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Viimeisiä työviikkojaan Helsingin piispana 

viettävän Eero Huovisen ilmoille lausuma 

ehdotus vihkioikeudesta luopumisesta on 

saanut tukea kristillisdemokraateilta ja kansalaisil-

ta. Ajatus, että kaikki kansalaiset – olivatpa mitä 

sukupuolta vain – solmisivat avioliittosopimuksen 

maistraatissa, kuulostaa järkeenkäyvälle. Jopa ta-

sa-arvoiselta. Avioliitto ja siihen vihkiminen eivät 

ole evankelisluterilaisen kirkkomme sakramentte-

ja, eli pyhiä toimituksia. Sakramentteja ovat vain 

kaste ja ehtoollinen.

Vihkioikeudesta luopumisen plussapuoliksi voi-

daan laskea se, että se korostaisi pappien roo-

lia hengellisen vallan lähettiläinä, ei virkamiehi-

nä. Kirkkoon tultaisiin todennäköisesti yhtä san-

koin joukoin siunattaviksi kuin nyt vihittäviksi. Tus-

kin monikaan eroaisi kirkosta sen takia, ettei pääse 

sanomaan kirkossa sanaa "tahdon". 

Moni pari menee kirkossa naimisiin miljöön ja 

perinteen, ei kirkollisen vihkimisen takia. Vuosikau-

sia on unelmoitu hetkestä, jolloin kävellään kirkon 

käytävällä ja urut soivat. Kirkko tarjoaa sopivaa 

mahtipontisuutta elämän tärkeimpään päivään. 

Vihkioikeudesta luopuminen voisi jopa lisätä intoa 

vakiintumiseen, kun viralliseksi vihkipäiväksi saisi 

juuri haluamansa päivämäärän ja siunaamisen kir-

kossa hääjuhlineen toisena. Toki avioon menoa voi 

juhlia ilman kirkollista siunaustakin.

Vihkioikeudesta luopumisen miinuspuolia on 

ainakin kaksi. Ensimmäinen on se, että osaa kir-

kon aktiivisimmista jäsenistä se loukkaa. Toinen mii-

nuspuoli on se, että kaikki plussapuolet onnistu-

vat nykyisinkin: kirkkoon kuuluvatkin voivat solmia 

avioliiton maistraatissa ja kirkollisen siunauksen voi 

hakea vaikka vuosia sen jälkeen. 

Jos vihkioikeudesta luopumisella halutaan pel-

kästään tehdä hajurakoa tulevaisuudessa häämöt-

täviin samaa sukupuolta olevien parien avioliittoi-

hin, muutos on turha. Jo nykyisinkin käynnissä ole-

va keskustelu samaa sukupuolta olevien parisuhtei-

den kirkollisesta siunaamisesta jatkuisi, mutta sil-

loin keskusteltaisiin samaa sukupuolta olevien avio-

liittojen siunaamisesta. 

Me kirkossa voimme päättää luopua vihkioikeu-

desta tai pitää sen ennallaan. Mikään ei estä sitä, 

että valtiolla ja kirkoilla on erilaiset määritelmät sii-

tä, keitä ne vihkivät. Elämmehän me jo nyt kahdes-

sa maailmassa. 

Samaa sukupuolta oleville pariskunnille voi tode-

ta, että kirkollinen siunaus ei toistaiseksi ole verrat-

tavissa Kelan tukiin: kaikki ovat siihen oikeutettuja, 

mutta sitä pitää hakea erikseen. 

Aatoksia

Siunaus ei ole kuin Kelan tuki

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

5.8.2010

Hyvien ihmisten 
hiljaisuus 
Kirkon Ulkomaanavun johtaja Antti Pen-
tikäinen kirjoittaa välinpitämättömyy-
destä.

”Oma erityinen pahuuden lajinsa on 
piittaamattomuus globaalista nälänhädäs-
tä. Vaikka välinpitämättömyydelle esitel-
lään usein toinen toistaan ylevämpiä pe-
rusteluja, nälkään kuolevan näkökulmas-
ta kyse on puhtaasta pahuudesta. Tämäkin 
pahuuden laji tuntuu saavan Suomessa nyt 
lisää kannatusta. Kehitysyhteistyövarojen 
leikkaamista vaatii nyt puolta suurempi 
joukko ihmisiä kuin vuotta aiemmin. 

Erityisen vastuun kantavat kuitenkin 
poliitikot. He voisivat halutessaan pois-
taa äärimmäisen köyhyyden. Päättämät-
tömyyden hinnan maksavat tänäänkin 
turhaan kuolevat 30 000 lasta ja heidän 
läheisensä. 

Martin Luther King paljasti tätä-
kin vakavamman pahuuden: hyvien ih-
misten hiljaisuuden. Meidän, jotka vai-
kenemalla sallimme poliitikkojen päättä-
mättömyyden ja yhteiskuntamme toisilta 
riistävän ahneuden.

’Kun sukupolvemme kerran joutuu ti-
lille siitä, mitä olemme tehneet tai jättäneet 
tekemättä, emme ainoastaan joudu tilille 
siitä mitä pahat ihmiset ovat tehneet vaan 
siitä, että hyvät ihmiset ovat olleet hiljaa.”

Kirkko ja Kaupunki  28.7.2010

Pyhäpäivä ahneuden 
uuvuttamille
Piispainkokouksen sihteeri Jari Jolkko-
nen haluaa murtaa vanhan myytin lute-
rilaisesta työmoraalista.

”Käsitys ahdistavasta ’luterilaisesta 
työmoraalista’ osoittautuu sekin virheel-
liseksi. Työn ylenpalttista korostusta tai 
työnarkomaniaa ei voi johtaa luterilai-
suuden lähteistä. 

’Katekismuksista ei löydy mitään viit-
tauksia ihanteeseen, jonka mukaan ih-
misen suurin onni on tehdä lujasti työ-
tä ja kuolla työpaikalleen autuas hymy 
kasvoilla. Työn jumaloimisen sijasta siel-
lä puhutaan lepopäivän pyhittämisestä. 
Se voisi tehdä tänäänkin hyvää oman ah-
neuden uuvuttamalle.’

Kirkkotie 13/2010

Pidä 
ilosta kiinni

”Kun löydät ilon, pidä ilosta kiinni 
ja nauti tunteesta.” Radiosta kuultu 
lause kulkee vahvasti mukana.

Eräänä kesäyönä heräsin aamu-
yöllä ja en saanut enää unta. Oli va-
loisaa, parven ikkunasta kuului kos-
ken kohina. Kuulostelin mökin ää-
niä ja käänsin kylkeä nähdäkseni 
rakkaani. 

Rakkaani nukkui levollisesti kyl-
jellään kasvot minuun päin. Katselin 
häntä kauan. 

En malttanut olla koskettelemat-
ta hänen kasvojaan. Hivelin sormella 
hellästi kulmakarvoja ja nenän piel-
tä. Silitin hiuksia. Annoin suukon. 
Rakkaani avasi silmänsä ja katsoi 
minuun. Hymyili ja kuiskasi rakas-
tavansa minua. Käperryin rakkaani 
viereen ja sydämeni täytti suuri ilo.

Tunsin suurta onnea. Nuo vahvat 
tunteet olivat meidän peittonamme, 
niihin me kietouduimme. Minun 
rakkaani. Sinut minä tahdoin ja si-
nut minä tahdon. 

Juhannuksen tietämissä tuli kulu-
neeksi 21 vuotta siitä kun sanoimme 
kirkossa toisillemme tahdon. Olim-
me silloin aivan nuoria. Tapasim-
me opiskelujen alkuvaiheissa ja hy-
vin nopeasti sitouduimme toisiim-
me. Aika on kulunut nopeaan. Vä-
liin niin nopeaan, ettei ole aina huo-
mannut olevansa onnellinen. Olem-
me saaneet neljä lasta, kaikki niin 
rakkaita.

Tunnen olevani etuoikeutettu 
saadessani jakaa elämäni rakkaani 
kanssa. Olemme kasvaneet yhteen ja 
yhdessä. Olemme löytäneet ilon toi-
sissamme. Ilon hetket ovat erilaisia. 
Aina ei tarvita toista niitä rinnalle ja-
kamaan.

Lomalla sain käydä lapsuuteni 
maisemissa ja löysin tikankontteja. 
Ne ovat keltaisia kukkia, uhanalai-
sia, hyvin kauniita. Pienenä ajattelin, 
että ne ovat kuin metsänhaltijan tos-
suja. Ne kuuluvat lapsuuteeni ja kun 
vuosien tauon jälkeen näin niitä, lii-
kutuin kyyneliin. Ilon kyyneliin.

Ja kun kävelyretkellä nousin joki-
laaksosta metsikköön, tunsin tuulen 
kasvoillani.

Suljin silmäni ja tunnustelin tuul-
ta, kuuntelin tuulen huminaa met-
sän puissa. Koko metsä huokaili.

Asun aivan tyytyväisenä kau-
pungissa, mutta siellä ei voi kuulla 
oikeasti tuulen humisevan metsäs-
sä. Siellä on tuulessa heiluvia puita ja 
pieniä metsiköitäkin, mutta kaupun-
gin metsä ei huokaa. Nautin tuosta 
hetkestä niin pitkään kuin pystyin, 
muistaakseni sen, voidakseni palata 
tuohon hetkeen.

Aina sanotaan, ettei pidä rypeä it-
sesäälissä, mutta ilon hetkissä kan-
nattaa kyllä rypeä! Niistä saa voimaa 
arjen pyöritykseen.

VIRPI SILLANPÄÄ-POSIO
Kirjoittaja on oululainen oppilaitospastori.
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Niin kauan kuin vete-
raaneja elää keskuudes-
samme, meidän on syytä 
kuunnella heidän kerto-

muksiaan, kuunnella, tallentaa ja 
arkistoida. Mutta meidän ei tule 
vain kuunnella, vaan painaa mie-
liin se tosiasia, että kaikkien noi-
den tarinoiden yhteinen viesti on 
sama: veteraanien perinnön tulee 
jatkua sukupolvesta toiseen.

Näillä saarnansa sanoilla Sii-
kalatvan seurakunnan kirkko-
herra, lääninrovasti Erkki Piri 
muistutti viittäsataa tammen-
lehväsukupolven kirkkopyhävi-
erasta siitä, että vuosi vuodelta 
vähenevä ja ikääntyvä veteraani-
sukupolvi kaipaa ja toivoo hoivaa 
ja kuuntelijaa. 

Saarnassaan hän lisäksi toi-
voi, että kodin, uskonnon ja isän-
maan puolesta rintamalla maa-
tamme puolustaneiden ja kodeis-
sa jokapäiväisen elämän sujumi-
sesta vastanneiden työn merkitys 
ei unohtuisi tuleviltakaan suku-
polvilta.

Tammenlehväsukupolvella 
tarkoitetaan vuosina 1939–1945 
sotatoimialueilla palvelleita hen-
kilöitä.

Kolmen jokilaakson tammen-
lehväsukupolven kristillis-isän-
maallinen kirkkopyhä Siikalat-
valla, Pulkkilassa kokosi yhteen 
paitsi jo korkeaan ikään ehti-
neen veteraaniväen, myös run-
saslukuisesti heidän läheisiään ja 
hoivaajiaan. Juhlassa avaussanat 
lausunut Rintamaveteraanilii-
ton puheenjohtaja, pulkkilalai-
nen Onni Toljamo näki merkit-
tävänä myös sen, että juhlaa kun-
nioittivat läsnäolollaan edustajat 
kaikista valtakunnallisista vete-
raanijärjestöistä.

Perinnetyö on 
siirretty jo nuoremmille
Tammenlehvän Perinneliitto ry 
on kansallinen sotiemme katto-
järjestö, jonka tehtävänä on ve-
teraanien perinnön kokoaminen 
ja dokumentointi. Juhlapuhees-
saan maaherra Eino Siuruainen 
kertoi, että yhdistyksen perusta-
va juhla pidettiin vuonna 2003. 
Hankkeen valmistelevassa työ-
ryhmässä oli edustus muun mu-
assa Puolustusvoimista, molem-
mista kansankirkoista sekä val-
tiohallinnosta. 

– Veteraanijärjestöt siirsivät 
perinnetyön virallisesti vuoden 
2005 Tornion Kansallisen vete-
raanipäivän juhlassa nuorem-
mille, sukupolvesta toiseen säi-
lytettäväksi, sekä aineellisina että 
henkisinä arvoina siirrettäväksi, 
liiton hallituksen puheenjohta-
jana toimiva Siuruainen selvitti.

Siuruainen muistutti kuuli-
joita myös siitä, että veteraanivä-

Veteraaniperinteen 
on oltava yhteinen asia

en, sotavuosien ja sitä seurannei-
den raskaiden jälleenrakennus-
aikojen perinnön säilyttäminen 
ei saisi olla ainoastaan historian-
kirjoituksen varassa. 

– Kannan henkilökohtaises-
ti huolta suomalaisten perhei-
den vähäisestä osallistumisesta 
veteraanitilaisuuksien viettoon. 
Useissa maissa sotien ja kaatunei-
den muistopäivät ovat kansallisia 
koko perheen tapahtumia, joissa 
perinteet aidosti siirtyvät suku-
polvelta toiselle.

Rauhan ajassa tammenleh-
väsukupolven ponnistelut saat-
tavat nykypolvilta jäädä herkästi 
unohduksiin. Sotavuosien rinta-
maolojen jälkeen käynnistyi jäl-
leenrakennus jolla luotiin vankka 
pohja nykyiselle Suomelle.

Maaherra Eino Siuruainen 
muistutti, että Suomen historia 

koostuu erilaisista aikakausista 
joiden merkitys jää yhä lyhyem-
mäksi nopeasykkeisessä maail-
massa. 

– On hyvä, että saadaan näyttää vanhemmille, että me nuoret kyllä osataan ja halutaan auttaa, totesivat Kajaanin 
varuskunnasta kirkkopyhävieraita palvelemaan saapuneet kahdeksan varusmiestä.

Kirkkopyhän järjestäminen vaati runsaasti suunnittelua ja toteuttajia. Kuvan oikeassa reunassa istuva majuri Timo Koljonen toi juhlaan Puolustusvoimien ja Pohjois-Suomen 
sotilasläänin tervehdyksen. – Sodan kokeneiden sukupolvien arvostuksen vaaliminen säilyy Puolustusvoimien kunnia-asiana tulevaisuudessakin, hän vakuutti.

Ku va t :  A nn e l i  V i r t an e n

– Toivon hartaasti, että jo-
kainen pohtii ja toteuttaa keino-
ja, joilla tästä eteenpäin turva-
taan kansakuntamme rauha se-

kä maamme ja kotiseutujemme 
myönteinen kehitys.

ANNELI VIRTANEN
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Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Sekaisin Marista ja sen 
äidistä…
Rauhan Tervehdyk-
sen 22. heinäkuuta 
ilmestyneen nume-
ron 23/2010 kansiku-
vajuttu vampyyreis-
ta ja varsinkin sateen-
kaariväen North Pride 
-tapahtuman huomi-
oiminen naisen kans-
sa parisuhteessa elä-
vän Marin ja hänen 
äitinsä haastattelulla 
herättivät keskustelua. 

Kerro sinäkin oma 
näkemyksesi lehdestämme 
ja sen sisällöstä joko kirjeel-
lä: Rauhan Tervehdys PL 102, 
90101 Oulu, tai sähköpostitse: 
toimitus@rauhantervehdys.fi. 
Voit myös soittaa toimituksen numeroon 044 5626 
400. Palautteen antaminen onnistuu nyt myös Facebookissa, 
jossa Rauhan Tervehdyksellä on oma sivu. 

 Kiitos mielenkiintoisesta vampyyriartikkelista.
 
 Tyttäreni lukee innokkasti näitä vampyyrikirjoja. Saapa näh-

dä latistuuko lukuinto, kun hän hoksaa, kuinka hengellistä ma-
teriaalia ne ovat!

 Oli loistava juttu viimeisimmässä Rauhan Tervehdyksessä 
Marista ja sen äidistä. Suoraa ja rehellistä puhetta! On hyvä et-
tä näistä asioista puhutaan. Lehden linja on ollut viime aikoi-
na älyttömän hyvä ja mielenkiintoinen. En ole kirkkouskovai-
nen ja olen ihan perushetero, mutta tämä juttu oli loistava. Har-
mitti vaan, etten enää ehtinyt Elävään kirjastoon. Onnea ja hy-
vää kesän jatkoa!

 Homousko on rakkautta, kauas on Tärskäys mennyt! Sivis-
tyksen ja ihmisen oikeassa olemisen nimissä poiketaan Raama-
tusta. Mari ja äiti saatte olla mitä mieltä tahansa, seurakunta-
lehti ei ole oikea paikka teidän esittelylle eikä rakkauden vää-
ristelylle.

 Monet kiitokset numeron 23/2010 viimeisen sivun jutusta! 
Tällaisia kirjoituksia lukisin mielelläni useamminkin.

 Ihan kauhea juttu tämä Mari ja sen äiti. Miten Rauhan Ter-
vehdys on mennyt tälle alueelle, tämänhän pitäisi olla mei-
dän hengellinen lehti? Tämä juttu oli ihan raamatunvastainen. 
Rauhan Tervehdystä on ihan kauhea lukea nykyään, se on oikea 
rauhattomuuden lehti. Tätä mieltä meistä on moni. Raamattu 
on kaikista tärkein kirja ja siellä kielletään tuollainen saastai-
nen elämä. Palatkaa takaisin Raamattuun!

Toimituksen vastaus: Kiitokset palautteesta, sekä kannusta-
vasta että sormea heristävästä. Seurakunnassa, yhteiskunnassa ja 
lehdessämme on onneksi sijaa mielipiteille. Keskustelu on aina hy-
väksi. Homoista, lesboista ja muista seksuaalivähemmistöistä ja 
heidän oikeuksistaan voi ja saa olla montaa mieltä, mutta Rau-
han Tervehdys ei voi peittää silmiään ja olla kuin näitä lähimmäi-
siämme ei olisikaan. Ennakkovaroituksena: sukupuolineutraalin 
avioliittolain valmistelun ollessa ajankohtainen heitä tulee nä-
kymään lehdessämme tavallistakin enemmän tulevana syksynä. 

ELSI SALOVAARA, VT. PÄÄTOImITTAjA

Palautetta

Kysymys, miten kohtaan homon kirkossa, as-
karruttaa. Homokeskustelu on myös yhteiskun-
nan sanelema. Silti ratkaisu ei ole hyväksyä su-
kupuolineutraali avioliitto, mikä käsitteenäkin 
on kummallinen. 

Avioliitolla on olemassa selvä merkitys, se ei 
kehity uusiin muotoihin. Jos keskustelemme su-
kupuolineutraalista avioliitosta, voisimme sa-
malla esimerkiksi huolestua, miten pärjäävät ve-
sistöissämme uimakyvyttömät kalat. 

Mitä voisi olla minulla sitä vastaan, kun ho-
moilla menee hyvin? Ei mitään, homokin on ih-
minen, veljemme ja sisaremme. Mutta sitä vas-
taan, että moraali laskee ja avioliiton merkitys 
hämärtyy, kirkolla on syytä ottaa kantaa. 

Alkukirkko on tuonut Kreikan ja Rooman 
ulos pakanallisesta elämäntavasta ja näyttänyt, 

Gallup: Kirkon vihkioikeus

VIIVI mURTONIEmI jA  
TEEmU LUUKINEN, OULU

Voisi olla parempikin niin, että 
ensin vihitään ja sitten siuna-
taan. Olemme kihloissa, mut-
ta naimisiinmeno ei ole vielä 
ajankohtaista. Mutta kyllä me 
ainakin haluamme kirkko-
häät, tuntuuko se muu oikein 
naimisiinmenoltakaan?

HELI mIELONEN 
KELLO

Kaksiosainen naimisiinmeno 
ei olisi välttämättä huono aja-
tus, mutta miksi vihkimiskäy-
tännön pitäisi muuttua? Mik-
si tehdä asia kaksivaiheisek-
si? Nykyinen käytäntöhän toi-
mii hyvin. Itse kävisin ensin 
maistraatissa ja sitten kirkos-
sa, jos kerran pakko olisi.

mIKA ALALAURI
LAHTI

Se on joko kirkkohäät tai 
maistraattihäät. Itselläni oli 
kirkkohäät pelkästään suku-
laisten toiveesta. Onhan se pe-
rinteikästä hommaa, ja sen ta-
kia siitä varmaan halutaan pi-
tää kiinni. Mutta uusien suku-
polvien myötä asioita ei nähdä 
enää kiveen hakattuina.

SIRPA SUVANNE 
TYRNÄVÄ

Luultavasti menisin siunatta-
vaksi, onhan se kirkko kuiten-
kin kirkko. Naimisiinmeno ei 
kuitenkaan vielä ole ajankoh-
taista. 

jUHA SmAL 
OULU

Olen menossa ensi keväänä 
naimisiin, sikäli asia on ajan-
kohtainen minulle. Puolisoni 
haluaisi varmaankin mennä 
erikseen siunattavaksi. Minul-
le se on ihan sama. 

Ku va t :  Ty t t i  Pää k kö n e n

Julkisuudessa on väläytelty 
ajatusta, että kirkko luo-
puisi vihkioikeudestaan. 
Silloin vihkiminen tapah-

tuisi aina maistraatissa ja avio-
liitolle voisi pyytää sen jälkeen 
kirkollisen siunauksen. 

Kysyimme vastaantulijoilta, 
menisivätkö he vielä erikseen 
kirkkoon siunattaviksi, jos oli-
sivat menossa naimisiin? Vasta-
ukset osoittivat ainakin sen, et-
tä pelko nuoren väen katoami-
sesta kirkosta pelkästään vihki-
oikeudesta luopumisen takia, 
on liioiteltu. Kirkkoseremoni-
alla on kannatusta.

TEKSTIT: ELSI SALOVAARA

Uimakyvyttömiä kaloja

millaiseksi Jumala on ihmisen luonut. Näyttä-
nyt yksiavioisuuden ja todistanut, että juuri sel-
laiseen suhteeseen on ihminen tarkoitettu. Ih-
miskunta oli sitä vääristänyt antiikissakin. On 
tärkeää, että kirkon ilmaisukyky ei nykyisin-
kään heikkene. 

VALLO EHASALU
Viron evankelis-luterilaisen kirkon lääninrovasti, 

teologi, kesävieras Oulussa
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Kaikki ovat tervetulleita, 
kutsuu moni kirkko ih-
misiä kylteissään ja inter-
netsivuillaan. Mutta mi-

tä tapahtuu, kun lapsen hyväksi-
käytöstä tuomittu ihminen päät-
tää uskoa sanoihin? Asia puhut-
taa Yhdysvalloissa.

Esimerkiksi New Hampshiren 
korkeimmassa oikeudessa kes-
kusteltiin aiheesta, kun seksuaa-
lirikollinen halusi osallistua Je-
hovan todistajien toimintaan hä-
nelle määrätyn valvojan kanssa.

– Oikeus palvella Jumalaa on 
perusoikeus. Valtio voi puuttua 
siihen vain, mikäli sillä on pakot-
tava syy tehdä niin, Ja silloinkin 
vain hyvin rajatusti, sanoo Bar-
bara Keshen, kansalaisoikeusia 
ajavan järjestön asianajaja. 

Kesäkuussa kansainvälinen 
adventtikirkko lisäsi maailman-
laajuiseen seurakuntakäsikir-
jaansa kohdan, jonka mukaan 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
syyllistyneet voidaan palauttaa 

kirkon jäseneksi ainoastaan, mi-
käli he eivät ole tekemisissä lasten 
kanssa valvomattomissa olois-
sa, eivätkä ole tehtävässä, joka 
”rohkaisisi haavoittuvia yksilöi-
tä luottamaan heihin”. 

Syyllistyessään rikokseen ad-
ventisti joutuu seurakuntakurin 
alle, ja menettää seurakunnan 
jäsenyytensä. Uskontokunnan 
apulaistiedotusjohtajan Garrett 
Caldwellin mukaan kansainvä-
listen ohjeiden uudistamisen tar-
koituksena on tasapaino seura-
kuntalaisten suojelemisen ja hy-
väksikäyttäjien uskonnonvapau-
den tukemisen välillä.

Laillinen oikeus  
vapaaehtoistoimintaan
Georgian osavaltiossa Yhdysval-
loissa astui vastikään voimaan la-
ki, joka sallii seksirikoksista tuo-
mittujen toimia vapaaehtoisina 
seurakunnissa, mikäli heidät pi-
detään erossa lapsista. Sallittua 
toimintaa on kuorossa laulami-

nen ja raamattutunneilla käymi-
nen sekä myyjäisiin osallistumi-
nen. 

Lain laatimiseen vaikutti voi-
makkaasti paikallinen ihmisoi-
keuksia ajava järjestö. Alkujaan 
lakiin suunniteltiin vastoin jär-
jestön kantaa kohtaa, joka olisi 
kieltänyt rekisteröidyiltä seksu-
aalirikollisilta kaikenlaisen va-
paaehtoistoiminnan. 

Asiantuntijoiden mukaan 
kirkkojen tulee kunnioittaa lakia 
ja olla valmiita seksuaalirikol-
listen osallistumiseen, vaikka se 
tarkoittaisikin sielunhoitoa kirk-
korakennuksen ulkopuolella.

Joissain tapauksissa lain kir-
jaimellinen noudattaminen te-
kee kirkossa käymisen vaikeaksi. 

Näin on käynyt Pohjois-Caro-
linassa seksuaalirikoksista tuo-
mitulle James Nicholsille. Hä-
net pidätettiin kirkon parkki-
paikalta jumalanpalveluksen jäl-
keen, koska kirkossa käydessään 
hän oli päätynyt alle sadan met-

rin päähän kirkon päiväkodista. 
Nyt hän taistelee osavaltiota vas-
taan oikeudessa.

– Tarkasti ottaen ihminen 
rikkoo lakia menemällä tyhjään 
kirkkoon, mikäli kirkolla on oma 
päiväkoti, sanoo hänen asianaja-
jansa Glenn Gerding. 

Steve Vann, tennesseeläisen 
Keeping Kids Safe Ministries in 
Ashland City -yhdistyksen pe-
rustaja sanoo, että lasten turval-
lisuuden täytyy olla tärkeintä. 
Toisaalta rangaistuksensa kärsi-
neiden rikollisten tukeminen voi 
vähentää tulevia rikoksia. Hä-
nen mukaansa parempaan tule-
vaisuuteen autetaan rikollisille 
osoitetuilla uskovaisilla valvojil-
la, joilla on erityinen asema. 

– He eivät vain valvo, mitä ky-
seinen henkilö tekee. He ovat tu-
kemassa hänen hengellistä kehi-
tystään. 

RELIGION NEWS SERVICE

Maata  kiertelemässä

Pääseekö pedofiili kirkonpenkkiin?

Piippola ja 
Pulkkila jäivät 
ilman Rauhan 
Tervehdystä

Edellinen, 22. heinäkuuta il-
mestynyt Rauhan Tervehdys 
on jäänyt jakamatta ilmais-
jakeluna Piippolan ja Pulk-
kilan alueen talouksiin. 

Lehden kustantajan te-
kemien selvitysten mukaan 
syy on hämärän peitossa, 
sillä lehtinippujen vakuute-
taan lähteneen normaalis-
ti Lapin Kansan painosta, 
mutta ne eivät ole ikinä saa-
puneet Itellan postitoimi-
paikkoihin. 

Jakeluhäiriöistä kannat-
taa ilmoittaa heti lähim-
pään postikonttoriin tai 
Itellan asiakaspalvelunu-
meroon 0200 71 000. Ilmoi-
tuksen voi tehdä myös osoit-
teessa www.posti.fi/palaute. 
Seuraava Rauhan Tervehdys 
ilmestyy 19. elokuuta. 

Oulun 
herättäjäjuhlille 
verkkosivut 
Ensi heinäkuussa Oulus-
sa pidettävien herättäjäjuh-
lien verkkosivut on avat-
tu osoitteessa www.oulun-
herattajajuhlat.fi. Verkkosi-
vuilla jaetaan pitkin vuot-
ta tietoa juhlista, ohjelmas-
ta ja ennakkotapahtumista.  
 Oulun herättäjäjuhlat jär-
jestetään Raksilan urhei-
lukeskuksessa 8.–10.7.2011 
teemalla Anna toivon kan-
taa. Kolmipäiväisen tapah-
tumaan odotetaan yhteensä 
30 000 kävijää. Juhlaohjelma 
julkistetaan keväällä 2011.

Seurakuntien 
radiolähetykset 
olivat 
mykkänä 
Oulun seurakuntayhtymän  
radio-ohjelmaa ei voitu lä-
hettää kahtena sunnuntai-
na, 18. ja 25. heinäkuuta 
puhelinoperaattori DNA:n 
teknisten vikojen vuoksi. 

DNA on korjannut vian. 
ja viime sunnuntaina kaik-
ki toimi jo normaalisti.

Teknisten ongelmien ta-
kia kuulematta jäi muun 
muassa seurakuntien työn-
tekijöiden haastatteluja ja 
jumalanpalveluksia. Hää-
musiikista, uudesta rippi-
koulukirjasta ja maahan-
muuttajista kertovat ohjel-
mat lähetetään myöhem-
min. Uusimmat radiotiedot 
löytyvän lehden sivulta 10.

Olipa kerran Kyösti ja 
Markus. He elivät Mai-
jan ja Jaakon päiväko-
dissa Oulussa, mutta ei-

vät olleet tenavia vaan isoja raa-
vaita miehiä. Kyösti oli Maijan 
ja Jaakon päiväkodin johtaja ja 
Markus sen työntekijä. 

Maija ja Jaakko taas eivät ol-
leet todellisia henkilöitä ollen-
kaan, se oli päiväkodin nimi.  
Oletkos muuten itse vielä päivä-
kodissa?

On Kyöstillä ja Markuksel-
ta kokonimetkin. Haluan kertoa 
ne sinulle: Kyösti Salmijärvi ja 
Markus Lampela.

Kyöstistä ja Markuksesta tu-
li Maijan ja Jaakon päiväkodis-
sa kaveruksia ja niinpä he perus-
tivat yhtyeen nimeltä Soiva Siili. 

Siili soi kouluissa, päiväko-
deissa ja eskareissa. Yhtye on 
myös levyttänyt mukavaa mu-
siikkia mukuloille. Kivaa, eikö 
totta?

Kyösti ja Markus soittavat ja 
laulavat nykyään ihan työkseen. 
Tänä vuonna yhtye täyttää 15 
vuotta eli se on iässä, jossa pääs-
tään ajamaan mopolla. Millai-
nenhan sinä olet mopoiässä? 

Siili musisoi 
mikko Salmen kanssa
Soiva Siili tarjoaa poppipappi 
Mikko Salmen kanssa konsertin 

Sinulle tenava: 

Juhlateltan Soiva Siili

Veijareita ja Pyhimyksiä Juhlatel-
tassa sunnuntaina 15. elokuuta. 
Konsertti pidetään Lammassaa-
ressa kello 11 eikä sinun tarvitse 
maksaa ollenkaan pääsymaksua. 
Kaikki pääsevät ilmaiseksi, myös 
isä ja äiti. Jopa isosiskosikin toi-
votetaan tervetulleeksi mukaan, 
vaikka isosiskot tunnetusti ovat 
vaikeita persoonia.

Soivassa Siilissä on joskus 
muitakin esiintyjiä kuin Kyös-
ti ja Markus. Toisinaan mukana 
ovat myös Tommi, Rike ja Jomp-
pe. Lammassaaressa kaikki viisi 

Soivan Siilin setää ovat paikalla.
Juhlateltassa kuulet lasten-

virsiä ja Mikko Salmen esittä-
miä Kyöstin ja Markuksen lau-
luja. Olen varma, että haluat ol-
la mukana. 

Soiva Siili haluaa antaa ajat-
telemisen aihetta ja vähän opet-
taakin sinua. Yhtyeen musiikki ei 
ole ränttätänttää, jonka tahdissa 
pompitaan jo konsertin alussa. 
Konsertin lopussa pomppimi-
nen ei sitten päätykään. On pääs-
ty niin sanotusti vauhtiin.

Soivan Siilen sessiossa sen si-

jaan kuullaan lopussa rauhoitta-
va laulu ja muutenkin relataan, 
ettei kopata pomppua kotiin.

PEKKA HELIN

Soiva Siili ja Mikko Salmi pitävät 
Veijareita ja Pyhimyksiä -konsertin 
Juhlateltassa 15. elokuuta kello 11. 
Konsertissa kuullaan siilimäisiä 
versioita lastenvirsistä ja 
mikkosalmimaisia versioita Soivan 
Siilin lauluista. Konsertin järjestää 
Oulun ev.-lut seurakunnat ja siihen 
on vapaa pääsy.
Soiva Siili pitää Juhlateltassa 
samana päivänä myös 
15-vuotisjuhlakonserttinsa, joka 
alkaa kello 15. Lippu maksaa 8 euroa. 
Lipun voi ostaa lippupalvelusta 
tai portilta. Kimppalippu neljälle 
hengelle maksaa 26 euroa. Sitä ei saa 
nettimyynnistä.
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Nyt ikäsi verran 
alennusta kaikista 
kehyksistämme!

Laske silmälasiesi hinta kätevästi netissä:

www.instrumentarium.fi 

Nyt kanna� aa hankkia uudet silmälasit Instrumentariumista: saat oikean 
ikäsi mukaisen alennusprosentin kaikista kehyksistämme, kun ostat sil-

mälasit. Tarjous koskee kaikkia huippumerkkejämme ja Plussa-
kortilla saat vieläpä näöntarkastuksen kaupan päälle! 

VARAA AIKA NÄÖNTARKASTUKSEEN OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRILLE HELPOSTI www.instrumentarium.fi  
TAI YHDESTÄ NUMEROSTA 08 4154 7000. 
Puhelun hinta: paikallisverkkomaksu (pvm) 9,9 snt/puhelu + 2,39 snt/min, matkapuhelimiin 9,9 snt/min. Puhelinnumeron aukioloaika: ma–pe 8–20.00, la 9–15.00, su suljettu. 
OULU, Hallituskatu 19, Stockmann, 4. krs., Pakkahuoneenkatu 15. HAUKIPUDAS, Revontie 2. KEMPELE, Zeppelin, Matteuskatu 5. Tarjous alk. 99 € kehyksistä ostaessasi 
silmälasit. Tarjous koskee optikon näöntarkastusta. Tarjous on voimassa 2.8.–12.9.2010.

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

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

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

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

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

Biblia 
muutti! 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

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

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

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

• 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

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Fanita 
Rauhan 

Tervehdystä!
Tärskäyksen omat 
sivut löytyvät nyt 

myös Facebookista. 

Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta 

tuoreeltaan.
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Ikääntyminen tuo monia 
muutoksia elämään. 
Etelä-Suomessa alkanut 
Senioripysäkki-toiminta 
on käynnistymässä 
syksyllä myös Oulun 
seudulla.

Puolison yllättävä kuolema 
kaksi vuotta sitten pakot-
ti Aulikin (nimi muutettu) 
vaihtamaan tuttua nukku-

mapaikkaa hieman toiseksi. Kun 
yhteisen sängyn tyhjä puoli tun-
tui liian ahdistavalta muistolta 
rakkaasta ihmisestä, siirtyi Au-
likki nukkumaan parisängyn 
keskelle. 

Päivän päättyessä hän taput-
taa tyhjää tilaa vierellään ja toi-
vottaa mielessään puolisolleen 
hyvää yötä – siellä jossakin.

Aulikki kaipaa tuttua puheka-
veriaan. Yhteistä elämää ehti vie-
rähtää 55 vuotta. Välillä suru ja 
kaipaus tuntuvat lähes ylivoimai-
silta kestää. Aulikki myöntää ru-
koilevansa Jumalalta, että Luoja 
ottaisi hänetkin pois. Saima Har-
majan tutun runon säkeet ”Mi-
nä tahtoisin Isä jo kotiin, Isä mi-
nua väsyttää…”, on usein hänen 
mielessään.

Vaikka Aulikilla on seurakun-

nasta ystäviä ja omat lapsetkin 
muistavat häntä, tuntee Aulikki 
välillä olonsa pohjattoman yksi-
näiseksi. Rinnassa on tyhjä olo.

Miehensä 
eläessä Au-
likki leipoi 
mielellään, 
mutta nyt lei-
vontatarvik-
keet saavat 
olla rauhassa 
kaapissa. Lei-
pominen ei 
huvita häntä 
enää.

Ikävästään 
huolimat-
ta Aulikki ei 
ole jäänyt ko-
konaan kotiinsa. Hän on kiitol-
linen siitä, että jaksaa liikkua ja 
mennä sinne, missä on muita ih-
misiä. Iltapäivään sovitun menon 
odottaminen tuntuu kotona vä-
lillä vain niin loputtoman pitkäl-
tä. Aamu alkaa jo hyvin varhain 
puuron keitolla.

masennus 
voi viedä hengen
Viitisen vuotta sitten moni suo-
malainen hätkähti HelsinkiMis-
sion mainosta, jossa surukas-
voinen ikäihminen katsoi suo-
raan kohti. Juliste kertoi järkyt-

tävän tiedon: joka toinen päivä 
yli 65-vuotias tekee itsemurhan.  

HelsinkiMissio ei ole tyyty-
nyt vain puhumaan ikäihmis-

ten masennuk-
sesta. Se ryhtyi jo 
2000-luvun alus-
sa kehittämään 
yli 60-vuotiaille 
ikäihmisille tar-
koitettuja tera-
peuttisia keskus-
teluryhmiä, Seni-
oripysäkkejä. Nii-
tä oli aluksi vain 
eteläisemmässä 
Suomessa, mutta 
tulevana syksynä 
pysäkkitoiminta 
käynnistyy myös 

Oulun seudulla. Omat ryhmät 
käynnistyvät ainakin Oulussa, 
Limingassa ja Kempeleessä.

Kaikkiaan Senioripysäkkejä 
on tällä hetkellä Suomessa jo yli 
20 paikkakunnalla.

Ryhmä auttaa  
ja luo ystävyyttä
HelsinkiMission kouluttaja Mar-
jut Jaakkosela kertoo, että ikäih-
misten itsemurhien taustalla on 
usein yksinäisyys, joka on saatta-
nut johtaa masennukseen.

– Yksinäisyyden syynä voi ol-
la puolison tai ystävien kuolema, 

heikentynyt terveys tai petty-
mykset ihmissuhteissa. Huolten 
painaessa ihminen voi uupua ja 
mieliala laskea. Masentunut saat-
taa tuntea pelkoa omasta selviy-
tymisestään, hän selvittää.

Jaakkoselan mukaan keskus-
teluryhmissä on erityisen tärkeää 
ryhmäläisten keskinäinen vuoro-
vaikutus: senioripysäkkien tar-
koituksena onkin, että ryhmään 
kuuluvat auttavat toinen toisiaan. 
Pysäkeillä on mahdollisuus käy-
dä luottamuksellisesti läpi omaa 
elämänhistoriaansa ja nykytilan-
netta. 

Ohjaajan tehtävä on saada 
ryhmäläiset puhumaan.

– Ystävyydestä ryhmissä pu-
hutaan paljon. Onpa ryhmissä 
syntynyt myös aivan uusia ystä-
vyyssuhteita, Jaakkosela iloitsee. 

Jaakkosela pitää Senioripysäk-
kejä tärkeinä jo siksi, että Kela ei 
korvaa ikääntyneiden psykotera-
piaa, eikä monikaan pysty mak-
samaan pienestä eläkkeestään 
kalliita terapiamaksuja.

Diakoniatyöntekijät  
aloittavat ryhmiä 
Senioripysäkki-toiminnan vai-
kuttavuutta on ehditty myös tut-
kia. Tutkimus paljasti muun mu-
assa ryhmien vähentävän huo-
mattavasti ikäihmisten tarvet-

ta käyttää sosiaali- ja terveyspal-
veluja. Ryhmien vaikutukset nä-
kyvät siis myös kuntien kukka-
roissa.

RIITTA HIRVONEN

w w w.sxc . hu

Yksinäisyys helpottuu 
senioripysäkillä 

Yksinäisyyden syynä 
voi olla puolison tai 
ystävien kuolema, 
heikentynyt terveys 
tai pettymykset 
ihmissuhteissa. 
Masentunut 
saattaa tuntea 
pelkoa omasta 
selviytymisestään.

Joka toinen 
päivä yli 
65-vuotias 
tekee 
itsemurhan.

Tule mukaan
• Senioripysäkkejä ohjaavat 

sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaiset, mutta myös kir-

kon työntekijöitä on koulut-

tautunut vetäjiksi. 

• Ryhmät ovat ilmaisia. Niihin 

hakeudutaan oman alueen 

yhteyshenkilön kautta. Kaik-

ki seurakuntien yhteyshenki-

lö ovat koulutettuja Seniori-

pysäkki-ohjaajia: 

• Karjasillan seurakunta dia-

koniatyöntekijä Asta Leino-

nen, p. 040 574 7157

• Limingan seurakunta dia-

koniatyöntekijä Sinikka Ilmo-

nen p. 044 752 1226

• Kempeleen seurakunta dia-

koniatyöntekijä Leena Hintsa-

la p. 040 7790 365 

• Kiimingin seurakunta Jaana 

Kontio p. 040 579 3248 
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Kongon demokraattinen ta-
savalta: luonnonvaroiltaan 
upporikas, mutta muuten 
rutiköyhä maa keskisen 

Afrikan sydämessä. Maa on toipu-
massa sodasta, mutta silti murhat, 
nälkä ja väkivalta ovat päivittäi-
siä. Kongo on alennustilassa, mikä 
hyödyttää joitakin tahoja.

Maan historia on traaginen. 
Belgian kuningas Leopold II 
ryösti alueen yksityisomaisuu-
dekseen 1800-luvun lopussa. Hän 
tapatti riistämiskiihkossaan puo-
let maan noin 20 miljoonan ih-
misen väestöstä hyvin brutaalil-
la tavalla. Katastrofia on täydestä 
syystä verrattu holokaustiin.

Leopold menetti lopulta siir-
tomaansa Belgialle yleisen pa-
heksunnan vuoksi. Kauheudet 
eivät kuitenkaan loppuneet ei-
vätkä luultavasti pian lopukaan. 
Itsenäisyyden aikana on nähty 
muun muassa kaksi sotaa, joihin 
sotkeutuivat lähes kaikki Kongon 
naapurivaltiot.  

Kuusi miljoonaa ihmistä on 
kuollut sotien seurauksena. Silti  
Kongon tapahtumat eivät usein-
kaan ylittäneet uutiskynnystä, 
sillä tilanteen monimutkaisuu-
den vuoksi journalistit eivät viit-
sineet paneutua aiheeseen.

Maassa vallitsee nimellisesti 
rauha. Tosiasiassa monet ihmiset 

itäisessä Kongossa elävät yhä kau-
hun vallassa.

Kaikki syyllistyvät
raakuuksiin
Kirkon Ulkomaanavun Kongon 
alue-edustajan Anna Muinosen 
mukaan Länsi-Kongo on vakaa-
ta aluetta, mutta idässä rauhan 
ovat rikkoneet kapinallisryhmät 
ja naapurimaista tulleet epämää-
räiset sotilasryhmittymät. 

Maan kansallinen armeija on 
heikko eikä kykene suojelemaan 
kansalaisiaan. Itse asiassa Kon-
gon armeija syyllistyy siviilien 
tappamiseen ja rääkkäämiseen 
siinä missä Itä-Kongossa majai-
levat epämääräiset sotilasyksi-

kötkin. Raiskaukset ja julma sek-
suaalinen väkivalta ovat tunnus-
omaisia Itä-Kongon konfliktille. 

Osapuolet pystyvät helposti 
hankkimaan itselleen käsiasei-
ta, mikä on koko Afrikalle ylei-
nen ongelma. Rajat ovat huokoi-
set. Niistä kävellään läpi kuin ka-
pakan heiluriovista.

Tilanne on idässä helpottu-
nut, mutta alueella on edelleen 
suhteellisen levotonta, Muinonen 
sanoo. Maan itäosassa on esimer-
kiksi kaksi miljoonaa sisäistä pa-
kolaista.

Kongon kriisiä on yritetty rat-
kaista monin tavoin, mutta siinä 
ei ole onnistuttu. Muinosen mu-
kaan liian monet ryhmät hyöty-
vät Kongon alennustilasta. 

Maan itäosissa sijaitsevat mi-
neraalivarat ovat valtavat. Se-
kasortoisissa olosuhteissa epä-
määräiset ryhmittymät hyötyvät 
luonnonvaroista, joihin niillä ei 
rauhan oloissa olisi mitään oike-
utta. Naapurimaatkin sekaantui-
vat Kongon asioihin muun muas-
sa mineraalien vuoksi.

YK on voimaton 
Kongossa
Kansainväliseltä yhteisöltä ei 
ole löytynyt riittävästi poliittis-
ta tahtoa kriisin ratkaisemiseksi. 
Jotain on kuitenkin raavittu ka-

Liian moni hyötyy Kongon kriisistä
• Itsenäistyi Belgiasta 30. kesäkuuta 1960

• Presidentti Joseph Kabila

• Pääministeri Adolphe Muzito

• Pääkaupunki Kinshasa

• Pinta-ala 2,34 miljoonaa neliökilometriä 

• Väkiluku 71,9 miljoonaa

• Elinkeinojen osuus bruttokansantuotteesta: maatalous 55 %, 

palvelut 34 %, teollisuus 11 %

• Väestöstä 70 % on kristittyjä, 10 % muslimeita ja loput 

edustavat kongolaisia uskontoja.

Lähde: CIA Factbook

7 kertaa Suomen kokoinen Kongo

Kinshasa

Goma

Kongossa työskentelevä Anna Muinonen 
vieraili heinäkuussa Oulussa.

Pe k ka H e l i n

K i r ko n U lko maana p u

Itäinen maakunta

Pohjois-Kivu

Kongolaiset ovat toipumassa kahdesta sodasta.
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”Kuinka on sun sielus laita”
Oulun Rauhan Sanan kesäseurat
Pyhän Tuomaan kirkossa 14.-15.8.2010

Lauantai 14.8.
klo 12 Seurat
 Esko Leinonen
 Antero Heikkilä
klo 14.30 Seurat
 Martti Vuollo
 Juha Peltola
klo 17.30 Lauluhetki ”Kysy tietä, kysy tietä”
klo 18.00 Millaista aikaa elämme, 
 millaista tietä kuljemme,
 Keskustelutilaisuus
 Martti Vuollo
klo 20.00 Nuortenilta Toukomettisessä
                 (Koulukatu 10) Juha Peltola

Sunnuntai 15.8.
klo 10.30     Aamuseurat
                    Antero Heikkilä
klo 12.00     Messu
    saarna Martti Vuollo
klo 13.30     Pyhäkoulu
klo 14.30     Seurat
                    Juha Peltola
                    Antero Heikkilä
klo 16.30     Päätösseurat
                    Martti Vuollo
                    Heino Kouva

* Puheet tulkataan ruotsiksi

saan. YK:n rauhanturvaoperaa-
tio Monuc on ollut järjestön his-
torian suurin, Kongoon on lä-
hetetty yli 20 000 sotilasta.

Kongo on Länsi-Euroopan 
kokoinen alue, johon mahtui-
si seitsemän Suomea. Maan tie-
verkosto on kuitenkin miltei 
olematon, joten YK-joukot ovat 
lähes avuttomia mittavan tehtä-
vänsä edessä, Muinonen kertoo.

Maan koosta kertoo myös 
lentomatkojen pituus. Len-
to Kirkon Ulkomaanavun tu-
kikohdasta Gomasta itäisestä  
Kongosta pääkaupunki Kinsha-
saan Länsi-Kongoon kestää ko-
netyypistä riippuen 2–4 tuntia.

Muinonen liikkuu Kirkon 
Ulkomaanavun kohdealueilla 
aina lentokoneella. Pisin matka 
voi olla useita satoja kilometre-
jä. Myös lentokentät ovat puut-
teellisia. Muinonen on tottunut 
tössähdyksiin hiekkakentille.

EU:kin  
häärää Kongossa
Muutama vuosi sitten väitettiin, 
että YK ei ole paikalla pelkäs-
tään huolehtimassa kongolaisis-
ta vaan rauhanturvalla on myös 
raadolliset syynsä. Kongon ti-
lanne vaikuttaa koko keskiseen 
Afrikkaan. Poliittisista ja talou-
dellisista syistä sitä ei saa pääs-
tää kaaokseen. 

Muutama vuosi sitten arvel-
tiin myös, että EU:n lähettämi-
en joukkojen läsnäolo Kongos-
sa johtui suurvaltojen välisestä 

kamppailusta Afrikan luonnon-
rikkauksista. Esimerkiksi Kiina 
on tehnyt massiivisen maihin-
nousun mustaan maanosaan. 
EU halusi arvion mukaan läs-
näolollaan vahvistaa asemiaan 
Afrikassa.

Evakot selviävät 
kovista tilanteista 
Kongon armeija, kapinallisryh-
mittymät ja ulkomaiset jouk-
kiot ryhtyvät aika ajoin soti-
lasoperaatioihin, jotka ajavat 
evakot liikkeelle. Maassa ei ole 
kuitenkaan juuri evakkoleirejä. 
Ihmiset pakenevat kylistä taaja-
miin ja kaupunkeihin, eivät ko-
vin kauaksi kodeistaan. He ma-
joittuvat sukulaisten, vastaan-
ottajaperheiden ja seurakun-
tien tiloihin. 

Kongolaiset ovat vieraan-
varaisia. Vastaanottajaperheet 
majoittavat joskus jopa 20 hä-
dänalaista pieneen kaksioon.

Muinosen mukaan evakot 
nähdään uutisissa passiivisina 
uhreina. Se ei ole kuitenkaan 
asian oikea laita. Kongolaiset 
ovat aloitekykyisiä ja ottaneet 
käyttöönsä erilaisia selviämis-
mekanismeja. 

He kykenevät Muinosen mu-
kaan jollain tavoin aina aloitta-
maan elämänsä uudestaan. Hei-
dän kestävyytensä, selviytymis-
kykynsä ja solidaarisuutensa 
ovat hämmästyttäviä. 

PEKKA HELIN

Kehitysyhteistyö 
auttaa arkeen

Muut seurakunnat

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

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Pe 6.8.10 klo 18.00
La 7.8.10 klo 12.00 ja 18.00
Su 8.8.10 klo 12.00 ja 17.00
Siirtolantie 28, Oulu
Tervetuloa

• Su 8.8. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Kauko Vehniäinen
• Ti 10.8. klo 19.00 Sana & rukous 
 Raimo Holappa
• Su 15.8. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Esa Vähäaho
• Ti 17.8. klo 19.00 Sana & rukous
 Kaisu Holappa

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Herättäjän kirkkopyhä: su 8.8. klo 10.00 Pyhännän kirkossa, seurat
seurakuntatalossa.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 8.8. klo 15.00 Kirsti Vuoren kesämökillä
Sanginsaarentie 81 Oulu.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ylistyksen, Sanan ja Esirukouksen 
illat lauantaisin klo 18.00.
TERVETULOA!

Su 8.8. klo 18 Sunnuntain kokous
Su 15.8. klo 18 Sunnuntain kokous
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

”Synti ei enää ole teidän herranne, 
sillä te ette ole lain vaan armon alaisia” 
Room. 6:14.
La 7.8. klo 10 Raamattutunti (Room. kirj.), 
Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, srk:n 
vanhimmisto. La 14.8. klo 10 Raamattu-

tunti (Room. kirj.), Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, Marko Huurre.
Sydämellisesti tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi 

Pe 6.8. klo 19 LIFT-ilta. Su 8.8. klo 11 Juma-
lanpalvelus, lapset siunataan koulutielle, 
Markku Tossavainen, Ahti Kurki. Pyhäkoulut 
alkavat. Ke 11.8. klo 19 Sana ja rukous, Juha 
Hilli, Vesa Asikainen. Pe 13.8. klo 19 LIFT-ilta.
Su 15.8. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Miika 

Savola, LIFT-band. Ke 18.8. klo 19 Tiedotustilaisuus kuntokartoituksen tulok-
sista. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. TERVETULOA!

Su 8.8. klo 17 Seurat Esko Leinonen.
La-Su 14.-15.8. Kesäseurat Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Kts. erillinen 
ilmoitus. Tervetuloa!

Su 8.8. Jumalanpalvelus klo 11.00. Su 15.8. Jumalanpalvelus klo 11.00.
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !

To 5.8. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Jouni 
Korkala. Su 8.8. klo 11 Aamukirkko, Toni Väyrynen, 
evankelista Tuomas Jäntti. Ke 11.8. klo 18 Nuor-

tenilta. To 12.8. klo 19 Rukousilta, Erja Similä, Anna-Liisa Björni. Su 15.8. klo 11 
Aamukirkko, Sini Niemelä, Martti Väyrynen. Ke 18.8. klo 18 Nuortenilta.
To 19.8. klo 19 Rukousilta, Kati ja Hannu Neuvonen.
www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

TT Erkki Ranta 5.-8.8. 

TT Timo Junkkaala 
 13.-15.8. Elojuhlat 

       Kellonkartano
           Tervetuloa tutustumaan 

           Yhteistyössä Kirkkopalvelujen opintokeskus                                



hengelliseen kesäkotiin! 
              

  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

  5.-8.8. Raamattupäivät, Erkki Ranta (Luuk. vertaukset) 
     Raamattuopetukset to-pe klo 18-19.30, la 14, 16 ja 18 sekä su 15 

 Su 8.8. klo 13 Kartanon kirkko, saarna Erkki Ranta 

              Ke 11.8. klo 18 Ilta rukouskappelilla 

13.-15.8 ”Sinulle on viesti – Jumalalta”. Elojuhlat  
   Mukana Raamattuopiston toim.joht. teol.tri Timo Junkkaala 
 Pe 18 Elämäsi viesti. Opiskelija- ja NA-ilta.  Junkkaala. 
 La 13 Raamattu rakkaaksi ja Jeesus kaikille Vapahtajaksi 
      14 Ei yhteyttä – yhteys korjattu. Junkkaala, T. Hakkarainen 

      16 Pysyvästi voimassa. Sanan ja tunnustuksen juhlaseurat 
      18 Välitä viesti eteenpäin. Tapio Pokka, Timo Hakkarainen 
      19 Viesti vastaanotettu – mitä siitä seuraa? Junkkaala, A. Kauppi 
Su 13 Kartanon kirkko, saarna Timo Junkkaala 
      15 Muutettu sanoma?  Linjapuhe, Timo Junkkaala 

   Muuta: 21.-22.8. Nuorten leiri (14–19 v.), ilm. p. 044 0210 112 

   Su 22.8. klo 15 Luomisen iltapäivä. E. Rautiainen, E. Jokisalo 

   La 28.8. Mitä mies!  -  Miesten päivä 

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Rauhan 
Tervehdyksen 
kesäaikataulu

Ilahdutamme lukijoita 
kesäkuukausien ajan 
joka toinen viikko. 
Seuraava numero 

ilmestyy 19.8. 
Sen jälkeen palaamme 
normaaliin aikatauluun 
ja lehti ilmestyy kerran 

viikossa.

Rauhan 
Tervehdys!

Jos et halua kotiisi 
ilmaisjakeluita, 

mutta ehdottomasti 
Rauhan 

Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma 

lehti 30 euron 
vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 

020 754 2333 
tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

Tilaa

Sodan seurauksiin – aliravitse-
mukseen, tauteihin ja väkival-
taisuuksiin – kuolee päivittäin 
noin tuhat ihmistä. Noin kak-
si kolmasosaa kongolaisista elää 
alle dollarilla päivässä. 

Kirkon Ulkomaanapu avus-
taa kongolaisia maan koillis-
osissa, Pohjois-Kivun ja itäi-
sen maakunnan alueilla, jois-
sa avun tarve on suuri. Pitkään 
tyhjillään olleissa kylissä pel-
lot ovat metsittyneet. Työkalut 
ja siemenvilja ovat tuhoutuneet 
ihmisten paettua sotajoukkoja. 

Ulkomaanapu auttaa kotiin 
palaavia evakkoja ja pakolaisia 
omatoimisen elämän alkuun. 
Paluumuuttajille jaetaan sie-
meniä ja työkaluja maanvilje-
lyn aloittamiseksi. 

Paluumuuttajia autetaan tu-
houtuneiden kotien korjaami-
sessa. Myös tuhoutuneita koulu-
ja kunnostetaan ja varustellaan. 

Ulkomaanapu työskentelee 
paikallisten järjestöjen kans-
sa naisten oikeuksien ja hyvin-
voinnin edistämiseksi. Se myös 
rakentaa ja kunnostaa äitiys- ja 
lastenneuvoloita ja järjestää li-
säruokintaa aliravituille lapsil-
le ja auttaa nuoria kouluttautu-
maan ja työllistymään. 

Rauhallisemmilla alueilla 

tuetaan yhteisöjä kehittämään 
kestävällä tavalla elinkeinojaan 
kuten maataloutta, karjankas-
vatusta ja maataloustuotteiden 
jalostusta sekä markkinoin-
tia. Näin pyritään säästämään 
herkkää sademetsäalueen ym-
päristöä. 

Vuonna 2007 aloitettiin Itä-
Kongossa kehitysyhteistyöhan-
ke sodasta monin tavoin kär-
sineiden naisten auttamisek-
si. Ulkomaanapu tukee seksu-
aalista väkivaltaa kokeneiden 
naisten ja entisten tyttösotilai-
den sosiaalista ja taloudellista 
toipumista. 

Ulkomaanapu tukee myös 
paikallisten naisjuristijärjestö-
jen tarjoamaa lakineuvontaa, 
tiedotusta ja koulutustoimin-
taa. Lisäksi eri naisjärjestöjä 
avustetaan verkostoitumaan ja 
vaihtamaan kokemuksia. 

Vuonna 2010 aloitettiin nuo-
risohanke, joka tarjoaa entisil-
le lapsisotilaille, katulapsille, 
orvoille ja muille heikossa ase-
massa oleville nuorille amma-
tillista ja elämäntaitokoulutus-
ta, sekä seuraa heidän työllisty-
mistään ja yhteisöön sopeutu-
mista koulutuksen jälkeen. 

KIRKON ULKOmAANAPU
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Eetterissä

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Yksi viime vuoden puhuttelevimpia 
kirjoja oli Linda Olssonin Laulai-
sin sinulle lempeitä lauluja. Hänen 
uusi kirjansa tuokin mukanaan ky-

symyksen: Uskallanko lukea tämän, kun 
edellinen romaani oli niin vaikuttava lu-
kuelämys? 

Ruotsalaissyntyisen, pitkään juristina 
toimineen ja nykyään Uudessa-Seelannissa 
asuvan Olssonin uusin romaani on erilai-
nen, mutta kuitenkin pakahduttavan kuu-
las, hienovarainen, surumielinen ja pitkään 
tenhoava lukukokemus hiljaisuuden voitta-
misesta, sanojen löytämisestä, menneisyy-
den selvittämisestä ja oman itsensä uudel-
leen rakentamisesta.

Adam Ankerin elämä järkkyy hänen 
menetettyään traagisesti tyttärensä ja löy-
dettyään tuntematonta sukuaan paikalli-
sen museon holokaustinäyttelystä. 

”Tuntui kummalliselta nähdä ympä-
ristönsä muuttumattomana ja tavallisena, 
kun koin itse olevani äkisti mullistuvan ja 

peruuttamattoman muutoksen partaalla. 
Tuntui kuin minut olisi johdatettu taian-
omaisesti polulle, jota en vielä erottanut.” 

Tyttären Miriamin menetys repii rikki 
isää, ja hän alkaa ottaa selvää kuka ja mistä 
on kotoisin. Hän löytää itsensä Krakovas-
ta, Puolasta, selvittämässä sukusalaisuuk-
sia. Adam Ankerin elämässä musiikilla on 
tärkeä merkitys; siihen hän voi purkaa tun-
teensa, vihansa, toiveensa, rakkaudenkai-
puunsa lapsensa äitiä kohtaan. 

Adam on ollut lapsensa yksinhuoltaja ja 
nyt hän palaa 20 vuoden jälkeen kohtaa-
maan lapsensa äidin. 

”Tein tyttärelleni saman, mikä minulle 
tehtiin. Tein hänestä äidittömän. Cecilia ei 
tehnyt sitä, vaan minä. Oli minun vallassa-
ni antaa äiti tyttärelleni. Olisin osannut se-
littää asian ymmärrettävästi. Olisin voinut 
kertoa hänelle rakkaudestani Ceciliaan. Ja 
Cecilian rakkaudesta minuun. Mutta pää-
tin jättää sen tekemättä.”

Linda Olsson on rakentanut romaaninsa 

huolella ja rakkaudella. Hän ohjaa kauniisti 
lukijaa päähenkilön sisäisiin tunnekuohui-
hin ja ristiriitoihin, parantavaan muutok-
seen. Romaani puhuttelee monella tasolla, 
näkökulma muuttuu miehen ja naisen, Adam 
Ankerin ja lapsen äidin Cecilian välillä. Ru-
nollisen kaunis ja traagisen koskettava tarina 
vie lukijan matkalle omiin tunnekiemuroi-
hin, kätköjen paljastumiseen ja hiljaisuuden 
kielen murtamiseen, sanojen päivänvaloon.

jUHA VÄHÄKANGAS 

Lukunurkka kirjamessujen aikaan

Olsson, Linda: 
Sonaatti 
Miriamille. 
Suom. Anuirmeli 
Sallamo-Lavi. 
Gummerus  2009.

Hiljaisuuden murtumispisteessä

Ruotsissa asuva katolinen tohtori, 
pappi ja munkki Wilfrid Stinis-
sen on kirjoittanut hienon teok-
sen luomisesta, ihmisenä olemi-

sesta ja pyhyydestä. Kirjassa hän käsitte-
lee ihmisen osaa erityisesti kolmesta nä-
kökulmasta: luominen, syntiinlankee-
mus ja pyhitys.

Ihminen on luotu Jumalaa varten, Ju-
malan kuvaksi. Oikein ymmärrettynä luo-
tuisuus merkitsee isä Wilfridin mukaan 
kiitollisuutta olemassaolosta. Näin hän 
asian hoksauttaa: ”kiitos yhdistää sinut sy-
vimpään olemukseesi”. 

Syntiinlankeemuksessa ihminen kään-
si selkänsä Luojalleen ja kielsi luotuisuu-
tensa. Stinissenin näkemyksen mukaan 
lankeemus tapahtui niin pikaisesti ihmi-
sen luomisen jälkeen, että alkuparatiisi on 
enemmän ohikiitävän teoreettinen kuin 

konkreettinen tila. 
Lankeemuksen ja synnin radikaalisuu-

den kääntöpuoli on kuitenkin siinä, että jos 
synti tunnustetaan, se muuttuu avoimek-
si oveksi. Ihmisen määränpäänä on Juma-
lan syli. Sen takia ihmisen tulee kytkeytyä 
moottoriin, Luojaan ja maailmankaikkeu-
den ylläpitäjään.

Katolinen munkki opettaa jumalallis-
tumisesta sellaisella tavalla, jota luterilai-
nenkin kuuntelee mielellään: on kyse Ju-
malan lapseksi tulemisesta. Ei ole siis kyse 
mistään abstraktiosta, vaan palaamisesta 
siihen asemaan, jonka olemme jo kastees-
sa saaneet.  

Tässäkin kirjassa painottuu näkökulma, 
jonka Stinissen on ilmaissut myös monis-
sa aiemmissa kirjoissaan: ihmisen tehtä-
vä on vastata myöntävästi Jumalan kut-
suun. Kyllä Jumalalle on samalla kuiten-

kin myös kyllä ihmiselle itselleen ja kyllä 
lähimmäisille.

Tätä opusta ei kannata jättää vain yh-
teen lukemiseen. Wilfrid Stinissen lienee 
oman aikamme kristityistä kirjailijoista se, 
jota on syytä kuunnella kaikkein tarkim-
min korvin. 

 
VEIjO KOIVULA

Wilfrid Stinissen: 
Tosi ihminen. 
Kirja luomisesta 
ja pyhyydestä. 
Suom. Anja 
Ghiselli. 
Kirjapaja 2010.

Jumalaa varten 

Kymmenennen evoluutiota käsit-
televän kirjansa julkaissut Oxfor-
din yliopiston entinen eläintieteen 
ja tieteen kansantajuistamisen pro-

fessori Richard Dawkins on kiistatta yksi 
etevimpiä – tosin kreationistien näkökul-
masta tuskin miellyttävimpiä – evoluutio-
teorian popularisoijia. Luulisi, että kirja-
sarjansa teoksellaan Geenien itsekkyys jo 
vuonna 1976 aloittanut Dawkins olisi sa-
nottavansa sanonut. Valitettavasti asia ei 
kuitenkaan ole näin.

Dawkins vertaa kreationisteja histori-
an kieltäjinä ihmisiin, jotka kieltävät ho-
lokaustin tapahtuneen. Edellistä laimeam-
pana analogiana Dawkins havainnollistaa 
tieteentekijöiden turhautumista kreatio-
nismiin pyytämällä lukijaa kuvittelemaan 
olevansa Rooman valtakunnan historiaan 
erikoistunut historioitsija, joka joutuu tois-
tuvasti kamppailemaan väitteitä vastaan, 
joiden mukaan Rooman valtakuntaa tai 

roomalaisia ei koskaan ole ollut olemassa, 
huolimatta heidän jälkeensä jättämästä to-
disteaineistosta. 

Vaikka Maailman hienoin esitys: evoluu-
tion todisteet on ennen kaikkea kreationis-
min vastainen ja evoluutioteoriaa puolusta-
va tiedekirja, voi suomalainen lukija nauttia 
Dawkinsin teokseensa sisällyttämistä evo-
luutiota ja sen mekanismeja kiehtovasti sel-
vittävistä ja kuvaavista osioista, kuten sii-
tä, miten evolutiivinen kehityshistoria on 
sisäänkirjoitettu jokaiseen organismiin, ja 
miten evoluutiotutkijoiden käyttämät eri 
ajoitustavat toimivat, luettuasi neljännen 
luvun ymmärrät sen varmasti.

Dawkinsin pedagogisen strategian toi-
mivuudesta voi olla montaa mieltä. Maa-
ilman hienoimmassa näytöksessä on sama 
pohjavirta kuin hänen aiemmassa teokses-
saan Jumalharha, vaikka fokus on selkeäs-
ti evoluutioteorian oikeaksi todistamisessa, 
ei niinkään jumalan olemassaolon epäto-

dennäköisyyden kertomisessa. En usko, et-
tä moni kohderyhmän edustajista, kreatio-
nisteista, haluaa varta vasten lukea tätä kir-
jaa, jonka puolesta puhuu ainakin se tilas-
totieteellinen fakta, ettei yhdysvaltalaisten 
kreationistien määrä ole muuttunut olen-
naisesti kolmeenkymmeneen vuoteen − 
jonka aikana Dawkins on ehtinyt julkaista 
koko tuotantonsa.

LAURI TERVONEN

Richard Dawkins:
Maailman 
hienoin esitys 
– evoluution 
todisteet.
Suom. Kimmo 
Pietiläinen.
Terra Cognita 
2009.
4345 sivua

Kerran vielä evoluutiosta

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi
Aluelähetykset sunnuntaisin 
kello 9.55–12.00: 
Konfirmaatiomessu su 8.8. kel-
lo 10 Tuiran kirkosta. Toimit-
taa ja konfirmoi Stiven Naatus, 
avustavat Sanna Tervo, Anna-
Maria Timonen ja Sanna Mä-
läskä. Kanttorina Tommi Hek-
kala. Pyhä Luukas 1 -ryhmän 
konfirmaatio. 
Su 15.8. messu kello 10 Oulu-
joen kirkosta. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Antti Leske-
lä, Riitta Kentala, Jukka Joen-
suu, kanttorina Lauri Nurkka-
la ja Sanna Leppäniemi. Elo-
juhla Oulujoen pappilassa.
Pyhäkoulut su kello 11.30 
Su 8.8. Lastenohjaaja Outi Met-
sikkö Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnasta, aiheena rukous. 
Su 15.8. Lastenohjaaja Kirsi 
Isola Oulujoen seurakunnas-
ta, aiheena enkelit.
Kurkistus Kirkkoon -ohjelma 
sunnuntaisin kello 11.45:
Su 8.8. Ohjelma häämusiikis-
ta, toimittajana Heli Lomu.  
Su 15.8. Kansaivälisen työn 
pastori Arpad Kovacs kertoo 
maahanmuuttajatoiminnasta. 
Toimittajana Heli Lomu.
Toivon päivä Oulusta:
Ke 11.8. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Erityisopettaja Marjut 
Väihkösen kolumni.
To 12.8. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Koulut alkavat taas, 
missä menee nykyinen perus-
kouluopetus? Tyrnävän kun-
nan Temmeksen ala-asteen 
rehtoria Tuula Törmikoskea 
haastattelee Marja Blomster.
Ke 18.8. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Tiedottaja Mervi Päivä-
rinnan kolumni.
To 19.8. klo 15.40 Kasvun 
paikka. 

Radio Pooki
Su 8.8. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen ja avus-
taa teol.yo. Anna-Leena Mäki-
tuomas. Urkuri Maija Tynkky-
nen ja kanttori Raimo Paaso. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 8.8. kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen ja avus-
taa teol.yo. Anna-Leena Mäki-
tuomas. Urkuri Maija Tynkky-
nen ja kanttori Raimo Paaso. 
Radiointi radio Pooki. 
Su 15.8. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, avus-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
urkuri Maija Tynkkynen.

messut nettiradiossa
www.evl.fi/srk/kempele
Su 8.8. messu klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Su 8.8. konfirmaatiomessu klo 
14 Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. 
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11. sunnuntai helluntaista on aiheeltaan Etsikkoaikoja. Evankeliumikirja kertoo 
mielenkiintoisesti päivän juutalaisuuteen kurottelevista juurista: ”Tämä sun-
nuntai on lähellä juutalaisen perimätiedon mukaista Jerusalemin temppelin hä-

vityspäivää (av-kuun 9. päivä). Tähän tapahtumaan viittaa päivän perinteinen evankeliumi. 
Jumalan oman kansan historia osoittaa, että elämässä on aikoja, jolloin ihminen ja ihmis-
yhteisöt erityisesti joutuvat ratkaisujen ja valintojen eteen. Omiin kykyihin, ihmisviisauteen 
ja omaan erikoisasemaan luottaminen estävät usein näissä tilanteissa kuulemasta Jumalan 
ääntä ja noudattamasta hänen kutsuaan. Etsikkoaikaan pätee sana: »Jos te tänä päivänä kuu-
lette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne» (Hepr. 3: 15).”

Evankeliumitekstissä kerrotaan koskettavasti, kuinka Jeesus itki Jerusalemin tulevaa koh-
taloa ja ajoi pois temppelin kauppiaita.

UT:n lukukappale on Ilmestyskirjan 3. luvusta. Näin kuuluu tekstin alkuosa: ”Sardek-
sen seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo hän, jolla on Jumalan seitsemän henkeä ja 
seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuol-
lut. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen ha-
vainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan ja 
otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllä-
tän sinut hetkellä, jota et aavista.”

Seurakunnan johtaja oli siis harhautumaisillaan pois uskovien joukosta sydämensä tilan 
vuoksi. Ilmestyskirjan kirjoittaja varoittaa häntä varsin suorasanaisesti. Lukivatkohan Sar-
deksen kristityt Ilmestyskirjaa ääneen kokouksissaan?

Sardes oli vanhan Lyydian kuningaskunnan pääkaupunki, joka aikaisemmin oli ollut 
maailman mahtavimpia kaupunkeja. Sieltä oli kotoisin myös rikas Kroisos. Mahtavan Per-
sian Kuninkaallinen tie kulki Susasta Sardekseen. Sardeksen rauniot ovat vieläkin nähtä-
villä nykyisen Turkin alueella.

PEKKA TUOmIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 81:9–17 
Ensimmäinen lukukappale 
Jer. 18:1–10 
Toinen lukukappale 
Ilm. 3: 1–6 
Evankeliumi 
Luuk. 19:41–48 

Iankaikkinen Jumala ja Herra,

sinä olet evankeliumin sanalla

kutsunut meidät kansaksesi

ja luvannut meille elämän.

Me rukoilemme sinua:

Johdata meitä Hengelläsi niin,

että ymmärrämme, missä on turvamme,

emmekä hukkaa 

sinun antamiasi etsikkoaikoja.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Etsikkoaikoja
Vanhassa kristinopissa vuodelta 1948 määritellään etsikkoaika näin: ”Ihmisen elämässä 
on aikoja, joina Jumala erityisesti vetää häntä puoleensa. Sellaista aikaa sanotaan etsik-
koajaksi. Useimmiten Jumala kutsuu meitä jo nuoruudessa.”

Sitten annetaan määritelmän tueksi raamatunkohtia, muun muassa 2. Kor. 6:1–2, jossa 
sanotaan: ”Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa armo vastaan niin, ettei se 
jää turhaksi. Hänhän sanoo: – Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä 
olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on pelastuksen päivä.”

Ensi sunnuntain teemana on juuri etsikkoaika. Päivän evankeliumi Luuk. 19:41–
48 liittyy Jerusalemin temppelin hävityksen muistopäivään. Evankeliumin mukaan Jee-
sus purskahti itkuun lähestyessään pyhää kaupunkia. Hän sanoi: ”Sinuun ei jätetä kiveä 
kiven päälle, koska et tuntenut etsikkoaikaasi.” Noin 70 jKr. temppeli ja koko sen ympä-
ristö revittiin maan tasalle. 

Jerusalemin asukkailla oli varmasti etsikkoaika silloin, kun itse Herra Kristus kehotti 
heitä parannukseen ja kutsui heitä seuraansa. Mutta evankelistan sana on kolkko: ”Hän 
tuli omaan maailmansa, mutta hänen  omansa eivät ottaneet häntä vastaan.”(Joh.1:11)

He eivät uskoneet häneen. He pilkkasivat häntä ja lopuksi ottivat kiinni ja tappoivat. 
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, 
kaikille, jotka uskoivat häneen.” (Joh. 1:12)

Etsikkoaika, se, että Jumala vetämällä vetää puoleensa ja kutsuu valtakuntaansa, on 
samalla ihana ja samalla äärimmäisen vakava asia. Ihana asia se on silloin, kun nouda-
tamme Jumalan sanana kehotusta: ”Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää 
paaduttako sydäntänne.” Etsikkoajasta vaarin ottanut saa elämänsä suurimman lahjan, 
Jumalan lapsen osan ja oikeuden Jumalan valtakunnassa, jonka olemuksen vanhurskau-
den, rauhan ja ilon antaa Pyhä Henki.

Vakava asia se on silloin, jos luulemme, että voimme ottaa Jumalan armon silloin kun 
meille sopii, ottaa kuin tavaran valintamyymälän hyllyltä. 

On syytä rukoilla, että hyvä Jumala antaisi vielä kansallemme ja kirkollemme etsik-
koaikoja, jolloin herätyksen tuulet alkavat puhaltaa. Tällaisten tuulten koskettaessa on 
tavallisesti vain yksi kysymys päällimmäisenä: ” Mitä minun tulisi tehdä, että perisin ian-
kaikkisen elämän?

”Juuri nyt on pelastuksen päivä!”

ERKKI PIRI
Siikalatvan kirkkoherra

w w w.sxc . hu
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Lars Soutukorva, Martti Hannula ja Reino Laakkonen uskovat hyvään Jumalaan. Takana rukousiltaan tulleita naisia.

Ty t t i  Pää k kö n e n

Huokauskaan 
ei mene hukkaan
Tutkimusten mukaan 
joka neljäs suomalainen 
rukoilee joka päivä. 
Kaksi kolmesta rukoilee 
vähintään kerran 
vuodessa. Tapaamme 
kolme miestä, jotka 
eivät tyydy hätäisiin 
huokauksiin, vaan voivat 
viettää tuntikausia 
Jumalalle puhellen. 

Pienenä poikasena Reino 
Laakkonen aneli isältään, 
että saisi pidellä terävää 
partaveistä. Eipä isä anta-

nut.
– Niin ei Taivaan isäkään mie-

lellään anna meille sellaista, joka 
on vaaraksi, Laakkonen uskoo, 
nyt jo hyvässä seniori-iässä. 

Hän istuu Haukiputaalla kris-
tillisessä kurssikeskuksessa Kel-
lonkartanossa, jossa on pian al-
kamassa rukousilta. Nopeasti käy 
ilmi, että erityiskoulun rehtorin 
virasta eläkkeelle jäänyt mies tie-
tää rukouksesta yhtä sun toista. 

Niin moni meistä anelee, niin 
moni kokee joskus jäävänsä vail-
le. Reino Laakkonen on kuiten-
kin vakuuttunut siitä, että Juma-
la kuulee rukoukset. 

– Kerran rukoilin kovas-
ti erästä asiaa. Se meni kuiten-
kin myttyyn ja siinä kävi aivan 
toisin kuin olin pyytänyt. Myö-
hemmin näin, että Jumala antoi-
kin paljon parempaa kuin mitä 
olin anonut.

Kuulolla 
milloin vain
Kellonkartanon puheenjohtaja 
Martti Hannula uskoo, että Isäl-
lä on lakkaamaton halu olla yhte-
ydessä lapsiinsa. 

– Minäkin soitan lapsenlap-
sille pääkaupunkiseudulle vain 
kuullakseni heidän sanovan 
”pappa”. 

Hannula toteaa, että onhan 
Jumala luonut korvan. Eiköhän 
hän siis kuule lastensa huokauk-
set. Mutta mikä meidät saa huo-
kaamaan?

– Hätä opettaa rukoilemaan. 
Sota-aikaan suomalaiset rukoi-
livat paljon. Myöskään töissäni 
Maakunnan liitossa en olisi sel-
vinnyt rukoilematta. Siellä oli 
niin paljon ristikkäisiä odotuk-
sia ja paineita. Rukous auttoi löy-
tämään kestävän näyn työhön, 
Hannula kertoo.

Jumala kehottaa Raamatussa 
rukoilemaan lakkaamatta ja ole-
maan rukouksessa kestävä. 

– Jumala itse haluaa auttaa 
meitä rukoilemaan, Hannula us-
koo. 

Sana sanoo, että Henki auttaa 
meitä, jotka olemme heikkoja. 
Emmehän tiedä, miten meidän 
tulisi rukoilla, että rukoilisimme 
oikein. Henki itse kuitenkin pu-
huu meidän puolestamme sanat-
tomin huokauksin.

Reino Laakkonenkin tuntuu 
ottaneen neuvosta vaarin. Hän 
kertoo jääneensä suorastaan 
koukkuun rukoukseen. Miehellä 
on kaipuu Jumalan puoleen päi-
vät ja yöt läpeensä. 

– Hänen edessään voin hiljen-
tyä milloin vain, vaikka töitä teh-
dessä ja autolla ajaessa.

Henki jatkaa, 
kun omat sanat ehtyvät
Kolmas Kellonkartanon kappe-
lissa istuva rukouksen mies on 
muurari Lars Soutukorva. Hä-
nen suhteensa Jumalaan syveni 
kolmisen vuotta sitten 24/7-ru-
koushuoneen myötä. Se on yh-
teiskristillinen tila Oulussa, jos-
sa voi rukoilla vuorokauden ym-
päri. 

– Kerran vietin siellä jokusen 
tunnin yöaikaan rukoillen. Is-
tuin hiljaa sängyn reunalla, kun 
näin mielessäni puurolautasen 
ilman lusikkaa. Sisimpääni tu-
li kehotus syödä, että vahvistui-

sin. Tulkitsin sen niin, että Ju-
mala haluaa minun tutkivan yhä 
enemmän hänen sanaansa ja py-
symään siinä, Soutukorva kertoo.

Rukoilijat pälpättävät usein 
paljon omia asioitaan Jumalal-
le. Lars Soutukorva on kokenut, 
että Pyhä Henki alkaa puhua sy-
dämelle, kun omat sanat ehtyvät.

nuoret kuin Lähi-idän rauhakin. 
Esirukous on huokailua Juma-

lan puoleen luottaen siihen, että 
hän kuulee ja tekee miten par-
haaksi näkee. Niitä jotka halua-
vat syventää rukouselämäänsä, 
Laakkonen rohkaisee seurustele-
maan Jeesuksen kanssa. 

Rukous 
parantaa ilmapiiriä
Martti Hannula uskoo, että ru-
kous vaikuttaa hengellisten ta-
pahtumien ilmapiiriin. Kumpaa 
teemme enemmän, moitimme 
pappeja vai rukoilemme heidän 
puolestaan? Raamattu kehottaa 
siunaamaan, ei kiroamaan. 

– Vuonna 1987 Kastellin kir-
kossa tajusin, että koko paikka 
oli täynnä ihmisiä, jotka odotti-
vat sanaa Jumalalta sen miehen 
kautta, joka saarnastuolissa sei-
soi. Koin että Jumala sanoi, että ei 
miehellä ole annettavaa ellei hä-
nelle anneta. Eikä hänelle anne-
ta, ellei hänen puolestaan rukoil-
la. Pallo siis heitettiin seurakun-
nalle, Martti Hannula kertoo.

Hannulan mielestä on ensiar-
voisen tärkeää rukoilla hengellis-

ten tilaisuuksien ja niissä kävijöi-
den puolesta. Joskus saarnaajan 
sana uppoaa kansaan kuin kuu-
ma veitsi voihin, joskus taas on 
tahmeampaa. Siinä on Pyhällä 
Hengellä sormensa pelissä. 

Vai mitä Sana sanookaan?  
Paavali kehotti efesolaisia rukoi-
lemaan joka hetki Hengen anta-
min voimin. Hän kehotti kris-
tittyjä pysymään valveilla ja ru-
koilemaan hellittämättä kaikki-
en pyhien puolesta. Apostoli pyy-
si myös, että efesolaiset rukoilisi-
vat hänen puolestaan, että hänel-
le annettaisiin oikeat sanat suu-
hun, kun hän ryhtyy puhumaan. 

Kellonkartanon rukouskappe-
lilla on huokailtu Jumalan puo-
leen jo vuosikymmenten ajan. 
Kerran kun tienoon pelloilla oli 
ulkomaalaisia lintubongareita, 
rukouskappelin alta pyrähti len-
toon kaunis, harvinainen siive-
käs. 

– Kun kysyin, mikä se oli, opas 
vastasi, että se on ristisorsa, Han-
nula hämmästelee ja hymyilee 
merkitsevästi. 

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Kellonkartanossa tehdään 
muutakin kuin rukoillaan

• Kellonkartano on kristillinen loma- ja kurssikeskus, joka 

sijaitsee Oulun lähellä Haukiputaan Kellossa.

• Kellonkartanossa pidetään teemapäiviä, leirejä ja kursseja 

syyskuun loppuun saakka.

• Sunnuntaisin on jumalanpalvelus ja pyhäkoulu klo 13.

• Kiinteistö on Suomen Raamattuopiston Säätiön omistama, 

mutta toiminnasta vastaa paikallinen yhdistys Kellonkartanon 

ystävät ry.

• Toiminta pohjautuu evankelisluterilaiseen tunnustukseen ja 

yhteistyötä tehdään monien herätysliikkeiden ja kristillisten 

järjestöjen kanssa.

– Hän saattaa antaa näkyjä tai 
puhua sydämelleni sisäisen äänen 
kautta. 

Myös Jumalan kiittäminen 
on tullut entistä tärkeämmäk-
si osaksi Soutukorvan rukous-
ta. Reino Laakkosenkin mielestä 
ylistys liittyy saumattomasti ru-
koukseen.

– Minulle nousee usein mie-
leen virsiä, jotka sopivat elämän-
tilanteeseen, Martti Hannula 
puolestaan kertoo.

Esirukous tuhansien 
kilometrien päähän
Oma lukunsa on rukous muun-
kin kuin oman navan ympärillä.

– Nuorena rukoilin itseni ja 
perhekuntani puolesta suuren 
kuusen juurella. Vähitellen ym-
pyrä on laajentunut, ja nyt muis-
tan rukouksissani myös esi-
merkiksi maailman nälkäisiä 
ja marttyyriseurakuntia, Reino 
Laakkonen kertoo. 

Haastattelun jälkeen Laakko-
nen vetää rukoushetken, jossa 
toden totta rukoillaan mitä mo-
ninaisimpien asioiden puoles-
ta. Listalla ovat niin suomalaiset 
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"Tuli kirkkoon mies ja 
lapsi, he eteeni istuivat..." 
Opettaja Mirjami 
Lähteenkorva keksi tutun 
laulun sanat istuessaan 
Vaasan kirkossa. 
Samaan kirkkoon 
kokoontui heinäkuun 
lopulla Lestadiolaisen 
Uusheräyksen 
kesäseuraväki. 

Seuroissa puhuttiin paljon 
Pyhästä Hengestä ja rukoil-
tiin Hengen uudistusta. 

– Emme halua olla pe-
rinneliike, vaan elävä herätyslii-
ke, Uusheräyksen toiminnanjoh-
taja Martti Peräaho painottaa.

Peräahon mukaan Uusherä-
ys pohjautuu hyvään lestadiolai-
seen perinteeseen, joka korostaa 
Kristuksen täydellistä sovitusta, 
armoa ja anteeksiantamusta. Va-
jaan kolmen tuhannen ihmisen 
liike haluaa kuitenkin elää täs-
sä ajassa eikä pitäytyä erityisiin 
opillisiin korostuksiin. 

– Teemme systemaattisesti yh-
teistyötä paikallisseurakuntien 
kanssa. Emme kuitenkaan tule 
hyväksymään homoavioliittojen 
kirkollisia vihkimisiä. Ihmisiä 
emme voi tuomita, mutta kirkon 
ei pidä siunata homouden toteut-
tamista, Peräaho sanoo.

Toiminnanjohtaja toivoo, et-
tä luterilainen kirkko uskaltai-
si olla Raamatun mukainen ei-
kä lähtisi kumartelemaan yhteis-
kunnan päätöksiä. Hänen mie-
lestään tunnustavien kristittyjen 
olisikin nyt hyvä aktivoitua kir-
kossa ja asettua ehdolle syksyn 
seurakuntavaaleihin. 

Uusheräyksessä on ymmärret-
ty, että kristillisessä seurakun-
nassa kaikki tähtää lähetykseen. 
Uusheräys on tehnyt yhteistyötä 
Suomen Lähetysseuran kanssa jo 

103 vuoden ajan. Se tukee lähe-
tystyötä myös Kansanlähetyksen 
kautta. Liike tekee lähetystyö-
tä myös Inkerin kirkossa ja ra-
kentaa parhaillaan uutta kirkkoa 
Harlun seurakuntaan Pitkäran-
nan ja Sortavalan välille. 

Pumpulista  
valintojen tielle
Uusheräyksen vastaremontoi-
duissa tiloissa Oulun Kouluka-
dulla pidetään seuroja, perhepy-
häkoulua, naistenpäiviä, raamat-
tupiiriä, opiskelijailtoja ja kurs-
seja. Oulun seudun Uusheräyk-
sen työntekijän Jorma Räisäsen 
mukaan haastavinta on tavoittaa 
nuoria ja nuoria perheitä.  

– Yhteisön tulee olla rakas, 
jotta siellä viihdytään. Emme 
kuitenkaan kuvittele löytäneem-
me jotain kultajyvää, jota muut 
eivät olisi löytäneet. Ihminen pe-
lastuu siellä, missä uskoo Kris-
tuksen sovitustyöhön.

Miehelle itselleen Uusherä-
yksestä tuli hengellinen koti us-
koontulon myötä 32-vuotiaana. 

– Elämässäni oli ollut sattu-
muksia ja minulle tuli synnin-
tunto. Jo koulussa oli opetettu, 
että se mitä teen, ei ole oikein 
ajallisesti eikä varsinkaan iäi-
syyden kannalta. Pulkkilan ke-
säseuroissa sain uuden alun kas-
vun tielle.

Aluksi mies oli omien sano-
jensa mukaan aika pumpulissa, 
kuin rakastunut. Sittemmin suu-
ret tunteet ovat hälventyneet ja 
uskonelämästä on tullut valinto-
jen tekemistä ja Raamattuun tu-
keutumista. 

Jorma Räisänen pitää Uushe-
räystä kaikista kirkollisimpana 
lestadiolaisuuden haarana. Pie-
neen porukkaan mahtuu liberaa-
lia ja vanhoillisempaa ajattelua. 

– Vaikka tervehdimmekin toi-
siamme sanomalla ”Jumalan ter-
ve”, ei se tarkoita sitä että halu-
aisimme erottautua omaksi jou-
koksemme. Toivomme toisil-
lemme yksinkertaisesti Jumalan 
rauhaa, Räisänen kertoo hymys-
säsuin. 

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Uusheräyksen kesäseurat Vaasassa

Henki tekee eläväksi

Oulun seudun Uusheräyksen työntekijä Jorma Räisänen palvelee kesäisin myös 
kokkina Heinäkallion leirikeskuksessa Kangasalla. 

Uusheräyksen kantajoukko on ehtinyt jo hyvään ikään.

Ku va t :  Ty t t i  Pää k kö n e n

Totuus-teltalla 
rukoillaan 24/7
Perjantain ja lauantain aikana 20.–21. 
elokuuta järjestettävä Totuus-tapahtuma on Oulussa 
toimivien kristittyjen sekä seurakuntien ja kristillisten 
yhteisöjen yhteinen liikkeellelähtö palvelemaan ja 
kohtaamaan alueemme ihmisiä. Tuolloin vapaaehtoiset 
jalkautuvat kaduille, puistoihin, palvelutaloihin, 
Rotuaarille ja Kaarlenaukiolle kertomaan sanoin ja teoin 
ilosanomaa Jeesuksesta. 

Kristityt yli seurakuntarajojen rukoilevat 
yhdessä Oulun seudun ja Suomen puolesta 
24/7-rukoushuoneessa. Oulussa kristittyjen yhteistä 
24/7-rukoustoimintaa on joka kuukausi. 24/7-rukous 
tarkoittaa jatkuvaa rukousta kellon ympäri jaetuissa 
vuoroissa.

Totuus-tapahtuman ajaksi elokuun rukoushuone 
siirtyy kaupunginteatterin ja kaupunginkirjaston 
välisellä Kaarlenaukiolla sijaitsevaan Totuus-telttaan. 
Rukoushuone on avoinna perjantaista 20.8. kello 15 
alkaen lauantai-iltaan 21.8. kello 20 saakka. Muuna 
aikana rukoillaan tuttuun tapaan helluntaiseurakunnan 
kerhohuoneessa osoitteessa Uusikatu 78. Totuus-teltalla 
myös rukoillaan sairaiden puolesta koko tapahtuman 
ajan.

Kaarlenaukion Totuus-teltan yhteyteen rakennetaan 
”rukousmuuri”, johon kuka vain voi käydä jättämässä 
oman rukousaiheensa. Aiheen voi jättää näkyville 
rukousmuurille tai pudottaa piiloon ”muurinaukkoon”. 
Jokaisen rukousaiheen puolesta rukoillaan.  

Lisätietoja Oulun 24/7-rukoushuoneesta 
http://24-7oulu.blogspot.com 
Lisätietoja maailmanlaajuisesta 24/7-rukousliikkeestä 
http://247rukous.wordpress.com/tietoja/  

M
ari Läh
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m

aa
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KUULUTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN 
PERUSTAMISESTA

Lumijoen seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 14-
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2011 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirk-
kovaltuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:n mukaan 
vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun  on 
ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2010 on merkitty tämän seu-
rakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2010 mennes-
sä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 14.11.2010

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdok-

kaaksi asettamiseen, 
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työ-

sopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen tai tä-
män varamiehen toimesta annettava 15.9.2010 kel-
lo 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on 
avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 
klo 9.00–14.00 sekä 15.9.2010 kello 9.00–16.00. Kirk-
koherranviraston osoite on Toukolantie 3, 91980 Lu-
mijoki.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen 
on saatavana kirkkoherranvirastossa. 

Lumijoella 22.6.2010
Lumijoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Puheenjohtaja  Seppo Pietilä

KUULUTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN 
PERUSTAMISESTA

Muhoksen seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2011 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirk-
kovaltuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:n mukaan 
vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luot-
tamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2010 on merkitty tämän seu-
rakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2010 mennes-
sä ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 14.11.2010,

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen,
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdok-

kaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työ-

sopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen asia-
miehen tai tämän varamiehen toimesta annettava 
15.9.2010 kello 16.00 mennessä kirkkoherranviras-
toon, joka on avoinna maanantaista perjantaihin kel-
lo 9.00–13.00 sekä lisäksi keskiviikkoisin kello 16.00–
17.00. Keskiviikkona 15.9.2010 virasto on avoinna pe-
rustamisasiakirjojen jättämistä varten kello 9.00–
16.00. Kirkkoherranviraston osoite on Muhostie 7 B, 
91500 Muhos.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalomakkeita 
liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta sen 
aukioloaikoina.

Muhos 26.7.2010
Muhoksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

KUULUTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN 
PERUSTAMISESTA

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa, Karjasillan, 
Tuiran ja Oulujoen seurakunnissa toimitetaan 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 
seurakuntien seurakuntaneuvostoihin vuoden 2011 alus-
ta alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Seurakuntien yhdisty-
misestä johtuen Oulujoen seurakunta järjestää vaalit se-
kä Oulujoen seurakunnassa että Yli-Iin seurakunnassa.
 
Yhteiseen kirkkovaltuustoon ja kuhunkin seurakunta-
neuvostoon valitaan jäseniä seuraavasti: Tuomiokirkko-
seurakunnasta valtuustoon 8 ja neuvostoon 14, Karja-
sillan seurakunnasta valtuustoon 15 ja neuvostoon 16, 
Tuiran seurakunnasta valtuustoon 17 ja neuvostoon 16, 
Oulujoen seurakunnasta valtuustoon 11 ja neuvostoon 
16 jäsentä.

Kirkkolain mukaan vaalikelpoinen on kristillisestä va-
kaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen, 
joka täyttää 18 vuotta viimeistään 14.11.2010, joka ei ole 
vajaavaltainen ja joka viimeistään 15.9.2010 on merkitty 
tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, ja joka on 
antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asetta-
miseen. Seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seura-
kunnan viranhaltija tai työntekijä ei ole vaalikelpoinen.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja erikseen yhtei-
sen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen jäsenten 
vaalia varten on annettava kirkkoherranvirastoon vii-
meistään 15.9.2010 kello 16.00.

Kirkkoherranvirastot, jotka ovat avoinna ma-pe klo 9–16, 
sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Tuomiokirkkoseurakun-
ta Linnankatu 7, Karjasillan seurakunta Nokelantie 39, 
Tuiran seurakunta Myllytie 5, Oulujoen seurakunta Koi-
vumaantie 2, sekä Yli-Iin seurakunta Kirkkotie 4, avoin-
na ma,ti,to,pe klo 9–13 ja 15.9. klo 16.00 asti. 

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjalomakkeita liit-
teineen on saatavana kirkkoherranvirastoista sekä verk-
kosivuilta www.seurakuntavaalit.fi.

Oulussa 21.6.2010
Vaalilautakuntien puheenjohtajat

Tuomiokirkkoseurakunta   Sirpa Heinonen 
Karjasillan seurakunta Petri Satomaa
Tuiran seurakunta   Pekka Lahdenperä
Oulujoen seurakunta   Jouni Riipinen

KUULUTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN 
PERUSTAMISESTA

Hailuodon seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 
8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 14.11.2010 seura-
kuntavaalit, joissa vuoden 2011 alusta alkavaksi nelivuo-
tiskaudeksi valitaan 11 jäsentä kirkkovaltuustoon.
KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 4 §:n mukaan vaalikel-
poinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoi-
meen on ehdokas,

1) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu;
2) joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 14.11.2010;
3) joka on konfirmoitu ja merkitty tämän seurakunnan 

läsnä olevaksi jäseneksi viimeistään 15.9.2010 mennessä;
4) joka ei ole vajaavaltainen;
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdok-

kaaksi asettamiseen sekä;
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työso-

pimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mai-
nittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen asiamiehen tai 
tämän varamiehen toimesta annettava viimeistään syys-
kuun 15. päivänä 2010 ennen kello 16.00 kirkkoherran-
virastoon, joka on auki maanantaisin, kello 9.30–12.00 
sekä keskiviikkona 15.9.2010 kello 12.00–16.00. Kirkko-
herranviraston osoite on Luovontie 52, 90480 Hailuoto.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjojen lomakkeita 
liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta sen au-
kioloaikoina.

Hailuoto 30.7.2010
Hailuodon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Paavo Sipola

Miten perustetaan 
valitsijayhdistys?
Marraskuussa pidettävissä 
seurakuntavaaleissa 
16-vuotiaat saavat 
äänioikeuden ensimmäisen 
kerran. Ehdokkaan 
puolestaan tulee olla 
täysi-ikäinen. Ehdokkaita 
vaaleihin odotetaan yli 30 
000, joista noin kolmasosa 
valitaan seurakuntien 
luottamushenkilöiksi.

Valitsijayhdistyksen voi perus-
taa vähintään kymmenen ää-
nioikeutettua seurakunnan 
jäsentä, joista vähintään asia-

miehen ja vara-asiamiehen on oltava 
täysi-ikäisiä. Lisäksi asiamies ja va-
ra-asiamies eivät saa olla ehdokkaita 
tai kyseisen seurakunnan vaalilauta-

kunnan jäseniä. Oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastosta saa tarvitta-
vat ohjeet ja asiakirjat. 

Valitsijayhdistyksen perustami-
nen käy näin: 

1) Yhdistyksen perustamisasiakir-
jat voi tulostaa osoitteesta www.seu-
rakuntavaalit.fi tai noutaa kirkkoher-
ranvirastosta. Kirkkoherranvirastos-
ta on syytä varmistaa, onko omassa 
seurakunnassa joitain erityisiä käy-
täntöjä ehdokasasettelussa, esimer-
kiksi ehdokkaiden valokuvauksessa. 

2) Yhdistyksen listalla voi olla eh-
dokkaita tietty määrä suhteessa seu-
rakunnan luottamushenkilöpaikkoi-
hin. Tiedot lukumääristä saa omasta 
seurakunnasta. 

3) Nimetään joku perustamis-
asiakirjan allekirjoittajista yhdistyk-
sen asiamieheksi ja joku toinen hänen 
varamiehekseen. He eivät saa olla va-
litsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä 

seurakunnan vaalilautakunnan jäse-
niä. Muut valitsijayhdistyksen perus-
tajat ja allekirjoittajat saavat itse olla 
ehdokkaita. 

4) Valitsijayhdistys määrittelee 
teeman ja tavoitteet sekä antaa listal-
le nimen. Valitsijayhdistyksen nimen 
tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä 
yhteisö on ryhmän taustalla tai mit-
kä ovat sen tavoitteet. Sama ehdokas 
voi olla vain yhden valitsijayhdistyk-
sen ehdokaslistalla. 

5) Perustamisasiakirja, asiamie-
hen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan 
allekirjoittama kirjallinen suostu-
mus toimitetaan kirkkoherranvi-
rastoon viimeistään 15.9.2010 kello 
16.00. Seurakuntaan on hyvä ilmoit-
taa uudesta ehdokaslistasta hyvissä 
ajoin etukäteen.

Lisätietoja vaaleista seurakuntien 
omilta internetsivuilta tai osoitteesta 
wwww.seurakuntavaalit.fi.
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KUULUTUS

Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2011 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirk-
kovaltuustoon. 

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 4 §:n mukaan vaali-
kelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamus-
toimeen on ehdokas,

1) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu;
2) joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 14.11.2010;
3) joka on konfirmoitu ja merkitty tämän seurakun-

nan läsnä olevaksi jäseneksi viimeistään 15.9.2010 
mennessä;

4) joka ei ole vajaavaltainen;
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdok-

kaaksi asettamiseen sekä;
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työ-

sopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen asia-
miehen tai tämän varamiehen toimesta annettava vii-
meistään syyskuun 15. päivänä 2010 ennen klo 16 kirk-
koherranvirastoon, joka on auki maanantaisin, tiistai-
sin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 10.00–14.00 
sekä torstaisin kello 10.00–17.00 sekä keskiviikkona 
15.9.2010 klo 12.00–16.00. Kirkkoherranviraston osoi-
te on Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjojen lomakkei-
ta liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta sen 
aukioloaikoina.

Haukipudas 17.6.2010
Haukiputaan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Martti Heinonen

KUULUTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN 
PERUSTAMISESTA

Oulunsalon seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2011 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirk-
kovaltuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:n mukaan 
vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luot-
tamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2010 on merkitty tämän seu-
rakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2010 mennes-
sä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 14.11.2010,

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
4) joka ei ole vajaavaltainen,
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdok-

kaaksi asettamiseen, 
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työ-

sopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen tai tä-
män varamiehen toimesta annettava 15.9.2010 kel-
lo 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on 
avoinna maanantaista torstaihin 9–13, (keskiviikkoi-
sin myös 14–17) ja perjantaisin 10–13 sekä keskiviik-
kona 15.9.2010 perustamisasiakirjojen antamista var-
ten kello 12–16.00. Kirkkoherranviraston osoite on 
Vattukuja 2, Oulunsalo.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen 
on saatavana kirkkoherranvirastossa. 

Oulunsalossa 19.7.2010
Oulunsalon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Puheenjohtaja Tapio Kortesluoma

KUULUTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN 
PERUSTAMISESTA

Limingan seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2011 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirk-
kovaltuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:n mukaan 
vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luot-
tamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2010 on merkitty tämän seu-
rakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2010 mennes-
sä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 14.11.2010,

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen,
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdok-

kaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työ-

sopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen tai tä-
män varamiehen toimesta annettava 15.9.2010 kel-
lo 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on 
avoinna ma-ti, to-pe klo 9–15 ja ke 9–14, 16–18 sekä 
15.9.2010 kello 9–16.00. Kirkkoherranviraston osoite 
on Pappilantie 6, 91900 Liminka.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen 
on saatavana kirkkoherranvirastossa.

Limingassa 14.7.2010
Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Ilkka Tornberg

KUULUTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN 
PERUSTAMISESTA

Siikalatvan seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2011 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirk-
kovaltuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:n mukaan 
vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luot-
tamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2010 on merkitty tämän seu-
rakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2010 mennes-
sä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 14.11.2010,

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
4) joka ei ole vajaavaltainen,
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdok-

kaaksi asettamiseen, 
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työ-

sopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen tai tä-
män varamiehen toimesta annettava 15.9.2010 kel-
lo 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on 
avoinna maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja per-
jantaina kello 9–13 sekä 15.9.2010 kello 9.00–16.00. 
Kirkkoherranviraston osoite on Pappilankuja 6, 92620 
Piippola. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen 
on saatavana kirkkoherranvirastosta sekä verkkosi-
vuilta www.seurakuntavaalit.fi

Siikalatva 28.7.2010
Siikalatvan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Puheenjohtaja  Erkki Kauranen

KUULUTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN 
PERUSTAMISESTA

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain 
(KL) 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2011 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirk-
kovaltuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:n mukaan 
vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luot-
tamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2010 on merkitty tämän seu-
rakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2010 mennes-
sä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 14.11.2010,

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen,
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdok-

kaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työ-

sopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen tai tä-
män varamiehen toimesta annettava 15.9.2010 kel-
lo 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on 
avoinna ma-pe klo 9.00–14.00 sekä 15.9.2010 kello 
9.00–16.00. Kirkkoherranviraston osoite on Manki-
lantie 1, 91800 Tyrnävä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen 
on saatavana kirkkoherranvirastossa.

Tyrnävä 28.7.2010
Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Timo Liikanen

KUULUTUS VALITSIJAYHDISTYKSEN 
PERUSTAMISESTA

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2011 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirk-
kovaltuustoon 

KL:n 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 ja 4 §:n mukaan vaali-
kelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamus-
toimeen on ehdokas,

1) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu;
2) joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 14.11.2010;
3) joka on konfirmoitu ja merkitty tämän seurakun-

nan läsnä olevaksi jäseneksi viimeistään 15.9.2010 
mennessä; 

4) joka ei ole vajaavaltainen; 
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdok-

kaaksi asettamiseen; sekä
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työ-

sopimussuhteessa oleva työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen asia-
miehen tai tämän varamiehen toimesta annettava vii-
meistään syyskuun 15. päivänä 2010 ennen kello 16 
kirkkoherranvirastoon, joka on auki maanantaisin, 
tiistaisin ja perjantaisin kello 9.00–15.00 sekä keski-
viikkoisin kello 9.00–14.00 ja torstaisin kello 9.00–
17.00 sekä 15.9.2010 kello 9.00–16.00. Kirkkoherranvi-
raston osoite on Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjojen lomakkei-
ta liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta sen 
aukioloaikoina.

Kempele 8.6.2010
Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Taavi Jarva
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen ja avustaa teol.
yo. Anna-Leena Mäkituo-
mas. Urkurina Maija Tynkky-
nen, kanttorina Elias Nieme-
lä. Radiointi radio Pooki ja 
Dei. www.virtuaalikirkko.fi.
Kesäkirkko su 8.8. klo 12 
Vanhassa kappelissa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, kant-
torina Maija Tynkkynen.
Messu su 15.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen, avustaa 
Anna-Mari Heikkinen, urku-
ri Maija Tynkkynen. www.
virtuaalikirkko.fi.
Kesäkirkko su 15.8. klo 12 
Vanhassa kappelissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Maija Tynkkynen.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 8.8. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, saarnaa teol. yo 
Anna Tausta, avustaa Mar-
jaana Lassi, kanttorina Juha 
Soranta. Kouluun lähtevien 
siunaaminen. 
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustavat 
Juha Sarkkinen, teol. yo Ee-
rika Granlund, Teemu Loppi, 
Tiina Parkkinen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Maikkula 1 
-ryhmän konfirmaatio. 
Sanajumalanpalvelus su 
8.8. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Anna 
Tausta, kanttorina Juha So-
ranta. 
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 14 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Juha Sarkkinen, avus-
tavat Erja Järvi, teol. yo Eeri-
ka Granlund, Teemu Loppi, 
Tiina Parkkinen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Maikkula 2 
-ryhmän konfirmaatio.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 8.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Messu su 15.8. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Erja 
Järvi, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. 
Messu su 15.8. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Ilkka 
Järviö.

Messu su 15.8. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, saar-
naa Martti Vuollo, kanttori-
na Katri Sippola. Messu liittyy 
Rauhan Sanan kesäseuroihin.
Messu su 15.8. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki.
Iltamessu su 15.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Marjo Irjala. 
Viikkomessu ke 18.8. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Tommi Hekkala. 

Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, saar-
naa Riitta Kentala, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Myl-
lyojan ja Haapalehdon ryh-
mien konfirmaatio.
Perhemessu su 8.8. klo 12 
Turkansaaren kirkossa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, kant-
torina Sanna Leppäniemi.
Messu su 15.8. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Riipinen, avustaa Antti 
Leskelä, Riitta Kentala, Juk-
ka Joensuu, kanttorina Lauri 
Nurkkala ja Sanna Leppänie-
mi. Elojuhla Oulujoen pappi-
lassa. Radio Dei.
Messu su 15.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Ari Savuoja, kanttorina 
Taina Voutilainen.
Messu su 15.8. klo 18 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 

YlIKIIMInKI
Messu su 8.8. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, kanttorina 
Jenni Rautakoski.
Iltakirkko su 15.8. klo 18 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
8.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell.
Koululaisten aloituskirkko 
ke 11.8. klo 12 kirkossa. En-
siluokkalaisten siunaaminen 
koulutielle.

Messu su 15.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jorma Kiviran-
ta, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Eeva Mertaniemi, saarna Sa-
mi Puolitaival, kanttorina El-
se Piilonen, sello Annu Piilo-
nen. Konfirmoitavana kesän 
6. leiririppikouluryhmä.
Messu su 15.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juhani Pitkälä, 
saarna Erkki Piri, kanttorina 
Else Piilonen. 

Kempele
Messu su 8.8. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Kouluun lähtevien siunaami-
nen. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Juha Maalismaa ja 
Saija Kivelä, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Messus-
sa mukana myös lastenohjaa-
jia ja lapsia avustamassa. 
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Maalismaa, avustaa Seija 
Helomaa ja Hugo Lehkonen, 
kanttorina Eija Savolainen.
Messu su 15.8. klo 10 van-
hassa kirkossa. Toimit-
taa Pekka Rehumäki, avus-
taa Jaakko Tuisku ja Lee-
na Brockman, kanttorina Ei-
ja Savolainen. 50 vuotta sit-
ten ripille päässeiden kutsu-
jumalanpalvelus.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
8.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
torina Hanna Korri.
Messu su 15.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
8.8. klo 10 Varjakassa, Hai-
luoto-laivan vierellä. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
15.8. klo 12 (huomaa aika)  
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, kanttorina Juha Pöykkö.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
8.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Timo Ustjugov. 

Messu la 14.8. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Jorma Manninen.
Virsimessu su 15.8. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen, kanttorina Ossi 
Kajava. 

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
8.8. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Tuomo Kangas.
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Vesa Äärelä, avustaa Mari 
Flink. Kanttorina Taru Pisto.
Messu su 15.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KeSTIlä
Messu su 8.8. klo 19 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-
to Määttä.
Koulukirkko pe 13.8. klo 
9.15 Kestilän kirkossa, Merja 
Jyrkkä ja Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 
15.8. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
8.8. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä.
Koulukirkko to 12.8. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Unto Määttä. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.8. klo 19 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

PulKKIlA
Messu su 8.8. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-
to Määttä.
Viikkomessu la 14.8. klo 19 
Pulkkilan kirkko. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Arja Leinonen. Kirkkokah-
vit ja alustus rauhanyhdis-
tyksellä. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.8. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.
Koulukirkot to 19.8. Pulkki-
lan kirkossa, klo 9.15 yläkou-
lu ja lukio sekä klo 10 ala-
koulu. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Unto Määttä. 

Messu su 15.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
taa Erja Järvi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. 
Messu su 15.8. klo 15 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
tavat Hanna Liuska ja Atte 
Kääriäinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Tuu Tsekkaan -tapah-
tuma ja isoskiitos. 

Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Stiven 
Naatus, avustavat Sanna Ter-
vo, Anna-Maria Timonen ja 
Sanna Mäläskä, kanttorina 
Tommi Hekkala. Pyhä Luu-
kas 1 -ryhmän konfirmaatio. 
Radiointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
tavat Matti Ketola, Paula Rup-
ponen ja Ilona Kiesilä, kantto-
rina Katri Sippola. Rajakylä 3 
-preparin konfirmaatio. 
Messu su 8.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 13 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Riikka 
Honkavaara, avustavat Ter-
hi-Liisa Sutinen ja Linda Oi-
karinen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Koskela 3 -retkipäi-
väkoulun konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 8.8. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustavat Mat-
ti Ketola, Paula Rupponen ja 
Ilona Kiesilä, kanttorina Kat-
ri Sippola. Pateniemi 5 -pre-
parin konfirmaatio.
Iltamessu su 8.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Iltamessu su 8.8. klo 18 Pa-
teniemen kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, saar-
naa Erkki Piri, kanttorina 
Katri Sippola. 
Viikkomessu ke 11.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Marjo Irjala. 
Messu su 15.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Riikka Honkavaara, kant-
torina Tommi Hekkala. 

PYhänTä
Messu su 8.8. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Ulla 
Koskelo, avustaa Enna Jun-
no. Herättäjäpäivä. Messun 
jälkeen seurat seurakunta-
talossa. 
Koulukirkko pe 13.8. klo 
8.30 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa Sirkku Palola. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.8. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

RAnTSIlA
Messu su 8.8. klo 19 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Pentti 
Jäntti.
Koulukirkko pe 13.8. klo 12 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.8. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Messu su 8.8. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Messun jälkeen 
kirkkokahvi ja nimikkolähet-
ti Noora ja Janne Aitan läh-
töjuhla seurakuntatalolla.
Perhejumalanpalvelus su 
8.8. klo 18 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Siunataan tänä syksynä 
koulunsa aloittavat lapset.
Sanajumalanpalvelus su 
15.8. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Jouko Lauriala, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Järvikirkko su 15.8. klo 18 
Suutarinjärvellä. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Heikki Lumiaho.

Yli-Ii
Messu su 8.8. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Juhani Pitkälä, 
saarnaa Jyrki Vaaramo, kant-
torina Anna Kaisa Pitkänen. 
Huom. kellonaika.
Sanajumalanpalvelus su 
15.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Toivo Hyyryläinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen.
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5.–19.8.2010enot Oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus ke 11.8. klo 14, Au-
rinkokoti. Jyrki Vaaramo.
hartaus ke 11.8. klo 15, Seni-
oritalo. Jyrki Vaaramo.
hartaus to 12.8. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Matti 
Pikkarainen.
hartaus pe 13.8. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Anna-Mari 
Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 15.8. klo 18, Oulun tuo-
miokirkko. Voitto Kalliokos-
ki ja Niilo Rauhala.
hartaus ke 18.8. klo 14, Hol-
lihaan palvelukeskus. Jyrki 
Vaaramo.
hartaus to 19.8. klo 14, Ves-
per-koti. Matti Pikkarainen.
hartaus to 19.8. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo.
hartaus to 19.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 8.8. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Risto Lohi, Kalle 
Sarajärvi.
Miesten raamattupiiri ke 
11.8. klo 18–19.30 Karjasillan 
kirkko. Löydä oma näkökul-
masi Raamattuun miesten 
raamattupiirissä! Voiko sa-
masta kohdasta löytää vie-
lä yhden uuden tulkinnan? 
Mitä kysymyksiä Raamatus-
ta haluan jakaa, mistä asiois-
ta kaipaan keskustelua? Min-
kälaisia näkökulmia samaan 
tekstiin löytyy kun sitä lukee 
yhdessä? (Ap.t. 13)
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 11.8. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Jyrki Vaaramo.

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

Oulujoen seurakunta
hautausmaahartaus to 5.8. 
klo 18.30, Oulujoen kirkko. 
Puhe Riitta Kentala, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.
Siionin virsiseurat su 8.8. 
klo 15, Kirsti Vuoren mökil-
lä, Sanginsaarentie 81. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 8.8. klo 18, Oulujoen kirk-
ko. Matti Närhi ja Kari Päk-
kilä.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat ke 18.8. klo 19, Oulujoen 
kirkko. Niilo Piisilä.

Musiikki ja kulttuuri
RunoQvarkki, vartti Aaro 
hellaakosken runoutta ti 
17.8. klo 12–12.15, Lähetyk-
sen puoti ja paja Siipi. Syksyn 
ensimmäisessä runoQvarkis-
sa keskiössä on Aaro Hellaa-
koski. Runoja lukee pastori 
Juha Vähäkangas. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
urkukonsertteja torstai-il-
taisin tuomiokirkossa. To 
5.8. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Esiintymässä Hans-
Jürg Bättig Sveitsistä. To 

12.8. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Esiintymässä Mag-
dalena Czajka Puolasta. To 
19.8. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Tapio Tiitu. Konsert-
tien ohjelmat 5 €. Lue juttu 
s. 18 

Karjasillan seurakunta
leipää musiikista -konsert-
ti pe 13.8. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Sanna Smolander, 
piano; Visa Smolander, viu-
lu; Johanna Kiviharju, huilu. 
Ohjelma 5 €. Ohjelmatuotto 
kokonaisuudessaan Kirkon 
Ulkomaanavulle. Ks. erilli-
nen ilmoitus.
leipää musiikista -yhteis-
lauluilta pe 20.8. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Wanho-
ja wirsiä. Juha Soranta säes-
tää harmoonilla. Soitinesit-
tely. Kolehti Kirkon Ulko-
maanavulle. Ks. erillinen il-
moitus.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri uteliaille ja 
kiinnostuneille ke 25.8. klo 
18–20, Kastellin kirkko. Syk-
syn ensimmäisessä kokoon-
tumisessa keskiössä ovat 
Stephenie Meyerin Houku-
tus ja Alica Seboldin Oma 
taivas. Lue, tule ja keskuste-
le, ilmaise mielipiteesi.
"olen unessa useasti sinun 
kaduillas". Runotapahtuma 
V.A. Koskenniemen lyrii-
kasta su 29.8. klo 18–19.30, 
Kastellin kirkko. Ks. erillinen 
ilmoitus. 
Kosketa minua henki -kon-
sertti pe 17.9. klo 19–20, 
Karjasillan kirkko. Jaana Pöl-
länen, laulu; Ville Uusitalo, 
piano ja kitara. Ohjelmis-
toon sisältyy vanhoja ja uu-
sia virsiä, klassisia hengelli-
siä lauluja, gospelia ja uutta 
hengellistä musiikkia. Ohjel-
ma 10 €. Osa ohjelmatuotos-
ta Kirkon Ulkomaanavulle.
"Paratiisi on nurkan taka-
na".lukuteatteria Danten, 
Miltonin, Petrarcan, lei-
non ja l. onervan teksteis-
tä. su 19.9. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. Lukijoina toimivat 
Marjukka Hamari, Rebekka 
Naatus, Henrik Ketola ja Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Juha Soranta. Tervetuloa ih-
mettelemään, kummastele-
maan, nauttimaan ja herkis-
tymään.

Tuiran seurakunta
oulaisten nuorisokuoron 
konsertti ke 11.8. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ou-
laisten nuorisokuoroa joh-
taa Tapani Tirilä. Kuoro on 
niittänyt mainetta korkeal-
la osaamisellaan ja taidoil-
laan sekä Suomessa että ul-
komailla ja osallistunut mo-
niin kuorokilpailuihin me-
nestyen niissä erinomaisesti. 
Konserttiin on vapaa pääsy. 
Ks. erillinen ilmoitus.

YlIKIIMInKI
Kesäillan musiikkihetket 
torstaisin klo 20 Ylikiimingin 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-

nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 
5313219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko, p. 08 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnis-
tä voi sopia suoraan oman 
alueen diakoniatyöntekijän 
kanssa.

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

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehITYSVAMMAISeT
Perheleiri Rokualla 1.10. 
–3.10. klo 15. Leiri on suun-
nattu perheille, joissa on al-
le 15-vuotiaat lapset. Lei-
rin hinta on 39 € / aikuiset,  
19,50 € / 4–17-vuotiaat ja al-
le 4-v. maksutta. Hintaan 
kuuluvat matkat, majoitus 
ja ruokailut. Leirille lähde-
tään perjantaina klo 18. Il-
moittautumiset viimeistään 
kuukautta ennen leiriä Yh-
teisten seurakuntapalvelui-
den toimistoon puh. 08 3161 
340. Lisätietoja leiristä dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta p. 050 515 6935.

KuuloVAMMAISeT
hietasaaren kesäilta to 5.8. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Yhteinen kesä-
illanvietto ulkonaolon mer-
keissä. Sateen sattuessa 
olemme sisällä.
Viittomakielisten leiripäivä 
ke 25.8. klo 9.30–16, Hieta-
saaren leirikeskus. Ohjelmal-
lisen leiripäivän hinta on 7 € 
sisältäen aamukahvin, lou-
naan ja päiväkahvin. Ilmoit-
tautumiset p. 040 591 2657 
/ anne-mari.kyllonen@evl.fi.

näKöVAMMAISeT
lapsiperheiden kokoon-
tuminen la 14.8. klo 15–19, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Iloitaan yhdessäolosta, sau-
notaan, uidaan, lauletaan, 
paistetaan makkaraa ja nau-
titaan iltapalaa. Sateen sattu-
essa askarrellaan. Ilmoittau-
du 9.8. mennessä Näkövam-
maiset lapset ry / Susanna 
Hintsala susanna.hintsala@
mail.com tai p. 050 5497 485. 
näkövammaisten raamat-
tupiiri to 19.8. klo 13–14.30, 
Caritas-kodin kirjastossa, 
1.kerros. Opasystävä vastas-
sa pihalla pääoven läheisyy-
dessä. Ennen piirin alkua on 
mahdollisuus ruokailla Ra-
vintola-Caritaksessa. Senio-
rilounas (yli 65 vuotta) 6 € /
hlö, muut 7,40 € / hlö.
näkövammaisten leiri 17.–
19.9. Rokuan leirikeskus. 
Hinta 39 € sisältäen majoi-

tuksen, ruokailut , ohjelman 
ja kuljetuksen. Ilmoittautu-
miset 1.9. mennessä Yhteis-
ten seurakuntapalvelujen 
toimistoon p. 08 3161 340.

PäIhDeTYö
naistenryhmä perjantaisin 
klo 13–15.30, Öbergin talo, 
Kirkkokatu 5. 

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja avoinna 9.8. alkaen ma-
ke ja pe klo 10–14. Puodista 
käytettyjä astioita, liinavaat-
teita, koruja, kirjoja, polky-
pyöriä sekä pajan tuotteita, 
tarjolla myös kahvia yms. Pa-
jassa tehdään käsitöitä, kor-
jataan pyöriä ja askarrellaan. 
Lahjoituksia otetaan vas-
taan, p. 044 316 1720. Ter-
vetuloa vapaaehtoistoimin-
taan ja ostoksille. 
laurin päivän musiikkihet-
ki ja kahvit ti 10.8. klo 12–13, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki tarjoaa musiikkihetken 
kakkukahvien kera. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.
Veijareita ja pyhimyksiä 
-lastenlaulutapahtuma su 
15.8. klo 11, Juhlateltta Lam-
massaaressa. Mikko Salmi ja 

Soiva siili laulavat ja laulat-
tavat Lammassaaren juhla-
teltassa lasten virsiä ja omia 
laulujaan. Luvassa myös let-
tukestit! Tapahtuma on il-
mainen. Lue juttu s. 5.

Karjasillan seurakunta
Mukulamessu ja perhe-
tapahtuma su 29.8. klo 12 
Maikkulan kappeli. Lasten 
jumalanpalvelus, jossa laule-
taan mukulalauluja musiikki-
ryhmän kanssa. 

Tuiran seurakunta
Rytmitassut-musiikkituoki-
ot alkavat 7.9. Sitovat ilmoit-
tautumiset Anu Hannulalle 
elokuun loppuun mennessä, 
p. 044 3161 718. Ks. erillinen 
ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Trilli-muskari ma 9.8. ja 16.8. 
klo 10, Myllyojan srk-talo. Li-
sätietoja musiikkileikkikou-
lunopettaja Anna Haanpää-
Vesenterä, p. 040 5832 368 
tai anna.haanpaa@kolum-
bus.fi. Ks. erillinen ilmoitus.

Nuoret
nuortenilta ke 11.8. klo 18–
21, Hietasaaren leirikeskus. 
Yhdessäoloa ja tekemistä il-
lan teeman mukaan. 
Tuu tsekkaan! Su 15.8. klo 
15, Kaukovainion kappeli. 

Karjasillan ja Tuomiokirkon 
seurakuntien yhteinen nuo-
risotyön esittelytilaisuus. In-
formaatiota isoskoulutukses-
ta, kerhonohjaajakoulutuk-
sesta ja muusta seurakunnan 
nuortentoiminnasta.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 13, Intiön 
seurakuntakoti. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa kes-
kiviikkoisin klo 9–11 nume-
rossa 08 5314 616. Nume-
roon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelija, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
Työttömien retki Juumaan 
6.–8.9., Juuman leirikeskus. 
Tuiran seurakunnan työttö-
mien retken hinta on 20 €, 
sisältää kuljetuksen, ruuat ja 
majoituksen. Ilmoittautumi-
nen 13.8. mennessä Diakoni 
Sami Riipinen 040 5747 149.

Elojuhlan teemana  
Pyhä – Jumalalle erotettu

A r k i s to  /  S anna K r o o k

Oulujoen pappilassa vietetään 
jälleen sunnuntaina 15. elo-
kuuta Elojuhlaa. Tänä vuonna 
juhla järjestetään jo 31. kertaa. 

Elojuhla alkaa messulla Oulujoen kir-
kossa kello 10. Messun toimittaa Oulu-
joen kirkkoherra Jouni Riipinen. 

Messun jälkeen juhla jatkuu piha-
juhlalla pappilan pihassa, jonka ohjel-
massa ovat muun muassa Myllyojan 
koulun musiikkiluokan kuoron, pro-
jektikuoron ja seurakuntien soittokun-
nan esitykset. Juhlapuheen pitää pas-
tori Juha Kyllönen. Kyllösen puheen 
teemana on Pyhä – Jumalalle erotettu. 
Juhlaväelle tarjotaan kahvit suolaisen 
purtavan kera. Tarjoilu on maksuton. 

Oulujoen Elojuhla on perinteikäs 

juhla, joka on kerännyt vuosittain 
500–600 osallistujaa. Ensimmäistä 
kertaa juhlia isännöivälle Oulujoen 
kirkkoherralle Jouni Riipiselle Elojuh-
la on koko seurakunnan yhteinen juh-
la, kesän kiitos ja syksyn avaus. 

Elojuhlien idean isä, viime vuonna 
eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Paavo 
Moilanen kertoo pappilan olleen tär-
keä osa ihmisten elämää. Ennen van-
haan pappilaan tultiin asioimaan per-
hetapahtumien merkeissä. Sen vuoksi 
juhla pappilan pihamaalla tuntui hy-
vältä suunnitelmalta toteuttaa, ja en-
simmäisen juhlan jälkeen elojuhlia on-
kin vietetty vuosittain.

RAUHAN TERVEHDYS
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Urkutaitureita 
torstaisin 

tuomiokirkossa 

Oulun tuomiokirkossa voi nauttia laaduk-
kaasta urkumusiikista elokuun kolmena 
iltana. Urkumusiikkikonsertteja tarjoa-
vat kansainväliset urkurit Hans-Jurg Bät-

tig Sveitsistä (kuvassa), Magdalena Czajka Puolasta 
ja helsinkiläinen urkutaiteilija Tapio Tiitu.

Ensimmäisessä urkukonsertissa esiintyy Bättig. 
Hän esittää muun muassa Carl Philipp Emanuel 
Bachin ja Robert Schumannin musiikkia. 

Hans Jürg Bättig on sveitsiläinen kuoronjohta-
ja ja toimii urkurina St. Urbanin entisen luostari-
kirkon urkurina, missä hänellä on käytettävissään 
Sveitsin suurimmat barokkiurut. Suomen matkal-
laan hän soittaa Oulun lisäksi Joensuussa ja Hel-
singissä Kallion kirkossa. 

Torstaina 12. elokuuta esiintyy Magdalena Cza-
jka ja 19. elokuuta Tapio Tiitu. Urkutaiteilija Mag-
dalena Czajka on tuttu näky Oulussa, sillä hän on 
vieraillut täällä useamman kerran. Tapio Tiitu 
puolestaan on yksi maamme tunnetuimmista ur-
kureista. Hän toimii urkurina Helsingissä Temp-
peliaukion kirkossa.

Elokuun torstai-iltojen urkukonsertit alkavat 
kello 19.

RAUHAN TERVEHDYS

5.–19.8.2010enot Oulussa 

Kesäillan musiikkihetket
Ylikiimingin kirkossa torstaisin

Oulujoen seurakunta
Kaiken ikäisten syysretki 
Rokualle 5.9. Retken hinta 
aikuiset 15 € , lapset 4–10-
v. 7 €, alle 4-v 0 € sis. mat-
kat, ruuan, kahvit, makka-
rat ja retkiohjelman. Ilmoit-
tatumiset 15.8. mennessä ar-
kisin klo 9–16 Yhteiseen seu-
rakuntapalvelun toimistoon 
p. 08 3161 340. Ks. erillinen 
ilmoitus.

Muut menot
opas tuomiokirkossa joka 
päivä 5.9. sakka klo 10-21. 
Opastetut kierrokset keski-
viikkoisin klo 19 alkaen.
oulun hautausmaan opas-
tetut hautausmaakierrok-
set maanantaisin klo 18–20. 
Kierrokset ovat suomenkie-
lisiä ja maksuttomia ja niille 
ei tarvitse ilmoittautua. Tee-
mana 16.8. ja 23.8. Kaiken 
takana on nainen.

Cafe Krypta keskiviikkoi-
sin ja torstaisin klo 11–15.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta 
ja kirkkotarha. Myytävänä 
kahvia, teetä sekä suolaista 
ja makeaa purtavaa. Tuotto 
ohjataan Suomen Lähetys-
seuran Tasaus-keräykseen. 
oulujoen pappilan kesäkah-
vila avoinna su 22.8. ja 29.8. 
klo 11–13.
Totuus-tapahtuman evan-
kelioimisvalmennus su 8.8. 
klo 14, Karjasillan kirkko. Ou-
lun Totuus´ 10 -tapahtumaan 
liittyen järjestetään kaikille 
asiasta kiinnostuneille evan-
kelioimisvalmennusta. Tilai-
suudet ovat klo 14, 16 ja 18 
Tarjoilua klo 15.30 ja 17.30. 
Valmentajiksi on kutsuttu 
evankelistapariskunta Kale-
vi ja Leena Lehtinen. 
elojuhla su 15.8., Oulujoen 
pappila. Ohjelmassa kirkko-
kahvit, lipunnosto ja puhei-
ta. Musiikkiohjelmasta vas-
taavat Myllyojan koulun mu-
siikkiluokka, projektikuoro 
ja seurakuntien soittokunta. 
Lue juttu s. 17. 

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 8.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Raitin Remmi 
to 12.8. klo 13.15–15.15 
Maikkulan kappelissa. 

Kaikille avoin kahvihetki. 
Poikkea porisemaan!

Pyhäkoulunopettajien 
peruskurssi 

lauantaina 28.8. klo 9 
Kaukovainion kappelissa 

Käymme läpi perusasioita, 
joita sinun tulee tietää 
pyhäkoulua pitäessäsi 
ja käymme läpi lapsen 
uskonnollista kasvua. 
Kurssi päättyy noin klo 16. 
Ilmoittautumiset 20.8. 
mennessä tekstiviestillä 
Aila Valtavaaralle p. 040 
574 7109. Ilmoittautuneille 
lähetetään kirje.

Sinkkuleiri 
10.–12.9. Rokualla

Yhdessäoloa, ulkoilua ja muuta innostavaa tekemistä 
alle 65-vuotialle. Tänä vuonna pohdimme voimaan-
nuttavia tekstejä ja yleensäkin kirjallisuuden vaiku-
tusta. 

Leirin hinta 39 € sis. matkat, majoituksen, ruuat, oh-
jelman ja vakuutuksen Oulun ev.lut.seurakuntien jä-
senille. Leirin vetäjiä ovat pastori Juha "Vähis" Vähä-
kangas ja diakonissa Saila Luukkonen. Lisäksi muka-
na sinkkutyön vapaaehtoisia. Ilmoittaudu www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmoittaumiset tai arkisin klo 9–16 
numeroon 08  3161 340. Leirikirjeet lähetetään elo-
kuun loppuun mennessä.

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 

Kaiken ikäisten syysretki Rokualle
sunnuntaina 5.9. 

Ohjelmassa mahdollisuus marjastamiseen ja/tai vapaa-
valintaiseen ohjelmaan leirikeskuksessa. Retken hin-
ta aikuiset 15 €, lapset 4–10-v. 7 €, alle 4-v. ilmaiseksi. 
Hinta sisältää matkat, ruuan, kahvit, makkarat ja ret-
kiohjelman. 

Ilmoittautumiset 15.8. mennessä arkisin klo 9–16 nu-
meroon 3161 340. Ilmoittautuneille lähetämme kir-
jeen. Lisätietoja: Diakoniatyöntekijä Anu Fedotof 040 
574 7098, nuorisotyönohjaaja Sirpa Karjalainen 040 
718 6925 ja teologi Riitta Kentalalta 040 574 7094.

Kouluun lähtevien 
siunaaminen
sunnuntaina 8.8. klo 10 
Karjasillan kirkossa

Kouluun lähtevien 
siunaaminen kesän aikana 
Ouluun muuttaneille ja 
niille, jotka eivät päässeet 
kevään tilaisuuksiin. 
Mukaan kutsutaan kouluun 
lähtevää yhdessä koko 
perheen kanssa. Lasta 
siunaamassa voi olla myös 
hänelle läheinen aikuinen. 
Siunaamisen toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa 
Marjaana Lassi, kanttorina 
Juha Soranta. 

Tilaisuuden päätteeksi 
kouluun lähteville lahja. 

Tekoja ihmisarvon puolesta
Kirkon Ulkomaanapu toimii yli 30 maassa, siellä missä hätä on suurin. Teemme työtä 
kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomatta.

Katastrofista kehitystyöhön
Tavoitteemme on saada aikaan pysyvä muutos, joka syntyy vain yhteistyössä paikal-
listen yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Katastrofien jälkeen tuemme ihmisiä jälleenra-
kennustyössä ja pitkäjänteisessä kehitysyhteistyössä.

Ihmisoikeuksien puolesta, köyhyyttä vastaan
Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Teem-
me hankkeissamme työtä näiden molempien puolesta. Haastamme sinua ja kaikkia 
suomalaisia mukaan osallistumaan keskusteluun ja vaikuttamaan rakenteisiin, jotka 
aiheuttavat ja ylläpitävät köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusrikkomuksia. 

Kirkon Ulkomaanapu
Luotsikatu 1 A
00160 Helsinki
www.kirkonulkomaanapu.fi

Kirkon Ulkomaanapu
vie avun tehokkaasti perille

Kirkon Ulkomaanapu on kehitysyhteistyöjärjestö, katastrofiavun antaja ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaja. Teemme työtä oikeudenmukaisen maailman ja 
ihmisarvoisen elämän puolesta. Kirkon Ulkomaanapu kuuluu kirkollisten avus-
tusjärjestöjen yhteenliittymään ACT-allianssiin.

Osallistu
TARVITSEMME 
SINUN TUKEASI!
Tavoitteenamme on taata kehitysmaiden 
pienviljelijöille mahdollisuudet tuottoisaan ja 
tehokkaaseen maanviljelyyn.

Kohteenamme on maatalouden kehittämi-
nen ja tuottavuuden kasvu sekä paikallisten 
markkinoiden toimivuuden parantaminen. 
Tuemme erityisesti naisten mahdollisuuksia 
kasvattaa ja myydä tuotteitaan.

Edistämme hyviä toimintamalleja kan-
sainvälisen elintarvikeavun toimittamisessa. 
Hätäavun jälkeen on siirryttävä kestävän kehi-
tyksen tukemiseen ja paikalliselle väestölle on 
annettava aktiivinen rooli.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme Sinun tukeasi!
Tee lahjoitus – sillä nälkä on paha pala purtavaksi! 

Lahjoita valitsemasi summa: 
Nordea 157230-500504 IBAN: FI3315723000500504 BIC: NDEAFIHH
Sampo 800018-223340 IBAN: FI02 8000 1800 2233 40 BIC: DABAFIHH 
Kirjoita viestikenttään: Tekoja-kampanja

Liity kuukausilahjoittajaksi osoitteessa www.tekojakampanja.fi
KIITOS!

Keräyslupa OKH596A, voimassa 1.1.2009–31.12.2010, koko Suomi,
Keräyslupa 506 K14, voimassa 1.1. – 31.12.2010, Ahvenanmaa
Keräysvarat käytetään vuosien 2010–2011 aikana Kirkon Ulkomaanavun avustustyöhön.

Avustustyön osuus menoista vuonna 2009 

Avustustyö 85,1 %
Tukitoiminnot kotimaassa 11,6 %
Yleishallinto 3,3 %

Tukitoiminnot sisältävät varainhankinnan, 
vaikuttamistyön, viestinnän ja koulutuksen.
Yleishallinto sisältää johtajan toimiston, 
taloustoimiston sekä yleiskulut.

Nälkä. Paha pala purtavaksi?
Kehitysmaiden väestöstä suurella osalla on puutteellinen ruoka-
turva. Se ei tarkoita vain, että heillä ei ole määrällisesti tarpeeksi 
ruokaa. Ruokaturva on puutteellinen myös, jos ihmisillä ei ole 
tarvittavia resursseja ruuan tuottamiseen tai ostamiseen, ruoka 
ei ole riittävän ravitsevaa tai ruoka jakautuu epätasaisesti ihmis-
ten välillä.

Köyhyys aiheuttaa ruokaturvan puutetta, 
kun ihmiset eivät pääse osallisiksi ruoan 
tuottamiseen tarvittavista voimavarois-
ta, kuten maasta, vedestä, työvälineistä, 
tiedoista ja taidoista.

Kirkon Ulkomaanavun vuosien 2010–2011 Tekoja-kampanja Nälkä. 
Paha pala purtavaksi? pureutuu ruokaturvaan ja siihen vaikutta-
viin kysymyksiin. Käy tutus-
tumassa kampanjasivuihin 
ja lue lisää siitä, mitä Kirkon 
Ulkomaanapu tekee ruokatur-
van parantamiseksi, ja mitä 
sinä voit tehdä!

Nälkä. Paha pala purtavaksi? 
-kampanja osoitteessa
www.tekojakampanja.fi

Satoa puutarhasta
May Rem laskeutuu jyrkkäreunaisen 
kuopan pohjalle, täyttää kaksi parinkym-
menen litran sankoa samealla vedellä 
ja aloittaa kapuamisen takaisin ylös. 
Sadevesialtaassa on kasteluvettä vielä 
muutamiksi viikoiksi, sitten vihannesten 
viljely on tältä kaudelta ohi. 

May Rem on 54-vuotias leski pienestä 
Keamonyn kylästä Kambodzhasta. Hän 
viljelee riisiä yhden hehtaarin pellolla ja 
lisäksi vihanneksia pienellä puutarha-
palstalla. Peltomaan ja kastelun puute on 
suurin ongelma Keamonyn kylässä. 

Kirkon Ulkomaanapu on tukenut kyläläi-
siä sadevesialtaiden, kanavien ja patojen 
rakentamisessa. Sen avulla peltoalaa ja 
viljelyaikaa on saatu kasvatettua. Peltoa 
on kuitenkin rajallisesti. Siksi kyläläisten 
on kehitettävä myös muita keinoja hank-
kia tuloja.

Vihannestarha on merkinnyt selvää 
parannusta May Remin perheen ruoka-
turvaan.  Lisätuloja hän hankkii myymällä 
kyläläisille itse valmistamiaan leivon-
naisia. Tarvikkeiden ostamiseen hän on 
saanut pienlainan.

”Olisin onnellinen, jos minulla olisi 
enemmän peltoa ja riittävästi ruokaa”, 
May Rem sanoo.

NÄLKÄ. PAHA PALA
PURTAVAKSI?

konsertti-illat Karjasillan kirkossa klo 19
13.8.	 Sanna	Smolander,	piano.	Visa	Smolander,			
	 viulu.	Johanna	Kiviharju,	huilu.
20.8.	 Yhteislauluilta,	laulattajana	Juha	Soranta.

Konserteissa	ohjelma	5	e	ja	yhteislauluilloissa	
kolehti.	Tuotto	kokonaisuudessaan	Kirkon	Ulko-
maanavulle.	Järjestää:	Oulun	Kamarimuusikot	ry	
ja	Oulun	ev.-lut.	seurakunnat

Kesäkonsertti 
Pyhän Tuomaan kirkossa ke 11.8. klo 19

Oulaisten nuorisokuoro
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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

5.–19.8.2010enot Oulussa 

Kastetut
Tuomiokirkko: Kaapo Ee-
meli Paloniemi, Eino Oliver 
Johannes Törrö, Minea Lida 
Marie Westerberg, Sofia Juli-
ana Gold, Oma Tapani Mäki-
nen, Eeva Aino Hannele Sep-
pänen.
Karjasilta: Kiia Henna Han-
nele Hast, Veikka Viljami Hil-
tunen, Vilja Matilda Huilaja, 
Eemil Viljam Valdemar Hut-
tunen, Fiia Maria Villentytär 
Karjalainen, Beata Lyydia Ko-
lehmainen, Aino Emilia Nykä-
nen, Santeri Johannes Paasi-
maa, Joel Veikka Valtteri Sa-
vilaakso, Kaarlo Johannes 
Taskila, Lilja Elisabet Linnea 
Tiirikainen, Sulo Eero Sakari 
Vähäkangas, Anni Ellen Dahl-
backa, Jiri Mikael Antero Ha-
lonen, Pietari Antti Ijäs, Lauri 
Juho Olavi Maakanen, Verna 
Lilian Orre, Lotta Bettina Ris-
sanen, Sakari Joonatan Sää-
relä.
Tuira: Alvar Ukko Olavi Hek-
kala, Jere Erik Huczkowski, 
Riku Wilhelm Huczkowski, Ki-
mi Kalevi Mikael Jukuri, Eli-
as Onni Aleksi Kemppainen, 
Nelli Aino Johanna Matala, 
Hertta Maria Katariina Myl-
ly, Elja Benjamin Mällinen, 
Onni Heikki Mikael Pulkki-
nen, Tomas Erkki Ilmari Ruot-
salainen, Jyri Heikki Suonvie-
ri, Pinja Lilja Aurora Aute-
re, Daniel Adam Zifang Hao, 
Heljä Veera Vilhelmiina Huk-
kanen, Miia-Amanda Jasmia 
Huovinen, Lilja Unni Onneli 
Joensuu, Roope Kaspia Lau-
rila, Matias Kasperi Lohilah-
ti, Thuy Vi Nguyen, Saku Ale-
xander Nissilä, Joel Vieto Ju-
hani Nätti, Aapo Eemil Ilma-
ri Pentinpuro, Reima Joosep-
pi Romppainen.
oulujoki: Nolan Aares Luuk-
konen, Vilma Kaisa Marja 
Makkonen, Kaapo Aukus-
ti Tervaskanto, Valde Tapani 
Tiirola, Laura Karoliina Tirk-
konen, Selina Linnea Vähä, 
Taru Eulaalia Ylikärppä, Lee-
vi Joonas Juhani Flink, Casper 
Frans Eskil Hahtonen, Aleksi 
Iikka Elias Inkala, Peppi Sofia 
Kurvi, Joona Elias Nestori Lai-
ne, Emelia Anna Sylvia Levy, 
Emma Oona Maria Pahkala, 
Lenni Oskari Peltoniemi, Lilja 
Alisa Aurora Viitajylhä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Henri Kale-
vi Terho ja Enni Emilia Huh-
tapelto, Ilpo Ilmari Virtanen 
ja Satu Johanna Rautio, Juho 
Heikki Keränen ja Riikka Sti-
na Savander, Tuomas Sakari 
Tarkki ja Saija Katariina Sir-
viö, Iiro Antti Johannes Iso-
la ja Inkeri Helmi Maarika 
Vuopala, Antti Olavi Kaura-
la ja Elisa Mirjam Ala-Siuru, 
Markku Antero Laine ja Kai-
su Aulikki Pääkkö, Paavo Pek-
ka Pitkäaho ja Katariina Elisa-
bet Harju, Antti Samuli Ron-
kainen ja Suvi Katariina Yli-
talo, Lauri Samuli Vänttilä ja 
Leena Susanna Hautamäki.
Karjasilta: Janne Sakari Naa-
manka ja Tiina Maria Köyk-
kä, Joel Frans Nikula ja Eri-
ka Emilia Juutinen, Juho-Kal-
le Henrikki Kataja ja Satu-
Maarit Nuorala, Keijo Tapa-
ni Heikkinen ja Anne-Maarit 
Wallius, Olli Matti Hiltunen 
ja Ulla-Maija Turunen, Pave 
Juha Paavo Mikkonen ja Jo-
hanna Kristiina Mäkikyrö, 
Tero Matti Mikael Nieminen 
ja Satu Eveliina Rusko, Jukka 
Pekka Alalahti ja Marjut Pi-
rita Pöykiö, Anssi Erik Miet-
tinen ja Anna-Maaria Aho-
la, Ville Raimo Eemeli Pyyk-
könen ja Kaisa Retriikka Piip-
po, Sampsa Petteri Saari ja 
Susanna Dagmar Finnholm, 
Janne-Matti Vikeväinen ja 
Sari Hellevi Mikkonen.
Tuira: Antti Juhani Hiltunen 
ja Mirva Susanna Hiltunen, 
Iikka Tapio Ilmari Mylly ja Lii-
sa Maria Ketola, Jaakko Jo-
hannes Rantsi ja Petra Maarit 
Poikolainen, Jani-Matti Num-
mi ja Laura Karoliina Korho-
nen, Janne Markus Kivijako-
la ja Minna Maria Kyösti, Juk-
ka Tapio Kemppainen ja Pilvi 
Anu Irina Hylkilä, Kaarlo Jo-
hannes Hyvönen ja Eeva Lee-
na Määttä, Olli Petteri Rä-
sänen ja Lotta Elina Lumpo, 

elämän polku

Tenho Tuomas Iisakki Peso-
nen ja Hertta Maarit Raakel 
Konu, Timo Tapio Korkeakan-
gas ja Suvi Tuuli Jurmu, Mat-
ti Olavi Kinnunen ja Riikka 
Hannele Ahonpää, Antti Ju-
hani Pennanen ja Kirsi Maria 
Eveliina Luoto, Jukka-Pekka 
Puotiniemi ja Kaisa Susanna 
Blomster, Mika Juhani Björn 
ja Laura Helena Vesavaara, 
Heikki Tapio Haapala ja Anu 
Maria Hotakainen, Matti Jo-
hannes Hauru ja Tiina Johan-
na Leväinen, Juha-Matti An-
tero Kaikkonen ja Heli Rei-
ja Marika Elsilä, Atte Kalevi 
Kääriäinen ja Päivi Tuulia Ru-
si, Mikko Sakari Laine ja Tit-
ta Margit Hannele Räisänen, 
Janne Juhani Lepistö ja Su-
sanna Birgitta Louhela, Henri 
Markus Nybacka ja Karoliina 
Iida Johanna Paassilta, Jarmo 
Juhani Rytilahti ja Reeta-Tii-
na Juustinen, Jorma Matteus 
Tiiro ja Salla Maaria Perttula, 
Henrik Juhani Turtinen ja Tii-
na Anne Kaarina Rein.
oulujoki: Jarmo Esa Ola-
vi Aarrekivi ja Maarit Anne-
li Kemppainen, Jyrki Heikki 
Antero Sivonen ja Maria Eri-
ka Knuuttila, Jyrki Johannes 
Hintsala ja Ringa Marita Hut-
tunen, Pasi Juhani Karinkan-
ta ja Paula Ellen Johanna Ja-
lovaara, Ville Santeri Heikki-
nen ja Susanna Anniina Met-
tovaara, Hannu Antero Tiiro-
la ja Erika Hannele Illikainen, 
Henri Taisto Tokola ja Hanna 
Emilia Liuska.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Hilkka Olga 
Tuulikki Heikkinen s. Järvi-
nen 98, Martti Vilhelm Kaup-
pinen 82.
Karjasilta: Teuvo Einari Aak-
ko 84, Raimo Kalervo Keränen 
63, Juho Aleksi Paavola 18, 
Martti Einari Heikkinen 72, 
Meri Taimi Kanninen s. Laiti-
nen 95, Eino Valdemar Mer-
taniemi 80, Kari Antero Rasila 
72, Maija Liisa Vuolunparras s. 
Jääskeläinen 82.
Tuira: Anna-Liisa Hemmoran-
ta s. Heinonen 84, Kalle Leo-
nard Kukkonen 85, Hannu Ju-
hani Rahko 27, Oili Orvokki 
Ruoppa 74, Hilda Sofia Sipola 
s. Sormunen 85, Pasi Johannes 
Tuovinen 30, Eevi Aleksandra 
Törmälehto s. Honkala 89, 
Naimi Margareeta Lassila 93, 
Helmi Maria Laurila s. Autio 
81, Saima Margareta Mokko 
s. Heikkilä 88, Elsa Maria Rau-
tio s. Eskelinen 90.
oulujoki: Laina Kyllikki Louk-
kola s. Jokikokko 80, Voitto Il-
mari Valkama 70, Heikki Valt-
teri Hepola 58.

Rytmitassut
aloittavat syyskuussa 

Rytmitassut on alle kouluikäisten lasten ja heidän 
vanhempiensa yhteinen musiikkituokio, jossa lau-
letaan, leikitään ja loruillaan. Ryhmät kokoontuvat 
joka toinen viikko Pateniemen kirkolla. Tuokio kes-
tää 30 minuuttia kerrallaan ja toiminta on osallistu-
jille ilmaista. Rytmitassut aloittaa toimintansa tiis-
taina 7. syyskuuta. Tuokiot alkavat klo 9.00, 10.15 ja 
11. Jokaiseen ryhmään otetaan enintään kuusi per-
hettä. Sitovat ilmoittautumiset Anu Hannulalle elo-
kuun loppuun mennessä, p. 044 3161 718.

-muskarin
 syyskausi alkaa

Ensimmäinen trillimuskari 
maanantaina 9.8. klo 10 
Myllyojan seurakuntatalossa. 

Lisätietoja antaa musiikkileikkikoulunopettaja 
Anna Haanpää-Vesenterä, 
p. 040 5832 368 tai anna.haanpaa@kolumbus.fi.

"Olen unessa useasti 
sinun kaduillas"

sunnuntaina 29.8. klo 18 
Kastellin kirkossa. 

Katsaus V.A. Koskenniemen 
lyyriseen tuotantoon sanojen 
ja sävelten välityksellä. 

Vapaa pääsy!
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eurakunnissa tapahtuu 5.–19.8.2010

Kokkolan hiippakunnalli-
sille lähetysjuhlille pää-
see myös busseilla, joissa 
on vielä paljon paikkoja 

vapaana. Useimmat Oulun seu-
dun seurakunnat järjestävät lähe-
tysjuhlille kyydin ja majoituksen 
maksua vastaan. Juhlat pidetään 
20.–22. elokuuta.

Lähetyssihteeri Raija Nissi-
sen mukaan Oulun seurakun-
tien järjestämään kyyditykseen ja 
majoitukseen on ilmoittautunut 
suhteellisen vähän väkeä. Muis-
sa Rauhan Tervehdyksen seura-
kunnista tilanne on jotakuinkin 
sama. 

Nissinen kertoo, että valta-
kunnalliset kirkolliset juhlat ovat 
tänä vuonna olleet suositumpia 
kuin hiippakunnalliset juhlat. 
Hän otaksuu, että yksi syy osal-
listumattomuuteen on helle. Ih-
miset eivät lämpimien kesäpäi-
vien vuoksi ole lukeneet lehtiä 
ja tieto lähetysjuhlista on jäänyt 
huomaamatta.

Samana viikonloppuna järjes-
tetään Oulussa yhteiskristillinen 
Totuus-tapahtuma. Nissinen ei 
osaa arvella, syövätkö tapahtu-
mat yleisöä toisiltaan.

Kokkolan 
lähetysjuhlille  
pääsee vielä mukaan

Alun perin ilmoittautuminen 
Oulun seurakunnan matkaan 
piti tehdä 6. elokuuta mennes-
sä. Ilmoittautumisaikaa saate-
taan Nissisen mukaan pidentää. 
Sen jälkeen ratkaistaan, järjeste-
täänkö matkaa ollenkaan. Joissa-
kin seurakunnissa saatetaan jou-
tua myös tilanteeseen, jossa mat-
kasta on pakko luopua. 

Ohjelmaa  
myös lapsille
Oulun hiippakunnan vuosittai-
sia lähetysjuhlia vietetään Kok-
kolan kirkossa ja seurakuntakes-
kuksessa. Juhlien teema on Raja-
ton yhteys.

Lähetysjuhlat järjestää Kokko-
lan suomalainen seurakunta yh-
teistyössä hiippakunnan kans-
sa. Luvassa on mielenkiintois-
ta ohjelmaa ja kansainvälistä vä-
riä kaikenikäisille. Lapsille on 
omat ohjelmansa, joten juhlil-
le on helppo osallistua koko per-
heen voimin.

Lähetystyön halutaan osoittaa 
olevan jokaisen ulottuvilla olevaa 
Rajatonta yhteyttä. 

Oulun hiippakunnan lähetys-
juhlia on vietetty vuodesta 1981. 

Taustana hiippakunnan omil-
le lähetysjuhlille oli se, että mo-
net valtakunnalliset kesäjuhlat 
olivat yleensä kaukana pohjoi-
sen seurakunnista. Tuolloin pää-
tettiin aloittaa omat lähetysjuh-
lat, joiden ohjelman toteutukses-
sa ovat mukana kaikki kirkon lä-
hetysjärjestöt. Järjestelyvuorossa 
on vuorollaan jokainen hiippa-
kunnan rovastikunta.

PEKKA HELIN

• Oulun seurakuntien yhteinen matka Kokkolaan Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille tehdään 

 21.–22. elokuuta. Tilausajobussi vie ja hakee juhlilta. Lähtö on lauantaina kello 8.30 ja paluu sunnuntai-

iltana. Majoitus on hotelli Kokkolassa. Matkat ja majoitus maksavat 45 euroa henkeä kohti.

• Haukiputaan seurakunta järjestää päivämatkan lauantaina noin 25 euroa hintaan ja perjantaista 

sunnuntaihin kestävän matkan  95 euron hintaan sis. hotellimajoituksen 2 hengen huoneessa. 

Ilmoittautumiset p. 5471 185.

• Kempeleen, Limingan, Muhoksen ja Oulunsalon seurakunnista kerätään väkeä yhteiselle Limingan 

rovastikunnan järjestämälle päivämatkalle Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille lauantaina 21. 

elokuuta. Tilausbussi lähtee kello 7.15 Kempeleen seurakuntatalolta ja jatkaa matkaa Limingan 

seurakuntatalolle, jossa kyytiin voi hypätä kello 7.35. Paluu on noin kello 23. Matkan hinta on 15 

euroa. Ilmoittautumiset Kempeleen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, p. 08 561 4500.

• Siikalatvan seurakunta järjestää yhteiskuljetuksen, jos vähintään 20 ihmistä ilmoittautuu matkalle. 

Halukkaat voivat ottaa yhteyttä lähetyssihteeri Enna Junnoon p.0207 109 874 tai enna.junno@evl.fi.

Linja-autoilla matkaan
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PeRInTeInen 
RAnTAKIRKKoTAPAhTuMA
sunnuntaina 8.8. Lumijoen Varjakassa 

Ohjelmassa klo 10 sanajumalanpalvelus, 
jonka jälkeen Varjakan kyläyhdistyksen 
keittämä ahvenkeitto ja kahvit (10 €), 
päätteeksi siioninvirsiseurat. Tervetuloa, 
satoi tai paistoi.

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

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

Kaikki 
seurakuntien 

jumalanpalvelus-
tiedot löytyvät 

sivulta 
16

Matkalaulu 
Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? 
Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. 
Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee.
Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva.
Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi. 
Päivällä ei aurinko vahingoita sinua eikä kuunvalo yöllä.
Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi.
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja 
aina.

Ps. 121

Raamattu- ja rukousilta ti 
10.8. klo 18 Eila ja Aaro Sei-
nijoen mökillä Sunikarissa.
Kirkkokuoro aloittaa lau-
lukauden to 12.8. klo 18.30 
srk-salissa. Harjoittelemme 
kirjaston juhlaa ja piispan-
messua varten. Seuraavat 
harjoitukset to 19.8. kirkolla.
Rauhanyhdistyksen ke-
säseurat su 15.8. kirkossa. 
Messu klo 10, päiväseurat 
klo 13. Messun ja seurojen 
välissä on srk-salissa tarjolla 
ruokaa ja kahvia.

Kirkkoherranvirastos-
sa ei päivystystä kesä-
aikana. Palvelu mobiili-
vaihteen kautta nume-
rosta 08 8100565. 

PIISPAnTARKASTuS 
hAIluoDoSSA 

Piispa Samuel 
Salmi toimittaa 
Hailuodon 
seurakunnassa 
piispantarkastuksen 
27.8.–29.8. 
Su 29.8. vietetään 
piispanmessu 
kirkossa klo 10. 
Tarkemmin 
ohjelmasta Rauhan 
Tervehdyksen 
seuraavassa 
numerossa.

oulun nMKY:n 
mieslaulajat 
konsertoivat 

la 28.8. klo 
18 Hailuodon 

kirkossa. 

hailuodon kirkko 
avoinna 22.8. saakka

ma-la klo 12–18 ja 
su klo 12–16. 

Matalakynnys su 8.8. klo 16 
Korsuhovilla, mukana Irma 
Hemmilä ja Pekka Siitonen.
eu-ruoan jako ti 10.8. klo 
9–11 kerhohuoneella, Tou-
kolantie 3.
hartaushetki ke 11.8. klo 
14 Lumilyhdyssä. 
hartaushetki to 12.8. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
lumijoki-päivien ohjelmaa 

kirkossa: Jumalanpalvelus  
su 15.8. klo 12 (huomaa ai-
ka). Jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkokahvit ja tutustu-
minen Lumilyhdyn uusin tiloi-
hin. Klo 18 Johanna Kurkelan 
konsertti.
haluatko olla mukana seu-
rakunnan vapaaehtoistoi-
minnassa? Tule mukaan pa-
laveriin seurakuntatalolle to 
19.8. klo 18.30.
Rauhanyhdistys: Nuotioil-
taseurat pe 6.8. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 8.8. klo 17 ry:llä. 
Seurat su 15.8. klo 16 Lumi-
lyhdyssä. Ompeluseurat pe 
18.8. klo 19 ry:llä. Su 22.8. 

Kirkkoherranvirasto 
avoinna maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9–14.

klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Emma Alina Vall-
ström.
Vihitty: Risto Matias Kinnu-
nen ja Satu Aliranta-Koske-
la, Hannu Juhani Prokkola ja 
Jenita Sonja Helena Kumpu-
mäki. 

Kesäillan sävelhartaus to 
5.8. klo 20 kirkossa. Anna-
Mari Linna sello ja Katri Sip-
pola urut. Iltahartaus Eeva 
Mertaniemi. Vapaa pääsy, 
ohjelma 2 €. 
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. 
Veteraanien kesäpäivä ke 
11.8. klo 12 Kellon srk-ko-
dissa. Ruokailu, kahvi ja oh-
jelmaa. Seurakunta järjes-
tää tarvittaessa kuljetuksen. 
Kyydin tarvitsijat ilmoittau-
tukaa 6.8. mennessä dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11 
p. 5472 636 tai Helena Sep-
päselle p. 040 5819 316.
omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 10.8. klo 13 srk-

keskuksen neuvotteluhuo-
neessa.
Toisenlaiset kotikutsut ke 
11.8. klo 18 Paula Mäkeläl-
lä os. Nikintie 22. Vietetään 
mukavaa iltaa yhdessä ja tu-
tustutaan Kirkon ulkomaa-
navun toimintaan.
Kesäillan sävelhartaus to 
12.8. klo 20 srk-keskukses-
sa. Lauluyhtye Cantus Both-
nica. Iltahartaus Maria Vähä-
kangas. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 2 €. 
Missio-kerho pe 13.8. klo 15 
Puttaan tuvalla.
hiljaisuuden ilta to 26.8. klo 
18 Isollaniemellä. Kokoon-
numme kotakirkkoon, jonka 
jälkeen vaellamme hiljaisuu-
den vallitessa Isonniemen 
maisemissa. Illan päätös ko-
takirkossa. Mukana vaelluk-
sella Maria Vähäkangas ja 
Laila Rantakokko.
oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 20.–22.8. Kokko-
lassa. Päivämatka lauantaina 
n. 25 euroa ja pe-su n. 95 eu-

roa (sis. hotellimajoituksen 2 
hlö huoneessa). Ilmoittautu-
miset p. 5471 185.
Mielenvirkeydeksi-iltapäi-
vä ma 30.8. klo 12–16 Isolla-
niemellä. Ilm. 20.8. mennes-
sä diakoniatoimistoon per-
jantaisin klo 9–11 p. 5472 
636.
Kellonkartano: Raamattu-
päivät 5.–6.8. klo 18, myös 
la klo 14, 16 ja 18 sekä su 
klo 13 ja 15. Leiri mielenter-
veyskuntoutujille ja läheisille 
10.–12.8., Suomen Raamat-
tuopiston elojuhlat 13.–15.8.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Seurat su 7.8. klo 18 
ry:llä. Kesäseurat la 14.8. klo 
18. Ehtoollisjumalanpalvelus 
su 15.8. klo 10 kirkossa sekä 
kesäseurat klo 13 ja 18 ry:llä.
Jokikylä: Kesäseurat 7.–8.8.: 
Seurat la 7.8. klo 18 ry:llä, 
ehtoollisjumalanpalvelus su 
8.8. klo 10 kirkossa, seurat 
klo 14 ja 18 ry:llä. Nuotioil-
ta pe 13.8. klo 18.30 Raili ja 
Jorma Leskelällä. Seurat su 

15.8. klo 16 ry:llä. Kello: lei-
ripäivä su 8.8. Isoniemen lei-
rikeskuksessa alk. ruokailul-
la klo 12.
Kuollut: Naimi Emilia Hyry 
98, Vappu Viola Kaarre 81, 
Esko Kalervo Alakiuttu 69, 
Lassi Paavo Maunu 67, Pek-
ka Eerikki Siltakoski 61, Rau-
no Ensio Ponto 60, Pentti Ju-
hani Soronen 52.
Avioliittoon kuulutettu: Ta-
pio Kalervo Kuisma ja Heli 
Susanna Luokkanen, Aki Jo-
hannes Eriksson ja Kirsi Jo-
hanna Kettunen, Jukka Pet-
teri Vahtola ja Jenni Maaria 
Makkonen, Heikki Tapani 
Eksymä ja Anna Ilona Mäke-
lä, Jarkko Tapio Viita ja Min-
na Kristiina Kovala, Timi Pet-
teri Kauppila ja Ulla Kristii-
na Kaan, Jesse Nikolai Matila 
ja Katja Sisko Kristiina Kaup-
pi, Teuvo Antero Alakärppä 
ja Henna Katariina Pakanen, 
Pekka Olavi Parhi ja Piritta 
Elise Sillankorva, Jani-Pet-
teri Luukkonen ja Tiina Pau-

liina Niemilehto, Juha Pek-
ka Soronen ja Jaana Pauliina 
Lammela, Rauno Matias Mä-
kinen ja Carita Hannele Sivu-
rinne, Juho Aleksanteri Man-
ninen ja Liisa Kaarina Tarak-
kamäki, Rauno Ilmari Toppi-
la ja Mervi Margit Saaranen.
Kastettu: Aki Väinö Erik Er-
vasti, Urho Samuli Moila-
nen, Lenni Elias Eemeli Kor-
honen, Roope Eemil Juhani 

haukiputaan kirkko on 
avoinna 27.8. saakka 

ma-pe klo 11–18. 

eKoJen oMA leIRI 
14.–15.8. Isoniemen leirikeskuksessa 

Leiri alkaa lauantaina klo 10. Jokainen tulee leirille 
omin kyydein. Sunnuntaina lapset syövät lounaan al-
kaen klo 10.30, ja sen jälkeen leiri päättyy noin klo 11. 
Leirillä touhutaan monenlaista kivaa ulkona ja sisällä, 
lisäksi hiljennymme hartauksiin. Leirillä työntekijöinä 
ovat Outi Palokangas, Ulla Nyyssönen ja joukko isosia. 
Otamme mukaan 20 ekaluokkalaista. Leirikeskuksem-
me on nykyaikaisilla mukavuuksilla varustettu leirikes-
kus. Leirin hinta 7 €. Ilm. 12.8. mennessä osoitteessa 
www.alakkonäämua.fi.

Hannu, Eerik Heikki Matias 
Autio, Tiia Carita Toivonie-
mi, Teemu Antero Toivonie-
mi, Elias Johannes Pernu, Ju-
lius Aleksanteri Holmi, Otso 
Elias Hyvönen, Nikolas Ben-
jamin Lenz, Aaron Henrik 
Valdemar Kaisto, Mico Tom-
mi Ilmari Niemitalo,Viivi Emi-
lia Hihnala, Eliel Ilmari Hucz-
kowski, Eetu Johannes Kar-
jalainen.

Seurakunnan 
päiväkerhoon 
ilmoittautuminen

Päiväkerhotoiminta 
alkaa syyskuussa 
ensisijaisesti 
4–5-vuotiaille 
lapsille. Jos ryhmään 
mahtuu – voimme 
ottaa varalle 
myös 3 vuotta 
täyttäneitä. Soita 
tai laita tekstiviesti 
Kaisamarjalle p. 040 
7430 381. Kerhopäivä 
on todennäköisesti 
keskiviikko. 

Päiväkerhot 
aloittavat toimintansa 
viikolla 34. Ryhmäajat 

ilmoitetaan 
päiväkerholaisille. 
Lisätietoja Siljalta 

p. 387 512.
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Muhos www.evl.fi/srk/muhos

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

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

eurakunnissa tapahtuu 5.–19.8.2010

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Kesäiset perhekahvilat  
ovat auki lapsiperheille ke-
sällä Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ja Keskustan srk-
talolla tiistaisin klo 9.30–11, 
10.8., 17.8., 24.8. Tervetuloa 
leikkimään ja tapaamaan ys-
täviä!
Taizé-lauluilta ke 11.8. klo 
18 vanhassa kirkossa. Muka-
na Seija Helomaa ja Minna 
Sorvala. Ilta koostuu Taizé-
lauluista, raamatunteksteis-
tä, rukouksesta ja hiljaisuu-
desta. Kolehti lähetystyölle.
Partio: Uusien ilmoittautu-
minen Samposten toimin-
taan ke 18.8. klo 18 Kokko-
kankaalla.

Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 8.8. klo 16 
ry:llä. Koko perheen leiripäi-
vä ja tutustumistilaisuus uu-
sille su 15.8. klo 13. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lähetysseurat su 1.8. klo 13 
Murron rukoushuoneella. Pi-
haseurat pe 6.8. klo 19 Särki-
järvellä, Alakallantie 2. Seu-
rat su 8.8. klo 16 ry:llä. Lau-
luseurat pe 13.8. klo 19, Ra-
jakorventie 405, Kempele. 
Seurat su 15.8. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Eetu Taavi Her-
manni Keränen, Otso Ee-
mil Olavi Halmekangas, Oli-
via Aurora Keinänen,  Nel-
le Adele Mikaela Bäck, Pin-
ja Paraskeva Halonen, Noora 
Sofia Koivukangas, Kalle Vil-
jami Kokko, Hermanni Johan 
Iivari Mustonen, Aamu Kas-
tehelmi Anttonen, Eveliina 
Fanni Sofia Vainionpää,  Hel-
ga Helena Sarkkinen, Neea 
Edit Mankinen,
Vihityt: Jukka Pekka Johan-

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 1.6.–31.8. 
ma-ti ja pe klo 10–15, ke 
klo 10–14, to klo 10–17. 
Virasto suljettuna ke 18.8.

nes Pellikka ja Maria Hele-
na Mikkola. Hannu Matias 
Pekkala ja Sanna Kaisa Hu-
sa. Urpo Hannu Ojakoski ja 
Sirpa Riitta Salonen. Matti 
Jaakko Juhani Tikkala ja Soi-
le Maarit Pekuri. Veli-Matti 
Olavi Puonti ja Heta Karolii-
na Kangas.
Kuolleet: Maija Liisa Kallio s. 
Pyykkönen 76, Hellin Maria 
Pälvilä s. Pääskynen 90.

Taizé-lauluilta 

ke 11.8. klo 18 
vanhassa kirkossa. 

Mukana Seija Helomaa 
ja Minna Sorvala. Ilta 
koostuu Taizé-lauluis-

ta, raamatunteksteistä, 
rukouksesta ja hiljai-

suudesta. 
Kolehti lähetystyölle.

ehtoolliskirkko to 5.8. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava.
hartaus ti 10.8. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen. 
hartaus ke 11.8. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa ja klo 15 Ran-
takodissa, Pekka Kyllönen.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 12.8. klo 13 heinä-syys-
kuun aikana 65, 70, 75, 80 ja 
85 vuotta täyttäville. Kutsun 

gan rovastikunnasta järjeste-
tään Kokkolaan päivän retki 
la 21.8. Lähtö Kempeleen srk-
talolta klo 7.15, paluu n. klo 
23. Retken hinta 15 €, ei sisäl-
lä ruokailuja. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 12.8. men-
nessä lähetyssihteeri Anja 
Hämäläinen p. 040 5629131.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: 7–8-luokkalaisten lei-
ri 6.–8.8. Sotkanhelmessä. 
4–6-luokkalaisten leiri 7.–
8.8. Koortilassa. Seurat su 
8.8. klo 17 ry:llä. Kesäseu-
rat 14.–15.8.: la 14.8. klo 18 
messu kirkossa, Jorma Man-
ninen, klo 20 puheenvuoro 
ry:llä. Seurat su 15.8. klo 12 
ja 18 ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Yläasteikäisten leiri 13.–
15.8. Sotkanhelmessä. Seu-
rat su 15.8. klo 17 ry:llä. 
Kastetut: Juha Aapeli Rusa-
nen, Juuso Lauri Aleksi Tork-

PäIVäKeRhoT JA PeRheKeRhoT 

Toiminta jatkuu viikolla 33. Kaikkien 
perhekerhojen yhteinen aloitus ti 
17.8. klo 9.30 Koortilassa. Viikosta 34 
alkaen perhekerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja Päivärinteen 
seurakuntasalissa sekä torstaisin klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 

Lisätietoja antaa vastaava lastenohjaaja Sirpa 
Kukkohovi p. 050 3093 565.

”Kesäisissä tunnelmissa” 
Ikäihmisten leiripäivä

ke 18.8. klo 10–15 Koortilassa. 
Ruokamaksu 5 € kerätään leirillä. 
Ilmoittautumiset 12.8. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 533 1284. 

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. 

Pihaseurat 

Su 8.8. klo:15  
seurakuntatalon terassilla ja pihassa 

 
 Vieraana  Haapaveden  seurakunnan 

lähetyssihteeri Maarit Salmikangas,  
joka oli mukana Tasaus-matkalla  

Senegalissa keväällä 2010 
 Tarjolla vohvelikahvit/-mehut 

Lähetystyön perinteiset 

ARVONTAA!

Kouluun lähTeVIen SIunAAMInen
Perhemessussa su 8.8. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Messun 
toimittaa Seija Helomaa, avustaa Juha 
Maalismaa ja Saija Kivelä, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen. Messussa 
mukana myös lastenohjaajia ja lapsia 
avustamassa.

PIenTen KoululAISTen 
KeSäKeRhoT tämän kevään 
1.–2. luokkalaisille 2.–10. 
elokuuta Keskustan srk-
talolla ja Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Kerhot kokoontuvat ma-
pe klo 9–15. Kerhot ovat 
maksuttomia, omat eväät 
mukaan!

KeSäISeT PeRheKAhVIlAT 
ovat auki lapsiperheille Keskustan 
srk-talolla ja Kokkokankaan srk-
keskuksessa tiistaisin 10.8., 17.8. ja 
24.8. klo 9.30–11. 
Tervetuloa leikkimään ja 
tapaamaan ystäviä!

Yhteislaulutilaisuus to 12.8. 
klo 18 Alakestilässä.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
18.8. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
hartaus to 29.7. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Partio: Lippukunnan uu-
sia lippalakkeja voi lunastaa 
hintaan 6 € / kpl.
Rauhanyhdistys: Nuotioil-
ta pe 6.8. klo 19 Tapio ja An-
ja Laurilalla. Seurat su 8.8. 
klo 14 Alatemmeksen van-

hainkodilla sekä klo 17 ja klo 
18.30 ry:llä. Nuotioilta pe 
13.8. klo 19 Jarmo ja Sinikka 
Aholalla. Seurat su 15.8. klo 
14 Niittypirtin palvelutalolla  
sekä klo 17 ja 18.30 ry:llä. Si-
sarilta ke 18.8. klo 19 ry:llä.
Kastetut: Eetu Juho Augusti 
Inkala, Fanni Meeri Sofia Ka-
metler, Vilma Miia Johanna 
Kauppi, Niilo Johannes Kot-
karanta, Salla-Maria Ohukai-
nen, Anni Emilia Seppälä.
Vihityt: Jouni Kristian Prit-

tinen ja Sanna Maarit Kum-
puvaara, Antti Markus Tapa-
ni Hänninen ja Tanja Hanne-
le Holappa, Henri Pauli Tapio 
Pirkola ja Miia-Maria Teller-
vo Vanhala, Antti Kalervo 
Hourula ja Hanna Katariina 
Väisänen, Jyri Antero Yli ja 
Saara Susanna Pätsi.
Kuolleet: Tuula Anja Mar-
ketta Saahkari e. Jokelainen 
e. Rinne 61.

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. 

keli, Aurora Tiuku Tuulia Toi-
vonen Liedon srk:sta sekä Jo-
ana Monica Cristina ja An-
drea Elena Erica López Haa-
taja, Muhoksen srk:n PV.
Vihityt: Ville Heikki Juha-
ni Leinonen ja Hanna Liina 
Maaria Parhiala.
Kuolleet: Aarne Einari Jo-
hannes Lyttinen 74, Aura In-
keri Taavetti s. Auer 85, Mat-
ti Olavi Heinola 63, Kalle Jo-
hannes Salow 80, Kerttu Jo-
hanna Pohjola s. Kinnunen 
94, Eino Johannes Kären-
aho 93.

Maunon päivän seurat 
to 19.8. klo 19  Koortilassa

Mukana Jouni Riipinen, Esko Laukkanen, Marja-Kaisa 
ja Jouni Heikkinen. Kahvit ja ruokailu.

saaneet, tervetuloa yksin tai 
perheenjäsenen tai ystävän 
kanssa. 
hartaus to 12.8. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen. 
Iltahartaus ti 17.8. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen.
hautausmaahartaus ke 
18.8. klo 18 muualle haudat-
tujen muistomerkillä, Jouni 
Heikkinen.
oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat ”Rajaton yhteys” 
20.–22.8. Kokkolassa. Limin-
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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

hartaus ke 11.8. klo 13.30 
Salonkartanossa, Vesa Ää-
relä.
hartaus ke 18.8. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna Sal-
mi.
hartaus to 19.8. klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.
Salonpään ry: Retki su 8.8. 
Hailuodon kesäseuroihin.

Kirkonkylän ry: Seurat su 
8.8. klo 16 ry:llä, Aimo Mik-
konen, Juhani Lepistö. Kesä-
seurat la 14.8. klo 13 ry:llä, 
Erkki Lampinen, Pentti Sau-
lio. Kesäseurat la 14.8. klo 
17 ry:llä, Erkki Lampinen, 
Pentti Saulio. Kesäseurat su 
15.8. klo 13 ry:llä, Sulo Kaut-
to, Erkki Lampinen. Seurat 
ja ehtoollinen su 15.8. klo 17 
kirkossa, Pentti Saulio, Su-
lo Kautto, päätösseurat klo 
19.30 ry:llä, Jari Kupsala. 
Seurat to 19.8. klo 14 Salon-
kartanossa, Matti Lääkkö.
Kastetut: Eerik Juhana Hau-
kipuro, Veikka Juhani Jääli-
noja, Rasmus Ilmari Tiainen, 
Mikko Eino Olavi Kaltio, Ee-
tu Juhani Ylipahkala, Lukas 
Ossian Nissinaho, Otto Ilma-
ri Savilaakso, Johannes Aar-
re Iisakki Laitala, Alvar Eemil 
Jaurakkajärvi, Neea Emilia  
Raappana.

Sururyhmä
Oulunsalon seurakunnan järjestämä sururyhmä 
aloittaa kokoontumiset keskiviikkona 15. syyskuuta 
klo 15–16.30, Virastotalolla, Vattukuja 2 II krs.
Sururyhmä on toisistaan välittävien ja toisiaan tuke-
vien muodostama vertaisryhmä. Ryhmässä on lupa 
surra, keskustella ja muistella poismennyttä läheis-
tään kulkien yhdessä surun matkaa luottamuksella. 
Olet lämpimästi tervetullut ryhmään jos läheisesi 
kuolemasta on kulunut vähintään 3 kuukautta ja 
enintään 2 vuotta.
Sururyhmä toteutetaan tiiviinä pienryhmänä, jo-
hon sitoudutaan kuulumaan koko ryhmän keston 
ajan. Kokoontumisia yhteensä 7 kertaa, kerran vii-
kossa keskiviikkoisin. Ryhmän viimeinen kokoontu-
minen on ke 27. lokakuuta. Ryhmässä ovat mukana 
kappalainen Vesa Äärelä ja diakonissa Riitta Mar-
kus-Wikstedt.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 8. syyskuuta men-
nessä diakonissa Riitta Markus-Wikstedt p. 044 7453 
848.

Kouluun-
lähtevien 

siunaaminen

su 8.8. klo 17 
Oulunsalon kirkossa.
Kirkkohetken jälkeen 

mehut ja kahvit 
seurakuntatalolla.

Vihityt: Kimmo Tapani Ku-
rikka ja Minna Susanna Bog-
danoff, Aaron Kullervo När-
hi Oulujoen srk:sta ja Mer-
vi Pauliina Kinnunen, Mikko 
Tapani Niemelä ja Eija Inke-
ri Skarp.
Kuolleet: Kati Marika Kiiski-
nen 35, Jarmo Kristian Kin-
nunen 35.

hartaus ma 9.8. klo 13.30 
Pappilassa.
Kesäaamun urkumusiikkia 
ke 11.8. klo 8 Tyrnävän kir-
kossa.
hartaus pe 13.8. klo 13.30 
Lepolassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Nuotioilta la 7.8. klo 19 Kos-
kelolla, Seppäläntie 6. Seurat 
su 8.8. klo 16 ry:llä. Su 15.8. 
leiripäivä klo 12 ja seurat klo 
15 Kesäkodilla.
Murron rauhanyhdistys: Pi-
haseurat pe 6.8. klo 19 Sär-
kijärvellä, Allakantie 2. Seu-
rat su 8.8. klo 16 ry:llä. Lau-
luseurat pe 13.8. klo 19 Raja-
korventie 405 Kempele. Seu-
rat su 15.8. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Oona Fanni Aliisa 
Koskimaa, Saana Kaisa Les-
kelä, Saku Oliver Pajala, Ee-
rika Aino Eveliina Tölli.

Avioliittoon vihitty: Ant-
ti Samuli Ojala ja Julia Mari 
Anniina Böök, Tuomo Mati-
as Niemelä ja Eija Riitta Kom-
minaho, Tuomas Eino Knuu-
tila ja Katja Kristiina Poussu, 
Tuomas Mikael Tölli ja Anna 
Elina Vähäjylkkä.

Kouluun lähTeVIen SIunAAMInen
Perhejumalanpalvelusta, jonka alussa siunataan tänä 
syksynä koulunsa aloittavat lapset vietetään sunnun-
taina 8.8. klo 18 Tyrnävän kirkossa.
Kummi, äiti, isä, tai joku muu lapselle läheinen henkilö 
voi olla siunaamassa lasta. Jumalanpalveluksen jälkeen 
siunattaville lapsille jaetaan kirjalahja kirkossa.
Olemme lähettäneet kaikille tänä syksynä koulunsa 
aloittaville lapsille kutsun kotiin heinäkuun aikana. Jos 
et kuitenkaan ole saanut kutsua ja olet aloittamassa 
koulun tänä syksynä, olet silti erittäin tervetullut siu-
nattavaksi. Tervetuloa mukaan koko perheellä!

VAPAAehToISTen TueTTu loMA

Vares-verkosto järjestää yhdessä Lomakotien Liiton 
ja Lomakoti Onnelan kanssa Oulun ja Oulun seudun 
vapaaehtoisille suunnatun tuetun loman 4.–9. loka-
kuuta Lomakoti Onnelassa Haukiputaalla.

Tuettuun lomaan on mahdollista saada lomatukea, 
jolloin täysihoitovuorokausi maksaa 20 € / vrk.
Vuorokausihinta sis. majoituksen, 5 ateriaa ja loma-
ohjauksen. Loman kokonaishinnaksi tulee 100 €.
Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja 
terveydellisin perustein. Jokainen hakemus käsitel-
lään yksilöllisesti ja luottamuksellisesti.

Jos toimit Tyrnävän seurakunnassa vapaaehtoisena 
(ihan missä vaan tehtävissä) ja olet kiinnostunut läh-
temään/hakemaan lomalle Onnelaan, niin käy kirk-
koherranvirastossa täyttämässä hakukaavakkeet 
13.8. mennessä. Voit myös tulostaa hakukaavakkeen 
itse netistä osoitteesta www. vareskeskus.fi.

Lisätietoja: Salme Kinnunen 044 7372631
Vares-keskus: Marja Heikkinen 044 786 8882 ja
Suvimaria Saarenpää 044 786 8883

Pääsiäisvaelluksen
vapaaehtoisten 

kiitosateria 

to 12.8. klo 17 
Kesäkodilla. 

Mukaan voit ottaa 
pääsiäisvaellusvaloku-
via, jos sinulla niitä on 
sekä saunakamppeet. 

Tärkeintä on kuitenkin, 
että tulet itse paikalle. 
Jos tarvitset kyytiä tai 
sinulla on kysyttävää, 
ota yhteyttä Minnaan, 

044 7372 616.

PeRheVAelluS RoKuAllA lAuAnTAInA 21.8.
Mukaan otetaan 20 innokasta vaeltajaa. Lapset mielel-
lään yli 10-v. Vaellusmatka on noin 10 km: Rokuan kun-
tokeskus-Rokuanjärvi-Lepikonjärvi. Perillä saunotaan, 
syödään iltapalaa ja vietetään yhteistä iltaa.
Lähtö: klo 9 Tyrnävän S-Market, paluukyyti klo 20 Le-
pikonjärveltä. 
Vaellukselle tarvitset omat eväät. Kuljetuksen ja iltapa-
lan tarjoavat seurakunta ja kunta.
Ilmoittautumiset 13.8 mennessä kunnan sentraaliin 08 
55871 215. Lisätietoja: Salme Kinnunen 044 7372 631 tai 
Vellu Hietikko 050 3430 303.

Katso jumalanpalvelus-
tiedot sivulta 16.

KeSTIlä
Kesäseurat la 7.8. klo 19 
ja su 8.8. klo 12 ry:llä, Eero 
Salin, Mauno Mustapää ja 
Markku Pikkarainen. Messu 
su 8.8. klo 19 kirkossa, Pert-

tu Kyllönen. 
nuotioilta pe 13.8. klo 19 
Koivukankaalla.
Seurat su 15.8. klo 13 Pihla-
jistossa.
Seurat su 15.8. klo 19 ry:llä, 

Arttu Kamula. 
nuotioilta pe 20.8. klo 19 
ry:llä.
Kuollut: Saimi Loviisa Yrtti-
aho s. Karjalainen 94.

PIIPPolA
lauluseurat pe 6.8. klo 19 
Seija ja Markku Pakasella 
Pullolassa.
Seurakuntakerho ti 10.8. ja 
17.8. klo 12 Väinölässä.

PulKKIlA
hartaus pe 6.8. klo 13 Koivu-
lehdossa.
lauluseurat ti 10.8. klo 19 
vanhassa pappilassa, muka-
na mm. Unto Määttä, Timo 
Hakkarainen, Merja Jyrkkä.
Kirkkokahvit ja alustus la 
14.8. klo 19 messun jälkeen 
ry:llä. Alustuspuheenvuoro 
aiheesta Uskon tunnustami-
nen, Perttu Kyllönen.  
Kesäseurat su 15.8. klo 13 ja 
18.30 ry:llä, Urho Savela ja 
Martti Nuorala.
ehtoollishartaus pe 20.8. 
klo 13 Koivulehdossa.
Kastettu: Sanni Sirkka Ma-
ria Mäkelä. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Jukka Tapani Salmisalo ja 
Kirsi Katariina Hankonen

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. 

PYhänTä
Virsihetki to 5.8. klo 13 Nes-
torissa.
Ry:n nuotioilta pe 6.8. klo 
19 pappilan rannassa.
herättäjäpäivä su 8.8. Mes-
su klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
ja seurat seurakuntatalos-
sa. Pekka Pihlajaniemi, Toivo 
Remes, Enna Junno ja Mer-
ja Jyrkkä. 
Seurat su 8.8. klo 16 ry:llä, 
Veli-Matti Huhtala ja Simo 
Joentakanen.
Kesäillan hartaus ke 11.8. 
klo 19 Pyhännän kirkossa
ehtoollishartaus to 12.8. klo 
13 Nestorissa.
hartaus su 15.8. klo 13.30 
Nestorissa. 
Seurat su 15.8. klo 16 ry:llä, 
Eero Kaski ja Sami Pikkuaho.
nuotioilta ke 17.8. klo 18 Ta-
vastkengän urheilukentällä. 
Sateen sattuessa kylätalolla. 
Hartaus klo 19.30. 
nuotioilta ti 18.8. klo 18 La-
mujoen kylätalolla. 

nuotioilta pe 20.8. klo 19 Yr-
jänällä. 
Avioliittoon kuulutettu: Ve-
sa Aleksi Huusko ja Kristiina 
Eliisa Lahti.
Kuollut: Maria Helena Leivis-
kä s. Kurkela 79.

RAnTSIlA
Diakoniatyö ottaa vastaan 
edelleen lahjoitettavaksi hy-
väkuntoisia huonekaluja, lii-
navaatteita sekä pyykkiko-
neen. Yhteydenotot Eeva-
Liisa Kekkonen p. 0207 1097.
ompeluseurat pe 6.8. ja 
13.8. klo 19 ry:llä.
Seurat su 15.8. klo 13 ry:llä.
Kastettu: Erika Netta Kata-
riina Grundström, Eelis Ben-
jamin Myllynen ja Aleksi Joo-
natan Myllynen.
Vihityt: Jukka Sakari Aitto-
oja ja Eeva Maija Jäntti.
Kuolleet: Helvi Martta Rai-
vio e Ala-aho s. Immonen 99, 
Anna-Liisa Mirjami Tolonen 
s. Koukkari 88.

Tammenlehvä-
sukupolven 
juhla 1.8. 
Pulkkilassa

Veteraanit, veteraa-
nien puolisot ja kaik-
ki juhlavieraat. Kiitos, 
kun tulitte. Te teit-
te juhlan. Kiitämme 
myös kaikkia juhlajär-
jestelyihin osallistu-
neita maa- ja kotita-
lousnaisia, Pulkkilan 
palokuntaa ja SPR:ää, 
kuorolaisia ja kaikkia 
muitakin esiintyjiä se-
kä ahkeria talkoolai-
sia.
      Juhlatoimikunta Kunniakäynti sankarihaudoilla 1.8. Tammenlehväsukupolven juhlassa. 

F o to Ma g i s t e r
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Elämä 8 x 2,5 metrin varassa

• Internetin keskustelupalstoilla on gastipörssejä, joiden kautta voi 

päästä purjeveneen miehistön jäseneksi.

• Kun neljän hevosvoiman perämoottori kuluttaa noin kaksi litraa 

bensaa tunnissa, voi kahden suuren bensiinisisäperämoottorin ku-

lutus olla huikeimmillaan yli 150 litraa tunnissa.

• Purjehdus oli olympiakisojen ohjelmistossa ensi kerran vuonna 

1900. Se on ollut pysyvästi olympialaji vuodesta 1908 lähtien.

Kolme kivaa

Jouko Lankinen purjehtii mieluiten Turun saaristossa, koska retkipurjehduksen kannalta Oulu ei ole kauhean kiehtova. 

Lankomies kysyi Jouko 
Lankiselta 10 vuotta 
sitten toukokuussa, onko 
hän koskaan harkinnut 
purjeveneen hankintaa. 
Jouko ei ollut kertaakaan 
edes astunut sellaiseen. 
Mutta kappas, elokuussa 
heillä oli vene laiturissa 
Rajakylässä. 

Ensimmäinen oma vene on 
vaihtunut saaristojen klas-
sikkoon, Finn 26:teen.  
Paatti on lähtenyt kuului-

simman suomalaisen purjevene-
suunnittelijan Eivind Stillin ky-
nästä.

– Niitä on tehty 70- ja 80-lu-
vuilla puolivalmiina sarjoina. 
Niitä näkee edelleen kulussa. 
Vaikka ne ovat vanhoja, ne ovat 
erittäin kestäviä, Diakonia-am-
mattikorkeakoulun Oulun yksi-
kön johtaja Jouko Lankinen ker-
too.

Parhaimmillaan purjehdus on 
tutkimusmatka toiseen ihmiseen. 
Vähintäänkin se on hyvä testi 
suhteen kunnosta. 

– Kun mies ja nainen pannaan 
samaan veneeseen, on kiintoisaa 
katsoa mistä he alkavat ottaa vas-
tuuta. Joskus näkee että nainen 

keittää kahvin ja tekee ruuan ja 
mies tekee kaiken muun. Sellai-
nen on varmin tapa kyllästyttää 
nainen purjehtimiseen. Minun 
vaimoni on aktiivinen ja haluaa 
tietää asioista. 

Anneli Lankinen osaisi siis 
ajaa veneen rantaan, jos miehel-
le sattuisi jotain. Pariskunta on 
myös löytänyt uusia rooleja it-
sestään. 

– Voimme vaihtaa osia ja teh-
dä eri asioita joustavasti.

Virikkeittäkin viihtyy
Normaalisti Jouko Lankinen ikä-
vystyy helposti ja tarvitsee mo-
nenlaista virikettä. 

– Elämässä voi valita 
miljoona erilaista asiaa, 
mitä voi tehdä. Venees-
sä taas kuluu pitkiä ai-
koja kun ei tapahdu yh-
tään mitään, kun vain 
ollaan ja katsellaan. 
Siellä minulla ei kui-
tenkaan koskaan ole ikävystymi-
sen tunnetta.

Muita tunteita on senkin edes-
tä. Jouko Lankinen on aina pe-
lännyt merta. Säiden nopea vaih-
telu on opettanut oikeanlaista 
nöyryyttä.

– Anneli on kauhean varovai-
nen. Hän ei halua purjehtia, jos 
tuuli on epämiellyttävän voima-

kas. Kunnioitan hänen toivei-
taan, vaikka itse olisin vähän rä-
mäpäisempi.

Kerran merellä ollessaan Jou-
ko tajusi, että hänen elämänsä oli 
siinä veneessä. 

– Elämäni oli 8 x 2,5 metrin 
varassa. Se oli aika huikea koke-
mus. 

Moni veneilijä ymmärtää, mi-
ten haurasta elämä loppujen lo-
puksi onkaan. Normaalielämäs-
sä, joka on kaikenlaisen teknii-
kan ja energian varassa, sitä ei 
tule huomanneeksi.

Joukon mielestä veneilijät ovat 
oma rotunsa kuten karavaanarit 
tai motoristit.

– Kaikki tajuavat, 
että voi tulla päivä kun 
on toisten avun tar-
peessa. Se opettaa ih-
misiä tarjoamaan apua 
toisilleen. Satamassa 
kaikki ovat tuttuja kes-
kenään. 

Kerran Jouko säikähti pahasti.
– Olimme laiturissa kiin-

ni, oli tosi kova tuuli ja aallok-
ko. Olimme lähdössä kävelylle ja 
vaimo meni edeltä, kun jäin lu-
kitsemaan venettä. Kun tulin, ih-
mettelin mihin hän hävisi. Sitten 
miehet alkoivat juosta rannalla 
aallonmurtajaa pitkin ja huoma-
sin että Anneli oli pudonnut ve-

teen. Oli satanut, ja jalka oli luis-
tanut märältä puulta kun hän oli 
hypännyt laiturille. Onneksi hän 
ei lyönyt päätään joutuessaan 
umpisukelluksiin.

Väylä vapauteen
Harrastuksen myötä myös Juma-
la on näyttäytynyt Joukolle entis-
tä suurempana ja ihminen pie-
nempänä. 

– Erityisesti huono sää aktivoi 
rukousta, mies virnistää.

Purjehduksen kautta Joukon 
rukoukseen on tullut olemisen 
elementti. Rukous voi olla ole-
mista, Jumalan kokemista luon-
non kautta, mitä on hankala pu-
kea sanoiksi tai määritellä selke-
ästi. 

Veneillessään Jouko nauttii 
myös vapauden tunteesta. 

– On kumma miten nopeas-
ti pääsen vesillä irti muista asi-

oista. Olen aivan muussa maail-
massa, vaikka kävisin vesillä päi-
väseltään.

Jouko Lankista kiehtoo ajatus 
siitä, että kun hän on merellä, 
hän pääsee mihin tahansa maa-
ilmassa. 

– Samalla kun meri erottaa ih-
miset ja mantereet toisistaan, se 
myös liittää ne toisiinsa. 

– Huomaan monesti oleva-
ni kauhean onnellinen, kun olen 
merellä, Jouko kertoo.

Kesien jälkeen muistellaan 
reissuja, katsellaan valokuvia ja 
suunnitellaan tulevaa kesää. Se 
onni kantaa. 

Tänä kesänä Jouko ei ole las-
kenut venettä vesille ollenkaan, 
koska hänellä ei ole kunnon ke-
sälomaa. Siispä hän yrittää lifta-
ta muiden veneisiin. 

TYTTI PÄÄKKÖNEN

Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän 
kiinnostuksen ja intohimon 

kohteitaan.

Erityisesti 
huono sää 
aktivoi 
rukousta.


