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Rauhan Tervehdyksen haastattelupyyntö Suo-

men ensimmäiselle naispiispalle Irja Askolal-

le uhkasi hukkua Askolan täpötäyteen sähkö-

postiin. Pian valinnan jälkeen sinne oli tullut muu-

tamassa päivässä yli 600 viestiä. Askolalla on riittä-

nyt onnittelijoita.

Uuden piispan on koettu edustavan pehmeitä 

arvoja. Hänen on sanottu olevan kansalaisyhteis-

kunnan piispa, joka kuulee ruohonjuuritason hil-

jaisimmatkin signaalit.

Irja Askolaa pidetään muutosjohtajana. Näin 

varmasti on, sillä alkuvaikutelman jälkeen vahvis-

tuu käsitys siitä, että hän ymmärtää muutoksen 

tulen syttyvän kirkossa kansalaisten keskuudessa 

eikä hierarkian yläpäässä. Askola tietää, että silloin 

kun uudistukset alkavat itää seurakunnissa, ihmis-

ten välisessä vuorovaikutuksessa, silloin puhutaan 

todellisesta vallankumouksesta kirkossa.

Askolan soisi sanovan julkisuudessa selvin sanoin, 

ettei kirkkokansa voi sysätä vastuuta muutoksesta 

johtajiensa harteille. Vallankumoukset eivät synny 

valtaa pitävien toimesta.  

Askolaan kohdistuu kovia odotuksia hänen nai-

seutensa vuoksi. Askolan paremmin tuntevat eivät 

ehkä kuitenkaan ripusta toivoaan häneen siksi, että 

hän on nainen, vaan pikemminkin sen vuoksi, että 

hän on ihmisenä ja persoonana sitä mitä hän on.

Ei siis ihme, että Askola on saanut viime torstain 

jälkeen lukuisia viestejä, joissa häntä on rohkais-

tu olemaan piispana rohkeasti ja levollisesti oma 

itsensä. 

Vaikka Askolasta tulee Helsingin piispa, sai koko 

Suomi hänestä ensimmäisen naispiispan. Ehkä ilo 

naispiispasta on pohjoisessa jopa isompi kuin ete-

lässä, kuuluihan Oulun hiippakunnasta vielä viime 

talvena surullisia viestejä, kuinka oululaisten nais-

pappien työvuoroja järjestellään tasa-arvolain vas-

taisesti. 

Ehkä talven uutisestakin voi päätellä, ettei viime 

torstai ollut ilon päivä kaikille kirkon työntekijöille 

ja seurakuntalaisille. Askolan valinta säikäytti var-

masti niin sanotun vanhan virkakäsityksen omaa-

vat kysymään, supistuuko heidän elintilansa kirkos-

sa jälleen.

Pian valinnan jälkeen naispappeuden torjujille 

antoi toivoa Askolan toteamus, että kirkossa tulee 

kunnioittaa erilaisia vakaumuksia. Rauhan Terveh-

dykselle Askola painottaa kuitenkin, ettei vanhan 

virkakäsityksen kunnioittaminen tarkoita työvuo-

rojärjestelyjen sallimista. Mitä Askolan sanat kunni-

oittamisen tärkeydestä sitten käytännössä tarkoit-

tavat, jää nähtäväksi. 

Aatoksia

Kansalaisvoiman ymmärtäjä

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

10.6.2010

Oman maan 
mummot

Turun Sanomat muistuttaa, etteivät koti-
maan mummojen ja pappojen asumisasi-
at ole kunnossa. Asuinpaikkaa ei ole oi-
keutta vaihtaa, jos asuu laitoksessa, vaan 
sen määrää kunta.

”Nykyinen laki antaa niille mahdolli-
suuden kieltää tai myöntää sitoumus, jol-
la potilaan hoito voitaisiin maksaa toises-
sa kunnassa. Seuraukset ovat olleet inhi-
millisesti pahimmillaan samankaltaiset 
kuin maasta karkotettavia isoäitejä nyt 
uhkaa.

Moni vanhainkodin ja palvelutalon 
asukas on turhaan anonut siirtoa omais-
tensa asuinkuntaan, vaikka satojen kilo-
metrien päässä asuvien lasten mahdolli-
suudet pitää yhteyttä isovanhempaansa 
kohenisivat näin olennaisesti. Kansalais-
ten perustuslailliset oikeudet ovat jau-
hautuneet byrokratian rattaissa.”

Turun Sanomat 6. kesäkuuta

Muun maan 
mummot

Tapani Heikka kommentoi akatemiapro-
fessori Martti Koskenniemen haastatte-
lua, jossa ajatuksena oli, että poliitikkojen 
tulee huolehtia mummojen oikeudenmu-
kaisesta kohtelusta vaikka kansalaistotte-
lemuutta suosien.

”Tämä on vallankumous verrattuna 
siihen suomalaiseen malliin, jossa sisä-
ministeri Anne Holmlund (kok) tiedot-
taa, että hän ei voi keskeyttää mummo-
jen karkotusta, koska ’ministerillä ei Suo-
messa ole valtaa puuttua alaisensa hallin-
nonalan itsenäisten virastojen päätöksen-
tekoon’. 

Ollaan suomalaisen demokratian rap-
pion ytimessä: miksi äänestää poliitik-
koa, jolla ei ole valtaa asioihin? Suomen 
mallissa valta on virkamiehillä, joiden ta-
kana poliitikot kyyristelevät ja passittavat 
mummut maasta.”

Tapani Heikka, Aamulehti 4. kesäkuuta

Israel, uskovat ja 
Israel-uskovat 

Kristinuskon historian rumin luku 
on suhtautuminen toisuskoisiin, esi-
merkiksi juutalaisiin. Lähimmäisen-
rakkaudesta ei ole ollut tietoakaan, 
kun on Jumalan nimissä harvennet-
tu väärinuskovien rivejä. Areiolaiset 
ja kataarit kuuluvat enää vain histo-
riaan, mutta juutalaisista kerrotut 
valheet ovat eläneet voimakkaina lä-
pi kahden kristillisen vuosituhan-
nen, koska juutalaiset ovat säilyneet 
hengissä toisin kuin monet muut.

Koska maan aina valtaa enemmis-
tö, vähemmistö joutuu kaikkialla sa-
maan asemaan. Se pitää tiukemmin 
yhtä ja pärjää keskimäärin parem-
min: suomenruotsalaiset, Egyptin 
koptit, Indonesian kiinalaiset. Juu-
talaiset ajautuivat monikansalliseen 
Eurooppaan, ja he ovat vähemmistö-
ryhmä monessa maassa.

Hulluin syytös on ollut ”Kris-
tuksen murhaajat”. Yhtä lailla tä-
nä vuonna syntynyt itävaltalaislapsi 
on tietenkin natsi. Varsinaisen tap-
potyön tekivät roomalaiset. Ristiin-
naulitsemista vaatineitakaan ei ol-
lut paria tuhatta enempää. Toisaal-
ta koko alkuseurakunta koostui juu-
talaisista. 

Apostoli Paavali oli itse juutalai-
nen. Juutalaiset eivät menettäneet 
asemaansa Jumalan valittuna kan-
sana, vaan koko ihmiskunnasta tuli 
valittu kansa. Toisaalta taas ne, jotka 
torjuvat Jumalan, eivät ole koskaan 
valittuihin kuuluneetkaan. Usko 
Kristukseen pelastaa kaikki, sanoo 
Paavali, eikä tässä ole mitään erityis-
asemaa kenelläkään. 

Paavalin opetus on selkeä ja siksi 
aika tylsä. Vanhan testamentin hä-
märiltä vaikuttavat profeetat ovat 

parempi lähdeaineisto, koska niitä 
voi ”selittää” miten vain, kuten teh-
däänkin. Tulkinnat tosin muuttuvat 
ajan myötä, koska esimerkiksi Neu-
vostoliittoa ei enää ole. USA vielä 
löytyy, ja pohjoismainen hyvinvoin-
tivaltio. Sekä tietysti nyky-Israel.

Joillekin Israel on pakkomielle, 
jolle suodaan mitä vaan, koska sillä 
on erityisasema Jumalan sydämessä. 
Kun Jumalasta on paha sanoa, niin 
varmasti ainakin fanaatikkojen mie-
lissä.

Fanaatikot eivät välitä, ettei Isra-
elin valtio innostu lähetystyöstä. Jo-
pa kristityiksi kääntyneet juutalai-
set, jotka ovat tietenkin yhä etnises-
ti juutalaisia ja Israelin kansalaisia, 
ovat vaikeuksissa Israelissa, maan 
arabikristityistä puhumattakaan.

Mikään valtio ei ole kristillinen. 
Israel ei edes väitä olevansa. Sen toi-
mia on arvosteltava samoilla kritee-
reillä kuin muidenkin valtioiden. Is-
raelin valtion synty on sankaritari-
na niin paljon kuin valtion synty voi 
olla, mutta valtio ei koskaan synny 
tyhjiöön, ja aina viattomat kärsivät 
eniten.

Lähimmäisenrakkaudesta ei ole 
vapautettu yhtään ihmisryhmää. 

 
KlauS KuuriNmaa-myllyNiemi

Kirjoittaja on helsinkiläinen opettaja
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Rauhan Tervehdys 
kysyi viideltä 
pohjoissuomalaiselta 
naiselta muun muassa, 
missä he olivat, kun 
Suomeen valittiin 
ensimmäinen naispiispa?

Taina Pitkänen-
Koli, FT, työsken-
nellyt 1970-luvul-
ta saakka naisliik-
keessä. Suomen 
Naistutkimuksen 
seuran puheenjoh-
taja 2000–2001. Oululainen.

– Olin Oulun kaupungin tek-
nisessä keskuksessa lautakunnan 
kokouksessa. Meillä oli vieraita 
Kemin teknisestä lautakunnasta. 

– Olen todella iloinen Asko-
lan valinnasta. Naispiispan saa-
minen antaa uutta voimaa nais-
ten asioiden eteenpäin viemi-
seen. Naistyötä ei ole tehty tur-
haan. Naisten valinta korkeisiin 
virkoihin on seurausta kovas-
ta työstä. Tällaiset ”askolan va-
linnat” eivät tule itsestään. En-
simmäistä naispiispaa jouduttiin 
kuitenkin odottamaan liian kau-
an. Pitkä odotusaika kertoo sii-

"Verrattavissa Halosen valintaan"
tä, että johtajuuskysymykset ovat 
vaikeita hierarkkisessa, miehises-
sä yhteisössä.

Sirpa Laurila. Luo-
kanopettaja. Suo-
men Luterilaisen 
Evankeliumiyhdis-
tyksen Sley:n hal-
lituksen puheen-
johtaja. Ylikiimin-
kiläinen.

– Olin kotona kasvimaalla kyl-
vämässä porkkanan siemeniä.

– Naispappeus tuli Suomen 
kirkkoon 1988. Naispiispa on 
luonnollinen jatkumo, seuraava 
askel tällä samalla tiellä. Henki-
lökohtaisesti Askolan piispuus ei 
herätä minussa intohimoja suun-
taan eikä toiseen. En ajattele, et-
tä naispiispan valinta olisi si-
nänsä radikaalia, sillä papin vi-
ran avaaminen naisille merkitsi 
näin tapahtuvan ennemmin tai 
myöhemmin.

– En usko, että naispiispa ko-
ettelee lisää kirkon yhtenäisyyttä. 
Askolan valintaa kipeämpi päivä 
oli se, kun kirkko luopui niin sa-
notusta vanhasta virkakäsityk-
sestä. Yhä edelleen on kiinni ko-
ko piispakunnasta se, onko meil-
lä vanhan virkakäsityksen omaa-
villa vielä tilaa kirkossa. Piispat 

ovat jatkuvasti esirukouksemme 
kohteena.

Kaarina Kailo, do-
sentti, mm. Oulun 
yliopiston naistut-
kimuksen profes-
sori 1999–2004. 
Kiimingin kirkko-
valtuuston vara-
puheenjohtaja. Kiiminkiläinen.

– Olin syömässä intialaisessa 
ravintolassa oltuani ensin koko 
päivän asioilla kaupungissa.

– Askolan valintaa voi verra-
ta symbolisella tasolla Tarja Ha-
losen valintaan tasavallan pre-
sidentiksi vuonna 2000. Askola 
pääsi kirkon vallankäytön pat-
riarkaaliseen ytimeen ja sisäpii-
riin, jonne tähän saakka naisia ei 
ole päästetty. Naisen valinta vies-
tii siitä, että kirkossa on tapahtu-
massa muutoksia.

– Jos naispiispan valinta re-
pii kirkkoa, sitten se saa sitä teh-
dä. Mitkään särötkään eivät saa 
olla esteenä tasa-arvon ja oikeu-
denmukaisuuden toteutumiselle. 
Mikään yhteisö ei hyödy syrjimi-
sestä: siitä, ettei naista pidetä yhtä 
arvokkaana kuin miestä.

– Olen ilahtunut niistä peh-
meistä arvoista, joita Askola on 
korostanut puheissaan. Ehkä ne 

vaikuttavat tulevaisuudessa myös 
kirkon yhteisiin linjauksiin.

Heli Slunga. Kir-
jailija. Kiiminkiläi-
nen.

– Olin kotona 
kirjoituspöydän 
ääressä kirjoitta-
massa.

– Vihdoinkin saimme patriar-
kaaliseen yhteisöön naisjohtajan! 
Naisilla on ollut uskonnoissa pe-
rinteisesti sivustakatsojan rooli. 
Joko nyt naiset uskaltaisivat au-
kaista suunsa aiempaa rohkeam-
min ja parantaa yhdessä äänival-
taansa uskonnoissa?

– Askolan myönteinen kanta 
samaa sukupuolta olevien pari-
suhteen kirkolliseen siunaami-
seen antaa toivoa sille, että ho-
moliitot tulisivat kohdelluiksi 
kirkossa samalla tavalla kuin pe-
rinteiset avioliitot.

Rauni Nokela. Yli-
Iin kunnanjohta-
ja. Oulun tuomio-
kapitulin kollegi-
on maallikkojäsen. 
Yli-iiläinen.

– Olin pelto-
töissä kylvämässä punajuuria ja 
porkkanoita. Mutta ehkä juuri 

tuolloin olin sisällä laittamassa 
ruoaksi kaalipiirakkaa.

– Naispiispa ei yllätä minua, 
vaan pikemminkin valinta oli 
odotettavissa olevaa johdonmu-
kaista kehitystä sille, että kirkos-
samme on hyväksytty aikoinaan 
naispappeus. En osaa sanoa, on-
ko naispiispa hyvä vai huono asia, 
harmistus tai ilon aihe. Se on mi-
nulle kirkossa pelkästään yksi 
asia muiden joukossa.

– Ajattelen piispan virkaa teh-
tävästä käsin enkä niinkään su-
kupuolen perusteella. Ajattelua-
ni on varmasti muokannut se, 
että maalla miehet ja naiset ovat 
aina hoitaneet juuri niitä teh-
täviä, jotka ovat heille luonte-
via tai pakon sanelemia. Miehet 
ovat maaseudulla tehneet tarvit-
taessa niin sanottuja naisten töi-
tä, ja joskus naiset taas vuoros-
taan perinteisesti miehille kuu-
luvia tehtäviä. 

– Erityisesti minulle on jäänyt 
mieleen jostakin Askolan haas-
tattelusta hänen toteamuksensa, 
että kirkossa tulee kunnioittaa 
erilaisia vakaumuksia. Tällainen 
asenne on minusta tärkeää.

Uusi piispa rohkaisee 
kirkon työntekijöitä 
vaikuttamaan poliittisiin 
päättäjiin aiempaa 
rohkeammin.

Helsingin uusi piispa Irja 
Askola on saanut valin-
tansa jälkeen useita on-
nitteluja myös Pohjois-

Suomesta. Hän uskookin, et-
tä hänen esiin nostamansa asiat, 
muun muassa huoli sosiaaliero-
jen kasvamisesta Suomessa, on 
kuultu hyvin myös pohjoisessa. 

– Pienen ihmisen puolusta-
minen, kohtuullisen elämänta-
van etsiminen ja tavallisen arjen 
kunnioittaminen ovat tärkeitä 
teemoja koko Suomessa, Askola 
luettelee.

Rauhan Tervehdykselle Asko-
la kertoo yhden esimerkin, mi-
ten hänen mielestään kirkko voi-
si toimia konkreettisesti parem-
man elämän puolesta. Seurakun-
nissa, esimerkiksi lapsi- ja dia-
koniatyössä on arjen asiantunte-
musta niin paljon, että työnteki-
jöiden tulisi kertoa kokemuksi-

Irja Askola 
kunnioittaa tavallista arkea 

aan aiempaa rohkeammin kun-
tien poliittisille päättäjille. 

– Onhan politiikka perintei-
sesti yksi keino vaikuttaa yhteis-
kunnallisiin ongelmiin, hän sa-
noo.

Pohjoinen ja etelä eivät ole 
kirkossa vastakkain
Irja Askola ei näe kirkossa todel-
lista vastakkainasettelua Pohjois-
Suomen ja Etelä-Suomen välillä, 
vaikka pohjoisimmassa Suomes-
sa on koettu, että eteläsuomalais-
ten seurakuntien ongelmat ohjaa-
vat liiaksi kirkon kehitystä.  

– Pelkään, että tällainen 
maantieteellinen vastakkain-
asettelu estää näkemästä niitä ra-
ja-aitoja, joita on eri ihmisryhmi-
en välillä jopa saman kaupungin 
sisällä. Kyllä Helsingin Eirassa ja 
Lapissa asuvalla saattaa olla aivan 
sama arvopohja elämässään. Ih-
misten väliset erot eivät ole mie-
lestäni maantieteestä johtuvia.

Askolan puhuu intohimoises-
ti monikulttuurisuuden puolesta. 
Hän uskoo, että erilaisuuden sie-
tokyky nousisi, jos ihmiset vain 
oppisivat tuntemaan toisiaan.

– Vieraanvaraisuus on vanha 

kristillinen hyve. Kyllä me kaik-
ki voimme miettiä, onko meidän 
omassa ruokapöydässämme tilaa 
maahanmuuttajille.

Rasismin kitkemiseksi Asko-
la suosittelee nollatoleranssia sen 
suhteen, ettei kukaan hyväksyisi 
ympärilleen minkäänlaista hal-

veksivaa puhetta erilaisista ihmi-
sistä. 

TeKSTiT: riiTTa HirVONeN

Irja Askolaa on lukuisissa onnitteluviesteissä kannustettu olemaan piispana rohkeasti ja levollisesti oma itsensä. 
– Minulle on luvattu myös paljon rukousta, ensimmäinen naispiispa iloitsee. 

A n t t i  S iu ko n e n

K ans an Ta h to /  T S Ve s a R an t a
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Puhuuko kirkko enää 
syntymättömien 
puolesta? 
Kiitos Juha Sorannalle (RT 17/2010) 
erittäin hyvästä kirjoituksesta. Hanne-
le Lusikan vastineessa (RT 18/2010) sai-
raalapastori haluaa olla tukemassa van-
hempia heidän mahdollisessa abortti-
ratkaisussaan pienokaisen vakavan sai-
rauden tai vammaisuuden takia. 

Lisäksi pastori on vastaamassa van-
hempien kysymyksiin kirkon kannasta, 
joka myöntää kohdussa olevan elämän 
olevan pyhää ja abortin elämän katkai-
sevaksi väkivallaksi, mutta kuitenkin 
abortin mahdolliseksi, naisen oikeu-
deksi päättää ruumiiseensa kohdistu-
vista toimenpiteistä. 

Fysiologisesti kyse ei ole vain naisen 
ruumiista sillä äidin immuunijärjestel-
mä hylkii lasta osoittaen kyseessä olevan 

eri yksilön. Hylkimisen estoon tarvitaan 
istukkaan luotu erityinen entsyymi. 

Lusikan mukaan abortoitu pieno-
kainen on voinut olla vanhemmille hy-
vin toivottu ja rakas. Samalla logiikalla 
vanhemmat voisivat tapattaa myös kak-
sivuotiaan rakkaan pienokaisensa. Raa-
mattu puhuu niin Jaakobista ja Eesaus-
ta kuin Johannes Kastajasta lapsina vie-
lä kun he olivat kohdussa. 

Tunnen perheen, jota lääkäri yrit-
ti painostaa tekemään abortin pieno-
kaisen mahdollisen vakavan sairauden 
takia. Nyt tämä nuori aikuinen viettää 
niin normaalia elämää, että harva tie-
tää hänen vakavasta kroonisesta sairau-
destaan. 

Aina tilanne ei etene näin onnelli-
sesti, mutta onnellisuus tai sen puute ei 
ole mittari, jonka perusteella pitäisi teh-
dä tuomio. Sitä paitsi monen vaikeas-
ti sairaan ja vammaisen käsitys onnel-
lisuudesta on hyvin erilainen kuin ter-
veempien. Arvostatko sinä sitä että pys-

tyt liikkumaan, hengittämään tai vaik-
kapa ruokailemaan melko normaalisti 
ja kivuttomasti? Huomenna kaikki voi 
olla toisin. 

"Monien vammaisten mukaan selek-
tiivinen abortti sisältääkin viestin, jon-
ka mukaan vammaiset ihmiset eivät ole 
tervetulleita, toivottuja tai edes hyväk-
syttyjä kansalaisia" (Suomen Lääkäri-
lehti 2004:59:809–811). Aborttien hy-
väksyminen loukkaa syvästi vakavasti 
sairaita ja vammaisia jo syntyneitä ih-
misiä sekä monia heidän läheisiään, se 
on myös viesti terveille ihmisille, olet 
hyväksytty, jos pysyt terveenä. Suvait-
semmeko tämän? 

Räikeimmistä aborttitapauksista pu-
huttaessa tunnettu australialainen ei-us-
kova toimittaja Andrew Bolt totesi kan-
sakunnastaan: "tiedämme sielussamme, 
että olemme suvainneet synnin ja pet-
täneet kaikista heikoimmat keskuudes-
samme" (Herald Sun 10.10.2004). Jopa 
tämä ei-uskova olisi odottanut kirkon 

edustajilta moraalista johtajuutta, mut-
ta joutui pettymään. Kristillinen kirkko 
on kautta aikojen puhunut syntymättö-
män ihmiselämän suojelemisen puoles-
ta Raamatun mukaisesti. Miten käy ny-
ky-Suomessa? Löytyykö täältä enää mo-
raalista johtajuutta ja selkärankaa, jota 
kirkolta odotetaan? 

erKKi JOKiSalO
farmasian tohtori, 

vaikeasti vammautuneen omainen
Kiiminki

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lähetä postia: Postipalstalla 
julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit 
voi toimittaa joko sähköpostilla (toimitus@
rauhantervehdys.fi), postitse (PL 102, 
90101 OULU). Kirjoittajan yhteystiedot on 
liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella 
on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja 
tehdä niihin otsikot.

Tervetulotoivotus uusille 
oululaisille nykyaikaistui
Oulun seurakunnat 
uudistivat 
tervehdyskirjeensä uusille 
oululaisille. Aiempaa 
modernimpi tervehdys 
sisältää myös lahjalistan. 
Raamattua listalla ei ole. 

Uudet oululaiset ovat saa-
neet loppukeväästä saak-
ka postissa kotiseura-
kunnastaan juuri uu-

distetun tervehdyskirjeen, jos-
sa on mukana lahjalista. Sen pe-
rusteella seurakuntalaiset voivat 
valita itselleen mieluisan terve-
tuliaislahjan. 

Seurakunnan lahjalistalla on 
muun muassa pastori Mikko Sal-
men Jeesuksen ikäinen mies cd-le-
vy, Nuoren seurakunnan veisukir-
ja, sarjakuvataiteilija Ville Ran-
nan Eräänlaisia rukouksia -sar-
jakuvakirja ja oululaisen Terttu 
Aakon satukirja Kultainen sydän.

Kirjeen toisesta listasta seura-
kuntien tervehdykseksi voi pyy-
tää kodin siunaamisen, papin tai 
diakoniatyöntekijän kotikäyn-
nin, sairaan ehtoollisen tai vii-
konlopun perheleirillä.

Myös yli 15-vuotiaat kirkkoon 
liittyjät ovat saaneet saman kir-
jeen seurakunnasta.

”raamattu on jo monilla”
Uusittuja tervehdyskirjeitä lahja-
toivomuksineen on ehditty pos-
tittaa jo lähes 1 000 uudelle oulu-
laiselle. Tähän mennessä vastuk-
sia on tullut useita kymmeniä. 
Niiden perusteella suosituimpia 
lahjoja ovat olleet Salmen cd-le-
vy ja Nuoren seurakunnan vei-
sukirja. 

Myös Aakon satukirja ja Ou-
lun Tuomiokirkkoseurakunnan 
Sofia Magdalena -lauluyhtyeen 
musiikkilevy on ollut useiden 
toivomuksena. 

Huomiota herättävää lahjalis-
tassa on se, että seurakunnat ei-
vät tarjoa siinä Raamattua. Ter-
vehdyskirjettä suunnittelemassa 
ollut Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalainen Ari-Pekka 
Metso toteaa, että raamattulah-
jan sisällyttämistä listaan harkit-
tiin pitkään, mutta lopulta se jä-
tettiin pois. Työryhmässä arvioi-
tiin, että useilla kaupunkilaisella 
on jo seurakunnan lahjana vihki-
raamattu tai rippikoulussa saatu 
Raamattu.

Metso toteaa kuitenkin, että 
Raamattu voidaan lisätä listaan, 
jos sitä kaivataan.

listaa uusitaan säännöllisesti
Millä perusteilla tavaralahjat va-
littiin listaan? 

– Yritimme löytää materiaalia, 

joka olisi laadukasta, monipuo-
lista ja selkeästi kristillistä. Hin-
ta on tietysti aina vaikuttava teki-
jä. Tarkoitus on käydä tarjottavat 
tuotteet läpi vuosittain, joten ai-
nakin lahjaesineiden osalta kirje 
elää koko ajan, Metso sanoo. 

– Myös palveluiden kohdalla 
pyrimme ajattelemaan seurakun-
talaisten tarpeita ja elämäntilan-
teita. Uudet seurakuntalaiset voi-
vat vapaasti toivoa seurakunnasta 
muitakin palveluja kuin vain nii-
tä, joita esitämme kirjeessä.

uudistustyötä muuallakin
Oulun seurakuntayhtymän tie-
dottajan Sanna Krookin mukaan 
seurakuntalaisten haluttiin valit-
sevan itse oman lahjansa, jotta ta-
vara olisi mahdollisimman mie-
luinen eikä päätyisi epäekologi-
sesti roskakoriin.

Seurakunnan tervehdystä uu-
sille jäsenille uudistetaan par-
haillaan myös Helsingin seura-
kuntayhtymässä. Vantaan seura-
kunnat nykyaikaistivat oman ter-
vehdyksensä vuosi sitten.

Modernisoinnin takana on 
seurakuntien pyrkimys vahvistaa 
jäsenyyttä. Ensivaikutelmaan ko-
tiseurakunnasta kiinnitetään yhä 
enemmän huomiota.

Kirkkoherrat rentoina
Oulun kirkkoherrat ovat terveh-

Karjasillalle muuttanut Pirjo Häyhä liittyi keväällä kirkkoon ja valitsi omaksi 
lahjakseen Pyhät juhlat, seurakuntalaisen kirjan. Sen avulla uusi kirkon jäsen aikoo 
syventää tietojaan, mitä kaikkea seurakunnalla on hänelle tarjolla.

dyskirjeissä tavoitelleet niin sa-
nomisillaan kuin kuvallaan ren-
toa ja ihmisläheistä tyyliä. Kuk-
sasta kannonnokassa kahvia nau-
tiskelevaa tai moottoripyöräänsä 
nojailevaa kirkonmiestä on hel-
pompi lähestyä kuin alttarilla 
messuavaa sielunpaimenta. 

Tuiran kirkkoherra Hannu 
Ojalehto on tyytyväinen uusiin 
kirjeisiin. Aiempaa seurakunnan 
ensitervehdystä hän kuvaa hie-

man kuivahkoksi virkamiester-
vehdykseksi.

Ojalehto arkailee suositel-
la listoilta mitään erityistä lah-
jaa, mutta päätyy sanomaan, et-
tä toivoisi mahdollisimman mo-
nen uuden oululaisen pyytävän 
kodin siunausjuhlaa seurakun-
nan lahjaksi. 

riiTTa HirVONeN 

R i i t t a  H i r vo n e n
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Jews for Jesus (Juutalaiset Jee-
sukselle) -järjestön perustaja 
Moishe Rosen kuoli 19. tou-
kokuuta San Franciscossa 

78-vuotiaana. Rosen perusti jär-
jestön vuonna 1973. Ensimmäi-
sen vuosikymmenen aikana siitä 
tuli kukoistava liike, jonka kautta 
tuhannet juutalaiset uskoivat Jee-
sukseen Vapahtajanaan. 

Liikkeen suosio sai juutalaiset 
johtajat raivoihinsa. He parjasi-
vat Rosenia lahkolaiseksi ja pe-
rustivat vastaryhmiä, kuten Jews 
for Judaism (Juutalaiset juutalai-
suuden puolesta). 

– Kun Moishe Rosen tu-
li kaupunkiin, syntyi joko herä-
tys tai mellakka, yhdysvaltalai-
nen evankelinen johtaja Vernon 
Grounds luonnehtii.

Rosen otti hippiliikkeen aseet 
käyttöön yrittäessään vakuuttaa 
juutalaiset Jeesuksesta. Hän yh-
disti musiikkia, huumoria ja ka-
tuteatteria ympäristössä, jossa 

moni viehättyi idän uskonnoista. 
Rosen piti itseään hybridinä, jon-
ka mukaan juutalaisuus ja usko 
Jeesukseen eivät ole ristiriidassa 
keskenään. 

– En halunnut koskaan jättää 
juutalaista yhteisöä. Haluamme 
pysyä mukana ja olla eri mieltä. 
Emme tahtoisi erottaa kahta us-
kontoa toisistaan, Rosen kertoi 
New York -lehdessä vuonna 1986. 

Traktaattien 
tehotuotanto ihastutti
Rosen kasvoi Denverissä or-
todoksijuutalaisessa perhees-
sä. Hän meni naimisiin vuon-
na 1950. Kolme vuotta myöhem-
min hänen vaimonsa Ceil Starr 
tapasi evankelisen kristityn ja tu-
li uskoon. Rosen seurasi pian vai-
monsa esimerkkiä. Hän luopui 
työstään kameroiden myyjänä ja 
opiskeli baptistipapiksi. Hän al-
koi heti tehdä työtä juutalaismis-
sion parissa.

Rosen pyrki ilmai-
semaan juutalaisille, 
ettei heidän tarvitse 
luopua juutalaisuu-
destaan vaikka usko-
vatkin Jeesukseen 
Herranaan. Rosen so-
velsi Vietnamin so-
dan vastustajien vies-
tintätaitoja. Käsinkir-
joitetut ja monistetut 
pamfletit kantoivat 
kirpeitä otsikoita tyy-
liin ”Jeesus teki minusta koshe-
rin” tai ”Jos syntymäsi ei ole an-
tanut sinulle tyydytystä, kokeile-
pa uudestisyntymistä”.

yhtä mahdotonta 
kuin kosherporsas?
1980-luvun puolivälissä Jews for 
Jesus -organisaatiolla oli yli 100 
täysipäiväistä työntekijää ja se 
jakoi yli 2 miljoonaa traktaattia 
vuosittain. Järjestön kannatta-
jat kuuluivat evankelisiin kirk-

koihin ja synagogiin 
sekä messiaanisjuu-
talaisiin seurakun-
tiin, jotka yhdistele-
vät juutalaisia ja kris-
tillisiä perinteitä.

Rosen jäi eläkkeel-
le järjestön johdos-
ta vuonna 1996. Val-
tavirtajuutalaisuuden 
johtajat eivät ole luo-
puneet kritiikistään 
liikettä kohtaan. He 

pitävät sitä kosherporsaan kaltai-
sena mahdottomuutena. Moishe 
Rosen väitti toisin.

– Voitte sanoa minua maan-
vaivaksi ja kristityksi, mutta ette 
voi sanoa ettenkö olisi juutalai-
nen, Rosen puolustautui.

TyTTi PääKKöNeN

Juttu perustuu 30. toukokuuta 
ilmestyneen Jerusalem Post -lehden 
artikkeliin.

Maata  kiertelemässä

Jews for Jesus -järjestön perustaja on kuollut

Oulun 
kaupunki 
tukee 
Herättäjäjuhlia
Oulun kaupunginhallitus 
on myöntänyt 40 000 eu-
ron avustuksen ensi vuo-
den Herättäjäjuhlien käyt-
tämiin kaupungin kiinteis-
töjen tilavuokriin. Se jär-
jestää myös iltavastaanoton 
9.7.2011 kaupungintalos-
sa. Juhlat tuovat ensi kesä-
nä 20 000–30 000 ihmistä 
Ouluun. 

Kristillinen 
koulu muuttaa 
Välivainiolle
Kolmatta toimintavuottaan 
aloittava Oulun kristilli-
nen koulu muuttaa ensi lu-
kuvuodeksi Tuirasta Väli-
vainiolle. Kristillinen kou-
lu vuokraa Oulun kaupun-
gilta juuri lakkautetun Väli-
vainion koulun tilat kristil-
lisen koulun sekä päiväko-
din käyttöön. 

Rehtori Petri Ojalan mu-
kaan Välivainion koulun ti-
lat mahdollistavat koulun 
oppilasmäärän lisäämisen. 
Uusia oppilaita voidaan ot-
taa vielä esikouluryhmään 
ja alakoulun 2.–6.-luokil-
le sekä elokuussa alkavalle 
yläkoulun 7. luokalle. Myös 
kristillisestä päiväkodista 
tuli niin paljon kyselyjä, et-
tä päiväkoti päätettiin aloit-
taa 3–5-vuotiaille lapsille.

Oulunsalon 
seurakunnan 
juhlavuoden 
taideteos 
valittu
Oulunsalon seurakun-
ta täyttää ensi vuonna 100 
vuotta. Juhlavuoden taide-
teokseksi on valittu Joonas 
Vähäsöyringin ehdotus Su-
kupolvien juuret. 

Teoksessa yhteen ko-
koontuneet eri-ikäiset ih-
miset saavat tukea ja tur-
vaa toisistaan, mutta suunta 
on vahvojen juurien ansios-
ta kohti maailmaa. Ilmapiiri 
on vapautunut ja eteenpäin 
suuntautunut, koska vahvat 
elämän eväät ovat ruokki-
neet kykyä ja halua toimia 
yhteisöä palvellen. 

Ulkotaideteos sijoitetaan 
seurakunnan toimitalon ja 
Kirkkotien väliseen puis-
toon. Se julkistetaan vuo-
den päästä.

Moishe Rosen 1932–2010.

Samu ja Santtu Viirretin, 8- 
ja 7-vuotiaiden tuposlais-
veljesten, kummilapsi asuu 
Etiopiassa.

Hän on 10-vuotias Endrise 
Aragaw, aids-orpo, joka käy Viir-
retin perheen tukemana esikou-
lua. Paljoa muuta perhe ei hänes-
tä vielä tiedäkään. 

– Ajattele, 10-vuotias ja vie-
lä eskarissa, juuri esikoulunsa 
päättänyt Santtu ja kolmannelle 
luokalle menevä Samu kummas-
televat. 

Heidän äitinsä Tarja Oja-Viir-
ret selittää, että esikoulussa opi-
taan Etiopiassa vähän erilaisia 
asioita kuin Suomessa. Näin voi 
ainakin päätellä amharankieli-
sestä kirjeestä, jonka Endrise on 
kummeilleen kiitokseksi lähettä-
nyt. Käsiala, sikäli kun kirjaimis-
toa tuntematon voi mitään pää-
tellä, on kaunista ja huolellista.

Samu haki yhdessä äitinsä 
kanssa kummipojan vuosi sitten 
Suomen Lähetysseuran valtakun-
nallisilta Lähetysjuhlilta. Juhlien 
aikana täytettiin kummisitou-
mus ja esitettiin toivomus pojasta 
ja pojan kotimaasta. Tieto kum-
milapsesta tuli kotiin muutamaa 
kuukautta myöhemmin. Kirjeen 
mukana tuli valokuva pojasta. Se 
on kauniisti kehystettynä Santun 
huoneessa.

Kirje iso juttu
– Elämä voisi olla vähän kurjem-
paa, kun ei pääsisi kouluun ja jou-
tuisi menemään pelkällä eskarilla 
eteenpäin, eikä oppisi lukemaan, 

Kummipoika Etiopiasta
Samu arvioi millaista Endrisen 
elämä olisi ilman heidän tuke-
aan.

Santtu puolestaan arvelee, et-
tä eskarissa tulee jo läksyjä, kos-
ka kummipoika osaa jo lukea-
kin.

Lähetyssihteerinä Tarja Oja-
Viirret tietää, että kummilapsil-
ta ei kannata odottaa kirjeitä ko-
vin usein. Kirjeet kun pitää en-
sin kirjoittaa, sitten ne pitää vielä 
suomentaa ja postittaa erikseen 
kaikille kummeille. Siihen up-
poaa työntekijöiltä paljon aikaa 
ja vaivaa. Useimmilla kummi-
järjestöillä on tapana, että 
kirjeenvaihto tapahtuu 
aina järjestön työnte-
kijän tai yhteistyö-
kumppanin vä-
lityksellä mah-

dollisten väärinkäytösten vält-
tämiseksi.

Sen vuoksi Tarja on tyyty-
väinen heidän saamaansa kir-
jeeseen ja siihen, että pojan te-
kemän piirustus saattaa olla tu-
lossa. Toivoa siitä on, sillä perhe 
lähetti pojalle joululahjaksi pa-
ketin värikyniä, ja Lähetysseu-
ran työntekijä lupasi, että Endri-
se voisi ehkä piirtää veljeksille jo-
tain kiitokseksi lahjasta.

– Se olisi kyllä hienoa, mutta 
me emme sellaista vaadi. Jo hen-
kilökohtaisen kirjeen saaminen 

oli iso juttu, Tarja toteaa.
Kummina Viir-
retin perhe tukee 

Endriseä 25 eu-
rolla kuukau-
dessa. Ajatuk-
sena oli, että 

Samu ja Santtu voisivat itsekin 
osallistua kummipojan tukemi-
seen. Toistaiseksi raha on kui-
tenkin mennyt äidin tililtä auto-
maattisesti.

– En ole rikas – enkä kuuluisa, 
perustelee Santtu sitä, ettei vielä 
ole osallistunut kummipojan tu-
kemiseen.

Hänellä ja Samulla on kui-
tenkin tavoitteena, että he voisi-
vat kesällä leikata ruohoa papan 
luona, ja käyttää osan palkastaan 
Endrisen tukemiseen.

SaTu laPiNlamPi

Viirretin perheen kummilapsen 
hankinnasta kerrottiin 11.6.2009 
ilmestyneessä lehdessä. Lehti löytyy 
Rauhan Tervehdyksen arkistosta 
osoitteesta www.rauhantervehdys.fi.

Samu ja 
Santtu 
Viirret ovat 
etiopialaisen 
Endrisen 
kummeja.



6    Nro 20      10.–24.6.2010

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42 (verotoimiston vieressä), Oulu. Puh. 372 732. 
Avoinna ma 10-18, ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja 

dvd-levyt, kortit ja adressit, koriste-esineet, taulut yms. 
Nettikauppamme: www.biblia.fi  

Biblia 
muutti!

Palveluja tarjotaan

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

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

• 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

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

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Myös lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri
puh. 050-308 0657

Kangastie 8 A-B . Kangastie 2 . 90450 KEMPELE

w w w. p i e n i p e l a k u u . f i

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

• Su 13.6. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Hannu Orava
• Ti 15.6. klo 19.00 Sana & rukous 
 Raimo Holappa
• Su 20.6. klo 15.00 Ehtoolliskirkko 
 Mika Keisu
• Ti 22.6. klo 19.00 Sana & rukous 
 Matias Posio

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 22.6. klo 19.00 Pulkkilan vanhassa 
pappilassa. 
Yhteismatka Kiuruveden herättäjäjuhlille: la 10.7. ja su 11.7. Lähtö Oulun 
linja-autoasemalta klo 7.00. Matkanhinta 20€ ilmoittautumiset ja tarkem-
mat tiedot Pohjolan Matka Oy / Ilkka Mäenpää puh 040 553 0772.

JORMA PIIPON KIRJAT
www.jormapiiponkirjat.net

Ev.lut. Kansanlähetys
Lasten ja nuorten kesäleiri 
29.7.–1.8. Kivirannan leiri-

keskuksessa Kalajoella yli 8v:lle. 
Hinta 30e, sisarale 50%. Linja-
autokuljetus Lumijoelta. Ilm. 20.7. 
mennessä sinikka.harkonen@
lumijoki.fi  tai 044 503 7080.

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

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

Vuokrataan Kaislatie 11 L 16 Oulu.
Iso kaksio 56 m2, parveke. Vuokra 

500€/kk, vesi 15€ /henkilö. 

www.ohsrk.fi 

Pe 11.6. klo 19 LIFT-ilta. Su 13.6. klo 11 Juma-
lanpalvelus, Markku Tossavainen, Päivi Niemi. 
Ke 16.6. klo 19 Sana ja rukous, Ritva Himanka, 
Ahti Kurki. Pe 18.6. klo 19 LIFT-ilta. Su 20.6. 
klo 11 Lähetysjuhla, Riitta Kakko, Seurakun-
takuoro. Ke 23.6. klo 19 Sana ja rukous, Pasi 

Markkanen, Ahti Kurki. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. LASTEN LEIRI 
ti-pe 29.6.–2.7. Koppanan leirikeskuksessa Oulunsalossa. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Su 13.6. klo 16 Parantumiskokous, 
Hartti Lindgren, esirukousta sairai-
den puolesta.
Säännölliset kokoontumisajat:
Ti klo 19 Evankeliumin ilta
To klo 19 Rukousilta
Pe klo 19 Nuorten ilta
Su klo 16 Sana, ylistys ja rukous

Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 13.6. klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Su 20.6. klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Tervetuloa!

Su 13.6. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00 vieraana Eversti VIBEKE 
KROMMENHOEK Helsingistä. Su 20.6. Jumalanpalvelus klo 11.00. SYDÄ-
MELLISESTI TERVETULOA!

TILAUSAJOT
Tilausajot Bussilla mukavasti 
ja edullisesti hoitaa 
Jack Charter.co 
Tarjouspyynnöt:
jackcharteri.co@gmail.com
p. 0401581962

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

Lauluseurat Oulussa su klo 17 
seuraavasti: 13.6., 4.7., 18.7., 8.8.,
22.8. Seurat jatkuvat jälleen 
5.9.2010. Uusheräyksen Kesä-
seurat Vaasassa 23.–25.7.2010.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

Tervetuloa!

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

◆ tuuheat petuniat 
 12 kpl /10€ (a 1€)
◆ ahkera- ja ruusuliisat
◆ daaliat, hopealehdet...

Kesäkukat pihoille,
parvekkeille ja haudoille! 

◆ upeita petunia-amppeleita
◆ tanakat pelargoniat 
 3 kpl/12€ (a 5€)
◆ ruusubegoniat, pisarat

To 10.6. klo 19 Rukousilta, Kai Similä, healing room 
tiimi. Su 13.6. klo 18 Iltakirkko, Risto Wotschke, 
Roomalaiskirje luku 9. To 17.6. klo 19 Rukousilta, 

Tuomo Ruuska, Jouni Korkala. Su 20.6. klo 18 Iltakirkko, Markus Packalén, Pentti 
Laamanen. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

HENGELLISEN MUSIIKIN 
KONSERTTI MUHOKSELLA
Koivu ja Tähti kulttuurikeskuksessa 

sunnuntaina 13.6.2010 klo 13.00

Vierailijana 
VIINIPUU SOITINYHTYE 

Siilinjärveltä.
TERVETULOA

Järjestäjänä Muhoksen Helluntaiseurakunta 

Vuokralle tarjotaan

Kirjoita ja anna 
palautetta!

Onko sinulla naseva 
mielipide, kysymys 

tai kommentti? 
Lähetä se meille 
palautesivumme 

kautta osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi

tai sähköpostilla 
toimitus@rauhan-

tervehdys.fi. 

rauhan Tervehdys -lehden 

JaKeluHäiriöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

tai osoitteessa: www.posti.fi/palaute
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Oululaisen CRB:n ensimmäis-
tä pitkäsoittoa kelpaa kuun-
nella. Vuoden 2006 Virsiä vol. 
1 -ep:n jälkeen on kokoon-

panossa tapahtunut monta muutos-
ta, mutta CRB:n tyyli on pysynyt koh-
tuullisen samanlaisena.

Tunnet minut poikkeaa esimerkik-
si Samuli Edelmannin virsitrilogiasta 
siinä, että se on hiotumpi ja tuotetum-
pi kokonaisuus. Tuomas Keskitalon 
ja Miika Halmetojan sovitukset ovat 
erittäin maukkaita ja luontevia.

Avausraita Sä kuljet seurassa Jeesuk-
sen vakuuttaa, että 2010-luvulla mat-
kalle Mestarin jalanjäljissä saa ottaa 
mukaan muutakin kuin leivän, lau-
kun ja sauvan.

Vain sinä tunnet minut, Vapahtaja 
-virteen on löydetty nerokas, lähes psy-

Tyylillä ja taidolla
kedeelinen välike. Muutenkin Joonas 
Katajan (rummut) ja Valtteri Heikki-
län (basso) komppiryhmän johdolla 
kokonaisuus puskee eteenpäin saman-
laisella tiukkuudella kuin VR:n junat 
joskus ennen.

Liekkejä on monta muuttuu yhtyeen 
käsittelyssä tasajakoiseksi ja tiukaksi – 
lähes rap-taustaa muistuttavaksi. Valt-
teri Huovisen kitarasoolot niin tässä 
kuin muissakin kappaleissa ovat vii-
meisteltyjä mutta silti sopivan rosoisia.

Päivä vain ja hetki kerrallansa on le-
vyn kauneinta antia ja se on myös tuo-
tantopuolen herkullinen taidonnäyte. 

Laura Ainali ja Noora Kataja teke-
vät selväksi, että tällä kertaa virret ei-
vät ole yhteislauluja. Kumpikin laulaa 
tyylikkäästi ja luoden erilaisia sävyjä. 
Virsien melodioita muunnellaan teke-

mättä teksteille hallaa. Täytyy kuiten-
kin tunnustaa, että ilman kansien in-
formaatiota en tunnistaisi, kumpi on 
milloinkin lauluvuorossa. 

Stemmalaulujen hiomiseen on sel-
västi käytetty aikaa ja ne vievät levyä 
entistä korkeammalle tasolle. Laulajien 
ja tuottajien lisäksi niitä on ollut työs-
tämässä myös Anni Kantola.

Levy on tasapainoinen kokonaisuus 
kansiaan myöten. 35 minuutin kuun-
telukokemus soljuu kuitenkin ohi hie-
man liian nopeasti ja huomaamatta. 
Missä vika vai onko missään? 

Ehkäpä kappaleiden tempoissa voi-
si olla hieman enemmän vaihtelua. Le-
vyllä ei ole yhtään todella nopeaa tai hi-
dasta kappaletta.

Itse sain parhaiten otetta tähän le-
vyyn kun kuuntelin kappaleita virsi-

kirja vierelläni. Tällöin ymmärtää, että 
kaikkia virsien säkeistöjä ei ole kelpuu-
tettu mukaan. Ihan hyvä niin.

CRB:n Tunnet minut on ennen 
kaikkea nuoren polven virsilevy – ja 
musiikkityyliltään ehkäpä ensimmäi-
nen laatuaan Suomessa. Mielestäni le-
vy sopii niin kotihartauden tarpeisiin 
kuin klubin tanssilattiallekin. Toivot-
tavasti levy saadaan kuulumaan ja nä-
kymään mahdollisimman laajasti. 

HeiKKi muSTaKalliO

F lashback Karjasillan kir-
kosta: heleä-ääninen nuo-
ri nainen laulaa virsiä kau-
niisti kuin seireeni. Myö-

hemmin kuulen, että messussa 
esiintyi osa CrossRoads Band 
-yhtyettä. Mikkiin oli tarttunut 
Laura Ainali ja pianossa taitu-
roi Tuomas Keskitalo.

Siinä messussa musiikki voi-
teli kokonaisuuden.  Siitä tuli ra-
vittu olo. 

Itse musikantitkin kokevat 
virret ravinnerikkaiksi. Siksi yh-
tye on sovittanut jopa vuosisatoja 
vanhoja virsiä moderneiksi kipa-
leiksi. Sanoma ei ole kuitenkaan 
kaikonnut minnekään, vaikka 
mollia ei juuri kuulla CRB:n tuo-
reella Tunnet Minut -virsilevyllä.

– Virsien sanoitukset ovat 
pohjasävyltään todella positiivi-
sia, Keskitalo huomauttaa.

"Joka hetki hän on lähelläni, 
joka aamu antaa armonsa. Her-
ran huomaan uskon elämäni, 
hän suo voimansa ja neuvonsa." 

Näin todella on. Ja kuitenkin 
usein virret laahaavat ja urut jy-
lisevät tuomiopäivän tunnelmis-
sa. CRB:n versioiden modernius 
sen sijaan virkistää.

– Alkuperäiset melodiat ovat 
syvällä ihmisten päässä. Sovi-
tuksissa pitää kuitenkin uskal-
taa mennä aitojen yli, Keskitalo 
kertoo.

Muuten ei syntyisi mitään 
uutta ja raikasta. Maassamme 
on veistelty ja väännelty virsiä 
urakalla tällä vuosituhannella. 
Samuli Edelmanin ja Jukka Per-
kon tekeleet ovat kuluneet soit-
tolistoilla. Edelmanin laulamat 
virret ovat kuitenkin paljon lä-
hempänä perinteistä kaavaa 
kuin CRB:n. 

Voiko virsi kuulostaa tältä?

Virsi kumpuaa 
sydämestä
Sisustusarkkitehti-Ainali ja oh-
jelmistosuunnittelija-Keskitalo 
tuntevat virret kuin omat taskun-
sa. Pienestä pitäen niitä on laulet-
tu, ja yhä ne puhuttelevat kaikes-
sa ajattomuudessaan. 

– Sanoituksiin on helppo sa-
maistua. Ne ovat rukouksen-
omaisia. Kun elämässäni on ol-
lut vaikeita tilanteita, virret ovat 
kummunneet sisältäni ja lohdut-

taneet, Laura Ainali kertoo.
– Vuosi sitten keväällä työs-

timme Päivä vain ja hetki kerral-
lansa -virttä. Minulla oli silloin 
raskas elämänvaihe. Virsi puhut-
teli minua siinä määrin, että hä-
din tuskin pystyin sitä herkisty-
mättä laulamaan.

Myös virsi 507 on Kiimingis-
tä lähtöisin olevalle Ainalille eri-
tyisen tärkeä. Virressä sanotaan: 
"Herra, lahjanasi sain nuoren elä-
mäni. Pidä joka askel vain kiinni 

kädestäni. Toivo loistaa kirkkaa-
na elämäni tiellä, kun vain sinä, 
Jumala, itse ohjaat siellä." 

– Lähipiirissäni nuorillakin 
ihmisillä on elämä ollut hiuskar-
van varassa. Laulu on avautunut 
minulle uudella tavalla, kuinka 
elämä oikeasti on lahjaa, Ainali 
jakaa.

Syntyjään sieviläinen Keskita-
lo puolestaan yhtyy ilolla virteen 
454. Siinä sanotaan, että "lahjat 
ovat monet, Henki on yksi, hän 

on Henki Herran. Hän yhdistää 
meidät". 

– Liputan yhteiskristillisyyden 
puolesta. Henki yhdistää meidät! 
Ajattelen myös, että on tärke-
ää laittaa Jumalalta saadut lahjat 
käyttöön.

CRB on laittanut. Meidän 
kaikkien iloksi. 

TyTTi PääKKöNeN

CRB: Tunnet minut

Levyarvio

Laura Ainalille ja Tuomas Keskitalolle virret ovat iloinen asia.

Ty t t i  Pää k kö n e n
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”Yhteisiä hetkiä muistaen, 
arvokkaita muistoja vaalien”

Ynninkulman historiallisessa miljöössä sijaitsevat lämminhenkiset 
juhlatilamme tarjoavat sinulle ja läheisillesi ainutlaatuiset puitteet 
tunnelmallisen tilaisuuden järjestämiseen.

Yksilöllisen palvelukokonaisuuden toteutamme asiakkaittemme 
toiveita kuunnellen ja tilaisuuden henkeä kunnioittaen.

Ikimuistoinen tilaisuus on kaunein kiitos.

VARAUKSET:
Holiday Inn Oulu - Kirkkokatu 3 - puh. (08) 883 9111
oulu.holidayinn@restel.fi - www.finland.holidayinn.com

Rauhan Tervehdyksen 
kesäaikataulu

ilahdutamme lukijoita kesäkuukausien ajan 
joka toinen viikko. 

Tulevat kesänumeromme ilmestyvät 
24.6., 8.7., 22.7., 5.8. ja 19.8.

Eetterissä
radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi
Su 13.6. klo 9.55–12 Oulun seu-
rakuntien aluelähetys. Klo 10 
konfirmaatiomessu Tuiran kir-
kosta. Toimittaa ja konfirmoi 
Pasi Kurikka, avustavat Harri 
Fagerholm, Tuulikki Ståhlberg, 
Linda Oikarinen ja Saara Anne-
berg. Kanttorina on Lauri-Kalle 
Kallunki. Klo 11.30 Radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää puhuu 
uskon perustuksesta. Ohjelma 
on uusinta. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa piipahde-
taan Lastenpäivillä, jotka alkoi-
vat tällä viikolla Lämsänjärvellä 
ja Hietasaaressa. Ohjelman toi-
mittaa Saara Karjalainen. 
Su 20.6. klo 9.55–12 Oulun seu-
rakuntien aluelähetys. Klo 10 
konfirmaatiomessu Oulujoen 
kirkosta. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, avustaa Pentti Kortesluoma 
ja kanttorina on Lauri Nurkka-
la. Klo 11.30 Radiopyhäkoulussa 
lapsityönohjaaja Aila Valtavaa-
ra puhuu aiheesta Kristus kaik-

keuden Herra. Ohjelma on uu-
sinta. Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kerrotaan 
nuorille aikuisille ja opiskeli-
joille suunnatuista illoista Hie-
tasaaressa. Ohjelman toimittaa 
Saara Karjalainen. 

Radio Dei Toivon päivä, juon-
tajana Marjaana Nissinen
Ke 16.6 klo 15.40 Naisen allak-
ka. Tiedottaja Mervi Päivärin-
ta pohtii kirkon roolia nyky-yh-
teiskunnassa. 
To 17.6. Kasvun paikka. Puoli-
so löytyi keski-iän kynnyksel-
lä. Etiopian lähetystyöntekijä ja 
opettaja Tuija Päätaloa haastat-
telee Marja Blomster. 
Ke 23.6. Naisen allakka. Marjut 
Väihkösen kolumni. 
To 24.6. Kasvun paikka. Ke-
sä on monien herkkujen aikaa, 
miten pitää kilot kurissa? Ohjel-
man toimittaa Marja Blomster. 

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz 
Su 13.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Nivalan kirkosta. 
Su 20.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Raahen kirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 13.6. klo 10 ordinaatiomessu 
Oulun tuomiokirkosta. Messun 
ja pappisvihkimyksen toimittaa 
piispa Samuel Salmi, ja saarnan 
pitää Pauli Niemelä. Liturgina 
on Matti Pikkarainen ja avus-
tavana pappina Pekka Rehumä-
ki. Musiikista vastaavat urku-
ri Maija Tynkkynen ja kantto-
ri Henna-Mari Sivula. 
Su 20.6. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Sanna Komulainen, avustaa 
Ari-Pekka Metso ja urkurina on 
Maija Tynkkynen.

Ohjelmatiedot: www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi

Oulun seurakuntayhtymän kirk-
koneuvosto on päättänyt, ettei se 
enää tue Oulun A-kiltaa. 

– Olemme tehneet vuosikym-
menien ajan yhteistyötä, mutta 
kirkkolain mukaan avustukset 
on suunnattava kirkolliseen toi-
mintaan, jota A-kilta ei ole, yh-
teisen kirkkoneuvoston puheen-
johtaja Matti Pikkarainen toteaa. 

Jatkossa taloudellista tukea 
voidaan mahdollisesti antaa Yh-
teisten seurakuntapalveluiden 
kautta tapauskohtaisesti. 

– Esimerkiksi partiolippukun-
nat siirrettiin vastaavasti Yhteis-
ten seurakuntapalvelujen alaisuu-
teen joitakin vuosia sitten, Pikka-

Tuen epääminen 
harmittaa A-kiltaa

rainen kertoo.
Oulun A-killan hallituksen 

varapuheenjohtaja Ilkka Laine 
on pahoillaan tuen lakkaami-
sen tähden. Seurakunta ja A-kil-
ta ovat pitäneet yhdessä leirejä ja 
tehneet tiivistä yhteistyötä. Jatko 
on arvailujen varassa.

– Haluamme jatkossakin teh-
dä työtä rauhanomaisessa hen-
gessä. Yritämme nostaa ihmisiä 
kuoleman partaalta ihmisarvoi-
seen elämään. Yksilöt tarvitse-
vat toki myös seurakunnan tar-
joamaa hengellistä tukea, Laine 
sanoo. 

TyTTi PääKKöNeN

Karjasillan kirkon 
ovet lukkoon
Karjasillan kirkon ulko-oveen 
on jouduttu laittamaan ilmoitus, 
jonka mukaan kirkkoon pääsee 
tästedes arkisin kello 9–16 vain 
pistäytymällä ensin kirkkoher-
ranvirastossa. Joku talon henki-
lökunnasta tulee avaaman oven.   

Vielä keväällä ja myös viime 
kesänä Karjasillan kirkon ovi pi-
dettiin auki kirkkoherranviras-
ton aukioloaikana. Kesäkulkijat 
pääsivät helposti sisälle.

Aiempaa käytäntöä jouduttiin 
muuttamaan, kun lukitsematon 
ovi houkutteli sisälle myös epä-
määräisillä asioilla kulkevia.

Kirkkoherra Juhani Lavanko 
pahoittelee muutosta, sillä poik-
keaminen virastoon ei välttämät-
tä innosta kaikkia. Kynnys tulla 
kirkkoon esimerkiksi hiljenty-
mään saattaa kasvaa.

– Jos meillä olisi kirkossa edes 
jonkinlaista valvontaa, ovien au-
ki pitäminen olisi mahdollista. 
Valvontalaitteet olemme saamas-
sa muutaman vuoden sisällä kir-
kon remontin yhteydessä, Lavan-
ko selvittää.

Kirkkoherran mukaan kirkos-

sa on ollut päiväsaikaan vain har-
vakseltaan kävijöitä. Kirkkoon 
tutustuvien ryhmien kanssa on 
yleensä sovittu etukäteen vierai-
luajat. 

Kirkon rauhaa kaipaavat saa-
vat tietoa auki olevista kirkoista 
osoitteesta www.tiekirkot.fi.

riiTTa HirVONeN

Karjasillan kirkkoon pääsee kesällä 
päiväsaikaan, kunhan ensin pistäytyy 
kirkkoherranvirastossa.

R i i t t a  H i r vo n e n
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3. sunnuntai helluntaista on saanut aiheekseen Kutsu Jumalan valtakuntaan. Evan-
keliumikirjassa todetaan teemasta: ”Päivän tekstien keskeisenä sisältönä on kutsu 
Jumalan valtakuntaan ja kutsun kuulemisen tärkeys. Maallisen elämän tehtävät ja 

houkutukset saattavat estää ihmisiä ottamasta vastaan Jeesuksen kutsua. Joka epäröi ja vit-
kastelee, menettää tarjotun tilaisuuden.”

Viime sunnuntaina kirkkovuosi vaihtui vihreäksi – aivan kuin ympäröivää luontoa mu-
kaillen. Evankeliumitekstissä pitojen isäntä pettyy kutsuvieraisiin ja sanoo palvelijalleen: "Me-
ne kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat." 
UT:n lukukappale on Filippiläiskirjeen 2. luvusta: ”Rakkaat ystävät, niin kuin olette aina to-
telleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa: tehkää 
peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja 
myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Tehkää kaikki nurisematta ja empimät-
tä, jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen 
ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, kun pidätte esil-
lä elämän sanaa, ja minä voin Kristuksen tulemisen päivänä ylpeillä siitä, että en ole turhan 
vuoksi ponnistellut ja nähnyt vaivaa.”

Filippiläiskirjettä hallitsee ilo siitäkin huolimatta, että Paavali on kirjoittanut sen vanke-
usaikanaan. Kirjeen tarkoituksena on ollut saada kristilliseen seurakuntaan yksimielisyys 
orastavan eriseuran ilmaantuessa. Monet Filippin asukkaista olivat Rooman sotaveteraane-
ja, ja isänmaallisuus olikin kaupungissa hyvin suurta. Kaupungissa kuitenkin suhtauduttiin 
taikauskoon hyvin vakavasti. Sen sijaan vakiintuneen järjestelmän heiluttajia rangaistiin an-
karasti. Tämän saivat tuntea myös apostolit nahoissaan. Paavali ja Siilas heitettiin vankeu-
teen nimenomaan Filipissä. Silti Filippiläiskirje on Paavalin myöhäisemmältä vankeusajalta.

PeKKa TuOmiKOSKi

Päivän psalmi 
Ps.18:17–20, 26–29 
Ensimmäinen lukukappale 
Hoos. 11:1–4, 7 
Toinen lukukappale 
Fil. 2:12–16 
Evankeliumi 
Luuk. 14:16–24 

Rakas Herra, elämän matkalla meitä siunaa, auta ja armahda.

Anna arkeemme voimaa ja iloa, kiitosmieltä ja toivoa.

Rakas Herra,  elämän matkalla ole meille tienä ja valona.

Silloin jaksamme, vaikka myrskyää, silloin murheenkin keskelle toivo jää.

Rakas Herra, elämän matkalla meidät toistemme tueksi johdata

sinuun ja toisiimme liitäen vahvoilla siteillä rakkauden.

Aamen.

Mitä siinä kutsussa sanottiin?
Sana ”kutsu” löytyy Raamatusta 41 kertaa. Runoilija Risto Kormilainen 
kuvaa runossaan Jeesuksen esittämän kutsun vaikutusta: ”Minä paha-
maineinen Matteus, syntiseksi tuomittu tullimies, kiskuri. Mikä minuun 
meni? Siitä vain nousin, koko elämäni näin yhdessä välähdyksessä ja olin 
valmis lähtemään. Tai en valmis ollenkaan ja silti lähdin koska uskoin 
tuohon merkilliseen villitsijään. Katse poltti lävitseni kuin hehkuva rauta, 
tunki läpi sydämeni, läpi ahnaiden tullimiehen käsieni ja katseideni.”

Armo on kaunein sana, jonka tiedän. Rippikouluaikana sanan opete-
taan muodostuvan neljän sanan alkukirjaimista: Ansaitsematon Rakkaus 
Meidän Osaksemme. Jumalan rakkaus on armoa, puhdasta lahjaa, eikä 
sitä voi ansaita millään tavalla. Jumala rakastaa sinua, minua, meitä, sel-
laisina kuin me olemme. Hän ei näe meidän heikkouttamme, keskeneräi-
syyttämme, syntisyyttämme, hän näkee meidät rakkaan Poikansa Jeesuk-
sen Kristuksen kautta. Armo ei ravitse kylläisiä tai ravittuja, vaan nälkäi-
siä. Armoa ei evätä keneltäkään.

Jumala jakaa armoaan sanansa ja sakramenttiensa välityksellä. Kristus 
on itse asettanut kasteen ja ehtoollisen. Sakramentit ovat armon näkyviä 
merkkejä, joihin voimme tarttua uskolla. Kasteessa ja ehtoollisessa Kristus 
on todellisella ja havaittavalla tavalla meidän keskellämme. Kasteen sakra-
mentissa Jumala on kutsunut meidät jokaisen nimeltä omakseen. Profeetta 
Jesajan kautta todetaan ”Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen 
sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun”.

Jeesus toi Jumalan valtakunnan ihmisiä lähelle. Paratiisista karkote-
tulla ihmisellä oli mahdollisuus palata takaisin elämän lähteelle. Rikkaat ja 
arvossapidetyt pääsääntöisesti hylkäsivät kutsun. Mutta köyhät, elämässä 
huonon osan saaneet tarttuivat tilaisuuteen. Onko sinulla sellaista köy-
hyyttä sielussasi, että kaipaat armoa ja anteeksiantoa?  Ylösnoussut Jeesus 
on seurakuntansa keskellä ja kutsuu meitä. Hän on täällä kohdattavissa 
alttarin ja anteeksiantamuksen sakramentissa: ”Tulkaa minun luokseni, 
kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.”

JuHa VäHäKaNgaS
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori
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T
hauvónien lestadi-
olainen pappisper-
he 1800-luvulta lienee 
monelle iiläiselle ni-

menä tuttu. Perheen äidin, Emi-
lie Thauvónin, elämää ja pappi-
lan arkea pääsee kurkistamaan 
vanhojen kirjeiden kautta.

Pappisperheen tyttären Sal-
ly Thauvónin siskolleen ja tädil-
leen lähettämistä kirjeistä paljas-
tuu tiedonmurusia Iin ruustin-

nan arkielämästä, jota sävyttivät 
säätyläisyys, yleissuomalainen 
pappilakulttuuri sekä voimalli-
nen lestadiolaisuus. 

Vuonna 1876 Iin kirkkoher-
raksi tulleen Johan Fredrik 
Thauvónin vaimo eli jokapäi-
väistä elämäänsä komeissa puit-
teissa, taloudellisesti turvattuna 
sekä hyvässä yhteiskunnallisessa 
asemassa. Ruustinnan elämään 
kuului myös monenlaisia erityis-

velvollisuuksia ja hänen kotipuu-
hasteluistaan oltiin kiinnostunei-
ta Iissä, missä seurakuntalaiset 
aprikoivat papin rouvan tavalli-
sia touhuja tiukan etiketin ja roo-
lin takana. 

Kukoistava 
puutarha
Pappilat olivat edustavia arvora-
kennuksia, joiden tuli olla seu-
rakuntalaisten ylpeys. Iin pap-

pila oli 1870-luvun alussa vaa-
rassa jäädä alueen isojen talojen 
rinnalla vaatimattomaksi, ja siksi 
sitä laajennettiin ja kohennettiin 
monilla tavoilla. Komeiden puit-
teiden lisäksi pappilan asukkailla 
oli muitakin etuja. Naisten arki-
askareita helpotettiin vakituisel-
la palvelusväellä, ulkopuolelta ti-
lattavalla avulla sekä uusimmal-
la tekniikalla. 

Harvinaisuus oli myös hyö-

Katkelmia erään 
     ruustinnan elämästä

Emilie Thauvón emännöi Iin pappilaa vuosina 1876–1906. 
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tyyn ja kauneuteen tähtäävä pap-
pilan puutarha aikana, jolloin ta-
lonpoikaistalon pihalla oli kor-
keintaan yksi pihapuu. Ruustin-
na Thauvón vietti kesäisin paljon 
aikaa puutarhassa hoitaen kuk-
kiaan ja joitakin viljelykasve-
ja, odotettiinhan papin rouvilta 
vankkaa osaamista ja tietämystä 
puutarhanhoidosta. Iin kirkko-
herra ei itse viljellyt maata, jo-
ten ruustinnalla ei ollut maata-

Katkelmia erään 
     ruustinnan elämästä

lon emännän roolia. 
Pappilassa asunut naima-

ton tytär Sally kirjoitti ruustin-
nan elämästä tyypillisimmil-
lään näin: ”Äiti istuu kutimen-
sa kanssa kuten aina sekä puu-
hailee huushollin ja kukkiensa 
kanssa.” 

Joitain suomalaisia ruustin-
noja on luonnehdittu seurapii-
riä pyörittäneiksi ja salonkia pi-
täneiksi rouviksi. Tämäntyylis-
tä toimintaa ei Iin lestadiolai-
sessa pappilassa harrastettu, ei-
kä se olisi sopinutkaan ruustin-
nalle, joka oli paremminkin ujo 
ja hiljainen ihminen. Kirjeiden 
perusteella hänestä saa toimeli-
aan ja käytännönläheisen vaiku-
telman. 

Kaikille 
avoin koti
Emilie Thauvónilla oli työtä 
myös äitinä ja isoäitinä. Ruus-
tinnan lapsista eli aikuisikään 
asti neljä. Lapsista vanhin Sally, 
syntyi vuonna 1855. Emil syn-
tyi vuonna 1858 ja nuoremmat 
tyttäret Johanna (Jenny) 1860 ja 
Alma 1863. 

Pappilaelämä sai jatkoa nuo-
remmassa sukupolvessa, sillä 
Emilistä tuli pappi ja sekä Jen-
ny että Alma menivät pappien 
kanssa naimisiin. Vanhimman 
tyttären Sallyn arki pappilassa 
päättyi vuonna 1890, kun hän 
avioitui 35-vuotiaana leskimies 
Johan Heikelin kanssa, jolla oli 
kymmenen lasta.

Emilie Thauvón myötäeli las-
tensa perheiden asioissa ja auttoi 
heitä monin tavoin. Iin pappi-
la oli jälkipolville paikka, jonne 
kaukana asuvat tyttäret hakeu-
tuivat synnyttämään vanhan 
ruustinnan avustuksella. 

Ruustinnan velvollisuute-
na oli ottaa muitakin sukulai-
sia, kasvatteja ja muita vierai-
ta pappilaan. Tuon ajan pappi-
loihin kuului piirre, että sinne 
tuli koko kesäksi kaupungeista 
ja ulkomailta ihmisiä rentoutu-
maan. Myös piispat, tarkastajat 
ja matkasaarnaajat olivat sään-
nöllisiä yövieraita. Ruustinna 
taisikin nauttia rauhallisesta ja 
hiljaisesta elämästä talvella ko-
van kesätyön ja vierasjoukkojen 
jälkeen.

Kiireisintä aikaa lestadiolai-
selle ruustinnalle olivat kuiten-
kin periodit, jolloin seurat olivat 

Elämää pappilassa -sarjassa 
seurataan ruustinnan 
elämää, pappilan 
puutarhoja ja pitoja sekä 
pappiloiden nykyeloa.

E L Ä M Ä Ä

pappilassa koolla. Vaikka hänellä 
oli apulaisia auttamassa järjeste-
lyissä, ruustinna ei päässyt naut-
timaan runsasväkisistä seuroista 
ja hengenviljelystä samalla taval-
la kuin muut. Sen sijaan pappi-
lan ulkopuolella kokoontuneista 
seuroista palatessaan äiti oli Sal-
lyn kuvailemana ”kuin uusi ih-
minen”. 

Ruustinna hoiti emännän, äi-
din ja vaimon tehtäviään puoli-
julkisessa rakennuksessa, jonne 
tupsahteli kaikenlaisia ihmisiä 
nuhdeltaviksi, lohdutettaviksi ja 
sovittelemaan riitoja. Rauhallisia 
perheiltoja oli epäilemättä han-
kala vaalia talossa, jossa kävi ja 
oleskeli niin paljon perheen ulko-
puolisia ihmisiä. 

Sally kirjoittaa, kuinka pap-
pilaan kerran tuotiin mielisairas 
tyttö, joka sälytettiin ruustin-
nan hoidettavaksi vedoten pap-
pilan rauhoittavaan ilmapiiriin. 
Ruustinna yritti hoivata tolku-
tonta tyttöä, jonka huuto kaikui 
pappilan seinissä öisin. Tästä ras-
kaaksi ja hankalaksi koetusta vel-
vollisuudesta kuitenkin päästiin, 
koska tytön tila ei alkanut kohen-
tua pappilassa.    

 
Kudin 
pysyi kädessä
Pappiloiden naisväki teki paljon 
käsitöitä. Heidän käsissään syn-
tyi käyttövaatteita ja arkitekstii-
lejä sekä koruommeltuja kirkko-
tekstiilejä. Todisteena ruustin-
na Thauvónin tuotteliaisuudes-
ta olivat lukuisat perheenjäsenil-
le ja hyväntekeväisyyteen anne-
tut pehmeät paketit. Kaikkea ei 
kuitenkaan tarvinnut tehdä itse. 
Iissä kutsuttiin usein paikallinen 
ompelija pappilaan muutamiksi 
päiviksi ompelemaan vaatteita. 

Papin rouvana olemisen yksi 
ulottuvuus oli koko pitäjän esi-
kuvana toimiminen. Ruustinno-
jen toimia, pukeutumista ja käyt-
täytymistä tarkkailtiin tiiviisti. 
Vaateuutuuksien käyttäjiä olivat 
1800-luvulla ensin kaupunkilai-
set ja sitten maaseudun asukkaat, 
joista muotipukuja käyttivät kar-
tanoiden herrasväki, virkamie-
histö, porvaristo ja papin perheet. 

Iin ruustinnan suhtautumi-
nen pukeutumiseen käy ilmi ta-
pauksesta, jossa hän lisäsi tyttä-
rensä joulupakettiin lukuisten 
valmiiden käsitöiden lisäksi kan-
kaanpaloja. Hän oli leikannut ne 

ja tehnyt niistä itselleen puoliha-
meita, mutta käydessään Oulus-
sa hän ei ollut nähnyt juuri sen-
tyyppisiä siellä. Niinpä hän oli 
ratkonut ne ja ehdotti, että tytär 
voisi ommella niistä jotain itsel-
leen. Ruustinnasta paljastui uusi 
puoli vaatteistaan pikkutarkasta 
naisesta, joka näytti seuranneen 
muotiakin. 

Käsitöiden parissa ruustinna 
ei pelkästään täyttänyt velvolli-
suuttaan, vaan käsillä tekeminen 
tuotti hänelle selvästi iloa ja tyy-
dytystä. Sallyn kirjeistä käy il-
mi, että ruustinna osasi yhdis-
tää niiden teon varsinaisen työ-
päivän jälkeiseen salissa istumi-
seen, Raamatun ääneen lukemi-
sen kuunteluun ja rauhoittumi-
seen. 

Emilie Thauvón emännöi Iin 
pappilaa 30 vuotta aina kuole-
maansa saakka. Hänen tyttären-
sä Sally eli vuoteen 1927.
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Sally Heikel, os. Thauvón, kertoo tädilleen ja siskolleen kirjoittamissaan kirjeissä 
elämästä Iin pappilassa.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ordinaatiomessu su 13.6. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa piispa Samuel 
Salmi, saarna Pauli Nieme-
lä, liturgi Matti Pikkarainen 
ja avustaa Pekka Rehumäki. 
Urkuri Maija Tynkkynen ja 
kanttori Henna-Mari Sivula. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 14 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Tiina Kinnu-
nen, avustaa Sanna Komu-
lainen ja urkuri Maija Tynk-
kynen.
Messu su 20.6. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Ari-Pekka Metso ja urkuri 
Maija Tynkkynen. www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Konfirmaatiomessu la 12.6. 
klo 14 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Esa Nevala, avus-
tavat Mervi Keskinen, Jus-
si Rinta-Jouppi, kanttorina 
Taina Voutilainen. Jalkapal-
lo-rippikoulun konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustavat Sanna Ronkainen, 
Teemu Loppi ja Jussi Rinta-
Jouppi, kanttorina Juha So-
ranta. Kaukovainion ryhmän 
konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Heikki Karppinen, 
Katja Ylitalo, teol. yo Eerika 
Granlund, Tiina Parkkinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kas-
telli 1 -ryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustavat Mirjami Dut-
ton, Juha Sarkkinen, Kimmo 
Kinnunen, kanttorina Riit-
ta Piippo. Päivärippikoulun 
konfirmaatio.
Messu su 13.6. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Katja 
Nauha. 
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 14 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
avustavat Juha Vähäkangas, 
Katja Ylitalo, teol. yo Eerika 
Granlund, Tiina Parkkinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kas-
telli 2 -ryhmän konfirmaatio.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 13.6. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Viikkomessu ke 16.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Ilona Kiesilä. 
Konfirmaatiomessu su 
20.6. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustavat Anna-Leena Ylän-
ne, Mikko Aaltonen ja Ilo-
na Kiesilä, kanttorina Katri 
Sippola. Rajakylä 1 -ryhmän 
konfirmaatio.
Messu su 20.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, avus-
taa Helena Paalanne, kant-
torina Samuli Kokko. 
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Petteri Tuu-
los, avustavat Matti Keto-
la, Anna-Maria Timonen ja 
Paula Rupponen, kanttorina 
Marjo Irjala. Pyhä Tuomas 3 
-ryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 13 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Juha 
Tahkokorpi, avustavat Anna-
Leena Ylänne, Mikko Aalto-
nen ja Ilona Kiesilä, kantto-
rina Katri Sippola. Rajakylä 2 
-ryhmän konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Petteri Tuulos, avusta-
vat Matti Ketola, Anna-Ma-
ria Timonen ja Paula Ruppo-
nen, kanttorina Marjo Irjala. 
Pyhä Tuomas 4 -ryhmän kon-
firmaatio.
Iltamessu su 20.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Samuli Kokko. 
Viikkomessu ke 23.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Katri Sippola, musiikissa 
avustaa Ilona Kiesilä. 

Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 
13.6. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa.  Toimittaa Antti Leske-
lä, avustaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Päivärippikouluryhmä. 
Perhemessu su 13.6. klo 12 
Turkansaaren kirkossa. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, kant-
torina Leo Rahko.
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 13 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Elina Hyvönen, kant-
torina Taina Voutilainen. Ro-
kuan ekoryhmän erityisrippi-
koulun konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 
20.6. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 

avustaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Huonesuon ryhmä. Rdiointi 
radio Dei.
Messu su 20.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 

YlIKIIMInKI
Messu su 13.6. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 
Messu su 20.6. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttorina 
Leo Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
13.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 

Haukipudas
Messu su 13.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Maria Vähä-
kangas, saarna Martti Hei-
nonen, kanttorina Else Piilo-
nen. Seurakunta tarjoaa il-
maisen kirkkokyydin. Kyyti-
tilaukset diakoniatoimistoon 
pe klo 9–11 p. 08 5472 636.
Konfirmaatiomessu su 
20.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Maria Vähäkangas, kanttori-
na Else Piilonen. Konfirmoi-
tavana kesän 1. leiririppikou-
luryhmä.

Kempele
Konfirmaatiomessu su 
13.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, avus-
taa Timo Juntunen ja Ant-
ti Ristkari, kanttorina Tomi 
Heilimo. 
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Rehumäki, avustaa 
Jaakko Tuisku ja Saija Kivelä, 
kanttorina Eija Savolainen. 
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, avustaa Jaak-
ko Tuisku ja Pia Rättyä, kant-
torina Eija Savolainen. 
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
13.6. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Huo-
maa kellonaika.
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Anna-Maari Ruotanen, avus-
tavat  Katri Sillanpää ja Sinik-
ka Ilmonen, kanttorina Mika 
Kotkaranta.
Mukulamessu su 20.6. klo 17 
Vanamossa. Toimittaa Anna-
Maari Ruotanen. Koko per-
heen jumalanpalvelus, mu-
kana Varpuset-yhtye ja las-
ten musiikkiryhmä. Kesäiset 
lettukestit. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
13.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Konfirmaatiomessu su 
20.6. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, avustaa Rai-
ner Väänänen, kanttorina Ti-
mo Ustjugov. 
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, avustaa 
Rainer Väänänen, kanttori-
na Timo Ustjugov. 

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
13.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Mari Flink, kanttorina Tuo-
mo Kangas.
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, avustavat Kirsi Jär-
velin ja Juha Saviharju, kant-
torina Tuomo Kangas.
Sanajumalanpalvelus su 
20.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Mari Flink , kanttorina Ta-
ru Pisto.
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Min-
na Salmi, avustavat Sanna Kor-
honen ja Riitta Markus-Wik-
stedt, kanttorina Taru Pisto.

Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustavat Hanna Liuska, Jo-
hanna Rantala, teol. yo An-
na Tausta ja Simo Ollikainen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kar-
jasilta 1 -ryhmän konfirmaa-
tio.
Messu su 20.6. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, saarnaa Eeri-
ka Granlund, kanttorina Kat-
ja Nauha. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.6. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Eeri-
ka Granlund, kanttorina Kat-
ja Nauha. 
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 14 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustavat Hanna Liuska, Jo-
hanna Rantala, teol. yo An-
na Tausta, Simo Ollikainen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kar-
jasilta 2 -ryhmän konfirmaa-
tio.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 20.6. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Pasi Ku-
rikka, avustavat Harri Fager-
holm, Tuulikki Ståhlberg, 
Linda Oikarinen ja Saara An-
neberg, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Pyhä Luukas 
3 -ryhmän konfirmaatio.  Ra-
diointi radio Dei. 
Messu su 13.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Nanna Helaakoski, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Marjo Irjala. 
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 13 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Harri Fa-
gerholm, avustavat Pasi Ku-
rikka, Tuulikki Ståhlberg, 
Linda Oikarinen ja Saara 
Anneberg, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Rajakylä 4 
-ryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Päivi Jussila, avustavat Terhi-
Liisa Sutinen ja Sanna Parkki-
nen, kanttorina Marjo Irjala. 
Pyhä Luukkaan Eko-ryhmän 
konfirmaatio.
Iltamessu su 13.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Marjo Irjala. 

Siikalatva
KeStIlä
Konfirmaatiojumalanpal-
velus su 13.6. klo 13 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Unto 
Määttä, avustaa Sirkku Palo-
la ja kirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.6. klo 19 Kestilän kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

PIIPPOlA
Sanajumalanpalvelus su 
20.6. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

PulKKIlA
Konfirmaatiomessu su 13.6. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Unto Määttä, avustaa 
Tanja Helenius.
Iltakirkko su 20.6. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Kauko Kämäräinen, kantto-
rina Arja Leinonen.

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
13.6. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, saarna 
Perttu Kyllönen, kanttori-
na Veijo Kinnunen, avustaa 
Sirkku Palola ja kirkkokuoro.

RAntSIlA
Iltakirkko su 13.6. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Anneli Virtanen, kantto-
rina Arja Leinonen.
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, avustaa 
Tanja Helenius, kanttorina 
Arja Leinonen.

Tyrnävä
Messu su 13.6. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Kirkkokahvit ja 
uusien nimikkolähettiemme 
Aitan perheen esittely.
Viikkomessu su 13.6. klo 18 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Ari Pelkonen.
Konfirmaatiomessu su 20.6. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, avustaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

Sa
tu

 L
ap

in
la

m
p

i

     olvesta polveen pysyy totuutesi. 
Sinä panit paikoilleen maan, ja se pysyy.
Sinun päätöstesi varassa on yhä kaikki, 
koko luomakunta palvelee sinua. 

Ps. 119:90–91
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10.–24.6.2010enot Oulussa 

Hartauselämä
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 10.6. klo 18.30, 
Kuntotalo. Sanna Komulai-
nen.
hartaus pe 11.6. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Matti Pikka-
rainen. 
hartaus ke 16.6. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Anna-
Mari Heikkinen. 
hartaus to 17.6. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Ari-Pekka 
Metso. 
hartaus to 17.6. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 20.6. klo 18, Oulun tuo-
miokirkko. Alpo Ojala ja Kal-
le Laivamaa.
hartaus to 24.6. klo 14, Ves-
per-koti. Ari-Pekka Metso.
hartaus to 24.6. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
16.6. klo 18, Karjasillan kirk-
kon ryhmätyötila.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 13.6. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Esko Kalaoja, Ris-
to Nivala.

Oulujoen seurakunta
hautausmaahartaus to 
10.6. klo 18.30, Oulujoen 
hautausmaa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Sateen sattues-
sa hartaus kirkossa.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 13.6. klo 19, Oulujoen 
kirkko. Vesa Tahkola, Pentti 
Eskola.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat ke 16.6. klo 19, Oulujoen 
kirkko. Heikki Tiirola.
hautausmaahartaus to 17.6. 
klo 18.30, Oulujoen hauta-
usmaa. Puhe Riitta Kenta-
la, kanttorina Lauri Nurkka-
la. Sateen sattuessa hartaus 
kirkossa.
hautausmaahartaus to 
24.6. klo 18.30, Oulujoen 
hautausmaa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Sateen sattuessa 
hartaus kirkossa.

Musiikki ja kulttuuri
Karjasillan seurakunta
Kukkaniityn kaikki värit - 
runotapahtuma ti 6.7. klo 
18, Kastellin kirkko. 

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMInKI 
Kesäillan musiikkihetki to 
10.6. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Yksinlaulajien ilta, 
Veli-Matti Rautakoski oppi-
laineen. Risto Ainali, piano 
ja urut.
Kesäillan musiikkihetki to 
17.6. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Oulu Poijat -mies-
kvartetti. 
Kesäillan musiikkihetki to 
24.6. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Tuomo Rahko, pasuu-
na ja Outi Nissi, piano.

Diakonia
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 

405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11 p. 08 
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta, Nokelan-
tie 39. 

Tuiran seurakunta
elämäniloa-kurssi ke 1.9. 
klo 16, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus. Katso eril-
linen ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KuulOVAMMAISet
Kesäilta to 17.6. klo 17 Hieta-
saaressa. Yhteinen illanviet-
to pelaillen ja leikkien. Ilta-
hartaus ja kahvit. Sateen sat-
tuessa olemme sisätiloissa.

PäIhDetYö
naistenryhmä pe 11.6. ja 
18.6. klo 13, Öbergin talo. 
Vieraana 11.6. sairaalapas-
tori Marja-Leena Tahkola.

Lapset ja lapsiperheet
lastenpäivät 29.7. saak-
ka klo 10–15 Hietasaaren ja 
Lämsänjärven kaupunkilei-
rikeskuksissa. Lastenpäivät 
7–12-vuotiaille oululaisille jo-
ka arkipäivä paitsi juhannus-
aattona. Ohjelmassa on har-
taushetkiä, leikkejä, askarte-
lua, pelaamista ja retkeilyä. 
Toiminta on ilmaista, lapset 
saavat päivittäin aterian. Il-
moittautua voi paikan pääl-
lä lapsen ensimmäisenä lei-
ripäivänä.

Karjasillan seurakunta
helmimuskari ke 16.6 ja 
23.6. klo 17.30, Kastellin 
kirkko. 3–4-vuotiaiden Hel-
mimuskarissa lapset ovat yh-
dessä vanhemman kanssa. 

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMInKI
Perhekerho ke 16.6. ja 23.6. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Halutessaan mu-
kaan voi  ottaa omat eväät.

Nuoret
nuorten notski-ilta tors-
taisin klo 17, Koskelan seu-
rakuntakoti. Kesäkuun ajan  
seurakuntakodin nuotiopai-
kalta kiirivät iloiset äänet ja 
makkaran tuoksu. Lisätietoja 
Merjalta p. 040 5245 944 tai 
merja.oksman@evl.fi.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 18.6. klo 20–
23.30, Elohuone. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvila 
tarjoilee evankeliumia, elä-
vää musiikkia ja elämyksiä 
rennossa seurassa. 
nuorten aikuisten ja opis-
kelijoiden kesäilta ke 23.6. 
klo 18 Hietasaaressa.

Seniorit
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ma 14.6., ke 
16.6., ma 21.6. ja ke 23.6. klo 
13, Intiön seurakuntakoti.
 
Karjasillan seurakunta
Kesän päiväkahvit eläke-
läisten kerholle ke 16.6. klo 
12.30, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 numeros-
sa 08 5314 616. Numeroon 
voi soittaa, kun on yksin tai 
kaipaa kuuntelijaa, kun ha-
luaa puhua tärkeistä asiois-
ta ja kun haluaa pyytää ko-
tikäyntiä tai jättää soitto-
pyynnön.
eläkeläisten kesäkerho to 
10.6. klo 13, Tuiran kirkko. To 
17.6. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. To 24.6. klo 13, Kos-
kelan seurakuntakoti. To 1.7. 
klo 13, Palokan palvelukes-
kus. Katso erillinen ilmoitus.

Leirit ja retket
Retki heinävedelle Vala-
mon luostariin 13.–15.8. 
Hinta 165 €. Hintaan sisäl-
tyy puolihoito, matkat ja 
vakuutus Oulun seurakun-
tien jäsenille. Ilmoittaudu 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai arkisin p. 08 3161 
340. Lisätietoja Aila Valta-
vaara, p. 040 5747 109, Kir-
si Merenheimo-Mäenpää p. 
040 5747 106.
Matka Oulun hiippakun-
nan lähetysjuhlille Kok-
kolaan  21.–22.8. Juhlien 
aiheena on Rajaton yhte-
ys. Lisätietoja ohjelmasta 
www.kokkolanlahetysjuh-
lat.fi. Lähtö la klo 8.30 lin-
ja-autoaseman tilausajolai-
turista, paluu sunnuntai-
iltana. Hinta 45 € sisältää 
matkat, majoituksen kah-
den hengen huoneissa ho-
telli Kokkolassa sekä vakuu-
tuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittautuminen 
viimeistään pe 6.8. p. 08 
316 1340 tai www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo.
Sinkkuleiri 10.–12.9., Roku-
an leirikeskus. Yhdessäoloa 
hyvässä seurassa, ulkoilua 
ja muuta mieltäylentävää 
tekemistä alle 65-vuotial-
le. Tänä vuonna pohdimme 
voimaannuttavia tekstejä 
ja yleensäkin kirjallisuuden 
vaikutusta. Leirin hinta on 
39 €, sis. matkat, majoitus, 
ruuat, ohjelma ja vakuutus 
Oulun seurakuntien jäsenil-
le.  Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat.fi /ilmo 
tai arkisin p. 08 3161 340. 

Karjasillan seurakunta
Perheleiri 5.–8.7. Rokuan 
leirikeskuksessa. Ilmoittau-
tuminen 15.6. mennessä p. 
08 3161 340. Leirin hinta: ai-
kuiset 52 €, 4–18-v. lapset 26 
€. Etusijalla Karjasillan seura-
kuntalaiset. 

Oulujoen seurakunta
luonto- ja retkipainottei-
nen perheleiri 2.–4.7., Ro-
kua. Ks. erillinen ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Oulujoen seurakunta
Kakarakööri-kesäkuoro ke-
säkuussa Myllyojan seura-
kuntatalolla. Harjoitukset 
tiistaisin klo 12–13.30 ja tors-
taisin klo 12–13.30. Kuoroon 
otetaan 7–12 -vuotiaita lap-
sia, hinta 20 € / lapsi. Pääsy-
vaatimuksena lauluinto. Mu-
kaan mahtuu 30 laulajaa il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Kakarakööri päättyy kon-
serttiin 23.6. klo 18 Oulujo-
en kirkossa. Ilmoittautumi-
set anna.haanpaa@kolum-
bus.fi tai p. 040 583 2368.

Muut menot
Opas tuomiokirkossa keski-
viikkoisin klo 10-21. Opaste-
tut kierrokset klo 19 alkaen.
Motoristien ajelupäivä ja 
saunailta la 12.6. Lähtö klo 
12 Kaakkurinkulmalta Bau-
hausin edestä, noin 3 tun-
nin ajelun jälkeen saunomis-
ta, uintia ja makkaranpaistoa 
sekä hartaus Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksessa. Päätös 
noin klo 18. Retken johtaa Ari 
Savuoja, p. 040 524 5919. Jär-
jestetty yhdessä Gospel Rider-
sin kanssa. 
Raitin remmi to 17.6. klo 13–
15, Maikkulan kappeli. Kaikil-
le avoin kahvihetki takkahuo-
neessa. 
naisten ilta ma 21.6. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileirikes-
kus. Illassa voi keskustella, lau-
laa, hiljentyä hartauden ää-

rellä ja saunoa. Mahdollisuus 
paistaa itse tuotua makka-
raa nuotiolla. Illassa tarjotaan 
kahvi tai tee. Naistenillat ovat 
21.6., 5.7. ja 19.7. klo 18–20. 
lättykestit ja yhteislaulua 
21.6. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Hyvän sään salliessa pais-
tamme lättyjä ja vietämme 
aikaa kirkon pihapiirissä. 
Opastetut hautausmaakier-
rokset maanantaisin 21.6. al-
kaen klo 18–20 Oulun hauta-
usmaalla ja torstaisin 8.7. al-
kaen Oulujoen hautausmaal-

la. Kierrokset ovat suomen-
kielisiä ja maksuttomia, ei-
kä niille tarvitse ilmoittautua 
etukäteen.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 13.6. ja 20.6. klo 
17, Kaukovainion kappeli. 

Cafe Krypta 
tarjoaa työtä ja vettä

Kesäkahvila Cafe Krypta avasi 
ovensa Oulun tuomiokirkos-
sa 9. kesäkuuta. Kahvit ja itse 
tehdyt leivonnaiset voi naut-

tia tuomiokirkon päädyssä sijaitse-
vassa kryptassa tai Isokadun puolei-
sessa kauniissa kirkkotarhassa. 

Cafe Krypta on avoinna elokuun 
5. päivään saakka keskiviikkoisin ja 
torstaisin kello 11–15.30.

Talvella toimiva, lähetystyötä tu-
keva Lähetyssoppi on kesäisin suljet-
tu, joten siellä myytävät käsityöt tu-
levat myyntiin Cafe Kryptaan.

Kahvilan tuotto lahjoitetaan Lä-
hetysseuran Tasaus-keräykselle, jolla 
hankitaan muun muassa kaivoja Se-
negaliin, kertoo lähetyssihteeri Raija 
Nissinen Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta.

Tavoitteena on hankkia kesän ai-
kana ainakin yksi kaivo. Sen hinta on 
800 euroa. 

Kaivo on yksi Suomen Lähetys-
seuran Onnen lahjoista, jotka ovat 

aineettomia lahjoja. Niitä voi hank-
kia Tasaus-keräyksen internetsivuil-
ta. Lahjasta saatu raha käytetään esi-
merkiksi koulukirjojen, kaivojen tai 
polkupyörien hankintaan, ja lahjan 
antaja saa itselleen kiitokseksi kortin. 
Sen hän voi antaa lahjaksi haluamal-
leen henkilölle.

– Monet seurakunnan toiminnat 
jäävät kesäksi tauolle, joten halusim-
me tarjota kohtaamispaikan ihmisil-
le. Kahvilan toiminnan mahdollisti 
kolme niin sanottua kymppiseteli-
nuorta, eli kesätyösetelillä työllistet-
tyä oululaista nuorta, Raija Nissinen 
kertoo.

Cafe Kryptassa on tarkoitus jär-
jestää myös pienimuotoisia ohjemal-
lisia tuokioita, kuten laulutuokioi-
ta kesäkuussa torstaisin kello 12.15. 
Heinäkuussa vuorossa on urkuhet-
kiä samoina aikoina, eli torstaisin 
kello 12.15.

rauHaN TerVeHDyS

Opastetut 
hautausmaakierrokset
Oulun hautausmaalla

maanantaisin 21.6.–23.8. 
klo 18–20 Lähtö hauta-
jaishuoneiston edestä 

osoitteesta Kajaanintie 1.

Oulujoen 
hautausmaalla

torstaisin 8.–29.7. 
klo 17–18.30

hartaushetki klo 18.30

Vapaa pääsy.
Oppaat Oulun seudun oppaat ry:stä.

Lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi/hautausmaat
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Hietasaari tarjoaa 
ohjelmallisia 

kesäiltoja nuorille 

Oululaiset nuoret, opiskelijat ja nuoret ai-
kuiset voivat tulla viettämään mukavia 
keskiviikkoiltoja koko kesän ajan Hieta-
saaren kaupunkileirikeskukseen kello 18–

21. Nuortenillat jatkuvat 11. elokuuta saakka.
– Illat menevät eri teemojen mukaan, meillä on 

ohjelmassa esimerkiksi musiikkia ja herkkuiltoja. 
Illan päätteeksi on hartaus ja syötävää on tarjolla 
joka kerta, kertoo nuorisotyöntekijä Maire ”Mo-
no” Kuoppala.

Nuorteniltoja on järjestetty Hietasaaressa vuosi-
en ajan ja ne ovat olleet hyvin suosittuja. Enimmil-
lään paikalla on ollut jopa 100 nuorta.

Hietasaaren leirikeskus sijaitsee kauniilla pai-
kalla meren läheisyydessä ja tarjoaa loistavat puit-
teet kesäiltojen viettämiseen. Leirikeskuksessa voi 
pelata pihapelejä, uida ja nauttia leirinuotiosta. 
Saunakin voi lämmetä, mikäli nuoret niin toivovat.

rauHaN TerVeHDyS

A r k i s to  /  S t u d io  I l p o  O k ko n e n

Kesätauolla 8.8. asti.

Juhannus 2010
hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 

juhannusaattona perjantaina 25.6.
 

Talkoot klo 14
Mitähän tekisin juhannusaattona? Tule valmistele-
maan koko kansan yhteistä juhlaa. Tarvitsemme Hie-
tasaaressa penkkien kantajia, pullan paistajia, kahvin-
keittäjiä, makkaranpaistajia, myyjiä, siivoojia, siis juuri 
sinua. Ilmoittaudu tulemalla paikalle klo 14.

Juhlat klo 18
Lipunnosto ja seurat, joissa puhujina Israelin lähetit 
Eeva ja Mika Pouke. Pientä purtavaa, arpoja ja piha-
leikkejä lähetystyön hyväksi.

SInKKuIllAt

Tiistaisin elokuun 
loppuun saakka 

klo 18–20 
Hietasaaren kaupunki-

leirikeskuksessa

Yhdessäoloa nuotion 
äärellä, mahdollisuus 
saunomiseen. Omat 
makkarat mukaan.

löytyisikö teiltä tilaa 
saksalaisille vieraillemme?

 
Saksalaiset nuoret kaipaavat majoitusperheitä 

21.–26.7.

Viidentoista saksalaisnuoren joukko ohjaajineen saa-
puu Ouluun perinteiselle vastavierailulle. Nuoriso-
vaihto Saksaan on jatkunut jo yli 40 vuotta. Odotam-
me majoitusperheen tarjoavan 1–2:lle nuorelle maja-
paikan ja aamupalan edellä mainitulle ajalle. Jakso si-
sältää yhden perhepäivän, muutoin me ohjelmoimme 
vieraidemme päivät.
Toivottavasti innostut ja rohkaistut ottamaan haas-
teen vastaan. Kielitaitosi (saksa tai englanti) saa hy-
vää harjoitusta. Oulustahan on kesällä 2011 lähdössä 
nuorten joukko Saksaan vastavierailulle, jo 22. kertaa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset pertti.putila@evl.fi 
14.6. alkaen.

10.–24.6.2010enot Oulussa 

elämäniloa-kurssi 
ke 1.9. klo 16 Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa

Kurssi Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toi-
minta-alueella asuville omaishoitajille, joiden omaishoi-
totilanne on päättynyt hoidettavan kuolemaan. Tavoit-
teena on voimaannuttaa osallistujia ja löytää mennei-
syyden läpikäymisen jälkeen jotain uutta tulevaisuu-
teen. Kurssi sisältää mm. alustuksia, asiantuntijaluento-
ja, yhteisiä keskusteluja, iloa ja vertaistukea turvallises-
sa ryhmässä. Kurssille haetaan täyttämällä hakemuslo-
make. Kurssin hinta  80 €. Hakulomakkeen voi tilata p. 
040 5665 865 tai hakea Ommaiskortteerista. Hakuaika 
kurssille päättyy 20.8.

Elokuinen viikonloppuretki
Heinävedelle Valamon luostariin

Uuden Valamon rauhallisessa ilmapiirissä
13.8.–15.8.2010

Retken hinta on 165 euroa. Hinta sisältää puoli-
hoidon, matkat ja vakuutukset Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Lähdemme matkalle pe 

13.8. klo 10 ja palaamme su 15.8. n. klo 18.

Ilmoittaudu osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. (08 )3161 340 9.7. mennessä.

Lisätietoja Aila Valtavaara 040 5747 109, tai
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 5747 106

eläkeläisten kesäkerho 
torstaisin klo 13

Eläkeläisten kesäkerhoissa lauletaan, 
keskustellaan ja kahvitellaan. 

10.6. Tuiran kirkossa
17.6. Pyhän Tuomaan kirkossa

24.6. Koskelan seurakuntakodissa
1.7. Palokan palvelukeskuksessa. 

Pyhän tuomaan kirkon messut 
alkavat klo 10 konfirmaatioiden takia 

13.6.–8.8. välisenä aikana.

Pateniemen kirkossa ei ole jumalanpalveluksia kesällä. 
Jumalanpalvelukset jatkuvat elokuussa.

luonto- ja retkipainotteinen 
perheleiri  

2.–4.7. Rokualla

Leirillä mahdollisuus yöpyä sisällä, 
puolijoukkueteltassa tai omassa teltassa. 

Ohjelmassa koko perheen patikkaretki Kirvesjärven 
laavulle, jossa laitamme nuotiolla lounaan. Hinta 
aikuisilta 39 €, 4-vuotiailta ja sitä vanhemmilta 

lapsilta 19,50 €.

Ilmoittautumiset p. 08 3161 340 viimeistään 15.6.

w w w.sxc . hu /  A nn e S in i vaa ra

lättykestit 
ja 

yhteislaulua 

21.6. klo 18 
Karjasillan 
kirkolla.

Hyvän sään salliessa paistamme lättyjä ja vietämme aikaa 
kirkon pihapiirissä. 
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Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kastetut
tuomiokirkko: Eino Onni Il-
mari Törmänen, Aada Oli-
via Vänttilä, Emilia Matilda 
Aleksandra Oksanen.
Karjasilta: Ella Maria Alas-
pää, Eemil Juhani Flinck, Pet-
rus Iikka Alvar Hakasalo, Cas-
par Aake Mikael Hopiavuori, 
Elsa Seelia Impiö, Otto Heik-
ki Hermanni Jurvakainen, 
Maria Elisabet Kautto, Ale-
xandra Erica Kuorilehto, Is-
la Rauha Ilona Liedes, Jenny 
Venla Elise Lipponen, Mika-
el Onni Aaron Lumijärvi, Pa-
nu Petteri Pietilä, Julius Paa-
vo Eliel Pyhäluoto, Lisa Eeva 
Päkkilä, Sara Katarina Päkki-
lä, Liina Seelia Tokola, Aava 
Matilda Tupasalo, Jimi Hen-
ri Kristian Unga, Emilia Matil-
da Aleksandra Oksanen, Juli-
us Paavo Eemeli Kokko, Oona 
Marja Kanerva Laitinen, An-
ni Eveliina Parkkila, Juuso Ta-
pio Roininen, Aapo Eliel Siiro-
nen, Tilda Liina Ilona Toppi-
la, Aino Mariel Turunen, Mat-
leena Veera Sofia Törrö, Ma-
tias Lauri Mikael Voutilainen.
tuira: Alma Iivi Unelma Ar-
ponen, Laura Maria Elisabet 
Berg, Leo William Holmlund, 
Toni Kalervo Johannes Joki-
kokko, Anni Johanna Järn-
fors, Niilo Aarni Samuel Kata-
jisto, Ella Marja Inkeri Krapu, 
Pihla Kádjá Niska, Pihla Tuis-
ku Olivia Pietarila, Atte Veik-
ko Ilmari Raustia, Iisak Edvart 
Romppainen, Silja Maria Saa-
rio, Aarni Olli Aukusti Utriai-
nen, Jenna Maaria Horttanai-
nen, Niilo Viljami Huttunen, 
Ahti Uolevi Hytönen, Linnea 
Anni Maria Káren,  Kasper Eli-
as Petteri Kukkonen, Anette 
Elise Kuosmanen, Saima Hel-
vi Vilhelmiina Lounila, Jade 
Vilma Amanda Luokkanen, 
Kiira-Hannele Matero, Topi 
Elias Minkkinen, Emma Leena 
Mustonen, Niilo Iisakki Män-
tylä, Seha Elias Ollila, Alex 
Matias Tapani Rajalin, Jasper 
Aleksis Saarinen, Sanni Mari 
Stiina Toivonen, Niila Jalmari 
Tornberg.
Oulujoki: Topias Pyry Johan-
nes Alaniska, Joona Jeremia 
Holmi, Unna Maarit Kaari-
na Hyrkäs, Samuli Topi Oska-
ri Juujärvi, Kerttu Liisa Kont-
tila, Veikka Vilhelm Luokka-
la, Miku Valtter Nurkkala, 
Noora Emilia Ojala, Inka Au-
rora Orell, Artturi Veli Joona-
tan Pihlajamäki, Anna Sylvia 

Seiriö, Ilari Aarre Elias Taski-
nen, Niilo Antti Eemeli Wat-
hén, Emilia Anniina Viinamä-
ki, Veeti Voitto Johannes Väi-
sänen, Niila Markus Lehtola, 
Henni Katariina Moilanen, 
Eemeli Aleksanteri Sarala.

Vihityt
Karjasilta: Pekka Mikko Leh-
tosaari ja Pirkko Maarit Ka-
mula, Jarmo Antero Kekäläi-
nen ja Sirpa Hannele Moila-
nen, Tomi Samuli Tuononen 
ja Tiina Liisa Haaraniemi, Ju-
ho Matti Tapani Kivioja ja Saa-
na Eriika Koskelo, Timo Matti 
Mäkeläinen ja Minna Susan-
na Kyllönen.
tuira: Jouni Esko Antero Lap-
palainen ja Katja Maaret 
Raassina, Petrus Samuli Kuha 
ja Linda Carola Nissilä, Jukka 
Ensio Ojala ja Sisko Kaarina 
Seppänen, Jukka Sakari Hie-
taniemi ja Minna Helena Kin-
nunen, Kari Pekka Salomo 
Hintsala ja Suvi Annika Savela.
Oulujoki: Kari Tapani Linja-
la ja Päivi Inkeri Korolainen, 
Jarkko Juhani Holmi ja Satu 
Marjaana Rauhala.

Kuolleet
tuomiokirkko: Terttu Kyllik-
ki Turppo s. Nurmi 94, Pekka 
Veli Sakari Knuutila 64, Jorma 
Kullervo Kuvaja 73, Elvi Mar-
jatta Mäkelä s. Jussila 67, Mar-
jatta Irmeli Pohjanen s. Hyy-
piä 82, Veikko Olavi Päkki-
lä 91, Rauni Salme Pörhölä s. 
Harjuvaara 94.
Karjasilta: Johan Vilhelm Ar-
belius 89, Impi Lilja Jounio s. 
Keskitalo 88, Sari Hannele 
Lammi 39, Yrjö Matti Leppä-
saajo 81, Leo Henrikki Pikka-
rainen 86, Ahti Johannes Hy-
ry 74, Perttu Johannes Isokan-
gas 84, Matti Antero Kurttila 
75, Elsa Linnea Mellin 69, Pau-
la Maria Nauska s. Tenno 66, 
Veikko Emanuel Niemi 73.
tuira: Juhani Asser Harjula 
72, Paavo Elias Kuure 83, Toi-
vo Matias Leppä-Aho 76, Sal-
li Kaarina Lind s. Marttila 80, 
Hilja Katariina Pyykkö s. Huo-
tari 100, Pertti Salmi 78, Tekla 
Annikki Seppälä s. Hietala 83, 
Hilkka Maria Korhonen 90, 
Suoma Sylvia Pyykkö s. Mu-
honen 90, Tyyne Helena Tu-
runen 74.
Oulujoki: Alli Kaarina Pehko-
nen s. Silveri 89, Elina Irene 
Ponnikas s. Tähjä 73.

elämän polku

Perheleiri 
Rokualla 5. heinäkuuta 
Ilm. 15.6. mennessä p. 
08 3161 340. Leirin hin-
ta: aikuiset 52 €, 4–18-v. 
lapset 26 €. Etusijalla lei-
rille ovat Karjasillan seu-
rakuntalaiset. 

Raitin Remmi 
kahvihetki

torstaina 17.6. klo 13–15 
Maikkulan kappelin tak-
kahuoneessa. 
Poikkea porisemaan 
kahvikupposen ääreen!

10.6. klo 20
Yksinlaulajien ilta. 

Veli-Matti Rautakoski 
oppilaineen. 

Risto Ainali, urut ja piano.

17.6. klo 20
Oulu Poijat -mieskvartetti: 
I tenori Tuomo Rounioja, 

II tenori Seppo Kanniainen, 
I basso Olli Lahtinen, 

II basso Arvo Kareinen.

24.6. klo 20
Tuomo Rahko, pasuuna. 

Outi Nissi, piano.

1.7. klo 20
Susanna Tuhkala, laulu. 

Hanna Kaikkonen, piano.

8.7. klo 21
Anne-Mari Kanniainen, 

harmonikka. 

15.7. klo 20
Väre-kvartetti: 
Lotta Koponen, 

Maiju Piisilä, viulu, 
Vuokko Lempiäinen, 

alttoviulu, 
Sini Hyvärinen, sello.

22.7. klo 20
Jouni Kokkoniemi, 

laulu ja kitara.

29.7. klo 20
Antti Paakinaho, kantele.

5.8. klo 20
Kaisamarja Stöckell, laulu. 

Sanna Leppäniemi, 
urut ja piano.

12.8. klo 20
Ylikiimingin gospelryhmä.

19.8. klo 20
Helinä Nissi, alttoviulu. 

Outi Nissi, piano.

26.8. klo 20
Kamarikuoro Aiolos,
johtaa Elina Könönen.

10.–24.6.2010enot Oulussa 

Musiikkia 
tuomio- 
kirkossa

Urkuvartit torstaisin klo 12.15
1.7. Henna-Mari Sivula 

8.7. Elias Niemelä
15.7. Elias Niemelä

22.7. Lauri-Kalle Kallunki
29.7. Maija Tynkkynen

Kesäillan musiikki
su 25.7. klo 20

Henna-Mari Sivula laulu,
Elias Niemelä urut,

Oulunsalo Ensemble
Ohjelma 5 euroa

Urkukonsertit 5.8.–19.8. 
torstaisin klo 19 

5.8. Hans-Jürg Bättig (Sveitsi) 
12.8. Magdalena Czajka (Puola) 

19.8. Tapio Tiitu

Oulun päivien konsertti 
su 5.9. klo 17   

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

Sofia Magdalena -yhtye, johtaa Raimo Paaso
Oulunsalo Ensemblen jousikvartetti

Ohjelma 5 euroaMotoristien ajelupäivä 
ja saunailta hietasaaressa 

lauantaina 12. kesäkuuta

Lähtö klo 12 Kaakkurinkulmasta Bauhausin edestä, 
Noin 3 tunnin ajelun jälkeen saunomista, uintia 
ja makkaranpaistoa sekä hartaus Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuksesssa, päätös noin klo 18. 

Retken johtaja Ari Savuoja, p. 040 524 5919. Ota 
mukaan omat saunomis- ja ajovälineet. Järjestetty 

yhdessä Gospel Ridersien kanssa.

Kesäillan musiikkihetket
Ylikiimingin kirkossa torstaisin
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Otso Laxeniuksen 
unelmaseurakunnassa 
on kotoisa olo

Otso Laxeniuksen unelma-
seurakunta on joukko ih-
misiä, jotka voivat aja-

tella joistain yksittäisistä kysy-
myksistä omalla tavallaan, mut-
ta pystyvät istumaan samojen 
seinien sisällä ja harjoittamaan 
omaa uskoaan. 

– Esimerkiksi Muonion seu-
rakunnassa konkretisoituu pää-
siäisenä seurakunnan idea par-
haimmillaan. Messu on nuor-
ten ja vanhempien yhdessä te-
kemä juttu, johon tullaan bus-
seilla kauempaakin. Siitä on 
tehty rento tilaisuus ilman lii-
koja kaavamaisuuksia. Siinä 
ylistetään Jumalaa ja puhutaan 
Jumalan sanaa, 26-vuotias La-
xenius kertoo.  

Laxenius arvostaa Muonion 
mallia siksi, koska siellä ei tuh-
lata aikaa kysymyksistä taiste-
luun. 

– Mietinkin, miksi asiat tuo-
daan usein esille aivan kuin ylä-

kerta olisi tyhmä, aivan kuin me 
olisimme viisaampia kuin Ju-
mala? Tanssimme nippeliasioi-
den ympärillä polkkaa ja viisas-
telemme viimeisen päälle. 

Otso Laxeniuksen mieles-
tä seurakunta saisi olla paikka, 
jossa on sellainen olo kuin tulisi 
kotiin. Se saisi olla tämän hekti-
sen kulttuurin keskellä paikka, 
jossa ei tarvitse miettiä sitä, mi-
tä nyt pitää yrittää ja miten nyt 
pitää toimia. 

– Siellä pitäisi saada sanoa, 
jos väsyttää ihan pirusti tai että 
en muuten ole ihan varma, ajat-
telenko näin tästä asiasta. Jos 
menen jonnekin ja sanon että 
naispappeus on hyvä juttu, toi-
von että minua ei kanneta nis-
kapersotteella pihalle tai toisin-
päin.

Laxenius ei tykkää sellaises-
ta, että mennään johonkin vin-
tille kuuntelemaan puoleksitois-
ta tunniksi puhetta jostain teo-
logisesta dogmasta. Joku kes-
kusteluhetki porukalla jossain 
ulkona jostain peruskysymyk-
sistä voisi sen sijaan olla hyvä.

– Juttelisimme siitä miten 

maailma makaa, pappi voi-
si johtaa vuorovaikutuksellis-
ta keskustelua. Tällä tavalla Jee-
suskin toimi aikoinaan. Hieta-
saaren kesäilloissa on ollut lep-
poisaa menoa, kun ollaan po-
rukalla kokoonnuttu. Työnte-
kijä piti jonkun hartaushetken 
ja jäätiin nuotion äärelle jutte-
lemaan. Oltiin kuitenkin asian 
ytimessä.

Riitta Korhosen 
ideaalikirkko tukisi 
nuorten mielenterveyttä

Riitta Korhonen, 30, erosi 
kirkosta vuonna 2006. Hän 
kyllästyi naispappeuskes-

kusteluun ja koki, ettei kirkolla 
ole hänelle annettavaa.

– Olen naispapppeuden kan-
nalla ja kyllästyin siihen että asi-
asta piti edes keskustella. Tasa- 
arvoinen maahan Suomen pitäisi 
olla. Kirkkoon kuulumiseen pi-
tää mielestäni olla jokin syy. Itse 
en halua kirkkohäitä ja olen il-
moittanut kavereille, ettei minua 
kannata pyytää kummiksi, Kor-
honen kertoo.

Veron takia Korhonen ei eron-
nut. Nyt nuori nainen lahjoittaa 
hyväntekeväisyyslanttinsa eri or-
ganisaation kautta. 

Korhonen voisi kuvitella osal-
listuvansa johonkin sosiaaliseen 
kesätoimintaan, jossa hengelli-
syys ei olisi vahvasti läsnä. Opti-
koksi opiskeleva Korhonen ei ole 
harkinnut osallistuvansa kristil-
listen opiskelijajärjestöjen iltoi-

hin korkean kynnyksen takia. 
Hän keksii kuitenkin väy-

län, jota kautta kirkko tavoittaisi 
enemmän nuoria aikuisia.

– Kirkko voisi tarjota mielen-
terveyspalveluita nuorille. Mo-
nella olisi käyttöä psykologin 
palveluille. Saisi olla jokin taho, 
jonne voisi mennä vaivattomas-
ti juttelemaan, Korhonen visioi. 

eurakunnissa tapahtuu 27.5.–10.6.2010

Unohda vintti ja kova kirkonpenkki –

kesällä pääsee luonnonhelmaan
Nuorten aikuisten ei tarvitse 
värjötellä kesällä omissa 
luukuissaan. Tarjolla on urheilua, 
saunailtoja ja kaikille avoin 
raamattupiiri.  

Nuoret aikuiset kokoontuvat Oulun 
seudulla kesälläkin. Oulun seurakun-
tayhtymä toivottaa opiskelijat ja nuo-
ret aikuiset tervetulleiksi sauna- ja pe-

li-iltoihin Hietasaareen 23.6., 7.7. ja 21.7. Pe-
li-illat alkavat kello 18 ja ohjelmaosuus alkaa 
kello 19. Illoissa pääsee saunomisen ja pelai-
lun ohella nauttimaan konserteista ja seura-
puheista. Lisäksi Cross Cafe on auki Elohuo-
neella joka toinen perjantai, seuraavan kerran 
18.6. 

Opkon raamattupiiri kokoontuu joka tiis-
tai klo 18.30 Opkon toimistolla osoitteessa To-
rikatu 9 A 32. 

Haukiputaan Kellonkartanossa pääsee 
viettämään rentoja perjantai-iltoja pelaillen, 

saunoen ja grillaillen. Lisäksi illoissa on pie-
nimuotoinen hartaushetki. Illoista vastaavat 
opiskelijajärjestöt EO, Opko ja Kansanlähetys. 
Illat pidetään 18.6., 16.7., 6.8., 13.8. ja 27.8. al-
kaen kello 18.30.

Lumijoen seurakunta järjestää naistenret-
ken Vuokattiin 14. elokuuta, jonne ovat luon-
nollisesti tervetulleita myös nuoret naiset. Ret-
kellä käydään Katinkullassa, jossa voi uida ja 
keilata.  Ohjelmassa on myös kurkistus lumi-
tunneliin ja vierailu lasistudio-myymälässä. 

Retken hinta on 10 euroa, joka sisältää mat-
kan ja ruokailun. 

Lisäksi nuoret aikuiset pelaavat rantalento-
palloa ja ultimatea, käyvät uimaretkillä ja kat-
selevat leffoja. Ja tekevät mitä mieleen juolah-
taa. Toiminnasta ilmoitellaan EO:n sähköpos-
tilistalla ja Facebookissa (Oulun kristillisten 
opiskelijoiden ajanviettoa kesällä 2010). Lis-
talle voi liittyä osoitteessa http://www.ippnet.
fi/mailman/listinfo/eo-oulu. 

Kannattaa seurata myös sivustoja www.
elossa.fi ja www.opiskelijaseurakunta.fi

Saanhan tulla, vaikka olisin poikki?

Riitta Korhonen uskoi lapsena Jumalaan, 
mutta vieraantui seurakunnasta 
rippikoulun jälkeen.

Sorsien lailla ihmisetkin nauttivat, kun pääsevät ryhmäytymään kesällä vetten ääreen.

Otso Laxenius tykkää jutella siitä, 
miten maailma makaa.

TeKSTi Ja KuVaT: TyTTi PääKKöNeN
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

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

Kukkien istutus sankari-
haudoille pe 11.6. klo 10. 
Rippikoululaiset mukana.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 13.6. klo 17 Sauvolaisessa, 
Kaitalankuja 29. Matti Nie-
melä.
Raamattu- ja rukousilta ti 
15.6. klo 18 srk-salissa.
Kastettu: Miikka Aukusti Le-
pistö.

lasten päiväleirit: Ma 14.6. 
klo 11–15 seurakuntatalol-
la. Ke 16.6. klo 11–15 Varja-
kassa, Varjakka-laivan luo-
na. Pe 18.6. klo 11–15 Hir-
vasareenalla. Muun muas-
sa askartelua, pelejä, mu-
siikkia, raamatunkertomus 
ja makkaranpaistoa. Ota 
omat evät mukaan, seura-
kunta tarjoaa makkaraa ja 
mehua. Ei tarvitse ilmoit-
tautua, mukaan vaan!
lumilyhdyn hartaushet-
ki ke 16.6. klo 14 Lumilyh-
dyssä.

Pihaseurat ke 16.6. klo 18, 
Jokivainio 9. Sateen sattu-
essa sisällä.
eu-ruoan jako to 17.6. klo 
9–15 Lukkarinkankaan ker-
hohuoneella, Toukolantie 3. 
Apu on suunnattu vähäva-
raisille lumijokisille.
Konfirmaatioharjoitukset 
pe 18.6. klo 10 kirkossa.
tiekirkko auki 21.6.–18.7. 
joka päivä klo 10–16.
Kirkkovaltuusto ti 22.6. klo 
klo 18 pappilassa. 
lasten ja nuorten kesälei-
ri yli 8-vuotiaille Kiviran-
nan leirikeskuksessa Kalajo-
ella. Alkaa to 29.7. klo 13 ja 
päättyy su 1.8. klo 13.  Uin-
tia, musiikkia, pelejä, raa-
mattuhetkiä, hauskan pi-
toa, lomailua ja hyvää ruo-
kaa. Mahdollisuus joko sisä-
majoitukseen tai telttama-
joitukseen. Mukaan nor-
maali leirivarustus: makuu-
pussi, lakana, uintikamp-
peet, pyyheliina, vaatteita 
helle- ja sadeilmalle, tasku-

Puttaan tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15. 
Kesäperhekerhot pe 11.6. 
klo 10–11.30  kirkonkylällä 
Vakkurilassa, Kellon srk-ko-
dissa ja Martinniemen srk-
kodissa.
urkuvartti ke 16.6. klo 12.15 
srk-keskuksessa. Pirjo Män-
tyvaara urut. Vapaa pääsy.
nuotioillat keskiviikkoisin 
klo 18. Ke 23.6. Asemaky-

län Onnelassa, ke 7.7. Häy-
rysenniemen Villenniemes-
sä, ke 21.7. Kellon srk-kodil-
la ja ke 4.8. Onkamon uima-
rannalla.
Juhannuksen juustokei-
ton myynti to 24.6. klo 11–
12 ennakkotilausten perus-
teella srk-keskuksesta. Tila-
ukset p. 040 5014 764 Yli-
maula Helena.
hyvän mielen perhelei-
ri pienituloisille perheille 
10.–11.7. Isonniemen leiri-
keskuksessa. Ilm. 24.6. men-
nessä diakoniatoimistoon 
pe klo 9–11 p. 5472 636 tai 
p. 040 8668 319, laila.ran-
takokko@evl.fi. Ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikir-
je. Leiri on maksuton.
Apua arjen askareisiin. Ti-
laa 5 euron tuntihinnal-
la seurakunnan matkaryh-
män nuori kotiisi apulai-
seksi esimerkiksi haravoin-
tiin, siivoukseen tai lasten 
hoitoon. Tilaukset Katril-

ta p. 045 6576 122 tai Tar-
jalta p. 040 8245 861. Tuot-
to menee nuorten matkan 
hyväksi.
Kaksi tuntia kaksi kertaa 
kuukaudessa – Haluaisitko 
sinä tulla vapaaehtoistyö-
hön avustajaa tarvitsevan 
ulkoiluystäväksi? Ota yh-
teyttä, niin sovitaan tapaa-
minen. Diakonissa Johanna 
Kerola, p. 045 1393 993 tai 
johanna.kerola@evl.fi.
Kesäkanttorina 24.5.–8.8. 
Pirjo Mäntyvaara p. 040 
7383 052, pirjo.mantyvaa-
ra@hotmail.com.
Kellonkartano: Jumalan sa-
nan äärellä 12.–13.6. Kellon-
kartanossa. La klo 14–18, ja 
su klo 13–15, mukana mm. 
Terhi ja Pentti Smeds. Ny-
kyheprean alkeiskurssi 18.–
19.6. Anja Röpelin ja Mika 
Pouke, pe klo 18–20.30 ja la 
klo 12–17. Ilm. Anja Röpelin 
p. 050 3767 387. Kartanon 
kirkko su 20.6. klo 13. 

numeromme on 
muuttunut: 
Seurakuntatalon uusi 
puhelinnumero 08 387 
396.

Konfirmaatiomessu 
su 20.6. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

lamppu, Raamattu, sääski-
myrkkyä, luettavaa. Jos ha-
luat, niin voit ottaa teltan ja 
makuualustan. Ruokailuvä-
lineitä ei tarvitse ottaa mu-
kaan. Yhteiskuljetus linja-
autolla Lumijoelta sisältyy 
hintaan. Lähtö klo 11 srk-
talolta, Siikajoen Sale klo 
11.30, mukaan pääsee myös 
matkalta. Leirin hinta 30 €, 
sisarale 50%. Isoisia tarvi-
taan paljon mukaan. Ilmoit-
tautuminen 20.7. mennessä 
Sinikka Härköselle 044 503 
7080 tai sinikka.harkonen@
lumijoki.fi.
Kastetut: Arttu Matias Sa-
kari Sallinen, Hans Ossian 
Määttä.
Aviokuulutus: Ville Walt-
teri Virolainen ja Karoliina 
Anniina Nissilä.
Kuolleet: Laura Kaarina Su-
tela 91, Osmo Tapio Kero-
la 59.

Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Nuotioilta pe 11.6. klo 
18.30 Koukkarilla, Jokelan-
tie 233. Seurat su 13.6. klo 
18 ry:llä. Seurat su 20.6. klo 
18 ry:llä. Jokikylä: Nuotioil-
ta pe 11.6. klo 18 Mari ja Ju-
ha Holmalla. Seurat su 20.6. 
klo 16 ry:llä, Timo Karsikas, 
Pekka Tervo. Kello: Seurat 
su 13.6. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Miro Kaspar Mi-
kael Jaara, Sami Mikael Rä-
sänen, Ella Pauliina Tyni, 
Joona Valtteri Pihkakos-
ki, Vivian Isabella Romp-
painen, Peetu Oskari Moi-
lanen, Riku Jaakko Hassila, 
Inka Iris Katariina Nieme-
lä, Ilari Eemeli Maximus Sa-
vilaakso, Fiia Inkeri Paakki, 
Aale Mikael Sunnari, Irina 
Mirjami Veteläinen, Saaga 
Maria Sophie Hintikka.
Kuolleet: Elli Margareeta 
Alakiuttu 86, Maria Annik-
ki Annala 84, Eila Kaarina 
Annala 64.

haukiputaan kirkko 
on tiekirkko 
avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten 7.6.–
27.8. maanantaista per-
jantaihin klo 11–18.

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoinna 
to 24.6. klo 10–14.
Kirkko avoinna to 24.6. 
klo 11–14.

Perheretki Posion lapiosalmelle 

26.–28.8. Lähtö kirkkopihasta perjantaina kello 17 ja 
paluu sunnuntaina n. kello 18.30. Lauantain ohjel-
maan kuuluu retki Korouoman jylhiin maisemiin se-
kä iltapäivällä seikkailuohjelmaa nuorille. 
Matkan hinta aikuisilta 110 €, nuorilta 14–18-v. 90 
€, 7–3-v. 80 € sekä 4–6-v. 70 €. Hintaan sisältyy mat-
kat ja täysihoito Lapiosalmella omin liinavaattein. Il-
moittautumiset perjantaihin 9.7. mennessä diakonia-
toimistoon pe klo 9–11 p. 5472 636 tai Laila Rantako-
kolle p. 040 8668 319, laila.rantakokko@evl.fi. Ilmoit-
tautuneille lähetetään retkikirje ja retkimaksu viikol-
la 32. Retken vetäjinä seurakuntapastori Jari Flink, 
nuorisotyöntekijä Tarja Kainulainen ja diakoniatyön-
tekijä Laila Rantakokko. 

hailuodon kirkko avoinna kesällä 

21.6.–22.8. maanantaista lauantaihin klo 12–18 
ja sunnuntaisin klo 12–16. 
Oppaina Eveliina Junttila ja Helena Vuotikka.
Sunnuntaisin kirkkoa esittelevät eläkeläiset.

Konfirmaatiomessu 
su 20.6. klo 10 
kirkossa.

Kaikki seurakuntien jumalanpalvelustiedot löytyvät sivulta 12.

Kirkkoherranvirastossa 
ei päivystystä kesä- ja 
heinäkuussa.
Palvelu puhelinvaihteen 
kautta, josta voit tarvit-
taessa varata tapaamis-
ajan p. 08 8100565.
Virkatodistukset ja su-
kuselvitykset Oulun kes-
kusrekisteristä p. 08 316 
1300.

    änen näkymättömät ominaisuutensa, 
hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, 
ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä 
ja havaittavissa hänen teoissaan. 

Room. 1:20



18    Nro 20      10.–24.6.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

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

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

eurakunnissa tapahtuu 27.5.–10.6.2010

Seurakuntaretki Vaalaan 
16.6. Lähtö klo 8.45 taksi-
asema (ilmoittautuneet).
Jos tulee este ilmoita välit-
tömästi p. 044 7521 226. 
nuoret: Nuorten nuotioil-
ta to 17.6. klo 18–20 seura-
kuntatalon takana, sateella 
NuorisoNurkassa.
Ystävärenkaan kokoontu-
minen ma 21.6. klo 12 seu-
rakuntatalolle, klo 13 vuo-
deosastolle ja klo 14 van-
hainkodille. Kesälaulujen 
tunnelmissa.
lähetystyö: Perinteinen ju-
hannusjuuston myyntita-
pahtuma seurakuntatalolla 
ke 23.6. klo 16–17. Juuston 
hinta 5 € / litra. Myytävä-
nä myös pieniä perunaries-
kasia 5 kappaleen pusseissa 
hintaan 1,50 € sekä kuiva-
kakkuja, joiden hinta 5–10 
€ koosta riippuen. Varauk-
set Inkerille p. 040 8383 222. 
hartaus to 24.6. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.

Seurakunnan oma luonto-
aiheinen leiri 3.–6.-luokka-
laisille 29.–30.6. Limingan 
luontokeskuksessa. Luvas-
sa monenlaista kivaa puu-
haa ja tutustumista luon-
non ihmeisiin. Leirin päät-
teeksi koko perheen yhtei-
nen iltanuotio. Hinta 10 €. 
Ilmoittautumiset 11.6. men-
nessä Kirsille p. 044 7521 
225.
Rippikoulut: Kesä I -ryh-
män konfirmaatioharjoitus 
pe 18.6. klo 17–19 kirkossa. 

Yhteisvastuukeräyksen 
2010 tuotto oli 13 437,72 €. 
Sydämellinen ja kaunis kiitos 
yhteistyökumppaneille Kem-
peleen Marttayhdistyksille ja 
kaikille keräyksessä mukana 
olleille vapaaehtoisille. Teim-
me yhdessä työtä lähimmäis-
temme parhaaksi kotimaas-
samme sekä Haitissa.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Kesäkahvilaemäntien pa-
laveri ti 15.6. klo 13 Kirkon-
kylän srk-kodin kokoushuo-
neessa. Jaamme työvuorot ja 
suunnittelemme ohjelman. 
Kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 
Veikon valinta arkisin klo 

9–14, Kurikkatie 3. 
nuoret: Nuotioiltoja pappi-
lan pihalla 18.6., 2.7., 16.7., 
ja 30.7. klo 20–23. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 20.6 klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Kesäseurat la 12.6. klo 18 
ry:llä. Kesäseurat su 13.6. klo 
13 ry:llä, klo 18 ehtoollinen 
Tyrnävän kirkossa, iltaharta-
us ja kirkkokahvit ry:llä. Seu-
rat su 20.6. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Oona Emilia Vim- pari, Vili Matti Kalevi Juka, 

Roni Valtteri Suorsa, Rafa-
el Emil Aleksander Ojala, 
Minea Elina Sjöman, Säde 
Olivia Anitta Huusari, Lumi 
Kastehelmi Birgitta Huusari, 
Siiri Martta Manninen, Eero 
Oskari Tolonen, Lari Johan-
nes Lintulahti, Olivia Ulla In-
keri Päkkilä, Topi Hermanni 
Koponen.
Vihityt: Tarmo Iisakki Räi-
sänen ja Jenni Maria Piira. 
Mikko Tapani Taskila ja Eli-
na Maria Rautio. Joona 

Aleksi Keto ja Selja Auroo-
ra Sakaranaho. Pekka Ma-
tias Jyllilä ja Anu Elisa Lai-
tila. Ville-Veikko Kalliokos-
ki ja Roosa Julia Niemikorpi. 
Kuolleet: Terttu Helena 
Korkala s. Sarkkinen 80, 
Teuvo Johannes Saukko-
la 60, Sanna Kaarina Kaja-
va 48.

KOKO PerHeeN 
muKulameSSu 

Ja KeSäiSeT 
leTTuKeSTiT 

Su 20.6. KlO 17 
TuPOKSeN 

VaNamOSSa

mukana Varpuset-
yhtye, eläinhahmoja ja 
lasten musiikkiryhmä.
Kirkkohetken jälkeen 
tarjolla lettuja, mehua 

ja kahvia.

Tervetuloa!

Rauhanyhdistys: Nuotioil-
ta pe 11.6. klo 19 Saara ja 
Pekka Raappanalla. Seurat 
su 13.6. klo 14  Alatemmek-
sen vanhainkodilla. Seu-
rat su 13.6. klo 17 ja 18.30 
ry:llä. Nuotioilta pe 18.6. klo 
19 Minna ja Heikki Aholal-
la. Seurat su 20.6.  klo 17 ja 
18.30 ry:llä.
Kastetut: Iina-Emilia Ange-
lina Häyry, Veera Emilia Pit-
känen, Varpu Rebekka Säk-
kinen ja Atte Eetu Viljami 
Vesteri.

Kirkkoherranviras-
ton aukioloajat 
1.6.–31.8. ma-ti ja pe 
klo 10–15, ke klo 10–
14, to klo 10–17.

Seurakuntaretki 
30.7.–1.8. Turkuun Hen-
gen uudistus kirkossam-
me -kesäjuhlille. Retken 
hinta 200 € sis. matkat ja 
hotellimajoituksen 2 hh 
aamupalalla. Ilmoittau-
tumiset viim. 30.6. Lisä-
tietoja Marja-Liisa Jääs-
keläiseltä, p. 040 7790 
316 tai marja-liisa.jaas-
kelainen@evl.fi. 

eläKeläISten 
leIRIPäIVä 
to 15.7. Luurinmutkan 
leirikeskuksessa. Leiri-
päivän hinta on 15 €. 
Lähdemme matkaan klo 
8.30 Kirkonkylän srk-ko-
dilta, linja-auto kiertää 
Kokkokankaan srk-kes-
kuksen kautta. 
Ilmoittautuminen 
p. 5614 500 perjantaihin 
2.7. mennessä. Mukaan 
mahtuu 50 eläkeläistä, 
ilmoittautuneille lähete-
tään retkikirje.

Muhoksen kirkko on tiekirkkona 
Avoinna 10.6.–13.8. ma-pe klo 12–18, 

muulloin sopimuksen mukaan.

tiekirkon avaus ja musiikkihartaus 
to 10.6. klo 19

Puhe Jouni Heikkinen, kanttorina Timo Utsjugov. 

ehtoolliskirkko to 10.6. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
tiekirkon avaus ja musiik-
kihartaus to 10.6. klo 19 kir-
kossa, puhe Jouni Heikki-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov.
Kesälaulajaiset ti 15.6. klo 
13 tk-sairaalan puistossa, Ti-
mo Ustjugov, Leena Leskelä, 
Liisa Seppänen, Simo Pekka 
Pekkala, päiväkuoro. Muka-
na SPR:n ystäväpalvelu.
hartaus to 17.6. klo 14 Vi-
re-kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Kesälaulajaiset ti 22.6. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella, Timo Ustjugov, Simo 
Pekka Pekkala.
hautausmaahartaus ke 
23.6. klo 18 muualle hau-
dattujen muistomerkillä, Si-
mo Pekka Pekkala. 
lapset ja perheet: Päivä- 
ja perhekerhot jatkuvat ke-
sätauon jälkeen viikolla 33. 

Rippikoulut: Päivärippi-
koulun oppitunnit 7.–11.6. 
Koortilassa. Konfirmaatio 
su 13.6. klo 10 kirkossa. Ke-
sä I -rippikoulun päiväjak-
so 9.–11.6. srk-talossa. Leiri-
jakso 14.–18.6. Koortilassa. 
Konfirmaatio su 20.6. klo 10 
kirkossa.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 11.6. klo 19 nuotioil-
ta Anne ja Matti Räisäsellä, 
Rovantie 159. Su 13.6. ja su 
20.6. klo 17 seurat ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 11.6. klo 18 aikuis-
ten ilta Koortilassa. Su 13.6. 
klo 17 seurat ry:llä.
Kastetut: Essi Olivia Hyry, 
Janna Julia Junttila, Len-
ni Elmeri Parviainen, Pau-
li Tuomas Lukka, Vilja Alek-
sandra Pirnes, Iisa Aino Ade-
le Lappalainen.
Vihityt: Ossi Samuli Koivik-

ko ja Beerit Hannele Turpei-
nen, Marko Tapio Mäkipel-
to ja Anita Marianne Alakyl-
mänen sekä Marko Kristian 
Wallin ja Anna-Stina Korka-

la Lauritsalan srk:sta.
Kuolleet: Aarne Antero 
Huovinen 83, Ella Kaarina 
Komulainen 70, Esa Vieno 
Jalmari Autti 70. 

Hermes-ryhmän nuoria Lontoossa Trafalgar-aukiolla.
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tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

hartaus ke 16.6. klo 13.30 
Salonkartanossa, Tuomo 
Kangas. 
hartaus ke 23.6. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
hartaus to 24.6. klo 11.30 
Teppolassa, Päivi Pulkkinen.
hartaus to 24.6. klo 13.00 
Kempeleen vuodeosastolla, 
Taru Pisto.
Kansanlaulukirkko ja kirk-
kokahvit su 4.7. klo 12 mu-

seon pihalla. Toimittaa Min-
na Salmi, musiikista vastaa 
Rönsy-trio (Helmi Camus, 
Maija Kauhanen ja Kaisa 
Ristiluoma). Kaatosateella 
kirkossa. Huom! Su 4.7. ei
jumalanpalvelusta klo 10.
Salonpään ry: Seurat su 
13.6. klo 16 ry:llä, Matti 
Lääkkö ja Aarno Sassi. Ju-
hannusseurat pe 25.6. klo 
19 ry:llä, Matti Lääkkö, Esa 
Kurkela. La 26.6. klo 17 Ai-

mo Karhumaa, Juha Kanni-
ainen, Lauri Karhumaa. Su 
27.6. klo 12 Timo Jurvelin, 
Sulo Kautto, Erkki Vähäsöy-
rinki. Su 27.6. klo 17 Timo 
Jurvelin, Sulo Kautto.
Kirkonkylän ry:  Seurat 
su 12.6. klo 19 ry:llä, Toivo 
Määttä. Seurat su 13.6. klo 
16 ry, Lauri Hannila, Juhani 
Lepistö. Seurat to 17.6. klo 
14 Salonkartanossa. Seu-
rat la 19.6. klo 11.30 Teppo-

KeStIlä
Seurakunnan ohjelmaa pe 
11.6. klo 13 Pihlajistossa. 
nuotioilta pe 11.6. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 13.6. klo 13 Pihla-
jistossa ja klo 19 ry:llä, Olli-
Pekka Niskakangas.
nuotioilta pe 18.6. klo 19 
ry:llä. 
Seurat su 20.6. klo 13 ry:llä. 
Juustokeiton myyjäiset to 
24.6. klo 10–12 seurakunta-
kodissa lähetystyön hyväksi. 
Keittovaraukset 18.6. men-
nessä kirkkoherranviras-
toon p. 0207 109 860. Lei-
vonnaisia ja arvontaa.
Kastetut: Selina Adessa 
Jussila, Antti Heikki Viljami 
Mällinen.
Kuolleet: Seija Tuulikki Lei-
nonen 59.

PIIPPOlA
Seurakuntakerhon kesä-
päivä ti 15.6. klo 12 Väinö-
län sisäpihalla, sateen sattu-

essa sisätiloissa. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 20.6. klo 19 srk-kodissa. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Ville Petteri Laurila ja Riina 
Tuulia Koskelo.
Kuolleet: Veikko Johannes 
Kekarainen 73, Veikko Mat-
ti Sakari Hyvärinen 66.

PulKKIlA
lähetysilta to 10.6. klo 19 
srk-talossa. Mukana Satu 
ja Jorma Arkkila sekä sam-
bialainen pastori Robert 
Kaumba Kalunjele. 
hartaus pe 11.6. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Seurat la 12.6. klo 19.30 
ry:llä.
Avoimet ovet pappilassa 
ke 16.6. ja ke 23.6. klo 12.
Juustokeittoa myynnissä 
lähetystyön hyväksi ennak-
kovarausten perusteella. 5 € 
/ litra. Varaukset 18.6. men-
nessä Rauni Svartström p. 
0400 155 772 ja Maija-Liisa 

Yliklaavu p. 044 081 2413.
Seurat su 20.6. klo 13 Koi-
vulehdossa ja klo 14 ry:llä.
Ystävyysseura ti 22.6. klo 
13 vanhustentalossa, muka-
na Martti Arkkila.
Siioninvirsiseurat ti 22.6. 
klo 19 Pulkkilan vanhassa 
pappilassa. Väinö Rautio, 
Sauli Typpö ja Merja Jyrkkä.
Kuolleet: Pirkko Liisa Linna 
s. Leviäkangas 75.

PYhäntä
Seurat ja lauluilta la 12.6. 
klo 19 ry:llä.
Seurat su 13.6. klo 16 ry:llä.
hartaus su 20.6. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 20.6. klo 16 ry:llä. 
leivonnaismyyjäiset ma 
21.6. klo 12 srk-talossa lähe-
tystön hyväksi.
Kastetut: Hinni Hilma Vil-
helmiina Haataja¸ Veikka 
Aarre Jeremias Pekkarinen, 
Alana Mirjami Sydänmetsä, 
Eevert Tuuli.
 

RAntSIlA
toimintailta to 10.6. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 13.6. klo 18.30 
ry:llä.
eu-ruuan jako ma 14.6. klo 
11–13 pappilassa. Jakope-
rusteena vähävaraisuus.
Seurat su 20.6. klo 13 ry:llä.
ehtoollishartaus ti 22.6. 
klo 14.30 vuodeosastolla.
Juustokeiton myyjäiset to 
24.6. klo 10–13 srk-talossa 
lähetystyön hyväksi. Hinta 
8 € / litra. Myytävänä myös 
kahvia, arpoja ja leivonnai-
sia. Keittovaraukset 18.6 
mennessä Pirjo Kesälä p. 
040 743 6670 / 254 115 tai 
kirkkoherranvirasto p. 0207 
109 860. 
Kastetut: Essi Iida Elina 
Kansanniva, Antti Veeti Vil-
jami Kurikka, Olli Peetu Ju-
hani Makkonen.
Kuolleet: Veijo Jaakko Oja-
la 57.

hartaus to 10.6. klo 14 Ala-
temmeksen vuodeosastolla.
Virsikinkerit to 10.6. klo 
18 Honkakoskella, Änges-
levän Ylipäässä, Honkakos-
kentie 33.
hartaus pe 18.6. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalol-
la ja klo 13.30 Lepolassa.
hartaus ma 21.6. klo 13.30 
Pappilassa.
Kesäillan hartaus ti 22.6. 
klo 19 Eila Kallisella. Myy-
tävänä juustokeittoa, ar-
poja, ym. Järj. Suutarinky-
lä-Ylipää diakoniakylätoi-
mikunta.
temmes: Hartaus to 17.6. 
klo 10.30 Mäntyrinteel-
lä. Kesäillan virsihartaus ke 
23.6. klo 19 Temmeksen kir-
kossa, hartaus Martti Ark-
kila, mukana Korsukuoro. 
Kahvit kirkon pihalla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Nuotioilta la 12.6. klo 19 Rit-
va-Liisa ja Henri Kokkosella, 
Ängesleväntie 1. Kesäseurat 
12.–13.6. Murron ry:llä. Seu-

rat su 20.6. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Kesäseurat la 12.6. klo 18 
ry:llä. Kesäseurat su 13.6. 
klo 13 ry:llä ja klo 18 viik-
komessu Tyrnävän kirkos-
sa, iltahartaus ja kirkkokah-
vi ry:llä. Seurat su 20.6. klo 
16 ry:llä.
Kastetut: Joona Mikael 
Haaraniemi, Meeri Ama-
lia Kumpumäki, Alma Lilian 
Kämäräinen, Sofia Amalia 
Wilhelmiina Laurila, Maria 
Kristiina Mikkola, Jesse Ju-
lius Aleksi Seikkala.
Kuolleet: Lasse Kalevi Les-
kelä 65.

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Kiitokset kaikille Läskil-
lä lukutaitoa -kampan-
jaan osallistuneille. Tyr-
nävällä pudotimme pai-
noa yhteensä 103 kg, mi-
kä merkitsee 1 545 euroa 
Nepalin lukutaitokam-
panjalle.

leiri alakouluikäisille kesäkodilla

22.–23.6. Leirillä ollaan yksi yö. Mukaan otetaan 20 
leiriläistä. Hinta 8 € / henkilö. Ilmoittautumiset kirk-
koherranvirastoon 15.6. mennessä, 08 5640 600. Lisä-
tietoja Merjalta 044 7372 617. 

Järjestää seurakunnan nuoriso- ja lähetystyö

PIKKuRYSä-leIRI 22.–23.6. Umpimähkässä.
Leiri on tarkoitettu 7–9-vuotiaille tytöille ja pojille. 
Leirin hinta on 14 € / hlö.  

lOhIRYSä-leIRI 29.6.–1.7. Umpimähkässä. 
Leiri on tarkoitettu 10–13-vuotiaille tytöille ja pojille.  
Leirin hinta on 23 € / hlö.

Ilmoittautumiset Rysäleireille seurakunnan nettisivujen 
sähköisen ilmoittautumislinkin kautta 15.6. mennessä.
Lisätietoja leireistä antaa Kirsi Järvelin p. 040 772 0373. 

Oulunsalon 
seurakunnan 
lapsityö 
kiittää

Kiitämme kaikkia 
toimintaan osallis-
tuneita kulunees-
ta kaudesta! Syksyllä 
jatketaan! 

Seuraa syksyn kerho-
jen ilmoittelua Rau-
han Tervehdys -leh-
destä ja lapsityön si-
vuilta osoitteesta 
www.oulunsalon-
seurakunta.fi.

2005–2006 syntynei-
den päiväkerhoissa 
on vielä tilaa. Paik-
koja voi tiedustel-
la 2.8. alkaen nume-
rosta 044 7453 850 / 
Hannele.

naisten retki 

lauantaina 19.6. 
Suomussalmelle 
Raatteen tielle. 

Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset ma 
14.6. mennessä Kirsti 
Hakkarainen p. 0207 
109 853 ja Eeva-Liisa 
Kekkonen p. 0207 109 
733. 

Oppaanamme 
toimii Seppo 
Karppinen. Liikumme 
Suomussalmen 
taistelualueilla 
ja kuulemme 
talvisodan kulusta ja 
tapahtumista. Matkan 
hinta 30 €, sis. ruuan, 
kahvin ja pääsymaksun 
Raatteen Porttiin.

SInä 1935 SYntYnYt!
tule MuISteleMAAn 

RIPPIKOuluASI

Vuonna 1935 syntynei-
den ja samaan aikaan 
Siikalatvan alueella rip-
pikoulun käyneiden 
kirkkopyhä su 27.6. Pulk-
kilassa. 

Jumalanpalvelus klo 12 
kirkossa. Ruokailu ja yh-
teistä ohjelmaa seura-
kuntatalossa. Ota rippi-
koulukuvia ja muisteloi-
ta mukaan. 

Ruokailua varten ilmoit-
tautumiset erityisruoka-
valiotoiveineen ma 21.6. 
mennessä kirkkoherran-
virastoon p. 0207 109 
860 tai rippikouluikäluo-
kan yhdyshenkilölle El-
sa Pohjolalle p. 040 766 
8543.

lassa. Seurat su 20.6. klo 16 
ry:llä, Jorma Vuorma, Timo 
Määttä.

Kastetut: Moona Rebekka 
Leino, Irina Nonna Maria Si-
vula.

w w w.sxc . hu
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Saareen. 
Elämyksellinen taidematka 

meritarinoihin ja 
saariseikkailuihin. 

Valvegalleria, 
Hallituskatu 7, Oulu 

13.6. saakka.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

K I n O K u l M A

Stanley Kubrickin mielestä ihmi-
sen luoman korkean teknologian 
perusta on aseessa.   Suhde asee-
seen on tunnepohjainen.  Eloku-

vassa 2001: Avaruusseikkailu (1968) ol-

Ihminen ja kone
laan tilanteessa, jossa koneet hallitsevat 
ihmistä.  Tämä osoitetaan tuhoisaksi. 

Kubrick näyttää, kuinka ihminen 
syntyy uudelleen ryhtyessään tuhoa-
maan tietokonetta ja kohdatessaan luo-
jansa.  Elokuvan lopussa astronautista 
on tullut avaruusenkeli tai tähtilapsi. 
Nyt hän on valmis kohtaamaan ava-
ruuden muut älylliset olennot.

2001: Avaruusseikkailu on ohjaajan-
sa mukaan elokuva Jumalasta ja ihmi-
sestä.

Päästäkseen lähemmäksi Jumalaa 
ihmisen on luovuttava uskostaan tek-
nologiaan.  Elokuvassa astronautti tu-
hoaa tietokoneen, kun se yrittää salata 
virheensä.  Tämän päätöksen jälkeen 
hän on valmis kohtaamaan luojansa.

Juonen tasolla elokuva jakaantuu 
kolmeen jaksoon. Se alkaa ihmiskun-
nan aamunkoitosta.  Siinä apinaihmi-
nen oppii käyttämään asetta.  Toises-
sa jaksossa siirrytään neljä miljoonaa 
vuotta eteenpäin.  Kuusta on löytynyt 

2001: Avaruusseikkailu YLE Teemalla lauantaina 12.6. kello 21.

mystinen monoliitti, jolla on yhte-
ys Jupiteriin.  Astronautit lähetetään 
matkalla, jonka tarkoituksen tietää 
vain tietokone HAL.

PeNTTi KeJONeN

Terva tuoksuu jo Valvegal-
lerian eteisessä. Oven ta-
kana alkaa toinen maail-
ma ja sinne mennessä on 

otettava kengät pois. Näyttelyti-
lassa selviää, miksi.

Oululainen 10-vuotias Pek-
ka Leikas kävi näyttelyssä tois-
ta kertaa. 

– Hämmästyin aika paljon, 
kun tulin tänne.

Tuttu tila oli käynyt läpi mel-
koisen muutoksen. Jaloilla on mi-
tä tuntea: pehmeää mattoa, ve-
dessä ja tuulessa silinnyttä puu-
ta, veden hiomaa kalliota. Hiek-
kaa. Katsottavaa riittää. On vene, 
purje ja sään pieksämä kalamaja. 

Valon välke. Veden solina. Kesä.
Ensimmäisenä Pekan huomi-

on kiinnitti sukelluskello. Su-
kelluskelloon voi mennä sisäl-
le ja sen läpi pääsee ryömimään. 
Kellon ulkopuolella uivat kalat. 
Kellon vieressä on valtava hauki, 
vanha ankkuri ja veneiden osia. 
Nyt ollaan meren pohjassa.

rannan 
tuntu

– Täällä tulee sellainen olo 
kuin olisi rannalla tai merellä, 
Pekka sanoo.

Katsomista ja tutkittavaa riit-
tää. Kalamajan hyllyllä on me-
riaiheisia kirjoja aikuisille ja lap-

sille. Varustukseen kuuluu myös 
paljon muuta mökkielämään liit-
tyvää säilykepavuista ja saksan 
sanakirjasta sadetakkeihin. Pek-
ka lukee paljon, mutta hyllyn me-
riaiheisista kirjoista yksikään ei 
kuulu luettujen joukkoon. 

Mökkielämä on tuttua isovan-
hempien kesäpaikasta. Uida siellä 
ei oikein voi, mutta veneilemäs-
sä käynti onnistuu. Kalareissuil-
la Pekka on ollutkin.

Toisella käynnillään hän löy-
tää näyttelystä monenlaista uut-
ta, kuten mökin oveen naulatun 
viestin. Mökin edessä olevas-
ta puulaatikosta löytyi katsotta-
vaa heti ensimmäisellä kerralla. 

Siellä on Antti Tenetzin videote-
os Arkku.

Nurkassa on jotain Pekkaa 
kiinnostavaa. Pyöreiden kivien 
ympäröimä vesi solisee ja välkyy. 
Vesi ei vain ole vettä, vaan Anni 
Rapinojan videoteos Meripuro.

Sukelluskello 
kotiin
Sana- ja kuvataidetta yhdistäväs-
sä näyttelyssä aika kuluu kuin 
huomaamatta.

– Ensimmäisellä kerralla kului 
ehkä kaksikymmentä minuuttia, 
Pekka arvelee – ja jatkaa, että ei 
tullut katsoneeksi kelloa.

Hän suosittelee näyttelyä yhtä 

hyvin lapsille kuin aikuisillekin. 
Kenkien ottaminen pois kuuluu 
hänestä tavallaan asiaan, ollaan-
han tekemisissä veden kanssa.

Yksittäistä parasta asiaa nuo-
ri mies ei osaa nimetä, mutta jos 
näyttelystä jotain saisi ottaa mu-
kaan kotiin, olisi se ehdottomas-
ti sukelluskello.

– Lammen pienoismallia ha-
luaisin tutkia enemmän: onko 
se oikeasti olemassa vai keksitty, 
hän miettii.

PäiVi mäKiNeN

Salaisuuksien 
ja seikkailujen saaressa

Pekka Leikas viihtyi Saareen-näyttelyssä ja suosittelee sitä kaikenikäisille. 

A nn i  K innu n e n


