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keäksi tulee laajemmin hahmottaa si-
tä, miten tulisi elää suhteessa luoma-
kuntaan ja lähimmäiseen. Eettiset on-
gelmat ovat mitä suurimmassa mää-
rin kestävän kehityksen – ekologinen, 
kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudelli-
nen – kysymyksiä.

Kolmanneksi, herännäisyys poikke-
aa muista herätysliikkeistä raamattu-

käsityksensä osalta. 
Herännäisyyden raa-
matuntulkinta nojaa 
pelastushistorialli-
seen käsitykseen: Ju-
malan on ilmoittanut 
rakkautensa Kristuk-
sessa. Tässä on kaik-
ki. Tästä Raamattu 
kertoo ja todistaa. 

Raamatun tieteel-
linen tutkimus on velvollisuus – ei uh-
ka. Vain sitä kautta voi ymmärtää raa-
matunkirjoittajien viestiä merkityk-
sellisesti. Herätysliikkeistämme mo-
net ovat lähteneet paljon hanakammin 
Paavalin matkaan poimien kirjeistä 
muuttumattomia säädöksiä kristilli-
selle elämäntavalle.

Kirkolle sanoma Jumalan armosta 
Kristuksessa on jakamaton. Moni muu 
asia on kirkon historian aikana joudut-
tu ajattelemaan uudelleen.

Jukka Hautala
Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Aineellista ja henkistä köyhyyttä

Hymyilevää 
pedagogiikkaa
Teologi, kirjailija ja kouluttaja Juha Luo-
deslampi valaisee hymyn-pedagogiikan 
kolmea keskeistä tekijää.

”– Jokainen ihminen tulee nähdä ää-
rimmäisen arvokkaana tälle maailmalle; 
ilman häntä maailma ei ole sama. Toiseksi 
jokaisen ihmisen silmät huutavat: ole mi-
nulle hyvä. Hymyn pedagogiikka voi to-
teutua vain katseen etäisyydellä. Täytyy 
olla oikealla kohtaamisalueella.

– Kolmanneksi hymy voi tapahtua nyt, 
tietyssä hetkessä ja tilanteessa; ei etukäteen 
tai jälkikäteen. Hymy ei ole myöskään sa-
ma kuin nauru, koska hymy sisältää tur-
vallisuuselementin. Ja hymyssä on myös 
lupa itkeä.”

Hengellinen kuukausilehti 7–8/2011

Ruotsissa kirkon 
merkitys kaventuu
Ruotsin kirkon lehden päätoimittajana 
työskennellyt Olav S. Melin pohtii syitä 

Aatoksia
Herätysliikkeet  
– ja körttiläisyys

Viimeisen vuoden aikana herä-
tysliikkeet ovat saaneet suur-
ta julkisuutta medioissa. Kes-
kustelun sävy on ollut kiivasta. 

Tapetilla ovat olleet muun muassa ho-
moseksuaalisuus, naispappeus, pedofi-
lia, sukupuolineutraali avioliittolaki ja 
raamatullisuus. Kirkon kannalta huoli 
herätysliikkeiden edesottamuksista on 
aiheellinen. 

Körttiläisestä näkökulmasta tuntuu 
kiusalliselta lukea otsikoista siitä, että 
”herätysliikkeet vaativat sitä tai tätä”, 
tai ”herätysliikkeet ovat kirkon käen-
poikia”.

Herännäisyyden erottaa muista he-
rätysliikkeistä selkeimmin kolme asiaa. 
Ensinnäkin se pyrkii aktiivisesti siirtä-
mään uskovan ja maailman välistä ra-
ja-aitaa (joka on pietismille leimallis-
ta) kristityn sydämen sisäiseksi rajaksi. 

Kristityn 
paikka on toi-
mia tässä maa-
ilmassa yhdes-
sä toisten ih-
misten kans-
sa. Sydämen si-
säinen raja-aita 
tarkoittaa, et-
tä syyllistä olo-
suhteisiin ei 
tarvitse hakea välttämättä itseä kau-
empaa. 

Tästä seuraa toinen piirre. Siinä 
missä muut herätysliikkeet rakentavat 
eettiset normistonsa tiettyjen raama-
tunjakeiden pohjalle, herännäisyyden 
eettinen opetus nojaa luonnolliseen 
moraalilakiin. Ajatus on, että useim-
miten jokainen ihminen tunnistaa ja 
tietää, mikä on oikein, vaikkei toimi-
sikaan tietonsa mukaan. 

Pietismissä eettiset ongelmat ovat 
korostetusti yksilökeskeisiä sukupuo-
li- ja lisääntymiseettisiä kysymyksiä. 
Herännäisyydessä eettisten kysymys-
ten tärkeysjärjestys asettuu toisin. Tär-

Raamatun tieteellinen 
tutkimus on velvollisuus 
– ei uhka. Vain sitä 
kautta voi ymmärtää 
raamatunkirjoittajien 
viestiä merkityksellisesti.

maansa naapurimaan evankelis-luterilai-
sen kirkon tilaan.

”Lähtijöitä Melin katsoo olevan kah-
denlaisia. Toisaalta on yhteiskunnalliselta 
ajattelultaan radikaaleja, jotka eivät usko 
mihinkään tai eivätkä katso tarvitsevansa 
kirkkoa uskonsa tueksi.

Toisaalta on paljon konservatiiveja, jot-
ka ovat jättäneet kirkon, koska se on kes-
kittynyt liiaksi politiikkaan. Ruotsissa ei 
ole Suomen tavoin kirkon sisällä toimivia 
herätysliikkeitä, vaan valtakirkosta lähte-
vät putoavat kokonaan kirkon tilastoista.

Lähtijät menevät vanhauskovaisiin jär-
jestöihin, kuten Suomen Luther-säätiön 
veljesorganisaatioon Missionsprovinseniin 
tai liittyvät katoliseen kirkkoon.

Melinin mukaan ratkaiseva ero Suo-
men ja Ruotsin välillä on uskonnon ope-
tus kouluissa. Ruotsissa toimitusten suo-
sio on romahtanut koska niiden merkitys-
tä ei tunneta. Opetus on vapaaehtoista ja 
valinnaista.

Ruotsin tie olisi ennen pitkään myös 
Suomen tie, mikäli uskonnonopetus lak-
kautettaisiin, Melin ennustaa.”

Kaleva 4.7.2011

Kirkko vaatii köyhyyden poistamista. Näin lu-

kee tiedotteen otsikossa iltalehtimäisen rä-

väkkään tyyliin. Tiedote mainostaa 13. hei-

näkuuta Porissa pidettävää keskustelutilaisuutta, 

jossa järjestäjinä ovat Kirkkohallitus ja Vastuulli-

nen liike-elämä -verkosto. Porin jazzeilla tilaisuu-

delle löytyy toivottavasti myös kuulijakuntaa, vaik-

ka musiikkia ei olekaan tarjolla.

On hienoa, että kirkkomme on ottanut aktiivi-

sempaa roolia siinä, että kaikki pärjäisivät yhteis-

kunnassa. Suomessa kirkolla on vielä painoarvoa 

sanoakin moista. Ja hienoa on sekin, että liike-elä-

mässä toimii ryhmä, joka herättelee keskustelua yri-

tysten toimintatavoista.

Suomessa ihminen katsotaan tilastoissa köyhäksi, 

jos hän ansaitsee alle 1080 euroa kuukaudessa puh-

taana käteen. Ryhmään kuuluvat ainakin iso osa 

opiskelijoista, vanhempainvapaalla olijoista, työt-

tömistä ja eläkeläisistä. Onneksi elämän köyhyys ja 

rikkaus eivät ole verrannollisia ansioiden pienuu-

teen tai suuruuteen. 

Enemmän kuin pelkästään euromääräiseen köy-

hyydenpoistoon kirkko todennäköisesti herätte-

leekin päättäjiä ja kansalaisia siihen, että jokaisel-

la suomalaisella olisi perusturvallinen olo ja koke-

mus siitä, että on osa yhteisöä. Joillakuilla on aina 

enemmän rahaa kuin toisilla, se tosiasia ei tule kos-

kaan muuttumaan. Oleellista on, että kaikilla on 

tarpeeksi ruokaan, asuntoon ja terveyteen.

On kuitenkin pakko katsoa myös peiliin ja tode-

ta, että monessa asiassa me olemme totuttaneet 

itsemme liian hyvälle.

Helsingin Sanomien heinäkuun kuukausiliittees-

sä toimittaja Seija Sartti kirjoittaa suomalaisten val-

taenemmistöstä otsikolla Poispilatut. Juttu osoit-

taa, kuinka paljon me pidämme nykyään asioita 

itsestäänselvyytenä. Sodankäynyt sukupolvi tun-

tee oikeasti puutteen ja köyhyyden. Sen jälkeen 

meistä on tullut henkisesti heikompia – vaikkakin 

aineellisesti rikkaampia. Me vain tunnemme olom-

me helpommin köyhiksi. Katto pään päällä ja ruo-

kaa pöydässä ei meinaa riittää. Kun emme saa kaik-

kea, alkaa marina. 

Tavoite, että jokainen tuntee olevansa osa yhtei-

söä riippumatta statuksesta tai tulotasosta, on 

toteutettavissa. Mutta se ei tapahdu kirkon, ei val-

tion tai minkään muun tahon toimesta. Se tapah-

tuu meidän jokaisen teoilla. 
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Gallup

Sanomalehti Kalevan ke-
säkuussa Taloustutki-
mus Oy:llä Oulun seu-
dulla teettämä kyselytut-

kimus toi ilmi, että yli puolel-
la vastaajista asenne vanhoil-
lislestadiolaisuutta kohtaan on 
muuttunut viime aikoina nega-
tiivisemmaksi. 

Julkisuuteen tuodut pedofi-
liatapaukset, kritiikki keskuste-
lukulttuurin olemattomuudes-
ta ja naisten epätasa-arvoisesta 
asemasta liikkeessä ovat toden-
näköisesti kasvattaneet ennak-
koluuloja. 

Kysyimme Suviseuroihin 
osallistuneilta naisilta, ovatko 
he kohdanneet ennakkoluuloja 
ja antaisivatko he naisille puhe-
oikeuden seuroissa.

tEkStIt: ElSI SalOVaaRa

HaNNElE MÄkItalO, Hattula
Ennakkoluuloja on, mutta haluaisin, et-
tä ihmiset tutustuvat minuun ensin. Näin 
kun on käynyt, niin asenteetkin ovat yleen-
sä korjaantuneet. Moni ajattelee, ettemme 
me osaa iloita ollenkaan, koska saamme 
ilon eri asioista kuin muut. 

Olen ollut itse mukana monenlaisissa 
vaativissakin tehtävissä rauhanyhdistyk-
sessäni. Koen, että olen saanut sanottava-
ni sanottua niissä tehtävissä. On johdatus-
ta, kuka pääsee tai joutuu puhujaksi. Eli jos 
joku oikein haluaa, niin se tapahtuu.

lIISa SÄÄSkIlaHtI, RaNua
En ole kohdannut ennakkoluuloja, mut-
ta se varmaan johtuu siitä, että Ranualla 
on paljon meitä lestadiolaisia. Silloin myös 
monella on läheisiä liikkeeseen kuuluvia 
ihmisiä. 

En ymmärrä, miksi naisten pitäisi pääs-
tä puhujiksi. Onhan meillä tilaisuus puhua 
jos halutaan.

HENNa PItkÄNEN, Oulu
Olen kotoisin Itä-Suomesta ja asunut Ete-
lä-Suomessa kymmenen vuotta. Siellä en-
nakkoluuloja ei ollut niin paljon kuin tääl-
lä pohjoisessa. Etelässä ei tosin kyseltykään 
niin paljon, ehkä siellä ei olla niin kiinnos-
tuneita toisista. 

En osaisi ajatella naisia puhujina. Ym-
märrän, että naisten pääsy puhujiksi voi ol-
la jollekin tärkeä juttu, mutta minulle se ei 
ole. Helpommin näkisin naisia pappeina. 
Tiedän kyllä sellaisia, jotka haluaisivat pu-
hujiksi, mutta aika harvassa heitä on.

S anna Tu r u n e n

Vaikka naiset eivät lestadi-
olaisessa liikkeessä pääse 
toimimaan puhujina seu-
roissa, vanhoillislestadi-

olaisten Suviseurojen avajaisis-
sa nainen pääsi puhumaan koko 
juhlaväelle. Pohjois-Suomen alue-
hallintoviraston ylijohtaja Terttu 
Savolainen nimittäin oli yksi Lu-
mijoella pidettyjen suviseurojen 
avajaispuhujista. 

Puheenvuorossaan hän toi esiin 
Pohjois-Pohjanmaan nuoren ikä-
rakenteen ja sen mukanaan tuo-
mat haasteet. Varsinkin turvalli-
sen lapsuuden tarjoaminen ja kou-
lutuspaikkojen takaaminen ovat 
olennaisia tekijöitä. Nuoruudessa 
on myös voimaa. 

– Nuoret uskovat siihen, et-
tä maailmaa voi muuttaa ja vielä 
parempaan suuntaan. He halua-
vat vaikuttaa ja osallistua, Savolai-
nen totesi. 

Savolaisen lisäksi avajaister-
vehdyksensä antoivat myös piis-
pa Samuel Salmi ja Suomen rau-
hanyhdistysten keskusyhdistyksen 
(SRK) puheenjohtaja Olavi Voit-
tonen sekä suviseurojen päätoi-
mikunnan puheenjohtaja Jorma 
Vuorma.

Evankeliumin levittäminen 
kuuluu kaikille
Sukupuolten rooleja ja naisten ase-
maa käsiteltiin perjantain tiedo-
tustilaisuudessa.

”Pyhän Hengen pappeina 
kaikki Jumalan lapset ovat vel-
vollisia ja kelvollisia julistamaan 
pyhää evankeliumia.” Näin tote-
si joensuulainen pastori Kyösti 
Pieviläinen tiedotustilaisuudes-

sa pitämässään alustuksessa, jon-
ka aiheena oli vanhoillislestadio-
lainen koti- ja perhekäsitys.

Evankeliumin eli ilosanoman 
julistamiseen ei siis tarvita asemaa 
virallisena seurapuhujana. Se on 
osa Pyhän Hengen pappeutta, jo-
ka kuuluu kaikille uskoville.

Kempeleläinen yhdeksän lapsen 
äiti Saara Hintsala kertoi omasta 
kokemuksestaan. 

– Äitinä julistan evankeliumia 
ennen kaikkea lapsilleni ja annan 
heille synnit anteeksi. Voin julis-
taa evankeliumia myös muillekin 
ja antaa syntejä anteeksi, se ei ole 
vain miesten tehtävä. 

Naisten puheenlahjat  
saivat tunnustusta
Seurapuhujien tehtävä, Juma-
lan sanan saarnaaminen, on eri-
tyinen virka, ja siihen kutsutaan. 
Näissä viroissa naisia ei ole, vaik-
ka liikkeen alkuaikoina myös nai-
set saarnasivat seuroissa. Nykyi-
sin naiset pääsevät ääneen opetus- 
ja diakoniatyössä.

Heinolasta saapunut eläkkeellä 
oleva rovasti Juhani Luukkonen 
kertoi äidistään, joka oli koulutuk-
seltaan teologian maisteri. 

– Kuulin hänen puhuvan kou-
luni päivänavauksissa varmaan 
500 kertaa. Kyse ei ole siitä, että 
naisillakin ei olisi lahjoja puhua. 

Suviseurojen yhteydessä jär-
jestetyissä puhujien ja seurakun-
tavanhinten kokouksessa sekä 
SRK:n vuosikokouksessa todettiin 
yksimielisesti, että liikkeellä ei ole 
tarvetta muutoksiin.

ElSI SalOVaaRa

Naisten asema puhutti vain 
lehdistötilaisuudessa

Ku va t :  S anna Tu r u n e n

Olen kotoisin seudulta, jossa vanhoillislestadiolaisella 

herätysliikkeellä ei ole näkyvää asemaa. Siksi suviseurat 

ovat jääneet tapahtumana hieman vieraiksi. Ennakkoon 

olin kuullut sen valtavista mittasuhteista ja hyvästä or-

ganisoinnista. Kun työn puolesta avautui mahdollisuus 

vierailla tapahtumassa, olin uteliaana paikalla.

Ennakko-odotukset osoittautuivat oikeiksi. Lumi-

joen pelloille sopi sovussa yli 80 000 kävijää ja järjes-

telyt toimivat erittäin hyvin. Tunnelma oli lämmin, ei-

kä pelkästään säiden vuoksi. 

Työkaverini kanssa olimme pohtineet sitä, millai-

sessa vaatetuksessa suviseuroille voisi osallistua. Lii-

an lyhyet shortsit ja hihaton paita jäivät kotiin – ai-

van turhaan. Valtaosa vieraista oli 

pukeutunut kuten hellesäähän so-

piikin. Vain paidattomat miehet 

puuttuivat.

Tilaisuuden virallisesti tärkein anti, eli sanan kuule-

minen jätti kuitenkin kylmäksi. Iloiset ihmiset ja van-

hahtavat verta sekä kadotusta sisältävät saarnat ei-

vät mielessäni sopineet yhteen suvisella lakeudella. 

Suviseuroilla kannattaa käydä ainakin kerran, sitten 

voi muodostaa oman mielipiteen kokemuksen, ei hu-

hupuheiden perusteella.        

SaNNa tuRuNEN

Ensikertalaisena suviseuroilla

Kommentti

Lumijoen Suviseuroilla oli perjantaina vielä väljää. Kävijöitä oli järjestäjien mukaan yli 80 000.
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Palautetta

Postia

Paljon ruusuja liikuntavam-
maisten leiristä Rokualla 13.–
16. kesäkuuta. Ruusuja Päivil-
le, Anna-Maijalle ja Sirpalle, 
sekä kaikille mukanaolijoille. 
Ilmat olivat hyvät ja reissulai-
set hyvällä mielellä. Hyvää ke-

sän jatkoa teille kaikille, eh-
kä ensi vuonna nähdään. Ter-
veyttä ja jaksamista elämässä 
eteenpäin.

Paula SaRkkINEN
Oulu

Rauhan Tervehdyksessä 26.5. 
julkaistussa Tervetuloa takai-
sin kirkkoon tanssi-jutussa kap-
palainen Satu Saarinen esittää 
totuuksina omia päätelmiään. 
Hän toteaa: ”Raamatussa ker-
rotaan miten jumalan teot pur-
kautuivat usein tanssiksi”. Pe-
rusteluna tämä on ontuva. Tie-
tomme on hyvin vähäinen missä 
nämä tanssahtelut tapahtuivat. 

Raamatun teksteissä kerro-
taan, kuinka pyhätössä luettiin 
ja selitettiin pyhiä kirjoituk-
sia. Siis hiljennyttiin sanan ää-
reen, pappien tanssimisesta en 
ole nähnyt tekstejä Raamatus-
sa. Jeesuksenkaan tanssimises-

ta ei näy tietoa. 
Jokainen voi omissa 

oloissaan tanssia kiitos- ym. 
tansseja, mutta yleiseen ju-
malanpalvelukseen nämä tans-
sit eivät kuulu tässä kulttuuris-
sa. On harhaan johtavaa kopi-
oida Jeesuksen aikaisten ihmis-
ten käyttäytymismalleja tähän 
meidän kulttuuriin. 

Näen tässä nykyihmisen 
asenneongelman: menemme-
kö kirkkoon kuulemaan oman 
kehomme tuntemuksia? Minä 
ainakin menen hiljentymään ja 
vastaanottamaan, jos Jumalal-
la on jotain sanottavaa minulle.

Tällainen ”tanssiliturgia” on 

murentamassa jumalanpal-
velusta nöyrän hiljentymisen 
paikkana. Saarinen toteaa hy-
vin loukkaavasti meistä paikal-
laan istuvista seurakuntalaisis-
ta, että tulevat kirkkoon ”pö-
nöttämään”.

Onko tässä kyse suvaitse-
mattomuudesta?

aaRO PElkONEN
Tyrnävä

Ruusuja

Tanssi ei ole    
tervetullut kirkkoon

Kesän

ihme
et Lähetä postia 

Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 
tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 

(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 
(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 

yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 
Toimituksella on oikeus lyhentää 

tekstejä tarvittaessa ja tehdä 
niihin otsikot.

Kesän ihmeet on Rauhan Tervehdyksen uusi lukijakuva-
palsta. Oletko sinä ikuistanut luonnon pieniä ihmeitä, 
lapsen ensimmäisiä askelia, monen sukupolven kohtaa-
misen, hauskanmuotoisen porkkanan tai vaikka ukko-

sen rikkoman savupiipun?
Jos olet, lähetä kuva meille, niin julkaisemme sen lehdes-

sämme. 
Kuvia voi lähettää meille sähköpostitse osoitteella toimitus@

rauhantervehdys.fi, tai paperipostina osoitteeseen Rauhan Ter-
vehdys, PL 102, 90101 Oulu. Liitä mukaan myös hieman tietoa 
siitä, missä kuva on otettu ja milloin. Julkaistuista kuvista ei 
makseta palkkiota, mutta mainitsemme aina kuvaajien nimet 
ja kerromme kuvan tarinan.

Oulunsalolainen Jouni Vainionpää lähetti toimitukseen yllä 
olevan kuvan perhosesta sekä siihen liittyvän runon.

J o u n i  Va in io n p ää

Kiitokset!

Rakkaat ystävät, eri yhteisöt 
ja yhdistykset – lämmin kiitos 
70-vuotispäiväni muistami-
sesta ja Afrikan lähetystyön 
tukemisesta.

OlaVI VOIttONEN

Pekka Helinin kolumni sotaveteraanien 
arvostamisesta (Rt 23.6. s.7) on saanut 
paljon palautetta. Helin kirjoitti kaksi 
viikkoa sitten, että vapaassa maassa 
ei ole pakko arvostaa sotaveteraaneja. 
kehujakin edellislehden jutuista saatiin.

• Pekka Helinin ”kolumni” alitti kaiken arvos-
telun. Millainen mahtaisi olla sanavapauden ta-
so maassamme ilman kunnioitettavia sotiemme 
veteraaneja? Tällaisia terveisiä lähetti sotaorvon 
tytär, kriisinhallintatehtävissä palvelevan upsee-
rin vaimo ja tulevan varusmiehen äiti.

• Myös Simpalta toimitukseen tulleessa teksti-
viestissä muistutettiin, että ilman veteraanien 
työtä Suomelle olisi käynyt niin kuin Virolle, 
emmekä olisi saaneet nauttia sananvapaudesta, 
joka nytkin antaa mahdollisuuden kirjoittaa nä-
kemyksistään kolumnissa.

• Muutama lukija on kertonut Helinille, että he 
eivät ymmärtäneet hänen ajatuksiaan. Ymmär-
rystäkin on löytynyt. Erään mieslukijan mukaan 
kolumni oli vapauttava ja edusti harvinaista ajat-
telua.

• Eräs naislukija puolestaan kertoo, että Helin on 
hänen suosikkikolumnistinsa, koska tämä uskal-
taa olla eri mieltä. 

• Eräs pariskunta kehuu kolumnissa esiintyneen 
hienoa analyysia. Kolumni oli heidän mielestään 
upea.

• Rauhan Tervehdyksen edellisen numeron Rip-
pijuhlien ABC -juttu antoi aihetta palautteeseen 
terveydenhuollon ammattilaiselta. Hänen mu-
kaansa jutun maininta kuohuviinimaljan juo-
misesta rippijuhlissa on alaikäiselle kehotus juo-
da alkoholia ja siksi lainvastaista. Palautteen an-
tajan mielestä on harmillista, että Rauhan Ter-
vehdyksessä on tällainen kehotus, koska alkoho-
liongelma kasvaa nuorten keskuudessa.

• Elsi Salovaaran kirjoittama Maria ja Lauri Pie-
tilän tarina taas sai erään miehen tarttumaan 
luuriin ja kiittämään jutusta. Hänen mukaansa 
se puhutteli ”jopa tällaista miehenpuolta”. Hie-
noa oli se, että jutussa huomioitiin iätön rakkaus 
ja kristittyjen yhteys tuli myös esiin. ”Harvem-
min kai sitä noin tapahtuu, että lestadiolaises-
ta taustasta tuleva menee naimisiin helluntailai-
sen kanssa.”

Palautetta sotaveteraanien arvostusta 
käsitelleestä kolumnista myös lehden sivulla 7.

Hei! Katsokaa,
kesäenkeli lentää.
heittelehtii sinne 
tänne,
käy kukan keltaisen 
kehtoon,
viipyy hetken,
levähtää.

Kissankellot soittavat,
yrtit houkuttavat,
yrittävät ystäväksi
kedon
taikakeijun.
Lentää, leijuu,
rientää päivä 
kesäinen.

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.
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Natsien hirmutekoja paikataan yhä Saksassa

Maata kiertelemässä

Äskettäin löydettyjä, nat-
sien yli kuusi vuosikym-
mentä sitten varastamia 
kirjoja palautettiin Ber-

liinin juutalaisyhteisölle huhti-
kuussa kaupungin merkittävim-
mässä synagogassa.

Berliinin alueellinen keskus-
kirjasto luovutti muodollisesti yli 
kymmenen kirjaa ja kolme lehteä, 
jotka löydettiin yli 200 000 kap-
paleen joukosta. Ryhmä tutkijoita 
selvittää kirjallisuuden alkuperää 
päämääränään palauttaa varaste-
tut teokset ja osaltaan korjata nat-
sien aiheuttamaa vääryyttä.

Yksi kirjoista on tunnetun 
Gotthold Ephraim Lessingin jo 
vuonna 1890 kirjoittama teos. 
Joukossa on myös matkaopas Pa-
lestiinaan vuodelta 1934 ja kir-

ja juutalaisten historiasta Ensim-
mäisen Temppelin tuhosta nyky-
hetkeen, joka julkaistiin 1913. 
Kaikki ovat saksankielisiä.

Vaikkei kirjoilla ole asian-
tuntijoiden mukaan rahallis-
ta arvoa, ne antavat ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden tutkia 
maan historiaa. 

– Näiden kirjojen tavallisuus 
muistuttaa meitä juutalaisvaino-
jen karusta todellisuudesta natsi-
hallinnon alla, totesi Saksan kult-
tuuriasiain ylin virkamies, Bernd 
Neumann seremoniassa Berliinin 
Uudella Synagogalla. 

– Tämä luovutus kertoo, ettei-
vät vanhat vääryydet koskaan me-
netä merkitystään, vaikka aika ku-
luisi, sanoi Lala Suesskind, Berlii-
nin juutalaisyhteisön johtaja.

Juutalaiset taloudet, yhteisö-
keskukset ja koulut olivat natsien 
jatkuvan ryöstelyn kohteena, jo-
ten tuhannet kirjat joutuivat pol-
tetuksi. Osa kuitenkin säilytettiin 
ja arkistomerkinnät kertovat, että 
yli 40 000 varastettua kirjaa myy-
tiin Berliinin alueelliselle keskus-
kirjastolle vuonna 1943.

Tutkijoiden mukaan varastet-
tujen kirjojen löytäminen niiden 
omistajista puhumattakaan on 
kuin neulan etsimistä heinäsuo-
vasta. 

– Olemme iloisia aina, kun 
voimme antaa kirjoja takaisin 
niiden oikeutetuille omistajille, 
sanoi Peter Proelssz, historioitsi-
ja kirjastosta. 

– 200 000 kirjaa on kuitenkin 
vielä läpikäytävänä. Viime vuon-

na saimme käytyä läpi 25 000.
Omistajia tunnistettaessa tut-

kijat etsivät tietynlaisia vihjeitä: 
joskus leima etusivulla, toisinaan 
vain numero. Esimerkiksi vasta-
löydetyssä Juutalaisessa nuorten-
kalenterissa on haalea leima, jos-
ta voi yhä erottaa sanat: ”Juuta-
laisyhteisön uskonnollisen kou-
lun omaisuutta.”

Saksan hallinto antaa vuosit-
tain miljoona euroa korvauspro-
jekteihin ympäri maan.

lauRI POSIO

Lähde: Jenny Soffelin artikkeli 
Associated Press -lehdessä,

 julkaistu 13. huhtikuuta.

Puutteellinen 
Tiekirkko-mainos 
hämmentää
Maaseudun Tulevaisuus -leh-
dessä kesäkuussa julkaistu suu-
rikokoinen Tiekirkko-mainos 
tuli Tiekirkkojen markkinoin-
nista vastaaville henkilöille yl-
lätyksenä. Kirkkopalveluiden 
tapahtumapäällikkö Tarja Jal-
lin mukaan Tiekirkko-tiimillä 
ei ollut mainoksesta aavistusta-
kaan. Ilmoitus on täysin Myyn-
timestarit oy -nimisen mainos-
toimiston itsenäistä toimintaa.

Sivun kokoinen mainos Suo-
men toiseksi suurimmassa sano-
malehdessä on poikinut Kirkko-
palveluihin palautetta. Harmin 
aiheina olivat ilmoituksen puut-
teet. Mainoksesta puuttui 222 
Tiekirkkoa ja mukaan oli otettu 
myös kaksi kirkkoa, joilla Tie-
kirkon statusta ei ole.

Myyntimestarit oy:n toimi-
tusjohtaja Mikko Saarela ker-
too yrityksensä lähestyneen 
seurakuntia itsenäisesti. Saa-
relan mukaan Tiekirkot etsit-
tiin hakukone Googlen avul-
la ja niihin yritettiin saada yh-
teyttä puhelimitse. Seurakun-
nat pääsivät mainokseen mu-
kaan rahalla.

Ei naisia SRK:n 
johtokuntaan
Lumijoen Suviseurojen yhtey-
dessä Oulussa järjestetyssä Suo-
men Rauhanyhdistysten Kesku-
syhdistyksen vuosikokouksessa 
ei tapahtunut erityisiä uudistuk-
sia. Naisia ei valittu SRK:n joh-
tokuntaan. SRK:n johtokunnan 
puheenjohtajaksi valittiin Ola-
vi Voittonen, 1. varapuheenjoh-
tajaksi Matti Taskila ja 2. vara-
puheenjohtajaksi Pentti Saulio.

Sekä Voittonen että tiedo-
tusosaston puheenjohtaja Pert-
ti Kokkonen korostivat lauan-
tain tiedotustilaisuudessa vuo-
sikokouksen yksimielisyyttä.

Tiedotusvälineissä vanhoil-
lislestadiolaisen liikkeen uudis-
tamista peränneet Kokkonen ni-
mesi "marginaaliradikaaliryh-
mäksi". Voittosen mukaan on 
luonnollista, että nuoret halu-
avat kyseenalaistaa, mutta kes-
kustelun käymistä blogien ja so-
siaalisen median välityksellä hän 
haluaisi hillitä. Hänen mukaan-
sa oikea paikka keskustelulle on 
paikallinen rauhanyhdistys. Siel-
lä ihmetystä herättävien tekstien 
kirjoittajia voidaan myös ohjata 
parannukseen.

Viime viikonloppuna jär-
jestetty valtakunnallinen 
Evankeliumijuhla keräsi  
13 500 kävijää Raaheen. 

Päätöspäivänä sunnuntaina aa-
mupäivän jumalanpalvelukseen 
osallistui 4 000 henkeä. 

Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen (Sley) toimin-
nanjohtaja Lasse Nikkarikoski 
on kiitollinen runsaasta osallis-
tujamäärästä. Evankeliumijuh-
laa ei ole järjestetty aiemmin yhtä 
pohjoisessa. 

– On hienoa, että väki lähti 
liikkeelle, Nikkarikoski iloitsee.  

– Armon evankeliumista on 
saatu nauttia ja suosiolliset säät 
meille suotiin. Toivottavasti on 
saatu elää sanoissa ja teoissa to-
deksi myös juhlan teemaa Terve-
tuloa kotiin.

talkootyö 
vahvistaa yhteyttä
Evankeliumijuhlaa rakensi noin 
450 talkoolaista. 

– Vastuunkantajat ovat tehneet 
työtä suurella sydämellä, Nikka-
rikoski kiittelee. 

Raahen seurakunnan kirkko-
herra Tuomo Matala on tyytyväi-
nen Evankeliumijuhlan antiin. 

– Julistus on ollut hyvin hoi-
tavaa ja rohkaisevaa. Ihmisten ei 
tarvitse jäädä murehtimaan syn-
tejään, vaan katseen voi kääntää 
Kristukseen. 

– Jatkoa ajatellen ponnistukset 
vahvistavat oman seurakunnan 
yhteyttä ja yhteenkuuluvuutta. 
Kovasti on tehty töitä, mutta me 
saamme tästä hirveän paljon, Ma-

Evankeliumijuhla keräsi 
väkeä Raaheen

tala katsoo.
Valtakunnallinen Evankeliu-

mijuhla järjestetään seuraavan 
kerran Turussa Kupittaalla 29.6.–
1.7.2012.

Sleyn hallitukseen 
valittiin kolme uutta
Evankeliumijuhlan yhteydessä pi-
dettiin myös Suomen Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistyksen (Sley) 
vuosikokous. Se valitsi hallituk-
seen kaksi uutta jäsentä. 

Kolmivuotiselle kaudelle valit-
tiin uusina jäseninä Vetelin kirk-

koherra Vesa Parpala 192 äänellä, 
savonlinnalainen Kimmo Jaatila 
163 äänellä ja Juho Kössi Seinäjo-
elta 135 äänellä. Varapuheenjoh-
tajana vuoden toiminut espoolai-
nen Anna-Liisa Markkula valit-
tiin jatkokaudelle 195 äänellä.

Erovuoroisista hallituksen jä-
senistä kaksi ei enää asettunut 
ehdolle. Kotkalaisen Jaakko Lai-
tisen 128 ääntä eivät riittäneet uu-
simaan paikkaa seuraavalle kau-
delle.

Hallituksessa jatkavat Hannu 
Keskitalo, Helena Korpinen, Ari 

Kuusela, Seppo Laaksonen, Sir-
pa Laurila, Elina Pannula, Timo 
Vettenranta ja Tomi Välimäki. 

Hallitus valitsee puheenjohta-
jiston keskuudestaan syksyn alus-
sa. Ylikiiminkiläinen Sirpa Lau-
rila on toiminut viimeiset kaksi 
vuotta puheenjohtajana.

Kokoukseen osallistui 235 jä-
sentä.

MaRttI HaVERINEN

Eeva - L i i s a  L u o to

Avajaistunnelmia tihkusateisella juhlakentältä.
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www.ohsrk.fi

Pe 8.7. klo 20 LIFT, Church 78, Juan Castillo. All 
in English. La 9.7. klo 19 Telttakokous Rantsilas-
sa, Partalan pihassa Pasontie 102. Jari Mykkänen, 
Pasi Markkanen. Su 10.7. klo 11 Musiikkijuma-
lanpalvelus, Heimo Enbuska, Raimo Holappa, 
Hannu Lahti, Raimo Rautio. Su 10.7. klo 17 

Church@78, International Service, Katja ja Juan Castillo. Ke 13.7. klo 19 Sana 
ja rukous, Taisto Vähäaho, Hannu Orava, Vesa Asikainen. Pe 15.7. klo 20 LIFT, 
Mikko Saukkonen, Samuel Grönholm, Saara Komulainen. Su 17.7. klo 11 Lä-
hetysjumalanpalvelus, Veera Tikkakoski, Mikko Saukkonen, Anne & Päivi. Su 
17.7. klo 15 Yhteislauluja Kiimingin Koitelinkoskella. Lettuja ym. (Säävaraus.) 
Su 17.7. klo 17 Church@78, International Service at Mikko’s house. Ke 20.7. 
klo 19 Sana ja rukous, Aila Pyörälä, Vankilaryhmä. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11–12. TERVETULOA!

Vuokrataan

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 18 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 6 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Palveluja tarjotaan

Muut seurakunnat SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 12.00 
Tervetuloa!

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Ruotsin Lapin lähetys
Oulun normaalikoulu 
Kaitoväylä 7 Linnanmaa
La 16.7. klo 12.00 ja 18.00
Su 17.7. klo 12.00
TERVETULOA!

Annetaan vuokralle asuntoauto 
MB 409. Rek 6 hlö. Puoli integ. 
soitot num. 046 551 8050 Pertti

Herättäjäjuhlat Oulussa 8.–10. heinäkuuta. Tervetuloa! Anna toivon kantaa

Vuokrataan mökkejä 
SODANKYLÄN LUOSTOLLA     
Luoston Lepopirtit A 155 m2 ja B 100 m2 
ovat korkeatasoisia ja hyvin varusteltuja 
lomamajoja lähellä monipuolisia palveluita 
ja vapaa-ajan mahdollisuuksia.  
Tule nauttimaan puhtaasta ja kauniista  
Lapin luonnosta Lepopirtille!  

HUURREVIIPALE OY puh. 03-314 08110  
www.pyhaluosto.fi  www.huurreviipale.fi  

”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka 
johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden 
maasta. Sinulla ei saa olla muita juma-
lia.” (2. Moos. 20:2,3) La sapattina 9.7. 
jumalanpalvelus klo 11. Raamattutunnin 
aiheena: Jumalanpalvelus Toisessa 

Mooseksen kirjassa, puhujana Eila Maunu. La sapattina 16.7.2011 jumalanpalvelus 
klo 11. Raamattutunnin aiheena: Sapatti ja jumalanpalvelus sekä Jouko Minkkisen 
vetämä todistuskokous. Lämpimästi tervetuloa!

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

8.–10.7. Rauhan Sanan Suvijuhlat 
Ähtävällä. Kesällä ei seuroja Touko
mettisessä. Sunnuntaiseurat jatkuvat  
su 31.7. klo 17. Tervetuloa!

Oulunsalon 
museo ja kirkko 

ovat avoinna 
yhtä aikaa 

TI–TO klo 12–18

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

Loma 1.7.–17.7.

To 7.7. klo 19 Rukousilta, Ulla Keränen, Marja Sivo-
nen. La 9.7. klo 18 Kotikokous Martinmäellä, Kariha-
ka 21, Liminka. Su 10.7. klo 18 Ehtoolliskirkko, Reijo 

Saarela, Petri Mettovaara. To 14.7. klo 19 Rukousilta, Pentti Laamanen. Su 17.7. klo 18 
Iltakirkko, Anna-Liisa Björni, Tauno Jurvelin. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

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

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

VARAA AIKA!

lihasfysik@lihasfysik.fi
044 716 7997 Arttu Alavahtola

Tällä kupongilla Ensimmäinen 50min
HIERONTA

Koskitie 25 A, 2krs

(Leikkaa irti)

Voimassa 31.7.11 asti

WWW.LIHASFYSIK.FI

Seinäjoen seurakuntakeskuksessa 
(Koulukatu 24) ja Kirkonkrannissa 
(Ala-Kuljunkatu 1) on 17 erilaista 
kokoustilaa, joissa paikkoja 8-250 
henkilölle. Tilavuokrat 25-144 €.
Kokoushuoneissa on piirtoheitin 
ja fl äppitaulu, videotykki osassa 
vakiovarusteena, osaan pyynnöstä.
Auditoriossa uusi videoneuvot-
telulaitteisto/dokumenttikamera, 
lisäksi videotykki, internet, dvd, 
tv, radio. Paikkoja 105:lle (4 inva-
paikkaa) ja mahdollisuus 
20 lisätuoliin.

www.seinajoenseurakunta.fi 

Ala-Kuljunkatu 1 A, 60100 Seinäjoki
puh. (06) 418 4111

Seurakunnan keittiö hoitaa 
tilauksesta kokouskahvi-

tukset ja -ruokailut 
Hinnat 
kahvituksista 
1,90-4,90 € / hlö 
ruokailuista 

6,25-18.30 € / hlö 

Pyydä tarjous!

Valinnanvaraa kokouksen järjestäjille

Palveluja tarjotaan
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Lisätiedot ja pääsyvaatimukset

www.haapop.fi

Haapaveden Opiston
opintotarjonta

Digitaalisen kuvailmaisun linja
   Tulevalle valo- ja elokuvaajalle

Historia-alan linja
   Tulevalle historioitsijalle

Liikunnan ja kasvatusalan linja
   Tulevalle opettajalle tai liikunnanohjaajalle

Monimediatoimittaja linja
   Tulevalle journalistille

Näyttelijäntyön ja teatteritaiteen linja
   Tulevalle näyttelijälle 

Oikeustieteellinen linja
   Tulevalle juristille

Show- ja street-tanssilinja
   Tulevalle tanssijalle

Lisätietoa ja haku
   Linjoilla opiskellaan elokuusta toukokuuhun.
   Opintolinjoilla opiskelu on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa opintotukeen.
   Linjakohtaiset pääsyvaatimukset ja lisätiedot löydät nettisivuiltamme.
   Haku suoraan Haapaveden Opistolle elokuun alkuun mennessä 
   osoitteessa http://haku.haapavedenopisto.�

Koulutusta

Pyhän Mikaelin 
Kappeli, Ylöjärvi 
Härkilevontie 77  

Häihin,konsertteihin, 
ristiäisiin, ryhmille 

max. 70 henk. 
Tiedustelut/ 

varaukset arkisin  
klo. 9.00-16.00  

puh. (03) 314 08 110 
www.huurreviipale.fi/17  pyhanmikaelinkappeli@gmail.com 

Su 10.7. Lauluhetki Otto Karhin puistossa klo 15.00 ja Jumalanpalvelus 
klo 16.00. Su 17.7. Lauluhetki klo 15.00 ja Jumalanpalvelus klo 16.00. 

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!
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Asevelvollisuus   
on syytä suorittaa

Kesä-
Pekka

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 7.7. kello 9.55–12.
Klo 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Outi Metsikkö puhuu 
rukouksesta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon  
-ohjelmassa vieraillaan Oulun 
herättäjäjuhlilla. Ohjelman toi-

mittaa Marja Blomster.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 17.7. kello 9.55–12.
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun pitää 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, 
hän kertoo kuinka Jeesus kohta-
si Jairuksen tyttären.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kahvitellaan Café 
Kryptassa. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 13.7. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Osmo Kangas Herättäjä-
Yhdistyksestä kolumnoi.
To 14.7. klo 15.40 Viisi Teesiä. 

Jukka Aholinnan ajatuksia unel-
miensa kirkosta.
Ke 20.7. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Puheenvuoron käyttää 
pastori Heikki Karppinen.
To 21.7. Viisi Teesiä. Vieraana 
Joose Kokko, eli nuoren miehen 
ajatuksia unelmiensa kirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 10.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. 
Su 17.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 10.7. klo 10 sanajumalanpal-

velus Oulun tuomiokirkosta. 
Su 17.7. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. 

YlE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
Su 10.7. klo 18 taltiointi Oulun 
herättäjäjuhlien päiväseuroista
lauantailta 9.7. Juhlapuhe: He-
rättäjä-Yhdistyksen toiminnan-
johtaja Simo Juntunen Lapual-
ta. Muut puhujat: erikoislääkäri 
Liisa Lahti Oulusta, pastori Anna 
Hälli Lontoosta ja piispa Kaarlo 
Kalliala Turusta.
La 9.7. ja la 16.7. klo 18 iltahar-
tauden pitää kanttori Lauri-Kal-
le Kallunki Oulusta.

körttiradio 98,7 MHz 
www.oulunherattajajuhlat.fi
Pe 8.7. klo 15.45–20.00 
La 9.7. klo 8.15–20.30 
Su 10.7. klo 7.45–16

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl, 
p. 044 316 1563(ma-pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Ra-
diostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kaikki Kempeleen seurakun-
nan  jumalanpalvelukset suo-
rana radiolähetyksenä.

Armeijassa on tympeää ja ikävää. Ei saa väittää vastaan 
epäreiluille kapiaisille, pitää rämpiä synkässä metsäs-
sä, on pakko pukeutua pellepukuun ja niin edelleen.

Väitän kuitenkin, että asevelvollisuus on syytä 
suorittaa. Samaan hengenvetoon myönnän, että armeija ei ole 
jokatytön eikä ihan jokapojankaan paikka. Jos asevelvollisuus 
tuo alokkaalle ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, armeijaan ei 
ole syytä mennä. Jos jollakin on taas aito rauhanvakaumus, 
yhteiskuntaa voi palvella toisellakin tavalla. Muut syyt välttää 
asepalvelus ovat tekosyitä ja vastuutonta lintsaamista.

Kaikkien tulee palvella yhteiskuntaa kykyjensä ja mahdol-
lisuuksiensa mukaan, sillä ilman järjestäytynyttä yhteiskuntaa 
elämämme ei olisi mahdollista.  Ilman järjestäytynyttä yhteis-
kuntaa ei olisi kouluja ja sairaaloita, ei teitä eikä lentokenttiä. 
Jos järjestäytynyttä yhteiskuntaa ei olisi, emme syntyisi sairaa-
loissa vesisynnytyksissä vaan putkahtaisimme vajan taakse sa-
meaan ojaan. Meillä ei olisi tienestiä, ei omaisuutta, ei mitään. 

Järjestäytynyt yhteiskunta rokottaa pienokaiset, naiset, 
miehet ja joskus jopa kissat ja koiratkin. Se korjaa langenneet 
mummot ja vaarit tieltä lojumasta. Köyhät  saavat kyydin ja 
juopoille julistetaan evankeliumia.

Yhteiskunta antaa kansalaisille hienoja lahjoja. Siitä seu-
raa velvollisuus palvella yhteiskuntaa, maksaa hyvä hyvällä. 
Jos et halua palvella yhteiskuntaa, olet ääliö.

Veroja on maksettava, vaikka se raastaakin sielua. Poli-
tiikkaan on mentävä, vaikka se onkin vilunkipelia. Ihmisoi-
keuksista on huolehdittava, vaikka rannalla makaaminen on 
paljon mukavampaa.

Älä siis lintsaa, älä armeijastakaan, vaikka asepalvelus tun-
tuukin nuoren ihmisen elämän tuhlaamiselta. Armeijan käy-
tyäsi voit sanoa epäreiluille kapiaisille mitä ikinä haluat ei-
vätkä he mahda sinulle mitään. Reiluille kapiaisille voit an-
taa kiitokset.

Metsään sinun tarvitsee mennä korkeintaan kertaushar-
joituksissa ja pellepuvunkin voit ottaa vitsinä.

Suomi tarvitsee armeijaansa, sillä maailma on 
vaarallinen paikka. Kansainvälisen po-

litiikan inhottavat realiteetit eivät ole 
väistyneet mihinkään eivätkä so-

dat lopu koskaan. Suomikin voi 
joutua konfliktiin, jossa tarvi-
taan muutakin kuin hyvää tah-
toa ja kauniita puheita.

PEkka HElIN

(Juttu on kirjoitettu jo ennen 
sotaveteraanikolumnin julkaisua 

seurannutta palauteryöppyä.)

Tänä kesänä tulee kuluneek-
si jatkosodan syttymises-
tä 70 vuotta. Rauhan Ter-
vehdyksen toimittaja Pek-

ka Helin käsitteli aihetta lehden 
juhannusnumerossa 23.6. Hän oli 
otsikoinut kirjoituksensa: ”Vete-
raaneja ei tarvitse arvostaa”.

Kirjoituksessaan Helin vetosi 
mielipiteittensä tueksi siihen, et-
tä maassamme vallitsee ajatuk-
sen- ja sananvapaus. Sillä perus-
teella hän käytti otsikoinnin li-
säksi muun muassa seuraavia il-
maisuja: ”sotiamme suurena ty-
peryytenä” ja ”sotaveteraaneja 
houkkina”.

Rauhan Tervehdys -lehteä jul-
kaisevan yhdistyksen Rauhan 
Tervehdys ry:n hallituksen jäse-
ninä me allekirjoittaneet olemme 

äärimmäisen pahoillamme siitä, 
että lehtemme on julkaissut täl-
laista tekstiä. Pidämme sitä seu-
rakuntalehteen täysin sopimatto-
mana. 

Sotaveteraanimme nauttivat 
suurta kunnioitusta ja arvostus-
ta yhteiskunnassamme, niin myös 
kirkon piirissä ja seurakuntatyös-
sä. Tähän arvomaailmaan olemme 
seurakuntien työntekijöinä ja luot-
tamushenkilöinä osaltamme mie-
luusti sitoutuneet. On ongelmal-
lista, jos seurakuntalehti kyseen-
alaistaa tämän, vieläpä veteraane-
ja loukkaavia ilmaisuja käyttäen. 
Näin aiheutetaan ilmeistä vahin-
koa seurakuntatyölle.

Rauhan Tervehdys ry:n halli-
tuksen jäseninä hoidamme seu-
rakuntien meille uskomaa luot-

tamustehtävää. Katsomme sen 
tähden velvollisuudeksemme kä-
sitellä asiaa hallituksessa ja har-
kita, millaisia toimenpiteitä tar-
vitaan, joilla varjellaan jatkossa 
lehteämme tällaisilta ylilyönneil-
tä. Asian käsittely tapahtuu luon-
nollisesti yhdessä lehden toimi-
tuksen kanssa.

HaNNu OJalEHtO (PJ)
JaakkO kaltakaRI

PEkka kOIVIStO
SakaRI kORPI

ERkkI PIRI
tERttu PuuRuNEN

PIRJO PYÖRÄlÄ
MaRJa RYSÄ
SEPPO SalO 

Sotaveteraanien arvostaminen
- hallituksen vastine toimittaja Pekka Helinin kirjoituksen johdosta

Rauhan Tervehdys 
esittäytyy 
herättäjäjuhlilla

Rauhan Tervehdyksellä on 
oma esittelypiste Oulussa 
8.–10. heinäkuuta järjes-
tettävillä herättäjäjuhlilla. 

Lehden esittelypiste löytyy juh-
latorilta, Ouluhallin uimahallin 
puoleiselta seinustalta. Esittely-
pisteellä päivystetään perjantaina 
kello 14–19, lauantaina kello 9–21 
ja sunnuntaina kello 10–14. 

– Herättäjäjuhlien kaltaiset ta-
pahtumat ovat erinomainen kei-
no tavata lukijakuntaa ja tehdä 
lehteämme, Suomen toiseksi laa-
jalevikkisintä seurakuntalehteä, 
tunnetuksi myös muualta tulevil-
le, kertoo päätoimittaja Elsi Salo-
vaara.

Esittelypisteellä päivystää leh-
den toimituskuntaa sekä avusta-
jia. Myynnissä on lehden 100-vuo-
tishistoriikkia, ja tiskiltä voi hakea 
ilmaiseksi mukaan lehden uusim-
man numeron. Lisäksi juhlavie-
railla on mahdollisuus osallistua 
kyselyyn, johon vastanneiden kes-
ken arvotaan palkintoja. 

– Pyrimme saamaan ideoita ja 
palautetta myös niiltä kauempaa 
tulevilta juhlavierailta, joille leh-
ti ei ole entuudestaan tuttu, Salo-
vaara kertoo. 

Kyselyyn on mahdollista vas-
tata myös Rauhan Tervehdyksen 
kotisivuilla osoitteessa www.rau-
hantervehdys.fi. 

Rauhan Tervehdyksen löytää 
Oulun Herättäjäjuhlilta omalta 
esittelypisteeltään, jonka tunnistaa 
yllä olevasta kuvasta.
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Tapahtumat

VÄKEVÄ TANSSIDRAAMA

UUSHERÄYKSEN KESÄSEURAT KALAJOELLA 22.–24.7.2011UUSHERÄYKSEN KESÄSEURAT KALAJOELLA 22 24 7 2011
Vedet virratkoon!

Järjestäjät Uusheräys, Kalajoen seurakunta, Kalajoen Kristillinen Opisto
Lisätietoja www.uusherays.fi

Körttiläisyyttä 
lapsuudesta saakka
Oulun 
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja 
Mari-Leena Talvitie 
osallistuu mielellään 
herättäjäjuhlille.

Toukokuussa Oulun kau-
punginhallituksen pu-
heenjohtajaksi valit-
tu Mari-Leena Talvitie, 

31, osallistui ensimmäisen ker-
ran herättäjäjuhlille kuukauden 
vanhana. Körttiläisyyden koto-
aan Etelä-Pohjanmaalta peri-
neelle Talvitielle herättäjäjuhlat 
ovat pikemminkin sääntö kuin 
poikkeus.

Oulun juhlille hän tuo mu-
kanaan vuoden ikäisen Moona-
tyttärensä.

Vielä Kiuruveden juhlilla 
vuosi sitten Moona-vauva kul-
ki turvallisesti äitinsä vatsassa.

– Oulusta tehtiin bussilla 
päiväretki Kiuruvedelle ja pää-
tin lähteä mukaan, vaikka mi-
nua toppuuteltiin: olihan las-
kettuun aikaan vain enää kuu-
kausi.

– Kun laskeuduin seura-alu-
eella bussista pois, tapasin mel-
kein ensimmäiseksi tutun lää-
kärin. Hän kysyi huolehtivai-
sesti, olihan minulla kaiken va-
ralta hänen puhelinnumeronsa, 
jos jotakin sattuisi.

Juhlat saattoivat alkaa tur-
vallisesti. 

– Sama toistui ennen paluu-
matkaa, toinen tuttu lääkäri 
varmisti, että voin matkustaa 
kotiin bussilla, Talvitie muiste-
lee iloisena edelliskesän tapah-
tumia.

Paapan ja mumman
perässä seuroihin
Erityisesti Talvitien äiti ja paap-
pa, äidin isä Laihialta olivat ak-
tiivisia heränneitä. Pieni tyttö 
kulki paapan ja mumman seu-
ralaisena usein kotiseuroissa. 
Miesten seurapuheet tuntuivat 
tutuilta, sillä Mari-Leena liik-
kui muutoinkin mielellään iso-
isänsä mukana.

Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja muistaa lapsuudes-
taan körttiläisyyden kristillisyy-
tenä, johon kuului olennaisesti 
luottavaisuus. Tulevaisuuden us-
ko oli vahvaa ja armo tärkeää.

Talvitie sanookin, ettei hän 
osaa pelätä edessä olevia tehtä-
viä kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajana.

– Koen olevani aika rohkea. 
En pelkää, että työtehtäväni oli-

sivat ylivoimaisia minulle. Tällai-
nen luottavainen asenne tulee ko-
toa, hän arvioi.

Luottamusta lisää se, että Tal-
vitie ajattelee, ettei hänen tarvit-
se selviytyä kaikista asioista yksin.

Usko tuo inhimillisyyttä elä-
mään, hän pohtii.

karsinointi 
vierasta
Kotikasvatuksen perua on myös 
nähdä ihmiset sellaisina kuin he 
ovat.

– Ihmisten lokeroiminen kou-
lutuksen, uskon tai poliittisen 
suuntauksen perusteella on mi-
nulle vierasta. Ihminen riittää sel-
laisena kuin hän on. Jokainen on 
yhtälailla arvokas. En ylennä en-
kä alenna ketään, Talvitie sanoo.

Äiti kasvatti tyttärensä kun-
nioittamaan Raamatun kultais-
ta sääntöä: Tee toiselle sitä, mitä 
haluaisit hänen tekevän sinulle. 
Talvitien muistissa on myös toi-
nen äidin opetus: Rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi.

Herättäjäjuhlat Oulussa 8.–10.7.2011

R i i t t a  H i r vo n e n

Mari-Leena Talvitie on kutsuttu myös puhumaan Oulun herättäjäjuhlille.
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Körttiläisyyttä 
lapsuudesta saakka

Isovanhemmiltaan Talvi-
tie oppi yhteiskunnallista vai-
kuttamista. Paappa oli luotta-
musmies kirkossa, ja hän toimi 
myös lautamiehenä.

– Paappa oli innokas järjes-
töihminen kuten äitinikin. Kun 
lähdin mukaan politiikkaan, 
sain kannustusta myös mam-
maltani. Hän on tällä hetkellä 
lähes 90-vuotias, mutta on yhä 
hyvin perillä asioista.

Politiikassa toimineella 
oululaisella Riitta Joup-
pilalla on kauniit muis-
tot Raahen herättäjä-

juhlilta, jotka pidettiin vuon-
na 1951. Jouppila oli tuolloin 
vähän päälle kymmenvuotias 
partiotyttö ja värvätty tärkeään 
tehtävään: myymään ruokalip-
puja. Hän teki myös joitain pik-
kuhommia.

Jouppila on toki käynyt 
muillakin herättäjäjuhlilla, 
mutta Raahen mahtava tunnel-
ma on jäänyt eniten mieleen. 
Kansa oli pukeutunut körttipu-
kuihin, jotka näyttivät erityisen 
upeilta nuorten naisten yllä.

Jouppila muistelee, kuin-
ka kirkkoherra Arvi Simojoen 
tytär Kaarina suorastaan lois-
ti körttipuvussaan, vaikka hän 
oli täysin meikkaamaton. Kaa-

Sydämellinen 
vastaanotto on parasta

uskoa  
ei kuulu tingata
Talvitie muistaa lapsuudestaan, 
ettei heränneiden tapana ollut 
arvioida toisten ihmisten us-
kon riittävyyttä.

– Usko on saanut olla myös 
minun henkilökohtainen asiani. 
Minulta ei ole koskaan perätty 
seuroissa tai muuallakaan uskoa.

Hän arvostaa sitä, että he-
rättäjäjuhlille tulijan ei tarvitse 
avata edes ovea päästäkseen si-
sälle joukkoon. ”Katoton ja sei-
nätön” seurakenttä Oulun pe-
säpallostadionilla on auki joka 
puolelle. 

Mitä tulija voi saada juhlilta?
– Hän saa tavata toisia ih-

misiä ja tuntea kenties isossa-
kin joukossa yhteenkuuluvuut-
ta. Juhlaravintolassa riisipuu-
ro maistuu erityisen hyvältä. 
Körttiveisujen sanat kosketta-
vat. Aurinko lämmittää, Talvi-
tie kertoo muistikuviaan kört-
tijuhlilta.

Samanlaisia hyviä kokemuk-
sia hän toivoo Oulun herättäjä-
juhlien vieraille.

toivominen 
on tärkeää
Aivan oma kokemuksensa on 
herättäjäjuhlien päätöspäivään, 
sunnuntaihin kuuluva polviru-
kous. Päiväseurojen viimeisen 
puheen jälkeen seuraväki aset-
tuu polvilleen yhteiseen ruko-
ukseen penkkien väliin.

– Minusta tuntui Kiuruve-
dellä siltä kuin seurat olisivat 
jääneet jotenkin kesken, kos-
ka olin juhlilla vain lauantaina, 
enkä voinut osallistua sunnun-
taihin kuuluvaan polvirukouk-
seen, Talvitie muistelee.

Tänä kesänä hän aikoo olla 
seurakentällä loppuun saakka.

Talvitie ei odota seurapuhei-
den olevan suuria herännäisyy-
den linjavetoa kirkon ja yhteis-
kunnan ajankohtaisiin asioi-
hin. Hänen oma linjauksensa 
uskonasioihin löytyy parhaiten 
Jaakko Löytyn laulusta Kahden 
maan kansalainen.

Talvitietä koskettavat laulun 
karut sanat: ”Vaikka vaellus on 
vaivaista, minä vielä jaksan toi-
voa. Olen kahden maan kansa-
lainen.”

– Nämä sanat ovat jääneet 
vahvasti mieleeni ja ne kosket-
tavat läheisesti.

RIItta HIRVONEN

Mari-Leena Talvitie on yksi 
talkooseurojen puhujista torstaina 
7.7. kello 19 juhlakentällä.

Naiset lumosivat körttipuvuissa

rina Simojoki oli vähän alle kah-
denkymmenen ja painui pysyväs-
ti Jouppilan muistoihin. 

– Uskovainen voi olla kaunis 
kuten maallinenkin ihminen. 
Lestadiolaisetkin ovat kauniita. 
Ei kauneus uskosta riipu.

Toinen muistiin jäänyt hahmo 
oli maallikkosaarnaaja Aku Räty, 
karismaattinen puhuja, joka myös 

näytti körtiltä.
– Hänellä oli körttitukka ja 

körttipuku. Saarnaajalla oli mu-
kanaan vanerinen kapsäkki, 
Jouppila muistelee.

Räty oli ammatiltaan maan-
viljelijä. Hän saavutti laajan mai-
neen puhujana. 

Eivätkä mukavat muistot suin-
kaan lopu tähän. Jouppilan per-
he asui ennen Raaheen muutto-
aan Kiuruvedellä, joka on tunnet-
tu herännäispitäjä.

Kiuruvedeltä tulikin Raahen 
juhlille körttivieraita, jotka ma-
joitettiin Jouppilan kotiin. 

Kun juhlaväki oli ensin päivän 
veisannut ja laulanut, jatkettiin 
samaa menoa kotona.

Äiti soitti pianoa ja isä lauloi 
tenorina mukana.

PEkka HElIN

Suomussalmen kirkko-
herra Risto Kormilainen 
on osallistunut herättäjä-
juhlille lähes kolmekym-

mentä kertaa. Mukaan mahtuu 
myös yksi herättäjäjuhlien jär-
jestäminen, kun tapahtuma pi-
dettiin Suomussalmella 1987.

–  Suomussalmen herättäjä-
juhlat olivat mieleenpainuvat 
kaikkine etukäteisvalmistelui-
neen, vaikka se vuosi oli työläs. 
Muistan kun rekat tulivat edel-
liseltä herättäjäjuhlapaikka-
kunnalta Oulaisista ja kaikel-
le sille tavaralle piti etsiä säily-
tystilat. Järjestelmistä oli paljon, 
kertoo Kormilainen. 

– Parhaiten ovat jääneet mie-
leen myös ne juhlat, joissa olen 
itse toiminut puhujana, kuten 
Kuopiossa 1989.

Kormilaisen mielestä herät-

täjäjuhlissa ovat parasta tapah-
tuman hengellinen anti ja ih-
misten tapaaminen. 

–  Herättäjäjuhlilla pääsee 
näkemään vanhoja tuttuja ja 
tapaa uusia. Koska teen jut-
tuja lehtiin, lehdistökeskuksessa 
tapahtuva työ on aina kiinnosta-
vaa. Juhlissa tapaa myös mahdol-
lisia haastateltavia.

Suomen kesän vaihtelevat säät 
ovat toisinaan tarjonneet yllätyk-
siä. 

– Nilsiän herättäjäjuhlil-
la olimme telttamajoituksessa ja 
lapset olivat vielä silloin pieniä. 
Vettä satoi niin paljon, että lo-
pulta koko teltan lattia oli aivan 
veden vallassa. Sillä kerralla jou-
duimme keräämään kamppeet ja 
lähtemään pois kesken herättäjä-
juhlien. 

Kokemus ei kuitenkaan lan-

nistanut, vaan herättäjäjuhlille on 
osallistuttu sen jälkeenkin.  

Parhaita muistoja on jäänyt 
mieleen mukavista kotimajoitus-
paikoista. 

–  Silloin on saanut tutustua 
kotiväkeen ja nähnyt monenlai-
sia koteja. Ja aina on ollut sydä-
mellinen vastaanotto, toteaa Kor-
milainen.

SaNNa tuRuNEN

Kormilaisen perhe tapasi tuttuja 
herättäjäjuhlilla Nivalassa vuonna 1992. 
Oikealla Risto Kormilainen.

R i i t t a  H i r vo n e n

Mari-Leena Talvitie on kutsuttu myös puhumaan Oulun herättäjäjuhlille.

Suomussalmella vietettiin herättäjäjuhlia vuonna 1987.
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Caritas-Säätiö, Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU    •    www.caritas-saatio.fi

Katso mitä mieltä asiakkaamme 
ovat palveluistamme: Uudet 
esittelyvideot on katsottavissa 
www.caritas-saatio.fi

Kuinka me voisimme auttaa 
Sinua tai läheistäsi?
Soita puh. 040 769 8615/ palveluohjaaja,
sähköpostilla: info@caritas-saatio.fi

Caritas-palvelut tuovat 
turvaa ja hyvinvointia arkeen



•  ympärivuorokautisia asumispalveluja 
 vanhuksille ja vammaisille
•  kotihoito- ja sairaanhoitopalveluja
• fysio- ja toimintaterapiaa
•  hyvinvointi- ja liikuntapalveluja
•  ateriapalveluja
•  tilapäishoitoa
Caritas-Kodin kaikille avoin palvelukes-
kus sykkii elämää! Tule tutustumaan!

Caritas-Säätiö on oululainen yleishyödyllinen yhteisö, 
joka tarjoaa monipuolisia asumis- ja kuntoutuspalveluja 
vanhuksille ja vammaisille Oulussa, Kempeleessä ja 
 Oulunsalossa. Säätiön palveluksessa on jo     työn-
tekijää, lisäksi erilaisia harrasteryhmiämme ohjaa 30 
vapaaehtoistyöntekijäämme. 

 200

39,-(69,-)

MATKASÄNKY
- 60 x 120  - patja  - kantokassi

MATKA-
RATTAAT

- makuuasennolla
- isot pyörät

79,-
(99,-) (179,-)

 Cosmic  Comfort S
TURVAISTUIN

- voidaan käyttää
2-suuntaan

    - n. 4 kk-jopa 6 v.
        - 0-25 kg

259,-149,-
(349,-)

Kid Plus
TURVA-
ISTUIN

- 3-12 v.
- 15-36 kg

Is
ok
at
u

Asemakatu
SKV

Ark.  10-18 • La 10-14

AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!
Isokatu 8 (käynti Asemakadulta) 90100 Oulu • Puh. 08-3112120

Logico S 
TURVAKAUKALO 

+ ALUSTA
- 0-13 kg

- helppo ja 
nopea kiinnitys

Junior
TURVAVYÖ-

ISTUIN
- 3-12v - 15-36kg

- koroke 
myöhemmin

(198,-) Alk.Alk.

TURVAKAUKALO 

39,-39,-39,-39,-39,-39,-39,-39,-
10,-

10,-2,-
19,- 20,-

HYTTYSVERKKO
ratas/vaunu

AURINKO-
SUOJAT
auton 
ikkunaan

RUOKAILU-
VÄLINEITÄ
lautanen, 
nokkamuki, 
kulho

pari

PÄIVÄVARJO
- ratas/vaunu
- UV-suojattu

Pehmeästi 
keinuja
SITTERI

Junior

MATKA-

79,-79,-
(99,-)

TURVAVYÖ-TURVAVYÖ-
ISTUIN

- 3-12v - 15-36kg
- koroke 

- 3-12v - 15-36kg
- koroke 

- 3-12v - 15-36kg

myöhemmin

MATKASÄNKY

259,-259,-259,-
JuniorJunior

TURVAVYÖ-
Junior

TURVAVYÖ-
JuniorJuniorJunior

TURVAVYÖ-TURVAVYÖ-
Junior

TURVAVYÖ-
Junior

Isommille

LAPSILLE

149,-
- makuuasennolla- makuuasennolla- makuuasennolla

- isot pyörät
- makuuasennolla- makuuasennolla

69,-
89,-99,-

(49,-)

10,-10,-10,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-
kulho

w w w. v a u v a t a l o j o h a n n a . f i

3 KPL

MAM ULTIVENT
TUTTIPULLO

w w w. v a u v a t a l o j o h a n n a . f iw w w. v a u v a t a l o j o h a n n a . f iw w w. v a u v a t a l o j o h a n n a . f iw w w. v a u v a t a l o j o h a n n a . f iw w w. v a u v a t a l o j o h a n n a . f iw w w. v a u v a t a l o j o h a n n a . f iw w w. v a u v a t a l o j o h a n n a . f iw w w. v a u v a t a l o j o h a n n a . f i

TUTTIPULLO

Etuasiakas 
saa EnEmmän 

Pohjoista voimaa etuasiakkaana  
saat käyttöösi monipuolisen  

etupaketin, joka sisältää 
mukavia lisäpalveluita 
ja rahanarvoisia etuja.

Tutustu, ihastu ja ota käyttöön 
www.pohjoistavoimaa.fi/etuasiakas

TARVITSETKO MAJAN, MÖKIN VAI AITAN?!

METSOLA 25

PARRA-SAUNA 4 
löylyvalmis paketti 9  m2

MONIKÄYTTÖMÖKKI 13 m2

RUSKA-VARASTO/ PUU-CEE 8 m2

GRILLIKOTA 

Puulato 9 m2

Puulato 6  m2

Ruska varasto 5,7 m2

Puu-cee 1,6 m2

OLE HYVÄ, VALITSE MIELEISESI

Mäki-Mikkiläntie 6, 64700 TEUVA
puh. (06) 267 2661, 0500 160 191
Avoinna: ma-pe klo 8.00–16.00.
Muina aikoina sop. mukaan.

saunat@saunat.net
www.saunat.net

Palvelemme ruotsin kielellä 
Arto Ranta, Vaasa
0400 366 205

METSOLA 70 
HUVILA 17.540€

METSOLA 15 
SAUNA-TAKKATUPA 2.790€alk.

7.100€
2.790€

1.990€
1.290€

alk. 1.690€
1.100€

890€
790€
390€

OKH 483 A, ESLH-2009-07280/Tu-52. Myönnetty 3.9.2009.

Lahjoita elämän 
monimuotoisuuden 
suojeluun! Luonnon-
perintösäätiö ostaa 
lahjoitusvaroin 
arvokkaita luonnon-
alueita ja rauhoittaa 
ne pysyvästi.

Tiedustelut: 040-586 3950, toiminnanjohtaja Anneli Jussila
www.luonnonperintosaatio.fi • info@luonnonperintosaatio.fi

Lahjoitustili Op 549409-522493

koti
metsä

on monelle

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO
Ainolan puisto

Marja-Liisa Ahosolan 
käsissä ja ohjauksessa 

syntyneet 
nukketalominiatyyrit

Perusnäyttelyt

Lapsille Koiramäki-osasto

Puh. 044 7037161Avoinna ti - pe 10 - 18, la - su 11 - 18 www.ouka.fi/ppm

Vain ”kylpijät puuttuu!”

Kuvan 
malli 
9,3 m213.650€

SOITA
044-5572660
www.peuratalot.fi

sekä saunakaivo
KAUPAN PÄÄLLE!

Kylpyvalmiit 
Peura-pihasaunat
tontille tuotuna 

Elokuun toimituksiin -5%

Terveydenhoitoa

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 

  
VERKKOKAUPPA AVATTU! www.divisa.fi

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446

verkkokauppa avattu! www.divisa.fi
Terttu Lilja Oy 
Hallituskatu 19, 08 332 283  

Respecta Oy
Kiviharjunlenkki 4, 040 348 8597

Tilaa ilmainen esite 
0400 223 446

jm Oulu

Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt
p. 040 729 2119

ILMOITA
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Maamerkki

Kaupunkia mereltä päin lähestyttäessä korkea männynlatva 
näkyi muiden puiden latvastojen yläpuolella. Oli seilattava 
sitä kohti, jotta satama löytyisi. Merikaupungissa kaupan-
käynti toi leivän. Laivat rakennettiin itse. Tuo korkein puu, 

kotisataman merkki, sai nimekseen suolamänty. Terva vaihdettiin 
suolaan, jolla säilöttiin elintarvikkeet. Taas pärjättiin talven yli.

Leivän hankkimiseksi oli lähdettävä kauas, että voisi taas pa-
lata kotiin. Maamerkki tarvittiin. Risti näyttää tien kohti Tai-
vaan kotia. Se on näkyvissä, että ihmiset löytäisivät tien Jumalan 
ja toistensa yhteyteen.

Efesolaiskirjeessä ”Kristus tuli julistamaan rauhaa teille, jot-
ka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä” (Ef. 2:17). 
Siksi on hyvä tulla koolle kaukaa ja läheltä. Herättäjäjuhlille saa-
vutaan tapaamaan ystäviä, mutta ennen kaikkea etsimään hengel-
listä ydintä. Juhlakentällä kulkee myös niitä, jotka ovat liikkeellä 
ensimmäistä kertaa. Herättäjäjuhlat ovat siis kohtaamispaikka: 
ihmisen ja Jumalan, mutta myös ihmisen ja ihmisen. Yhteyden 
kaipaaminen saa meidät liikkeelle. 

Puhein ja veisuin kuljetaan ”kohti sisällistä tykökäymistä ris-
tiinnaulitun Vapahtajan kanssa” Paavo Ruotsalaisen sanoin. 
Niissä kuullaan evankeliumin ääni. Kristus tulee luoksemme. 
Rukous kaikuu laulettuna. Pyhäaamuna kokoonnutaan ehtool-
lisen sakramentin äärelle. 

Armon kokemisesta tulee toivon vakuutus: ristiinnaulittu on 
läsnä elämässämme. Toivo kantaa. 

SaMuEl SalMI
Oulun hiippakunnan piispa

Arvoisat 
herättäjuhlavieraat

Oulun seurakuntien puolesta minulla on ilo toivottaa tei-
dät lämpimästi tervetulleiksi Ouluun ja Raksilan alueel-
le sijoittuville herättäjäjuhlille. Tämä juhlakenttä, joskin 
hieman erimuotoisena palvelee nyt toisia Oulussa pidet-

täviä herättäjäjuhlia. Edelliset olivat vuoden 1983 juhlat.
Herännäisyyden asema kirkollisessa elämässä Oulussa ja Ou-

lun seudulla on perinteisesti ollut vahva, vaikka aivan viimeisten 
vuosikymmenten aikana sen näkyvyys onkin hieman hiipunut. 
Herännäisyys yhdessä pohjoisen Suomen toisen vahvan herätys-
liikkeen eli lestadiolaisuuden kanssa on läpi vuosikymmenten ai-
na 1800-luvulta alkaen antanut oman vahvan panoksensa pohjo-
lan valkean kaupungin hengelliseen elämään.

Kirkollisen elämän juuret Oulussa ovat toki huomattavasti 
vanhemmat. Itsenäinen kirkkoherrakunta Oulusta tuli vuonna 
1608 ja jo sitä ennen kirkollista toimintaa oli hoidettu osana Li-
mingan emäseurakuntaa. Hiippakunnan pääpaikaksi ja tuomio-
kirkkoseurakunnaksi Oulu muuttui vuonna 1900, jolloin piispan-
istuin siirtyi Kuopiosta Ouluun.

Oulun seudulla herännäisyyden ensiaskeleet sijoittuvat 
1800-luvun alkuvuosiin, vaikka itse Oulussa vaikutus vahvistui 
vasta vuosisadan jälkipuoliskolla. Tunnetuimpia henkilöitä liik-
keen leviämisessä olivat muun muassa rehtori Mauno Rosendal 
sekä piispa Juho Rudolf Koskimies. Piispa Juho Rudolf Koski-
mies, Oulun hiippakunnan ensimmäinen ja pitkäaikaisin piispa 
taas oli omalta osaltaan vaikuttamassa Oulun ensimmäisten he-
rättäjäjuhlien pitämiseen vuonna 1928. 

2000-luvun seurakuntaelämä Oulussa nousee alhaalta, seura-
kuntalaisista. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten rin-
nalla elää moninainen, seurakuntalaisten aktiivisuudesta kumpu-
ava toiminta, josta te juhlavierainakin saatte pienen makupalan 
juhlien ja niiden käytännön järjestäjien myötä.

Kristuksen sisällisen tuntumisen toivossa.

MattI PIkkaRaINEN 
tuomiorovasti

Oulu tunnetaan kesäta-
pahtumien kaupunkina. 
Tänä kesänä Oulun seu-
dun ohjelmaa värittävät 

hengelliset tapahtumat, joista he-
rättäjäjuhlat järjestetään tulevana 
viikonloppuna. Oulu on pohjoi-
sin paikkakunta, jossa juhlat on 
järjestetty, ja Oululla on kunnia 
olla juhlapaikkakuntana jo nel-
jättä kertaa.

Herättäjäjuhlat ovat helposti 
lähestyttävät koko kansan juhlat. 
Taivasalla sijaitsevalla Raksilan 
juhlakentällä katto on korkealla 
ja seinät lavealla. Raksilan urhei-
lukeskus on erinomainen juhla-
paikka niin sijaintinsa kuin puit-
teittensa vuoksi. Herättäjäjuhlille 
on helppo poiketa, vaikka ei olisi 

niillä aikaisemmin käynytkään.
Yhteisöllisyys ja suvaitsevai-

suus ovat Oulun kaupungin ar-
voja, jotka näkyvät erityisen hy-
vin herättäjäjuhlilla. Avarakat-
seisuus kuuluu herännäisyyden 
henkeen, ja kaikki ovat tervetul-
leita juhlakentälle uskon määräs-
tä tai taustasta riippumatta. Juh-
lilla tutut ja tuntemattomat ovat 
yhtä suurta perhettä ja yhteisölli-
syys on vertaansa vailla.

Yhteisöllisyys näkyy erityises-
ti myös järjestelyissä, josta vastaa-
vat vapaaehtoiset seurakuntalai-
set. Oheisohjelmassa näkyy ou-
lulainen osaaminen, jossa pai-
kalliset kulttuuriosaajat tarjoa-
vat elämyksiä juhlavieraille. Ou-
lun juhlien ohjelma erottuu mo-

nipuolisuudellaan, mikä on omi-
naista myös oululaiselle kulttuu-
rielämälle.

Kirkot ovat oleellinen osa Ou-
lun katukuvaa, ja seurakunnat 
ovat mukana oululaisten arjes-
sa ja juhlassa. Kaupunki ja seu-
rakunnat tekevät yhteistyötä hy-
vässä hengessä, ja yhteistyötä on 
tehty myös herättäjäjuhlia järjes-
tettäessä. Toivon, että herättäjä-
juhlat tarjoavat mieleenpainuvia 
elämyksiä niin oululaisille kuin 
muualtakin saapuville juhlijoille.

Tervetuloa Ouluun herättäjä-
juhlille!

MattI PENNaNEN
kaupunginjohtaja

Oulun Raksilan urheilu-
keskuksessa 8.–10. heinä-
kuuta järjestettävät valta-
kunnalliset herättäjäjuh-

lat eivät vaadi liikenteeltä erikoi-
sia poikkeusjärjestelyjä.

Juhlavieraat ohjataan juhlien 
omille pysäköintialueille, joilla on 
omat liikenteenohjaajat. Järjestäji-
en toiveena on, että oululaiset juh-
lavieraat saapuisivat paikalle muil-
la kulkuvälineillä kuin autolla, jot-
ta kauempaa tulleet saisivat park-
kipaikat läheltä juhlakenttää.

Autolla tultaessa valtateiden 4, 
20 ja 22 varressa olevat taulut ja 
Suomen liput kertovat ensimmäi-
senä juhla-alueen lähestymisestä. 
Varsinaiset opasteet alkavat Oulun 
kaupungin taajaman laidoilta. 

P-alueet avataan pääsääntöi-

sesti perjantaina kello 16 ja sulje-
taan sunnuntaina kello 17. Park-
kipaikkoja ei voi varata etukäteen, 
vaan kaikki ajoneuvot ohjataan 
tulojärjestyksessä vapaina olevil-
le paikoille.

Raksilassa, Kontinkankaalla se-
kä Kaukovainiolla on pysäköinti-
alueita, jotka ovat vain herättä-
jäjuhlille tulijoita varten ja siksi 
myös maksullisia. Tällaisia P-alu-
eita ovat muun muassa Ouluhal-
lin, Oulun uimahallin, Oulun rau-
hanyhdistyksen, Huuhkajapuis-
ton, Teuvo Pakkalan kadun am-
mattikorkeakoulun sekä Kotkan-
tien oppilaitosten parkkialueet.

Ouluhallin pysäköintialue on 
varattu inva-matkailuautoille, lin-
ja-autoille, kutsuvieraille sekä lei-
riytyjille. Inva-henkilöautot opas-

tetaan Oulun uimahallin parkki-
paikoille.

Pysäköintimaksun voi suorit-
taa ainoastaan käteisellä P-alueel-
le tultaessa. Parkkimaksu on hen-
kilöautoilta 5 euroa päivältä tai 10 
euroa koko juhla-ajalta. Asuntoau-
tojen ja -vaunujen paikat maksavat 
20 euroa päivältä ja 40 euroa koko 
juhla-ajalta. Linja-autoista ei peri-
tä maksua.

Paikoitusalueilta on ilmainen 
linja-autokuljetus juhlakentäl-
le noin 20 minuutin välein. Bus-
sit ovat matalalattiaisia kaupunki-
liikenneautoja, joten ne soveltuvat 
hyvin myös liikuntarajoitteisille ja 
lastenvaunuja työntäville. Liiken-
teenohjaajat ja kyltit opastavat juh-
lavieraat oikeille bussipysäkeille.

Herättäjäjuhlien liikenne  
ei vaadi poikkeusjärjestelyjä

Oulu herää juhlaan

Herättäjäjuhlat Oulussa 8.–10.7.2011
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Sydänääniä 
räpäten ja veisaten

Herättäjäjuhlat Oulussa 8.–10.7.2011

Herättäjäjuhlien musiikkitapahtumat

Siionin virsiä on sanottu he-
rännäisyyden sydänäänik-
si, ja niiden tahdissa sykki-
vät myös Oulun herättäjä-

juhlat. Tuhatlukuisen kansan yh-
teisveisuu on monelle kesän ko-
hokohta. Lapsiperheet ovat liik-
keellä sankoin joukoin, ja nuo-
rille on omat veisuutilaisuuten-
sa. Siioniin eli taivaan kaupun-
kiin kuljetaan nykyään myös rä-
päten ja rokaten.

Yksi Siionin virsiin kiinni-
kasvaneista nuorista on musiik-
kipedagogi Juho Peltoniemi, jo-
ka johtaa Oulun körttiopiskelijoi-
den kuoroa. Hän esiintyy kuoron-
sa kanssa herättäjäjuhlilla useaan 
otteeseen sekä veisuutilaisuuksis-
sa että hiphop-henkisessä konser-
tissa nimeltä Joka tahtoo tulla saa.

 Peltoniemi on nähnyt, kuin-
ka veisuuperinne välittyy elävänä 
ja voimallisena. Kun lapsukaiset 
leikkivät seurapenkkien vieressä, 
virret iskostuvat muistin varhai-
siin kerroksiin. 

– Virret ovat nykyään aika ten-
dikkäitä, muistuttaa Peltoniemi 
viitaten pop- ja jazzartistien vir-
silevyihin.

Rokista 
klassiseen
Karjasillan seurakunnan lähetys-
sihteeri Paula Rosbacka on ollut 
suunnittelemassa Oulun herättä-
jäjuhlien nuorekkaampaa ohjel-
maa. Hänen ylpeytenään on lau-
antai-illan konsertti, jossa kolme 
nimekästä kokoonpanoa tulkit-
see uusiksi suomalaisten hengel-
listä perintöä. 

Ensimmäinen heistä on YUP-

yhtyeestä tuttu Jarkko Martikai-
nen.

– Halusimme mukaan aina-
kin yhden artistin, joka ei edus-
ta tuttua ja turvallista gospelgen-
reä. Kuitenkin Jarkko Martikai-
nen on hyvin perillä hengellisis-
tä kysymyksistä, Rosbacka kertoo.

Martikainen on joskus kut-
sunut itseään "ateistiksi Jumalan 
armosta", mutta sanoo nykyään 
olevansa lähempänä toiveikasta 
epäilijää. 

Toinen tähtiesiintyjä on pianis-
ti-lauluntekijä Laura Sippola bän-
deineen. Rosbackan mukaan hä-
neltä tullaan kuulemaan myös ver-
sioita Siionin virsistä.  Mika Nuor-
va ja Pekka Kosonen Soihtuorkes-
tereineen kuuluvat kansanomai-
sen körttigospelin eliittiin. 

Taivaan ihanuudesta saa esi-
makua lauantai-iltana Tuiran kir-
kossa, kun virsisävelmät kajahta-
vat vaskipuhallinten voimalla 
ja heleällä sopraanoäänellä. Sa-
maan aikaan Karjasillan kirkos-
sa aukaisee soitinkotelonsa Aho-
lansaari Sinfonietta. Nuorekas or-
kesteri musisoi solistinaan barito-
ni Jaakko Kortekangas ja johtaja-
naan Jyri Nissilä. Perjantai-iltana 
voi hiljentyä urkujen ja cembalon 
ääreen tuomiokirkossa. Kastellin 
kirkko puolestaan täyttyy per-
jantaina surumielistä folkia soit-
tavan Mustarastas-yhtyeen mu-
siikista. 

Kuoromusiikin ystävää hem-
motellaan, kun alueelliset ja val-
takunnalliset kuorot pääsevät ää-
neen lukuisissa tilaisuuksissa. Yh-
teislauluun voi yhtyä seurapuhei-
den lomassa sekä nuorten yövei-

suussa lauantaiyönä.

uuden ja 
perinteisen remix
Mutta mitä Siionin virret mer-
kitsevät nuorelle oululaismiehel-
le? Juho Peltoniemi tunnustaa, 
että ne ovat hänelle lohdun tuo-
ja arjen kaaoksessa. Kun elämä 
on hektistä ja irrallisuuden tunne 
kalvaa takaraivossa, virsistä kum-
puaa rauha ja yhteenkuuluvaisuu-
den tunne.

– Kun olin vaihto-opiskelija-
na, turvallisuuden tunne palasi 
kun mieleen nousi tuttujen virsi-
en säkeitä. 

Paineiden keskellä virret muis-
tuttavat, ettei ihmisen tarvitse 
yrittää yli voimiensa. Herännäi-
syys korostaa ihmisen pienuutta 
ja heikkoutta; uskokin on lahjaa 
Jumalalta.

– Jos ei ole omaa voimaa, vir-
sistä viriää uutta uskoa, Peltonie-
mi vahvistaa. 

Virsiä veisatessaan Juho Pelto-
niemi kokee olevansa osa suku-
polvien jatkumoa. Siionin virret 
ovat hyvin muistissa koko hänen 
johtamallaan Oulun körttiopis-
kelijoiden kuorolla: viime kevää-
nä he veisasivat Siioninvirsimara-
tonissa koko laulukirjan läpi.

– Aikaa kului 19 tuntia! Pelto-
niemi kertoo.

Nykypolvi tekee toki jotain eri 
tavalla kuin entiset, kuten sovit-
taa ja sanoittaa Siionin virsiä uu-
siksi. Esimerkki tuoreesta otteesta 
on lauantai-iltapäivän konsertti, 
jossa Peltoniemen kipparoiman 
kuoron lisäksi lavalle astuu olu-
lulainen rap-artisti MC Hegu-

li eli Heikki Mustakallio. Hänet 
tunnetaan parhaiten Oulun seu-
rakuntayhtymän Elossa-kampan-
jan tunnusbiisistä vuodelta 2009. 

MC Hegulin versioissa vanhat 
virret on puettu hiphop -kutei-
siin. Rap-lyriikat tarttuvat nuo-

rille kipeisiin teemoihin. Viitta-
uksia on niin kirkkoisä Augusti-
nukseen kuin dinosauruksiinkin. 

Juho Peltoniemi on sovittanut 
ja myös soittaa syntikkataustat 
virsistä otettuihin aihiohin. 

– Lavashowssa on myös visu-

Perjantai 8.7.
Veisuut
kello 16 juhlakentällä

Tenavakirkko 
kello 17 Ouluhallissa. Herättäjäjuhlien lasten 
kirkkohetki.

Kiittäkää Herraa -konsertti 
kello 20 Oulun tuomiokirkossa. Maija Tynkkynen 
soittaa cembaloa ja urkuja. Ohjelma 5 euroa.

He veisaa virttä uutta -konsertti 
kello 20 Karjasillan kirkossa. Herännäisnuorten kuoro, 
joht. Samuli Korkalainen. Oulun körttiopiskelijoiden 
kuoro, johtajanaan Juho Peltoniemi. Lauluyhtye Histan 
veisaajat. Ohjelma 5 euroa.

Sävel kantaa -konsertti 
kello 21.30 Oulun tuomiokirkossa. Konsertissa 
soittaa puhallinorkesteri Viventti johtajanaan Kimmo 
Rantakeisu. Ohjelma 5 euroa.

Murretut värit 
kello 21.30 Kastellin kirkossa. Mustarastas-yhtyeen 
konsertti. Ohjelma 5 euroa. 

Nuorten ja opiskelijoiden yöveisuut 
kello 23–23.45 Karjasillan kirkossa.

Lauantai 9.7.
Lasten veisuut
kello 9.45 Ouluhallissa

Vuoroveisuut
kello 10.30 juhlakentällä

Perhekonsertti 
kello 14.30–15.15 Ouluhallissa. Tapahtumassa 
konsertoi Jouko Mäki-Lohiluoman perheyritys 
moninaisin soittimin.

Joka tahtoo tulla saa -konsertti 
kello 17.30–18.30 Ouluhallissa. Konsertissa musisoivat 
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro feat. MC Heguli. 
Kuoroa johtaa Juho Peltoniemi.

Martikainen on 
joskus kutsunut 
itseään "ateistiksi 
Jumalan armosta", 
mutta sanoo nykyään 
olevansa lähempänä 
toiveikasta epäilijää. 

Jarkko Martikainen esiintyy lauantai-illan Toivon Kannanottoja -konsertissa.
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Matti Tikanmäki on 30-vuotias oululainen 
yrittäjä. Hän järjestää vaimonsa kanssa seuroja 
kotonaan ja odottaa herättäjäjuhlia, vaikka 
niiden jälkeen mielen valtaa aina haikeus. 

Herännäisyys on yksi herätysliikkeisestä, mutta koen sen 
enemmänkin ajatustapana kuin liikkeenä. Alun perin 
herännäisyys on ollut tapa harrastaa hengellisyyttä. 
Herännäisyyden ydin on ajatus suuresta Jumalasta ja 

pienestä ihmisestä. Siksi me ajattelemmekin, ettei kaikkea voi 
mitenkään ymmärtää. Se on nöyryyttä.

Olemassaolon pohtimista tomun tasalta se ei kuitenkaan 
estä. Herännäisyyden ytimessä on seuratoiminta. Seuroissam-
me saavat puhua kaikki. Olemme pyytäneet körttiopiskelijoi-
den seuroihin yleensä yhtä henkilöä puhumaan ja loput pu-
hujat löytyvätkin seuraväestä, kynnys puhumiseen on matala. 

Seuroissa kuullaan muutama puheenvuoro, keskustellaan 
ja veisataan virsiä. Puheissa on Raamattu mukana, mutta kuu-
lijoilta ei oleteta pohjatietoa. Puheet sopivat kaikenikäisille ja 
kaikenlaisista taustoista tuleville. Ne ovat ihmiseltä ihmiselle, 
arkista pohdintaa. 

Uskomme, että taivas ja helvetti ovat olemassa. Meillä ei ole mui-
ta pelastuskäsityksiä kuin se, että taivaspaikkaa ei saavuteta omil-
la teoilla ja ponnistuksilla. Ei ole mitään tiettyä ryhmää, joka au-
tomaattisesti pääsisi taivaaseen. Kaikki on kiinni armosta. Juma-
lan huolenpito tulee osaksemme, vaikka emme sitä ansaitsisikaan. 

Moni tuttuni sanoo, että heidät on rakastettu herännäisyy-
teen ja niin kävi minullekin, olen tullut mukaan toimintaan 
vaimoni kautta. Esimerkiksi isäni pappa oli innokas körtti, jo-
ka kävi seuroissa naapuripitäjissäkin, mutta se into on jotenkin 
hypännyt parin sukupolven yli.  

Joillekin vanhemman polven körteille esimerkiksi punainen 
väri on kielletty. En kuitenkaan ole sitä mieltä, että herännäi-
syys olisi jakaantunut. Me nuoremmat olemme vain tottuneet 
paljon yltäkylläisempään elämään ja se korostaa vanhemman 
väen konservatiivisuutta.

Meillä ei ole käyttäytymisohjeita tai asukoodeja. Herännäi-
syydessä ei ole asetettu normeja, miten elää, päinvastoin. Tois-
ten ihmisten moralisointia ei harrasteta, koska kukaan ei ole 
synnitön. Minäkään en ole puhdas pulmunen. 

Seuroihin mahtuu paljon itsensä rikkinäiseksi tuntevia. Me-
lankolisuuteen taipuvat suomalaiset tuntevat varmasti helposti 
olevansa jotenkin rikki. Seurapenkissä on meille kaikille tilaa.

ElSI SalOVaaRa

Mikä herätysliike?

Matti Tikanmäki on rakastettu mukaan herännäisyyteen.

Herännäisyys

S anna Tu r u n e n

• Herännäisyys eli körttiläisyys on Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla 

1700-luvulla alkunsa saanut yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista 

perinteisistä herätysliikkeistä.

• Nimitys körttiläisyys ja körtti tulevat halventavasta nimityksestä, joka to-

dennäköisesti liittyy heränneiden miesten käyttämään takkiin ja sen ta-

kaliepeiden kolmeen halkioon. Ruotsin kielessä takinlieve on ett skört.

• Laulukirja Siionin virret on alun perin suomennos ruotsalaisten 

herrnhutilaisten 1740-luvun Sions Sånger -laulukokoelmasta.

• Kattojärjestö on Herättäjä-Yhdistys, jonka pääpaikka on Lapualla. 

• Herättäjä-Yhdistyksellä on yhdeksän kansanopistoa, esimerkiksi Pal-

tamossa sijaitseva Kainuun opisto ja Ylivieskassa sijaitseva Raudasky-

län opisto.

• Vuoden 2009 työntekijäkyselyn mukaan noin 14 prosenttia evanke-

lis-luterilaisen kirkon kuuluu herännäisyyteen. Papistossa se on ylei-

sin herätysliike.

Herättäjäjuhlat Oulussa 8.–10.7.2011

Toivon kannanottoja -konsertti 
kello 20.30–21.30 Ouluhallissa. Lavalle 
nousevat Jarkko Martikainen, Laura 
Sippola bändeineen sekä Mika Nuorva ja 
Pekka Kosonen Soihtuorkestereineen. Liput 
maksavat 10 euroa, ja niitä voi ostaa ovelta klo 
19.45 alkaen, ennakkomyynti on Herättäjä-
Yhdistyksen nuorisotyön kojulta.

Ystävät taivaan tiellä -konsertti 
kello 20.30–21.30 Oulun tuomiokirkossa. 
Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kuoro, 
johtajanaan Samuli Korkalainen. Ohjelma 5 
euroa.

Omenankukat 
kello 20 Kastellin kirkossa. Oskar Merikannon 
yksinlaulut kuorosovituksina. Sofia Magdalena 
-yhtyeen konsertti, kuoroa johtaa Raimo Paaso. 
Ohjelma 5 euroa. 

Herra korkiast' kiitet' olkoon 
-konsertti 
kello 21.30–22.30 Tuiran kirkossa. Konsertissa 
soitetaan ja veisataan vanhaa virsikirjaa. 
Ohjelma 5 euroa.

Aholansaari Sinfonietta 
kello 22–23 Karjasillan kirkossa. Johtajana Jyri 
Nissilä, baritoni Jaakko Kortekangas. Ohjelma 
10 euroa Aholansaaren kojulta ja tuntia ennen 
konserttia ovelta. 

Herättäjäjuhlaohjelma löytyy kokonaisuudessaan 
sivulta 19.

Herättäjäjuhlien musiikkitapahtumat

aalisia elementtejä, kuten koreo-
grafiaa ja Laura Ainalin tekemä 
videoesitys,  Peltoniemi lisää.

Paula Rosbacka toteaa, et-
tä konsertit on listattu juhlien 
oheisohjelmaan. Niiden paino-
arvo ei kuitenkaan ole vähäi-

sempi.
– Konserteissa 

ei Sana lopu kesken. 
Musiikki on paljonpu-
huvaa! Rosbacka vakuuttaa.

RIIkka VuORIJÄRVI

Kuuntele 
juhlia radiosta 
Körttiradio kuuluu 35 

kilometrin säteellä Oulusta 
taajuudella 98,7 MHz. 

Lähetyksiä voi kuunnella myös 
Internetin kautta. Nettiradion 

linkki sekä taajuustiedot 
löytyvät osoitteesta 

www.oulun-
herattajajuhlat.fi.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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Haukiputaan seurakun-
nan kirkkovaltuusto 
on hyväksynyt strategi-
an vuosille 2011–2012. 

Sen tulevaisuuden näky, eli vi-
sio, on Haukipudas, vireiden 
kylien seurakunta. Haukipu-
taan seurakunta, elävine kyli-
neen, on mukana ihmisten elä-
mässä pyhässä ja arjessa.

Seurakunnan tehtävässä, 
missiossa, luotetaan seura-
kuntatyön jatkuvuuteen. Toi-
minta perustuu kirkon kaste- 
ja lähetyskäskyyn. Seurakun-
tatyön keskipisteenä ovat Sa-
na ja sakramentit. Yhteiseltä 
perustalta nousevat seurakun-
nan tehtävät: julistus, kasvatus, 
diakonia ja lähetys.

Haukiputaan seurakunta 
tahtoo määrätietoisesti säilyt-
tää oman identiteettinsä tu-
levaisuudessa. Strategian ta-
voitteissa vuosille 2011–2012 

painotetaan: Haluamme seu-
rakuntana olla osa näkyvää 
maailmanlaajaa Kristuksen 
kirkkoa! Tarjoamme palvelut 
omasta seurakunnasta, ja ha-
luamme vaikuttaa siihen, että 
näin tapahtuu myös tulevai-
suudessa.

Haukiputaan seurakun-
nan kirkkovaltuusto hyväksyi 
kokouksessaan myös vuoden 
2010 toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen, joka oli ylijää-
mäinen 268 351,45 euroa. Ve-
rotulojen kokonaistilitys kas-
voi edellisvuodesta 1,7 pro-
senttia. Kirkollisverotilitykset 
kasvoivat 0,6 prosenttia ja yh-
teisöverotulot kasvoivat edel-
lisvuoden notkahduksen jäl-
keen 19,3 prosenttia. 

Kirkkovaltuusto päätti, että 
tuloveroprosentti säilyy ennal-
laan 1,5 prosentissa.

Varmasti monelle meistä 
maistuivat juhannuksena 
makkarat ja muut grilla-
tut lihatuotteet. Juhan-

nuksena voi kuitenkin kokeilla 
perinteisempiäkin herkkuja. 

Limingan seurakuntatalon 
keittiössä valmistettiin juhan-
nuksen alla juhannusjuustoa jo-
ka tunnetaan myös nimellä ma-
kiajuusto. Valmistuksesta vastasi-
vat Anneli Alaranta ja Tuula Uit-
to. Niin himottua juhannusjuusto 
oli, että valmistettu erä oli jo en-
nakkotilauksena loppuunmyyty.

keitettävä 
rauhallisesti
Juuston teko oli aloitettu aamul-
la seitsemän aikoihin. Valmistuk-
sessa käytetty maito saatiin lahjoi-
tuksena lähitiloilta. Anneli Ala-
ranta kertoi tarkemmin juuston 
teon saloista.

– Aluksi maito lämmitetään ja 
sen annetaan juoksettua noin tun-
nin ajan, että siitä tulee sopivan jä-
mäkkää. Sitten maitoa keitetään 
viisi, kuusi tuntia, riippuen siitä mi-
ten punertavaa juustosta halutaan.

Keitettäessä maidosta erottu-
vat juustokokkareet ja hera. Käy-
tetty maitomäärä hupenee rau-
hallisen keittämisen aikana puo-
leen. Jos juustoa haluaa tehdä it-
se, on käytettävä homogenoima-
tonta maitoa.

Nautitaan 
kylmänä 
Seuraavaksi juusto siivilöidään 
herasta, jäähdytetään ja pakataan. 

Maisteltavan makiaa juustoa

Jokaiseen pakkaukseen tulee puo-
let heraa ja puolet juustoa. 

– Ylimääräisen heran voi käyt-
tää leipomiseen tai vaikka jan-
ojuomaksi, vinkkaa Alaranta. Jo-
kaisella kylällä on omanlaisensa 
tapa juuston valmistamisessa. Me 

laitamme lopuksi juustoon suo-
laa, mutta kaikki eivät laita.

Juhannusjuusto kannattaa 
nauttia mahdollisimman kylmä-
nä sokerin kera. 

– Juhannusjuusto on sellainen 
ruoka, että lapset taikka aikuiset-

kin joko tykkäävät siitä tai eivät. 
Se voi olla vähän oudompaa lap-
sille. Kaikki kuitenkin maistavat, 
naurahtaa Alaranta. 

Ja hyvältä se maistui.  

SaNNa tuRuNEN 

Juhannusjuuston, eli makiajuuston 
ohje löytyy osoitteesta http://
keittokirja.ruokatieto.fi/

Pe k ka H e l i n

Haukiputaan 
seurakunnassa luotetaan 
oman työn jatkuvuuteen

Lumijoen pappilan kauppa purkautui

Lumijoen pappila asetet-
tiin myyntiin alkuvuodes-
ta 2011. Seurakunnan kirk-
kovaltuusto päätti hyväksyä 

pappilasta tehdyn 350 000 euron 
tarjouksen helmikuussa ja kaup-
pasopimus Kim Bjarne Rosenk-
ronen kanssa allekirjoitettiin tou-
kokuun alussa. 

Kesäkuun aikana ilmeni, ettei 

Rosenkrone pysty rahoitusvaike-
uksiensa vuoksi suoriutumaan os-
tosummasta ja kauppa purettiin 
yhteisymmärryksessä. 

Kirkkovaltuuston puheenjohta-
ja Seppo Pietilä kertoo, että pappi-
la menee heti uudelleen myyntiin. 

– Kevättalvella pappilasta jäte-
tyt ostotarjoukset eivät enää ole 
voimassa, joten kaikkien kiinnos-

tuneiden on laitettava uudet tar-
joukset.

Lumijoen pappilassa järjestet-
tiin talvella useita avoimien ovien 
esittelytilaisuuksia. Tällaisia on 
tulossa myös nyt, ja Pietilän mu-
kaan niistä ilmoitetaan mahdolli-
simman pian.

Vainajien säilytystilalle ei myönnetty
lisärahaa Tyrnävällä

Tyrnävän seurakunnan 
kirkkovaltuusto äänesti 
23. kesäkuuta pitämässään 
kokouksessa nurin kirkko-

neuvoston esityksen 60 000 lisä-
määrärahan myöntämisestä ra-
kennushankkeille.

Kirkkovaltuusto myönsi jo tou-
kokuussa 142 000 euroa lisämää-

rärahaa uuden vainajien säilytysti-
lan rakentamiseksi sekä 20 000 eu-
roa nykyisen vainajien säilytysti-
lan ja kanttorin nykyisen työhuo-
neen muutostöihin. Kuluvan vuo-
den määrärahoissa hankkeelle oli 
varattu 120 000 euroa.

6. kesäkuuta mennessä jätetyis-
sä urakkatarjouksissa LVI-tekniset 

työt sekä sähkötekniset työt olivat 
kustannusarvion mukaiset. Ra-
kennusteknisten töiden tarjouksis-
sa kustannusarvio ylittyi kuiten-
kin 52 700 eurolla, minkä johdosta 
lisämäärärahaa esitettiin.

Hankkeen valmistelu palautui 
kirkkovaltuuston päätöksellä ta-
kaisin kirkkoneuvostolle.

Anneli Alaranta on kokenut juhannusjuuston tekijä.
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Magneettikuvaukset
Oulussa joka viikonloppu!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 259€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

Evankeliset kesäjuhlat
   Tampereella 6.-7.8.2011
Juhlilla mukana mm. piispa Matti Repo, tuomio-
rovasti  Olli Hallikainen, rehtori Petri Välimäki

Lisätiedot:
www.evankeliset.net

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta
        ja Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

Juhlat järjestää:

on siirtynyt 
kesäaikatauluun. 

Palaamme normaaliin 
ilmestymistahtiin 

elokuussa. 
Ilmestymispäivät:

21.7.
4.8. 
18.8.
25.8.

Tapahtumat

Kesäillan sävelhartauksia 
Haukiputaalla 21. kesää

Kesäillan sävelhartaudet kai-
kuvat Haukiputaalla tors-
taisin kello 20 aina elokuun 
loppuun. Kesäillan sävel-

hartauksia on järjestetty säännöl-
lisesti vuodesta 1991. Teemaksi on 
vakiintunut ”Soi kunniaksi Luo-
jan!”

Tämän kesän tilaisuuksis-
ta neljä on kirkossa ja viisi seu-
rakuntakeskuksessa. Ne kestä-
vät noin tunnin ja ohjelmassa on 
myös virsilaulua ja iltahartaus. 
Sävelhartauksiin on vapaa pääsy, 
ohjelmat maksavat 2 euroa. Sävel-
hartaussarjan suunnittelusta vas-
taa kanttori Hannu Niemelä.

7. heinäkuuta seurakuntakes-
kuksessa esiintyvät tenori Heikki 
Rainio, pianossa ja uruissa kuul-
laan Else Piilosta. Iltahartauden 
pitää Jaakko Kaltakari. 

14. heinäkuuta kirkossa kuul-
laan baritoni Juha Koskelaa, jo-
ta  säestää pianolla ja uruilla Kari 
Kropsu. Iltahartauden pitää Lee-
na Brockman. 

21. heinäkuuta seurakuntakes-
kuksessa esiintyy saamelaisryh-
mä Ánnámáret Ensemble. Anna 
Näkkäläjärveä kuullaan solistina 
ja klarinetissa, Katri Kittilä soit-
taa pianoa ja Janne Lappalainen 
busukia. 

Salzburg kaikui 
puttaalaisten 
kuoron sävelistä

Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro (HKK) jatkaa 
Haukiputaan seurakun-
nan satavuotista kuoro-

lauluperinnettä. Kuoro musisoi 
säännöllisesti kotiseurakunnas-
saan mutta myös muualla Oulun 
seudulla ja on esiintynyt myös 
kotimaan ulkopuolella. 

Kuukausi sitten Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro teki mat-
kan Itävallan Salzburgiin. 

torstaina 9.6. 
Matkamme alkoi aikaisin aamul-
la, kun lensimme Oulusta Riikan 
kautta Müncheniin. Bussimat-
kan jälkeen saavuimme Mozar-
tin syntymäkaupunkiin Salzbur-
giin alkuillasta ja majoituimme 
viihtyisään Der Salzburger Hof 
-hotelliin.

Perjantai 10.6. 
Aamulla suuntasimme luontokä-
velylle vanhaa kaupunkia ympä-
röivälle ylängölle. Ihastelimme 
huikeita Alppi-maisemia, kau-
niita vanhoja rakennuksia se-
kä villeinä kasvavia muratteja. 
Retken päätteeksi suuntasimme 
kahvilaan nauttimaan paikallis-
ta omenaherkkua, apfelstrudelia. 

Iltapäivällä lähdimme bussil-
la kohti lähikuntaa, Walsia, jos-
sa kuoro alkoi valmistautua illan 
konserttiin. Konsertti oli yhtei-
nen walsilaisen kuoron kanssa. 
HKK ja walsilainen kuoro esiin-
tyivät vuorotellen ja yhdessä, ja 
suosionosoitukset olivat molem-
mille lämpimät ja hyväntuuli-
set. Ilmassa oli suuren laulujuh-
lan tuntua. 

Kuoromusiikissa kuullut kult-
tuurierot värittivät konserttia ja 
ilahduttivat kuulijoita. Konser-
tin jälkeen Walsin kuoro tarjo-
si suomalaisille kollegoilleen vie-
raanvaraisen iltapalan – wienin-
leikettä perunoiden kera! 

Kuorolaiset Suomesta ja Itä-
vallasta rikkoivat rohkeasti välil-

lään olevaa kielimuuria ja tekivät 
tuttavuutta puheen ja laulun väli-
tyksellä. Ilta oli onnistunut. Wal-
sin kuoro toivotettiin lämpimäs-
ti tervetulleeksi vastavierailulle 
Suomeen. 

lauantaina 11.6.
Heräsimme viileään ja sateiseen 
Salzburgiin. Iltapäivällä lähdim-
me opastetulle kierrokselle Salz-
burgin historialliseen vanhaan 
kaupunkiin. 

Vanha kaupunki on baro-
kin mestariteos, joka on valittu 
Unescon maailmanperintökoh-
teeksi. Näimme luostareita, tore-
ja, kirkkoja sekä kaupungin ylä-
puolella kohoavan Hohensalzbur-
gin linnoituksen, joka on raken-
nettu vuonna 1077. Muistoihin jäi 
kuoromme kaunis laulu Salzbur-
gin tuomiokirkossa. 

Helluntai 12.6.
Kävelimme Salzburgin tuomio-
kirkkoon katoliseen messuun. 
Kaunis barokkikirkko on raken-
nettu vuosina 1614–1628. Messus-
sa kuulimme M. Haydnin musiik-
kiteoksen, jonka esittivät kaunis-
sointinen kuoro ja soitinyhtye. 
Vaikuttavaa oli, että suuri kated-
raali oli messussa täynnä ihmisiä. 

Jumalanpalveluksen jälkeen 

kokoonnuimme kirkkokahveil-
le kaupungin vanhimpaan kah-
vilaan Cafe Tomaselliin, joka on 
aloittanut toimintansa 1703. Tä-
män Mozartin suosikkikahvilan 
erikoisuus on pöytiin tarjoiltavat 
leivokset. Kahvittelun päätteek-
si ilahdutimme paikallaolijoi-
ta suomalaisella kansanlaululla. 
Kuoronjohtajamme Hannu Nie-
melä hyödynsi tilaisuuden ja ker-
toi kiinnostuneille kuulijoille ko-
timaastamme. 

Sunnuntai päättyi kuoron yh-
teiseen illalliseen, jossa pidettiin 
pieniä puheita ja kuultiin laulu-
musiikkia sekä syötiin herkullisia 
pöydänantimia. 

Maanantaina 13.6.
Oli aika lähteä kotimatkalle. 
Suuntasimme kotia kohti jo tu-
tuksi tullutta reittiä München-
Riika-Oulu. Ennen puolta yö-
tä saavuimme Oulunsalon lento-
kentälle tyytyväisinä matkalaisi-
na. Erityisesti mieleen jäi kuoron 
lämmin yhteishenki ja avoimuus, 
jolla myös kuoron ulkopuoliset 
matkalle osallistujat otettiin vas-
taan. 

HaNNa kalluNkI

Hanna K a l l u nk i

E l s e  P i i l o n e n

Hohensalzburgin linnoitus, joka on rakennettu vuonna 1077.

Matkaseurueemme maisemakävelyllä Salzburgin ylängöllä.
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Hoos. 12:6-7 
Herra on kaikkivaltias Jumala,
hänen nimensä on Herra!
Käänny siis Jumalasi puoleen,
ole uskollinen ja noudata oikeutta
ja pane aina toivosi Jumalaan.

Luuk. 15: 11-32
Jeesus sanoi:
    "Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi 
heistä sanoi isälleen: 'Isä, anna minulle osuuteni 
omaisuudestasi.' Isä jakoi omaisuutensa poikien 
kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi 
kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille 
maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa 
viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut 
kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara 
nälänhätä, ja hän joutui kärsimään puutetta. 
Silloin hän meni erään sikäläisen miehen 
palvelukseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen 
sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut 
syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei 
hänelle annettu.
    Silloin poika meni itseensä ja ajatteli: 'Minun 
isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, 
mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä 
lähden isäni luo ja sanon hänelle: Isä, minä olen 
tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. 
En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan 
pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon.' Niin 
hän lähti isänsä luo.
    Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja 
heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet 
syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle: 
'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan 
ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että 
minua kutsutaan pojaksesi.' Mutta isä sanoi 
palvelijoilleen: 'Hakekaa joutuin parhaat vaatteet 
ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus 
sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka 
ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään 
ilojuhlaa! Minun poikani oli kuollut mutta heräsi 
eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on 
löytynyt.' Niin alkoi iloinen juhla.
    Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä 
palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, 
soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden 
palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija 
vastasi: 'Veljesi tuli kotiin, ja isäsi käski teurastaa 
syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin.' 
Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä 
sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän 
vastasi: 'Kaikki nämä vuodet minä olen raatanut 
sinun hyväksesi enkä ole kertaakaan jättänyt 
käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut 
minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni 
kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, 
joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, 
sinä teurastat hänelle syöttövasikan!' Isä vastasi 
hänelle: 'Poikani, sinä olet aina minun luonani, ja 
kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt 
täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut 
mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa mutta on 
nyt löytynyt.'"

Sanan 
aika

Kesä on retkien ja vaellusten aikaa. Uutta etsitään ja arkipäivän rutiineita paetaan. Joskus 
seikkailu- ja uhmamielikin vievät oudoille maisemille. Hyvän lopputuloksen saavutta-
miseksi on pysyttävä viitoitetulla tiellä ja noudatettava ohjeita. Näin, olipa kyseessä kar-
hunkierros tai tunturivaellus.

Hengellistä elämää verrataan usein vaellukseen, näin monissa virsissä ja hengellisissä 
lauluissa. Autuaat pyhät matkat ja vaivainen vaellus ovat ääripäitä. Psalmin 139 kirjoit-
taja pohtii, mihin voisi mennä, ellei olisi Isän turvallisessa kädessä. ”Jos menisin taivaa-
seen, olisit siellä, jos tuonelaan, olisit sielläkin...”Ei aamuruskon siivillä nouseminen, ei 
merien taa meneminen eikä edes pimeys veisi Isän ulottumattomiin. Miten lohdullista! 
Isä on kaikkialla, keskellämme.

Tunnetuin omalle tielleen uhmamielellä lähtenyt ja eksynyt on tulevan sunnuntain 
evankeliumin tekstin kuvaama lähtijä, tuhlaajapoika. Kuitenkin, ”Vaikka vaellus oli vai-
vaista, hän vielä jaksoi toivoa,” kuten SV:n 312 Kaija Pispan runoa voisi mukailla. Toivo 
kantoi takaisin ja perille. Eksyksissä oleva huono kulkija vaikeroi olevansa SV:n 100 ja 
VK:n 286 vaeltaja, joka kuitenkin hakee turvaa Isän helmasta.

Mutta meitä eksyneitä etsitään. Hes. 34:16:ssa meille vakuutetaan Jumalan lupauk-
sesta: ”Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heik-
koja vahvistaa” (vanha käännös). Hyvä Paimenemme etsii meitä henkensä kautta.

Kaipaavien, etsivien, ikävöivien, jopa armonkerjäläisiksi itsensä kokevien joukot ovat 
kokoontuneet ja kokoontuvat näinä aikoina juhlilleen näille seuduille. Löytäjien iloa 
heille! Anna toivon kantaa!

ESkO laukkaNEN

Etsittyjä vaeltajia

Sunnuntai 10.7.
Päivän psalmi

Ps. 32:1-2, 5-8
1. lukukappale
Hoos. 12:6-7 tai

 Jes. 61:10-11
2. lukukappale

Room. 4:1-8
Evankeliumi

Luuk. 15:11-32
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tenavakirkko pe 8.7. klo 17 
Ouluhallissa. Herättäjäjuh-
liin kuuluva lasten oma kirk-
kohetki. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Kaido Soom 
ja avustaa Jyrki Vaaramo. 
Kanttoreina Elias Niemelä ja 
Raimo Paaso. Suora lähetys 
Radio Pookissa ja osoittees-
sa www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 10.7. herättäjäjuh-
lien juhlakentällä Raksilan 
pesäpallostadionilla. Litur-
gia tuomiorovasti Matti Pik-
karainen ja kappalainen Lii-
sa Karkulehto. Saarna He-
rättäjä-Yhdistyksen puheen-
johtaja, rehtori Jukka Hauta-
la. Kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Viventi-orkesteri, joh-
taa Kimmo Rantakeisu. Juh-
lakuoro, johtaa Taina Vouti-
lainen.
Messu su 17.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
reina Elias Niemelä ja Raimo 
Paaso. Suora lähetys osoit-
teessa www.virtuaalikirkko.
fi.
Virsihartaus su 10.7. klo 12 
Vanhassa kappelissa. Toimit-
taa Kaido Soom ja kanttorina 
Elias Niemelä.
Virsihartaus su 17.7. klo 12 
Vanhassa kappelissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Elias Niemelä.

Karjasillan seurakunta
Messu su 10.7. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa teol.yo Mik-
ko Aaltonen, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Konfirmaatiomessu su 10.7. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Mari Flink, teol. yo 
Eerika Granlund, Arto Nuuti-
nen ja Simo Ollikainen, kant-
torina Ilkka Järviö.  Kastelli 1 
-ryhmän konfirmaatio. 
Ei messua Herättäjäjuhlien 
takia su 10.7. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. 
Konfirmaatiomessu su 10.7. 
klo 14 Kastellin kirkossa. To-
mittaa Mari Flink, avustavat 
Juha Vähäkangas, teol. yo 
Eerika Granlund, Arto Nuuti-
nen ja Simo Ollikainen, kant-
torina Ilkka Järviö. Kastelli 2 
-ryhmän konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustavat Johanna Rantala, 
teol. yo Jarkko-Pekka Kärk-
käinen ja Mervi Keskinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Kar-
jasilta 5 -ryhmän konfirmaa-
tio. 
Messu su 17.7. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Mari Flink, 
kanttorina Eeva-Maija Sor-
vari. 
Messu su 17.7. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Ee-
va-Maija Sorvari. 

Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 10.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-

kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Jaakko Syynimaa, avus-
tavat Merja Oksman, Sanna 
Parkkinen ja Salla Heikkinen, 
kanttoreina Raakel Pöyhtäri 
ja Laura Kumpula. Pyhä Tuo-
mas 1 -ryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 10.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Jaakko Syynimaa, avus-
tavat Merja Oksman, San-
na Parkkinen ja Salla Heikki-
nen, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. Pyhä Tuomas 2 -ryhmän 
konfirmaatio.
Iltamessu su 10.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Ei messua Herättäjäjuhlien 
takia su 10.7. Tuiran kirkos-
sa ja Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. 
Viikkomessu ke 13.7. klo 20 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Messu su 17.7. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Juha Valppu, avustavat Ans-
si Putila, Terhi-Liisa Sutinen, 
Pertti Keinänen, Ella Hen-
riksson ja Marika Alakop-
sa, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. Tuira 1 -ryhmän konfir-
maatio.
Messu su 17.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
tavat Pekka Jarkko ja Tuulik-
ki Ståhlberg, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Mukana Rä-
binän rippikoululaisia.
Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Juha Valppu, avustavat Ans-
si Putila, Terhi-Liisa Sutinen, 
Pertti Keinänen, Ella Hen-
riksson ja Marika Alakop-
sa, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. Tuira 2 -ryhmän konfir-
maatio.
Iltamessu su 17.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa He-
lena Paalanne, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 20.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 10.7. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina Leo 
Rahko.
Messu su 10.7. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko.
Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Huo-
nesuon rippikouluryhmä.
Messu su 17.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.

Rukous
Jumala, taivaallinen Isämme.

Sinä et tahdo,

että yksikään luomasi ihminen joutuu hukkaan.

Paljon enemmän kuin me etsimme sinua,

sinä kannat huolta meistä.

Anna meille herkät korvat

kuulla kutsuva äänesi.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran rukous 
tulevalle sunnuntaille.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 18 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
17.7. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Leo Rahko.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Jenni Rauta-
koski.
Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 13 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
avustaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Leo Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Arpad Kovacs, kanttorina 
Eeva-Maija Sorvari.

Haukipudas
Messu su 10.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Else Piilonen.
Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Jari 
Flink, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Konfirmoitavana kesän 
4. leiririppikouluryhmä.

Kempele
Messu su 10.7. klo 10 Vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Paulus 
Pikkarainen, avustaa Esko 
Heloneva ja Arto Pisilä, kant-
torina Tomi Heilimo.
Konfirmaatiomessu su 10.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Mika Tölli 

ja Arto Pisilä, kanttorina To-
mi Heilimo.
Messu su 17.7. klo 10 Vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Esko 
Heloneva, avustaa Mika Tölli 
ja Hugo Lehkonen, kanttori-
na Tomi Heilimo.
Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Anu Oja-
la, avustaa Mika Tölli ja Hugo 
Lehkonen, kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Konfirmaatiomessu  su 
10.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaa 
Sanna Karjalainen, kanttori-
na Katja Nauha.
Konfirmaatiomessu su 
17.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, avustaa 
Aulikki Rinta-Säntti ja Liisa-
Marja Lehto, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.
Messu su 17.7. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Raimo 
Salonen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.

Liminka
Konfirmaatiomessu su 
10.7. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Hanna Korri. Kesä 2 -leirin 
konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 
17.7. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina
Hanna Korri. Kesä 3 -leirin 
konfirmaatio.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Risto Räihä ja kanttorina 
Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
17.7. klo 13 kirkossa. Toimit-

taa Olavi Palovaara ja kant-
torina Juha Pöykkö. 

Muhos
Konfirmaatiomessu su 
10.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava.
Kesäyön musiikkimessu su 
10.7. klo 22 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen avusta-
jineen, mukana Muhoksen 
musiikkipäivien esiintyjiä.
Sanajumalanpalvelus su 
17.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Messu  su 10.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sirpa Miet-
tunen, kanttorina Tuomo 
Kangas.
Sanajumalanpalvelus su 
17.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa kesäteologi Sirpa Miet-
tunen, kanttorina Taru Pisto
Konfirmaatiomessu su 
17.7. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Taru Pisto. Kesä 4 -ryhmä.

Siikalatva
KeSTiLä
Iltakirkko su 10.7. klo 19 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina 
Unto Määttä.
Messu su 17.7. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Unto 
Määttä.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Asikai-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä. Piippolan kyläpäivät.
Sanajumalanpalvelus su 
17.7. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen.

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, saarna rovasti Hannu 
Konola, kanttorina Arja Lei-
nonen. 

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa hiippakuntasih-
teeri Pekka Asikainen, kant-
torina Unto Määttä.
Messu su 17.7. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Unto 
Määttä.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen.
Perinnejumalanpalvelus 
su 17.7. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa rovasti Han-
nu Lauriala. Kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa veteraani-
kuoro. Kirkkokahvit lähetys-
työn hyväksi tapulissa. Hau-
tausmaan esittelykierros pe-
rinnejumalanpalveluksen jäl-
keen, Väinö Porkka.

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu su 
10.7. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Riitta Ojala.
Sanajumalanpalvelus su 
17.7. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Riitta Ojala. Kirk-
kokahvi.

TEMMES
Messu su 17.7. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Leila Ikonen, kanttorina Riit-
ta Ojala. Kirkkokahvi.

Mar i  L ä h te e nmaa
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Oulujoen kirkossa
to 4.8. klo 19  Eeva Holappa, laulu ja viulu • Lauri Nurkkala, urut 
  hartaus Riitta Kentala

Oulujoen pappilassa
to 21.7. klo 19  Ismo Hintsala, piano • hartaus Jukka Joensuu

Yli-Iin kirkossa
ke 13.7. klo 19  Ylikiimingin puhaltajien nuorten yhtye 
ti 26.7.  klo 18.30  Virsilauluilta.
ke 10.8. klo 19  Henna-Mari Sivula, laulu • Aino Juntunen, urut

Ylikiimingin kirkossa
to 7.7. klo 20  Ruohonkorren lailla. 
  Jaana Pöllänen, laulu • Ville Uusitalo, säestys
  vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa
to 21.7. klo 20 Veli-Matti Rautakoski, laulu • Jenni Rautakoski, piano ja urut
to 28.7. klo 20 Ylikiimingin puhaltajien nuorten yhtye 
to 11.8. klo 20 Risto Juntunen, laulu • Aino Juntunen, piano ja urut
to 18.8. klo 20 Juho Nissi, sello • Outi Nissi piano

Kesäillan musiikkia

w w w.sxc . hu

enot Oulussa 7.–21.7.2011

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 7.7. klo 14, Kunto-
talo. Soom Kaido.
Hartaus to 7.7. klo 14, Kes-
kutan palvelukeskus. Soom 
Kaido.
Hartaus pe 8.7. klo 14, Intiön 
hoivakoti. Kaido Soom.
Hartaus ke 13.7. klo 14, Holli-
haka. Kaido Soom.
Hartaus to 14.7. klo 14, Sara-
Wacklin koti. Kaido Soom.
Hartaus to 21.7. klo 14, Ves-
per-koti. Kaido Soom.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
13.7. klo 18–19.30 Karjasillan 
kirkko. 
Sanan ja rukouksen piiri ma 
18.7. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Luemme Raamattua sekä 
rukoilemme yhdessä. Juomme 
kahvit nyyttäri-idean pohjalta. 
Yhteystiedot Maria-Ritva Koi-
vukangas p. 044 3161 716 . 

Oulujoen seurakunta
Hautausmaahartaus to 7.7. 
klo 19–20, Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Jouni Riipinen. Sa-
teen sattuessa hartaus pide-
tään Oulujoen kirkossa.
Sävelhartaus to 21.7. klo 19, 
Oulujoen pappila. Toimittaa 
Jukka Joensuu, Ismo Hintsa-
la, piano. 

Musiikki ja kulttuuri
Urkuvartti to 7.7. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Urku-
vartissa esiintyy Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan eläk-
keellä oleva urkuri Maija 
Tynkkynen.
Musiikki- ja lauluhetki ke 
13.7. klo 12, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Kanttori Elias 
Niemelä.
Urkuvartti to 14.7. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Urku-
vartissa urkureina esiintyvät 
Emilia ja Juha Soranta.
Urkuvartti to 21.7. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Urku-
vartissa urkurina esiintyy Ai-
no Juntunen.
Herättäjäjuhlien ohjelma ko-
konaisuudessaan ks. sivu 19.

Karjasillan seurakunta
Iltamusiikki to 7.7. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Johanna 
Tilus soittaa pianolla Mozar-
tin, Chopinin, Ravelin, Debus-
syn ja Bachin musiikkia. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 €.

Tuiran seurakunta
Kesäillan konsertti ke 20.7. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Oululaisen CRB:n raik-
kaat virsisovitukset ovat pe-
rusvireeltään poppia maus-
tettuna mm. soulilla ja jaz-
zilla. Bändi esiintyy akustise-
na kokoonpanona. Konsertis-
sa esiintyvät bändin jäsenet: 
Laura Ainali (laulu), Tuomas 
Keskitalo (koskettimet), Mii-
ka Halmetoja (percussiot) ja 
Valtteri Huovinen (kitara). 
Bändi saa konserttiin lisävah-
vistuksen Oulu Sinfoniassa ja 
MGTH-gospelbändissä soitta-
vasta sellististä, Juhana Rita-
korvesta. Konserttiin on va-
paa pääsy.

yLi-ii
Kesäillan musiikkia ke 13.7. 
klo 19, Yli-Iin kirkko. Ylikii-
mingin puhaltajien nuorten 
yhtye.

yLiKiiMinKi
Kesäillan musiikkihetki, 
konsertti to 7.7. klo 20, Yli-
kiimingin kirkko. Jaana Pöl-
länen, laulu, Ville Uusitalo, 
säestys. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 10 €.
Kesäillan musiikkihetki to 
21.7. klo 20, Ylikiimingin kirk-
ko. Veli-Matti Rautakoski, 
laulu, Jenni Rautakoski, pia-
no ja urut.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-

taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11 p. (08)  5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisen taloudellisissa asiois-
sa maanantaisin klo 9–11 p. 
(08) 531 4616. Aikoja annam-
me vain uusille asiakkaille. 
Aikoja on rajoitetusti ja vas-
taanottotoiminta on keski-
tetty yhteen paikkaan.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUULOVAMMAISET
Hietasaaren kesäilta to 14.7. 
klo 17, Hietasaaren leirikes-
kus. Kesäinen illanvietto pe-
lien ja leikkien merkeissä. 
Kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri Juumassa 30.8.–2.9. 
Leirin hinta on 52 €. Leirin ve-
täjinä ovat diakoniatyönte-
kijät Sami Riipinen ja Anne-
Mari Kyllönen, jolle ilmoit-
tautumiset 15.8. mennessä 
p. 040 591 2657.

NäKöVAMMAISET
Lapsiperheiden kokoontumi-
nen su 14.8. klo 12–16, Läm-
sänjärven kaupunkileirikes-
kus. Iloitaan yhdessäolosta, 
uidaan, saunotaan ja laule-
taan yhdessä. Tarjolla tuhdit 

retkieväät. Ilmoittautumiset 
5.8. mennessä näkövammai-
set lapset ry:n sähköpostiin: 
susanna.hintsala@gmail.com 
tai p. 050 549 7485.

PäIHDETYö
Naistenryhmä pe 15.7. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 

Seniorit

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kesäkerhot. Ks. 
ilmoitus sivulla 19.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kesäkerho to 
7.7. klo 13, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
14.7. klo 13, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
21.7. klo 13, Myllyojan seura-
kuntatalo. 

yLi-ii
Eläkeläisten kesäkerho to 
7.7. klo 13, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
21.7. klo 13, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 

yLiKiiMinKi
Kesäkerho eläkeläisille to 
14.7. klo 11, Vanhustentalon 
kerhohuone.

Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiri 15.–18.8. 
Juuman leirikeskuksessa. 

Tuomiokirkossa 
avoimet ovet 

Opas paikalla 
4.9. saakka 

joka päivä klo 10–21.
 

Opastetut perheiden 
kirkkokierrokset 

10.8. saakka 
keskiviikkoisin klo 18. 
Kierros kestää noin 45 
minuuttia. Kierroksen 
jälkeen mehutarjoilu.

Seurapuhe on 
körttipastillin 

mittainen

Seurat ovat perinteisesti herättäjäjuhlien tär-
keintä antia. Hyvä puhe on lyhyt ja ytime-
käs ja siinä saisi olla ainoastaan yksi ydin-
ajatus, jota käsitellään puheen ajan. Erin-

omainen keino mitata sopivan puheen kestoa on 
pistää suuhun herättäjäjuhlilla myytävä körtti-
pastilli, joka tunnetaan myös nimellä uskovaisten 
pastilli. Sanotaan, että runsaan viiden minuutin 
ajan suussa sulava pastilli kestää juuri niin kauan 
kuin sopivan mittaisen puheen kuuluukin kestää.

– Kunnon puhe kestää viitisen minuuttia. 
– Yli 10-minuuttinen puhe menee jo lörpötte-

lyksi, Herättäjä-Yhdistyksen kansainvälisen työn 
sihteeri Alpo Järvi virnistää. 

Körttipastillit ovat piparmintun, salmiakin 
tai aniksen makuisia sokerikaramelleja. Ne ovat 
perinteinen tuote herättäjäjuhlilla ja muissakin 
körttien tapahtumissa. Körttipastillien sanotaan 
maistuvan maailmalta ja niiden imeskely muis-
tuttaa herkkusuuta maailman vaaroista. 

– Vakavia asioita voidaan lähestyä myös huu-
morin kautta, Alpo Järvi toteaa. 

Oulun herättäjäjuhlilla erityisesti rippikou-
luikäiset nuoret kunnostautuvat körttipastillien 
myynnissä. Nuoret kiertävät ympäri juhlakent-
tää kärryjen kanssa ja laskuttavat ostajalta kaksi 
euroa karkkipussista. 

Körttipastilleilla on pitkät perinteet. 1980-lu-
vun puolivälissä Herättäjä-Yhdistyksen nuori-
sosihteerit päättivät tempaista ja kerätä karkki-
en avulla rahaa nuorisotyölle. Vuonna 1990 hom-
mattiin omat koneet, jotka kestivät kymmenen 
vuoden aikana noin 100 000 karkkipussillisen te-
kemisen – ennen kuin menivät rasituksesta rikki. 

Nykyään körttipastillit alihankitaan ja nuorten 
työksi jää etikettien kiinnittäminen pusseihin en-
nen herättäjäjuhlien alkua sekä niiden myyminen 
herättäjäjuhlien aikana. Karkkien tuotto menee 
Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyölle. Tämän ke-
sän herättäjäjuhlilla myynnissä on tuhansia pus-
sillisia körttipastilleja.

Sinkkuilta
tiistaina 12.7. klo 18–20, 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Yhdessäoloa nuotion äärellä, hartaus, kahvi- ja tee-
tarjoilu sekä mahdollisuus saunomiseen ja makka-
ranpaistoon (omat makkarat mukaan). 

50 ja 60 vuotta sitten 
rippikoulun käyneiden kirkko 

Sunnuntaina 24.7. klo 10 Oulun tuomiokirkossa

Tule katsomaan löytyykö rippikoulukavereita. Muisto-
ja omasta rippikouluajasta, tovereista ja ja opettajista 
voi toimittaa pastori Anna-Mari Heikkiselle, anna-ma-
ri.heikkinen@evl.fi, tai osoitteeseen Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Linnankatu 7, PL 122 90101 Oulu. Kirkko-
kahvit jumalanpalveluksen jälkeen Keskustan seurakun-
tatalossa, Isokatu 17.
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Etusija Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan jäsenillä. Leirin 
hinta on 62 €. Ilmoittautumi-
nen 31.7. mennessä yhteisten 
seurakuntapalvelujen toimis-
toon p. (08) 3161 340 ma-pe 
9–16 tai www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Leirin vetäji-
nä toimivat Heidi Karvonen, 
040 574 7091 ja Jyrki Vaara-
mo 050 433 4108.
 
Karjasillan seurakunta 
Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiri 12.–15.8. 
Juuman leirikeskus. Ks. ilmoi-
tus sivulla 19.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan nuor-
ten eläkeläisten leiri Juu-
massa 9.8.–12.8. Ks. ilmoitus 
sivulla 19.
Kehitysvammaisten per-
heleiri Rokualla 30.9.–2.10. 
Leirin hinta on 39 € (aik.) ja 
19,50 (4–18v.) ja alle 4-v. il-
maiseksi.  Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo tai p. 044 3161 552. Leiril-
le mukaan lähtevät diakonia-
työntekijä Kaisa Jaakkola ja 
pappi Elina Hyvönen.

Po h jo i s -Su o m e n R au t a t i e ha r ra s t a ja t  r y

Lättähatulla 
herättäjäjuhliin

Yksi Oulun herättäjäjuhlien erikoisuuksis-
ta on 1950-luvun juna lättähattu, joka lii-
kennöi 9.–10. heinäkuuta Oulusta Pikkara-
lan kautta Muhokselle ja toisinpäin. Lättä-

hattu tuo matkustajat Oulun rautatieasemalle, jos-
ta herättäjäjuhlavierailla on lyhyt kävelymatka juh-
la-alueelle.

Yhdensuuntaiset matkaliput maksavat aikuisilta 
kuusi euroa ja alle 16-vuotiailta kolme euroa. Alle 
neljävuotiaat lapset pääsevät junaan ilmaiseksi. Lip-
puja ei voi varata ennakkoon, vaan ne ostetaan kon-
duktööriltä käteisellä.

 Lättähattu liikennöi reitin Oulu-Muhos-Oulu 
lauantaina kolme kertaa ja sunnuntaina kaksi ker-
taa päivässä. Pikkaralassa on kiireimpinä aikoina 
vain kolmen minuutin pysähdys. Lauantaina ja sun-
nuntaina lättähattu Oulusta Muhokselle lähtee kel-
lo 7.32 ja 14.10. Juna Muhokselta Ouluun lähtee kel-
lo 8.40 ja 15.20. Lauantaina lättähattu liikennöi vie-
lä yhden lisävuoron illansuussa. Juna lähtee Oulusta 
kello 16.45 ja Muhokselta kello 17.35. Tarkempia ai-
katauluja voi katsella osoitteesta www.oulunherat-
tajajuhlat.fi/saapuminen. 

Junamatka lättähatulla on nostalgiaa parhaim-
millaan. Menneen ajan tunnelma ja historiallinen 
ratavarsi siivittävät matkustajan 1950-luvulle. Poh-
jois-Suomen Rautatieharrastajat ry:n Jorma Ketola 
kertoo, että juna ei alkujaan kulkenut edes nimellä 
lättähattu, vaan sen nimi oli oikeasti Sinikko.

– Samaan aikaan vallalla ollut lättähattukulttuu-
ri sai kuitenkin aikaan sen, että junaa alettiin hyvin 
nopeasti kutsua lättähatuksi. Sillähän on matala, 
lättähattumainen profiili, Ketola valaisee.

Naisten illat 
maanantaisin 18.7. ja 1.8. klo 18–20 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Naisten illoissa on tarjolla yhdessäoloa vapaasti kes-
kustellen, makkaran paistoa (omat eväät mukaan), 
kahvi- ja teetarjoilu, saunomismahdollisuus ja iltahar-
taus. Tervetuloa!

Tuiran seurakunnan 
nuorten eläkeläisten leiri 
9.8.–12.8. Juuman leirikeskuksessa

Etusija Tuiran seurakunnan jäsenillä. Leirin hinta on 62 
euroa. Ilmoittautuminen www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo tai yhteisten seurakuntapalvelujen toimistoon p. 
(08) 3161 340 ma–pe klo 9–16. Viimeinen ilmoittautu-
mispäivä on 22.7. Leirin vetäjinä toimivat Saila Luukko-
nen ja Eeva-Maria Laitinen p. 040 5157 267. 

Sanan ja rukouksen piiri 
maanantaina 18.7. klo 18 Maikkulan kappelissa

Luemme Raamattua sekä rukoilemme yhdessä. 
Juomme kahvit nyyttäri-idean pohjalta. 
Yhteystiedot Maria-Ritva Koivukangas p. 044 3161 716 . 

Herättäjäjuhlien 
tapahtumat Raksilassa
Koko viikonlopun kestävät 
tapahtumat
Vierailut seppä Högmanin synnyinpaikalla 
pe–su Yli-Iissä (Hökäntie). Paikalla on esittely.
Lasimeri-näytelmä 
pe ja la kello 20, su kello 16,  Ylikiimingin 
kotiseutumuseon pihalla. Liput 10 € p. 045 234 0986 
tai paikan päältä, jos lippuja on jäljellä. 
Nuorten yökahvila Pohjankartanon koululla
pe kello 24–02 ja la kello 23–02. 

Perjantai 8.7.
Veisuut
kello 16 juhlakentällä.
Tenavakirkko 
kello 17 Ouluhallissa. Lasten oma kirkkohetki.
Aattoseurat
kello 18 juhlakenttä
Maija Tynkkysen Kiittäkää Herraa -konsertti 
kello 20 tuomiokirkossa. Ohjelma 5 €.
He veisaa virttä uutta -konsertti 
kello 20 Karjasillan kirkossa. Ohjelma 5 €.
Kauneutta tulvien luonto syliin sulkee 
kello 20–21 Kastellin kirkko. Runojen ilta, isännöi 
Juha Vähäkangas. Ohjelma 5 €. 
Puhallinorkesteri Viventin Sävel kantaa -konsertti 
kello 21.30 tuomiokirkossa. Ohjelma 5 €.
Mustarastas-yhtyeen Murretut värit -konsertti 
kello 21.30 Kastellin kirkossa. Ohjelma 5 €. 
Nuorten ja opiskelijoiden yöveisuut 
kello 23–23.45 Karjasillan kirkossa. 

Lauantai 9.7.
Aamuseurat
kello 8.30 juhlakentällä.
Lasten veisuut
kello 9.45 Ouluhallissa.
Vuoroveisuut
kello 10.30 juhlakentällä.
Tekemisen paikat alakouluikäisille
kello 10.30–12 ja 15.30–16.30 Ouluhallissa.
Raamattutunti
kello 11 juhlakentällä.
Pyhäkouluhetki
kello 12.30–12.50 juhlakentällä.
Päiväseurat
kello 13  juhlakentällä.
Jouko Mäki-Lohiluoman perheyrityksen 
perhekonsertti 
kello 14.30–15.15 Ouluhallissa.
Lähetysseurat
kello 15.30 juhlakentällä.
Joka tahtoo tulla saa -konsertti 
kello 17.30–18.30 Ouluhallissa.
Iltaseurat
kello 18.30 juhlakentällä.
Sofia Magdalena -yhtyeen Omenankukat-konsertti 
kello 20 Kastellin kirkossa. Ohjelma 5 €. 
Toivon kannanottoja -konsertti 
kello 20.30–21.30 Ouluhallissa. Jarkko Martikainen, 
Laura Sippola, Mika Nuorva ja Pekka Kosonen 
Soihtuorkestereineen. Liput maksavat 10 €, ja niitä 
voi ostaa ovelta klo 19.45 alkaen, ennakkomyynti on 
Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyön kojulta.
Ystävät taivaan tiellä -konsertti 
kello 20.30–21.30 tuomiokirkossa. Ohjelma 5 €.
Herra korkiast' kiitet' olkoon -konsertti 
kello 21.30–22.30 Tuiran kirkossa. Ohjelma 5 €.
Aholansaari Sinfonietta 
kello 22–23, Karjasillan kirkossa. Ohjelma 10 € 
Aholansaaren kojulta ja tuntia ennen ovelta. 

Sunnuntai 10.7.
Aamuseurat
kello 8 juhlakentällä.
Messu
kello 10 juhlakentällä.
Päätösseurat
kello 14 juhlakentällä. Lapset ovat tervetulleita kello 
13.45 kuorokatokseen veisaamaan Siionin virren 295.

Iltamusiikkia Karjasilla kirkossa 
to 7.7. klo 19. Johanna Tilus soittaa pianolla 
Mozartin, Chopinin, Ravelin, Debussyn ja Bachin 
musiikkia. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Karjasillan seurakunnan kesäkerhot 
Eläkeläisten kesäinen tapaaminen päiväkahvien ja 
yhdessäolon merkeissä. Mukana diakoniaopiskelija 
Tiia Pätsi.
to 7.7. klo 13 Kaukovainion kappelissa 
ma 11.7. klo 14 Caritaksessa
to 14.7. klo 13 Kastellin kirkossa
ma 18.7. klo 13 Karjasillan kirkossa
ti 19.7. klo 14 Höyhtyän palvelukeskuksessa 
to 21.7. klo 13 Pyhän Andreaan kirkossa

Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiri 
12.–15.8. Juuman leirikeskuksessa. Etusija Karjasillan 
seurakunnan jäsenillä. Leirin hinta 62 € sis. täysihoidon 
ja vakuutuksen. Ilmoittautuminen leirille 28.7. men-
nessä p. (08) 3161 340 tai www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Leirille ilmoittautuneille lähetetään leirikirje n. 
viikkoa ennen leirin alkamista. Leiristä vastaavat dia-
konissat Asta Leinonen p. 040 5747 157 ja Päivi Rah-
ja, p. 044 3161 457.

Kesäkonsertit 
Pyhän Tuomaan kirkossa ke 20.7. klo 19

Oululainen CRB-yhtye: Laura Ainali (laulu), Tuomas 
Keskitalo (koskettimet), Miika Halmetoja (percussiot), 
Valtteri Huovinen (kitara) ja Juhana Ritakorpi (sello)

Pyhän Tuomaan kirkossa ke 27.7. klo 19
Laura Kumpula (piano ja urut) 

ja Anna Liukkonen (sello ja laulu)

Kesäkonserttisarja jatkuu 3.8. saakka.  
Lue lisää: www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
Café Krypta 12.8. saakka. 
Avoinna ma–to klo 11–18, pe 
klo 11–14, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Kahvilan yhte-
ydessä keskiviikkoisin käsi-
työntekijöille kesäsilmukka 
klo 13–16. 
Juttukerho kaiken ikäisil-
le torstaisin klo 10–11 Cafe 
Kryptan yhteydessä. 
Opastetut Oulun hautaus-
maan kierrokset 22.8. saak-
ka maanantaisin klo 18–20.
Hautausmaakierros to 7.7. 
Oulujoen hautausmaalla klo 
17.30–19. Hautausmaakier-
roksen jälkeen voi osallistua 
hautausmaahartaukseen.
Hautausmaakierros to 21.7. 
Oulujoen hautausmaalla klo 
17.30–19. Tutustumiskier-
rokselle osallistuneet voivat 
jatkaa Oulujoen Pappilaan 
kuuntelemaan kesäistä mu-
siikkia klo 19.
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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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300
 
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Kirkolliset toimitukset

Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma-pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi Diakoniakeskus 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 316 1321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Leon Sebas-
tian Heikkilä, Elle Anna Lin-
nea Kivijärvi, Aaro Olavi Kor-
pi, Aaron Aleksanteri Lah-
nalampi, Fiinu Vanamo Lah-
tinen, Christopher Salomon 
Lehtola, Valde Eliel Närhi, 
Alissa Amelia Piippo, Anni 
Emilia Suorsa, Marius Alek-
santeri Tarkki. Daniel Elijah 
Vähä, Jade Alessia Vähä.
Karjasilta: Vilma Wan Lu 
Chen, Alpo Miiko Matias Hai-
konen, Amanda Lilia Anel-
ma Kemppainen, Aaron Toi-
vo Tapani Koivisto, Luka Ed-
vin Koskelo, Viljo Aleksante-
ri Kälkäinen, Suvi Miina Eli-
na Lehmusvuori, Karlos Eli-
ot Nurkkala, Lotta Elina Paa-
vilainen, Arttu Akseli Pät-
si, Nooa Aapeli Pöykkö, Net-
ta Emilia Pöyskö, Heino Ola-
vi Tahkokorpi, Enni Sara So-
fia Tauriainen, Viljami Tuure 
Hermanni Tauriainen. 
Tuira: Kerttu Aino Anttila, 
Lasse Kaarlo Juhani Auno, 
Eveliina Sofia Brockman, Roni 
Ilmari Forstadius, Iina Olivia 
Karhumaa, Kia Kaarina Kar-
vonen, Armi Katriina Kuiva-
lainen, Eetu Tapio Levo, Saa-
ga Eliisa Linna, Daniel Christi-
an Mustakangas, Elmo Ukko 
Juhani Nissinen, Ilja Juhana 
Teronpoika Peippola, Julius 

Otto Aukusti Pesonen, Aada 
Emilia Puumalainen, Rasmus 
Joonatan Päkkilä, Linda Ma-
ria Raitala, Suvi Sofia Syrjälä, 
Vilma Amanda Ilona Vehka-
perä Oliver Lukas Väisänen. 
Oulujoki: Iida Emilia Haa-
palainen, Janina Aino Eleo-
noora Hökkä, Olivia Joanna 
Kontturi, Johannes Anton 
Mäkinen, Eerika Adalmiina 
Stenudd, Eline Ida Helena Ta-
lonen. Väinö Pekka Tolonen. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Kai Tapio 
Holappa ja Eliisa Anita Lyy-
dia Launonen, Antti Tapa-
ni Kokko ja Laura Loviisa Si-
vula. 
Karjasilta: Tuomas Ante-
ro Tanska ja Tuuli Katarii-
na Kyrö, Samuli Tapani Mä-
kelä ja Enni-Maria Lämsä, 
Ilkka Kristian Korpi ja Sa-
tu Hannele Pienihäkkinen, 
Hans Markus Laine ja Laura 
Katariina Vilponen, Jonne 
Juhani Lapinlampi ja Jaana 
Jemina Nikka, Kimmo Tapa-
ni Mattanen ja Anna-Kaisa 
Maria Ojalehto, Henry Ma-
tias Korkiakoski ja Anna 
Greta Karoliina Hintikka. 
Vesa Olavi Virtanen ja Mir-
ja Marjukka Helander.
Tuira: Marko Henrik Kaup-
pila ja Ulla Helena Helanen.

Markus Petteri Lääkkö ja 
Taru Johanna Kynsilehto, 
Miikka Henrik Henttu ja 
Anne Eliisa Mirjami Tim-
lin, Jari Forstadius ja Min-
na Venla Maria Klemetti, 
Timo Johannes Hukkanen 
ja Noora Elina Lämsä, Juho 
Pekka Kropsu ja Katri Ilona 
Ojakoski, Mauri Pekka Ola-
vi Männikkö ja Paula Helga 
Maria Herrala, Arvi Edvard 
Tillman ja Raija Tuulikki So-
ronen, Jani Pekka Valkola ja 
Sini-Marika Karjalainen, Is-
mo Tapani Vendelin ja Mar-
jaana Elisabet Myllylä, Kim-
mo Tapani Tiiro ja Erja Tuu-
likki Vuolanto.
Oulujoki: Antti Juhani Uu-
tinen ja Elina Anneli Kes-
kikallio, Lauri Kortesalmi 
ja Marjukka Anneli Metto-
vaara, Ville Tapio Kortet ja 
Marjaana Hannele Tanska-
nen, Eero Juhana Kotimäki 
ja Marjaana Elisabet Nuora-
la, Joona Samuel Kärnä ja 
Sara Josefiina Rautio. Heik-
ki Kalervo Haipola ja Mai-
ja Mirjami Mölsä, Markku 
Aatto Luostari ja Eeva Kaa-
rina Karjalainen, Timo An-
tero Ainali ja Lea Mirjami 
Veivo.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Paavo Jo-
hannes Havas 81, Aliina Pih-
kanen s. Kirjonen 98, Pirkko 
Liisa Kylmäluoma 63, Elsa 
Annikki Sarkkinen 91, Yrjö 
Mikael Tepsa 79, Martti Jo-
hannes Ursin 77, Aune Ma-
tilda Vahe s. Järveläinen 92.
Karjasilta: Martta Karva-
li s.Ylitalo 75, Rauho Eerik-
ki Koistinaho 79, Sirkka Lii-
sa Mylly s. Lammi 73, Pek-
ka Narkiniemi 74, Iida Mir-
jami Siermala s. Kärppä 78, 
Arto Veikko Johannes Soi-
ni 49, Sirpa Irmeli Veteläinen 
s. Kamppila 61, Kalervo Ante-
ro Vimperi 59.
Tuira: Veikko Eemeli Jaakola 
52, Toini Kyllikki Karvonen 
s. Kärkkäinen 89, Eila An-
nikki Marttila s. Matinlassi 
82, Toivo Usko Johannes Oit-
tinen 87,  Aino Anna-Liisa 
Patala s. Fingerroos 81, An-
na Liisa Pääskylä s. Ollila 79, 
Arvo Kalevi Suomalainen 77, 
Siiri Torkkeli s. Hynninen 91.
Oulujoki: Anne Kristina Erk-
kilä 36, Sirkka Ilona Hagel-
berg s. Silander 81, Eine An-
na Maria Pekkala s. Säävä-
lä 87, Aino Anna Liisa Pelto-
nen s. Jukola 92, Eila Teller-
vo Pitkänen 65, Pentti Olavi 
Vänttilä 69.

Urkuvartit torstaisin klo 12.15

7.7.   •   14.7.   •   21.7.   •   28.7.

Konsertit

to 4.8. klo 19  
Tiinaliisa Typpö sello & Elias Niemelä urut 

to 11.8. klo 19 
Markus Wargh urut

to 18.8. klo 19 
Christian Ahlskog urut

to 25.8. klo 19 
Kristjan Moisnik basso & Ismo Hintsala urut

Musiikkia  
Oulun tuomiokirkossa
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Kirkkoherranvirasto 

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

ma-ti ja pe klo 10–15 
ke klo 10–14
to klo 10–17

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

21

eurakunnissa tapahtuu 7.–21.7.2011

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto
S
Kirkkoherran-
viraston palvelu 
kesän ajan 
mobiilivaihteen 
kautta numerosta 
(08) 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. (08) 3161 300.

 

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

lumijoki.seurakunta.netLumijoki
A ar o Ku k ko h ov i

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

to 23.6. kirkkoherran-
virasto ja taloustoimis-
to avoinna poikkeuk-
sellisesti klo 10–14.

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Kesänaukioloajat
31.8. saakka

Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Risto Räihä ja kanttorina 
Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
17.7. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara ja kant-
torina Juha Pöykkö.
Partio: Partioleiri Pökkelö-ci-
ty-11, villinlännenleiri, Hos-
san Seipiniemessä 22.–27.7. 
seikkailijoille, tarpojille, sa-
moajille ja vaeltajille.  Hin-
ta 75 € I perheenjäsen, 70 € 
II perheenjäsen. Tarkemmat 
tiedot kotisivuilla.  Vanhem-
pia toivotaan leirille mukaan 
erityisesti terveys, turvalli-
suus ja muonitustehtäviin.  
Jos olet kiinnostunut ota yh-
teys Makeen (markku.korho-
nen@evl.fi).  
Lasten ja nuorten leiritoi-
minnan tukeminen on mah-
dollista - se onnistuu hy-
vin leirirahaston kautta. Tu-
ki maksetaan tilille 574119-
27433 / LAHJOITUSVARAT, 
viestikenttään LEIRIRAHAS-

Haukiputaan kirkko toimii 
tiekirkkona 6.6.–26.8. ja on 
avoinna yleisölle maanantais-
ta perjantaihin klo 10-18, jol-
loin myös kirkon oppaat ovat 
paikalla. 
Nuotioilta ke 13.7. klo 18 
Villenniemessä. Ohjelmassa 
makkaranpaistoa ja kahvit-
telun lomassa yhteislaulua ja 
iltahartaus.
Kesäillan sävelhartaus to 
7.7. klo 20 srk-keskuksessa. 
Heikki Rainio tenori ja Else 
Piilonen piano ja urut. Ilta-
hartaus Jaakko Kaltakari. Va-
paa pääsy, ohjelma 2 €.
Kesäillan sävelhartaus to 
14.7. klo 20 kirkossa. Juha 
Koskela baritoni ja Kari Krop-
su piano ja urut. Iltahartaus 
Leena Brockman. Vapaa pää-
sy, ohjelma 2 €.
Kesäillan sävelhartaus to 
21.7. klo 20 srk-keskuksessa. 
Ánnámáret Ensemble. Anna 
Näkkäläjärvi laulu ja klarinet-
ti, Katri Kittilä piano ja Janne 

TO. Kaikki apu otetaan kiitol-
lisuudella vastaan! Lisätieto-
ja Markulta p. 045 2369 094.
Kirkkoherran viraston au-
kiolot poikkeukselliset hei-
näkuun aikana: Virasto on 
4.–15.7 suljettu ja 18.–29.7 
avoinna ma, ke ja pe klo 10-
13. Kiireellisissä asioissa yh-
teys Hilkka Haaraniemeen p. 
045 6306 081.
Kastettu: Santeri Esa Pekka 
Tilus.

Lappalainen busuki. Iltahar-
taus Martti Heinonen. Vapaa 
pääsy, ohjelma 2 €. 
Ekaluokkalaisten oma lei-
ri syksyllä 2011 ekaluokan 
aloittaville tytöille ja pojille 
13.-14.8 Isoniemen leirikes-
kuksessa. Leirin hinta 10 € /
osallistuja. Ilmoittautuminen 
www.alakkonäämua.fi  => 
leireille ilmoittautuminen -si-
vuston kautta 5.8. mennessä. 
Osallistujille lähetetään leiri-
kirje ja osallistujakortti.
Kellonkartanon toimintaa: 
kirjoittajaleiri 12.–14.7., Seni-
ori-lauantai 16.7.,  Kartanon 
kirkko ja Raamattulähetys-
juhla su 17.7. klo 13, kansain-
välinen leiri 22.–24.7., Karta-
non kirkko su 24.7. klo 13.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: pihaseurat 
la 9.7. klo 18.30 Paason mö-
killä Yli-Iissä, Pahkalantie 
1703, seurat su 10.7. klo 18 
ry:llä, seurat su 17.7. klo 18 
ry:llä, seurat su 24.7. klo 18 

ry:llä, seurat su 31.7. klo 16 
Kultasimpussa, Kello: seurat 
su 10.7. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Taneli Olavi Hyvö-
nen, Iida Elina Kinnunen, Sa-
muli Kristian Heikkala, Peetu 
August Kähkönen, Sonja In-
ka Anneli Mäkipörhölä, Ele-
na Katariina Alakärppä, Ma-

Messu su 10.7. klo 10 Vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Paulus 
Pikkarainen, avustaa Es-
ko Heloneva ja Arto 
Pisilä, kanttorina 
Tomi Heilimo.
Konfirmaa-
tiomessu su 
10.7. klo 14 
Pyhän Kol-
minaisuuden 
kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa 
Mika Tölli ja Arto 
Pisilä, kanttorina Tomi 
Heilimo.
Messu su 17.7. klo 10 Vanhas-

sa kirkossa. Toimittaa Esko 
Heloneva, avustaa Mika Töl-

li ja Hugo Lehkonen, kant-
torina Tomi Heilimo.

Konfirmaatio-
messu su 17.7. 

klo 14 Pyhän 
Kolminai-
suuden kir-
kossa. Toi-
mittaa Anu 
Ojala, avus-

taa Mika Töl-
li ja Hugo Leh-

konen, kanttori-
na Marja-Liisa Jääske-

läinen.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Nuorten nuotioilta pappi-
lan pihalla perjantaina 22.7. 
klo 20–23.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 17.7. klo 16 Vanhas-
sa kirkossa.
Kastetut: Eetu Olavi Kalli-
nen, Joel Reino Matias Lii-
kanen, Ilona Orvokki Sakko, 
Veera Sofia Ojanperä, Siiri 
Sofia Kärki, Nelli Adele Kok-

Kesäillan musiikki  
      klo 20 Vanhassa kirkossa

13.7.  CRB-bändi
CRB on oululainen hengellisen musiikin yhtye,

 joka soittaa pääasiassa soul ja funk -vaikuttaisia 
sovituksia Suomen ev.-lut kirkon virsikirjan virsistä.

20.7.  Selloduo Anna-Maaria & Olli Varonen
Ohjelmassa mm. Hayden, Mozart, Albeniz, Järnfelt, 

Sibelius. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.  

Kesäkahvila 
Kirkonkylän 
srk-kodissa
torstaisin  7.7., 14.7.   
21.7.  ja 28.7. klo 12–14 
Kesäkahvilassa on 
tarjolla pullakahvit, 
lisäksi tuttujen 
tapaamista, mukavaa 
yhdessäoloa ja 
jutustelua.
Tervetuloa!

Tunnetko Kempeleen 
seurakunnan vaivaisu-
kon historiaa? Onko si-
nulla kenties valokuvia-
kin. Ole yhteydessä kirk-
koherranvirastoon p. (08) 
5614 500 ja kerro mitä si-
nä tiedät vaivaisukon vai-
heista.

Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 10. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 18. Toimittaa Arpad 
Kovacs, kanttorina Eeva-Mai-
ja Sorvari. 

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Kirkkoherran viraston 
aukiolot poikkeukselliset 
heinäkuun aikana: 
Virasto on 4.–15.7 
suljettu ja 18.–29.7 
avoinna ma, ke ja pe 
klo 10–13. Kiireellisissä 
asioissa yhteys 
Hilkka Haaraniemeen 
p. 045 6306 081.

Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
(08) 387 512 
Kirkko (08) 387 336 
Srk-talo (08) 387 395
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

Kirkko 
avoinna
ma–la 

klo 12–18 
ja su 

klo 12–16. 

Hautausmaajuhla 
su 10.7. klo 18 uudella hautausmaalla.

Haukiputaan hautausmaatilaisuudessa muistetaan entisajan vai-
kuttajia. Hautausmaakierroksen aikana kertaamme lyhyesti pitä-
jän valtiollisten, kunnallisten ja seurakunnan vaikuttajien elämän-
työtä Petti Utriaisen, Liisa Ervasti-Julkun ja Martti Asunmaan toi-
mesta. Esittelemme myös muulla tavoin mielenkiintoisia kohteita.
Kokoonnumme Karjalaisten muistokivelle, jonka luona on alku-
hartaus kirkkoherra Jaakko Kaltakarin johdolla. Siitä jatkamme 
hautausmaan vanhimman osan käytävälle, jonka varrella ja lä-
heisyydessä sijaitsee pääosa esiteltävien henkilöiden haudoista. 
Aikaisemmista tilaisuuksista poiketen käytössä on uusi äänen-
toistolaite, joka varmistaa kuuluvuuden. Päätämme kierroksen 
loppuvirteen muualle haudattujen muistopaikalla.

tilda Angelika Tuuliainen, Mi-
kael Ossian Kärkkäinen, Mat-
ti Elmeri Kinnunen, Oona Ali-
na Rahko, Eelis Juhana Räihä.
Avioliittoon kuulutettu: Ti-
mo Pekka Huotari ja Kaisa 
Senja Maria Koskela, Johan 
Aleksi Vänttilä ja Iina Elina 
Marjala, Anssi Johannes Tor-

vinen ja Anna Tuulia Kristii-
na Holma, Tuomas Tapani Ha-
lonen ja Teija Riitta Hietala.
Kuolleet: Vieno Orvokki 
Enckell 82, Raili Helena Kä-
renaho 63, Markku Juhani 
Pekkala 49.
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Kuuntele 
Pyhän 

Kolminaisuuden 
kirkon 

jumalanpalvelukset
 suorana netistä: 

www.evl.fi/srk/
kempele. 

ko. Beata Linnea Jaara. Eetu 
Aleksi Nykyri. Julia Sofia Ka-
roliina Seppänen. Lenni El-
mer Ahola. Neea Emilia Sor-
janen. Inna Olivia Mankinen. 
Jimi Jeremias Hämäläinen.
Vihitty: Ismo Tapio Savikoski 
ja Virpi Carita Kauppinen. Jo-
han Henrik Mikael Fonselius 
ja Pirjo Riitta Hannele Leino-
nen. Mikael Christian Talman 
ja Jenni Maria Määttä.
Kuollut: Eino Ilmari Rusanen 
79, Lauri Urpo Oskari Laava 
79.

Herättäjuhlille lähtöveisuu 
to 7.7. klo 19 Helena ja Ilmari Valovirralla, Fiskintie 7.

Lasten kesäleirillä nautittiin aurinkoisesta säästä. 

Kastettu: Peo Alpo Heikkilä. 
Vihitty: Jari Pekka Lukkari-
la ja Marjo Kaarina Piekkola.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 7.–21.7.2011S

Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
p. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Muhoksen kirkossa on esittelijä 
13.6.–12.8. maanantaista perjantaihin kello 12–18, 
muulloin kirkkoon tutustumisesta voi sopia 
p. (08) 533 1284. 

Muhoksen musiikkipäivät 
6.–10.7. Luvassa on monipuolisia konsertteja 

pohjoissuomalaisin esittäjin. 
Katso tarkempi ohjelma 

www.muhoksenmusiikkipaivat.fi.

Hartaus to 14.7. ja 21.7. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Leiripäivä ikäihmiseille 
10.8. klo 9–18 Luurinmut-
kassa Utajärvellä. Ilmoittau-
tuminen 4.8. mennessä p. 
044 7521 220. Alustava hin-
ta 30 €. Mahdollisuus päivä-
lepoon.
Partio: 13.7. Pökkelö-city lei-
riläiskokous 2. Kotikolon ylä-
kerrassa klo 17–18. Leirikir-
je jaossa. Pökkelö-city johta-
jakokous 2. Partiotoimistos-
sa klo 18–20. 15.7. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 14–16. 
19.7. Pökkelö-city leiriläisko-
kous 3. Kotikolon yläkerrassa 
klo 17–18. Pökkelö-city johta-
jakokous 3. Partiotoimistossa 
klo 18–20. 21.7. PäivystysPar-
tiotoimistossa klo 14–16. Par-
tioleiri Pökkelö-city 11, villin-
lännenleiri, Hossan Seipinie-
messä 22.–27.7. seikkailijoille, 
tarpojille, samoajille ja vael-
tajille. Hinta 75 € I perheen-

jäsen, 70 € II perheenjäsen.
Vielä pääsee mukaan.Tar-
kemmat tiedot kotisivuilla. 
Vanhempia toivotaan leiril-
le mukaan erityisesti terveys, 
turvallisuus ja muonitusteh-
täviin. Jos olet kiinnostunut 
ota yhteys Makeen (markku.
korhonen@evl.fi). Ilmoittau-
tuminenMakelle kololta saa-
tavalla lomakkeella. 

Tupos
Ma 11.7 ja 18.7. kello 10 Katajakedon leikkipuisto 
Kuusileikki, Kuusenkierto 22.
Ti 12.7. ja 19.7. kello 14.30 Mutkanpuiston leikkipaikka 
Leikkimutka, Ojatie 2, Salea vastapäätä.
Ke 13.7. ja 20.7. kello 14.30: Riipinpuiston leikkipaikka 
Leikki-riipi,  Sortavalantie 23.
Pe 15.7. ja 22.7. kello 10: Nurkkalankedon leikkipuisto 
Tuiskulanmäki, Koivulehto 16.
Ala-Temmes ja kirkonkylä
Ma 11.7 ja 18.7. kello 14.40: Vanhan Limingan 
leikkipaikka Aabraminpuisto, museoalue, 
Aabramintien kulmaus.
Ti 12.7. ja 19.7. kello 10: Rommakkopuiston leikkipaikka 
Karhunlenkki, Kedonperäntie 17.
Ke 13.7. ja 20.7. kello 10: Ala-Temmeksen leikkipaikka 
Kirmahaka, Peltotie 6.
To 14.7. ja 21.7. kello 10: Linnukkapuiston leikkipaikka 
Leikki-Linnukka, Linnukkatie 10.
Kello 14.30: Kaarteenahon leikkipuisto Katrinketo, 
Väliaho 21.

Mehutarjoilu

Rauhanyhdistys: Seurat su 
10.7. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja klo 17 ja 
18.30 seurat ry:llä. Seurat su 
17.7. klo 14 Niittypirtin palve-
lutalolla.
Kastettu: Viena Leelia Aho-
la, Valto Gabriel Kinnunen, 
Sara Sofia Tiitto.
Kuollut: Matti Heikki Arola, 
70; Veikko Jaakko Hauru, 80.

Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Seija Lomma (Kk) 
(040) 579 3247.
Vuosilomia: Jaana Kontio 
vuosilomalla 13.6.–17.7., Er-
ja Haho vuosilomalla 20.6.–
24.7. ja Seija Lomma vuosilo-
malla 18.7.–14.8.
Lasten parkki ja päiväker-
hot ovat kesätauolla.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
10.7. klo 17 Alpo Hyry ja Pek-
ka Kainua, ry:llä.

Kastetut: Venla Sofia Sipi-
lä. Inka Sofia Korpela. Sil-
ja Maria Ilona Forsman. 
Konsta Miro Tapio Hiltu-
nen. Lenni Albert Haikara. 
Eedit Milena Hauru. Mart-
ti Hermanni Kontio.
Vihitty: Mikko Aleksi 
Saikkonen ja Anna Paulii-
na Agarth.
Kuollut: Naimi Maria Hil-
tunen 95,  Timo Matti Iso-
la 63.

Hartaushetket to 7.7. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 7.7. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 12.7. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
12.7. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Simo Pekka Pekkala.

Hartaus ke 13.7. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaushetket to 14.7. klo 
13 alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Hautausmaan virsihar-
taus ti 19.7. klo 18 muualle 
haudattujen muistomerkillä, 
Simo Pekka Pekkala. 
Lauluilta lähetysystäville 
ja makkaranpaistoa ti 19.7. 

klo 18 Laitasaaren rukous-
huoneella, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 21.7. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
Rippikoulut: Kesä II – rippi-
koulun konfirmaatio su 10.7. 
klo 10 kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Lauluilta lähetysys-
täville ja makkaranpaistoa ti 
19.7. klo 18, Jouni Heikkinen.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 10.7. klo 17 seurat ry:llä. 
To 21.7. klo 19 nuotioilta Ala-
saarelalla, Pikkumatinkuja.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 9.7. klo 19 nuotioilta. 
Kastettu: Eetu Aarne Juha-
ni Huotari, Kaapo Aukusti Oi-
karinen.
Vihitty: Harri Juhani Huota-
ri ja Eeva Johanna Sutinen, 
Juho-Ilkka Siltakoski ja Tuuli 
Katariina Hellsten.

Kesämuskari

Tervetuloa!

 

Iltapäivämusiikkia 
Muhoksen kirkossa tiistaisin kello 17

       12.7., 19.7. ja 26.7.

Timo Ustjugov, urut sekä vierailevia 
soittajia ja laulajia!

Avoimet ovet ja vapaa pääsy!

Kuun lopulla Limingasssa vierailee 

virolainen kirkkokuoro PETRA, 
joka konsertoi Limingan kirkossa 24.7. kello 19. 

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
Lisää tietoa seuraavassa lehdessä.
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www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

kirkkoherranvirasto
(08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi 
tai numerosta 
(08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Piippolan, Pulkkilan,
Kestilän, Rantsilan
tiekirkot sekä
Piippolan 
kirkkomuseo
auki 29.6.–7.8.
ke-la klo 10–16
su klo 10–13 

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Keskipäivän 
musiikkihetki 

Tyrnävän kirkossa heinäkuun ajan 
joka torstai klo 12. 

Riitta Ojala, urut, piano, 
huilu, laulu.

Seurakunnan kesäretki 
to 21.7. Alavieskaan ja Kalajoelle. Retki on kaikille avoin 
ja tarkoitettu kaikenikäisille. Lähtö klo 9  Tyrnävän srk-
talolta ja paluu klo 20 mennessä. Käyntikohteita Pökky-
län punainen tupa Luohualla ja Linnakallio Alavieskassa. 
Käymme Kalajoen kirkossa ja hiekkasärkillä. Osallistumis-
maksu 20 € / aik. ja 10 €  /lapsi alle 12 v. sisältää kyydin, 
ruoan ja kahdet kahvit. Ilm. 8.7. mennessä kirkkoherran-
virastoon (08) 5640 600.

Kirkkoherran-
virasto ja muut 

toimistot 
suljettu 
1.–3.8. 

Hartaus to 7.7. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Kesäillan musiikkihetki ke 
13.7. klo 19 Tyrnävän kirkos-
sa. Sampo Ojala huilu, Riitta 
Ojala piano ja urut.
Kesäillan musiikkihetki ke 
20.7. klo 19 Temmeksen kir-
kossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Hartaus su 10.7. klo 14.30 
Villa Tyrnissä  ja klo 16 seu-
rat Ikolassa, Keskikyläntie 26. 
Seurat su 17.7. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Lauri Tomi Aaron 
Rahkila, Pyry Toivo Ilmari Tör-
mänen.
Kuollut: Irja Raili Elina Pirko-
la s. Pylkäs 83.

Vuoden 1961 rippikoululaisia. Rippikoulumuistelot vietettiin 12.6.2011 seurakuntatalolla.

Hartaus ke 13.7. klo 13.3 Sa-
lonkartanossa, Päivi Pulkki-
nen.
Hartaus ke 20.7. klo 13.30 
Salonkartanossa Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Hartaus to 21.7. klo 11.30 
Teppolassa, Riitta Markus-
Wikstedt. 
Kirkonkylän ry:  Seurat su 
10.7. klo 16 Mauno Linnan-
mäki. Seurat su 17.7. klo 16. 
Antti Sipola, Esko Vappula.
Kastetut:  Jenna Elli Ma-
ria Oikarinen, Riikka Kristii-
na Jaatinen, Ellen Sara Ma-
ria Kullas, Jonne Julius Kar-
vonen. 

Kirkkoherra Tapio Kor-
tesluoma lomalla 26.6.–
4.8., sij. Vesa Äärelä 30.6.–
1.7. ja Minna Salmi 18.7.–
4.8.
Kappalainen Vesa Äärelä 
lomalla 18.7.–22.8. 

Kirkkoherra Erkki Piri 
lomalla 20.6.–7.7. 
Sijaisena Merja Jyrkkä 
p. 020 7109 731.

Pyhännän 
kappelisrk:n rannas-
sa olevaa grillikotaa 
saavat täysi-ikäiset seura-
kuntalaiset varata käyt-
töönsä. Avaimet noude-
taan kuittausta vastaan 
Pyhännän srk-toimistosta 
tai Piippolan kirkkoher-
ranvirastosta. Varaukset 
p. 020 7109 860. 
Omat puut mukaan.

KeSTiLä
Nuotioilta pe 8.7. klo 19 An-
nikki ja Juhani Koistisella.
Nuortenilta la 9.7. klo 19.30 
ry:llä.
Seurat su 10.7. klo 12 ry:llä, 
Erkki Peltoniemi ja Tuomas 
Oikarinen. 
Avioliittoon kuulutetaan: 
Jaakko Olavi Niiranen ja Tii-
na Maria Tervonen sekä Jop-
pe Jaakko Hyvärinen ja Mira 
Tuulia Keränen.

PiiPPOLa
Kotiseutuaiheisten laulu-
jen ilta to 7.7. klo 19 Piippo-
lan kirkkopihassa.
Kuollut: Heikki Sakari Joki 72.

PuLKKiLa
Seurat pe 8.7 klo 19 ry:llä, Ja-
mes Moll.
Seurat su 10.7 klo 13 ry:llä, 
Timo Aitto-oja ja Jouko Lim-
ma.
Lauluseurat ke 20.7. klo 19 
Pulkkilan pappilassa, muka-
na mm. Unto Määttä ja Mer-
ja Jyrkkä.

PyHänTä
Seurat su 10.7. klo 15 Tavast-
kengän kylätalolla, M. Kämä-
räinen ja A. Mehtälä. 
Hartaus to 21.7. klo 10 Nesto-
rissa, S. Kautto. 
Kastettu: Jaakko Topi Saka-
ri Leiviskä, Seelim Kristian Sy-
dänmetsä, Fiona Marion Huus-
ko, Fiinu Vanamo Lahtinen.
Avioliittoon kuulutetaan: 
Antti Johannes Kopola ja Nii-
na Marjaana Mattila.
Kuollut: Tyyne Anni Aliina 
Mäenpää s. Juola 80, Lyy-
dia Maria Annikki Kamula s. 
Kangas 88.

RanTSiLa
Seurat su 10.7. klo 18.30 srk-
talossa, Markku Pikkarainen.
Veteraanikuoro ke 13.7. klo 
11 srk-talossa. Harjoitellaan 
Rantsila-päiviä varten.
Kyläpäiviin liittyvä virsilau-
lutilaisuus pe 15.7. klo 19 
kirkkopuistossa, sateen sat-
tuessa srk-talossa. Mukana 
Arja Leinonen ja Merja Jyrk-
kä. Kahvitarjoilu ja lähetyk-
sen myyntipöytä!
Lähetyksen myyntipöytä la 
16.7. klo 10–14 torilla.
Veteraanikuoro ja Stellat la 
16.7. klo 10.45 torilla.
Kastettu: Eveliina Anna Emi-
lia Halonen.

Piippolan 
kirkkomuseo

Avoinna 29.6.–7.8. 
ke–la klo 10–16

su klo 10–13 

Kotiseutuaiheisten 
laulujen ilta
to 7.7. klo 19 Piippolan
kirkkopihassa
Runojuonto Aaro Vatasen 
runoihin, Anneli Virtanen. 
Hartaus Saila Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä.
Kahvitarjoilu aitassa illan 
päätteeksi.
Vapaaehtoinen maksu 
Piippolan kirkkomuseon 
kannatusyhdistys ry:lle.

Lähetystyö kiittää
Lämmin kiitos ahke-
rille juhannusjuus-
ton keittäjille, ostajil-
le, lahjoittajille, sau-
navihtojen  tekijälle ja 
monin tavoin mukana 
olleille. Tuotto: Rant-
sila 1390 euroa, Kesti-
lä 483 euroa ja Pulkki-
la 725 euroa.

Vanhemman väen leiripäivään 
Umpimähkään ti 26.7 klo 10–14.30
Bussikuljetus järjestetään ja osallistuminen leiriläi-
sille on ilmainen. Ilmoittautumiset kirkkoherranvi-
rastoon 22.7. mennessä p. (08) 5142 700.Ilmoittau-
tumiset ruokailun vuoksi.
Bussi tulee käymään Salonkartanossa jos sieltä on 
lähtijöitä. Muuten reitti tulee menemään Kauppi-
aantieltä Karhuojantietä ja sieltä Umpimähkään.
Tarkempi ilmoitus bussireitistä ja ohjelmasta Rau-
han tervehdyksessä 21.7. ja Oulunsalon seurakun-
nan kotisivuilla. 
Tervetuloa viettämään kesäistä leiripäivää Umpi-
mähkään!

Diakoniatyö

PAPPILAN KESäJUHLA
to 14.6. klo 13 pappilassa 

Lounas lähetystyön
hyväksi:

Lohikiusaus, salaatti,
pannukakkukahvit

9 € / lapset 4,5 €

Arvontaa ja ohjelmaa

Tervetuloa

Linja-auton aikataulu 
Siikalatvalta Herättäjäjuhlille la 9.7.
Lähtö Kestilä klo 7 kirkon parkista, Pyhäntä klo 7.20 
srk.talolta, Piippola klo 7.40 kirkon parkista, Pulkkila 
klo 7.50 ABC:lta ja Rantsila klo 8.10 kirkon parkista.
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Usko tai älä!  –  Pelastus

Sarjassa Oulussa 
järjestettävälle
katekumenaatti-
kurssille 
osallistuja 
kertoo, mistä 
kurssilla oikein 
puhutaan.

Vanha uskovaisten vitsi ker-
too miehestä, joka anka-
ran tulvan tullen rukoili 
Jumalalta pelastusta. Ve-

den loiskiessa portailla naapuri 
ajoi pihaan ja tarjosi kyytiä: ”En 
tule, Jumala pelastaa minut!” 

Veden ulottuessa ikkunoiden 
alle palokunnan veneen miehis-
tö koputteli lasiin ja pyysi kyytiin. 
”En tule, Jumala pelastaa minut!” 
Kun vielä veden noustessa ylem-
mäs poliisin helikopteri tarjosi ta-
lon katolla kyyhöttävälle miehelle 
tikkaita helikopteriin, tuo kristit-
ty mies kieltäytyi: ”En tule, Juma-
la pelastaa minut!” 

Tietysti mies hukkui ja saapui 
taivaaseen. Kuolemastaan närkäs-
tynyt mies valitti Jumalalle: ”Mik-
si et pelastanut minua?” Hämmäs-

tynyt Jumala vastasi: ”Lähetin si-
nulle auton, veneen ja helikopterin. 
Mitä vielä olisi pitänyt?”

Katekumenaattiryhmän kes-
kustelujen yksi polttavimmista pe-
lastukseen liittyvistä kysymyksistä 
oli se, miksi joku pelastuu ja mik-
si toinen ei? 

Tietystikään meillä ei oikeasti 
ole mitään pelastuslistoja tiedos-
samme. Eivätkä ajatuksemme tai 
eri ryhmien määrittelyt ikuiseen 
elämään Jumalan luokse pelastu-
vista ole satavarmoja, vaikka toi-
sinaan määrittelyjen esittäjät niin 
vakaasti uskovatkin. Mutta alkuta-
rinan miehen tavoin pelastumisen 
edellytys on se, että tajuaa olevansa 
oikeasti vailla pelastusta / turvaa / 
toivoa tulevasta elämästä. 

Edellisessä kirjoituksessani kir-

joitin synnin säröistä sielumme si-
sällä. Joillakin ihmisillä on se ka-
dehdittava lahja, että osaavat olla 
ajattelematta itseänsä syntisiksi – 
tai tuumaavat, ettei Jumala noin 
pienistä piittaa. 

Joillakin on se raskas mielen 
taakka, että kaikenlainen tekemi-
nen väikkyy mielessä mahdollise-
na syntinä ja elämä on loputonta 
tasapainoilua: jos tekee jotain, te-
kee syntiä – jos ei tee mitään, ei tee 
vahingossa syntiäkään. Elämä on 
ahdistavaa kuin neurootikon kä-
vely kivetyksellä: viivojen päälle ei 
saa astua! Jää kävelystä nauttimi-
sen lahja käyttämättä…

Rippikoulusta jäi mieleeni ope-
tus kirkkoisä Martti Lutherista, 
joka on kuulemma sanonut keho-
tuksen: ”Tehkää iloisesti syntiä!” 

Idea on siinä, että elää ja toimii täy-
sillä sen ymmärryksen varassa jon-
ka Jumalalta on saanut. 

Ja jos elämän touhuissa tulee 
tehneeksi vahingossa syntiä, voi 
turvautua apostoli Johanneksen 
opetukseen: Lapsukaiseni, tämän 
minä kirjoitan teille, ettette syn-
tiä tekisi; mutta jos joku syntiä te-
keekin, niin meillä on puolusta-
ja Isän tykönä, Jeesus Kristus, jo-
ka on vanhurskas. Ja hän on mei-
dän syntiemme sovitus; eikä ai-
noastaan meidän, vaan myös ko-
ko maailman syntien. (1. Joh. 2:1-
2 KR33/38)

Pelastus on lahja. Vaikeaa siinä 
on vain ilmaisen lahjan vastaanot-
tamiseen tarvittava nöyryys.

SaIla kukkOHOVI-JÄMSÄ

Rauhan Tervehdys laati 
”Minä en ole yhtään 
mittään” -körttitestin, 
jonka avulla selvität, 
asuuko sisälläsi pieni 
körtti.
Kuten Herättäjä-
Yhdistyksen omilla 
verkkosivuilla todetaan: 
”Monet ovat tietämättään 
körttejä.”

1. Tuomitsetko mieluummin
a) toisten syntejä
b) omia mokia
c) vai viidesläisten syntejä
 
2. Onko sinulle tuttuja 
seuraavat sanat
- armon vilaus
- pienellä paikalla
- armoa vilungilla

3. Onko sinulle mieluisempaa 
veisata kuin laulaa?

4. Laulatko useimmin siikkaria 

vai Siekkareita?

5. Haetko mieluusti tai 
ainakin kerran kesässä 
heinäkuussa rukoukseen tehoja 
polvistumalla?

6. Voiko pastillissa 
maistua piparmintun ja 
aniksen lisäksi mielestäsi 
myös elämän ja synnin 
makuja? 

7. Oletko kokenut koskaan 
hetkellisesti, edes muutaman 

Herättäjäjuhlat Oulussa 8.–10.7.2011

minuutin ajan, iloista 
pelastusvarmuutta?

8. Oletko omasta mielestäsi 
viheliäisempi ja ”aremmalla 
mielellä” kuin kukaan muu?

9. Laulatko mieluimmin 
kurjuuden kuninkaasta kuin 
tanssityttö Ramonasta?

10.  Sanovatko sinulle jotain 
seuraavat nimet: Paavo 
Ruotsalainen, Wilhelmi 
Malmivaara ja Seppä Högman, 
vai koetko tuntevasi paremmin 
Dalai Laman ja Äiti Amman?

11. Pysytkö seurapenkillä, 
vaikka seurapuheessa 
vilahtaisivat sanat ihmisoikeus, 
yhteiskunnallinen 
oikeudenmukaisuus tai 
hallitusvastuu?

12. Eikö sinulla todellakaan ole 
muuta tekemistä heinäkuun 
kuumimmalla helteellä 
kuin istua 30 000 muun yhtä 
viheliäisen ihmisen kanssa 
kovalla penkillä armoa 
kerjäämässä?

13. Riehaannutko helposti 
ylistämään Jumalaa tanssien ja 
karkeloiden?

14. Onko kotisi lemmikkieläin 
kurja mato matkamies maan? 

14. Tiedät tietenkin, mitä 
tarkoittaa, kun ”Skörde veisaa 
siikkareita heriksillä”. 

testin tulos: 

Jos valitsit useampiin kysymyk-
siin nopeasti ensimmäisen vaih-
toehdon ja vastauksesi olivat ylei-
sesti myönteisiä, vaikuttaa sil-
tä että olet umpikörtti. Tervetu-
loa tuloa siis herättäjäjuhlille Ou-
luun pesäpallostadionille 8.–10.7.!

Jos emmit vastauksiasi, laulat 
mieluummin tanssityttö Ramo-
nasta kuin kurjuuden kuninkaas-
ta, innostut joskus jopa pieneen 
liikehdintään kirkossa ylistyksen 
aikana, symppaat Äiti Ammaa 
enemmän kuin seppä Högmania, 
et tunnista pastillissa muuta kuin 
aniksen maun, tule silti herättä-
jäjuhlille.

Siellä ei kysellä tulijan uskon 
määrää tai sitoutumista liikkee-
seen. Aito körtti ei tee parannusta 
toisten synneistä vaan pelkästään 
omista. Uskallat siis tulla.

Kun tulet, näet, kuinka ”skör-
de veisaa siikkareita heriksillä” eli 
körtti veisaa Siionin virsiä herät-
täjäjuhlilla.

PS. Niin kuin kaikissa kunnon 
testeissä, kysymysten joukossa on 
yksi hämäysyritys: Kakkoskysy-
mykseen sisältyvä termi armoa 
vilungilla on lehden toimituksen 
ikiomaa hengellistä sanastoa. Se 
on kuitenkin vapaasti seurapu-
hujien lainattavissa.

tEStIN laatIVat: 
PEkka HElIN, 

RIItta HIRVONEN, 
SaNNa kROOk Ja 

aNNI PENNaNEN 

Oletko

skörde?


