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Ikuisen elämän vangit
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Elämä Ankkalinnan tapaisessa maailmassa 

houkuttelee. Kaikilla on hauskat tönöt, joi-

den edessä on vinksallaan olevan lauta-aita ja 

punainen postilaatikko. Vaikka Karhukopla, Musta 

Pekka, Milla Magia ja muut rosvot välistä aiheut-

tavat kuhinaa, paikka on kirjaimellisesti lintukoto.  

Ankkalinnan kaduilla näkyy monenlaisia hah-

moja. Suurin osa on Akun kaltaisia puolisukeltajia 

nutuissaan, mutta joukkoon mahtuu myös kunnian-

arvoisia possuja, terävänokkaisia töyhtöpäitä ja tur-

valla varustettuja kansalaisia. Onpa joukossa isokor-

vaisia hiiriäkin. Osasta ei ota selvää, ovatko ne koiria 

vai oliivinenäisiä ihmisiä. Kaikki kuitenkin ovat yhtä-

kaikki ankkalinnalaisia. 

Moni akuja ikänsä lukenut samaistuu niiden pää-

hahmoon. Veljenpojat, naapuri Teppo Tulppu ja var-

sinkin kadehdittavan onnekas Hannu Hanhi saavat 

Akun usein kiehumaan. Aku taistelee tuon tuosta-

kin kiusauksia vastaan. Toisella olalla istuu pikkupi-

ru, toisella olalla omaatuntoa kuvaava enkeliankka. 

Vaikka pikkupiru saa joskus yliotteen ja Aku järjes-

tää jäyniä kilpakosijaalleen, naapurilleen tai kurit-

tomille veljenpojille, hän ei sorsi ketään. 

Hanhivaaralaisiin ankkalinnalaiset suhtautuvat 

terveellä kilpailuhengellä. Kertaakaan Aku ja muut 

Julle Ankanpään perustaman kaupungin asukkaat   

eivät luokittele muita heitä huonommiksi, tai pidä 

itseään parempina, oikeaoppisempina. Kaikki ovat 

Akulle ja kumppaneille tasa-arvoisia.

Samanlaista Ankkalinnan henkeä soisi olevan 

enemmän myös kolmiulotteisessa maailmassamme. 

Erilaisuuden korostamisen sijasta voisimme keskit-

tyä niihin asioihin, jotka meitä yhdistävät. Kuten 

rakkauteen.

Aatoksia

Aku ei sorsi ketään

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

22.7.2010

Tee hyvää: osta viiniä
Raumalainen insinööri Touko Äännevaa-
ra huomasin Etelä-Afrikassa käydessään, 
että myös ostamalla viiniä voi parantaa 
maailma.

”Vietin vuorotteluvapaata Etelä-Af-
rikassa kolme viikkoa vuonna 2006 sa-
donkorjuuaikaan, helmi-maaliskuun 
vaihteessa. Paikan päällä oleminen ava-
si silmät. Viini työllistää mustaa väestöä, 
mikä luo sille hyvinvointia. Parin vuo-
den päästä vierailin Etelä-Afrikassa uu-
destaan, tällä kertaa Rauman viiniseuran 
kanssa. Siinä ajassa tilan työntekijät olivat 
rakentaneet oman asuinalueen. Mieles-
täni parasta kehitysapua olisi, että ostaisi 
eteläafrikkalaisia viinejä. Ja maan viinit-
hän ovat lisäksi herkullisia ja edullisia.”

Viini 3/2010

Kuole hyvin
Helsingin Sanomien toimittaja Annama-
ri Sipilä kirjoittaa kuolemasta.

”Economist Intelligence Unit -tutki-
musyksikkö julkisti keskiviikkona en-

simmäisen raporttinsa laatukuolemasta. 
Selvityksen mukaan me tuhlaamme pit-
kät tovit sen miettimiseen, millaista on 
hyvä elämä. Harva muistaa uhrata aja-
tusta hyvälle kuolemalle.

Selvityksen mukaan moni asia olisi pa-
remmin, jos kuolemaan alettaisiin val-
mistautua hyvissä ajoin. Käytännössä tä-
mä tarkoittaa sitä, että ihmisten loppuaika 
pitää tehdä fyysisesti, psyykkisesti ja sosi-
aalisesti mahdollisimman miellyttäväksi 
ja helpoksi. Kipua lievittävää lääkitystä tu-
lee olla tarjolla kaikille halukkaille. Olisi-
ko se niin kamalaa, jos maataan 95 vuotta 
palvellut kivulias kotihoitopotilas haluaa 
viettää elämänsä viimeiset viikot miellyt-
tävässä opiaattihorroksessa? 

Miten kuolemaan varaudutaan nyt? 
Surkeasti, koska kuolema on tabu lähes 
kaikkialla maailmassa, tutkimus kertoo. 
Kiinassa ja suuressa osassa Intiaa kuole-
masta ei sovi puhua lainkaan, koska se voi 
tuoda huonoa onnea. Yhdysvalloissa vain 
luuserit hyväksyvät ajatuksen kuolemas-
ta. Euroopassa taas kuolema on lääkäreil-
le kuuluva kaukainen asia, jolla maallik-
kojen ei ole soveliasta vaivata päätään.” 

Helsingin Sanomat 18.7.2010

Minäkö 
menestynyt?

Yli kymmenen vuotta sitten, silloin 
murrosikäinen tyttäreni lakonises-
ti totesi: ”Äiti, sinä et ole menesty-
nyt elämässä.”

Törmäsin samaan kysymykseen 
vuosi sitten, kun ammatinvaihtajis-
ta kirjaa koostanut toimittaja kysyi 
haastattelunsa viimeisenä kysymyk-
senään olenko minä mielestäni me-
nestynyt. Tähän kysymykseen asti 
olin höpöttänyt avoimesti elämäni 
käänteistä, mutta nyt huoneen täytti 
pitkä hiljaisuus.

Nokia ja HIM ovat menestyneet 
maailmalla. Sofi Oksanen on menes-
tynyt kirjailijamme. Tämä kaikki on 
yksiselitteistä ja selvää.

Kun mietin yksittäisten ihmisten 
menestystä yleensä, huomaan arvot-
taessani paljastavani omat arvoni ja 
asenteeni. Jossain määrin vastauk-
sestani voi päätellä ikäni, sivistykse-
ni ja elämänkokemuksenikin. Myös 
unelmani ja haaveeni, kyynisyyteni 
ja katkeruuteni paljastuu, kun alan 
arvioimaan muiden menestymisiä.

Voiko omaa ja muiden menestys-
tä arvioida aivan omin mittarein vai 
onko menestys aina absoluuttinen, 
mitattavissa oleva tosiasia? Onko 
menestys sana, jota voi käyttää vain 
tietynlaisia asioita kuvattaessa vai 
saako sanaa käyttää luovasti ja muo-
kata sen merkitys omaan suuhun ja 
aikaan sopivaksi?

Kun vertaan itseäni muihin, huo-
maan ajattelevani kaikesta minun-
laisesti, itselleni tyypillisellä taval-
la. Haluan, että kukaan tai mikään 
ei myöskään istuta minuun menes-
tyksenmittareitaan, vaan minun vas-
tuuni on luoda ne itse itselleni.

Jokainen vanhempi tai isovan-
hempi voinee kertoa, kuinka menes-

tyneitä ominaisella tavallaan per-
heen lapset ovatkaan. Vauvan hymy, 
lapsen piirustus tai puheen sutkau-
tukset kertovat, kuinka loistava yksi-
lö tässä onkaan olemassa – synnyn-
näinen menestyjä! Voisiko tällaista 
menestyksen arviointiasennetta mo-
nistaa laajempaankin levitykseen?

Väitän rohkeasti, että minä olen 
menestynyt. Sanoin lopulta näin ky-
symyksen esittäneelle toimittajalle-
kin, joka kirjasi ylös vastaukseni: 
”Taloudellisilla ja yhteiskunnan pe-
rinteisesti arvostamilla statuksilla en 
ole pärjännyt, mutta minulle osoi-
tus menestyksestäni on se, että yli 30 
ystävääni otti vapaan viikonlopun ja 
lähti omalla rahallaan kanssani kol-
meksi päiväksi Pärnuun juhlimaan 
viisikymppisiäni.” 

Uskallan väittää, että jokainen, 
joka jaksaa elää elämäänsä rohkeas-
ti, päivä kerrallaan ja vastuuntuntoi-
sia näköaloja tulevaisuudesta maa-
laillen, on suuri voittaja ja elämäs-
sä menestyjä. Jokainen, joka on oi-
valtanut, että tässä on kaikki ja näin 
on hyvä, on onnellinen ja onnellisen 
täytyy olla menestynyt.

Oletko sinä menestynyt elämässä?

RIITTA KALLIORINNE

Kirjoittaja on 
Toivontuottajien toimituspäällikkö

Yhteinen juttu

Talkoolaisia tarvitaan. Anna muutama tunti 

ajastasi tapahtuman järjestämiseen. Tarjol-

la hommia ruokapalkalla.

Tällaisiin ilmoituksiin törmää pitkin vuotta, mut-

ta varsinkin kesällä. Käsipareja ei tunnu koskaan 

olevan tarpeeksi. Usein samat käsiparit ovat muka-

na monessa. Kuulema ihan siitä ilosta, että saa olla 

mukana erilaisissa jutuissa.

Mitenköhän käy ensi kesänä, kun Oulun seudul-

la järjestetään kaksi suurta kristillistä kesäjuhlaa. 

Ja vielä peräkkäisinä viikonloppuina. Toivottavasti 

talkoolaisia löytyy molempiin. On melkoinen ima-

gotappio, jos pohjoiseen tuoduista suurjuhlista jää 

ikävä maku sen takia, että järjestelyt eivät toimi ja 

palvelu on huonoa.  

Kökkäjäisperinne siis kunniaan myös meillä. 

Yhteinen kunnia on paras palkinto.
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Ensi kesänä Oulun seudun 
väkimäärä kasvaa liki 
sadalla tuhannella. 
Heinäkuun ensimmäisenä 
viikonloppuna vietetään 
Suviseuroja Lumijoella 
ja toisena viikonloppuna 
Herättäjäjuhlia Oulun 
Raksilassa. Valmistelut 
ovat jo pitkällä.

Oulun herättäjäjuhlilla on 
heinäkuussa 2011 luvas-
sa jotain hienoa.

– Hirvittävän kosket-
tava asia tapahtuu, kun viimei-
nen puhuja on puhunut. Lue-
taan pitkä rukous, jolloin jokai-
nen ihminen käy polvilleen maa-
han ja kallistaa itsensä, 
nojaa juhlapenkkiin ja 
rukoilee. Se on komea 
näky.

Näin kertoo Oulun 
herättäjäjuhlien pää-
sihteeri, diakonityön-
tekijä Riku-Matti Jär-
vi. Hän hehkuttaa he-
rännäisyyttä sielunsa pohjalta 
saakka. Järven suku suku sekä 
isän että äidin puolelta on täynnä 
herännäisiä. Järven kaksi serkkua 
isän puolelta on jopa työskennel-
lyt juhlien pääsihteereinä. 

Oulun seutu ei ole vahvaa he-
rännäisyys- eli körttialuetta. Sik-
si osanottajien ja vapaaehtoisten 

talkoolaisten houkutteleminen 
juhliin on haasteellista. Ennen 
kaikkea on murrettava ihmisten 
vanhakantaiset käsitykset herän-
näisyydestä.

Herännäisyys 
on avarakatseista
Herännäiset eivät nykyään kulje 
tummassa körttipuvussa. Mie-
hillä ei ole jakaus keskellä pää-
tä eivätkä naiset laita hiuksiaan 
nutturalle.

Järvi muistaa lapsuudestaan 
vanhan körttiläisen pukeutumis-
säännön, jossa kehotettiin, et-
tä punaista ei saa laittaa koskaan 
päälle. Tällaiset säännöt ovat on-
neksi jo muinaisuutta.

Itse asiassa herännäisyys on 
suomalaisista herätysliikkeistä 
sallivin ja avarakatseisin.

– Körttiläisyydessä 
ei ole seiniä eikä rajoja. 
Se ei ota asioihin kan-
taa, poliittisista kut-
sumuksista ei puhuta. 
Myöskään uskonnolli-
sen vakaumuksen vah-
vuutta ei kysytä. Jokai-
nen on samanarvoinen 

Jumalan edessä, Järvi kertoo.

Enemmistö tulee 
muualta maasta
Järven mukaan juhlille odote-
taan noin 30 000 vierasta, jois-
ta neljännes olisi oululaisia. Hän 
uskoo, että paikalle saapuu ym-
päri Suomea osallistujia, jotka ei-

Talkoolaisia 
tarvitaan 
1 500 
henkeä. 

Oulunsalolainen yrittäjä 
Jorma Vuorma on teh-
tävässä, johon ei pyritä 
vaan kutsutaan. Lumi-

joen Suviseurojen päätoimikun-
ta ja Suomen rauhanyhdistysten 
keskusyhdistys (SRK) ovat viime 
kädessä vastuussa ensi kesänä pi-
dettävien vanhoillislestadiolais-
ten Suviseurojen onnistumisesta.

Vuorma myöntää, että hän 
on saanut kauniin luottamuksen 
osoituksen päätoimikunnan pu-
heenjohtajana. Tehtävään on kui-
tenkin lähdettävä nöyrällä mie-
lellä. Rinta rottingilla ei parane 
retostella.

Päätoimikunnalla on apunaan 
13 toimikuntaa, jotka erikois-
tuvat eri töihin. Päätoimikun-
ta nimettiin viime vuoden hel-
mikuussa. Seurojen ydinryhmä 
koostuu noin sadasta ihmisestä.

– Kaikki palaset osuvat koh-
dalleen heinäkuun alussa, jolloin 
seurat pidetään, Vuorma uskoo. 
Toimikunnissa on paljon eri alo-
jen ammattilaisia, joten onnistu-

Ajatus lakeuden Suviseuroista  
syntyi jo 1980-luvulla

miseen on helppo uskoa.
Vuorma arvioi, että Lumijo-

elle saapuu noin 65 000–70 000 
osanottajaa. Tänä vuonna Lipe-
riin kokoontui 70 000 vanhoillis-
lestadiolaista.

Pääosa majoittuu 
seurakentälle
Vuorma arvioi, että seuraväki 
majoittuu Lumijoella suurim-
maksi osaksi seurakentälle telt-
toihin ja asuntovaunuihin. Pai-
kallisilta voi myös vuokrata ta-
loja ja mökkejä. Majoituksen voi 
kenties saada lähialueen kuntien 
ja Oulun eteläpuolen kouluista.

Seura-alue on kooltaan 160 
hehtaaria. Alue sijaitsee Äijänse-
läntien alueella, josta maanomis-
tajat vuokraavat kentän Suviseu-
roja varten. Nyt alue on osin vil-
jan peitossa, mutta ensi vuon-
na kenttä on paljas. Kenttä näyt-
tää uskomattoman laajalta, mut-
ta väkeäkin on paljon luvassa. 
Vuorma on varma, että alueet tiet 
riittävät ja liikenne pelaa hyvin.

Alueelle tulee muun muassa 
kaksi myymälää, josta seuravie-
raat voivat hankkia tarvitseman-
sa. Seura-alueelta saa niin mo-
nenlaisia palveluita, että kym-
menientuhansien vieraiden jouk-
ko ei näy kovin merkittävästi esi-
merkiksi Lumijoen kunnan elin-
keinoelämässä.

Leirialueella on oma radioka-
nava. Tiedotusvälineitä palvel-
laan tiedotuskeskuksessa. Seu-
rojen teema on Jeremiaan kirjan 
kohta: Minä annan teille tulevai-
suuden ja toivon. Jer. 29:11.

Liperissä 
oppia saamassa
Lumijoen Suviseuroja järjestävät 
kävivät tänä kesänä Liperin Su-
viseuroissa oppia saamassa. He 
muun muassa purkivat seura-
alueen rakennelmat ja lähettivät 
ne 30 rekalla pohjoiseen.

– Syvensimme tiettyjä asioi-
ta ja näimme käytännössä miten 
työt tehdään. Lumijoella men-
nään Suviseurojen perussapluu-

nalla. Perustavia muutoksia ei 
tehdä, Vuorma toteaa. 

Suviseuroja ei järjestetä ly-
hytjänteisesti. Ajatus lakeu-
den alueen Suviseuroista syntyi 
jo 1980-luvulla. Maanomista-
jiin otettiin aktiivisesti yhteyttä 
vuonna 2008.

Talkoolaisten pääjoukko vär-
vätään talven ja kevään aika-
na. Vuorma on varma, että tal-
koolaisia saadaan riittävä määrä, 
asuuhan maakunnassa ja Oulun 
seudulla paljon vanhoillislestadi-
olaisia.

PEKKA HELIN

Herännäiset juhlille Ouluun

vät vuoden aikana muuten osal-
listu körttien seurakulttuuriin. 
Herättäjäjuhlat ovat heidän ai-
noa kosketuksensa omaan herä-
tysliikkeeseensä.

Järvi arvelee, että paljon ensi-
kertalaisiakin osallistuu juhliin. 

Juhlaväki 
kerääntyy Raksilaan
Herättäjäjuhlat pidetään Raksi-
lan urheilualueella. Käytäntö oli 
sama myös Espoossa, jossa pidet-
tiin juhlat muutama vuosi sitten. 
Espoosta ei Järven mukaan voi 

ottaa suoraan mallia vaan ko-
kemukset pitää soveltaa Oulun 
oloihin.

Tänä vuonna juhlat pidettiin 
Kiuruvedellä, mutta paikkakun-
ta on liian pieni Ouluun verrattu-
na, joten sikäläisistä kokemuksis-
ta ei ole juuri hyötyä Oulun juhli-
en järjestäjille.

Talkoolaisia tarvitaan 1 500 
henkeä. Järvi on hieman huolis-
saan siitä saadaanko heitä riittä-
västi. Oulun eteläpuolella asuu 
kuitenkin paljon herännäisiä. 
Alueelta löytynee yhteyshenki-

löitä, jotka voivat värvätä herä-
tysjuhlille vapaaehtoisia.

Juhlien teema Anna toivon 
kantaa on johdettu Siionin vir-
restä 306, joka on Jaakko Löy-
tyn sanoittama.

PEKKA HELIN

Talkoolaiset voivat ilmoittautua 
diakoniatyöntekijä Heikki Kaikkoselle 
p. 040 502 5010, heikki.kaikkonen@
evl.fi tai diakonityöntekijä Riku-Matti 
Järvelle p. 040 515 7315, riku-matti.
jarvi@evl.fi.

Pe k ka H e l i n

Pe k ka H e l i n

Jorma Vuorma esittelee laajaa Suviseurakenttää.

Kiuruveden Herattäjäjuhlien tarpeisto tuotiin jo viime viikolla Ouluun.
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Riittävätkö mallit 
seurakuntien 
toimintaympäristön 
muutoksiin?
Kuntajaotuksen muutokset Oulun seu-
dulla näyttävät johtavan melkoiseen kä-
denvääntöön seurakuntien hallinnon 
järjestämisessä. Raamin muutoksen ta-
voitteille sanelee tällä hetkellä kirkkola-
ki. Sen mukaan yhden kunnan alueella 
voi toimia vain yksi seurakunta tai seu-
rakuntayhtymä.

Nyt kun maassa kuntauudistus kul-
kee akanvirrassa eli kunnat yhdisty-
vät, olisiko seurakuntahallintoa uudis-
tettaessa syytä varoa joutumasta sanot-
tuun virtaan? Olisiko aiheellista muut-
taa kirkkolakia niin, että yhden kunnan 
alueella voi toimia yksi tai useampi seu-
rakunta tai seurakuntayhtymä? 

Kirkkolain muutos voisi suoda ny-
kyistä monipuolisemmat mallit ja mah-
dollisuudet kehittää seurakunnan hal-
lintoa tukemaan ja vahvistamaan yhtei-
söllistä seurakuntaelämää.

KAUKO KOSKELA
Oulu

Hyvät kirkon isät!
Mitä te olette ajatelleet vai ajatteletteko 
mitään, kun teette päätöksen, ettei seu-
rakunta enää muista 90-vuotiaita? 

Oletteko ajatelleet, että seurakun-
ta on hengellinen koti? Vaikka kaikki 
vanhukset eivät enää jaksa kirkkomat-
kaa tehdä, kyllä he kirkonmenot kuun-
televat radiosta. Ottavat ylös virren nu-
merot ja veisaavat virret kotona keinu-
tuolissa istuen. He ovat tänä päivänä lii-
kaa seurakunnassa niin kuin sosiaalisis-
sa asioissakin. 

Nämä vanhukset, miehet olivat 4–5 
vuotta rintamalla uskonnon ja isän-
maan puolesta. Heidän vaimonsa tart-
tuivat auraan ja kuokkaan ja olivat nä-
mä vuodet lastensa yksihuoltajaäitejä, il-
man sosiaalista turvaa. He ovat miehen-
sä kanssa kasvattaneet lapsensa, maksa-
neet veronsa, monet terveytensä, kovia 
kokeneena vaikeudet voittaneena. Nyt 
he ovat 85–90-vuotiaita. 

Jos joku on vielä niin hyvässä kun-
nossa että jaksaa viettää syntymäpäiviä, 
menkää onnittelemaan heitä toivottaen 
lempeää ja seesteistä vanhuutta kotiseu-
rakunnan puolesta.

ANNIKKI PERNU
Oulu

Saarnalle  
lisää pituutta
Rauhan Tervehdyksessä (22/2010, 8.7.) 
oli artikkeli Messu on lapselle elämys. 

Artikkelissa kerrottiin Turkansaaren 
kirkossa pidetystä jumalanpalvelukses-
ta, jossa oli ollut mukana äiti pienen ty-
tön kanssa. Saarnan evankeliumi oli kä-
sittänyt kadonnutta lammasta, ja saar-
nan lopuksi tyttö oli sanonut äidilleen, 
että ”kyllä se lammas pitää löytää, mi-
näkin sen etsisin”. 

Omasta seurakunnasta haluaisin ot-
taa esille jumalanpalveluksen johdanto-
osuuden, ja sen kun esille tulee synnin-
päästö. Sinulle, joka olet etsikkoajassa, 
haluaisin sanoa, että usko omalle koh-
dallesi tuo synninpäästö, ja ala käymään 
seurakunnassa ja lukemaan Uutta testa-
menttia, rukoilemaan ja kuuntelemaan 
hengellistä musiikkia. Niin pääset al-
kuun ja kasvamaan uskossa.

Kaksi ystävääni on kokenut uskoon-
tulon seurakuntamme ehtoollispöydäs-
sä, mutta he molemmat sanoivat, että 
”kun mitään opetusta ei ollut, niin me 
ajauduimme toiseen seurakuntaan”.

Minulle on moni sanonut, että ”me 
haluaisimme tulla ev.lut.-kirkkoon ta-
kaisin, mutta kun sieltä ei saa mitään”.

On totta, että seurakuntamme saa 
jatkuvasti kritiikkiä, ja osasyynä on 
se, että se mielistelee maailmaa. Seura-
kunnastamme eroaa jatkuvasti ihmisiä. 
Näin ei voi jatkua, asioille täytyy teh-
dä jotain.

Minun oma toiveeni on, että saar-
nan pituutta pidennettäisiin 15 minuu-
tista 40 minuuttiin, että ne seurakun-
tamme uskoon tulleet saisivat hengel-
listä ravintoa.

Niin – missä on se seurakuntamme 
lammaspaimen, joka korjaisi seurakun-
tamme opetuksen puutteen, joka on 
huutava – siitä puhutaan seurakunnas-
sa jatkuvasti jäsenten keskuudessa. 

SEPPO LUNKI
tuomiokirkkoseurakunta

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.

Nälkä ja homous puhuttavat 
maailman luterilaisia

Luterilaisen maailmanlii-
ton yleiskokous järjestetään 
20.–27. heinäkuuta Stutt-
gartissa Saksassa. Kokouk-

sen teema on suomalaisten eh-
dottama Isä meidän -rukouksen 
pyyntö jokapäiväisestä leivästä.

Yleiskokouksessa käydään 
keskustelua myös Ruotsin lute-
rilaisen kirkon päätöksestä vih-
kiä kirkollisesti samaa sukupuol-
ta olevat parit. Varsinkin Afrikan 
ja Aasian luterilaiset kirkot pitä-
vät Ruotsin päätöstä irtiottona 
Luterilaisen maailmanliiton yh-
teisestä sopimuksesta. 

Luterilaisia on maailmassa yli 
70 miljoonaa. Kokoukseen osal-
listuu edustajia 140 luterilaises-
ta jäsenkirkosta. Suomalaisia on 
mukana kaikkiaan parikym-
mentä. 

Yksi suomalaisedustajista on 
Kirkkonummen seurakuntapas-
tori ja väitöskirjaa luterilaisesta 
ekoteologiasta valmisteleva Panu 
Pihkala. Hän on myös yksi ko-
kouksen valmisteluryhmän jäse-
nistä.

–Valmistelukokouksissa Ruot-
sin kirkon edustajat ovat pyrki-
neet hienovaraisesti linjaamaan, 
että voisi olla erilaisia korostuk-
sia ja toisten näkökulmaa tulee 
kunnioittaa. Afrikan alueen kan-
nanotot suhtautuvat kielteises-
ti homoseksuaalisuuteen, mutta 
käytäväpuheissa on ollut ensim-
mäisiä myöntymisiä siihen, ettei 
niissäkään maissa homoseksuaa-
lisuuden olemassaoloa voida enää 
kieltää, Pihkala toteaa.

Pihkala arvioi, että kokouk-
sessa voidaan ajaa tärkeää maa-
ilmanpalvelun eli katastrofiavun 
päätöksenteon nopeuttamista ja 

tehostamista. 
– Jo sillä on suuri arvo, että 

maailman luterilaiset kohtaavat. 
Eri näkemyksiä on muun muassa 
siitä, miten paljon tulisi keskittyä 
teologisiin ja missä määrin eetti-
siin kysymyksiin.

Yleiskokouksen ohjelmassa 
vaihtelevat raamattutunnit, ju-
malanpalvelukset ja hartaushet-
ket, istunnot ja julkiset kuule-
miset. Teemoja ovat ruokaturva, 
laiton velka, ilmastonmuutos ja 
HIV-AIDS.

Luterilaisen maailmanliiton 
neuvostossa varapresidenttinä on 
ollut Helsingin piispa Eero Huo-
vinen ja neuvoston jäsenenä Py-
hä-painopisteen projektisihteeri, 
pastori Riikka Myllys vuodesta 
2003. Suomalaista edustajaa esi-
tetään myös seuraavaan neuvos-
toon.

RAUHAN TERVEHDYS

Lisätietoja kokouksesta osoitteessa 
www.lutheranworld.org/
Assembly2010.html

Reilun kaupan kansainväli-
sen yhteistyöjärjestön FLO:n 
(Fairtrade  Labelling Organi-
zations International) tuoreet 
luvut osoittavat Reilun  kau-
pan suosion kasvavan jatku-
vasti. 

Talouden taantumasta huo-
limatta Reilun kaupan tuot-
teiden kulutus kasvoi viime 
vuonna maailmanlaajuisesti 
noin 15 prosenttia. Yhteensä 
kuluttajat ostivat Reilun kau-
pan tuotteita noin 3,4 miljar-
dilla eurolla, mikä on enem-
män kuin koskaan aiempina 
vuosina. 

Suomessa Reilun kaupan 
tuotteita ostettiin vuonna 2009 
yhteensä 86,9 miljoonalla eu-

rolla. Eniten maassamme käy-
tettiin rahaa Reilun kaupan 
kahveihin, banaaneihin, kuk-
kiin, viineihin ja Reilun kau-
pan puuvillasta valmistettui-
hin tuotteisiin.

Reilun kaupan tuotteita on 
jo kymmeniä tuhansia. Kan-
sainvälisesti vuonna 2009 kas-
voivat selvästi esimerkiksi Rei-
lun kaupan kaakaon ja soke-
rin myynnit. Sokerissa kasvua 
oli jopa 57 prosenttia. Kasvua 
vauhditti monen suuren suk-
laayrityksen päätös alkaa käyt-
tää suosituissa tuotteissaan sa-
taprosenttisesti Reilun kaupan 
raaka-aineita. 

RAUHAN TERVEHDYS

Reilun kaupan myynti 
ennätyslukemissa

V- P V ik lu n d
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Uskonto tarjoaa pehmusteen, 
jonka ansiosta uskovaiset ahdis-
tuvat tekemistään virheistä vä-
hemmän kuin ei-uskovaiset, sel-
viää tuoreesta Toronton yliopis-
ton tutkimuksesta.

Tutkimuksessa mitattiin vir-
heisiin liittyvää kielteisyyttä – 
eli ihmisten puolustusreaktioi-
ta heidän tehdessään virheitä – 
ja verrattiin tuloksia testattavi-
en uskonnollisen vakaumuksen 
perusteella. Tulokset julkaistiin 
Psychological Science -lehdessä.

Kokeeseen osallistujiin kiinni-
tettiin elektrodeja, jotka mittasi-
vat koehenkilöiden aivotoimin-
taa heidän suorittaessaan kogni-

tiivisia testejä. Yhdessä testissä 40 
opiskelijan piti muodostaa kieli-
opillisesti oikeita virkkeitä sekai-
sin olevista sanoista. Joissain lau-
seissa oli mukana uskonnollisiksi 
miellettäviä sanoja kuten ”pyhä” 
tai ”jumalallinen”. 

Toisessa kokeessa osallistujien 
piti tunnistaa näytöllä vilkkuvi-
en sanojen väri. Joissakin sanois-
sa oli oikea väri, toisissa ei. Koe-
henkilöitä pyydettiin arvioimaan 
uskoaan Jumalaan asteikolla nol-
lasta seitsemään. Tutkimuksen 
mukaan uskonnolliset ihmiset 
ja sellaiset, jotka tunnustivat us-
kovansa Jumalaan ”osoittivat vä-
häistä määrää stressiin liittyvää 

aivotoimintaa” kuullessaan ko-
keessa tekemistään virheistä ver-
rattuna ei-uskoviin.

Sitä vastoin ateistit osoittivat 
”lisääntynyttä aivotoimintaa” ja 
reagoivat puolustautuvammin 
kuullessaan virheistä, kirjoit-
ti tutkimuksen johtaja Micha-
el Inzlicht Psychological Scien-
ce -lehdessä.

Inzlicht ja Alexa Tullett lisä-
sivät, että “oman uskonnon tie-
toinen tai tiedostamaton ajatte-
lu toimii suojavallina virheisiin 
liittyvää puolustautumisreaktio-
ta vastaan. Se hiljentää aivokuo-
ren hälytysäänen”. 

Kirjoittajat toteavat, että “mo-

nenlaiset uskon variaatiot” – ei-
vät vain uskonnot – voivat tuot-
taa samanlaisen rauhoittavan 
vaikutuksen, mikäli ne tarjoavat 
”mielekkyyttä ja jäsentävät” yk-
silön elämää.

– Mikäli uskonnon ajattelu saa 
ihmiset stressaamaan virheitään 
vähemmän ja puolustautumaan 
vähemmän, voi se selittää miksi 
uskonnolliset ihmiset elävät elä-
määnsä tyynempinä kuin uskon-
nottomat ihmiset. He selviytyvät 
paremmin toisinaan vihamieli-
sen maailman paineista.

RELIGION NEWS SERVICE

Maata  kiertelemässä

Uskovaisia stressaa vähemmän

Facebook-
keräys Oysin 
osasto 64:lle
Oululainen Tomi Hautamä-
ki on perustanut Facebookin 
ryhmän, joka kerää rahaa Ou-
lun yliopistollisen sairaalan 
osasto 64:lle, joka antaa teho-
hoitoa alle 16-vuotiaille. 

Hautamäki lupaa paitsi 
lahjoittaa omasta pussistaan 2 
senttiä jokaista ryhmään liit-
tynyttä kohden, myös kävel-
lä läpi Suomen Nuorgamista 
Hankoon. Matkan on tarkoi-
tus alkaa 1. marraskuuta. 

Tiistaina 20. heinäkuuta 
Kävellen elämään -ryhmässä 
oli yli 66 000 jäsentä, eli koos-
sa oli jo reilut 1 300 euroa.

Osastolle voi antaa tukea 
myös suoraan Pohjois-Suo-
men Terveydenhuollon tuki-
säätiön kautta. Ohjeet lahjoi-
tuksen tekemiseen osoittees-
sa www.thtukisaatio.fi/lahjoi-
tukset/miten-lahjoitan.

Sansa tähyää 
10/40 -ikkunaan
Radiolähetysjärjestö Sanan-
saattajat (Sansa) pyrkii saa-
maan evankeliumin vuoteen 
2015 mennessä kahden mil-
jardin ihmisen ulottuville. 

Lähetysjohtaja Juha Au-
visen mukaan painopistee-
nä on erityisesti niin sanottu 
10/40-ikkunan alue eli Atlan-
tilta Tyynellemerelle ulottu-
va leveyspiirien 10 ja 40 väli-
nen vyöhyke. Alueella asuu 2/3 
maailman väestöstä. Valtaosa 
alueen ihmisistä ei ole kuullut 
hyvää sanomaa Jeesuksesta. 

– Tehtävämme on viedä 
evankeliumi sähköisen me-
dian välityksellä sinne, missä 
sitä ei muuten kuultaisi, Juha 
Auvinen sanoi Sansan kesä-
päivillä Jyväskylässä.

Vieremällä 
tanssitaan 
virsien tahtiin
Vieremällä vietetään harvi-
naisaiheista kesätapahtumaa. 
Virsi ja liike -koulutuspäi-
vät järjestetään 4.–6. elokuu-
ta Kyrönniemellä. Opettajana 
toimii kirkkotanssin veteraa-
ni Riitta Vainio. 

Koulutuksen päätteeksi 
osallistujilla on mahdollisuus 
esiintyä 6. elokuuta Kuuta-
moveisu-esityksessä, jossa ko-
reografian keinoin tulkitaan 
tuttuja virsiä.

Keskiaikaisten rukouslau-
lujen tahtiin puolestaan tans-
sitaan 7. elokuuta alkaen Vie-
remän kirkossa esityksessä 
Yönsiipi – matka hiljaisuuteen 
ja rukoukseen. Molemmat esi-
tykset alkavat kello 22 ja liput 
maksavat 20 euroa.

Siionin virret uudistettiin 
kokonaisuudessaan vuon-
na 1973. Nykyisellään vir-
siä on kaiken kaikkiaan 314. 

Herättäjäyhdistyksen mielestä ne 
vaativat uudistusta. 

Uudistamistoimikuntaan kuu-
luva Kirkkohallituksen musiikki-
sihteeri Ulla Tuovinen totesi, että 
Siionin virret ovat tunteita herät-
täviä, mutta eivät tunteilua. Tä-
mä linja halutaan säilyttää myös 
uudistuksen myötä.

Ensimmäisessä vaiheessa ole-
van uudistuksen lähtökohta on, 
että osa virsistä uudistetaan itse-
näisinä virsinä, osa virsistä yhdis-
tetään, mukaan otetaan mahdol-

Körttien Siionin virret päivitetään
lisesti uusia virsiä ja osa pannaan 
hyllylle mahdollisesti myöhem-
min uudistettavaksi.

Yhdistyksen musiikkisihtee-
rin Samuli Korkalaisen mukaan 
uudistetussa, kotihartauden tar-
peiksi tehdyssä Siionin virsissä 
olisi noin 250 virttä. Jonkinlaise-
na aikataulun takarajana on vuo-
si 2014. Virsien veisaajilta toivo-
taan palautetta sekä kirjeitse et-
tä sähköpostitse nyt käytössä ole-
vasta kokoelmasta. 

– Suusanallisesti olemme saa-
neet aika paljonkin palautetta, 
mutta toivomme palautetta kir-
jallisesti. Sitä on tullut valitetta-
van vähän, totesi Korkalainen. 

Uudistuksen tarpeellisuut-
ta perusteltiin sillä, että ymmär-
retyksi tuleminen on tärkeintä. 
Nykyisessä versiossa on ilmaisu-
ja, jotka eivät avaudu tarkoitetul-
la tavalla nykyihmisille. 

– Teemme uudistusta tulevil-
le veisaajille, Herättäjä-Yhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Simo Jun-
tunen kiteytti.

Tärkeää on myös osoittaa, et-
tä virsirunoilun tarve ja taito ei-
vät ole jääneet 1700-luvulle vaan 
taito elää yhä ja siihen tunnetaan 
tarvetta. Vuonna 2005 käyttöön 
otetun lisävihkon sävelmät ovat 
saaneet kritiikkiä siksi, että niistä 
tuntuu puuttuvan ”körttiläisyy-

Väkeä Kiuruveden herättäjäjuhlien aloitusveisuissa perjantaina 7. heinäkuuta.

S anna K r o o k

den poljento ja sydämen lyönnit”. 
Ne ovat kuin minkä tahansa hen-
gellisen liikkeen lauluja. 

Huomattavaa on, että uudis-
tuksessakaan sävelmiin tai sanoi-
tuksiin ei kukaan sivullinen voi 
puuttua, jos taiteilija vielä elää. 
Sen tekee taiteilija itse, jos katsoo 
muutoksen tarpeelliseksi.

VARPU VILKUNA-UUSITALO
HELENA KANTANEN

Palautetta ja kokemuksia Siionin 
virsistä voi lähettää osoitteeseen 
Herättäjä-Yhdistys, Ratakatu 1 A 
3, 00120 Helsinki. Sähköpostitse 
sv-palaute@h-y.f i.
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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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Rauhan Tervehdys 
-lehden 

JAKELU-
HäIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

• 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

Rauhan Tervehdyksen 
kesäaikataulu

Ilahdutamme lukijoita kesäkuukausien ajan 
joka toinen viikko. 

Seuraavat numeromme ilmestyvät 
5.8. ja 19.8.

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

Caritas-Kodissa on viihtyisät tilapäishoidon tilat!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon.

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

Kysy lisää puh. 040 480 2724, www.caritas-saatio.fi 

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

• Su 25.7. klo 15.00 Ehtoolliskirkko 
 Risto Wotchke
• Ti 27.7. klo 19.00 Sana & rukous 
 Matias Posio
• Su 1.8. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Jari Mykkänen
• Ti 3.8. klo 19.00 Sana & rukous
 Tuula Purala

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 27.7. klo 19.00 Hilkka ja Tauno Tasan-
nolla Toppilantie 3, Liminka.

TERVETULOA 
ISRAELILTAAN!

Pastorit Nuala ja Paul O’Higgins

Oulun vapaaseurakunnassa, 
Kirkkokatu 34

torstaina 22.7. klo 19.00.

Mukana Juha Ketola, Risto 
Wotschke sekä Aino Ruuska. 

Järj. ICEJ:n Suomen osasto 
ja Vapaaseurakunta

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu La 24.7. 2010 klo 15 
Lähetyksen päiväkahvit 

Heinätorin seurakuntakodilla, Alek-
santerink. 71. Mukana Karjasillan, 
Kempeleen ja Raahen Hannu ja 
Heli Nokelaisten nimikkolähettiper-
he kertomassa kuulumisiaan.

       Kellonkartano��
           Tervetuloa tutustumaan
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hengelliseen kesäkotiin! 
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23.-25.7. (pe-su)    Come – Receive – Follow  
   International Summer Camp - Kansainvälinen leiri
Su 25.7. 13 Kartanon kirkko, English worship service 

La 31.7. 14-17.30 Iloinen löytöretki: Tapahtumapäivä
                           kartanomiljöössä kaikenikäisille 

Kylväjän lähetyspäivät  31.7.-1.8. (la-ilta – su)          
   La klo18 Janne & Noora Aitan perheen lähtöjuhla 
   Su 1.8. 13 Kartanon kirkko, Tapio Pokka 
           15 Jeesus maailmalle – lähetysjuhla. Terveisiä
                Aasiasta ja Afrikasta; Sebastina Sahlberg,  
                Helena Mustakallio, Yrjö ja Anne Vilhunen 

 Ke 28.7. ja 4.8 klo 18 Ilta rukouskappelissa 

5.-7.8. Taideleiri, Riitta Ranta (akvarelli-akryylimaalaus) 
              Ilmoittaudu miel. 31.7. mennessä p. 040 5966 979 
5.-8.8. Raamattupäivät, Erkki Ranta (Luuk. vertaukset) 
 Raamattuopetukset to-pe klo 18, la 14, 16 ja 18 sekä su 13 ja 15

 2.-4.8. Varhaisnuorten leiri (10-14 v.) , ilm. p. 044 0210 112
Teol.tri Erkki Ranta ja 
taiteilija Riitta Ranta 5-8.8

Su 1.8. klo 18 Ehtoolliskokous
Su 8.8. klo 18 Sunnuntain kokous
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

”Niin päätämme siis, että ihminen 
vanhurskautetaan uskon kautta, ilman 
lain tekoja” Room. 3:28. La 24.7. klo 10 
Raamattutunti (Room. kirj.), Jumalanpal-
velus ja lastenkirkko, Markku Mäkinen ja 
Hannu Iskala. La 31.7. klo 10 Raamat-

tutunti (Room. kirj.), Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, Eila Maunu. Sydämellisesti 
tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi 

Pe 23.7. klo 19 LIFT-ilta. Su 25.7. klo 11 Lähe-
tysjumalanpalvelus, Sirkku ja Daniel Lepojärvi, 
LIFT-band. Ke 28.7. klo 19 Sana ja rukous, 
Esa Pieniniemi, Noomi Ketonen. Pe 30.7. klo 19 
LIFT-ilta. Su 1.8. klo 11 Ehtoollisjumalanpalve-
lus, Päivi ja Sam Tuokkola, Maranatha. Ke 4.8. 

klo 19 Sana ja rukous, Pasi Markkanen, Vähäahot. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11-12. TERVETULOA!

Heinäkuussa ei seuroja. Su 1.8. klo 17 
Seurat Heino Kouva. La-Su 14.–15.8. 
Kesäseurat Pyhän Tuomaan kirkossa.
Tervetuloa!

Su 25.7. Jumalanpalvelus klo 11.00. Su 1.8. Jumalanpalvelus klo 11.00. 
Sydämellisesti Tervetuloa!

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

To 22.7. klo 19 ISRAEL-ilta, Juha Ketola, Paul & 
Nuala O’Higgins. Su 25.7. klo 18 Iltakirkko, Risto 
Wotschke, aihe: Roomalaiskirje luku 9. To 29.7. 

klo 19 Rukousilta, Janne Turpeinen, Anniina ja Paul Rogers. Su 1.8. klo 11 Ehtoollis-
kirkko, Petri Mettovaara. To 5.8. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Jouni Korkala. 
www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Terveys ja hyvinvointi 
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Haukiputaalaista Mart-
ta Heinosta naurattaa, 
kun pyydän häntä miet-
timään, kuinka hyvin 

Martta-nimi istuu hänelle Raa-
matun kertomuksen valossa.

– Minulla on Maria-niminen 
kaksoissisko. Nämä ovat just pas-
selit nimet meille! 

Pohjois-Suomeen miehen työn 
perässä vuonna 1990 muuttanut 
Martta kasvoi pohjoiskarjalaises-
sa maanviljelysperheessä, johon 
lapsia siunaantui peräti 13. 

– Emme olleet minkään suu-
ren herätysliikkeen jäseniä, sii-
hen aikaan Itä-Suomessa oli iso-
ja perheitä. 

Martan äiti oli kylläkin usko-
vainen, ja oli mukana hengellises-
sä yhteisössä. 

– Lapsena kuljimme mukana 
näissä tilaisuuksissa, mutta koin 
uskon tiukaksi ja armottomaksi. 
Se ahdisti minua. Positiivista oli, 
että sain jo lapsena hyvät elämän-
arvot ja uskon Jumalaan. 

Varsinainen hengellinen he-
rääminen tapahtui rippikoulus-
sa, jossa Martta mieltää saaneen-
sa oikeanlaista opetusta rakasta-
vasta, armollisesta Jumalasta.

Taistelua 
ja toveruutta
Martta iloitsee läheisestä suh-
teesta identtiseen siskoonsa, Ma-
riaan. Hän kertoo mieluusti kak-
sosuuden hyvistä puolista, mut-
ta osaa epäröimättä poimia aka-
natkin. 

– Nuoruusvuosina otettiin hy-
vinkin voimakkaasti vastakkain, 
vasta viime vuosina olemme löy-
täneet oman paikkamme. On 
ihana asia, kun on kaksoissisko, 
kun saa kasvaa niin lähellä tois-

Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa 

ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, 

jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. 

Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui 

istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli 

hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä 

työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli 

sanomaan: ”Herra, etkö lainkaan välitä 

siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun 

tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi 

minua.” Mutta Herra vastasi: ”Martta, 

Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista 

asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on 

valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä 

pois.”

Luuk. 10:38–42

Martta vai Maria?

ta ihmistä. Toisaalta taas minul-
la on mennyt koko ikä itsenäis-
tymiseen. 

Martta myöntää kyselevän-
sä siskon mielipidettä pulmati-
lanteissa, mutta toteaa sitten, et-
tä niinhän näistä jutellaan ystä-
vienkin kanssa. 

– Maria on paras ystäväni, 
mutta välillä kyllä voi sanoa et-
tä "lyön luurin korvaan", tuota en 
halunnut kuulla.

Kasvun 
paikalla
Mikä naiseudessa on parasta -ky-
symykseen Martta vastaa pienen 
tuumaustauon jälkeen, että on 
hienoa, kun naisilla on koko tun-
neskaala käytössään.

Muissa naisissa Martta ihai-
lee piirteitä, joita kokee itseltään 
puuttuvan.

– Arvostan selkeyttä, asioiden 
hahmottamista, ja sitä, että nai-

Kaste on sakramentti, kris-
tillinen pyhä toimitus, 
niin evankelis-luterilaisil-
le, katolilaisille kuin orto-

dokseillekin. 
Kastepuku puolestaan on lapsen 

ensimmäinen alba, jumalanpalve-
luksissa toimivien yhteinen juhla-
vaate. Se viittaa uuteen elämään, 
jossa kristitty on kutsuttu vaelta-
maan.  

Kastepuvun vaiheet ovat myö-
täilleet naisten muotia. Vielä 
1700-luvulla kasteasu saattoi olla 
tehty kukallisesta silkistä, mutta 
jo saman vuosisadan lopulla sää-
tyläisnaisten keskuudessa muo-
tiin tulleet valkoiset pukukan-
kaat levisivät kasteasuihinkin. 
Tuolloin kastepuvut olivat edes-
tä avonaisia, mutta jo 1800-lu-
vulla puku sai nykyisen mallinsa. 

Kastepuvun helman pituus on 
kuvastanut perheen vaurautta: 
mitä enemmän rahaa, sitä enem-

män on ollut vara ostaa kangasta. 
Monille on tuttu käytäntö kirjoa 
kastepuvun helmaan kaikkien 
niiden lasten nimien etukirjai-
met, jotka puvussa on kastettu.

Nauhat  
pakanallista alkuperää
Värilliset nauhat ovat pakanallis-
ta perua. Vaaleansinisillä nauhoil-
la lepyteltiin pahoja henkiä, joiden 
uskottiin olevan kateellisia arvok-
kaan poikalapsen syntymisestä. 

1800-luvun puolivälin jälkeen 
yleistyi tapa osoittaa lapsen suku-
puoli vaaleansinisellä tai -punai-
sella nauhakoristelulla. Empire-
tyylinen lasten kastepuku väril-
lisine sukupuolitunnuksineen on 
pitänyt puoliaan nykyaikaan asti. 
Materiaalit ovat vaihdelleet kulloi-
senkin muodin mukaan.

Jos suvussa ei ole ollut omaa 
perintökastepukua, taitavat kum-
mit tai äidit ompelivat kauniin 

puvun, joka sitten pantiin kiertä-
mään suvussa. Puhtauden ja viat-
tomuuden valkoisissa sävyissä on 
pysytty. Moni on hankkinut kas-
tepuvun jo valmiiksi luonnonval-
koisena siksi, että puku ajansaa-
tossa kuitenkin kellastuu. 

Näyttely kokoon 
yhteistyöllä
Oulunsalon kotiseutumuseon 
näyttelyn toteuttavat yhteisvoimin 
Oulun Ympäristön Kalevalaiset 
Naiset ry, Oulunsalon seurakunta, 
Oulunsalon Kulttuuri-instituut-
ti ja Kotiseutuseura Oulunsalo ry. 

Mukana 23 kastemekkoa, jotka 
ovat pääosin kalevalaisten naisten 
lasten, lastenlasten ja lastenlasten-
lasten. Vanhin mekko on 1930-lu-
vulta ja uusin tältä vuodelta. 

Näyttelyn kastemekoista moni 
on sota-ajalta ja heti sen jälkeisil-
tä vuosilta, jolloin kankaita oli vai-
kea saada. Äidit ompelivat tuolloin 

Kastemekkoja kahdeksalta vuosikymmeneltä

kastemekkoja muun muassa hun-
nustaan, laskuvarjokankaista tai 
mustanpörssin annista. (RT)

Kastemekkonäyttely 
12. elokuuta saakka Oulunsalon 
kotiseutumuseolla, Kirkkotie 5.

Terttu Välikangas ja Leena Leskelä katsovat kehdossa olevaa Kirsti Ojalan 
neulekoneella valmistamaa pukua vuodelta 1986, telineessä Eeva-Kaarina 
Sarastamon suunnittelema ja omistama puku vuodelta 1976.

K i r s t i  O ja la

nen tietää mitä haluaa, ja menee 
sen mukaan eteenpäin. 

Martta luonnehtii itseään tou-
huihmiseksi. Hän on ikänsä teh-
nyt töitä käsillään, ja työsarkaa 
on riittänyt muun muassa ar-
tesaanina ja perushoitajana. 

Villiä vilskettä on ollut koti-
kentälläkin, pesuetta aviopuoli-
son, Haukiputaan seurakunnan 
kappalaisen Martti Heinosen, 
kanssa on kasvatettu kokonai-
sen jääkiekkokentällisen eli vii-
den lapsen verran. 

Martta sanoo olevansa nyt elä-

mäntilanteessa, jossa hän erityi-
sesti opettelee kuuntelemaan it-
seään ja välttämään turhaa stres-
saamista. 

– Olen vähän liian tunnolli-
nen, siskoni Maria osaa todella-
kin ottaa sen hyvän paikan! Toi-
von kasvavani tästä piirteestä ir-
ti, ja pääseväni lähemmäksi Her-
raa, sinne jalkojen juureen istus-
kelemaan.

MARJA BLOMSTER

Naistenviikko 20.–27. heinäkuuta.
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Eetterissä
Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 25.7. ja 1.8. Oulun seurakun-
tien aluelähetykset jäävät lähet-
tämättä teknisten ongelmien ta-
kia.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta www.toi-
vonpaiva.fi 
28.7. klo 15.40 Naisen allak-
ka. Kolumnistina Suvi Eriksson 
Oulun yliopistosta.
Kasvun paikat:
29.7. klo 15.40 Kasvun paikka. 
Uuden ammatin edessä. Jyväs-
kyläläinen Mira Riihinen ha-
keutui lähihoitajakoulutuk-
seen, koska artesaanin ammatti 
ei työllistänyt. Millä mielin hän 
luopui unelma-ammatistaan, ja 
mitä hän pohtii tulevasta työs-
tään? Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster.
4.8. klo 15.40 Naisen allakka. 
Puheenvuoron käyttää oululai-
nen opettaja Saila Kukkohovi-
Jämsä.
5.8. klo 15.40 Kasvun paikka. Ii-
läinen Saara Niskala kasvoi ai-
koinaan sijaisperheessä, nyt hän 
toimii itse sijaisvanhempana. 
Mikä sai ryhtymään tähän, ja 
kuinka tehtävässä jaksaa? Ohjel-
man toimittaa Marja Blomster.
 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz 
Su 25.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Nivalan kirkosta.
Su 1.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Raahen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Su 25.7. klo 10 jumalanpalvelus 
tuomiokirkosta. 
Su 1.8. klo 10 jumalanpalvelus 
tuomiokirkosta.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 25.7. messu klo 10 vanhasta 
kirkossa. 
Su 1.8. messu klo 10 vanhasta 
kirkossa.

Ohjelmatiedot: www.
oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Evankelioimisvalmennusta elokuussa Oulussa

Miten olla kuin käärme ja kyyhkynen?

Oulun Totuus’10-tapah-
tumaan liittyen järjes-
tetään evankelioimis-
valmennusta. Valmen-

nus pidetään sunnuntaina 8. elo-
kuuta alkaen kello 14 Karjasillan 
kirkolla. Tapahtuma kestää ilta-
kahdeksaan ja on avoin kaikille. 
Valmentajiksi on kutsuttu evan-
kelistapariskunta Kalevi ja Lee-
na Lehtinen. 

Evankelioimisvalmennus on 
tarkoitettu kaikille, jotka halua-
vat olla mukana palvelemassa ja 
siten kertomassa hyviä uutisia. 
Valmennus toimii rohkaisuna ja 
inspiroijana lähteä seikkailuun 
ihmisten keskelle Jumalan suun-
nitelmiin turvaten. Ennakkoil-
moittautumista ei tarvita.

Kalevi ja Leena Lehtinen ovat 
pitkän linjan julistajapariskunta. 
Viimeksi he antoivat Totuus-ta-
pahtuman evankelioimisvalmen-
nusta vuonna 2008. 

Lähimmäisen palvelua  
ja evankeliointia
Leena Lehtinen toimii sekä ru-
noilijana, kirjailijana että julista-
jana. Hän pitää myös seminaareja 
muun muassa tunteiden ymmär-
tämisestä ja ilmaisusta.

Kalevi Lehtinen on Suomen 
tunnetuimpia julistajia maail-

malla. Hänen kirjojaan on pai-
nettu neljällä kielellä yhteensä 
yli miljoona kappaletta. Kalevi 
toimii missioevankelistana sekä 
evankelioimisnäyn levittäjänä, 
ideoijana ja kouluttajana.

Totuus-tapahtuma on Oulun 
alueen kristittyjen yhdessä järjes-
tämä ilmainen palvelutapahtu-

ma, jossa kristityt eri seurakun-
nista ja yhteisöistä kokoontuvat 
Oulun kaduille ja toreille palve-
lemaan lähimmäisiään. 

Kaavaa palvelemisen tavoille 
ei ole, vaan jokainen osallistuja 
tuo oman osaamisensa ja mieli-
kuvituksensa käyttöön. Lähtö-
kohtana tapahtumalle on Juma-
lan ylenpalttinen rakkaus, josta 
osallistujat haluavat kertoa te-
oin ja sanoin. Ilmaiseksi, kos-
ka ovat lahjansakin ilmaiseksi 
saaneet. 

Totuus-tapahtumassa ovat 
mukana International Christian 
Fellowship of Oulu, Jumalan las-
ten seurakunta, Oulun Adventti-
seurakunta, Oulun ev.-lut. seura-
kunnat, Oulun Helluntaiseura-
kunta, Oulun Lähetysseurakun-
ta, Oulun Vapaaseurakunta sekä 
Pelastusarmeija.

RAUHAN TERVEHDYS

K I N O K U L M A

Tämä tarina on totta. Helen Keller 
(1880–1968) sairastui puolitois-
tavuotiaana. Hän menetti näön, 
kuulon ja puhekyvyn. Perhe oli jo 

valmis lähettämään Helenin laitoshoi-
toon. He ottivat yhteyttä Perkinsin insti-
tuuttiin, joka lähetti entisen potilaansa 
Annie Sullivanin tytön opettajaksi. Isä ja 
äiti eivät osanneet hoitaa tytärtään. Hä-
nelle ei oltu asetettu mitään rajoja. Anni-

Fyysistä draamaa parhaimmillaan
en tapaa opettaa lasta järkytti perhettä.

William Gibson kirjoitti Helen Kel-
leristä ja Annie Sullivanista näytelmän, 
joka pohjautui Kellerin 22-vuotiaana 
julkaisemaan kirjaan. Arthur Penn oh-
jasi sen Broadwaylle. Pääosissa olivat 
Anne Bancroft ja Patty Duke. Kolme 
vuotta myöhemmin näytelmästä tehtiin 
elokuva, ohjaajana Penn. Tuotantoyhtiö 
halusi Annien rooliin suuren tähden. 
Penn piti päänsä eikä Elisabeth Taylor 
saanut roolia. Bancroft ja Duke näytte-
levät Ihmeidentekijässä (1962) Sulliva-
nia ja Kelleriä. Molemmat saivat ansai-
tusti Oscarin.

Penn ei lähtenyt avaamaan näytel-
mää sisätiloista kuin muutamissa koh-
tauksissa. Se oli viisas päätös. Toinen 
hieno ratkaisu oli käyttää syvätarkkaa 
mustavalkoista kuvaa. Siinä kuva-alas-
sa edessä tapahtuva ja tausta ovat yh-
tä tarkkoja. Elokuvan hienoimpia jak-
soja on Kellerin ja Sullivanin yhteenot-

to perheen kesämajassa. Kohtauksessa 
näkyy Helenin sisäisen maailman sul-
keutuneisuus ja fyysinen näytteleminen. 
Jakso kuvattiin kolmella kameralla, ja 
se on edelleenkin ylittämätön näytteli-
jätyön bravuuri.  

Penn oli teatterin ja television kasvat-
ti. Hän ymmärsi näyttelijöitä ja hallit-
si intiimin draaman vaatimukset. Kos-
ka Helen ei puhu, eleillä, ilmeillä ja liik-
keellä on suuri merkitys. Hetkittäin 
tuntuu kuin katsoisi mykkäelokuvaa. 
Siitä johtunee, että kun isä ja äiti ovat 
kuvassa, draama kuihtuu repliikeiksi.

Hellen Kelleristä tuli vasemmistolai-
nen poliittinen aktivisti. Ystävyys Sul-
livanin kanssa säilyi opettajan kuo-
lemaan asti. Suomessa Keller vieraili 
vuonna 1957.

PENTTI KEJONEN
Ihmeidentekijä YLE Teemalla 
sunnuntaina 25. heinäkuuta.

• Totuus-tapahtumaa vietetään  20.–21. elokuuta. Palvelupisteissä 

muun muassa pyöränhuoltoa, käsien hoitoa sekä lapsille askarte-

lua. Jos sinulla on idea palvelupisteisiin liittyen, ota yhteyttä Mar-

ja Vehkalaan p. 041 581 9226, marja_vehkala@hotmail.com. Lisä-

tietoa tapahtumasta www.yksitotuus.fi/rekry. 

Fakta

Leena ja Kalevi Lehtinen saapuvat Ouluun elokuussa. 
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Totuus ja harha ovat aiheena 9. sunnuntaina helluntaista. Evankeliumikirjan 
päivän johdantotekstin mukaan ”kristitty joutuu elämässään kamppailemaan 
erottaakseen totuuden valheesta ja oikean väärästä. Jumalan tunteminen ja hä-

nen tahtonsa kyseleminen ohjaavat häntä totuuteen”.
UT:n lukukappale on 1. Johanneksen kirjeestä. Siinä puhutaan henkien tunnis-

tamisesta:
”Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne 

Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnet-
te Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, 
lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Juma-
lasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulos-
sa ja joka jo on maailmassa. Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo 
väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He 
ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Me 
olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalas-
ta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.”

Vaikka Johanneksen kirje on nimitetty ’kirjeeksi’, siinä esiintyy saarnamaisia ju-
listavia elementtejä. ”Kirjeellä” ei ole aloitusta eikä päätöstä perinteisen kreikkalai-
sen kirjemuodon mukaan. Niin ikään lähettäjän nimi, alkutervehdys ja päätöster-
vehdys puuttuvat. Kirje on kuitenkin linjassa 2. ja 3. kirjeen kanssa ja Johanneksen 
evankeliumin kanssa. Rakkauden korostaminen ja harhaopeista varottaminen ovat 
olennainen osa Johanneksen kirjeiden sanomaa. Seurakunnallinen toiminta oli vas-
ta muotoutumassa, eikä vakiintuneita rakenteita ollut olemassa. ”Äsken syntyneet” 
kristityt tarvitsivat vielä runsaasti ohjausta.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 92:5–10 , 13–16 
Ensimmäinen lukukappale 
5. Moos. 13:1–5 tai Job. 28:7–15, 23–28 
Toinen lukukappale 
1. Joh. 4:1–6 
Evankeliumi 
Matt. 7:15–23 

Elävä, iankaikkinen Jumala.

Me kiitämme sinua sanastasi,

joka on muuttumaton ja ikuinen.

Tässä maailmassa totuus ja valhe,

sinun sanasi ja ihmisten omat kuvitelmat

törmäävät toisiinsa.

Auta meitä erottamaan 

totuuden henki ja eksytyksen henki

ja tunnustamaan Poikasi Jeesus Kristus

ainoaksi Herraksemme.

Anna seurakunnallesi oikeita opettajia,

jotka Henkesi valaisemina

kysyvät ja opettavat meitä kysymään

kaikessa sinun tahtoasi.

Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä.

Totuuden hedelmä
Yhteiskunta, kirkko ja media vilisevät valheita. Pilatuksen kysymys: Mikä on totuus? on 
aina ajankohtainen. Yhä edelleen tuo kysymys jää vastausta vaille.

Kansa kyllä tänäänkin huutaa sitä, mitä se milloinkin pannaan huutamaan, mutta 
totuuden kanssa tuolla huudolla on hyvin vähän tekemistä. Onko totuus verrattuna esi-
merkiksi yleiseen mielipiteeseen enää ollenkaan tavoiteltava arvo yhteiskunnassamme, 
kirkossamme tai mediassa? Kiinnostaako ketään enää muu kuin oma ”musta tuntuu” 
-totuus, ja sen esillä pitäminen?

Tällä viikolla Jeesus puuttuu tähän pohdiskeluun kovilla sanoilla: "Varokaa vääriä pro-
feettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 
Hedelmistä te heidät tunnette... Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse tai-
vasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat 
minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimes-
säsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta 
silloin he saavat minulta vastauksen: 'En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vää-
ryydentekijät!'”

Jeesus puhuu hengellisestä totuudesta ja harhasta. Kirkkokäsikirja toteaa tyhjentä-
västi tästä asiasta: ”Kristitty joutuu elämässään kamppailemaan erottaakseen totuuden 
valheesta ja oikean väärästä.” Totuuden ja harhan erottaminen on tärkeintä pelastuksen 
asiassa. Tiedätkö Sinä, miten tästä valheen maasta päästään perille taivaan kotiin?

”Kristus on tiemme, valo sydäntemme,
toivomme ainut, pyhä totuutemme.
Armosi, Jeesus, anna voimaksemme,
uudista meidät.”

SATU VääTäINEN
Sotkamon seurakuntapastori

w w w.sxc . hu
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Ikuisen elämän käsite saa 
elokuviksikin siirtyneessä 
kirjasarjassa uuden 
ulottuvuuden. Vampyyrit ovat 
ottaneet vaikutteita mormonien 
uskosta.   

Voiko vampyyrillä olla sielua? Si-
tä pohtii Edward Cullen, 17-vuo-
tiaana vampyyriksi muuttunut 
nuorukainen yhdysvaltalaisen 

Stephenie Meyerin Houkutus-sarjan kir-
joissa. 

Kirjasarjan päähenkilö on 17-vuoti-
as Bella Swan, joka muuttaa äitinsä luota 
aurinkoisesta Arizonasta isänsä huomaan 
maan sateisille luoteiskulmille. Siellä hän 
kohtaa komean, mutta hieman salaperäi-
sen Edwardin ja rakastuu. 

Pian käy ilmi, että tavallista ihmistä 
paljon nopeampi ja kauniimpi Edward on 
vampyyri. Hän asuu kaupungin ulkopuo-
lella vampyyrivanhempiensa ja -sisarus-
tensa kanssa. 

Cullenin perheen jäsenet ovat hyvissä 
väleissä paikallisten asukkaiden kanssa. 

Esikuvallisia vampyyrejä
Tosin kukaan ei tiedä, että he ovat vam-
pyyrejä, sillä he hankkivat ravintonsa met-
sästämällä villieläimiä kaukaisista erä-
maista. Lähireservaatin intiaanien kanssa 
välit ovat kireät mutta rauhalliset. Syynä 
on vuosia sitten tehty sopimus: he sitou-
tuvat pysymään poissa intiaanireservaa-
tin alueelta ja intiaanit pitävät omana tie-
tonaan sen, että Cullenit ovat vampyyrejä.

Samankaltaisia 
arvoja
Sarjan kirjoittaja, vuonna 1973 syntynyt 
Stephenie Meyer on uskonnoltaan mor-
moni. 

Kirjoissa ei puhuta mitään uskonnoista. 
Bella tai kukaan muukaan ei käy kirkossa 
eikä temppelissä. Yhtään pappiakaan kau-
pungissa ei taida asua. Silti kirjoista löy-
tyyy paljon sekä perinteisiä arvoja kunni-
oittavia kristittyjä että mormoneja miel-
lyttäviä arvoja. 

Vaikka mormoneita pidetään kristilli-
senä uskontona, poikkeaa heidän uskonsa 
joiltain osin peruskristillisistä painotuk-
sista. Esimerkiksi heillä on Raamatun li-
säksi muitakin pyhiä kirjoja ja heille Isä, 
Poika ja Pyhä Henki ovat kolme erillistä 

persoonaa.
Arkisilta elämänarvoiltaan mormonit, 

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen kirkon jäsenet, ja konservatii-
viset kristityt ovat samankaltaisia.

Kristitty käy jumalanpalveluksessa kir-
kossa, samoin mormoni. Molemmat py-
hittävät lepopäivän. Molemmat kunnioit-
tavat perinteisiä perhearvoja. Osa mormo-
neista ja kristityistä suosii perinteistä su-
kupuolijakoa: miehen tehtävä on olla per-
heen pää, naisen tehtävä on 
luoda rakkautta ympärilleen 
ja hoitaa kotia.

Perinteinen ja
puhtoinen arki
Cullenin vampyyriperhe elää 
perinteisen perhemallin mu-
kaan: Edwardin äiti, Esme, 
on kotiäiti. Hänen puolison-
sa Carlisle työskentelee lääkä-
rinä paikallisessa sairaalassa. 
Edwardin lisäksi perheeseen kuuluu neljä 
muutakin lasta, kaikki teini-ikäisinä vam-
pyyriksi muutettuja.

Esmen tapaan Bellakin on oikea kodin-
hengetär. Hän asuu isänsä kanssa kaksin 

ja hoitaa taloudessa sekä ruuanlaiton et-
tä siivouksen. 

Cullenin perheen isä Carlisle on paitsi 
perheen isähahmo, myös perheensä pää: 
hänen puoleensa näyttää jokainen kään-
tyvän tiukan paikan tullen.

Sekä mormoneilla että konservatiivis-
sa kristillisissä piireissä johtajuus kuu-
luu miehelle. Se näkyy ulkopuolisille esi-
merkiksi siinä, että pappeus, seurakun-
nan paimenena toimiminen, on yksin-

omaan miesten oikeus. Myös 
seurakuntien ja kirkkojen kor-
keimmat päättäjät ovat miehiä. 
Vaikka naisiakin on päättävis-
sä elimissä, on jako yleensä sel-
vä: naiset päättävät naisten asi-
oista, miehet sekä miesten asi-
oista että yhteisistä asioista.

Bella on tuiki tavallinen tei-
ni vikoineen ja hyveineen. Ta-
vallisesta amerikkalaisnuores-
ta hän tosin poikkeaa siinä, et-

tei juo lainkaan kahvia tai teetä. Hän ei 
myöskään käytä alkoholia tai tupakoi. 

Sekä mormoni että konservatiivikristit-
ty haluavat, että heidän nuorensa pukeu-
tuvat säädyllisesti ja käyttäytyvät kauniis-
ti, kuten kirjan nuoriso käyttäytyykin. He 
eivät kiroile, käytä alkoholia tai tupakoi. 
Mormoneilla ohjeistus on viety hieman 
pidemmälle, sillä heidän terveysohjees-
saan Viisauden sanassa kehotetaan välttä-
mään myös riippuvuutta aiheuttavia kah-
via ja teetä.

Lihaa Bella ei syö lainkaan, ja kehottaa 
isäänsäkin vähentämään sitä. Myös tämä 
on Viisauden sanan mukaista. Siinä suosi-
tellaan, että lihaa pidettäisiin kylmän ajan, 
siis talven, ruokana. 

Sovinnaista
seurustelua
Nuoren parin seurustelu on pitkään via-
tonta läheisyyttä ja yhdessä olemista. Vas-
ta myöhemmin tulee ensimmäisen suudel-
man aika. Edward ja Bella eivät juuri us-
kalla suudella, koska Edward pelkää satut-
tavansa haurasta tyttöä, mikäli menettää 
itsekontrollin. 

Itsekontrollissa voidaan nähdä viittaus 
myös käsitykseen, että seksi ennen avioliit-
toa voi satuttaa ihmistä. Se varmasti miel-
lyttää sekä perinteisiä mormoniarvoja et-
tä kristillisiä arvoja kunnioittavia ihmisiä.

Vaikka Bella ja Edward ovat nuoria – tai 
ehkä juuri siksi – Bella mieltää heidän suh-
teensa ikuiseksi. Perinteisiä arvoja kunni-
oittavat kristityt eivät useinkaan hyväk-
sy avioeroa. Mormonit puolestaan ajatte-
levat, että avioliitto solmitaan paitsi tätä 
elämää myös ikuisuutta varten. 

Toisin kuin kaikkein perinteisimmille 
kristityille, mormoneille avioero on sal-
littu, mikäli yhteiselo ei onnistu. Silloin 
katkeaa myös ikuiseksi solmittu avioliit-
to. Moniavioisuus ei ole sallittua Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
kirkon jäsenille.

Bella joutuu 
tekemään 
suuren 
valinnan 
toisensa 
perään.



11   Nro 23      22.7.2010

lita, mitä tehdä sikiölle, joka on tuhota äi-
tinsä raskauden aikana. 

Edward ja muut Cullenin perheen vam-
pyyrit valitsevat joka päivä, etteivät he juo 
verta ihmisistä, vaan ravitsevat itseään vil-
lieläinten verellä. He voittavat joka päivä 
pahan itsessään ja elävät epäitsekkäästi ja 
oikein. Samanlaisiin oman pahuutensa 
ylittäviin valintoihin ihmistä kehotetaan 
pyrkimään Mormonin kirjassa. 

Paranneltu versio 
ihmisestä
Mormonit uskovat, että ih-
minen elää henkipersoonana 
ennen syntymäänsä. He us-
kovat myös, että ihminen – 
mormoni tai muunuskoinen 
– voi omilla teoillaan vaikut-
taa siihen, pääseekö hän kuol-
tuaan Jumalan läheisyyteen. 

Edward ja hänen vampyy-
risisaruksensa ovat kuin paranneltu versio 
ihmisestä: he eivät vanhene eivätkä sairas-
ta, heidän aistinsa ovat monin verroin ih-
misen aisteja tehokkaammat eikä heidän 
ole tarpeen hengittää. 

Heidän ihonsa kimaltelee timanttien 
lailla auringossa ja he ovat lähes ylimaalli-

Esikuvallisia vampyyrejä

Maailmanlaajuinen 
myyntimenestys
• Stephenie Meyerin kirjoittama teos 

Houkutus (englanniksi Twilight) il-

mestyi vuonna 2005. 

• Kirjasarjaan kuuluu kolme muutakin 

kirjaa: Uusikuu (2006), Epäilys (2007) 

ja Aamunkoi (2008).

• Kolmesta ensimmäisestä kirjasta on 

tehty elokuvat, joista viimeisin on 

parhaillaan elokuvateattereissa.

• Maailmanlaajuisesti kirjoja on myyty 

yli 50 miljoonaa kappaletta.

Fakta

Mormonit ja intiaanit 
– samaa sukua
Mormonit uskovat, että Amerikan intiaa-
nit ovat mormoneille tärkeän profeetta Le-
hin jälkeläisiä. 

Heidän historiansa alkaa Mormonin 
kirjan mukaan vuoden 600 eKr. paikkeil-
la. 

Tuolloin juutalaiset olivat ahdingossa 
babylonialaisten piiritettyä Jerusalemin. 
Profeetta Lehi varoitti heitä hengellisestä 
rappiosta, mutta juutalaiset eivät kuunnel-
leet häntä. Niinpä hän lähti yhdessä oman 
ja erään toisen perhekunnan kansa erä-
maavaellukselle Arabian niemimaan hal-
ki ja edelleen laivalla valtameren yli luvat-
tuun maahan, Amerikkaan.

Lehin kuoltua tuli hänen poikiensa vä-
lille kiistaa johtajuudesta. Hurskas poi-
ka Nefi matkusti muiden, nefiläisiksi kut-
suttujen vanhurskaiden kanssa pois. Laa-
manin ja Lemuelin, Lehin jumalattomien 
poikien, yhteisöä ryhdyttiin nimittämään 
lamanilaisiksi. Myöhemmin, monien vai-
heiden jälken nefiläiset tuhoutuivat ja la-
manilaisia kohtasi kirous. Sen merkiksi 
heidän ihonsa muuttui tummaksi. 

Amerikan intiaanien uskotaan olevan 
osaksi lamanilaisten jälkeläisiä. Kenties 
kunnianosoituksena tätä ajatusta kohtaan 
on Stephenie Meyer nimennyt kirjoissaan 
esiintyvät quileute-intiaanit hebrealaispe-
räisillä nimillä. Bellan paras ystävä on Ja-
cob. Hänen sukunimensä on Black, mus-
ta. Muita raamatullisesti nimettyjä intiaa-
neja ovat esimerkiksi Paul (Paavali), Eph-
rain (Efraim), Joshua (Joosua), Rebecca ja 
Rachel (Raakel).

Eevan omena 
ja yksilön valinta
Edward ja Bella avioituvat. Pian avioliiton 
solmimisen jälkeen Bella tulee raskaaksi, 
kuten perinteisen kunnon vaimon kuu-
luukin. 

Osa mormoneista ei hyväksy ehkäi-
syä, vaan uskoo, että Aatamille ja Eevalle 
annettu kehotus lisääntymisestä ja maan 
täyttämisestä on edelleen voimassa. Eh-
käisyä eivät virallisesti käytä myöskään 
katoliset tai vanhoillislestadiolaiset.

Houkutus-kirjan kannessa oleva ome-
na viittaa kirjailija Stephe-
nie Meyerin mukaan Aata-
miin ja Eevaan. Omena on 
perinteisesti edustanut he-
delmällisyyttä, mutta kris-
tillisessä symboliikassa se 
on viitannut myös syntiin 
houkuttamiseen. Halutes-
saan omenassa voi nähdä 
myös mormoneille tärkeän 
yksilön valinnan symbolin: 
Eeva ja Aatami tekivät valinnan ja maistoi-
vat pahan tiedon puusta. 

Myös Bella joutuu tekemään suuren va-
linnan toisensa perään. Hänen pitää vali-
ta, elääkö ihmisenä vai muuttuuko vam-
pyyriksi, hänen pitää valita kahden rakas-
tamansa miehen väliltä ja hänen pitää va-

Edward valitsee 
joka päivä, 
ettei juo verta 
ihmisestä. Hän 
voittaa pahan 
itsessään.

Ku va t :  w w w.t w i l i g h t t h e m ov ie . co m

sen kauniita. Bella kuvaileekin poikaystä-
vänsä kauniiksi kuin enkeli. Ehkä he, kiltit 
vampyyrit, ovat enkelin vastineita? Mor-
monin kirjassa kerrotaan nimittäin, että 
enkelit ovat lihaa ja luuta. Verestä siinä ei 
puhuta.

Mormonit uskovat, että ihminen koro-
tetaan kuolemansa jälkeen Jumalan lähei-
syyteen, mikäli hän elää elämänsä hyvin. 
Ihmisen kehittyminen on alkanut jo en-
nen hänen maanpäällistä elämäänsä ja se 
jatkuu kuoleman jälkeenkin. Jotkut usko-
vat jopa, että oikein hyvin elävä ihminen 
voidaan korottaa jumalaksi jollekin toi-
selle planeetalle. Sanonnan mukaan ”sel-
lainen kuin Jumala on tänään, meistäkin 
voi tulla”. 

Ja toden totta, kirjasarjan lopussa Bel-
lasta tulee yksi yli-inhimillisistä vampyy-
reistä, yhtä kaunis ja kuolematon kuin 
muutkin.

Oli Edwardilla sielua tai ei, ainakin 
hän näyttää ensimmäisestä kirjasta teh-
dyssä elokuvassa enkeliltä, kun biologian-
luokassa hänen olkapäillään näkyvät taus-
talla olevan täytetyn valkoisen pöllön sii-
vet. Tosin mormonienkeleillä ei ole siipiä.

SATU LAPINLAMPI

Juttu perustuu Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon Oulun 
tiedotuksesta vastaavan Markku Leirimaan 
haastatteluun ja Religion News Servicen 
artikkeliin Mormon influence, imagery run 
deep through  ’Twilight’.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
25.7. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Jyrki Vaara-
mo, avustaa Tiina Kinnunen 
ja kanttori Henna-Mari Sivu-
la. www.virtuaalikirkko.fi
Kesäkirkko su 25.7. klo 12 
Vanhassa kappelissa. Ari-
Pekka Metso ja Henna-Ma-
ri Sivula.
Messu su 1.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Urkuri 
Maija Tynkkynen ja kantto-
ri Raimo Paaso. www.virtu-
aalikirkko.fi
Kesäkirkko su 1.8. klo 12 
Vanhassa kappelissa. An-
na-Mari Heikkinen ja Raimo 
Paaso.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 25.7. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Sari Wallin.
Sanajumalanpalvelus su 
25.7. klo 10 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Juha Sarkki-
nen, kanttorina Ilkka Järviö.
Konfirmaatiomessu su 25.7. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Esa Nevala, 
avustavat Jussi Rinta-Joup-
pi, Kati Erkkilä, Teemu Lop-
pi, kanttorina Sari Wallin. 
Maikkula 3 -ryhmän konfir-
maatio.
Messu su 25.7. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Erja Järvi, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 25.7. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Messu su 1.8. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Juha 
Sarkkinen, kanttorina Jussi-
Pekka Heikkilä. 
Messu su 1.8. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Konfirmaatiomessu su 1.8. 
klo 10 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, avustavat Johanna 
Rantala, teol. yo Anna Taus-
ta, Sanna Ronkainen, Simo 
Ollikainen, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Kaakkuri 3 -ryh-
män konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 1.8. 
klo 14, Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, saarna teol. yo Anna 
Tausta, avustavat Johanna 
Rantala, Sanna Ronkainen, 
Simo Ollikainen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Kaakkuri 4 
-ryhmän konfirmaatio.

Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 25.7. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Helena Paalanne, 
avustavat Terhi-Liisa Suti-
nen, Nuusa Parkkinen, Pau-
la Rupponen ja Saara Anne-
berg, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Tuira 1 -ryhmän konfir-
maatio. Radiointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 25.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Nanna He-

kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Vaellusrippikouluryhmän 
konfirmaatio.

YLIKIIMINKI
Messu su 25.7. klo 12 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Iltakirkko su 1.8. klo 18 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
25.7. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Eeva-Maija Sorvari.
Messu su 1.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 
Messu su 18.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.
 
Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 
25.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Maria Vähäkangas, saar-
na Jari Flink, kanttorina El-
se Piilonen. Konfirmoitava-
na kesän 4. leiririppikoulu-
ryhmä.
Konfirmaatiomessu su 
1.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, saarna Maria 
Vähäkangas, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Konfirmoita-
vana kesän 5. leiririppikoulu-
ryhmä.

Kempele
Messu su 25.7. klo 10 van-
hassa kirkossa. Toimittaa Ju-

ha Maalismaa, avustaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Eija Sa-
volainen.
Messu su 1.8. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Juha Maa-
lismaa ja Leena Brockman, 
kanttorina Eija Savolainen.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
25.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Hanna Korri.
Messu su 31.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Anna-Maari 
Ruotanen, kanttorina Han-
na Korri. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
25.7 klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kanttori-
na Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
1.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö.

Muhos
Virsimessu su 25.7. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Timo 
Ustjugov. 
Kyläkirkko su 25.7. klo 12 
Mäntyrannan koulun salis-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov.
Messu su 1.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kajava. 

Oulunsalo
Messu su 25.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Taru Pisto.

Sanajumalanpalvelus su 
1.8. klo 10 kirkossa. Ttoi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
KeStILä
Messu su 25.7. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Ar-
ja Leinonen. Messun jälkeen 
hautausmaahartaus.

pIIppOLA
Sanajumalanpalvelus su 
25.7. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä.

pULKKILA
Sanajumalanpalvelus su 
25.7. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Pulkkila-päivät. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Unto Määttä. Kunniakäynti 
sankarihaudoilla. 
Jokilaaksojen tammen-
lehväsukupolven kristil-
lis-isänmaallinen kirkko-
pyhä su 1.8. klo 11 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Unto Määttä. 
Avustavat Siikalatvan kirk-
kokuorot, kappalaiset Pert-
tu Kyllönen ja Reijo Tuomo-
la, kanttorit Arja Leinonen ja 
Veijo Kinnunen. Tekstinluki-
joina ovat Sirkka Marjomaa 
ja Kaarlo Jormalainen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kun-
niakäynti sankarihaudoilla, 
ruokailu Ylämäkelän koulul-
la. Päiväjuhla ruokailun jäl-
keen kirkossa. Päätöskahvit 
Ylämäkelän koululla. 

pYhäNtä
Sanajumalanpalvelus su 

laakoski, avustavat Anssi Pu-
tila, Anna-Maria Timonen ja 
Linda Oikarinen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Koskela 
1 -ryhmän konfirmaatio.
Messu su 25.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Juha Valppu, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Marjo Irjala. 
Konfirmaatiomessu su 25.7. 
klo 13 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Helena Paalanne, 
avustavat Terhi-Liisa Suti-
nen, Nuusa Parkkinen, Pau-
la Rupponen ja Saara Anne-
berg, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Tuira 2 -ryhmän konfir-
maatio.
Konfirmaatiomessu su 25.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Nanna He-
laakoski, avustavat Anssi Pu-
tila, Anna-Maria Timonen ja 
Linda Oikarinen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Koskela 
2 -ryhmän konfirmaatio.
Iltamessu su 25.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Katri Sippo-
la, musiikissa avustaa Ilona 
Kiesilä. 
Viikkomessu ke 28.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. 
Messu su 1.8. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 1.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, saar-
naa teol. yo Nuusa Parkki-
nen, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. 
Konfirmaatiomessu su 1.8. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Päivi Jussi-
la, avustavat Merja Oksman, 
Mikko Aaltonen ja Sanna 
Mäläskä, kanttorina Marjo 
Irjala. Pateniemi 4 -ryhmän 
konfirmaatio.
Iltamessu su 1.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa teol. yo 
Linda Oikarinan, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 4.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 25.7. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Messu su 25.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Katri Sippola, musiikissa 
avustaa Ilona Kiesilä.
Konfirmaatiomessu su 1.8. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, avustaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Radio Dei. Heikkilänkan-
gas-Sanginsuu ja Saarela-
Kirkkokangas -ryhmien kon-
firmaatio. 
Messu su 1.8. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Erja Järvi, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Konfirmaatiomessu su 1.8. 
klo 13 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Jouni Riipinen, 
avustaa Pentti Kortesluoma, 

25.7. klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Arja Leinonen.

rANtSILA
Sanajumalanpalvelus su 
25.7. klo 19 Kärsämänkylän 
rukoushuonella Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen. Kirkkokahvit.

Tyrnävä
Messu su 25.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski. 50 vuotta sit-
ten ripillepäässeiden kirkko-
pyhä, ruokailu srk-talolla.
Sanajumalanpalvelus su 
1.8. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

teMMeS
Messu su 1.8. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. 

Yli-Ii
Messu su 18.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Penna-
nen, kanttorina Anna-Kaisa 
Pitkänen.
Kesäillan hartaus ti 20.7. 
klo 18.30 kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Anna-Kaisa Pitkänen.
Sanajumalanpalvelus su 
25.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Pennanen, kant-
torina Anna-Kaisa Pitkänen.
Virsilauluilta ti 27.7. klo 
18.30 kirkossa. Lauletaan pe-
rinteisiä ja kesäisiä virsiä. Tie-
kirkon esittely ja kahvit. 

Varjot

Pilvet varjonsa
pellolle piirtää, 
auringon ratas
aikaa siirtää.

Rientää ei tähkät
voi varjosta pois,
mutt’ varjoa ilman
ei valkeutta ois.

Varjot kai annettu
lapsille maan,
elämän onnesta
muistuttamaan.

Jouni Vainonpää

w w w.sxc . hu



13   Nro 23      22.7.2010

Kesäillan musiikkihetket
Ylikiimingin kirkossa torstaisin

22.7.–5.8.2010enot Oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 22.7. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo.
hartaus to 29.7. klo 14, Vesper-
koti. Jyrki Vaaramo.
rauhanyhdistyksen seurat su 
1.8. klo 18, Oulun tuomiokirk-
ko. Erkki Tölli ja Lauri Ylisiurua.

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

Tuiran seurakunta
Kesäseurat to 5.8. klo 14, 
Mäntykoti. Hartauden pitää 
Juha Tahkokorpi. Mukana 
seurakunnan vapaaehtois-
ten lauluryhmä.

Oulujoen seurakunta
hautausmaahartaus to 22.7. 
klo 18.30, Oulujoen hauta-
usmaa. Puhe Riitta Kentala, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Sateen sattuessa harta-
us kirkossa.
hautausmaahartaus to 29.7. 
klo 18.30, Oulujoen hautaus-
maa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Sateen sattuessa 
hartaus kirkossa.
hautausmaahartaus to 5.8. 
klo 18.30, Oulujoen hauta-
usmaa. Puhe Riitta Kenta-
la, kanttorina Sanna Leppä-
niemi.
rauhanyhdistyksen seu-
rat su 25.7. klo 18, Oulujo-
en kirkko. Heikki Nissinen ja 
Antti Kiuru.
rauhanyhdistyksen seu-
rat ke 28.7. klo 19, Oulujoen 
kirkko. Stiven Naatus.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Kesäillan konsertti su 25.7. 
klo 20, Oulun tuomiokirkko. 
Henna-Mari Sivula, sopraa-
no ja Sinikka Ala-Leppilampi 

& Oulunsalo Ensemble. Oh-
jelmassa J. S. Bachin ja W. A. 
Mozartin musiikkia. Vapaa 
pääsy. Ohjelma 5 €. 
Urkukonsertti to 5.8. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Hans-
Jürg Bättig Sveitsi, ohjelma 5 €.

Karjasillan seurakunta
Kauneimpia kotimaisia yk-
sinlauluja -konsertti ke 28.7. 
klo 19, Karjasillan kirkko. 
Maria Mannermaa sopraano 
ja Jussi-Pekka Heikkilä pia-
no tunnelmoivat kesäisesti 
O. Merikannon, T.Kuulan ja 
J. Sibeliuksen ihastuttavien 
yksinlaulujen parissa. Vapaa 
pääsy. Ohjelma 10/5 €. 
Kirjallisuuspiiri Kirjavirtaa 
pappilassa! uteliaille ja kiin-
nostuneille ke 25.8. klo 18–
20, Kastellin kirkko. Syksyn 
ensimmäisessä kokoontumi-
sessa keskiössä ovat Stephe-
nie Meyerin Houkutus ja 
Alica Seboldin Oma taivas. 
Avaa kirja ja lue, tule ja kes-
kustele, ilmaise mielipiteesi.

Tuiran seurakunta
Konsertti ke 28.7. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. Oulun-
salo Ensemble johtajanaan 
Sinikka Ala-Leppilampi se-
kä Virve Karen, laulu. Vapaa 
pääsy. 
Konsertti ke 4.8. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. An-
na-Mari Linna, sello ja Kat-
ri Sippola, urut. Vapaa pääsy. 

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMINKI
Kesäillan musiikkihetket 
torstaisin  22.7., 29.7. ja 5.8.  
klo 20, Ylikiimingin kirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 

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. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUULOVAMMAISet
hietasaaren kesäilta to 22.7. 
ja 5.8. klo 17, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Illan-
vietto ulkonaolon merkeis-
sä. Sateen sattuessa olem-
me sisällä.
Viittomakielisten leiripäi-
vä ke 25.8. klo 9.30–16, Hie-
tasaaren leirikeskus. Ohjel-
mallisen leiripäivän hinta 
on 7 € sisältäen aamukah-
vin, lounaan ja päiväkah-
vin. Ilmoittautumiset p. 040 
591 2657 tai anne-mari.kyl-
lonen@evl.fi

NäKöVAMMAISet
Näkövammaisten retki Kem-
peleeseen to 12.8. Tutustu-
minen Kempeleen uuteen ja 
vanhaan kirkkoon, ruokai-
lu Limingassa Helmen Pirtis-
sä ja käynti kauppakeskus 
Zeppelinissä. Lähtö klo 9 lin-
ja-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 järjes-
tetään yhteistyössä Näkövam-
maisten 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 23.7. ja 
30.7. klo 13, Öbergin talo. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Veijareita ja pyhimyksiä 
-lastenlaulutapahtuma su 
15.8. klo 11, juhlateltta Lam-
massaaressa. Mikko Salmi ja 
Soiva siili laulavat ja laulatta-
vat lasten virsiä ja omia laulu-
jaan. Luvassa myös lettukes-
tit. Tapahtuma on ilmainen.
Opastettu kirkkokierros lap-
sille ja lapsiperheille keski-
viikkoisin 4.8. saakka  klo 
13.30, Oulun Tuomiokirkko. 
Lastenpäivät 29.7. saak-
ka klo 10–15 Hietasaaren ja 
Lämsänjärven kaupunkilei-
rikeskuksissa. Lastenpäivät 
7–12-vuotiaille oululaisille jo-

ka arkipäivä. Ohjelmassa on 
hartaushetkiä, leikkejä, as-
kartelua, pelaamista ja ret-
keilyä. Toiminta on ilmaista, 
lapset saavat päivittäin ate-
rian. Ilmoittautua voi paikan 
päällä lapsen ensimmäisenä 
leiripäivänä.

Nuoret
Nuortenilta kesäkeskiviik-
koisin klo 18–21, Hietasaa-
ren leirikeskus. Yhdessäoloa 
ja tekemistä illan teeman 
mukaan. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta 
tarinatupa ma 2.8. ja ke 
4.8. klo 13, Intiön seurakun-
takoti. 

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. erillinen 
ilmoitus.

Sydänleiri 23.–26.8., Roku-
an leirikeskus. Hinta 64 € si-
sältää matkat, majoituksen, 
täysihoidon sekä vakuutuk-
sen Oulun seurakuntien jäse-
nille. 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, kuljetuksen, 
ruokailut, ohjelman ja va-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Leirille on Poh-
jolan Matkan bussikuljetus. 
Lähtö tiistaina linja-autoase-
man tilausajolaiturilta klo 10 

ja paluu saman päivän iltana 
klo 19. Kahden päivän leiriin 
osallistujat palaavat oma-
kustanteisesti. Kyyditys sovi-
taan ilmoittautuessa. Ilm. 2.–
11.8. Saara Haajaselle p. 044 
786 7090. 
Sinkkuleiri 10–12. 9. Roku-
an leirikeskuksessa. Leiril-
lä ollaan hyvässä seurassa, 
ulkoillaan ja tehdään muu-
ta mieltäylentävää. Leiri on 
tarkoitettu alle 65-vuotiail-
le. Tänä vuonna pohdimme 
voimaannuttavia tekstejä ja 
yleensäkin kirjallisuuden vai-
kutusta. Leirin hinta on 39 € , 
pitäen sisällään matkat, ma-
joituksen, ruuat, ohjelman 
ja vakuutuksen Oulun seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoit-
taudu: www.oulunseura-

Päiväkerhoissa 
on vielä paikkoja 

Seurakuntien päiväkerhoihin 
haku Oulussa on päättynyt. 
Syksyn päiväkerhoissa on vie-
lä hajapaikkoja jäljellä, joita 

voi tiedustella päiväkerho-ohjaajilta. 
Päiväkerhoihin otetaan vuosina 

2005–2006 syntyneet lapset. Kolme 
vuotta täyttäneille lapsille on oma 
kerho. Päiväkerhot alkavat elokuus-
sa Karjasillan, Tuiran, Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan ja Oulujo-
en seurakunnissa sekä Ylikiimingin 
alueella. 

Seurakunnan päiväkerho on 
4–6-vuotiaiden lasten oma kerho. 
Se kokoontuu kaksi kertaa viikossa 
kahden tunnin ajaksi. Kerhossa tu-
tustutaan Jeesuksen elämään ja aja-
tuksiin ja keskustellaan Jumalasta ja 
hänen varjelevista enkeleistään. 

Päiväkerho on myös laulua, musi-
sointia ja leikkiä. Yhdessä harjoitel-
laan kädentaitoja askarrellen, muo-
vaillen ja maalaten. Toisinaan keski-

tytään kuuntelemaan satuja ja ker-
tomuksia. 

Kerhossa lapsi oppii hyväksymään 
erilaisuutta ja toimimaan ryhmässä. 

Lisäksi kerholaiset retkeilevät ja 
osallistuvat lastentapahtumiin sekä 
perhekirkkoihin yhdessä vanhempi-
ensa kanssa. Lukuvuosimaksu on 20 
euroa. 

Lisätietoja kerhoista saa lapsityön-
ohjaajilta. Karjasillan seurakunta: 
Marjaana Lassi 040 5747 108, mar-
jaana.lassi@evl.fi. Tuiran seurakun-
ta: Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 
5747 106, kirsi.merenheimo-maen-
paa@evl.fi. Oulun tuomiokirkko-
seurakunta: Outi Metsikko 050 5213 
380, outi.metsikko@evl.fi. Oulujoen 
seurakunta: Saara Hietava 040 5777 
353, saara.hietava@evl.fi. Ylikiimin-
gin alue: Riikka Backman 044 3161 
721, riikka.backman@evl.fi.

RAUHAN TERVEHDYS

22.7. klo 20
Jouni Kokkoniemi, laulu ja 
kitara.

29.7. klo 20
Antti Paakinaho, kantele.

5.8. klo 20
Kaisamarja Stöckell, laulu. 
Sanna Leppäniemi, urut ja 
piano.

12.8. klo 20
Ylikiimingin gospelryhmä

19.8. klo 20
Helinä Nissi, alttoviulu. Outi 
Nissi, piano.

26.8. klo 20
Kamarikuoro Aiolos, johtaa 
Elina Könönen.

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
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kunnat.fi/ilmo tai arkisin p. 
08 3161 340. 

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., 

Kesätauolla 8.8. asti.

Kauneimpia 
kotimaisia 

yksinlauluja 

konsertti ke 28.7. 
klo 19 Karjasillan

kirkossa. 

Maria Mannermaa 
(sopraano) ja 

Jussi-Pekka Heikkilä 
(piano) 

Luvassa kesäisiä 
tunnelmia 

O. Merikannon, 
T.Kuulan ja

J. Sibeliuksen 
ihastuttavien 
yksinlaulujen 

parissa. 
Vapaa pääsy. 

Ohjelma 10 / 5 €. 

SINKKUILLAt

Tiistaisin elokuun 
loppuun saakka 

klo 18–20 
Hietasaaren kaupunki-

leirikeskuksessa

Yhdessäoloa nuotion 
äärellä, mahdollisuus 
saunomiseen. Omat 
makkarat mukaan.

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. Mahdollisuus 
marjastamiseen ja/tai vapaa-
valintaiseen ohjelmaan Ro-
kuan leirikeskuksessa. Ai-
kuiset 15 € , 4–10-vuotiaat 7 

€. Hinta sis. matkat, ruuan, 
kahvit, makkarat ja retkioh-
jelman. Ilm. p. 3161 340 viim. 
15.8. Lisätietoja diakonia-
työntekijä Anu Fedotoffilta 
040 5747 098, nuorisotyön-
ohjaaja Sirpa Karjalaiselta 
040 718 6925 ja teologi Riit-
ta Kentalalta 040 5747 094. 

Muut menot
Opas tuomiokirkossa joka 
päivä 5.9. saakka klo 10–21. 
Opastetut kierrokset keski-
viikkoisin klo 19 alkaen.
elojuhla su 15.8., Oulujoen 
pappila. Pihamaajuhla mes-
sun jälkeen Oulujoen pappi-
lan pihamaalla. Ohjelmassa 
kirkkokahvit, lipunnosto ja 
puheita. Musiikkiohjelmasta 
vastaavat Myllyojan koulun 
musiikkiluokka, Projektikuoro 
ja Seurakuntien soittokunta. 
Oulun hautausmaan opas-
tetut hautausmaakierrok-
set maanantaisin klo 18–20. 
Kierrokset ovat suomenkieli-
siä ja maksuttomia ja niille ei 
tarvitse ilmoittautua etukä-
teen. 26.7. Sodan ja rauhan 
sankareita. 2.8. Kulttuurin ja 
taiteen saralta. 16.8. ja 23.8. 
Kaiken takana on nainen. Ks. 
juttu s. 14.
Oulujoen pappilan kesäkah-

vila su 25.7. ja 1.8. klo 11–13, 
Oulujoen pappila. Myytävä-
nä kahvia, teetä, mehua, jää-
telöä ja kotitekoisia leivon-
naisia. Samalla voi tutustua 
vanhan pappilan viehättä-
vään pihapiiriin ja sisätiloi-
hin.
Vihkihetki Oulun tuomio-
kirkossa pe 30.7. klo 19. 
Meillä on ilo kutsua teidät 
omiin häihinne Oulun tuo-
miokirkkoon. Mukaan tarvit-
sette vain toisenne ja esteet-
tömyystodistuksen. Muus-
ta huolehtii Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta. Todista-
jiakaan ette tarvitse, mut-
ta halutessanne voitte kut-
sua juhlaan omat läheisen-
ne. Vihkimisen jälkeen tar-
jolla on hääkakkua ja kahvit 
tuomiokirkon kryptassa. Ti-
laisuuteen ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon.
Naisten ilta ma 2.8. ja 9.8. 
klo 18–20, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Yhdessä-
oloa, saunomista, kahvitte-
lua ja makkaran paistoa. Tuo 
omat makkarat.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 25.7. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Matka Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Kokkolaan  
21.–22.8. 

Juhlien aiheena on Rajaton 
yhteys. Lisätietoja ohjelmasta
www.kokkolanlahetysjuhlat.fi.

Lähtö la klo 8.30 linja-auto-
aseman tilausajolaiturista, 
paluu sunnuntai-iltana. 

Hinta 45 € sisältää matkat, 
majoituksen kahden hengen 
huoneissa hotelli Kokkolassa sekä vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenille. 

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

Musiikkia 
tuomio- 
kirkossa

Urkuvartit torstaisin klo 12.15
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

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 Tuomaan kirkossa ke 28.7. klo 19

Oulunsalo Ensemble ja Virve Karen (laulu)

Pyhän Luukkaan kappelissa ke 4.8. klo 19

Anna-Mari Linna (sello) ja Katri Sippola (piano/urut)

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

Aikuisten kesähupia 
hautausmaalla

Raksilan markettien parkkipaikka alkaa 
hiljentyä, kello on pian kuusi kesäisenä 
maanantai-iltana. Jätän auton parkkiin ja 
suuntaan tien toiselle puolelle, kohti Oulun 

hautausmaata. Enkä ole yksin. 
Portin sisäpuolella, hautausmaan hiekkakäy-

tävillä odottelee useita kymmeniä muitakin. Ja 
lisää tulee koko ajan, pääasiassa yksin tai kaksin. 
Lapsiperheitä ei näy, opastettu hautausmaakier-
ros ei taida kilpailla uimarantojen ja pomppura-
tojen kanssa.

Opas saapuu paikalle ja kutsuu meidät kasaan. 
Illan aihe on tervaporvarit ja kuvernöörit. Kuun-
telen tarinaa ja lepuutan samalla silmiäni ympä-
ristössä. Auringossa kylpevä nurmi, elämää näh-
neet hautakivet ja lintujen poukkoilu puusta toi-
seen rauhoittavat. Kaivan kamerani esiin.

Lähdemme liikkeelle ja kuljemme kuuliaises-
ti pitkin hiekkakäytävää. Siirtyessä haudalta toi-
selle ihmiset juttelevat keskenään, muuten keski-
tymme kuuntelemaan opasta. 

Hautamuistomerkkien alla lepäävistä vaina-
jista jää mieleen irrallisia juttuja: Tuo oli se, joka 
ei halunnut haudalleen kuolemasta muistuttavaa 
muistomerkkiä. Ja tuo taas on se, jonka kaima on 
kuuluisa satusetä. 

Parin tunnin päästä kierros on ohi. En palaa 
suoraan autolle, vaan teen vielä pienen kävelylen-
kin. Tarvitsen hetken miettiäkseni, millaisen hau-
dan itselleni haluaisin. 

ELSI SALOVAARA

Opastetut hautausmaakierrokset Oulun hautaus-
maalla Intiössä maanantaisin kello 18. Oulujoen 
hautausmaalla viimeinen opastettu kierros torstai-
na 29.7. kello 17. Kokoontumiset pääportilla. 

E l s i  S a l ovaa ra
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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

22.7.–5.8.2010enot Oulussa 

Kastetut
tuomiokirkko: Isla Vero-
na Mulari, Lia Helmi Marie 
Gschwend, Siiri Elle Eerika 
Nousuniemi, Inka Fredrika 
Tuomikoski.
Karjasilta: Mila Eden Au-
relia Hannila, Arttu Verne-
ri Harju, Sakari Helmer Kar-
jalainen, Klaus Onni Samuel 
Kellokoski, Amanda Lumi 
Aurora Koivupuro, Tua-Sa-
mia Sofia Lämsä, Atte Mart-
ti Juhani Mäkelä, Vivian Sii-
ri Johanna Nissinaho, Saima 
Inkeri Nuorala, Lumia Adal-
miina Piiroinen, Aarne Ai-
mo Kullervo Takaluoma, Ii-
sa Margareta Tuoma, Mau-
no Kalle Ilmari Arola, Eeli 
Matti Johannes Heikkinen, 
Aapo Olavi Kekolahti, Emi-
lia Aino Sofia Kettunen, Mi-
ro Rasmus Mikael Kiuru, Se-
veri Pietari Juhani Kuoksa, 
Konsta Matias Lamminmä-
ki, Alina Ellen Emilia Leino-
nen, Valtteri Veli Leinonen, 
Minea Leena Susanna Linna, 
Sidney Toivo Benjamin Man-
rics, Eeli Morris Mäkiniemi, 
Lucas Miko Aleksi Ollikai-
nen, Venla Aino Emilia Pek-
karinen, Roosa Maria Pohjo-
la, Helvi Maria Ruuska, Hel-
mi Inkeri Markontytär Sep-
pänen, Annabella Johanna 
Helena Smart, Matias Juha-
na Ylönen.
tuira: Neea-Marja Fredri-
ka Aho, Alisa Hanna Maria 
Kakko, Noel Oliver Luukko-
nen, Lassi Oskar Mikael Rim-
peläinen, Samuel Eeli Aulis 
Hyytinen, Aleksi Ilmari Kan-
kaala, Aaro Matti Johannes 
Kokko, Oskari Eevert Ohe-
noja, Mona Maria Amanda 
Sääskilahti, Elias Onni Eeme-
li Vähäkangas, Julius Maxi-
millian Nygren.
Oulujoki: Severi Sulo Sante-
ri Kosonen, Milla Anna Kus-
taava Partanen, Miro Oska-
ri Mikael Piirainen, Peetu 
Ilmari Pulkkinen, Jenni Su-
sanna Vuonnala, Eetu Mika-
el Haapola, Rasmus Johan-
nes Helenius, Ramina Raa-
kel Helenius, Rebekka Ma-
ria Susanna Helenius, Ii-
da Karoliina Kannala, Ellen 
Briitta Olivia Kaski, Benno 
Fuat Esaias Kaynak, Nea Jo-
sefiina Koskela, Reetta Ma-
ria Katariina Lämsä, Milla 

Rebekka Merkkiniemi, Leo 
Veikka Matias Nikanen, 
Santeri Onni Siurua, Eeli 
Miro Juhani Soinne.

Vihityt
tuomiokirkko: Mika Tapio 
Alatalo ja Satu Soile Hanne-
le Finne, Taneli Matias Päk-
kilä ja Noora Kreeta Maria 
Oksa, Eeli Juhana Koivisto ja 
Sirkka Helena Nikola, Jark-
ko Aarno Tapio ja Leea Lau-
ra Elina Alatalo, Tapio Mark-
ku Juhani Pärssinen ja Nina 
Henrika Järviö.
Karjasilta: Ari Juhani Ket-
tunen ja Katja Kirsi Kivimä-
ki, Arto Kalervo Syväjär-
vi ja Ulla-Maria Saarijärvi, 
Heikki Tapani Wiik ja Leena 
Marjatta Tuppurainen, Ilkka 
Aleksi Arrelo ja Hanna-Liisa 
Marjaana Päiveröinen , Jani 
Petteri Klaavuniemi ja Riina 
Hannele Kallioniemi, Janne 
Antero Maininki ja Sanna 
Marja Ojalehto, Janne Eerik 
Kela ja Anne Marita Takki-
nen, Matti Joonas Alavaikko 
ja Salla Kristiina Saarenmaa, 
Matti Juhani Kulju ja Riitta 
Maija Roininen, Paavo Ta-
pio Salmela ja Anne Marjaa-
na Vainio, Petri Tapio Heik-
kinen ja Jenni-Maria Katarii-
na Pesola, Tommi Allan Ala-
kärppä ja Aino Kaarina Ka-
va, Ari-Pekka Turpeinen ja 
Kati Annika Annola, Jaak-
ko Juhani Järvitalo ja Hen-
na Kaisa Pajala, Jouni Kale-
vi Hilakivi ja Susanna Mari-
ka Hämäläinen, Matti Pet-
teri Parkkisenniemi ja Anne 
Marja Katariina Kaivorinne, 
Sakari Matias Hiitola ja Son-
ja Susanna Suvanne, Tom-
mi Mikael Martikkala ja Ka-
ti Marika Ahonen, Ilkka Ju-
hani Järviö ja Merja Inkeri 
Siltakoski.
tuira: Juhani Mikael Juuso 
ja Ann-Mari Kaarina Mus-
tonen, Marko Tapio Pirnes 
ja Nina Maaria Emilia Sää-
relä, Antti Tapio Kokko ja 
Kati Pauliina Pöyhtäri, Han-
nu Veikko Virransola ja An-
ne Maarit Lahtinen, Heik-
ki Juhani Karjalainen ja He-
lena Elisabeth Sirola, Jan-
ne Juhana Kiviniemi ja Anu 
Tuulia Uusitalo, Marcin Pa-
wel Selent ja Anne Maarit 
Räty, Tomi Tapani Taka-Ei-

elämän polku

lola ja Denice Maria Hen-
riikka Appleton, Jaakko Ila-
ri Mikkola ja Fanni Liisa Ma-
ria Rahkonen. 
Oulujoki: Janne Juhani Ti-
hinen ja Henna Sofia Skarp, 
Jori Olavi Petteri Tauriai-
nen ja Heidi Hannele Leino-
nen, Mika Antero Arbelius 
ja Ulla Johanna Parkkinen, 
Juha Pekka Auvinen ja An-
na-Maaria Toivonen, Juha 
Sakari Koskela ja Mia Maa-
rit Ronkainen, Lasse Mikael 
Kunnasluoto ja Minna Maria 
Kurki, Pekka Kullervo Han-
nila ja Heidi Maria Riihijärvi.

Kuolleet
tuomiokirkko: Marjatta 
Mäki s. Pesämaa 88, Tuomo 
Hannu Ensio Salo 75, Jan-
ne Tapani Turunen 27, Lyyli 
Inkeri Kuivalainen 89, Eeva 
Maria Särkelä s. Jussila 83.
Karjasilta: Kerttu Kaarina 
Ahvenlampi s. Kestilä 81, 
Teuvo Ilmari Leskinen 78, 
Anni Sofia Paso s. Honka-
nen 71, Martta Annikki Pel-
likka s. Kulju 85, Laina Jo-
hanna Torvikoski 89, Kerttu 
Gunilla Ek 91, Hilkka Mirja 
Marketta Haapsamo 71, Sai-
ma Hiltunen s. Heikkala 87, 
Juho Jaakko Nissinaho 93, 
Aune Irene Pellinen s. Kor-
pi 91, Tauno Anselmi Sarkki-
nen 78, Kaarlo Kustaa Soh-
lo 91.
tuira: Arvo Veikko Heikki-
nen 96, Petter Emil Hyvönen 
85, Tyyne Maria Kukkonen 
s. Niemelä 80, Uuno Henrik-
ki Malo 93, Toni Kristian Py-
häluoto 36, Eila Inkeri Veijo-
la s. Sutela 88, Juhani Haka-
lahti 76, Ville Veikko Jurvan-
suu 45, Eeva Annikki Kaari-
niemi s. Liikanen 77, Huugo 
Ensio Konttijärvi 77, Anna 
Siiri Laukka s. Salonpää 95, 
Yrjö Erik Ollila 83.
Oulujoki: Heikki Eemeli 
Pääkkönen 77, Soile Sinikka 
Mäntykenttä s. Pekkala 53, 
Maila Turpeenniemi s. Läh-
de 77.

 
 

 

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymään 

kuuluu neljä seurakuntaa, 

yhtymän johto ja kuusi 

palveluyksikköä. 

Jäsenmäärä on noin 

111 000. Päätoimisia 

työntekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

PERHENEUVOJAN VIRKA
sijoituspaikkana yhteiset seurakuntapalvelut, 
perheneuvontapalvelut

Hakuaika virkaan päättyy 12.8.2010 klo 15.00.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
sijoituspaikkana Oulun tuomiokirkko-
seurakunta

Hakuaika virkaan päättyy 31.8.2010 klo 15.00.

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 
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Seurakunta maksaa yli kuusi euroa tunnilta, siis enemmän kuin kunta, Aleksi Hankonen myhäilee. 

eurakunnissa tapahtuu 22.7.–5.8.2010

Satu Lap
in

lam
p

i

Jasmi Mettovaara, 16, ja hä-
nen kesätyökaverinsa Hau-
kiputaan hautausmaalla ovat 
ihmetyttöjä. Vaikka tyttöjä 

on neljä, he eivät sorra ainokais-
ta kesäpoikatyöntekijää, vaikka 
tavallisesti naisten työpaikoil-
la miehet jäävät mopen osalle. 
Alkujaan poikia oli kaksi, mut-
ta toinen heistä löysi muuta työtä 
ja lähti litomaan. Syynä ei ilmei-
sesti ollut akkavalta, niin sanottu 
akkakratia, jossa usein pannaan 
partasuu-urootkin sivuraiteelle.

Jasmi valmistui peruskou-
lusta keväällä eikä jäänyt ih-
mettelemään mitä tekisi seu-
raavaksi. Hän pestautui hauta-
usmaalle kahdeksi viikoksi. Tä-
mä nuori nainen ei völläile ku-
ten hän asian ilmaisee. Palkka-
rahoista osa käytetään matkaan 

ja loput pannaan säästöön.
Jasmi hoitaa hautoja, haravoi 

ja on joskus lapiohommissakin, 
josta hän erityisesti pitää. Leik-
kuuhommia hän tekee erityisel-
lä laitteella, eräänlaisella sauval-
la, jossa on toisessa päässä terät.

Kesätyökaverit ovat kivoja ja 
ennestään tuttuja. Kesällä on 
muutenkin kiva, kun saa olla ul-
kona, vaikka sääksenpirulaiset 
ovatkin joskus haittoina. Sateel-
la ollaan tavallisesti töissä, sillä 
sadevaatteissa pärjää hyvin. Jos 
sade äityy kaatamaan hirveästi 
vettä niskaan, työntekijät pääse-
vät sisätiloihin.

Ruokatunnilla kesätyönteki-
jät vaihtavat kuulumisia ja syö-
vät eväitä. Eväät Jasmi tekee itse. 
Yksi poikkeus vahvistaa sään-
nön. Ensimmäisenä aamuna äiti 

oli tehnyt tytölleen eväät tämän 
vielä nukkuessa sen kunniaksi, 
että Jasmi oli ensimmäistä ker-
taa oikeassa palkkatyössä. Tyttö 
itse ei tosin ollut erityisen une-
lias sinä aamuna, koska hän oli 
täpinässä elämänsä ensimmäisen 
työpäivän takia.

Äiti on muutenkin avittanut 
tytärtään. Sääskiöljy pääsi erää-
nä päivänä loppumaan, joten äi-
timuori toimitti sitä lisää.

Jasmi ei völläile syksylläkään. 
Hän aloittaa lähihoitajaopin-
not Oulussa. Valmistuminen on 
edessä muutamassa vuodessa, jo-
ten hän pääsee jo nuorena työelä-
mään.

Jasmi lähettää terveisiä äidil-
le ja iskälle.

PEKKA HELIN

Aleksi avaa tapulin ovet

Aleksi Hankonen siemai-
lee kylmää tölkkikaa-
kaota Pulkkilan kirkon 
pihalla. Jalat hän on oi-

kaissut pöydän päälle ja korvan-
apeista kuuluu muuta kuin lin-
nunliverrystä. Taitaa olla tau-
on aika. Tämä kesätyö ei stres-
saa. Kirkon esitteleminen ja pi-
hamaan trimmaaminen on päin-
vastoin perin leppoisaa.

– Pari, kolme ryhmää tai yk-
sittäistä ihmistä käy päivässä. 
Jos satun paikalle, opastan heitä, 
15-vuotias Aleksi kertoo.

Aleksi painaa hommia kuu-
si tuntia päivässä kahden viikon 
ajan. Peruskoulunsa päättänyt 
nuori mies meinasi ensin men-
nä ABC:lle, mutta kesällä siellä 

on hirveä ruuhka. Siispä hän ot-
ti yhteyttä tuttuun talouspäällik-
köön, ja a vot, parin viikon pesti 
seurakunnalta aukesi.

– Kerran yritin opastaa sak-
salaisia englanniksi. He eivät 
tuntuneet ymmärtävän mitään, 
Aleksi harmittelee.

Muut tehtävät ovat kyllä suju-
neet. Sunnuntaisin Aleksin tar-
vitsee vain avata tapulin ovet ja 
odotella, että aika kuluu. Silloin 
kun ei pihamaata voi siistiä.  

On terveisten aika. Niitä Alek-
si päättää lähettää – kelles muul-
lekaan kuin – Siikalatvan seura-
kunnan talouspäällikölle. 

TYTTI PääKKöNEN

Jasmi ei völläile kesälläkään
Ty t t i  Pää k kö n e n

Jasmi Mettovaara taistelee itikoita ja roskia vastaan.

Vaalea nainen istuu Tui-
ran kirkon edessä ja näp-
päilee kitaraansa. Tukka 
hulmuaa kesätuulessa ja 

muutama sävel karkaa lentoon. 
Ohikävelevä rouva katsahtaa hä-
neen ihmeissään syrjäsilmällä. 

Musikantti ei ole seurakun-
tien taloustilannetta paikkaa-
va katusoittaja, vaan tuiralais-
ten leirimuusikko Ilona Kiesi-
lä. Mikkelistä lähtöisin oleva 
24-vuotias Ilona on omalla alal-
laan, sillä hän opiskelee Helsin-
gissä musiikinopettajaksi. Tas-
kussa ovat musiikin kandidaa-
tin paperit. 

Pohjoisen pääkaupungista tu-
tuksi kesätyöläiselle ovat tulleet 
lähinnä pyörätiet ja keskusta. 

– Sain ensimmäisiltä leiriläi-
siltä sydämen muotoisen kartan, 
jossa kerrottiin keskustasta kaik-

Ilona korvessa ja kartalla
ki oleellinen: mistä löytyy paras 
jäätelokioski, mistä saa vettä ja 
missä pääsee vessaan. 

Tähän mennessä Ilona on viet-
tänyt jo kaksi viikkoa korvessa 
rippileireillä. Leirimuusikko hoi-
taa leirillä yhteislaulattamisen ja 
treenaa nuorista kootun bändin 
kanssa.

– Saamme harjoitella joka päi-
vä 45 minuuttia isosten suunnit-
telemaa iltaohjelmaa. 

Perussettiin kuuluu kita-
ra, piano, rytmisoittimia, Ilo-
nan mukanaan tuoma perulai-
nen cajunrumpu ja basso. Tai 
osa näistä. 

– Minä korvaan sitten puuttu-
vat osat, Ilona toteaa hymyillen.

Musikaalisia tai uskaliaita lei-
riläisiä on löytynyt joka leiriltä. 
Tuleva musiikinope kuitenkin 
uskoo, että musikaalisuus ei ole 

pelkästään synnyinlahjaa. Laula-
maan ja soittamaan oppii. 

Kappaleet etsitään Nuoren 
seurakunnan punaisen veisu-
kirjan uusimmasta painoksesta. 
Siinä ovat mukana myös Ilonan 
suosikin Juha Tapion hitit Mitä 
silmät ei nää ja Väsyneet silmät. 
Vapaa-ajalla Ilonan mieleen ovat 
soul, funk, r&b ja musta gospel. 

Leiriläisten kanssa jammail-
laan myös ohjelman ulkopuolel-
la. Yksi klassikko on vielä kuu-
lematta. 

– Paranoidia en ole soittanut, 
vaikka on pyydettykin.

Ilona lähettää terveiset Tuiran 
nuorisotyöntekijälle Merja Oks-
manille todeten, että harvassa 
työpaikassa hänet on otettu näin 
hyvin vastaan.

ELSI SALOVAARA
 Ilona Kiesilä musisoi kesän oululaisnuorten kanssa. Helsingissä Ilona laulattaa 
myös vanhuksia. 

E l s i  S a l ovaa ra
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

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

Kaikki 
seurakuntien 

jumalanpalvelus-
tiedot löytyvät 

sivulta 
12.

T       ulkaa minun luokseni, 
kaikki te työn ja kuormien 
uuvuttamat. Minä annan 
teille levon. 

Matt.11:28

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

Kirkkoherran-
virastossa ei 
päivystystä kesä- ja 
heinäkuussa.
Palvelu 
puhelinvaihteen 
kautta, josta voit 
tarvittaessa varata 
tapaamisajan 
p. 08 8100565.
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

Kartanossa 
kajahtaa
la 24.7. klo 14. Heikki 
Rasi ja Alpo Parrila 
musisoivat palvelukoti 
Saarenkartanossa, 
Kaunakaupungintie 
1. Kahvitarjoilu.

Lasten ja nuorten kesä-
leiri yli 8-vuotiaille. Kiviran-
nan leirikeskuksessa Kalajo-
ella to 29.7. klo 13 ja päät-
tyy su 1.8. klo 13. Leiriasiois-
sa yhteys Sinikka Härköseen 
044 5037080 tai sinikka.har-
konen@lumijoki.fi.
partio: Lippukunnan uu-
sia lippalakkeja voi lunas-
taa  6 € / kpl. Kilkkeelle läh-
tijät tarvitsevat lakin.Kilke 

2010 suurleiri Evolla 28.7.-
5.8.2010.
rauhanyhdistys: nuotioil-
taseurat pe 23.7. klo 19 H&J 
Laurilalla Varjakantie 490.
Vihitty: Timo Johannes 
Kukkohovi ja Aino-Maija 
Säkkinen, Altti Juhani Haa-
raniemi ja Anne-Mari Kin-
nunen sekä Pekka Johannes 
Ranta ja Saara Kaisa Kähkö-
nen.

Virasto avoinna kesällä
ma, ke ja pe klo 9–13. 
Heinäkuun ajan 
diakonisissa asioissa 
yhteys virastoon. 

Seurakuntatalon 
uusi puhelinnumero 
387 396.

Oulunsalo soi -konsertti 
hailuodon kirkossa
ti 3.8. klo 18. Jousikvartetit 
Quiroga ja Meta4 esiintyvät.
Liput 18 / 15 €.

Kesäillan sävelhartaus to 
22.7. klo 20 kirkossa. Omat 
kanttorit: Else Piilonen, Pirjo 
Mäntyvaara ja Raimo Paaso.  
Iltahartaus Sami Puolitaival. 
Vapaa pääsy, ohjelma 2 €. 
Kesäillan sävelhartaus to 
29.7. klo 20 srk-keskuksessa. 
Ismo Hintsala urut. Iltahar-
taus Jari Flink. Vapaa pääsy, 
ohjelma 2 €. 
Nuotioillat kesällä keskiviik-
koisin klo 18, ke 4.8. Onka-
mon uimarannalla.
Veteraanien kesäpäivä ke 
11.8. klo 12 Kellon srk-ko-
dissa. Ruokailu, kahvi ja oh-
jelmaa. Seurakunta järjes-
tää tarvittaessa kuljetuk-
sen. Kyydin tarvitsijat ilmoit-
tautukaa 6.8. mennessä dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11 
p. 5472 636 tai Helena Sep-
päselle p. 040 5819 316.
Vanhemman väen lei-
ri 16.–20.8. Isonniemen lei-
rikeskuksessa. Ilmoittautu-
miset 30.7. mennessä dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11 

p. 5472 636. Paikkoja myös 
päiväkävijöille. Leirimaksu 
20 €, päiväkävijöiltä 15 €. 
Leirillä hieroja, puolihieron-
nan omavastuuosuus10 €. Il-
moittautuneille postitetaan 
leirikirje, jossa tarkemmat 
tiedot leiristä.
Oulun hiippakunnan lä-
hetysjuhlat 20.–22.8. Kok-
kolassa. Teemme kaksi ret-
keä, koska ensi vuonna juh-
lat ovat Haukiputaalla.  Päi-
vämatka lauantaina n. 25 
euroa ja pe-su n. 95 euroa 
(sis. hotellimajoituksen 2 
hengen huoneessa) lähtijöi-
den määrästä riippuen.  Ilm. 
08 5471 185.
päiväkerhoja pidetään 
3–5-vuotiaille lapsille kir-
konkylän Vakkurilassa, Mar-
tinniemen ja Kellon srk-ko-
deissa, Jokelan vanhalla kou-
lulla Jokikylässä sekä Kivi-
niemessä. Uusia kerholaisia 
otetaan,  mikäli ryhmässä 
on tilaa. Ilm. 2.8. klo 10–15 
kerhopaikkojen numeroon; 

Vakkurila 040 6578 347, Kel-
lo 045 6577 426, Martinnie-
mi 045 1394 096, Jokela ja 
Kiviniemi 040 5128 224. Voit 
ilmoittautua myös paikan 
päällä Vakkurilassa, Mar-
tinniemessä ja Jokelassa klo 
10–12 välisenä aikana. Ker-
hot alkavat viikolla 33. Lap-
sen kerhopäivä on nähtävil-
lä kerhojen ovissa 11.8. läh-
tien tai voit tiedustella asiaa 
myös puhelimitse.
perhekerhot aloittavat vii-
kolla 34 seuraavasti: Kel-
lon srk-kodissa torstaisin klo 
9.30–1,  mahdollisesti myö-
hemmin myös klo 12.30–14, 
Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30–11 se-
kä kirkonkylän Vakkurilassa 
ja Jokelan vanhalla koulul-
la perjantaisin klo 10–11.30. 
Perhekerhoon ei ole ilmoit-
tautumista.
puttaan tupa avoinna to 
5.8. ja pe 6.8 klo 12–15. Tu-
le kahvittelemaan, seuruste-
lemaan, tekemään käsitöitä. 

Voit lukea ja lainata lehtiä ja 
kirjoja. 
Kellonkartanon toimin-
taa: Kansainvälinen lei-
ri 23.–25.7. Kartanon kirkko 
su 25.7. klo 13, englanniksi 
ja suomeksi, ilta rukouskap-
pelilla ke 28.7. klo 18, iloinen 
matka -tapahtumapäivä kai-
kenikäisille la 31.7. klo 14–
17, Kylväjän lähetyspäivät: 
la 31.7.klo 18 Janne & Noo-
ra Aitan lähtöjuhla lähetys-
työhön, Kartanon kirkko su 
1.8. klo 13, saarna Tapio Pok-
ka, klo 15 Jeesus maailmalle 
-lähetysjuhla, terveisiä ja vie-
raita lähetyskentiltä, ilta ru-
kouskappelilla ke 4.8 klo 18, 
raamattupäivät to-pe 5.–6.8 
klo 18, myös la klo 14, 16 ja 
18 sekä su klo 13 ja 15. teol. 
tri Erkki Ranta, taideleiri to-
la 5.–7.8. akvarelli- ja akryy-
limaalauskurssi, opettajana 
taiteilija Riitta Ranta. Ilm. p. 
040 5966979.
rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: seurat su 25.7. klo 

16 hoivaosastolla ja klo 18 
ry:llä, Kello: seurat su 25.7. 
klo 17 ry:llä.
Kastettu: Ilona Veera Elisa-
beth Krankka, Sofia Saana 
Maija Väänänen, Martti Oi-
va Vähäkuopus, Malla Ilona 
Elisabet Jahnsson, Leo Eemil 
Johannes Kallio, Lassi Aar-
ni Eerikki Apuli, Joona Jaak-
ko Rekilä, Anton Onnipekka 
Olavi Ranta, Sinna Sofia Ki-
vimäki.
Avioliittoon kuulutettu: 
Joni Kristian Ylitalo ja Kat-
ja Laura Johanna Niemita-
lo, Pasi Petri Ahola ja Jaana 
Birgitta Höyhtyä, Mika Mar-
kus Petteri Kurkinen ja Jenni 
Anneli Manninen, Petri Olavi 
Larinen ja Mia Vuokko Kerä-
nen, Pekka Samuli Moilanen 
ja Mervi Annikki Moilanen.
Kuollut: Helena Katariina 
Kurola 61, Heikki Arvid Rau-
tio 55.

haukiputaan seurakun-
nan ja haukiputaan 
kotiapuyhdistyksen 
yhteinen vanhemman 
väen retki to 12.8.2010 
Kajaaniin. Retkimaksu 
15 € peritään matkan 
aikana. Maksuun sisältyy 
linja-automatka, 
ruokailu ja kahvit sekä 
oppaan palvelut. 
Linja-auton aikataulu: 
klo 6.45 Martinniemi, 
Repolan pysäkki, Ase-
man vanhatie,  klo 6.55 
Jokivarrenvanhustenta-
lo,  klo 7.05 kirkkopiha, 
Revontie, klo 7.15 Kello, 
Kellonhovin pysäkki, klo 
7.25 Kiviniemi, Lohitien 
pysäkki, klo 7.35 Kello, 
Kalimenojan pysäkki. 
Myös reitin varrelta voi 
nousta kyytiin. 
Ilm. 30.7.mennessä 
Kotiapuyhdistykseen 
p. 0400 184 853 tai 
0500 184 853.

Ty t t i  Pää k kö n e n

A nt t i  Hannu n ie mi

Meta4
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eurakunnissa tapahtuu 22.7.–5.8.2010

Limingan rovastikunnan retki  
Oulun hiippakunnan lähetys-
juhlille Kokkolaan la 21.8 . 
Lähtö: 7:15 Kempeleen srk-talo 
7:35 Limingan srk-talo.  
Paluu n. klo 23. 
Hinta: 15e (ei sis. ruokailuja) 

Ilmoittautumiset 13.8. mennessä Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon 08 561 4500. 

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 27.5.–10.6.2010

hartaushetket to 22.7. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen. 
Kesäillan musiikkia to 
22.7. klo 19 kirkossa, Timo 
Ustjugov. 
hartaus ja ehtoollinen ti 

27.7. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Jouni Heikkinen.
Lauluilta ke 28.7. klo 19 Kyl-
mälänkylän kappelissa, Jou-
ni Heikkinen, Timo Ustjugov. 
hartaus to 29.7. klo 14 Vire-

kodissa, Jouni Heikkinen. 
ehtoolliskirkko to 5.8. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava.
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Su 25.7. klo 17 seurat 
ry:llä.
Kastetut: Eemil Tapani Po-
sio, Nanni Aino Sinikka 
Huusko, Claudia Iida Amalia 
Vatjus, Louna Matilda Lyyti-
käinen.
Vihityt: Kari Juhani Pellinen 
ja Henna Emilia Härönoja, 
Juho-Antti Jokinen ja Jaana 
Annika Kaiponen, Juha Jo-
hannes Esko ja Heli Marja 
Kristiina Tiikkaja.
Kuolleet: Marja Anneli An-
sio e. Pohjola s. Vänskä 60, 
Ossi Tapani Kukkohovi 65, 
Teuvo Väinö Saukkonen 80, 
Ilta Lempi Putaala s. Liiri 83.

Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

papin päivystys Zeppelinis-
sä jatkuu syyskuussa.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Kempeleläisille kehitys-
vammaisille ja heidän lä-
heisilleen tarkoitettu lei-
ripäivä järjestetään la 7.8. 
seurakunnan leirikeskukses-
sa Luurinmutkassa Utajär-
vellä Tarkemmat tiedot leiri-
päivästä ja ilmoittautumiset 
ke 28.7. mennessä diakonis-
sa Leena Hintsalalle p. 040 
7790365 tai leena.hintsala@
evl.fi. Leiripäivän järjestävät 
seurakunta, kunta ja kehitys-
vammaisten tukiyhdistys.
Nuoret: Nuotioilta 30.7. klo 
20–23 pappilan pihalla  

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

Oulunsalo soi -musiikki-
juhlien konsertti su 1.8. 
klo 19 vanhassa kirkossa. Li-
put 1 8 € / 15 €. Lisätietoa 
www.oulunsalosoi.fi.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 25.7. klo 16 
ry:llä. Seurat su 1.8. klo 16 

hartaus to 22.7. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Siioninvirsiseurat ti 27.7. klo 
19 Tasannon karjalaispirtis-
sä, Toppilantie 3.
hartaus to 29.7. klo 14 Ala-

Kesäillan musiikkihetki 
vanhassa kirkossa
ke 28.7. klo 20 Kaisa-
Marja Stöckell laulu ja 
Antti-Markus Heikkilä 
kitara.
Tule hiljentymään ja 
laulamaan yhdessä. 
Tule myös sunnuntaina 
25.7. ja 1.8. messuun klo 
10 vanhaan kirkkoon! 

Diakoniatyön 
järjestämä 
kesäkahvila 

torstaisin 22.7. ja 29.7. 
klo 12-14 kirkonkylän 

srk-kodin salissa. 
Kesäkahvilassa tarjolla 
pullakahvit, tuttujen 
tapaamista, mukavaa 

yhdessäoloa ja 
jutustelua. 

pienten koululaisten 
kesäkerhot  
tämän kevään 
1.–2.-luokkalaisille 
2.–10.8. Keskustan srk-
talolla ja Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.  
Kerhot kokoontuvat 
ma-pe klo 9–15. Kerhot 
ovat maksuttomia, 
omat eväät mukaan!

ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 25.7. klo 16 ry:llä. 
Lähetysseurat su 1.8. klo 13 
Murron rukoushuone.
Kastetut: Neea Maria Sauk-
koriipi, Anton Isak Ström-
mer, Niilo Johannes Korho-
nen, Salla Maria Jaatinen, 
Dario Johannes Nieminen, 
Ville Verneri Kiiveri, Taika 
Odessa Kristiina Väyrynen, 
Emma Julia Kukkola, Aada 
Sofia Mikkonen, Ellen Ma-
rikka Autio, Silja Sofia Wil-
helmiina Huovinen, Milo Ju-
hana  Luokkanen, Jonne Pet-
ri Tapani Koski, Eemeli Paavo 
Hermanni Vilmi, Elina Lyydia 
Kärki, Ninni Helmi Kaarina 
Koskenkorva, Juuso Jalma-
ri Kalevi Korvela, Roni Niklas 
Häyrynen, Ninneli Anastasia 
Vilhelmiina Niesniemi, Pau-
lus Eerik Pohjola. Suvi Unel-
ma Finning, Elli-Sofia Vilhel-
miina Käkelä, Annika Sis-
ko Tertsunen, Jaako Johan-

nes Karppelin, Tuukka Topias 
Kärkimaa, Malla Elisa Määt-
tä, Peetu Kasper Laurila, Es-
si Vilhelmiina Nättinen, Mi-
ro Kalervo Kilpijärvi, Vuok-
ko Liisa Marjaana Jauhonen.
Vihityt: Antti Ilari Ström-
mer ja Erja Irene Turusen-
aho. Mikko Johannes Vahe 
ja Kirsi Maria Rautio. Atte 
Matias Laurila ja Katri Elisa 
Höyhtyä. Miikka Tapio Mik-
kola ja Marjo Hannele Körk-
kö. Juha Markus Perätalo ja 
Niina Marika Oksman. Pauli 
Sulevi Karppila ja Maija Liisa 
Korpela. Jukka Tapani Lahte-
la ja Johanna Sinikka Kustu-
la. Ari Johannes Ahola ja Tii-
na Susanna Hernberg. Ans-
si Kalervo Kilpijärvi ja Hilkka 
Maritta Ojala. Joonas Mika-
el Lehto ja Eija Katariina Pit-
käaho.
Kuolleet: Atte Matti Autio, 
85. Soile Irene Nivalainen 
s. Tikkala, 77. Pentti Olavi 
Hjort, 55. 

temmeksen vanhainkodissa. 
Partio: Lippukunnan uusia 
lippalakkeja voi lunastaa 6 € 
/ kpl. Kilkkeelle lähtijät tar-
vitsevat lakin. Make päivys-
tää partiotoimistossa klo 14–

Oulun 
hiippakunnan 
lähetysjuhlat 
"Rajaton yhteys" 
20.–22.8. Kokkolassa. 

Limingan 
rovastikunnasta 
järjestetään päivän 
retki Kokkolaan la 21.8. 

Lähtö Kempeleen srk-
talolta kello 7.15, paluu 
n. kello 23. 

Retken hinta 15 € 
(ei sis. ruokailuja). 

Muhoksen 
hautausmaa on 
saatu laitettua 
kesäkuntoon 
puiden kaadon ym. 
töiden jälkeen.
Saadaksemme 
paikan myös 
pysymään siistinä 
ja rauhallisena, 
muistutamme 
hautausmaalla 
kävijöitä, 
että autoilu 
hautausmaalla on 
sallittu ainoastaan 
invatunnuksen 
omaaville henkilöille.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 12.8. mennessä 
lähetyssihteeri Anja Hämäläinen p. 040 5629131.

16 pe 23.7. Kilke 2010 suurlei-
ri 28.7.-5.8.10 Evolla. 
rauhanyhdistys: Nuoti-
oilta pe 23.7 klo 19.00 Mar-
kus ja Heli Säkkisellä. Seu-
rat su 25.7. klo 17 ja 18.30 

ry:llä. Seurat su 1.8 klo 17 ja 
18 ry:llä. 
Kastettu: Bildo Alexandra 
Eeva-Riitta, Hyrynkangas 
Milja Matleena Inkeri, Käl-
käjä Moona Lempi Matilda, 

Marjeta Miska Eelis Benja-
min, Niemelä Venla Anneli, 
Niskanen Ilona Eila Hannele, 
Nurkkala Topias Eino Samuel 
Vihitty: Sanna Maria Somp-
pi ja Marko Pentti Johannes 

Järvelin, Katri Marianne Eli-
sa Näppä ja Jani Juhani Bildo 

w w w.sxc . hu
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Seurakuntaretki 
ti 10.8. 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.

Limingan rovastikunnan retki  
Oulun hiippakunnan lähetys-
juhlille Kokkolaan la 21.8 . 
Lähtö: 7:15 Kempeleen srk-talo 
7:35 Limingan srk-talo.  
Paluu n. klo 23. 
Hinta: 15e (ei sis. ruokailuja) 

Ilmoittautumiset 13.8. mennessä Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon 08 561 4500. 

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

Seurakunnan kesäretki Jo-
ensuuhun 23.–25.7. Lähtö 
klo 8.30 Tyrnävän srk-talolta.
hartaus  to 22.7 klo 15 Joki-
sillan koulussa.
Kesäaamun urkumusiikkia 
ke 4.8. klo 8 Tyrnävän kir-
kossa.
hartaus to 5.8. klo 14 Ala-
temmeksen vuodeosastossa.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 25.7. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä. Nuotioil-
ta la 31.7. klo 19 Airi ja Heik-
ki Anttilalla, Kylmäläntie 69. 
Seurat su 1.8. klo 18 Tem-
meksen kirkossa. 
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 25.7. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 1.8. klo 13 Murron 
rukoushuoneella.
Kastettu: László Matti Mika-
el Cser, Anni-Reeta Eliina Iso-
kääntä, Arttu Juhani Ojala.
Avioliittoon vihitty: Tero 
Tapani Hiitola ja Sisko Mai-
ja Tervo, Marko Juhani Part-
timaa ja Auli Helena Inka-

Vanhemman väen leiripävä 
to 29.7. klo 9–15 Umpimähkässä

Bussikuljetus järjestetään ja osallistuminen leiriläi-
sille on ilmainen.

Tarkempi ilmoitus bussireitistä ja ohjelmasta Rauhan 
Tervehdyksessä 22.7. ja Oulunsalon seurakunnan ko-
tisivuilla. Ilmoittautumiset ruokailun vuoksi.

Ilmoittautumiset viimeistään 26.7. 
p. 044 7453 848.

hartaus ke 28.7. klo 13.30 
Salonkartanossa, Vesa Ää-
relä.
hartaus to 29.7. klo 13 Kem-
peleen vuodeosastolla,  Ve-
sa Äärelä.
hartaus ke 4.8. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
hartaus to 5.8. klo 11.30 
Teppolassa, Tapio Kortes-

luoma.
Oulunsalo Soi -konsertti 
su 1.8. klo 15 kirkossa.
Kouluun lähtevien lasten 
siunaaminen su 8.8. klo 17 
kirkossa, Tapio Kortesluoma.
Salonpään ry: Seurat su 1.8. 
klo 16, Esko Kalaoja, Pentti 
Kinnunen. Retki su 8.8.Hai-
luodon kesäseuroihin. 
Kirkonkylän ry: Seurat la 
24.7. klo 11.30 Teppolassa. 
Seurat su 25.7. klo 16 ry:llä, 
Hannu Heinänen, Jari Kupsa-
la. Seurat su 1.8. klo 16 ry:llä, 
Jorma Kivirinta, Erkki Ala-
saarela. Seurat su 8.8. klo 16 
ry:llä, Aimo Mikkonen, Juha-
ni Lepistö.
Kastettu: Aaro Tapio Juho, 
Sanni Matleena Tuikka, Nik-
las Anton Saarni.
Vihitty: Simo Ilmari Karin-
kanta ja Elle Elise Katariina 
Kontio.
Kuollut:  Janne Tapani Turu-
nen 27, Oulun Tuomiokirkko-
seurakunta.

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

piippolan, pyhännän 
ja rantsilan veteraani-
kuorot sekä Kestilän 
mieskuoro harjoitukset 
ke 28.7. klo 12 Pulkkilan 
srk-talossa. 

Nuortenleiri 4–6.8.10 
Selkälässä. Tule kerää-
mään voimia tulevaisuu-
teen. Hinta 15 €. Leirin jär-
jestäjinä Siikalatvan seura-
kunta, Pyhännän kunta ja 
Pyhännän 4H. Ilm. viim. pe 
30.7. Sirkku Palola p. 040 
742 7669 tai Matti Saara-
nen p. 040 191 2238.

KeStILä
Seurakunnan ohjelmaa pe 
23.7. klo 13 Pihlajistossa.
Nuotioilta pe 23.7. klo 19 
ry:llä.
hartaus su 25.7. klo 12 messun 
jälkeen hautausmaalla, Reijo 
Tuomola ja Arja Leinonen.
Seurat su 25.7. klo 19 ry:llä, 
Teuvo Kämäräinen.

Vihitty: Mika Antero Musto-
nen ja Minna Mari Pekkala.

pIIppOLA
rauhanyhdistyksen seurat 
su 25.7. klo 19 srk-kodissa. 
pihaseurat su 1.8. klo 18 
Leena ja Johannes Hyytisel-
lä, Niemenkuja 23. Mukana 
Hannu Lauriala ja Timo Hak-
karainen.
Lauluseurat pe 6.8. klo 19 
Seija ja Markku Pakasella 
Pullossa.
Kuulutettu ja vihitty: Jouni 
Henrikki Haaraniemi ja Jen-
ny Paula Rebecca Sandell.
Kuollut: Lilja Ilona Luttinen 
s. Pirttisalo 89. 

pULKKILA
ehtoollishartaus pe 23.7. 
klo 13 Koivulehdossa.
Seurat la 24.7. klo 19.30 
ry:llä.
ehtoollishartaus vuode-
osastolla su 25.7. klo 14 
vuodeosastolla. 
Seurat su 1.8. klo 19 ry:llä, 

Perttu Kyllönen.
hartaus pe 6.8. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Kastettu: Luukas Ville Oli-
ver Junno. 
Vihitty: Markku Tapani Jun-
no ja Tarja Tuulia Karioja se-
kä Kari Tapio Träskelin ja Kir-
si Maarit Hyväri.
Kuollut: Leena Kaarina Rau-
talin s. Jääskeläinen 65.

pYhäNtä
Nuotioilta pe 23.7. klo 19 
Tuulen mökillä. 
Seurat su 25.7. klo 16 ry:llä. 
Leikkikenttätoimintaa 
26.–30.7. Kairantien leikki-
kentällä 3–7-vuotiaille, klo 
10–12 aamupäiväryhmä, klo 
13–15 iltapäiväryhmä. Lisä-
tietoja ja ilm. Irma Leiviskä 
p. 040 504 2941. Järjestäjinä 
seurakunta ja MLL. 
Seurat su 1.8. klo 16 Lamu-
joen kylätalolla, Leevi Koske-
lo ja Esko Ristinen. 
Maalaustalkoot ti 3.8. klo 
15 pappilan rannassa.  

Kirkonkylän diakoniapii-
rin järjestämä nuotioilta ti 
3.8. klo 18 pappilan rannassa. 
ry:n nuotioilta pe 6.8. klo 
19 pappilan rannassa.
Kastettu: Edla Alissa Kivioja 
ja Elias Aukusti Pahkala.
Kuollut: Ester Aliina Pellikka 
s. Knuutinen 73.

rANtSILA
Seurat su 25.7. klo 13 ry:llä.
Kärsämänkylän rukoushuo-
neyhdistyksen vuosikokous 
su 25.7. klo 18 Kärsämänkylän 
rukoushuoneella. Jumalan-
palvelus klo 19. Kirkkokahvit.
Lähetyksen saunailta ke 
28.7. Ropolassa, klo 17.30 al-
kaen saunat, klo 19 sanaa ja 
laulua. Kahvi-, arpajais- ja 
makkaratuotot lähetystyön 
hyväksi.
rauhanyhdistyksen seurat 
su 1.8. klo 18.30 srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 6.8. klo 
19 ry:llä.
Kastettu: Anni Emilia Man-
kinen.

Jokilaaksojen tammenlehväsukupolven 
kristillis-isänmaallinen kirkkopyhä 
su 1.8. Pulkkilassa

Sanajumalanpalvelus klo 11 Pulkkilan kirkossa
Kunniakäynti sankarihaudoilla
Ruokailu Ylämäkelän koululla
Päiväjuhla Pulkkilan kirkossa
- avaussanat Rintamaveteraaniliiton puh.joht. Onni 

Toljamo
- juhlapuhe maaherra Eino Siuruainen
- puolustusvoimien tervehdys majuri Timo Koljonen
- Siikalatvan kunnan tervehdys kunnanjohtaja Tuomo 

Haapalahti
- puheenvuorot Haapaveden Sotaveteraanit ry Pertti 

Hankonen ja Pulkkilan rintamaveteraanit ry Kaarlo 
Jormalainen

- musiikkia Kainuun Sotilassoittokunta, Siikalatvan 
veteraanikuorot, Kestilän mieskuoro, Timo Ylikoski

Päätöskahvit Ylämäkelän koululla

Kuulutettu: Veli-Markku 
Orava ja Nina Maria Heikki-
nen sekä Jukka Sakari Aitto-

oja ja Eeva Maija Jäntti.
Kuollut: Liisa Marjatta Ne-
vala s. Pohjola 68.

la, Toni Johannes Turunen ja 
Milka Emilia Latvanlehto, Ja-
mes Robert Marquart ja Mir-
ja Sofia Orvokki Penick.

perheretki ranuan eläinpuistoon 
lauantaina 28.8.
Kunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämä koko 
perheen yhteinen retki Lapin arktiseen eläinpuistoon 
Ranualle.
Lähtö klo 8  srk-talolta, paluumatkalle lähtö klo 16.
Kotona Tyrnävällä noin klo 18.
Hinta:
Aikuiset ja yli 14-vuotiaat lapset 25 €
Lapset 4–14-vuotta  20 €
Lapset alle 4 vuotta  5 €
Hinnat sisältävät matkan, yhden aterian ja sisäänpääsyn.
Ilmoittautumiset 23.8. mennessä khranvirastoon 08 
5640 600.Tiedustelut: Minna Matinlauri 044 7372 616  
Veli-Matti Hietikko 050 3430 303.

perhevaellus rokualla 
lauantaina 21.8.
Mukaan otetaan max. 20 innokasta vaeltajaa. Lapset 
mielellään yli 10 v.
Lähtö: klo 9 Tyrnävän S- market (bussilla)
            klo 10 Rokuan kuntokeskus
            klo 16 Lepikonjärvi
            klo 20 lähtö kotiin (bussi hakee)

Vaellusmatka on n. 10 km: Rokuan kuntokeskus-
Rokuanjärvi-Lepikonjärvi.
Perillä saunotaan, syödään iltapalaa ja vietetään 
yhteistä iltaa.
Vaellukselle tarvitset omat eväät. Kuljetuksen ja 
iltapalan tarjoaa seurakunta ja kunta.
Ilmoittautumiset 13.8. mennessä kunnan sentraaliin 
08 55871 215.
Lisätietoja: Salme Kinnunen 044 7372 631 tai Vellu 
Hietikko 050 3430 303.

Kuollut: Martti Ensio Lithovi-
us 83, Ilpo Tapio Tölli 50, Ari 
Olavi Fyrstén 53, Suomussal-
mi evl.

päivä- ja perhekerhot alkavat 
viikolla 34, 23.8. alkava viikko.  
Kaikille päiväkerhoihin ilmoittautuneille lapsille lähete-
tään kerhokirje elokuun alkupuolella. Kirjeessä on tär-
keää tietoa syksyn kerhoista. Lisätietoja kerhoista saa 
lastenohjaajilta. 
Lastenohjaajina kerhoissa toimivat: Minna Matinlauri 
p. 044 7372 616, minna.matinlauri@evl.fi, Soile Pietarila 
p. 044 7372 615, soile.pietarila@evl.fi.

Messu su 25.7 klo 10 Tyr-
nävän kirkossa, toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Tyr-
nävällä 50 vuotta sitten, 
vuonna 1960, rippikoulun 
käyneiden kpyhä. Ruokai-
lu ja rippikoulutapaami-
nen srk-talolla.

Vanhemman väen leiri-
päivä ke 28.7. seurakun-
nan Kesäkodilla.
Lähtö klo 9.00 Tyrnävän 
seurakuntatalolta ja pa-
luu klo 16 mennessä.
Osallistumismaksu 5 € / 
henk. sisältää linja-auto-
kyydin, ruoan, kahvin ja 
ohjelman. Ilmoittautumi-
set 26.7. klo 12 mennes-
sä kirkkoherranvirastoon 
puh. 08 5640 600.

Kesäaamun urkumusiik-
kia ke 4.8. klo 8 Tyrnävän 
kirkossa.
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”Näkeehän sen jo päältä, 
että se on semmonen. Se 
johtuu varmaan siitä, että 
se on silleen poikkeava. 
Nehän vaan hyppää 
kukasta kukkaan…”

Seksuaalivähemmistö-
jen edustajat ovat usein 
kuin lööppijulkkiksia, 
tosin i lman omaa pyr-

kimystään. He ovat vapaasti 
arvosteltava kansanosa, joista 
monella meistä on valmiina 
mielipide. Niiden oikeudelli-
suutta voi testata jo tänään. 

Oulun pääkirjastossa jär-
jestettävä Elävä kirjasto tarjo-
aa keskustelukumppaneiksi ai-
nakin homoja, lesboja ja hei-
dän omaisiaan. Jokainen elävä 
kirja esitellään siihen liitettä-
vien ennakkoluulojen mukaan. 
Kuvausten perusteella voi päät-
tää kenet haluaa lainata. Valin-
taa ei tehdä ulkonäön perusteel-
la, vaan kirjastonhoitajat toimi-
vat esittelijöinä ja välittäjinä. He 
myös hakevat kirjat ”hyllystä”.

Kati ja Mari Kurkimäki ovat 
eläviä kirjoja ja heidät voi laina-
ta yhdessä tai erikseen. Tytär on 
valmis kertomaan, millaista on 
elää parisuhteessa naisena nai-
sen kanssa. Äiti haluaa omien ko-
kemustensa kautta auttaa nuoria 
kertomaan suuntautumisestaan 
ja heidän vanhempiaan sopeutu-
maan tilanteeseen. 

Perheen tuki 
auttaa selviämään
Oletusarvosta poikkeavasta sek-
suaalisesta suuntautumisesta 
kertominen lähimmille on suu-
rin kynnys. Jos saa tukea omal-
ta perheeltään, on 
helpompi kohda-
ta myös muu maa-
ilma.

Kati on ollut va-
paaehtoisena Ou-
lun Setan nuorten 
leirillä. 

– Moni nuori 
mietti, miten kertoa 
omasta suuntautu-
misestaan vanhem-
mille. Koetin valot-
taa heille vanhem-
man näkökulmaa, 
sitä millaisia ajatuk-
sia vanhemmille mieleen nousee. 

Äiti itse muistaa, kuinka osa-
si jo arvata Marin suuntautunei-
suuden ja toivoa, että tytär ottai-
si sen puheeksi. Sitten se yksi päi-
vä tapahtui.

– Ensin suhtauduimme siihen 
huumorilla. Nauroimme puo-
li yötä ja mietimme, miten tut-
tumme asiaan suhtautuvat. Sit-
ten menimme nukkumaan. Mari 
nukahti helposti, kun oli saanut 
taakan sydämeltään, mutta mi-

 Mutta suurin niistä on rakkaus, toteavat

         Mari ja sen äiti

nulla ei uni tullut silmään.
– Vaikka pidin itseäni suvait-

sevaisena, niin kyllä sopeutumi-
nen kesti parisen vuotta, äiti tun-
nustaa.

Tytär laski hänet välillä maan 
tasalle. Uuden seurustelusuhteen 
aloitettuaan hän huomautti, et-

tä jos hän seurus-
telisi pojan kans-
sa, äiti olisi jo ky-
synyt, miten heillä 
menee. 

– Hoksasin itse-
kin, että niin var-
maan olisin. Se 
avasi silmiäni. 

– Asioita on 
mietittävä ja niistä 
on puhuttava yh-
dessä niin paljon, 
että niiden kans-
sa ollaan sinut. Se 
meillä on onnistu-

nut, äiti ja tytär toteavat. 

Paljon puhetta 
mutta kunnioittaen
Kuultuaan tyttärensä tykkäävän 
tytöistä äidin mieleen nousi en-
simmäisenä pelko siitä, että lap-
si joutuu kiusatuksi ja että hänen 
elämänsä vaikeutuu. 

– Vanhempi kokee herkästi 
myös menettävänsä jotain: Enkö 
saakaan lapsenlapsia? Jäävätkö 
lapseni häät minulta kokematta? 

Löytääkö lapseni onnea? Samat 
asiat mietityttävät kaikkia van-
hempia. Ja kaikki nuo asiat ovat 
kaikille mahdollisia, Kati toteaa. 

– Minusta oli ihanaa olla jär-
jestämässä Marin ja hänen vai-
monsa Elinan häitä. Häävalssia 
katsellessa hoksasin, että tämä-
hän on ihan kuin missä tahansa 
häissä! hän muistelee.

Ennakkoluulot ja vihamieli-
nen lähestymistapa ovat molem-
mille tuttuja. Kumpikin on val-
mis puhumaan mistä vaan, mut-
ta riitelemään he eivät ala.

– On tässä joutunut tottu-
maan kaikenlaisiin kysymyksiin, 
niin kuin vaikka siihen että kum-
pi teistä nyt on se mies? Mari to-
teaa huokaisten.

– Toivottavasti Elävään kirjas-
toon tulisi paikalle juuri niitä en-
nakkoluuloisempiakin. Kun rau-
hassa jutellaan eikä provosoiduta, 
niin silloin käydään ne parhaim-
mat keskustelut. Siinä oppii ym-
märtämään puolin ja toisin, Ma-
ri uskoo.

Äiti ja tytär ovat sitä mieltä, 
että jokaisella on oikeus mielipi-
teeseensä. Kukaan ei voi pakottaa 
toista muuttamaan näkemystään, 
mutta myös muut mielipiteet on 
hyväksyttävä. 

– Olisi hyvä, että asioista pu-
huttaisiin. Marin oltua vaimoi-
neen lehtihaastattelussa puhuin 

asiasta avoimesti myös omalla 
työpaikallani. Kerroin, että mi-
nä olen asian kanssa sinut, ja mi-
nulta voi siitä vapaasti kysellä, 
Kati muistelee. 

Elämää 
parhaan ystävän kanssa
Seksuaalivähemmistöistä puhut-
taessa korostuu usein seksi ja kä-
sitykset siitä. Homojen ja lesbojen 
seksielämä ei ole sen vilkkaam-
paa kuin muillakaan pariskun-
nilla. 

– Kyllä se arki tulee eteen kai-
kissa parisuhteissa. Me vaimon 
kanssa ollaan oikeastaan ällöttä-
vän normaaleja, Mari naurahtaa.

Sitä, että saa olla vapaasti oma 
itsensä ja näyttää rakkautensa, ei 
ole itsestäänselvyys. 

Kuultuaan Jenni Vartiaisen 
kappaleen Ihmisten edessä Mari 
purskahti itkuun. 

– Vihdoinkin laulu, jossa nai-
nen laulaa naiselle. Vihdoinkin 
laulu, jonka mukaan minunkin 
rakkauteni on normaalia, hän 
kuvaa.

Ketään ei voi vaatia elämään 
ilman rakkautta. Äidillä ja tyttä-
rellä on yhteinen käsitys siitä, mi-
kä pitää rakkauden hengissä.

– Parisuhteessa pitäisi olla ai-
na parhaan ystävänsä kanssa. 

ELSI SALOVAARA

Pridet ovat ympäri maailmaa
järjestettäviä tapahtumia, joissa 

puolustetaan seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen 
puolesta tehtävää työtä. 

Elävä kirjasto to 22.7. klo 17 
pääkirjastolla. 

Sateenkaarihartaus ja 
kirkkokahvit su 25.7. 

klo 12 arkkitehtien kiltatalolla 
Pikisaaressa. Hartauden pitää 

Marja-Sisko Aalto.
Koko ohjelma löytyy osoitteesta

www.northpride.fi

Jokaisella 
on oikeus 
mielipiteeseensä. 
Kukaan ei voi 
pakottaa toista 
muuttamaan 
näkemystään, 
mutta myös muut 
mielipiteet on 
hyväksyttävä.

Mari ja Kati Kurkimäki odottavat paljon kokemukseltaan elävinä kirjoina. He ovat valmiita kertomaan ja keskustelemaan. 


