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Kiristäminen –  tai oikeastaan kiristetyksi tu-

leminen – on inhottavaa. Kiristäjän osa on 

toki mahtava, kun saa olla sanelijan paikal-

la, mutta uhrin asema ei ole kehuttava. Pitää rat-

kaista kuinka toimia: taipuako kiristäjän asettamiin 

vaatimuksiin, noustako vastarintaan vai kääntääkö 

toinen poski.

Kirkotkin näyttävät olevan taipuvaisia kiristä-

mään ja uhkailemaan. 

Esimerkiksi Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukaup-

pi totesi Sanan suvipäivillä, että Inkerin ja Suomen 

kirkkojen hyvinvoivat suhteet saattavat huonontua, 

mikäli Suomen kirkko hyväksyy samaa sukupuolta 

olevien parisuhteet. 

Samaan tapaan esitti arvioitaan Latvian kir-

kon piispa Einars Alpe vieraillessaan Oulussa vuo-

si sitten. Hänen mukaansa Latvian kirkko saattaa 

jopa katkaista suhteensa Suomen kirkkoon, mikä-

li hyväksyvä suhtautuminen seksuaalivähemmistö-

jä kohtaan jatkuu. 

Myös Suomen kirkon sisällä uhitellaan. 

Konkreettinen esimerkki siitä saatiin muutama 

viikko sitten, kun Uusi tie -lehti kehotti pääkirjoi-

tuksessaan olemaan käyttämättä "harhaopettaji-

en hengellisiä palveluja". Näiksi harhaopettajiksi 

mainittiin muun muassa tuleva Helsingin piispa Irja 

Askola ja arkkipiispa Kari Mäkinen. Harhaopettajik-

si heidät tuomittiin, koska he ovat lehden mukaan 

homomyönteisiä ja kyseenalaistavat  neitseestäsyn-

tymisen. 

Kuinka Suomen kirkon tulisi painostuksiin suh-

tautua? Mallia voisi ottaa Ruotsista. Ruotsin kirkko 

päätti viime vuonna hyväksyä sukupuolineutraalin 

avioliiton. Päätöstä edelsi uhkailun tapainen varoit-

telu samaan tapaan kuin täällä on koettu. 

Käytäntö on osoittanut, että Ruotsissa kirkko 

toimi oikein, kun ei välittänyt kiristys- ja uhkailu-

yrityksistä. 

Päätöksen jälkeen ainoastaan Venäjän ortodok-

sinen kirkko ilmoitti katkaisevansa suhteet ruot-

salaisiin. Käytännön tasolla suhteet ovat säilyneet 

ennallaan. Sekä venäläiset ortodoksit, eri maiden 

katoliset että naapurimaiden konservatiiviset lute-

rilaiset mahtuvat edelleen saman pöydän ääreen 

ruotsalaisten kanssa. 

Ilmeisesti kirkkojen päättäjät tietävät, että uhka-

uksista huolimatta kyse on niin suurista vakaumus-

kysymyksistä, ettei riidan haastamisesta ole hyötyä. 

Kannattaa myös muistaa, että kirkkojen väli-

sissä uhitteluissa kyse saattaa olla enemmän vies-

tin lähettämisestä omille joukoille kuin yrityksestä 

asettaa toisia ruotuun.

Aatoksia

Kirkkoa kiristetään

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

8.7.2010

Ystävällistä vai 
kristillistä?
Kerettiläinen kommentoi Uusi tie -lehteä, 
jonka mukaan kristityn tulee toimia ys-
tävällisesti ja kunnioittavasti. Sama leh-
ti kehotti kristittyjä myös boikotoimaan 
vääräoppisia piispoja.

”Kaikella kunnioituksella hän (pää-
kirjoittaja) myös mainitsee eksyttäjät ja 
väärät profeetat nimeltä. Enää emme saa 
radiosta kuunnella muun muassa arkki-
piispan saarnoja, koska silloin joutuisim-
me helvettiin. 

Uusi tie -lehden linja on, että ’erossa 
pysyminen koskee tietenkin vain hen-
gellistä, kristillistä elämää ja toimintaa, 
ei normaalia yhteiskunnallista elämää’. 
Kaikella ystävällisyydellä kunnioitettu 
herra päätoimittaja, tällähän tämä ratke-
si. Me täällä aidan toisella puolella yri-
tämme elää kristillisyyttämme todeksi 
juuri arjessa. Homma hoituu sillä, että 
te ystävällisesti pidätte kristillisyytenne 
siellä arjen ulkopuolella.”

Kirkko ja kaupunki 23.6.2010

Tulevilla lainvartijoilla 
pitkät kynnet
Pitkäkyntisten kirjastoasiakkaiden suo-
sikkeja ovat oikeustieteen ja teologian 
tenttikirjat. 

”Kirjastoissa työskentelevien karkean 
arvion mukaan pitkäkyntisten suosikke-
ja eivät ole bestsellerit eivätkä edes laina-
ustilastojen kärjessä olevat teokset vaan 
vaikeasti saatavilla olevat tentti- ja tieto-
kirjat.

’Oikeustieteellisiä tenttikirjoja varas-
tetaan eniten – niin paradoksaalista kuin 
se onkin’, kertoo Kallion kirjaston osas-
tonhoitaja Laura Norris.

’On väitetty, että teologian tenttikir-
jojakin menee’, sanoo Helsingin kirjas-
totoimen apulaisjohtaja Saara Ihamäki.”

Helsingin Sanomat 1.7.2010

Kaunis kuin 
kesäpäivä

Hiki helmeilee ohimollani ja kastelee 
paidan kainaloiden alta. Auringos-
sa punertuneet kasvot loistavat kei-
tetyn ravun väreissä. Allit roikkuvat 
ja vyötärömakkarat kertovat kulina-
ristista tarinaansa. Kesällä ulkonä-
köpaineet kasvavat, kun ei voi piilou-
tua vaatteiden alle ja kaikki vartalo-
ni parhaat puolet pääsevät kirjaimel-
lisesti esiin.

Paljain varpain kävelemisen rie-
mu vaihtuu tummien jalkapohjien 
jynssäämiseen. Kasvimaani on veh-
reä, mutta kynnet katkeilevat, tai-
dokas lakkaus on kulunut aikapäi-
viä sitten ja sormenpäät ovat täynnä 
mustia multauurteita. Kesäinen puu-
hastelu, puutarhatyöt ja piharemon-
tit naarmuttavat kaikki suojaamat-
tomat ihoalueet, vaikka juuri nyt pi-
täisi kulkea lyhyessä hameessa ja hi-
hattomassa paidassa. Eivät ole var-
paankynnet samaa sävyä kesäkassin 
kanssa. 

En ole ehtinyt ajella säärikarvoje-
ni pistelevää sänkeä. Jokaisesta pai-
dasta, uimapuvusta ja topista on jää-
nyt ylävartaloon omanlaisensa rus-
ketusrajat. Selkäni näyttää tiikerirai-
doitetulta ja reiteni ovat vitivalkoiset. 

Hyttysten jäljiltä kropasta löytyy 
paukamia, punaisia pisteitä ja raavit-
tuja nilkkoja. Olen täynnä kuvioita 
ja muistoja ulkona vietetyistä kesä-
päivistä. 

Kampaajani kesyttää kuontaloni 
säännöllisin väliajoin suurella am-
mattitaidolla. Lakkaan varpaan-
kynteni ja ostan uuden paidan. Sil-
ti en uimarannalla vietetyn päivän 
jälkeen ole erityisen hehkeä. Todelli-
suus on punoittava, aurinkorasvasta 

tahmea ja latteatukkainen keskike-
sän kukkanen. 

Ei ole kuvalehden kesätyttö kyyk-
kinyt kukkapenkin reunalla paar-
mojen kanssa rikkaruohoja kitke-
mässä. Onkohan uimapukumainok-
sen neitokainen koskaan kompastu-
nut lasten pihaleluihin ja saanut as-
faltti-ihottumaa kyynärpäähänsä? 
Peilistä minua katsoo nainen, jonka 
kesän kulkua voi syksyllä muistella 
tutkimalla vartalon arpia ja värejä. 
Ei erityisen täydellinen suven kau-
notar, mutta taatusti ainoa laatuaan. 

Hymyilen, nauran ja annan hius-
teni pörröttyä tuulessa. Olen kau-
nis kuin kesäpäivä: jalassa hiekka-
sandaalit, ohimolla hikihelmipanta 
ja käsivarret koristeltu sääskenpisto-
kuvioin. Matkalla grillijuhliin ym-
pärilläni leijuu vieno hyttysmyrkyn 
tuoksu. 

ANNE OLLIKAINEN
Kirjoittaja on opintojaan viimeistelevä 

yli kolmekymppinen perheenäiti.
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Kirkkovenelogosta 
syntyneestä keskustelusta 
on vuosi aikaa, mutta 
osa kristillisistä 
opiskelijajärjestöistä 
ei vieläkään ilmoittele 
kohutulla elossa.fi 
-sivustolla.
Kirkkohallituksen 
Ensimmäinen kerta -tunnus 
ei ole herättänyt 
vastaavaa paheksuntaa. 

Tasan vuosi sitten julki-
suudessa ruodittiin het-
ken aikaa perinpohjaises-
ti Oulun seurakuntayhty-

män nuorten aikuisten Elossa.fi 
-hankkeen kirkkovenetunnusta. 
Osa piti vessojen ja ankeiden ali-
kulkutunneleiden seinistä tuttua 
alatyylistä ”ötökkä-kuvaa” poh-
janoteerauksena, säälittävänä 
nuorten kosiskeluna, mutta toiset 
näkivät monise-
litteisessä 

Kirkkovene aukoi tietä 
moniselitteisille logoille

symbolissa paljon positiivista: 
hahmottipa joku ”koppakuoriai-
sen” pelkästään pelastusveneeksi, 
kun kyseessä oli kirkon mainos. 

Kirkkoveneen kaksimielisyyt-
tä jouduttiin lopulta ratkomaan 
jopa mainonnan eettisessä neu-
vonnassa. 

Useita kristillisiä opiskelijajär-
jestöjä, kuten esimerkiksi Oulun 
Opiskelija- ja Koululaislähetys 
OPKO:a ja Kansanlähetystä, uu-
si elossa.fi-sivusto monimielisine 
tunnuksineen loukkasi niin pal-
jon, että kuusi järjestöä teki he-
ti syksyllä tiedottamiseen omat 
nettisivunsa opiskelijaseurakun-
ta.fi.

OPKO:n työntekijä Antti Lei-
nonen kertoo, ettei OPKO aio 
edelleenkään ilmoitella tapah-
tumistaan elossa.fi-sivustolla, 
vaikka kuohu logon ympäril-
lä on laantunut, eikä kirkkovene 
soutele sivustolla ensimmäisenä 
vastaan.

Myrsky sai 
huutamaan armoa
Yksi arvosteluryöpyn kohteeksi 
joutuneista oli viime kesänä Tui-
ran seurakunnan pastori Nanna 
Helaakoski. Helaakoski ei kadu 
logon valintaa, vaikka tunnus-
taa kiivaan kirjoittelun satutta-
neen häntä välillä. Mielessä kä-
väisi pyyntö: antakaa jo armoa

Siitä huolimatta: Jos nuorten 
aikuisten parissa alkaisi nyt jo-
kin uusi kampanja, Helaakoski 
ei brändäisi sitäkään kovin so-
vinnaisella tunnuksella.

– Lähtisin edelleen yhtä reip-
paasti liikkeelle, hän sanoo.

Helaakoski näkee vuodenta-
kaisissa tapahtumissa paljon hy-
vää. Logo teki kirkon luontevaksi 
keskustelunaiheeksi työpaikoil-
la, vaikka aiheesta yleensä ei juu-
ri puhuta kahvitauoilla. 

– Kirkkovene synnytti terve-
tulleen keskustelun siitä, mikä on 
sopivaa kirkossa, mikä taas ei.

Jos ötökkä sai osan opiskelija-
järjestöistä ilmoittelemaan muu-
alla, houkutteli se vastapainoksi 
joitakin nuoria aikuisia kurkkaa-
maan – kenties ensimmäistä ker-
taa – kirkon nettisivuille.

Helaakoski opittiin tunte-
maan kohun myötä, ja elossa.
fi-sivusto on poikinut hänelle 
konkreettisia työtehtäviä. 

Yhteistyötä 
tehdään yhä
Seurakuntayhtymän työntekijöi-
den yhteys opkolaisiin ja muihin 
kirkkovenelogosta loukkaantu-
neisiin opiskelijoihin on säilynyt 
näkemyseroista huolimatta. 

– Emme ole napit vastakkain, 
Helaakoski ja Leinonen sanovat. 

– Ehkä yhteistyötä on kuiten-
kin nyt hieman vähemmän kuin 

ennen kohua, Leinonen arvioi. 
Vaikka kirkkovene synnyt-

ti paljon odotuksia elossa.fi-si-
vustolta, ei saitti ole pystynyt ko-
hauttamaan ennakkoluulotto-
muudellaan uudestaan. 

Helaakosken mukaan se ei ole 
ollut sivuston tarkoituskaan. Hän 
toteaakin kuitenkin, että joitakin 
uusia ideoita elossa.fi-sivuston 
väellä on, jotta nettisivuille tulisi 
nimenmukaisesti lisää eloa.

Keskustelu kirkkoveneen sopi-
vuudesta kirkon tunnukseksi oli 
viime kesänä ilmeisesti niin pe-
rusteellinen, että kohta sen jäl-
keen kirkkohallitus sai kaikessa 
rauhassa lanseerata monimielisen 
tunnuksensa "Ensimmäinen ker-
ta" syksyn seurakuntavaaleihin.

– Me vedimme kirkkovenelo-
golla pöydän puhtaaksi, Helaa-
koski kuvailee iloisesti.

Tunteet kuuluvat 
viestintään
Seurakuntavaalien projektisihtee-
ri Kari Kanala kirkkohallitukses-
ta arvioi, ettei Helaakosken heitto 
pöydän tyhjentämisestä mennyt 
ehkä lainkaan pieleen. Mainoslau-

seesta Ensimmäinen kerta on tul-
lut vain vähän kriittistä palautetta. 

Kanala pitää onnistuneina mai-
noksina niin kirkkovenettä kuin 
slogania Ensimmäinen kerta.

– Molemmissa tunnuksissa on 
oivaltavaa huumoria. Leikillisyys 
kuuluu uskon luonteeseen. Tun-
teiden herättäminen viestinnässä 
on keskeistä, Kanala perustelee.

Viime vuonna kirkkovenelo-
go näkyi selvästi heinäkuisilla Q-
stock-festivaaleilla. Tänä kesänä 
Oulun seurakunnat ovat jälleen 
mukana juhlilla, ja nyt samassa 
mainoksessa ovat seurakuntavaa-
lien tunnus ja tuttu ötökkä. Mut-
ta ainakaan tapahtuman järjestä-
jiä seurakuntien logovalinnat ei-
vät kummeksuttaneet.

– Totesivat vain, että ai, teillä 
on vaalit tulossa, Helaakoski ker-
too reaktiosta. 

Olisiko siis aika palata kirkon 
perinteisiin tunnuksiin, kuten 
ristiin, ihmisten kiinnostuksen 
herättämiseksi?

– Tyhjä risti sykähdyttää aina, 
Tuiran pappi toteaa.

RIITTA HIRVONEN 

Haukiputaan 
diakoniatyöntekijät 
palvelivat viikon ajan 
seurakuntalaisia hoitajina 
vuodeosastolla.

Haukiputaan seurakunnan 
diakoniatyöntekijöiden 
työpisteenä on ollut vii-
kon ajan oman kunnan 

terveyskeskuksen vuodeosasto. 
Työskenteleminen terveyskes-
kuksessa on osa Oulun hiippa-
kunnan terveyden edistämisen 
hanketta, jossa Haukiputaan seu-

Diakoniatyöntekijät päivittivät 
sairaanhoidollisia taitojaan 

rakunta on mukana.
Vuosi sitten Haukiputaan 

diakoniatyöntekijät osallistui-
vat viikon ajan kotisairaanhoi-
toon. Vaikka työpaikkana on ol-
lut kunta, on palkka työnteki-
jöille tullut normaalisti seura-
kunnasta. 

Viikko vuodeosastolla hoita-
jana sai Laila Rantakokon miet-
timään, miten suuressa hoitoyk-
sikössä pystyttäisiin huolehti-
maan, että potilaiden persoo-
nallisuus – ja heidän elämänkaa-
rensa – välittyisivät kiireiselle ja 
myös osittain vaihtuvalle hoito-

henkilökunnalle.
– Jos hoidettavana on puhu-

maton, muistihäiriöstä kärsivä 
vanhus, millaisilla käytännöillä 
hänen menneisyytensä, esimer-
kiksi mielenkiinnon kohteet, tu-
lisivat hoitajille tiedoksi? Ranta-
kokko on miettinyt harvinaisen 
työviikkonsa jälkeen.

”Turvallinen 
vanhuus taattava”
Eräästä hoivakodista Rantakok-
ko muistaa sänkyjen päädyissä 
olevat pienet taulut, joihin oli ke-
rätty tietoa potilaista.

– Jos henkilöstä tiedettäisiin, 
että hän on ollut esimerkiksi ak-
tiivinen seurakuntalainen, hä-
nen hengelliset tarpeensa tulisi-
vat kenties paremmin huomioi-
duksi.

Kun työtä ja hoidettavia on 
paljon, Rantakokko pelkää, että 
kohtaamiset hoitajien ja potilai-
den välillä ovat lähes poikkeuk-
setta toimenpidekeskeisiä, esi-
merkiksi vaipan vaihtamista tai 
lääkkeen antamista.

– Entä kaikki muu kohtaami-
nen?, Rantakokko pohti vuode-
osastolla.

Rantakokolle ja hänen työto-
verilleen Johanna Kerolalle eri-
lainen työviikko teroitti, että ar-
vokas hoito vaatii riittäviä voima-
varoja.

– Nykyihmisiä pelottaa van-
heneminen, toisten avun varaan 
jääminen. Päättäjien tehtävä on 
osaltaan huolehtia siitä, että ih-
miset uskaltavat vanheta ja sai-
rastaa turvallisin mielin, Kerola 
sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Tämä kuva puhutti vuosi 
sitten laajasti suomalaisia.

Tällä tekstillä houkutellaan nuoria osallistumaan seurakuntavaaleihin.
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Lähikirkot vai 
seurakuntayhtymä?
Dosentti Esko Alasaarela RT:n posti-
palstalla (24.6.) asettui seurakuntamal-
lin kannattajaksi. Tänään (29.6.) tie-
dämme, että puolentoista vuoden pääs-
tä viisi kuntaa lakkaavat. Kestävätkö 
Alasaarelan näkemykset taloudellista ja 
kirkkolainsäädännöllistä arviointia, jota 
selvitysmiehet työssään tekivät?

Dosentti Alasaarelalla oli neljä perus-
tetta, joilla hän pahoitteli sitä, ettei asi-
asta päätetty oletetun enemmistön pää-
töksellä ja vetosi, ettei lähikirkoista (it-
senäisistä kappeleista) rakentuvaa seu-
rakuntaa ajeta enää eteenpäin mahti-
käskyllä. Kirkkovaltuutettu Alasaarela 
varoitti seurakuntien fuusion aiheutta-
mista henkilöstöongelmista ja kirkko-
herran kappalaiseksi alentamisen aihe-
uttamista johtamisongelmista. Tulkit-
sen näkökulmien nousevan yritys- ja 
muun julkishallinnon ympäristöstä. 

Kirkko-oikeudessa seurakunta on en-
sisijaisesti armonvälineitä sanaa ja sakra-
mentteja, jumalanpalelusta ja kirkon py-
hiä toimituksia sekä lähimmäisen rak-
kaudenpalvelua hoitava yhteisö, joka hal-
lintorakenteeltaan on seurakunta, seura-
kuntapiiri tai kappeli. Nämä ovat perus-
rakenteena samanlaisia. Kappelineuvos-
to ja piirineuvosto ovat päätöksenteossa 
samassa asemassa kuin seurakuntayhty-
män seurakuntaneuvosto.

Suomessa toimii rovasti Erkki Piriä 

lainaten kuntakirkko verotuspohjarat-
kaisunsa tähden. Tästä aiheutuu ongel-
mia niin pienissä kuin suurissa seura-
kunnissa. Ongelmien ratkaiseminen on 
tulevissa seurakuntavaaleissa valittavien 
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoi-
den yhteistyötä, jossa menetellään kirk-
kolainsäädännön antamia monenlaisia 
eri mahdollisuuksia toteuttamalla siten, 
että varsinaisen perustehtävän toteutta-
miseen käyttettävät verovarat eivät vä-
hene vaan lisääntyvät nykyisestään.

Tuiran seurakuntaneuvoston aloite ei 
ole enää paikallisesti ratkaistavissa. Siitä 
annamme lausunnot ja Kirkkohallitus 
päättää asiasta aikanaan. Dosentti Esko 
Alasaarelan vetoomus on populistinen 
eikä perustu kirkollisen päätöksenteon 
luonteeseen, jossa päätös tehdään pap-
pisviran ja valtuutettujen yhteistyönä.

Oulun seurakunnat ovat muodosta-
neet yhtymän, jossa taloudellisista voi-
mavaroista alati kasvava osuus kulute-
taan itsenäisten seurakuntien muodos-
taman väliportaan hallintoon. Hauki-
putaan ja Kiimingin veroprosentti on 
1,50, Oulusalon lähes sama 1,45 %. Uu-
den Oulun seurakuntatalouksien vero-
tulojen pohja alenee näiden seurakun-
tien nykytasoon verrattuna kuudesosan, 
noin 1,6 milj. euroa vuodessa. Summa 
on kansankirkkomme mediaaniseura-
kunnan vuositalousarvion kokoinen. 
Toinen suurempi talousuhka on mer-
kittävän kulttuurihistoriallisen raken-
nuskannan tuomat lisäkustannukset. 

Kolmas on seurakuntien jäsenkadon ai-
heuttama tulojen menetys. Nämä ovat 
mitattavissa ja vaikutukset arvioitavis-
sa. Selvitysmiesten ja tehtyjen tutkimus-
tenkin pohjalta hallintorakenteen ja joh-
tamisen yksinkertaistaminen vaikuttaa 
henkilöstön työmotivaatioon ja jaksa-
miseen.

Uuden Oulun lähikirkkomalli on 
mahdollisuus, joka talouden ja toimin-
nan näkökulmasta on vaihtoehtona hy-
vä selvittää uudessa päätöstilanteessa 
entistä perusteellisimmin, kuten tuo-
miokirkkoseurakunnan seurakunta-
neuvoston lausunnossa on todettu kum-
mankin hallintorakenne- ja johtamis-
mallin suhteen.

MATTI KESKINEN 
Oulun seurakuntayhtymän hallintojohtokunnan 

puheenjohtaja, TL, KTM

Kääntymisen syy  
on pelko
Toisin kuin Satu Lapinlammen artik-
kelissa (RT 24.6.) väitetään, ei miesten 
kääntymisen uskottava syy ole rakkaus 
vaan pelko. Samoin viittaus seka-avio-
liiton rekisteröimättömyyteen lienee 
harhaanjohtava, koska harvassa muha-
mettilaismaassa on toimivaa väestöre-
kisteriä. 

Kulttimääräykset vain ovat epäsym-
metriset: "Oikeauskoinen" mies voi avi-

oitua "vääräuskoisen" naisen kanssa, 
koska hän uskonsoturina pystyy huo-
lehtimaan siitä, että ainakin lapsista tu-
lee "oikeauskoisia". Päinvastainen ase-
telma aiheuttaa naisen perheelle "häpe-
än", jonka poistamisesta oli esimerkki-
nä joku vuosi sitten ruotsissa tapahtunut 
kurdinaisen murha. Sama häpeämurha 
uhkaa luonnollisesti koko jupakan ai-
heuttanutta "vääräuskoista" miestä, ja 
Sveitsin puolimiljoonaisesta muhamet-
tilaisväestöstä löytyy varmasti halukas 
ja kyvykäs teloittaja.

Lause "Jokainen uusi islamilainen 
otetaan iloisesti vastaan" saa erittäin 
kitkerän sävyn, kun muistaa, että päin-
vastainen kääntyminen palkitaan tap-
pamalla "uskonpetturi". Pelko ja poliit-
tinen korrektius saivat suomalaiset ta-
kavuosina valehtelemaan naapuriystä-
vyydestä ja kehittämään käsitteen suo-
mettuminen. Mielestäni tilalle hiipivä 
uussuomettuminen on kukistettava to-
tuuden avulla. 

MARTTI KOVALA
Oulu

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.

Saija Timlin on yksi niistä onnellisista oulu-
laisista, jotka saivat kultaisen virsitaitomer-
kin toukokuussa. Hän on vuorotteluvapaal-
la luokanopettajan työstään Oulunsalon kir-

konkylän koulusta ja siksi aikaa riitti virsien opette-
luun. Nyt kun virsikirjaa raotetaan, Timlin voi reh-
disti sanoa pystyvänsä veisaamaan minkä tahansa 
kappaleen.

– Nimenomaan veisaamaan. Miksi emme enää pu-
hu virrenveisuusta?  Kyllähän nuorten punaisen lau-

lukirjan lauluistakin puhutaan veisuina, nainen 
ihmettelee.

Asioilla on tapana jäädä Timlinin 
muistiin. Ihmisten syntymäpäivien li-
säksi hänelle ei ole konsti eikä mikään 
muistaa virsiä numeron perusteella.

Valtaosa kultaisen virsitaitomerkin 
suorittaneista kuului Tuomiokirkon, 
Kastellin tai Karjasillan kirkkokuo-
roon. Timlin ei kuulu niihin vaan 
kävi vuorotellen eri seurakuntien 
virsitreeneissä.

– Aiemmin saatoin jäädä ju-
malanpalveluksen jälkeen kysy-
mään tutulta kanttorilta, miten 
vaikka virren 72B sävelmä me-

nee. Nyt oli hauska nähdä monta 
taitavaa kanttoria työssään.

Yhteislaulu viehättää opetta-
jatarta. 

– Molemmat vanhempani ovat 
Alzheimerin kourissa, mutta vir-
siä he muistavat hyvin. On iha-

naa laulaa heidän kanssaan. 
Timlin on myös runojen ystä-

vä. Virsissä on runoa ja rukousta. 
– Virsissä voin ääneen laulaen 

rukoilla. On se aika hienoa.

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Vuorotteluvapaa poiki virsitaitomerkin

Jollekin saattaa tulla yllätyksenä, että virsikasvatus kuuluu kou-

lujen opetussuunnitelmaan. Keväällä Teuvo Pakkalan koulun op-

pilaat sukelsivat syvemmälle virsikirjan uumeniin ja suorittivat 

pronssisia ja hopeisia virsimerkkejä. Niitä varten oppilaat opet-

telivat ulkoa 15 tai 25 virttä. 

– Lapset olivat aivan innoissaan! Seurakuntien kouluhartauk-

sissa laulamme aina virsiä. On hyvä, kun oppilaat oppivat uusia-

kin, Tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Henna-Mari Sivula ker-

too.

Oululaiset kanttorit aikovat ehdottaa virsimerkkien suoritta-

mista myös muille kouluille. Koulut päättävät myös lukukauden 

alkaessa, osallistuvatko ne valtakunnalliseen virsivisaan.
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Saija Timlin
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Jos hakee Googlessa Shirien Ela-
mawya, löytää hänen yliopisto-
lehteen kirjoittamiaan kolum-
neja, Twitteriin lähettämiään 
”tweettauksia” ja muita tekste-
jään. Ainoatakaan kuvaa nuo-
resta naisesta ei internetistä löy-
dy. Sitä ei ole hänen kirjoittamis-
saan artikkeleissa eikä sitä ole hä-
nen Facebook-tililläänkään.

Koska Elamawy yrittää nou-
dattaa sekä oikeassa että virtu-
aalisessa elämässään siveellisyyt-
tä, hän ei tallenna kuvia itsestään 
internetiin. 

Jotkut muslimit, kuten Ela-
mawy, ovat huolissaan siitä, mil-
lainen vaikutus Facebookilla on 
muslimien säädyllisyyskäsityk-
siin. 

Toiset pitävät internetiä pro-
feetta Muhammedista tehtyjen 
kuvien ja muun loukkaavan ma-

teriaalin pesänä. 
Verkossa käytävissä keskuste-

luissa kysellään, onko Facebook 
“haram” eli muslimeilta kiellet-
ty. Joka tapauksessa Facebookis-
ta on poistettu useita islaminvas-
taisia ryhmiä. 

Toukokuussa Facebook kiel-
lettiin Pakistanissa ja Bangla-
deshissa sivuilla olleen pilapiir-
roskampanjan vuoksi. Samaan 
aikaan putkahti esiin MillatFace-
book.com, muslimeille sopivaksi 
suunniteltu pakistanilainen ver-
sio Facebookista. 

Vaikka osa pitää Facebookia 
muslimille sopimattomana, on 
se Shahed Amanullahin, suosi-
tun altmuslim.com -verkkoleh-
den päätoimittajan, arvion mu-
kaan muslimien käytössä jatkos-
sakin. 

– On olemassa virtuaalista 

säädyllisyyttä. Jos on säädyllinen 
oikeassa elämässä, voi sitä olla 
verkossakin, Amanullah sanoo. 

Amanullahin arvion mukaan 
vain harva muslimi on yhtä tark-
ka kuin Elamawy ja poistaa ku-
vansa verkosta. Osa imaameista, 
muslimiyhteisön opettajista, on 
ylittänyt 5 000 facebook-kaverin 
rajan ja joutunut muuttamaan si-
vunsa fanisivustoksi.

Kanadalaisen koomikon 
Hamzah Moinin kuvia löy-
tyy verkosta helposti. Hän on 
mies Maniac Muslim (maaninen 
muslimi) -hupisivuston takana. 
Moin, 25, pitää Facebookia tär-
keänä verkostoitumisen ja kes-
kustelun välineenä. Samalla hän 
myöntää, että se voi johtaa myös 
sekä oman että muiden maineen 
pilaamiseen ja huonon arvostelu-
kyvyn ilmauksiin. 

Moinin mielestä muslimien 
pitäisi käyttää Facebookissa vain 
kuvia, jotka heijastavat heidän 
persoonaansa ja arvojaan. 

– Mikäli netissä flirttaillaan ja 
oikeassa elämässä ollaan hiljaisia 
ja ujoja, on kyse lievästä jakomie-
lisyydestä. Muslimeina meidän 
pitäisi olla johdonmukaisia toi-
missamme, mies sanoo. 

Elamawylla ei ole ongelmia it-
seilmaisun vaan soveliaisuuden 
kanssa. Vaikka hänen mielipi-
teensä ovat julkisesti luettavissa, 
ei hänen kasvojaan Facebookis-
ta löydy.

– Ihmiset kuvittelevat usein, 
että peittäessään kasvonsa ihmi-
nen peittää myös persoonansa ja 
äänensä. Mutta siitä ei ole kyse, 
hän sanoo.

RELIgION NEwS SERVIcE

Maata  kiertelemässä

Onko Facebook syntiä? 
Joidenkin muslimien mielestä on

Kuukauppi 
varoittaa 
Suomen 
kirkkoa
Inkerin kirkon piispa Aar-
re Kuukauppi varoittaa 
Suomen kirkkoa yhteistyön 
heikkenemisestä. 

Tähän saakka kirkkojen 
välit ovat Kuukaupin mu-
kaan olleet hyvät. Tilanne 
saattaa kuitenkin muuttua, 
mikäli Suomen kirkko hy-
väksyy samaa sukupuolta 
olevien parisuhteet.

Kuukauppi puhui aihees-
ta Sanan Suvipäivillä Lap-
peenrannassa.

Jukka Perko ja 
Esa Ruuttunen 
herättäjäjuhlilla
Kiuruveden herättäjäjuhlien 
ohjelmaan kuuluu runsaasti 
kulttuuritarjontaa.

Oopperalaulaja Esa 
Ruuttunen esiintyy juhlien 
oheiskonsertissa perjantai-
na, saksofonisti Jukka Per-
ko lauantaina. Körttivirsi ja 
keskiaikainen kirkkolaulu 
kohtaavat lauluyhtye Vox Si-
lentiin ja Samuli Korkalan 
konsertissa. Perinteistä suo-
migospelia esittävät puoles-
taan Jouko Mäki-Lohiluo-
ma ja Teppo Nuorva.

Herättäjäjuhlia vietetään 
Kiuruvedellä 9.–11. heinä-
kuuta.

Porovasoja 
merkintään 
Ylikiimingissä
Ylikiimingin Tervastiima-
viikolla pääsee tutustumaan 
porovasojen kesämerkin-
tään lauantaina 10. heinä-
kuuta kello 9–11. Merkintää 
ovat tekemässä poroisännät 
Mikko Vehkaoja ja Seppo 
Isoaho. 

Opastus paikalle on Yli-
kiimingin Seo-huoltoase-
malta.

Tervastiimaviikolla on 
ohjelmassa myös kansan-
laulukirkko, Charles Plog-
man esiintymässä lavatans-
seissa, Kotirintama-näytel-
mä, Sota-ajan morsiamet 
-valokuvanäyttely ja paljon 
muuta. Tarkempia tietoja 
ohjelmasta on osoitteessa 
www.tervasvesainen.fi.

Hyvä mieli syntyy 
helposti. Ainakin, jos 
mukana on lapsia, 
jäätelöä, kukkia ja poni.

Hyvän mielen saa helposti 
monelle ihmiselle yhdel-
lä kertaa. Ensin tarvitaan 
innokas oivaltaja, joka 

keksii hyvän idean: päiväkotei-
hin on saatava kauniita kukkia. 
Sitten tarvitaan puutarhuri, joka 
on valmis lahjoittamaan kukkia 
ja järjestämään lapsille tarkoite-
tun tapahtuman puutarhallaan. 

Samaan soppaan tarvitaan 
myös taksikuski – tai useampia 
– kuljettamaan lapset hoitajineen 
puutarhalle, ystävällinen kaup-
pias lahjoittamaan pillimehua ja 
jäätelöä sekä päivän ylivoimainen 
tähti: poni, jolla saa ratsastaa.

Sittenpä ei enää tarvitakaan 
muuta kuin aiheesta innostuvia 
päivähoidon työntekijöitä ja äite-
jä sekä lapsia, jotka tulevat pai-
kalle.

Kaikki onnistumisen ainekset 
olivat kasassa Iissä Kallion koti-
puutarhalla viime viikolla, kun 
puutarhan omistaja Salme Kal-
lio kutsui iiläisiä hoitolapsia hoi-
tajineen noutamaan kukkalahjoi-
tuksia päiväkodeilleen. 

Mummolasta 
tuttu kukka
Ihan alkuun oli kuitenkin jääte-
lötarjoilun aika. Reippaasti jo-
no kaupantädin eteen ja jäätelöä 
odottamaan. Eikä mitä tahansa 
jäätelöä, vaan hyvää mehujäätelöä.

Kissanhäntä ja muut hyvän mielen tekijät
– Mun lempijätskiä, sanoo lip-

palakkipäinen poika silmät lois-
taen.

Päiväkodeille lahjoitetut kuk-
kaistutukset ovat muhkeita. Niis-
sä on vaaleanpunertavaa yksin-
kertaista neilikkaa sekä sinivio-
lettia siniviuhkaa. Kukkia, jotka 
vain komistuvat kesän mittaan ja 
kestävät vielä pieniä syyspakka-
siakin, Salme Kallio kertoo. 

Lisäyllätyksenä jokainen lap-
si sai ihan oman hoitokukan ko-
tiinsa. 

– Sen nimi on kissanhäntä, 
osaa 7-vuotias Olivia kertoa.

Kasvin lehdet ovat muodol-
taan kuin nokkosen lehdet, kuk-
ka on punainen, häntämäinen 
pörröinen pitkula.

Olivia tuntee kasvin, koska 
mummolassa on ollut saman-
lainen ja onpa hänen yksi ystä-
vänsäkin ostanut sellaisen. Ja 
nyt Olivia sai ihan oman kissan-
häntänsä. 

Oliviapa onkin kokenut kas-
vinhoitaja, sillä hänellä on en-
tuudestaan oma kukka. Sen ni-
meä hän ei tosin muista. Mut-
ta Terijoen salavan nimen tyttö 
muistaa kyllä.

Lutte 
on tähti
– Nukkuuko kukka? kysyy 
6-vuotias Riina kasvin häntää 
sivellen.

Kissanhännän ulkonäkö kiin-
nostaa lapsia. Häntiä tekee mie-
li kokeilla. 

Mutta niin kiinnostaa moni 
muukin asia. On kysyttävä toi-

mittajalta, mitä hän tekee työk-
seen, kenen äiti toimittaja on, 
miksei toimittajalla ole lapsia, 
miten juttuja kirjoitetaan ja me-
neekö toimittaja paperin sekaan 
tekemään juttunsa. Haastatteli-
jasta tuleekin yhtäkkiä haasta-
teltu.

Kunnes mielenkiinto suuntau-
tuu päivän supertähteen: Lutte-
poniin. Ponin luo pääsyä jono-
tetaan mallikelpoisesti ja hevo-
senhoitajan ohjeet ovat menneet 
hienosti perille: hevosta lähesty-
tään rauhallisesti, ei huudella ei-
kä ryntäillä. 

Jokainen lapsi käy vuorollaan 

ratsastamassa. Aika moni on rat-
sastanut jossain jo aiemmin-
kin. Tosin juuri kukaan ei muis-
ta missä, mutta sehän ei olekaan 
tärkeää. Tärkeintä on päästä nyt 
ratsastamaan.

– Ei ikinä saa tyytätä, kun 
hevonen on tiellä. Joku voi len-
tää selästä, neuvoo poninhän-
täinen Riina päiväkodin työn-
tekijöitä.

Hyvä mieli näkyy puutarhalla.
– Toivottavasti tätä perinnet-

tä jatketaan, huikkaavat hoitajat 
lähtiessään kiitokseksi.

SATU LAPINLAMPI

Olivialle kissanhäntä on mummolasta tuttu kasvi.

Ty t t i  Pää k kö n e n
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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

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

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.

       

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

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. 

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

• Su 11.7. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Juha Hilli
• Ti 13.7. klo 19.00 Sana & rukous 
 Teija Heikinheimo
• Su 18.7. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Raimo Karhu
• Ti 20.7. klo 19.00 Sana & rukous 
 Ari Leinonen

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

       Kellonkartano��
           Tervetuloa tutustumaan
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   Kellonkartanon tapahtumat  
   toteutetaan yhteistyössä    
   Kirkkopalvelujen opinto-  
   keskuksen kanssa 

Su 11.7. 13 Kartanon kirkko, rov. Risto Liljeblad 
               15 Seurat 
La 17.7. 14 Onko elämää eläkkeellä? Terv.hoitaja,    

                      lähetystyöntekijä Irmeli Still alustaa.  
              16 Virvoitusta vanhoista virsistä, lehtori  
                   Anneli Kauppi valottaa virsien taustoja.
Su 18.7. 13 Kartanon kirkko, saarna Ilkka Keränen 
              15 Seurat, Herran hoidosta kiittäkäämme 
Ke 21.7. klo 18 Pekka Simojoki konsertoi. Mukana 
                       myös Pekan isä, rov. Väinö Simojoki 

Muulloin keskiviikkoisin klo 18 Ilta rukouskappelissa 

                Kesän muuta ohjelmaa mm. 

15.-16.7. (to-pe) Kuntouttavien sanojen kirjoittajaleiri

23.-25.7. (pe-su)  Come – Receive – Follow  
International Summer Camp - Kansainvälinen leiri 

5.-7.8. Taideleiri, Riitta Ranta (akvarelli-akryylimaalaus)

5.-8.8. Raamattupäivät, Erkki Ranta (Luuk. vertaukset) 

Kesän lasten ja nuorten leirit sekä em. muut  tapahtumat, 
ks. lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet nettisivuiltamme! 

Pekka Simojoki 21.7
Kellonkartanossa

ONKO VARASTOSI TÄYNNÄ?

Tarvitsetko tilaa talvirenkaille, vaatteille,
muuttotavaroille tms.? Meillä on tarjota
käyttöösi erikokoisia varastokontteja.
OTA YHTEYTTÄ!

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

”Vai halveksitko Hänen hyvyytensä ja 
kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä 
runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hy-
vyys vetää sinua parannukseen” Room. 
2:4. La 10.7. klo 10 Raamattutunti, Juma-
lanpalvelus ja lastenkirkko, Gina Forsman 

ja Seppo Ahava. La 17.7. klo 10 Raamattutunti, Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, 
Marko Huurre ja Jouko Minkkinen. Sydämellisesti tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi 

Pe 9.7. klo 19 LIFT-ilta. Su 11.7. klo 11 Juma-
lanpalvelus, Hannu Orava, Pirkko Junnila, Ulla 
Rasinkangas. Ke 14.7. klo 19 Sana ja rukous, 
Vesa Asikainen. Pe 16.7. klo 19 LIFT-ilta. Su 
18.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Jouni Vikström, 
Ahti Kurki. Ke 21.7. klo 19 Sana ja rukous, 

Taisto Vähäaho, Ulla Rasinkangas. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. 
TERVETULOA!

Su 11.7. Ei seuroja. Pe–su 16.–18.7. 
Rauhan Sanan Suvijuhlat Himangal-
la. Su 1.8. ja su 8.8. klo 17 Seurat. 
Tervetuloa!

Su 11.7. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Su 18.7. Jumalanpalvelus 
+ pyhäkoulu klo 11.00. SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

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!

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. 

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

◆ petunia-amppelit
◆ kukkivat ruukkukukat

◆ kimput ja leikkokukat
◆ kestävät leikkoruusut 
 rippilapsille

Puutarhaltamme

Tervetuloa!

To 8.7. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, Jouko 
Annala. Su 11.7. klo 18 Ehtoolliskirkko, Toni 
Väyrynen, Sini Niemelä. To 15.7. klo 19 Rukousilta, 

Tuomo Ruuska. Su 18.7. klo 18 Iltakirkko, Pekka Packalén, Eeli Kaikkonen. To 22.7. 
klo 19 ISRAEL-ilta, Juha Ketola, Paul & Nuala O’Higgins. Nuortenleiri Koppanassa 
15.–18.7., Lastenleiri Koppanassa 18.– 21.7., lisätietoja www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Su 11.7. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS
Helena ja Toivo Karvonen

 kertovat lähetystyöstä Thaimaassa
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-
helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Rauhan Tervehdyksen 
kesäaikataulu

Ilahdutamme lukijoita kesäkuukausien ajan 
joka toinen viikko. 

Kesänumeromme ilmestyvät: 
22.7., 5.8. ja 19.8.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Rauhan Tervehdys!
Jos et halua kotiisi ilmaisjakeluita, mutta 

ehdottomasti Rauhan Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma lehti 30 euron vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu numerosta 
020 754 2333 tai sähköpostilla 

tilauspalvelut@kotimaa.fi.

Tilaa
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Eipä ollut Kälviän evankeliumijuhlilla 
monta tilaisuutta, joissa ei Kristuksen ris-
tiä olisi mainittu. 

Kristinuskon mahtisymboliin kiinnit-
ti viime viikonloppuna katseensa juhlien 14 000 
kävijää. Eivätkä he tehneet sitä turhaan, sillä jo-
kainen sai tilaisuuden purkaa taakkansa ristin 
juurelle. 

Kälviän kirkkoherra Heikki Niemelä yrittää 
pukea sanoiksi ihmisten kokemuksen, joka ta-
pahtuu jossain näkymättömissä sielun syöve-
reissä.

– Jeesus, ristin mies keventää kulkua. Hänes-
sä saamme kokea vapautuksen synneistämme. 
Risti korostaa sovitusta ja sovintoa ihmisen ja 
Jumalan välillä ja myös ihmisten kesken.

Risti on tienviitta taivaaseen
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 
lähetysjohtajan Pekka Huhtisen mukaan Gol-
gatan risti oli ensimmäinen saarnatuoli. Siellä 
Jumala teki sovinnon ihmiskunnan kanssa. 

Siellä Jeesus Kristus tehtiin näkyvällä taval-
la meidän tähtemme synniksi. Siellä laskettiin 

Jumala 
haluaa 

kanssamme 
sopuun

Lähetysjohtaja Pekka Huhtinen 
haluaa pitää kiinni kadotuksen ja 
taivaan todellisuudesta.

Lähetin risti on 
sovituksen puu
Masai-sotureiden miekkojen ja narulla punot-
tujen jalkapallojen keskellä käyskentelee Ari 
Lukkarinen, Keniassa työskentelevä Sleyn lä-
hetti. Mies työskenteli Oulussa Sleyn Pohjois-
Suomen piirin työntekijänä vuosina 2006–2008. 
Nyt hänellä on lähetysnäyttelyn vahtivuoro. Si-
sätiloissakin afrikkalaisiksi yltävät lämpötilat 
tuovat autenttista tunnelmaa. 

Evankeliumijuhlien teema miellyttää pappis-
miestä. Risti merkitsee hänelle sovituksen puu-
ta, jota kautta hänelle on avautunut pääsy kaik-
keinpyhimpään. 

– Ristin juurella saan joka päivä omistaa täy-
den anteeksiantamuksen synneistäni. Sitä saan 
sitten jakaa toisille lähetystyössä. Ilman Juma-
lan jatkuvaa anteeksiantoa en tätä työtä voisi 
tehdäkään, Lukkarinen kertoo.

Lähetystyössä miestä huojentaa se, ettei hä-
nen tarvitse puhua itsestään vaan Kristuksen 
rististä. Mukavaa on sekin, että kenialaiset tu-
levat halukkaasti sanankuuloon. Kenialaiset 
kristityt pitävät jokaviikkoista jumalanpalve-
lusta itsestäänselvyytenä. Ari Lukkarista har-
mittaa kuitenkin, kun ehtoollista ei jaeta Keni-
an evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalve-
luksissa joka viikko pappipulan takia. Siellä yk-
si pappi hoitaa useaa seurakuntaa. Köyhimmillä 
seurakunnilla ei olisi edes varaa jokaviikkoiseen 
ehtoollisviiniin.

Lukkarinen on vakuuttunut siitä, että eh-
toollinen on kuolemattomuuden lääke synnin 
sairautta vastaan. Se vahvistaa uskonelämää.

– Oulussakin kävin sunnuntain jumalanpal-
veluksen lisäksi usein kotiseurakuntani Tuiran 
kirkossa viikkomessussa.

TEKSTI jA KUVAT: TYTTI PÄÄKKÖNEN

myös perusta evankeliumin julistamiselle. 
Risti on myös tienmerkki.
– Jouduin kerran Satakunnassa erikoiseen tienristeykseen, 

Huhtinen kertoo raamattutunnillaan. 
– Siinä oli tiemerkki, joka ei osoittanut minnekään, koska 

siitä puuttui viittaosa kokonaan. Jäljellä oli pelkkä tolppa. Mat-
kalaisena minun piti arvailla, mihin tienmerkki ikään kuin ha-
luasi minua neuvoa. Ajattelin, että tuollainen merkki herätte-
lee pappejakin. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan 
odotetaan opetusta. Hän on Jumalan sanansaattaja.

 Elämän taisteluissa, kiusausten ja syntien verkossa, sekä 
tärkeiden valintojen tienhaaroissa ihmistä eivät Huhtisen mu-
kaan auta pelkät tolpat. Hän tarvitsee nuhteen ja neuvon sa-
naa oikean ja väärän erottamiseksi. Ja ennen kaikkea ihminen 
tarvitsee syntien anteeksiantamuksen. Siitä seuraa omantun-
non rauha ja taivaan ilo. Tämän Jeesus tiesi täydellisesti, kun 
sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. 

Ihminen ei 
ota kernaasti 
vastaan 
puhetta 
rististä. 

Ari Lukkarinen ei tarvitse 
masai-soturin miekkaa omassa 
työssään. Hengen miekka, 
Jumalan sana, on sen sijaan 
kovassa käytössä.

Hellehattu on 
kovaa valuuttaa 
lihasoppaa 
odotellessa.

– Jeesuksen mukaan kukaan ei tule Isän luo muutoin kuin 
hänen kauttaan, Huhtinen sanoo.

Tänään moni kuolee ristin takia
Moni loukkaantuu tänä päivänä rististä. Suomalaissyntyisen 
Soile Lautsi-Albertinin valitusta italialaisten luokkahuonei-
den krusifikseista käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimessa. Valitus kuvastaa sitä vastustusta, jota monet kristityt 
joutuvat kokemaan. Arvioiden mukaan tänäkin vuonna lähes 
200 000 kristittyä joutuu antamaan henkensä uskonsa tähden. 

Pekka Huhtinen muistuttaa, että Jeesus kehottaa seuraaji-
aan olemaan kuitenkin turvallisella mielellä, sillä hän on voit-
tanut pahan vallan. Vaikka risti kohtaa vastustusta, aina on 
myös niitä, jotka ottavat ilosanoman vastaan. Huhtisen mu-
kaan elämme aikaa, jolloin Kristuksen ristin tulee näkyä en-
tistä selvemmin ja entistä suurempana kristittyjen todistuk-
sen kautta.
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Eetterissä
Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelähe-
tykset su 11.7. klo 9.55–12. Klo 
10 messu Oulujoen kirkosta. 
Toimittaa Pentti Kortesluoma, 
avustaa Olavi Isokoski. Kant-
torina Leo Rahko. Klo 11.30 
Radiopyhäkoulussa lapsityön-
ohjaaja Marjaana Lassi puhuu 
rukouksesta. Klo 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon –ohjelmassa Tur-
kansaaren kesä.
Su 18.7. klo 9.55–12. Klo 10 
messu Oulun tuomiokirkos-
ta. Toimittaa Tiina Kinnunen 
ja avustaa Ari-Pekka Metso. 
Kanttorina Henna-Mari Sivu-
la ja urkurina Elias Niemelä. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulus-
sa Marja Kukkonen kertoo lä-
himmäisenä olemisesta. Ohjel-
ma on uusinta. Klo 11.45 Kur-
kistus kirkkoon –ohjelmassa 
Helena Paalanne.
Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 14.7. Naisen allakka. Pastori 
Virpi Sillanpää-Posio pohtii nai-
sen ja miehen välistä rakkautta. 
To 15.7. Kasvun paikka. Mil-
laisia mietteitä tuoreella avio-
vaimolla? Juhannuksena avi-
oon astellutta uusperheellistä 
Saara Karjalaista jututtaa Mar-
ja Blomster. 
Ke 21.7. Naisen allakka. Rehtori 
Tuula Tervonen kolumnoi. 
To 22.7. Kasvun paikka. Millais-
ta oli työskennellä miehenä pe-
rinteisellä naisvaltaisella alalla? 
Kokin ammatissa kunnostau-
tunutta, oululaista Jari Väänäs-
tä haastattelee Marja Blomster. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz 
Su 11.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.
Su 18.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Pattijoen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 11.7. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Sanna Komulainen. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Elias Niemelä. 
Su 18.7. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Elias Niemelä.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 18.7. messu klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Satu Krei-
vi-Palosaari ja Timo Riihimä-
ki. Kanttorina Eija Savolainen. 

Ohjelmatiedot: www.
oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

 Suviseurat Liperissä 2.–5.7.2010

10 000 työvuoron urakka
Suomen suurimpiin 
kesätapahtumiin kuuluva 
vanhoillislestadiolaisten 
suviseurat kokosi Pohjois-
Karjalan Liperiin noin 
70 000 kävijää. 

Vapaaehtois- ja talkootyöl-
lä järjestettävät suviseu-
rat ovat pitkän ja suunni-
telmallisen työn tulosta. 

Suviseurojen valmisteluista vas-
tannut talkoopäällikkö ja pää-
toimikunnan varapuheenjohta-
ja Risto Rissanen teki seura-alu-
eella vapusta lähtien 6–7-päiväis-
tä työviikkoa.

– Yhden täyden vapaapäivän 
onnistuin kuitenkin siinä välis-
sä pitämään, Rissanen kertoo sa-
malla, kun nuoret työvuorolaiset 
kyselevät häneltä neuvoa. 

– Organisointi on tärkeää. 
Meillä oli arkisin täällä parista-
kymmenestä sataan talkoolais-
ta. Viikonloppuna pidettiin sit-
ten isommat talkoot – paikalla 
oli noin 200−300 ihmistä.

Oppia Lumijoen 
seuroja varten
Suviseurojen talkoovastuu jakau-
tui yhdeksälle rauhanyhdistyksel-
le. Seuravalmisteluihin käytettiin 
yhteensä noin 10 000 työvuoroa. 

Itse tapahtuman työvoiman 
hankinta-alueet olivat Koillismaa 
ja Pohjois-Pohjanmaa. Suviseu-
rojen aikana arvioidaan tehdyn 
noin 8 500 työvuorotuntia. Tällä 
tavoin myös ensi vuonna Lumijo-
ella pidettävien suviseurojen jär-
jestäjät saivat tuoreita kokemuk-
sia, jotka auttavat heitä tulevassa 
urakassaan. 

– Olimme ottamassa oppia 
seurajärjestelyistä parina edellise-
nä vuonna Oripäässä ja Sievissä. 
Oripäästä saatiin hyviä kokemuk-
sia esimerkiksi suviseurateltan 
pystyttämisestä, Rissanen kertoo. 

Liperin suviseurateltta onkin 
ollut suviseurakäytössä vain ker-
ran aiemmin Oripäässä. Se otet-
tiin käyttöön vanhassa teltassa 
havaittujen korjaus- ja kunnos-
tustarpeiden vuoksi sekä tur-
vallisuus- ja pelastusmääräysten 
täyttämiseksi. Lisäksi uusi entis-
tä kookkaampi teltta palvelee pa-
remmin lapsiperheitä ja liikunta-
rajoitteisia.

Suviseuroihin odotetun 60 
000−65 000 ihmisen tavoite ylit-

tyi lauantaina, ja sunnuntaina 
kävijämäärä oli kasvanut jo 70 
000 ihmiseen. Rissasen mukaan 
seuravierasmäärän kasvuun pys-
tyttiin reagoimaan ajoissa. 

– Yhteistyö maanomistajien 
kanssa sujui hyvin. Maat saatiin 
vuokrattua ja kaikki seuravieraat 
pääsivät majoittumaan alueelle. 

Suviseurojen yhteiskustan-
nukset liikkuivat noin kolmessa 
miljoonassa eurossa. Päätoimi-
kunta ei ottanut vastaan Liperin 
kunnan 40 000 euron avustus-
ta, koska kunnanvaltuuston pää-
töksestä syntyi kiistaa. Päätoi-
mikunnan puheenjohtajan Jor-
ma Hoppan ja varapuheenjohta-
ja Rissasen mukaan suviseurojen 
talous on vakaalla pohjalla. 

– En tiedä suviseuroja, jois-
sa olisi tehty tappiota. Seurojen 
tuotot tulevat pääosin kenttäma-

joitusmaksusta sekä ravintola-, 
myymälä-, kioski- ja grillipalve-
luista. Arvion mukaan paikalla 
pitäisi olla 16 000 ajoneuvoyksik-
köä. Siitä voi päätellä, jos majoi-
tushinnat liikkuvat viidenkym-
pin molemmin puolin, Rissanen 
laskeskelee.

Harjoitusta 
pienestä pitäen
Suviseurojen ”työvoimapalvelun” 
kautta vapaaehtoiset lapsista van-
huksiin pääsivät auttamaan su-
viseurojen onnistumisessa. Tal-
koo- ja vapaaehtoistyö alkaakin 
usein jo varhaisella iällä.

– Roskien keräämisestähän se 
lähtee. Sitten kun tulee ikää ja ko-
kemusta, voi tehdä jo monipuoli-
sempia hommia, kertoi liikenne-
toimistossa työskennellyt liperi-
läinen Jukka Pajula, joka on käy-

nyt suviseuroissa ”niin pitkään 
kuin muistaa”.  

– Ei täällä ketään tarvitse pa-
kottaa töihin. Talkoollahan nämä 
hoidetaan. Lapsena oli enemmän 
seurustelua ja olemista, mut-
ta mitä vanhemmaksi on tullut, 
sitä tärkeämmäksi saarnat ovat 
tulleet. Sitähän ei tietysti voi kiel-
tää, etteivätkö jotkut kävisi tällä 
toisista syistä, tai keskittyisi toi-
siin asioihin.

Edellisvuoden tapaan tulevat 
suviseurat järjestävät lumijoke-
laiset aloittivat telttojen purka-
misen ja alueen siivoamisen maa-
nantaina.

– Jos kaikki menee hyvin, tors-
taihin mennessä alue on saatu sii-
vottua. Sen minkä Liperissä kor-
jasit, sen Lumijoelle pystytät.

LAURI TERVONEN

Yhteenliitetyt kädet kuvaavat juhlaportissa Suviseurojen tunnusta  "Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme". 

Mat t i  K ä r kö lä  /  Su v i s e u ra t
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7. sunnuntai helluntaista osuu usein kirkkovuodessa keskelle kesää. Aiheena on Rakkau-
den laki, mistä evankeliumikirjassa todetaan näin: ”Kristus tuli täyttämään Jumalan 
tahdon ja käskyt, ei kumoamaan niitä. Siksi myös kristityn on noudatettava rakkau-

den lakia, vieläpä paremmin kuin lainopettajien ja fariseusten. Pyrkiessään tähän kristitty on 
valmis luopumaan jopa omista oikeuksistaan lähimmäistensä hyväksi ja osoittamaan rak-
kautta myös vihamiehilleen.”

Päivän evankeliumissa Jeesus laajentaa lain tarkoitusta yli sen kirjaimellisen tulkinnan.
Uuden testamentin lukukappale on Roomalaiskirjeestä: ”Olkaa keskenänne yksimielisiä. 

Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko 
omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää sii-
hen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa 
kaikkien kanssa. Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Juma-
lan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: ’Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan’ - 
näin sanoo Herra. Edelleen sanotaan: ’Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos 
hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.’ Älä anna pa-
han voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.”

Roomalaiskirje oli Lutherille hyvin rakas. 12. luvussa käydään läpi uskonelämän kannalta 
keskeisiä kehotuksia. Se on aivan kuin huoneentaulu täynnä Jumalan mielen mukaisia ”käs-
kyjä”. Hyvä ja paha asetetaan Roomalaiskirjeen 12. luvussa vastakkain myös käytännön esi-
merkkien kautta. Kenellekään ei jää epäselväksi, että Paavali tahtoo kristittyjen aina aset-
tuvan hyvän puolelle ja tekevän hyvää – silloinkin kun se inhimillisessä mielessä olisi lähes 
mahdotonta.

12. luvun opetus on monessakin leikkauspisteessä hyvin lähellä vuorisaarnan oppeja. Paa-
vali olikin hyvin tutustunut mahdollisesti seurakunnissa kiertävien kirjoitusten avulla ja suul-
lisin keskusteluin Jeesuksen opetukseen.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi
Ps. 28:1–2, 6–9
1. lukukappale 
3. Moos. 19:1–4, 11–18
2. lukukappale 
Room. 12:16–21
Evankeliumi 
Matt. 5:20–30

Kaiken elävän ja kasvavan Jumala:

Anna hyvyyden hedelmän kasvaa minun puutarhassani,

jotta ajatukseni, sanani ja tekoni tekisivät

muille ihmisille hyvää.

Aamen.

Työ joka jää aina kesken, elämä
Rakkaus on tunteista väkevimpiä. Se ei kuitenkaan ole pelkästään tunne. Risto Kormi-
lainen toteaa: ”Turvaverkkoja olemme toisillemme, yhteyteen solmittuja näkymättömin 
langoin ja punoksin, tietoisuus ihmisenä olemisesta syntyy yhteydestä Jumalaan ja toi-
siin ihmisiin.” 

Martti Luther opetti kahdesta rakkaudesta. Hänen mukaansa on kahdenlaista rak-
kautta: rakkautta, jolla Jumala rakastaa ja rakkautta, jolla ihminen rakastaa. Luther lau-
suu niiden eron seuraavasti: Jumalan rakkaus ei löydä, vaan luo rakastettavansa; ihmi-
sen rakkaus syntyy rakastettavastaan. Jumalan 10 käskyä voidaan jakaa kahteen osaan, 
1–3 suhde Jumalaan ja 4–10 suhde lähimmäiseen. Opetuksissaan Jeesus tiivisti 10 käskyä 
kahteen tärkeään ydinkohtaan: rakkauden kaksoiskäskyyn, rakasta Jumalaa yli kaiken ja 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ja kultaiseen sääntöön, kaikki minkä tahdotte ihmisten 
tekevän teille, tehkää te heille.

Jumalan rakkaudesta kertoo psalmirukoilija näin: ”Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! 
Ylistäkää häntä, kansakunnat! Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskol-
linen. Halleluja!” Rakkaudesta lähimmäiseen kertoo puolestaan Tommy Tabermann: 
”Ihminen tarvitsee ihmistä. Ihminen ilman ihmistä on vähemmän ihminen ihmisille, 
vähemmän kuin ihminen voi olla. Ihminen tarvitsee ihmistä.”

Jeesus itse teki niin kuin opetti. Hän etsi yhteyteensä erityisesti sellaisia, joita pidet-
tiin arvottomina ja syntisinä. Tämä lohdutti heitä, mutta loukkasi muita. Näin Jeesus 
osoitti Jumalan käsittämättömän rakkauden, joka etsii syntisiä ja tahtoo pelastaa heidät. 
Tätä rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme, sanotaan armoksi. Apos-
toli Paavali kirjoittaa galatalaiskirjeessä, että ”Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, 
onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko”. Usko 
on luottamusta Jumalan rakkauteen, huolenpitoon. Jeesuksessa Jumalan rakkaus tuli 
näkyväksi tätä maailmaa kohtaan. Jumala asettui ihmisen asemaan lähettämällä ainoan 
Poikansa meidän luoksemme.

Mika Waltari kirjoittaa Kristus-pää-runossaan : ”Sinä iltana sain tuntea, että sinä olet 
rakkaus, se rakkaus, jota ei voi ymmärtää, eikä sanoin lausua, jonka voi vain aavistaa”. 
Jumala rakastaa sinua, minua, meitä, sellaisina kuin me olemme. Hän ei näe meidän heik-
kouttamme, keskeneräisyyttämme, syntisyyttämme, hän näkee meidät rakkaan Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen kautta.  Jumalan rakkaus on ihmeellistä, kummallista, kerrassaan 
eriskummallista. Miten joku voi rakastaa minua sittenkin näin paljon?  J. L. Runeberg 
vastaa virren 186 sanoissa: ”Ei armon avaruutta voi koskaan ymmärtää, ei suurta rak-
kautta voi sydän käsittää.”

jUHA VÄHÄKANgAS 
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori
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Taivaallista 
       ruokaa

Sekavihannekset 
Intia

1 pieni kukkakaali
1 peruna
1 tomaatti
2 brinjalia eli munakoisoa
1 porkkana
1 sipuli
1 ruokalusikallinen inkivääri-val-
kosipulitahnaa
3 vihreää chiliä
öljyä
kurkumajauhetta
kuminansiemeniä
suolaa
garam masala -mausteseosta
6-8 cashew-pähkinää
tuoretta korianteria

2 hengelle
valmistusaika 25 minuuttia
kypsennysaika 30 minuuttia

Leikkele vihannekset pieniksi 
kuutioiksi ja silppua sipuli. Kaada 
öljyä vokkipannuun. Kuumenna 
öljyä vähän aikaa ja lisää kumi-
nansiemenet ja inkivääri-valko-
sipulitahna. Lisää sipuli. Sipulin 
ruskistuttua lisää garam masala.

Lisää kaikki vihannekset, kur-
kuma ja suola ja anna kypsyä 
jonkin aikaa. Lisää vähän vet-
tä. Rouhi pähkinät ja lisää ne vi-
hannesten joukkoon. Anna se-
oksen kiehua, kunnes kaikki vi-
hannekset ovat kypsiä. Lisää pil-
kottu korianteri. Tarjoa kuuma-
na intialaisen chapati- ja puri-lei-
vän kanssa.

Huomioita: 
Koska kaikkia aineksia ei lähi-
marketista löytynyt, sovelsin oh-
jetta hienoista luovuutta käyt-
täen. Korvasin ruokalusikalli-
sen inkivääri-valkosipulitahnaa 
murskaamalla muutaman valko-
sipulinkynnen ja pilkkomalla se-
kaan tuoretta inkivääriä niin, et-
tä ainesten yhteismäärä oli suun-
nilleen ruokalusikallinen.

Valmiiksi jauhettua garam 
masala -mausteseosta löytyy mo-
nesta ruokakaupasta, mutta tar-
vittaessa siitä voi sekoittaa oman 
version muskaamalla huhma-
reella kanelia, paahdettua ku-
minaa, mausteneilikkaa, mus-
kottipähkinää sekä kardemum-
mansiemeniä ja -siemenpalkoja. 
Kirjassa tosin sanotaan, ettei sitä 

van rasvaiselta – kuten viimeksi 
– vaan mausteisen herkulliselta ja 
täyteläiseltä. Siinä pääsen Ström-
sön merenrantaidyllin puuhaste-
lutunnelmiin.

Sanotaan, että vanha koira ei 
opi uusia temppuja. Eikä näem-
mä kotikokkikaan. Sekavihan-
nekset käsketään ohjeessa laittaa 
vokkipannuun, mutta arvioin, 
ettei isoja laitoja tarvittaisi niin 
pienen vihannesmäärän kypsen-
tämiseen. Olen energiatehokas ja 
käytän leveäpohjaista, mutta va-
litettavan matalareunaista pais-
tokasaria. Onneksi kannen alla 
pienellä lämmöllä kypsentämi-
nen onnistuu, enkä joudu sekoit-
telemaan ruokaa montaakaan 
kertaa. Se kun tarkoittaa joka 
kerta myös hellalle tippuneiden 
kuumien munakoiso- ja kukka-
kaalipalojen noukkimista.

Kaiken hikoilun, pilkkomi-
sen, sekoittamisen ja sipulikyy-
neleiden irvistelyn jälkeen ruoka 
on valmista. Keittiön lisäksi koko 
koti tuoksuu hyvältä, sillä maus-
tevoin katku oli piiloutunut her-
kullisten aromien taakse. Pistee-
nä iin päälle pilkon lempimaus-
tettani, tuoretta korianteria, seka-
vihannesten joukkoon ja nostelen 
ruoka-annokset lautasille.

Aikaa ruokien teko vei arvi-
oitua enemmän, mutta niinhän 
siinä käy aina: kotikokki ei vis-
paa, vatkaa, pilko eikä paloitte-
le yhtä nopeasti kuin keittokirja-
kokki. Lopputulos maksaa kui-
tenkin vaivan. Koska en ole Af-
rikassa enkä Intiassa käynyt, en 
osaa arvioida, tuliko ruuista ai-
don makuisia. Taivaallisen ma-
kuisia kuitenkin.

SATU LAPINLAMPI

Elämän leipä. Ruokaohjeita ja 
tarinoita maailmalta.
Karin Achtelstetter (toim.)
Julkaisijat Suomen Lähetysseura ja 
Kirkon Ulkomaanapu

Ei mennyt niin kuin Ström-
sössä -sanonta tulee mie-
leeni, kun pitelen pikimus-
taksi kärventyneen kuu-

man voin puhki polttamaa sii-
vilää kädessäni ja katselen ällis-
tyneenä nestettä, jonka olisi pi-
tänyt olla kullankeltaista ja her-
kullisen tuoksuista. Sen sijaan se 
on mustaa – ja luultavasti myr-
kyllistä, mikäli siivilän kohtalos-
ta voi mitään päätellä.

Katastrofiin ei tarvittu kuin 
täydellä teholla tohottava liesi-
tuuletin, joka peitti alleen mu-
nakellon äänen, vanha krouvis-
ti säädettävä hella, joka lämpenee 
kerralla vähän enemmän ja ko-
tikokki, joka kuvitteli tekevänsä 
monta asiaa yhdellä kertaa. 

Testaan Luterilaisen maail-
manliiton toimintaa esittelevän 
Elämän leipä -kirjan ruokaoh-
jeita. Testaus tapahtuu kahdes-
sa osassa: ensimmäinen kerta on 
ohjeiden kokeilua, toisella kerral-
la otetaan kuvat juttua varten.

Kirjassa on hienoisia puuttei-
ta, mutta epäselvyyksistä pää-
sen eteenpäin käyttämällä apu-
na muita keittokirjoja ja interne-

tin hakuohjelmia. Joihinkin on-
gelmiin tarjoaa ratkaisun kirjan 
lopussa oleva sanasto.

Yksi selvä virhekin kirjaan on 
lipsahtanut. Sanastossa kuvataan 
allspice-nimistä maustetta seuraa-
vasti: ”Allspice on saanut nimen-
sä tuoksustaan, jossa on sekoitus 
erilaisia mausteita, etenkin kane-
lia, mausteneilikkaa, inkivääriä ja 
muskottipähkinää. Allspicea saa 
kokonaisena tai jauhettuna.” 

Niin saakin. Allspice on lati-
naksi Pimenta dioica/officinalis 
eli tuiki tavallinen maustepippu-
ri. Sitä saa pienimmästäkin ruo-
kakaupasta.

Ensimmäisellä kerralla tein 
ruuat yhden kerrallaan, nyt kuvit-
telen säästäväni valokuvaajan ai-
kaa ja tekeväni niin etiopialaisen 
kanapadan ja siihen tarvittavan 
maustevoin kuin intialaiset seka-
vihanneksetkin yhdellä kertaa.

Ei mennyt ensimmäinen ko-
keilukaan täysin putkeen. Sil-
loin annoin valurautapadan kuu-
mentua liikaa ennen kanapadas-
sa käytettävän öljyn ja sipulin li-
säämistä. Niistä sipuleista ei tul-
lut kullankeltaisia, vaikka kirjas-
sa käskettiin sellaisia tehdä, vaan 
tummanruskean ja mustan kir-
javia. Nyt sipulien kuullottami-
nen onnistuu paremmin. Niistä 
tule kauniin kellertäviä, eikä mi-
kään pala pohjaan. Ei edes mei-
naa. Ja kastikekin onnistuu pa-
remmin. Se ei maistu kuvotta-
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kannata hankkia valmiiksi jau-
hettuna, koska sen maku haih-
tuu nopeasti. Mutta minä kyllä 
tyydyn valmiiseen, jos vain sel-
laista löydän.

Chapati- ja puri-leipien ohjei-
ta kirjasta ei löydy, vaikka tässä 
ohjeessa ruoka pitäisi nauttia nii-
den kanssa. Niinpä lisukkeena on 
riisiä.

Tätä syödään Intiassa silloin, 
kun saatavilla on tuoreita vihan-
neksia. Sitä ajatellessani minul-
le tulee syyllinen olo siitä, ettei 
meillä ole enää sesonkeja. Kaik-
kea saa aina, jopa mansikoita. 

Etiopialainen 
maustevoi
Etiopia

1 teelusikallinen hienoksi jauhettua 
tuoretta inkivääriä
½ teelusikallista kurkumajauhtetta
½ teelusikallista kardemumman 
siemeniä
1 noin 2½ senttiä pitkä kanelitanko 
¼ teelusikallista tuoretta jauhettua 
muskottipähkinää
1 kilo suolattua voita
1 teelusikallinen kuorittua ja 
silputtua keltasipulia
1 teelusikallinen kuorittua ja 
silputtua valkosipulia

valmistusaika 15 minuuttia
kypsennysaika 35 minuuttia

Mittaa mausteet lautaselle.
Sulata voi kattilassa miedol-

la lämmöllä. Kuumenna voi kie-
humispisteeseen. Kun pinta peit-
tyy valkoiseen vaahtoon, sekoita 
joukkoon mausteet sekä valko-
sipuli ja sipuli. Vähennä lämpö 
miedoksi ja anna kypsyä noin 30 
minuuttia. Nosta lämmöltä, suo-
data juokseva voi purkkiin ja lai-
ta jääkaappiin. 

Maustevoita voi ottaa purkista 
lusikalla ja sekoittaa ruokiin. Voi 
säilyy yli kolme kuukautta.

Huomioita: 
Kun voi onnistuu, siitä tulee hy-
vää. Kauniin keltaista se on, kuin 
pieni aurinko ruokapöytää koris-
tamassa. 

Voi sopii moneen tarkoituk-
seen, ainakin kasvisten ja lihan 
paistoon sekä uuniperunoiden 
lisäksi. Testattu on.

Doro vot 
eli berberellä 
maustettu kanakastike 
tai kanapata
Etiopia

750 grammaa puhdistettua kanaa 
tarjoilupaloiksi leikattuna
400 grammaa hienoksi silputtua 
sipulia
20 grammaa hienoksi jauhettua 
valkosipulia
20 grammaa hienoksi jauhettua 
inkivääriä
2-3 ruokalusikallista berbereä
200 grammaa maustettua 
etiopialaista voita
2,5 desilitraa öljyä
25 grammaa suolaa
3 grammaa mustapippuria
3 grammaa mekeleshaa eli 
maustesekoitusta
6 kovaksi keitettyä kananmunaa
vettä

4–6 hengelle
valmistusaika 30 minuuttia
kypsennysaika 75 minuuttia 
(kanan mureudesta riippuen)

Kypsytä sipuli öljyssä miedolla 
lämmöllä kullanruskeaksi koko 
ajan sekoittaen. Lisää vettä tar-
peen mukaan, jotta sipuli ei tar-
tu pohjaan.

Lisää berbere ja niin paljon 
vettä, että seoksesta muodostuu 
laiha kastike. Keitä 20 minuut-
tia. Hämmennä aika ajoin ja li-
sää vettä tarpeen mukaan, jottei 
seos pala pohjaan.

Lisää kanan siivet ja kaulapalat 
ja kuumenna kiehumispisteeseen.

Sekoita pienessä kulhossa suo-
la, mustapippuri, valkosipuli ja in-
kivääri ja lisää ne sipuliseokseen.

Kypsennä 10 minuuttia ja li-
sää vettä, kunnes saat aikaan lai-
han kastikkeen.

Lisää loput kanasta. Anna olla 
tulella, kunnes kana on kypsää. 
Lisää voi ja sekoita. Poista läm-
möltä ja sekoita joukkoon vähän 
mekeleshaa eli maustesekoitusta.

Leikkaa kovaksi keitetyn ja kuo-
ritun kananmunan pintaan muu-
tamia pitkittäisiä viiltoja, niin että 
vot imeytyy kananmunaan, ja li-
sää kananmuna votiin. Tarjoa ruo-
an kanssa indzera-leipää.

Mikäli haluat kevyemmän 
version, käytä vain puolet oh-
jeessa annetusta öljymäärästä ja 
maustevoista ja kasvata kastik-
keen määrää vedellä.

Huomioita: 
Jokaisesta suomalaiskodista ei 
taida talousvaakaa löytyä? Ei-
kä niitä taida olla kaikissa etio-
pialaiskodeissakaan. Ohjetta voi 
tietysti noudattaa tarkasti, mut-
ta hyvää ruuasta tulee ainesmää-
riä soveltamallakin. 

Rasvaa ohjeessa on niin pal-
jon, että sekä voin että öljyn mää-

rän voi huoleti puolittaa, ja silti 
ruoka maistuu suomalaiseen ma-
kuun täyteläiseltä. Melkein suo-
sittelisin rasvamäärän vähentä-
mistä neljännekseen. 

Mekelesha, jota ei ainakaan 
lähimarket tarjonnut, on kir-
jan sanaston mukaan kuminan, 
kardemumman, kanelin, mus-
kottipähkinän, mustapippurin 
ja mausteneilikan sekoitus. Kun 
laittaa ripsaukset kutakin, pääs-
tään aika lähelle ohjeessa olevaa 
kolmea grammaa. Maku ei vält-
tämättä ole aivan sama, mut-
ta eihän maku ole aito kuukau-
sia kaupan hyllyillä maanneissa 
mausteissakaan.

Berbere on sanaston mukaan 
kypsästä vihreästä chilipippuris-

Ku va t  S a t u  L a p in lam p i

ta, sipulista ja kuivatuista maus-
teista tehtyä jauhetta. Sen kor-
vikkeeksi suositellaan paprika- ja 
chilijauhetta. Niitä minä käytin, 
ja kun ei paremmasta ole tietoa, 
sopivat ne hyvin korvikkeiksi.

Indzera-leivän ohjetta kirjasta 
ei löytynyt, joten lisukkeeksi va-
likoitui riisi.

Niin, ja jos joku ihmettelee, 
syövätkö etiopialaiset tosiaan täl-
laista ruokaa päivittäin, on vas-
taus ei. Doro vot on juhlaruokaa, 
koska kana on kallista.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 11.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso, avustaa 
Sanna Komulainen, kantto-
ri Henna-Mari Sivula ja urku-
ri Elias Niemelä. www.virtu-
aalikirkko.fi.
Messu su 18.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen, avustaa Ari-
Pekka Metso, kanttori Hen-
na-Mari Sivula ja urkuri Eli-
as Niemelä. Radio Dei. www.
virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 11.7. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, saarnaa 
Eine Rautiainen, kanttorina 
Katja Nauha. 
Konfirmaatiomessu  su 11.7. 
klo 10 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustavat Atte Kää-
riäinen, teol. yo Anna Taus-
ta, Kati Erkkilä, Jussi Rin-
ta-Jouppi, kanttorina Riitta 
Piippo. Kaakkuri 1 -ryhmän 
konfirmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 
11.7. klo 10 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Esa Nevala, 
kanttorina Juha Pöykkö. 
Konfirmaatiomessu su 11.7. 
klo 14, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustavat Atte Kääri-
äinen, teol.yo Anna Taus-
ta, Kati Erkkilä, Jussi Rin-
ta-Jouppi, kanttorina Riitta 
Piippo. Kaakkuri 2 -ryhmän 
konfirmaatio.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.7. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Konfirmaatiomessu  su 18.7. 
klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
saarna teol. yo Eerika Gran-
lund,  avustavat Tiina Parkki-
nen, Kimmo Kinnunen, kant-
torina Sari Wallin. Karjasilta 
3 -ryhmän konfirmaatio.
Messu su 18.7. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, saarnaa teol. yo 
Anna Tausta, kanttorina Riit-
ta Piippo.
Messu su 18.7. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, saarna 
teol. yo Anna Tausta, kant-
torina Riitta Piippo. 
Konfirmaatiomessu su 18.7. 
klo 14 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
saarna teol.yo Eerika Gran-
lund, avustavat Tiina Parkki-
nen, Kimmo Kinnunen, kant-
torina Sari Wallin. Karjasilta 
4 -ryhmän konfirmaatio.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 18.7. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 11.7. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Lauri Ku-
jala, avustavat Sanna Tervo, 
Saara Anneberg, Ilona Kiesi-
lä ja Sanna Mäläskä, kantto-
rina Ilona Kiesilä. Kuivasjärvi 
1 -ryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 11.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
11.7. klo 18. Toimittaa Mari 
Fink, kanttorina Eeva-Maija 
Sorvari.
Messu su 18.7. klo 10. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
 
Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
11.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna-
Jari Flink, kanttorina Tiina 
Tuomikoski. 
Konfirmaatiomessu su 18.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Sa-
mi Puolitaival, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. Konfir-
moitavana kesän 3. leiririp-
pikouluryhmä.

Kempele
Messu su 11.7. klo 10 van-
hassa kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Riihimäki, avustaa Timo 
Juntunen ja Juha Maalismaa, 
kanttorina Tomi Heilimo.
Konfirmaatiomessu su 11.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, avustavat Ju-
ha Maalismaa ja Arto Pisilä, 
kanttorina Tomi Heilimo.
Messu su 18.7. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa Satu Kreivi-
Palosaari ja Timo Riihimäki, 
kanttorina Eija Savolainen. 
Kirkkokahvit vanhan kirkon 
pihalla.
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.
 
Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
11.7. klo 15 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Hanna Korri. Huomaa 
kellonaika.
Konfirmaatiomessu su 18.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, avustaa Anna-
Maari Ruotanen, kanttorina 
Hanna Korri. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
11.7. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara ja kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.
Messu su 18.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
saarnaa Arto Raumala, kant-
torina Juha Pöykkö, Lithovi-
uksen sukukuoro avustaa.

Muhos
Konfirmaatiomessu su 11.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Timo Ustjugov. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Timo Ustjugov. 

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
11.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Mari Flink, kanttorina 
Tuomo Kangas. 
Konfirmaatiomessu su 11.7. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Ta-
pio Kortesluoma, avustavat 
Mari Flink, Sanna Korhonen, 

kanttorina Tuomo Kangas.
Messu su 18.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Siikalatva
KEStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
18.7. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Ulla Koskelo.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
11.7. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Ulla Koskelo. Piip-
polan kyläpäivät.
Messu su 18.7. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Pekka Kyösti-
lä. Lukkari Henrik Gullstenin 
muistokiven paljastus.

PulKKIlA
Iltakirkko su 18.7. klo 19 An-
ja ja Eero Kolehmaisella, Hie-

taharjuntie 15, Viitasten jär-
ven rannalla. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Pekka 
Kyöstilä. Kyydin tarvitsijat 
ja tarjoajat: kokoontuminen 
klo 18 seurakuntatalon pi-
halla, josta lähtö täysillä au-
toilla. Tiedustelut 0207 109 
731, Merja Jyrkkä.

PyHäntä
Iltakirkko su 11.7. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Reijo Tuomola, kanttorina 
Ulla Koskelo.
Sanajumalanpalvelus su 
18.7. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Ulla Koskelo.

RAntSIlA
Iltakirkko su 11.7. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kantto-
rina Pentti Jäntti.
Perinnejumalanpalvelus su 
18.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa rovasti Hannu Lauriala, 

helainen, avustavat Merja 
Oksman, Sanna Parkkinen 
ja Mikko Aaltonen, kantto-
rina Katri Sippola. Patenie-
mi 1 -ryhmän konfirmaatio.
Messu su 11.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa teol. yo Anna-Maria Ti-
monen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Konfirmaatiomessu su 11.7. 
klo 13 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Lauri Ku-
jala, avustavat Sanna Tervo, 
Saara Anneberg, Ilona Kiesi-
lä ja Sanna Mäläskä, kantto-
rina Ilona Kiesilä. Kuivasjärvi 
2 -ryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 11.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustavat Merja 
Oksman, Sanna Parkkinen 
ja Mikko Aaltonen, kantto-
rina Katri Sippola. Patenie-
mi 2 -ryhmän konfirmaatio.
Iltamessu su 11.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, puhe teol. yo 
Anna-Maria Timonen, kant-
torina Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 14.7. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu su 18.7. klo 10 Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Marjo Irjala. 
Messu su 18.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Katri Sippola. 
Messu su 18.7. klo 13 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Pasi Kurikka, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttori-
na Katri Sippola, Merja Oks-
man, laulu. 
Iltamessu su 18.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anna-
Leena Häkkinen, puhe teol. 
yo Mikko Aaltonen, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. 
Viikkomessu ke 21.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Katri Sippola.

Oulujoen seurakunta
Messu su 11.7. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, avustaa Olavi 
Isokoski, kanttorina Leo Rah-
ko. Radio Dei.
Messu su 11.7. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Henriikka Rantala. 
Konfirmaatiomessu su 18.7. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Hintan ja Kynsilehdon ryh-
mät, toimittaa Jukka Joen-
suu, avustaa Pentti Kortes-
luoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 18.7. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.

ylIKIIMInKI
Kansanlaulukirkko su 11.7. 
klo 12 museon pihalla. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko. 
Messu su 18.7. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina To-
mi Heilimo. 

kanttorina Pentti Jäntti. Sep-
peleenlasku sankarihaudoil-
le. Rantsilan kyläpäivät. Lä-
hetystapulikahvio.

Tyrnävä
Messu su 11.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Kanttorina Rii-
na Impiö.
Kahden vartin kirkko ti 13.7. 
klo 14 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Riina Impiö. Tilaisuus on 
nimensä mukaisesti lyhyt ja 
suunniteltu erityisesti ikäih-
misiä varten. Mikäli sää sallii, 
kahvit juodaan kirkon pihalla.
Sanajumalanpalvelus su 
18.7. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Riina Impiö.

tEMMES
Messu su 18.7. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Leila Ikonen, kanttorina Rii-
na Impiö. 

Ty t t i  Pää k kö n e n

Neito: Olen Saaronin ketojen kukka, laaksojen lilja.

Mies: Kuin lilja ohdakkeiden keskellä on minun armaani neitojen keskellä.

Neito: Kuin omenapuu metsän puiden keskellä on rakkaani nuorukaisten 

keskellä. Sen puun varjoon kaipaan lepäämään, sen hedelmä maistuu suussani 

makealta.

Neito: Hän vei minut viinitupaan, ja yllämme hulmusi rakkauden viiri. Tuokaa 

minulle rusinaterttuja, että vahvistun, tuokaa omenoita, että virvoitun -- 

minä olen rakkaudesta sairas! Hänen vasen kätensä on pääni alla, hänen oikea 

kätensä hyväilee minua. Minä vannotan teitä, Jerusalemin tytöt, gasellien ja 

villipeurojen kautta: älkää häiritkö rakkauttamme, älkää häiritkö, ennen kuin 

itse haluamme herätä! 

Laulujen laulu 2:1–7
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 8.7. klo 14, Ves-
per-koti. Tiina Kinnunen.
Hartaus to 8.7. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso.
Hartaus pe 9.7. klo 14, Intiön 
hoivakoti. Ari-Pekka Metso.
Kesäkirkko su 11.7. klo 12, 
Vanha kappeli. Sanna Ko-
mulainen.
Hartaus ke 14.7. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Tiina Kin-
nunen.
Kesäkirkko su 18.7. klo 12, 
Vanha kappeli. Ari-Pekka 
Metso.
Rauhanyhdistyksen seurat su 
18.7. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Pekka Nissilä ja Osmo 
Alamäki.
Hartaus to 22.7. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat su 
11.7. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Erkki Perttunen, Ka-
levi Kärki.
Miesten raamattupiiri ke 
14.7. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 21.7. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Olavi Voittonen.

Tuiran seurakunta
Kesäseurat to 15.7. klo 14–
15, Lassintalo. Hartauden pi-
tää Pasi Kurikka, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Oulujoen seurakunta
Hautausmaahartaus to 8.7. 
klo 18.30, Oulujoen hautaus-
maa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Leo Rahko. 
Sateen sattuessa kirkossa.
Hautausmaahartaus to 15.7. 
klo 18.30, Oulujoen hautaus-
maa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Sateen sattuessa kir-
kossa.
Hautausmaahartaus to 22.7. 
klo 18.30, Oulujoen hauta-
usmaa. Puhe Riitta Kenta-
la, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Sateen sattuessa kir-
kossa.

Musiikki ja kulttuuri

Tuiran seurakunta
Konsertti ke 14.7. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Konsertti ke 21.7. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. eril-
linen ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
ylIKIIMInKI
Kesäillan musiikkihetki to 
8.7. klo 21, 15.7. klo 20 ja 
22.7. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.

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 maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Kerholaisten kesäkahvit ke 
14.7. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkko. Juodaan kahvit, kes-
kustellaan ja iloitaan yhdes-
säolosta.

Tuiran seurakunta
Elämäniloa-kurssi ke 1.9. 
klo 16, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus. Kurssi on 
tarkoitettu Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset 
ry:n toiminta-alueella asu-
ville omaishoitajille, joiden 
omaishoitotilanne on päät-
tynyt hoidettavan kuole-
maan. Mukaan kurssille va-
litaan 7 henkilöä. Kurssil-
le haetaan täyttämällä ha-
kemuslomake. Kurssin hin-
ta 80 € sis. ruokailut, kahvit 
ja kurssiin sisältyvän ohjel-
man ja materiaalit. Hakulo-
makkeen voi tilata 9.8. alka-
en Leenalta p. 040 350 5955. 
Hakuaika päättyy 20.8. 

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
Hietasaaren kesäilta to 8.7. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Kesäinen illan-
vietto ulkoilun merkeissä. 
Sateen sattuessa sisällä.
Hietasaaren kesäilta to 22.7. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Illanvietto ul-
konaolon merkeissä. Sateen 
sattuessa olemme sisällä.

näKöVAMMAISEt
näkövammaisten retki Kem-
peleeseen to 12.8. Tutustu-
minen Kempeleen uuteen ja 
vanhaan kirkkoon, ruokailu 
Limingassa Helmen Pirtissä 
ja käynti kauppakeskus Zep-
pelinissä. Lähtö klo 9 linja-
autoaseman tilausajolaitu-
rista. Paluu samaan paikkaan 
noin klo 16. Hinta 10 €. Sito-
vat ilm. viim. 30.7. p. 08 3161 
340. Huom. erillistä retkikir-
jettä ei lähetetä. Retki jär-
jestetään yhteistyössä Nä-
kövammaisten yhdistyksen 
kanssa. 
lapsiperheiden kokoon-
tuminen la 14.8. klo 15–19, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Iloitaan yhdessäolosta, sau-
notaan, uidaan, lauletaan, 
paistetaan makkaraa ja nau-
titaan iltapalaa. Sateen sat-
tuessa askarrellaan. Ilm. 
viim. 9.8. susanna.hintsala@
mail.com tai p. 050 5497 485.

PäIHDEtyö
naistenryhmä pe 9.7. ja 16.7. 
klo 13, Öbergin talo.  

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
opastettu kirkkokierros lap-
sille ja lapsiperheille keski-
viikkoisin 4.8. saakka  klo 
13.30, Oulun Tuomiokirkko. 

Varhaisnuoret
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.

Nuoret
nuortenilta kesäkeskiviik-
koisin klo 18–21, Hietasaa-
ren leirikeskus. Yhdessäoloa 
ja tekemistä illan teeman mu-
kaan. 21.7. konsertoi reJoiCe.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 16.7. klo 20–
23.30, Elohuone. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvila 
tarjoilee evankeliumia, elä-
vää musiikkia ja elämyksiä 
rennossa seurassa. 
nuorten aikuisten ja opiske-
lijoiden kesäilta ke 21.7. klo 
18–21. Hietasaaressa. Klo 19 
kesäillassa konsertoi reJoiCe. 
Pihakentillä voi pelata tennis-
tä, sählyä sekä kori-, lento- ja 
jalkapalloa. Lisäksi leppoisiin 
rantavesiin pääsee soutele-
maan omasta rannasta. Ja jos 
kaipaa vain rentoa oleskelua, 
on oiva mahdollisuus loikoilla 
kesänurmella, hiljentyä, naut-
tia musiikista ja viettää vaikka 
piknikiä. Iso piha-alue ja nuo-
tiopaikka tarjoavat loistavat 
mahdollisuudet omien pikni-
keväiden nauttimiseen ja gril-
liherkkujen valmistamiseen. 
Sauna on lämpimänä klo 20, 
pyyhe mukaan.

Seniorit

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 numerossa 08 
5314 616. Numeroon voi soit-
taa, kun on yksin tai kaipaa 
kuuntelijaa, kun haluaa pu-
hua tärkeistä asioista ja kun 
haluaa pyytää kotikäyntiä 
tai jättää soittopyynnön.

Leirit ja retket
Matka oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Kokkolaan  
21.–22.8. Juhlien aiheena 
on Rajaton yhteys. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Sydänleiri 23.–26.8., Roku-
an leirikeskus. Hinta 64 € si-
sältää matkat, majoituksen, 
täysihoidon sekä vakuutuk-
sen Oulun seurakuntien jä-
senille. Ilmoittautumiset 
viim. 6.8. p. 08 3161 340. 
leiri omaishoitoperheille 
24.–25.8. Hailuodon Mar-
janiemi. Leirille voi osallis-
tua joko päiväleirinä 24.8. 
tai kahden päivän leirinä. 
Päiväleiri on 35 € ja kahden 
päivän leiri 70 €. Hinta sis. 
majoituksen kahden hen-
gen huoneissa, kuljetuk-
sen, ruokailut, ohjelman ja 
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Leirille on 
Pohjolan Matkan bussikul-
jetus. Lähtö tiistaina linja-
autoaseman tilausajolaitu-
rilta klo 10 ja paluu saman 

päivän iltana klo 19. Kah-
den päivän leiriin osallistu-
jat palaavat omakustantei-
sesti. Kyyditys sovitaan il-
moittautuessa. Ilm. 2.–11.8. 

Saara Haajaselle p. 044 786 
7090. 
Sinkkuleiri 10.–12.9. Ro-
kuen leirikeskuksessa. Ilm. 
www.oulunseurakunnat.fi/

Opastetut 
hautausmaakierrokset
oulun hautausmaalla

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

osoitteesta Kajaanintie 1.

Teemat: 12.7. Kaiken ta-
kana on nainen. 19.7. ja 
26.7. Sodan ja rauhan 
sankareita. 2.8. ja 9.6. 

Kulttuurin ja taiteen sa-
ralta. 16.8. ja 23.8. Kai-
ken takana on nainen.

oulujoen 
hautausmaalla

torstaisin 8.–29.7. 
klo 17–18.30

hartaushetki klo 18.30

8.7. ja 22.7. oppaana 
Antti Pönkkö, 

15.7. ja 29.7. oppaana 
Kaarina Niskala.

Vapaa pääsy.
Oppaat Oulun seudun oppaat ry:stä.

Lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi/hautausmaat

Eläkeläisten
leiripäivät 

www.oulunseurakunnat.fi

Ma 16.8. Oulujoen seurakunnan alueella asuvat 
Ke 18.8. Tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat
To  19.8. Tuiran seurakunnan alueella asuvat
To  26.8. Karjasillan seurakunnan alueella asuvat 

Ilmoittautumiset pe 30.7. mennessä 
puh. (08) 316 1340 (klo 9–16).  
Leiripäivän hinta 13 euroa, sisältää ruokailun ja 
kahvit sekä linja-autokuljetuksen, josta tarkemmat 
tiedot saa ilmoittautuessa.

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Ylikiimingissä 
vietetään musiikkihetkiä 

kesätorstaisin 

Ylikiimingin kirkossa viete-
tään kesän ajan joka torstai 
Kesäillan musiikkihetkeä 
kello 20–21. Poikkeuksena 

on torstai 8. heinäkuuta, jolloin mu-
siikkihetki alkaa vasta kello 21.  

Kesäillan musiikkihetkissä on se-
kä paikallisia että ulkopaikkakun-
talaisia esiintyjiä. Yksi ulkopaikka-
kuntalaisista yhtyeistä on Väre-kvar-
tetti, jonka muodostavat viulunsoit-
tajat Lotta Koponen ja Maiju Piisi-
lä, alttoviulua soittava Vuokko Lem-
piäinen sekä sellonsoittaja Sini Hy-
värinen. Kvartetin jäsenet ovat suo-
rittaneet Sibelius Akatemiassa kama-
rimusiikkitutkinnon. 

Kesäillan musiikkihetkessä he 
ovat mukana torstaina 15. heinäkuu-
ta kello 20 ja soittavat silloin muun 
muassa Bachin koraaleja. Väre-kvar-
tetti on niittänyt suosiota myös koti-
maansa ulkopuolella. Tänäkin vuon-
na he osallistuvat Tukholmassa pi-
dettäville suomalaisen musiikin fes-
tivaaleille. 

Paikallisia esiintyjiä ovat muun 
muassa kitaristi ja gospel-laulaja 
Jouni Kokkoniemi, pasuunaa soitta-

va Tuomo Rahko, Ylikiimingin gos-
pelryhmä, kanteleensoittaja Antti 
Paakinaho sekä Anne-Mari Kanni-
ainen, joka soittaa omia virsisovituk-
siaan harmonikalla. 

Kesäillan musiikkihetkien esiintyjät 
heinä-elokuussa 2010
8.7. kello 21–22 
Anne-Mari Kanniainen, harmonikka
15.7. kello 20–21 
Väre – kvartetti Lotta Koponen, 
Maiju Piisilä, viulu, 
Vuokko Lempiäinen, alttoviulu, 
Sini Hyvärinen, sello  
22.7. kello 20–21 
Jouni Kokkoniemi, laulu ja kitara
29.7. kello 20–21 
Antti Paakinaho, kantele
12.8. kello 20–21 
Ylikiimingin gospelryhmä
19.8. kello 20–21 
Helinä Nissi, alttoviulu 
ja Outi Nissi, piano  
26.8. kello 20–21 
Kamarikuoro Aiolos, 
johtaa Elina Könönen  

RAUHAN TERVEHDYS
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Riparilla on kivaa 
– sittenkin!

Maanantaina 7. kesäkuuta 
saavuimme Virpiniemeen, 
jalkapallorippileiri oli al-
kamassa. Olimme aloitta-

neet opiskelun jo marraskuun 2009 
lopussa ja tapaamisia oli läpi vuoden 
leiriin saakka.

Maanantai aloitettiin aamupalal-
la, jonka jälkeen majoituimme. Mei-
dät jaettiin viiteen ryhmään, joita jo-
kaista johti yksi isonen. Ryhmissä to-
teutimme joka päivä leirijumalanpal-
veluksen eli jumiksen. 

Opiskelun ja syönnin lisäksi eh-
dimme myös potkia palloa kahden 
kenttävuoromme aikana. Isosemme 
olivat järjestäneet leiriolympialaiset ja 
kisailimme jo ensimmäisenä päivänä. 
Iltaohjelma, jossa muun muassa lau-
loimme kanttorimme Taina Voutilai-
sen säestyksellä, kevensi hiukan tun-
nelmaa, vaikka leirifiilis ei ollutkaan 
saanut meistä vielä otetta.

Tiistaina herätys oli jo kello 8. Päi-
vä sujui samalla kaavalla kuin maa-
nantaina, tosin vieraileva diakonia-
työntekijä oli järjestänyt toiminta-
pisteitä, joissa opettelimme ihmisten 
auttamista. Tunnit tuntuivat matele-
van ja laskimme päiviä leirin päätty-
miseen. 

Päivän kohokohtia olivat jälleen 
kenttävuorot, joista toisella saimme 
harjoitella ohjatusti Jukka Harjun 
johdolla. Illalla katsoimme päivän ai-
heeseen liittyvän elokuvan ja söimme 
popcornia ja karkkia, kuten kunnon 
elokuvailtaan kuuluu.

Vieraita
Ac Oulusta
Aloitimme keskiviikon jo totuttuun 
tapaan. Pidimme jumiksen, ja tämän 
jälkeen lauloimme konfirmaatiolau-
luamme ”musiikinopettajamme” 
Henna-Marin kanssa. Tänään olym-
pialaiset pidettiin nopeampaan tah-
tiin, sillä odotimme tärkeitä vieraita, 
eli AC Oulun valmentaja Juha Malis-

ta, pelaaja Mika Nurmelaa ja huolta-
ja Jari Malmia. He pitivät meille luen-
non todellisesta jalkapalloelämästä ja 
pienimuotoiset harjoitukset. 

Tutustuttuamme muihin leiriläi-
siin ja isosiin leiri alkoi tuntua mu-
kavalta ja fiilikset olivat täysin päin-
vastaiset kuin aiempina päivinä. Tätä 
tunnetta vielä vahvisti erityisen viih-
dyttävä iltaohjelma ja rukoushelmi-
nauhojen teko nuorisotyönohjaajam-
me Paula Rosbackan kanssa.

Opiskelua, syömistä, 
potkimista ja opiskelua
Torstai alkoi ainakin tyttöjen kes-
kuudessa haikeissa merkeissä, koska 
tiesimme leirin olevan jo loppusuo-
ralla. Jälleen opiskelimme, söimme, 
potkimme ja opiskelimme taas. Illal-
la oli harjoitukset Jukan johdolla, se-
kä omatoimista potkiskelua. Iltaohjel-
maan isoset olivat ylittäneet itsensä ja 
tehneet mahtavia sketsejä, myös lei-
kit nostattivat yhteishenkeä. Iltahar-
taudessa käytimme apuna edellisenä 
päivänä tekemiämme helminauhoja. 
Saimme valvoa pitempään viimeisen 
illan kunniaksi ja totta kai suuntasim-
me pelikentälle.

Perjantai eli lähtöpäivä koitti. Pas-
torimme Esa Nevala piti vielä opetus-
hetken ja sen jälkeen pakkailimme ja 
siivoilimme huoneita. Viimeisen ju-
miksen jälkeen oli olympialaisten pal-
kintojenjako, jonka jälkeen lähdimme 
kohti Karjasillan kirkkoa ja konfir-
maatioharjoitusta. Harjoitus vedettiin 
läpi onnistuneesti ja pääsimme kotiin. 

Lauantain konfirmaatio tiivisti 
kaiken opitun ja koetun yhteen. Koko-
naisuudessaan leiri oli hieno ja positii-
vinen kokemus, josta jäi hyvät muistot 
ja paljon kavereita. Tästä on hyvä jat-
kaa kohti tulevaisuutta!

ELLA HÄKKINEN jA 
HEIDI LEHMIKANgAS

8.–22.7.2010enot Oulussa 

ilmo tai arkisin 9–16 p. 08 
3161 340, tiedossa hienoja 
kokemuksia ja yllätyksiä. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Eläkeläisten leiri to 12.8.–
su 15.8., Juuman leirikeskus. 
Tuomiokirkkoseurakuntalai-
sille. Leirin hinta on 62 €. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
viim.  29.7. p. 08 3161 340.
Eläkeläisten leiripäivä ke 
18.8. klo 8.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Päivän 
hinta 13 € sisältää matkan, 
ruokailun ja kahvit. Ilm. viim. 
30.7. p.  08 3161 340. Mukaan 
mahtuu 45 henkilöä. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten leiri 16.–19.8., 
Rokuan leirikeskus. Ilmoit-
tautuminen viim. 30.7. p. 08 
3161 340. Etusija Karjasillan 
seurakunnan jäsenille. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten leiri 9.–12.8. 
Rokuan leirikeskus. Tuiran 
seurakunnan eläkeläisille. 
Hinta 62 € sisältää kuljetuk-
sen ja täysihoidon. Ilmoit-
tautumiset viim. 23.7. p. 08 
3161 340.

Oulujoen seurakunta
Syysretki Rokualle su 5.9. 
kaikenikäisille. Mahdolli-
suus marjastamiseen ja/tai 
vapaavalintaista ohjelmaa 
Rokuan leirikeskuksessa. Ai-
kuiset 15 € , 4–10-vuotiaat 7 
€. Hinta sis. matkat, ruuan, 
kahvit, makkarat ja retkioh-
jelman. Ilm. p. 3161 340 (ma-
pe klo 9–16) viim. 15.8. Li-
sätietoja diakoniatyönteki-
jä Anu Fedotofilta 040 5747 
098, nuorisotyönohjaaja 
Sirpa Karjalaiselta 040 718 
6925 ja teologi Riitta Kenta-
lalta 040 5747 094. 

Muut menot
opas tuomiokirkossa joka 
päivä 5.9. saakka klo 10–21. 
Opastetut kierrokset keski-
viikkoisin klo 19 alkaen.
naisten ilta ma 19.7. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Illassa voi keskus-
tella, laulaa, hiljentyä har-
tauden äärellä ja saunoa. 
Myös mahdollisuus paistaa 
tuomaasi makkaraa nuoti-
olla. Illassa tarjotaan kahvi 
tai tee. 
Elojuhla su 15.8., Oulujoen 
pappila. Pihamaajuhla mes-
sun jälkeen Oulujoen pap-
pilan pihamaalla. Ohjelmas-
sa kirkkokahvit, lipunnosto 
ja puheita. Musiikkiohjel-
masta vastaavat Myllyojan 
koulun musiikkiluokka, Pro-
jektikuoro ja Seurakuntien 
soittokunta. 

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.7. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.  

Musiikkia 
tuomio- 
kirkossa

Urkuvartit torstaisin klo 12.15
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, sopraano ja 
Sinikka Ala-Leppilampi & 

Oulunsalo Ensemble
Ohjelmassa J. S. Bachin ja W. A. Mozartin musiikkia

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 euroa

oulujoen pappilan 

		 kesäkahvila
18.7., 25.7., 1.8., 22.8., 29.8. klo 11–13

Pappilan kesäkahvila on avoinna sunnuntaisin 
jumalanpalveluksen jälkeen.

Myytävänä kahvia, teetä, mehua sekä kotitekoisia 
leivonnaisia. Kahvilan tuotto Oulujoen seurakunnan 
nuorten missioklubille. 

Kuvassa on vasemmalta lukien Heidi Vähäsarja, Noora Kuoppala, Katja Kaarela, Ella Häkkinen, 
Noora Niskanen ja Heidi Lehmikangas.
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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

8.–22.7.2010enot Oulussa 

Kastetut
tuomiokirkko: Niklas Mi-
ro Leander Isokääntä, El-
len Eva Johanna Myllymä-
ki, Eemeli Oliver Vornanen, 
Niilo Viljami Puumalainen, 
Irene Forchini, Samuel Ju-
hani Korkala, Oiva Aatos 
Hokkanen, Miritza Adelina 
Kemppainen, Ronja Dana 
Katriina Sainila, Peetu Jas-
peri Tuhkanen, Isla Elisabet 
Vaattovaara.
Karjasilta: Emil Alvar Saa-
rikoski, Anni Emilia Hirvo-
nen, Eemil Ossian Inget, 
Minttu Niiaka Jutila, Aarre 
Oliver Kangasvieri, Elle Ka-
tariina Kurtti, Veikko Tapio 
Leinonen, Katariina Gabri-
ella Ohtamaa, Aada Emilia 
Saarenpää, Emilia Olga Ilo-
na Sederholm, Anton Ola-
vi Tauriainen, Veikko Albert 
Tyni, Daniel Nikita Ojanlat-
va, Arttu Verneri Harju, Juu-
so Eemil Henttu, Liinu Maria 
Kaisto, Aleksi Tapani Kallio, 
Saara Sofia Kankaala, Maria 
Tuulikki Koivisto, Elja Alek-
sis Kurtti, Kerttu Kaarina 
Kälkäinen, Aarni Ilmari Kää-
riäinen, Vivia Elli Marianna 
Laakkonen, Lina Loviisa Le-
pola, Neea Katariina Parvi-
ainen, Ellen Adelia Pernu, 
Aatu Kalle Edvard Takanen.
tuira: Lukas Karl Johannes 
Karsikko, Anne Marjaana 
Heikkinen, Miro Sebastian 
Sunila, Eemil Juhani Aitto-
oja, Lukas Antero Hack, Joo-
se Matias Hietanen, Noora 
Ilona Juurikka, Anni Leena 
Kekarainen, Sofia Eva Olivia 
Koivuranta, Mimosa Mustik-
ka Kukkala, Paul Oskar Ma-
tias Lenkkeri, Juuso Eemil 
Johannes Merikivi, Tuomas 
Heino Matias Paananen, 
Neea-Marja Fredrika Aho, 
Pihla Matleena Hänninen, 
Sisu Santeri Järvinen, Joo-
natan Henrik Kemi, Emilia 
Anniina Leiviskä, Joona Ju-
lius Leiviskä, Veikka Aukus-
ti Lukkari, Hilppa Hannele 
Pentti, Minttu Meri Matil-
da Suorsa, Julius Ilmari Su-
ronen, Jimi Micael Tervo, Ee-
ro Sakari Tuhkala, Lotta Aa-
dina Tuisku, Joni Elias Vii-
kinen, Selena Ariel Kristii-
na Viitanen, Voitto Viljami 
Vuollet. 
oulujoki: Kimi Aleksi An-
tero Antila, Bettiina Mari-

ta Eevantytär Hämäläinen, 
Reko Eino Elmeri Härkönen, 
Jemina Maija Jasmin Kok-
ko, Aati Veli-Veikko Kontio, 
Iikka Aukusti Tiirola, Leevi 
Elias Henrikki Tuunila, Pie-
ta Alina Haapalainen, Seve-
ri Jalmari Harju, Martti As-
lak Valtteri Hietaniemi, Lau-
ra Vanessa Alexandra Jurva-
kainen, Nooa Onni Matias 
Kneckt, Eetu Juhani Mouru-
järvi, Miika Kristian Murhu, 
Eeli-Artturi Juhani Salmela.

Vihityt
tuomiokirkko: Markku Veli 
Olavi Vilppola ja Jenni Emi-
lia Junkkonen, Samu Sante-
ri Hilli ja Teija Tuulikki Lant-
to, Timo Antero Prokkola ja 
Laura-Tuulia Pohjola, Heikki 
Juhani Halttu ja Tuuli Mar-
jut Jussila. 
Karjasilta: Ari Juhani Pulk-
kinen ja Virpi Susanna Val-
konen, Jani Kristian Gin-
man ja Leena Johanna Pel-
tola, Janne Juhani Järvinen 
ja Riina Marita Pihlaja, Jan-
ne-Tapio Antero Kanniai-
nen ja Mira Hannele Jur-
vakainen, Juho Asko Sakari 
Hänninen ja Marianne Do-
ris Wargh, Kari Juhani Jau-
hiainen ja Elina Marjatta 
Kangas, Kimmo Olavi Hin-
no ja Maiju Annika Luuki-
nen, Marko Petteri Leino-
nen ja Leena Mari Johanna 
Koivula, Risto Heikki Talvi-
tie ja Päivi Helena Kangas.
tuira: Esko Sakari Hakola 
ja Pia Maarit Kangas, Ilkka 
Markus Välimäki ja Sanna-
Maija Nivala, Jaakko Samuel 
Kenttä ja Saara Maria Haa-
sala, Jarmo Matias Lammin-
mäki ja Anna Päivikki Turti-
nen, Jouni Mikael Rönkkö 
ja Isabella Katarina Jounila, 
Jussi-Tapio Roininen ja Kirsi 
Marjaana Mäkäräinen, Kalle 
Petteri Nuortimo ja Sanja-
Kaisa Jalonen, Matti Tapani 
Kauhanen ja Maaret Hanne-
le Leppänen, Olli Matias Ilk-
ko ja Henna Marianne Au-
tio, Heikki Ensio Pääaho ja 
Riitta Maarit Horsma, Jaak-
ko Herman Kajava ja Mar-
ja Helena Inget, Janne Kal-
le Antero Olkkonen ja An-
nika Emilia Heikkilä, Jarmo 
Ilari Mällinen ja Kati Nina 
Maria Liedes, Lauri Tuomas 

Lehtiniemi ja Kati Johanna 
Salmi, Ossi Petteri Teirikko 
ja Satu Hannele Rautaoja, 
Rikhard Laukkanen ja Mai-
ja Kaarina Kukkonen, Mat-
ti Kaleva Hautamäki ja Pirjo 
Riitta Kauppi.
tuira: Anssi Ensio Tuisku ja 
Elina Maria Räisänen, Esa-
Ville Petteri Immonen ja 
Miia Maria Juopperi, Jaak-
ko Tuomas Oskari Heikkinen 
ja Maria Pauliina Niska, Ju-
ha-Matti Kanniainen ja An-
ne Helena Tikkanen, Mati-
as Lennart Torrkulla ja Mo-
na Emilia Maaninka, Mikko 
Tero Kiiski ja Heidi Maarit 
Matero, Niko Matias Luok-
kanen ja Suvi Henrietta Ker-
kelä, Tuomo Kalevi Kinnu-
nen ja Maarit Hannele Neva-
la, Veli-Pekka Schroderus ja 
Sanna Marjaana Heikkinen.
oulujoki: Markku Antti Ju-
hani Koistinen ja Suvi Hilja 
Maaria Tahkola, Mika Jou-
ni Tapani Ryynänen ja Hei-
ni Erika Högdahl, Mikko 
Henrik Antero Leipivaara ja 
Mervi Marjukka Sormunen, 
Tuomo Johannes Santavuori 
ja Saija Tuulikki Timonen, 
Marko Tero Allan Kahelin ja 
Päivi Anita Ronkainen, Mika 
Valtteri Hietaniemi ja Mari 
Emilia Tiilikainen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Aira Tuulikki 
Greus s. Kylmänen 82, Tom 
Henrik Hakalax 64, Ensi Ma-
ria Halonen s. Kontio 84.
Karjasilta: Hannu Tapio 
Hentilä 57, Reijo Matias 
Kaikkonen 65, Suleima Inke-
ri Riikonen s. Huttunen 85, 
Terttu Marjatta Tuomainen 
s. Mäkäräinen 70, Marja-
Leena Törmikoski s. Tervo-
nen 69, Asta Margaret Eko-
rn s. Palonen 85, Jouko Fis-
kari 85, Kaarlo Matias Jylk-
kä 78, Hilkka Liisa Mikkola 
s. Turunen 83.
tuira: Sirkka Irene Haimi s. 
Pesu 86, Yrjö Pentti Rikhard 
Laitinen 74, Leena Anneli 
Lukka s. Mettovaara 65, Ii-
da Augusta Peltomaa s. Hy-
värinen 91, Markku Johan-
nes Pylkkö 54, Pirkko Mar-
jatta Oikarinen s. Hyvönen 
84, Anna-Liisa Palsa 60.
oulujoki: Lasse Johannes 
Tiri 27.

Elämän polku

Raitin Remmi 
kahvihetki

torstaina 8.7. klo 
13–15 Maikkulan 

kappelin 
takkahuoneessa. 

Poikkea porisemaan 
kahvikupposen 

ääreen!

SInKKuIllAt

Tiistaisin elokuun 
loppuun saakka 

klo 18–20 
Hietasaaren kaupunki-

leirikeskuksessa.

Yhdessäoloa nuotion 
äärellä, mahdollisuus 
saunomiseen. Omat 
makkarat mukaan.

Kesäkahvila on avoinna keskiviikkoisin 

ja torstaisin klo 11–15.30. 

Tarjolla kahvia, teetä sekä suolaista ja 

makeaa purtavaa. Kahvia voi nauttia myös 

tuomiokirkon kirkkotarhassa.

Oulun tuomiokirkon 
krypta on kesäinen  

kohtaamispaikka

Kesäkahvilasta voi ostaa myös käsitöitä ja pientä kivaa 
lähetystyön hyväksi. Kahvilan tuotto ohjataan Suomen 
Lähetysseuran Tasaus-keräykseen. Kesän tavoitteena on 

hankkia kaivo Senegaliin.

Kesäkonsertti 
Pyhän Luukkaan kappelissa ke 14.7. klo 19

Visa (piano) ja Pirkka Sippola (viulu). Nämä nuoret 
taiturit opiskelevat Sibelius-Akatemian nuoriso-

koulutuksen osastolla.

Pyhän Tuomaan kirkossa ke 21.7. klo 19

Mikko Salakari (laulu) ja Vesa Kajava (urut)

Kesäkonserttisarja jatkuu 11.8. saakka. Lue lisää: 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Kansanlaulukirkko
 su 11.7. klo 12
museon pihalla 
Ylikiimingissä. 

Toimittaa 
Olavi Isokoski, 

kanttorina Leo Rahko.

Matka oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Kokkolaan  
21.–22.8. 

Juhlien aiheena on Rajaton yhteys. Lisätieto-
ja ohjelmasta www.kokkolanlahetysjuhlat.fi.

Lähtö la klo 8.30 linja-autoaseman tilausajo-
laiturista, paluu sunnuntai-iltana. 

Hinta 45 € sisältää matkat, majoituksen kah-
den hengen huoneissa hotelli Kokkolassa se-
kä vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 

Ilmoittautuminen viimeistään 6.8. p. 08 316 
1340 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Kesätauolla 8.8. asti.
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eurakunnissa tapahtuu 8.–22.7.2010

Leikki-ikäisessä lapsessa on 
virtaa. Tästä syystä äitiä hie-
man jännittää. Kuinka malt-
taa hieman vajaa neljävuoti-

as tyttö istua paikoillaan kirkon 
penkissä? Kaiken lisäksi Turkan-
saaren kirkon messu sattuu mitä 
pahimmilleen lounasaikaan. Entä 
jos tytär alkaa kätistä nälkäänsä? 

Veera kuitenkin istahtaa rau-
hallisesti puiselle penkille. Pää 
kääntyy puoleen ja toiseen tytön 
tutkaillessa vanhaa puukirkkoa. 
Kirkossa on hieman hämärää ja 
se taitaa pitää lapsen tiiviisti äi-
din kyljessä kiinni.

– Täällä tuoksuu vähän oudol-
le, Veera sipisee korvaan.

Kirkossa tuoksuu entisaika, 
terva luultavasti. Kolme minuut-
tia aikaa messun alkuun. Kään-
telemme virsikirjan sivuja ja tut-
kimme, josko ohjelmassa olisi 
lapsellekin tuttuja virsiä. Ikävä 
kyllä tälle sunnuntaille ei sellai-
sia sattunut.

– Minä osaan ainakin sen Ju-
malan kämmenellä ja Siunaa ko-
ko maailmaa, Veera muistelee 
päiväkodin pikkukirkossa oppi-
maansa.

Raamatun 
kertomus koskettaa
Sitten messu alkaa. Vaikka virret 
ovat Veeralle vieraita, laulaa tyttö 
hennolla äänellä mukana, omil-
la sanoillaan. Samalla hän al-

”Olisin minäkin sen lampaan etsinyt”

Messu 
on lapselle 
elämys

kaa pyöriä paikoillaan ja haluai-
si nostaa jalat edessä olevan pen-
kin päälle. Lapsen huomio kiin-
nittyy myös taaempaa kuuluviin 
ääniin. Pieni vauva siellä jokelte-
lee innoissaan äitinsä sylissä.

Välillä messussa rukoillaan 
yhdessä ja noustaan seisomaan 
kuuntelemaan evankeliumia. 
Veera liittää kätensä kuuliaisesti 
yhteen ja seuraa äidin esimerkkiä 
milloin saa istua. Evankeliumis-
sa kerrotaan paimenesta, jolla oli 
laumassaan sata lammasta. Yksi 
lammas joutui hukkaan ja pai-
men jätti 99 lammasta laitumel-
le lähtiessään etsimään sitä yhtä 
kadonnutta. Aikuinen ymmär-
tää mitä tämä vertauskuva tah-
too sanoa ja Veerakin jää selke-
ästi pohtimaan tarinan tarkoitus-
ta. Eläinrakas tyttö on lampaasta 
hyvin huolissaan.

– Kyllä se lammas pitää löytää, 
minäkin sen etsisin.

Siunaus jännitti 
ja nälkä yllätti
Noin puolen tunnin kohdalla tu-
lee ensimmäisen kerran kaikille 
vanhemmille tuttu kysymys: 

– Milloin tämä loppuu?
Näytän messuvihkosesta, 

missä ollaan menossa ja kerron, 
mitä vielä on luvassa. Kohta on-
kin jo ehtoollisen aika. Kirkos-
sa on tällä kertaa vain parikym-
mentä seurakuntalaista, joten 

jatkuvan pöydän periaatteella 
etenevä ehtoollinen 
on sutjakasti ohi.

Äidin kanssa alt-
tarille meneminen 
onkin jännä paikka. 
Leipää ja viiniä lap-
sille ei toki anneta, 
mutta pappi siunaa 
kaikki rippikoulun 
käymättömät. Veera vetää pää-
tä hieman hartioiden väliin, kun 

vieras mies laittaa käden hänen 
päälleen. 

– Noinhan siskolle-
kin tehtiin siellä ristiäi-
sissä, Veera kuitenkin 
hoksaa jälkeenpäin. 

Messu on ohitse al-
le tunnissa. Muiden jo 
lähdettyä jäämme het-
keksi tutkimaan kirk-

koa. Samalla kyselen, mitä tytölle 
jäi kokemuksesta mieleen.

– No, se mies puhui siellä edes-
sä ja toinen soitti kun me laulet-
tiin. Laitoin myös rahaa siihen 
pussiin, Veera vastaa epäröimät-
tä ja esittää perään ilmeisesti jo 
jonkin aikaa mielessä pyörineen 
kysymyksen.

– Mennäänkö me nyt sinne 
hampurilaiselle?

ANNI jYRINKI

A nn i  J y r i nk i

Milloin 
tämä 
loppuu?

Oulussa jo 13 vuotta asu-
nut Bastian Fähnrich 
on kiireinen. Hänellä on 
menossa viimeinen työ-

viikko Oulun seudun ammatti-
korkeakoulun tekniikan yksikön 
kansainvälisten asioiden suun-
nittelijana ennen lomaa. Ensi vii-
kolla suunta on jo kohti miehen 
synnyinmaata, Saksaa.

Kiire ei estä häntä kertomasta 
kansainvälisestä leiristä, joka on 
Haukiputaalla Kellonkartanossa 

heinäkuun loppupuolella.
Oulun seudulla asuville ihmi-

sille tarkoitettu kansainvälinen 
leiri järjestettiin ensimmäisen 
kerran vuosi sitten. Silloin mu-
kana oli joukko maahanmuut-
tajia sekä Kellonkartanon aktii-
veja.

– Suomalaisia kiehtoi mahdol-
lisuus puhua englantia ja tutus-
tua uusiin kulttuureihin. Osal-
la heistä oli kansainvälistä koke-
musta esimerkiksi lähetystyöstä 

tai kummiperhetoiminnasta.
Bastianin mukaan leirillä vie-

tetään aikaa luonnon helmassa ja 
käydään läpi kristinuskon perus-
asioita.

Leirin kielenä on englanti, 
mutta Fähnrich lupaa myös suo-
menkielistä tulkkausta, jos siitä 
ilmoittaa etukäteen ilmoittautu-
misen yhteydessä.

Bastianille viimevuotisen lei-
rin huipentuma oli sunnuntain 
jumalanpalvelus, johon kaikki 

Kansainvälinen leiritunnelma 
houkuttaa Kellonkartanoon

leiriläiset osallistuivat yhdessä 
Kellonkartanon vakituisten kä-
vijöiden kanssa. 

– Paikalla oli noin 80 ihmis-
tä, eli tupa oli täynnä ja tunnel-
ma korkealla!

Viimevuotiseen tapaan lapsille 
järjestetään leirillä omaa ohjelmaa.  
Heille on luvassa raamattutuoki-
oiden lisäksi ainakin japanilaista 
paperitaitelua eli origamia.

SATU LAPINLAMPI

Lisätietoa 23.–25. heinäkuuta 
pidettävästä kesäleiristä saa osoitteesta 
www.chuch.fi/oulu tai ottamalla 
yhteyttä Bastian Fähnrichiin, bastian@
theprisoners.org, 050 31 749 31. Leirille 
ilmoittautuminen päättyy 16.7. 
Hinta on aikuiselta 35 euroa, lapsilta 
vähemmän. Perustellusta syystä 
maksusta voi saada vapautuksen.

Turkansaaren vanha rukoushuone vihittiin kirkoksi 85 vuotta sitten.
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

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

    allio autuuden
on Herra armoinen.
Hän, suuri voimassaan
ja herraudessaan,
on kaikkein herrain Herra.

Virsi 325

Kirkkoherranvirastossa 
ei päivystystä kesä- ja 
heinäkuussa.
Palvelu puhelinvaihteen 
kautta, josta voit tarvit-
taessa varata tapaamis-
ajan p. 08 8100565.
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

Kirkkoherra Matti Kes-
kinen vuosilomalla 
16.7. saakka. Sijaisena 
10.7. saakka Oulunsalon 
seurakuntapastori 
Minna Salmi p. 044 
7453 846 ja 11.–16.7. 
Oulunsalon kirkkoherra 
Tapio Kortesluoma 
p. 044 7453 859.

Hailuodon kirkko 
avoinna kesällä 
21.6.–22.8. maanantaista 
lauantaihin klo 12–18 
ja sunnuntaisin klo 12–16. 

Kesäleiri Marjaniemessä. 

4–6-v. 70 € sis. matkat ja täy-
sihoito Lapiosalmella omin 
liinavaattein. Ilm. viimeis-
tään pe 9.7. klo 9–11 p. 5472 
636 tai Laila Rantakokolle p. 
040 8668 319, laila.rantakok-
ko@evl.fi. 
Rantapohjan alueen nuor-
ten kehitysvammaisten lei-
ri 27.–29.8. Suvelassa Kii-
mingin seurakunnassa. 
Haukiputaalta leirille pää-
see kahdeksan ensimmäi-
seksi ilmoittautunutta rip-
pikoulun käynyttä nuorta. 
Ilm. perjantaisin klo 9–11  
p. 5472 636 viimeistään 9.7.
oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 20.–22.8. Kokko-
lassa. Päivämatka lauantai-
na noin 25 € ja pe-su noin 95 
€ (sis. hotellimajoituksen 2 
hengen huoneessa) lähtijöi-
den määrästä riippuen.  Tie-
dustelut ja ilmoittautumi-
nen Helena Ylimaula p. 040 
5014 764.
Puttaan tupa avoinna seu-

raavan kerran to 5.8.
Kellonkartano: Kartanon 
kirkko su 11.7. klo 13, saar-
naa Risto Liljeblad, seurat
klo 15. Rukousilta ke 14.7. klo 
18 rukouskappelissa.
Kuntouttavien sanojen kir-
joittajaleiri Vertausten voi-
ma 15.–16.7. 
Onko elämää eläkkeellä? La 
17.7. klo 14, lähetystyönteki-
jä ja terveydenhoitaja Irmeli 
Still alustaa. Virkistystä van-
hoista virsistä klo 16, Anne-
li Kauppi.
Kartanon kirkko su 18.7. klo 
13, saarnaa Ilkka Keränen. 
Seurat klo 15. Pekka Simojo-
en konsertti ke 21.7. klo 18. 
Mukana myös Pekan isä ro-
vasti Väinö Simojoki.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: nuotioilta la 9.7. klo 
18.30 Paason mökillä Yli-Iis-
sä, Pahkalantie 1703. Seurat 
su 11.7. klo 18 ry:llä. Seurat 
su 18.7. klo 18 ry:llä. Pihaseu-
rat ke 21.7. klo 18.30 Han-

nukselalla, Martinniementie 
99. Kello: seurat su 11.7. klo 
17 ry:llä.
Kastetut: Santtu Matias Erk-
kilä, Ilona Elisabet Lepikkö, 
Fanni Matleena Vehkape-
rä, Matias Juho Jalmari Mä-
kelä, Petrus Lasse Hermanni 
Ukkola, Marko Aslak Holma, 
Vili-Pekka Nehvonen, Juu-
so Antero Taivalkoski, Pin-
ja Aino Amalia Kovalainen, 
Klaus Eemil Aitto-oja,  Peppi 
Aleksandra Manninen, Vie-
na Helmiina Pöyhtäri, Neela 
Lumia Leinonen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jarkko Tapani Veteläinen ja 
Sini Mirjami Keinänen, Pet-
ri Olli Ilari Kamula ja Maaria 
Iina Emilia Nevala, Tommi 
Mika Kristian Linna ja Katja 
Maria Katariina Lahdenran-
ta, Marko Petri Einari Sassi ja 
Miia Maria Piri. 
Kuolleet: Osmo Johannes 
Huttu 71, Mauno Iisakki Joen-
suu 69, Ritva Kyllikki Sipola 56.

”Soi kunniaksi luojan!”
Kesäillan sävelhartaudet Haukiputaan kirkossa ja 
seurakuntakeskuksessa torstaisin kello 20

8.7. Helena Tenhunen sopraano ja Ilpo Las-
pas urut. Iltahartaus Martti Heinonen. 
(kirkko)

15.7. Henna-Mari Sivula sopraano ja Sinikka 
Ala-Leppilampi & Oulunsalo Ensemble 
Iltahartaus TT Juhani Holma. (srk-kes-
kus)

22.7. Omat kanttorit: Hannu Niemelä, Else Piilonen, Pirjo 
Mäntyvaara ja Raimo Paaso. Iltahartaus Sami Puo-
litaival. (kirkko)

29.7.  Ismo Hintsala urut. Iltahartaus Jari Flink. (srk-kes-
kus) 

5.8. Anna-Mari Linna sello ja Katri Sippola urut. Iltahar-
taus Eeva Mertaniemi. (kirkko) 

12.8. Lauluyhtye Cantus Bothnica. Iltahartaus Maria Vä-
häkangas. (srk-keskus)

19.8. Omat laulajat: Trio MeLeKo, sekä Reijo Alatalo ba-
ritoni ja Sauli Saarela tenori. Else Piilonen urut. Il-
tahartaus Jari Flink.(kirkko)  

26.8. Oulun Fröökynät ja Lauluflikat, johtaa Ahti Sepp. 
Iltahartaus piispa Olavi Rimpiläinen.  (kirkko)  

Vapaa pääsy, ohjelma 2 euroa. Tervetuloa!

Kesäillan sävelhartaus to 
8.7. klo 20, kirkko. Helena 
Tenhunen, sopraano ja Il-
po Laspas, urut. Iltaharta-
us Martti Heinonen. Vapaa 
pääsy, ohjelma 2 €. 
Kesäillan sävelhartaus to 
15.7. klo 20, srk-keskus. Hen-
na-Mari Sivula, sopraano ja 
Sinikka Ala-Leppilampi & 
Oulunsalo Ensemble. Iltahar-
taus TT Juhani Holma. Vapaa 
pääsy, ohjelma 2 €. 
nuotioillat kesällä keskiviik-
koisin klo 18.  Ke 21.7. Kellon 
srk-koti ja ke 4.8. Onkamon 
uimaranta.
Perheretki Posion lapiosal-
melle 26.–28.8. Lähtö kirk-
kopihasta pe klo 17 ja paluu 
su noin klo 18.30. Hinta ai-
kuisilta 110 €, nuorilta 14–
18-v. 90 €, 7–13-v. 80 € sekä 

Haukiputaan kirkko 
on tiekirkko 
avoinna 7.6.–27.8. 
ma-pe klo 11–18.

limingan musiikkiviikko-
jen yöttömän yön - kon-
sertti to 8.7. klo 22 kirkos-
sa, 15 €.
Hartaushetki to 15.7. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Hartaushetki ke 21.7 klo 
14 Lumilyhdyssä.
lasten ja nuorten kesälei-
ri yli 8-vuotiaille Kiviran-
nan leirikeskuksessa Ka-
lajoella. Alkaa to 29.7. klo 
13 ja päättyy su 1.8. klo 13. 
Ohjelmassa uintia, musiik-
kia, pelejä, raamattuhet-
kiä, hauskanpitoa, lomai-
lua ja hyvää ruokaa. Mah-
dollisuus joko sisämajoi-
tukseen tai telttamajoi-

tukseen. Mukaan normaa-
li leirivarustus: makuupus-
si, lakana, uintikamppeet, 
pyyheliina, vaatteita helle- 
ja sadeilmalle, taskulamp-
pu, Raamattu, sääskimyrk-
kyä, Aku Ankkoja tai muu-
ta luettavaa. Jos haluat, niin 
voit ottaa teltan ja makuu-
alustan. Ruokailuvälineitä 
ei tarvitse ottaa mukaan. 
Yhteiskuljetus linja-autolla 
Lumijoelta sisältyy hintaan. 
Lähtö klo 11 srk-talolta, Sii-
kajoen Sale klo 11.30, mu-
kaan pääsee myös matkal-
ta. Leirin hinta 30 €, sisarale 

50 %. Isosia tarvitaan paljon 
mukaan. Ilmoittautuminen 
viimeistään 20.7. p. 044 503 
7080 tai sinikka.harkonen@
lumijoki.fi.
Partio: Kilke-leiriläisten 4. 
kokous ke 14.7. klo 17–18 
Kotikololla. Kilke-johtajien 
4. kokous ke 14.7. klo 18–19 
Kotikololla. Kilke-leiriläisten 
5. kokous ke 21.7 klo 17–18 
Kotikololla. Kilke johtajien 5. 
kokous ke 21.7. klo 18–19
Kotikololla.
Kastetut: Loviisa Aune Ka-
tariina Blom ja Viljami Salo-
mon Laurila.

tiekirkko auki 21.6.–18.7. joka päivä klo 10–16.

Virasto avoinna kesällä
ma, ke ja pe klo 9–13. 
Heinäkuun ajan dia-
konisissa asioissa yhte-
ys virastoon. 
Seurakuntatalon 
uusi puhelinnumero 
387 396.

K a i s amar ja  Stö c ke l l

Rippikoululaiset.

K a i s amar ja  Stö c ke l l

Helena Tenhunen

Kaikki 
seurakuntien 

jumalanpalvelus-
tiedot löytyvät 

sivulta 
12.
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Muhos www.evl.fi/srk/muhos

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

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

eurakunnissa tapahtuu 8.–22.7.2010

Muhoksen kirkko 
on tiekirkkona 

Avoinna 10.6.–13.8. ma-pe klo 12–18, 
muulloin sopimuksen mukaan.

20–23. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 18.7. klo 16 
vanhassa kirkossa.

Hartaus ti 13.7. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
14.7. klo 14 Vire-kodissa, 
Pekka Kyllönen. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
14.7. klo 15 Rantakodissa, 
Pekka Kyllönen.
lauluilta lähetysystävil-
le ke 14.7. klo 18 Laitasaa-
ren rukoushuoneella, Timo 
Ustjugov. Yhteislaulua, mak-
karanpaistoa ym. 
Hartaushetket to 15.7. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Pekka Kyllönen. 
lauluilta to 15.7. klo 19 mu-
seolla, Timo Ustjugov. 
Hartaus ke 21.7. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen. 
Hautausmaahartaus ke 21.7. 
klo 18 muualle haudattujen 
muistomerkillä, Pekka Kyl-
lönen.
Hartaushetket to 22.7. klo 
13.30 Mikevan palveluko-

deissa, Pekka Kyllönen. 
Kesäillan musiikkia to 22.7. 
klo 19 kirkossa, Timo Ustju-
gov. 
Rippikoulut: Kesä II -rip-
pikoulun leirijakso 5.–9.7. 
Koortilassa. Konfirmaatio su 
11.7. klo 10 kirkossa.
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-

taisin klo 6.30. Lauluilta lä-
hetysystäville ja makkaran-
paistoa ke 14.7. klo 18, Timo 
Ustjugov.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 11.7. klo 17 seurat ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 11.7. klo 17 seurat 
ry:llä.
Kastetut: Kaisla Sylvia Han-

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Kesäillan musiikki ke 14.7. 
klo 20 vanhassa kirkossa. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Diakoniatyön järjestämä 
kesäkahvila Kirkonkylän srk-
kodin salissa. Ks. erillinen il-
moitus.
Ry:n seurat su 18.7. klo 16 
vanhassa kirkossa.
leiripäivä kempeleläisille 
kehitysvammaisille ja hei-
dän läheisilleen la 7.8. seu-
rakunnan leirikeskuksessa 
Luurinmutkassa Utajärvellä. 
Tarkemmat tiedot leiripäi-
västä ja ilmoittautumiset vii-
meistään ke 28.7. diakonissa 
Leena Hintsalalle p. 040 7790 
365 tai leena.hintsala@evl.fi. 
Leiripäivän järjestävät seura-

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

Diakoniatyön järjestämä kesäkahvila 
torstaisin 1.7., 8.7., 22.7. ja 29.7. klo 12–14 
Kirkonkylän srk-kodin salissa. 

Kesäkahvilassa tarjolla pullakahvit, tuttujen tapaamis-
ta, mukavaa yhdessäoloa ja jutustelua. 

Huom: kesäkahvilaa ei ole to 15.7. eläkeläisten leiripäi-
vän vuoksi. 

kunta, kunta ja kehitysvam-
maisten tukiyhdistys.
nuoret: Nuotioiltoja pappi-
lan pihalla 16.7. ja 30.7. klo 

Jumalanpalvelukset 
vanhassa kirkossa

Messut sunnuntaisin klo 10: 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. ja 15.8.

18.7. kirkkokahvit vanhan kirkon pihalla.

Hartaus to 22.7. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Partio: Lippukunnan lippala-
kit ovat lunastettavissa par-
tiotoimistossa päivystys- tai 
leirikokousaikana. Hinta 6 
€  / kpl. Lakkeja on ylimää-
räisiä. Tule hakemaan oma-
si. Kilke-leiriläiset tarvitse-
vat lakin. Lippukunnan ke-
säleiri Välke - Pökkelö 10 8.–
11.7. Siiranjärvellä.Kilke leiri-
läisten 4. kokous ke 14.7.  klo 

17–18 Kotikololla. Kilke joh-
tajien 4. kokous klo 18–19 
Kotikololla. Make päivystää 
pe 16.7. klo 14–16 partiotoi-
mistossa. Kilke-leiriläisten 5. 
kokous ke 21.7. klo 17–18 Ko-
tikololla. Kilke-johtajien 5. 
kokous klo 18–19 Kotikolol-
la. Make päivystää pe 23.7. 
klo 14–16 partiotoimistossa.
Rauhanyhdistys: Pe 9.7. klo 
19 nuotioilta Maritta ja Tero 

Laurilalla. Seurat su 11.7. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla sekä klo 17 ja 18.30 
seurat ry:llä. Seurat su 18.7. 
klo 14 Niittypirtin palvelu-
talolla.
Kastetut: Aura Sofia Elisa-
beth Karjalainen, Venla An-
neli Niemelä, Ella Roosa Soh-
lo, Touko Poika Sankari Tuo-
himaa, Oskari Antero Tyyskä.
Vihityt: Ville Mikko Jaakola 

Kesäillan musiikkihetket 
keskiviikkoisin klo 20 vanhassa kirkossa
 
14.7. Cembalo-, huilu- ja urkumusiikkia. Tarja Sakko ja Eija Savolainen 
21.7. Kantaesitys: Satu Kreivi-Palosaaren sanoittamia lauluja,    

jotka on säveltänyt Risto Ainali. Tekijät mukana illassa.    
Mari Klemettilä laulu. 

28.7. Kaisa-Marja Stöckell laulu ja Antti-Markus Heikkilä kitara,    
säestys Eija Savolainen.

Kaikissa tilaisuuksissa myös yhteislaulua. 
Tule hiljentymään ja laulamaan yhdessä.

ja Jenni Katriina Korhonen, 
Janne Johannes Määttä ja 
Miia-Maria Äijälä, Joona Ta-
neli Hanhineva ja Hanne Eli-
sabet Simuna.
Kuolleet: Riitta Elisabet Tai-
paleenmäki e. Rytinki s. 
Kanniainen 53, Aino Kyllikki 
Hannila e Toiva e Hannila 57.

nula, Emma Emilia Marjatta 
Kaikkonen, Jenni Kristiina 
Mannonen, Teemu Aaron 
Parviainen, Aaro Alvar Juha-
ni Vääräniemi
Vihityt: Kai Juho Samuli Tii-
rola ja Johanna Maria Pirilä.
Kuolleet: Jussi Antero Ve-
sa 66.

w w w.sxc . hu /  K a t r i i na  L aaman e n

w w w.sxc . hu
w w w.sxc . hu
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Jokilaaksojen tammen-
lehväsukupolven 
kristillis-isänmaallinen 
kirkkopyhä 
su 1.8. Pulkkilassa alkaen 
sanajumalanpalveluksella 
klo 11 kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä. Avustajat kap-
palaiset Perttu Kyllönen ja 
Reijo Tuomola sekä kant-
torit Veijo Kinnunen ja Ar-
ja Leinonen. Kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Ruokailu 
ja kahvit Ylämäkelän kou-
lulla. Juhla ruokailun jäl-
keen kirkossa.

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

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

ke 14–17
pe 10–13

Kesäillan sävelhartaus  ti 
14.7 klo 19 Tyrnävän kirkos-
sa, kanttori Riina Impiö.
Hartaus pe 16.7. klo 13.30 
Lepolassa.
Hartaus  ke 21.7 klo 13.15 Li-
mingan vuodeosastolla.
Virsilauluilta ke 21.7 klo 19 
Tyrnävän kirkossa, kanttori 
Riina Impiö.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 11.7 klo 16 Ikolas-

Kahden vartin 
kirkko

 tiistaina 13.7. klo 14 
Tyrnävän kirkossa. 

Tilaisuus on lyhyt ja 
suunniteltu 

erityisesti ikäihmisiä 
varten. Mikäli sää sallii, 

kahvit juodaan 
kirkon pihalla.

Hartaus ke 14.7. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Hartaus  ke 21.7. klo 13.30 
Salonkartanossa.
Hartaus  22.7. klo 11 Teppo-
lassa, Tapio Kortesluoma.
Salonpään ry: Seurat su 
1.8. klo 16 ry:llä. Esko Kala-
oja, Pentti Kinnunen. Retki 
su 8.8. Hailuodon kesäseu-
roihin.
Kirkonkylän ry:  Seurat su 

11.7. klo 16 ry:llä. Oiva Töl-
li, Pekka Kinnunen. Seurat su 
18.7. klo 16 ry:llä. Alpo Pikka-
rainen, Mauno Linnanmäki. 
Seurat to 22.7. klo 14 Salon-
kartanossa. Seurat la 24.7. 
klo 11.30 Teppolassa. Seurat 
su 25.7. klo 16 ry:llä. Hannu 
Heinänen, Jari Kupsala.
Kastetut:  Eesau Vilmeri Lah-
tinen, Kasimir Isak Niskanen, 
Pihla Ellen Wallenius, Heta 
Maria Saastamoinen.
Kuolleet:  Achren Veikko Jo-
hannes 84.

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6, PIIPPO-
LA, puh. 0207109 860
avoinna ma ja ke-pe klo 
9–13
s-posti: siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot 
osittain suljettuna hei-
nä-elokuussa lomien 
vuoksi. Hautajais-, kas-
te- ym. järjestelyissä pyy-
dämme ottamaan yhte-
yden kirkkoherranviras-
toon.

Siikalatvan kirkot avoin-
na 8.8. saakka seuraavas-
ti: Kestilän kirkko ma–
pe  9–15. Piippolan kirk-
ko ke–la 10–16, su 9–12. 
Pulkkilan kirkko ke–la 
10–16, su 11–14. Pyhän-
nän kirkko ke–la 10–16,  
su 9–12. Rantsilan kirkko 
ke–la 10–16, su 9–12.

Herättäjäjuhlat Kiuruve-
dellä 10-11.7., linja-auto 
Pulkkilasta klo 7.30 ja kul-
kee Piippola-Pyhäntä kaut-
ta Kiuruvedelle.
lähetystyö kiittää myyjäi-
sistä keittäjiä ja kaikkia mu-
kana olleita sekä ostajia. 
Juustokeitto ja leivonnaiset 
tuottivat yhteensä 2 156 €. 
Lämmin kiitos.
Kestilän mieskuoron se-
kä Rantsilan, Pyhännän ja 
Piippolan veteraanikuo-
rojen harjoitukset ke 28.7. 
klo 12 Pulkkilan seurakun-
tatalolla, yhteinen harjoi-
tus su 1.8. vietettävää Tam-
menlehväsukupolven kirk-
kopyhää varten.

KEStIlä
nuotioilta pe 9.7. klo 19 
Maire ja Arto Pikkaraisella. 
Seurat su 11.7. klo 13 Pihla-
jistossa ja klo 19 ry:llä, Ve-
sa Lahti.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
23.7. klo 13 Pihlajistossa.

Kastetut: Elja Daniel Hämä-
läinen
Vihityt:  Joonas Kristian Hä-
mäläinen ja Susanna Maaria 
Marttila.

PIIPPolA
Piippolan kirkko ja kirkko-
museo avoinna ke-la klo 10–
16 ja su 9–12.
Kotiseutuviikon lauluilta to 

8.7. klo 19 kirkkopihassa. Sa-
teen sattuessa kirkossa. Har-
taus Erkki Piri, juonto Anne-
li Virtanen, kanttorina Ul-
la Koskelo. Illan päätteeksi 
kahvia ja teetä aitassa.
Seurat su 25.7. klo 19 Piippo-
lan srk-kodissa.
Kastetut: Venla Ilona Anne-
li Ikola.

PulKKIlA
Hartaus pe 9.7. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Seurat su 11.7. klo 13 ry:llä, 
Pauli Karhumaa ja Pentti Sip-
pola.
lauluseurat ti 20.7. klo 19 
Pulkkilan kirkkopuistossa, 
mukana mm. Unto Määttä, 
Merja Jyrkkä.
Ehtoollishartaus pe 23.7. 
klo 13 Koivulehdossa.
Seurat la 24.7. klo 19.30 
ry:llä.
Kuulutettu: Kari Tapio Träs-
kelin ja Kirsi Maarit Hyväri, 
Markku Tapani Junno ja Tar-
ja Tuulia Karioja.

Kuollut: Anni Katri Pussila 76

PyHäntä
Ehtoollishartaus to 8.7. klo 
13 Nestorissa.
Ry:n hartaus  11.7. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat 11.7. klo 16 Tavas-
tkengän kylätalolla.
opistoseurat 16.–18.7. Reis-
järvellä.
nuotioilta pe 23.7. klo 19 
Peltolassa, Tuulen mökillä.
leikkikenttätoimintaa 3–7 
vuotiaille (ei vaippoja) Kai-
rantien leikkikentällä 26.7.–
30.7. Aamuryhmä klo 10–12 
ja iltapäiväryhmä klo 13–15. 
Ohjaajina seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Sirkku Pa-
lola ja apuohjaajana Minna 
Mahosenaho. Lapsille kotoa 
eväät ja juomapullo mukaan, 
sadevaatteet, ”työvaatteet” 
päälle. Järjestäjinä Pyhän-
nän kappeliseurakunta ja 
MLL:n Pyhännän yhdistys. Il-
moittautumiset Irma Leivis-
källe 040 5042 941

RAntSIlA
Seurat su 11.7. klo 13 Rantsi-
lan ry:llä.
Virsi-ilta to 15.7. klo 19 Rant-
silan kirkkopuistossa, kant-
torina Pentti Jäntti, hartaus 
Merja Jyrkkä. Lopuksi kahvit 
seurakuntatalolla. Sateen 
sattuessa kirkossa.
tapulikahvio su 18.7. juma-
lanpalveluksen jälkeen lähe-
tystyön hyväksi.
Seurat su 25.7. klo 13 Rant-
silan ry:llä.
lähetyksen saunailta ke 28.7. 
Ropolassa, klo 17.30 alkaen 
saunat, klo 19 sanaa ja laulua. 
Kahvi-, arpajais- ja makkara-
tuotot lähetystyön hyväksi.
Kastetut: Isabella Aliisa 
Marttila.
Vihityt: Teemu Mikael Lumi-
aho ja Heidi Helena Tuomaala.
Kuolleet:  Teuvo Olavi Kan-
gas 87, Veijo Timo Sakari 
Hyttilä 58, Raili Tuulikki Lat-
vakoski s. Mäkikangas 68, 
Alma Elsa Riitta Salonpää s. 
Parhankangas 81.

sa, Keskikyläntie 26. 
Kastetut: Aava Lyydia Tas-
kila, Daniel Oliver Nissinen, 
Eelis Viljami Määttä, Iina Au-
rora Rekinen, Minea Eerika 
Riekki, Valto Aatami Marja-
nen, Saaga Helinä Haho.
Vihityt: Markku Johannes 
Puoskari (Oulunsalon srk) ja 
Nelli Sofia Pudas, Jari Tapio 
Vääräniemi ja Miia Kristiina 
Virkkunen.

Kouluun lähtevien 
siunaaminen

sunnuntaina 8.8. klo 18 Tyrnävän kirkossa

Jumalanpalveluksen alussa tänä syksynä koulunsa 
aloittavat lapset siunataan alttarilla.
Kummi, äiti, isä tai joku muu lapselle 
läheinen henkilö voi olla 
siunaamassa lasta.
Lähetämme lapsille 
henkilökohtaiset 
kutsut kesän 
aikana.

Tervetuloa!

Seurakuntaretki 
ti 10.8.2010 Kokkolaan

- Lähtö linja-autolla Vattukujan toimitalolta klo 8.30
- Ruokailu ravintola Peltopyyssä
- Tutustuminen Toivasen talonpoikaismuseoon ja 

kotieläinpuistoon
- Kaupunkikierros Kokkolan vanhassa kaupungissa
- Iltapäiväkahvit Lohtajan pappilassa, tarjoilu 

Ruustinnan pitopöydästä 
- Autoilu- / kävelykierros hiekkarannoilla Ohtakarissa

Retken hinta 25 € sisältää koko retkiohjelman ja 
kuljetuksen.

Ilmoittautumiset viimeistään 5.8. p. 5142 700 tai 
www.oulunsalonseurakunta.fi. 
Tarkemmat tiedot Päiviltä p. 044 7453 853.

E l s i  S a l ovaa ra

Vanhemman väen 
leiripävä 

to 29.7. klo 09–15 Umpimähkässä

Bussikuljetus järjestetään ja osallistuminen leiriläi-
sille on ilmainen.

Tarkempi ilmoitus bussireitistä ja ohjelmasta Rau-
han Tervehdyksessä 22.7. ja Oulunsalon seurakun-
nan kotisivuilla. Ilmoittautumiset ruokailun vuoksi.

Ilmoittautumiset viimeistään 26.7.2010 
p. 044 7453 848.
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Ihan sama. Sen niminen 
on uusi rippikoulukirja, 
joka on tehty osin 
oululaisvoimin.

Minähän olen silmin-
nähden ylpeä tästä, 
kehuu Tuiran seura-
kunnan pastori Hele-

na Paalanne Ihan sama – Eilen, 
tänään ja ikuisesti -rippikoulu-
kirjaa.

Hän on yksi keväällä ilmesty-
neen kirjan kolmesta tekijästä. 
Kaksi muuta ovat Fleim-verkko-
lehden päätoimittaja Antti Siu-
konen ja Olarin seurakunnan 
rippikoulupappi Johanna Koi-
visto.

Kolmikko teki kirjan yhdessä 
alusta loppuun. He kyllä kokeili-
vat hajautettua työskentelyä ku-
kin tahollaan, mutta huomasivat 
nopeasti, ettei yksin tekeminen 
onnistunut. He tarvitsivat toisi-
aan sekä piiskureiksi että luovien 
ideoiden herättelyyn. 

Armollista, 
hauskaa ja inspiroivaa
Kirjan tekeminen oli joskus ras-
kasta, Helena Paalanne myöntää. 
Vaikka aika onkin nopeasti kul-
lannut muistoja, tunnistaa hän 
edelleen väsymyksen, joka syntyi 
kun kaikki vapaapäivät menivät 
monen vuoden ajan kirjaprojek-
tin kimpussa.

– Muulle luovuudelle ei jäänyt 
voimavaroja.

Yleensä kirjaa tehtiin Helsin-
gissä Antti Siukosen kotona. 

– Välillä oli aivan hulluja ti-
lanteita. Esimerkiksi Antin ko-
tona oli kerran asuntoesitte-
ly. Johanna ja minä kättelim-
me ihmisiä ja selittelimme, että 
meillä on tässä tällainen kirja-
projekti meneillään. Väkeä kul-
ki ympärillä ja me muka kirjoi-
timme kirjaa.

Jos kirjan tekemistä pitäisi ku-
vata yhdellä sanalla, oli se Hele-
nan mielestä armollista. Sen li-
säksi se oli hauskaa ja inspiroivaa.

Kristinuskoa 
uusin sanoin
Kristinopin asiat ovat vaikea-
selkoisia ja vaikeita ymmärtää, 
myöntävät kaikki kolme teologi-
an ammattilaista. Siksi kokonai-
suutta rakennettiin alusta lähtien 
huolellisesti: kristinuskoa uudel-
la tavalla sanoittaen.

Tehtävässä on onnistuttu ai-
nakin sen perusteella, että kir-
jasta saatu palaute on ollut erit-
täin myönteistä. Siitä kertovat 

Plärää tätä!

Kivasti värejä, ei ainakaan 
tylsä. Kivoja kuvia, pal-
jon kivempi kuin vihko. 

Tosi modernin näköinen. Ei 
vaikuta yhtä tylsältä kuin jo-
ku koulukirja. 

Näin kommentoivat limin-
kalaiset isoset Ihan sama -kir-
jaa Rauhan Tervehdykselle. 

myös internetin Facebook-sivus-
ton Ihan sama -ryhmään kirjoi-
tetut kommentit:

IHAN SAMA -RYHMÄ: Pas-
tori yritti estää rippikoululaisia 
lukemasta kirjaa, onnistumatta 
siinä. ’Ne vaan luki kirjaa ja teki 
niitä tehtäviä’, kommentoi Tuiran 
seurakunnan pastori Lauri Kujala 

Kelpaisi vaikka kirjahyllyyn

hiukan närkästyneenä.
MERJA OKSMAN: Haluaisin 

tehdä valituksen ihan samaan syy-
hyn vedoten... Ei tullut keskittymi-
sestä tunneilla mitään, kun kirjaa 
vaan piti täyttää! Ja seuraavana 
päivänä ne sanoi tehneensä koto-
na kaikki loputkin testit - hymy 
pyllyssä! :D

Helena itse ei ole vielä päässyt 
kirjaa rippileirillä käyttämään, 
sillä hän on rippileirillä vasta 
myöhemmin kesällä. Siksi hän-
tä vähän jännittää, millaista on 
käyttää itse tekemäänsä materi-
aalia.

TEKSTIT: SATU LAPINLAMPI

Nuoret kiittävät kirjan moni-
puolisuutta.

– On hyvä, että kirjassa on eri-
laisia rasti ruutuun -tehtäviä. Ei 
tarvitse aina itse miettiä kaikkea, 
kehuvat Sanna Hirsikorpi, 17, ja 
Emilia Tuomala, 15.

– Kirjassa on selitetty hyvin 
asioita, joita itsekin miettii, mut-
ta ei välttämättä kehtaa kysyä, sa-
novat Heikki ja Jonna Kostet, 16.

Heille on tärkeää, että kirjassa 
on tehtäviä, joita voi tehdä itsek-
seen. Silloin vastauksiin voi lait-
taa omia mielipiteitä, vaikkei nii-
tä kehtaisi tunneilla ääneen sa-
noakaan.

Luultavasti kirjaa tulee katsel-
tua myöhemminkin silloin tällöin, 
arvioivat Sanna ja Emilia. Siksi he 
eivät vastusta ajatusta kirjasta rip-
pilahjana. Kirjan kehtaisi sijoittaa 
vaikka omaan kirjahyllyyn, arve-
levat nuoret. Vain Heikki epäröi 
hieman.

– Ei se ainakaan paljoa nolot-

Limingassa ei moneen vuoteen 
ole ollut rippikoulukirjoja käy-
tössä lainkaan. Merkinnät on kir-
joitettu vihkoihin. 

– Olisi ehkä helpompi kuun-
nella, kun ei tarvitsisi tehdä muis-
tiinpanoja, arvioivat 15-vuotiaat 
Heikki Väliaho ja Frans Horne-
man.

taisi. Tai ei oikeastaan ollenkaan, 
hän peruuttaa.

Kirja sopisi arvioijien mieles-
tä myös isosille tausta-aineistok-
si. Hartauksiin tulisi tuoretta nä-
kökulmaa, kun voisi poimia kir-
jasta uusia ideoita, pohtii Frans.

Yhteistä suosikkikohtaa nuo-
ret eivät kirjasta löydä. Hyviä 
kohtia on ensi silmäyksellä usei-

ta, ja monet sivut pistävät jo-
ko miettimään tai ilahdutta-
vat oivalluksellaan. Esimer-
kiksi yhdellä sivulla rikkinäi-
nen kahvikuppi on paikattu 
kuuluisalla jeesusteipillä. Ku-
van yllä on teksti ”Jeesuksen 
kanssa rikkinäisestä voi tulla 
parempi kuin uusi”. Se kelpai-
si vaikka mainostekstiksi.

Ihan sama -kirjan 
pidetyimpiin 
oivalluksiin kuuluu 
jeesusteipillä 
korjattu kahvikuppi.

Helena Paalanne.

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i n

Ku va t :  Ty t t i  Pääk kö n e n

Heikki Väliaho, Jonna Kostet ja Frans Horneman

Sanna Hirsikorpi ja Emilia Tuomala


