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hyviä toimintamuotoja mutta sen pää-
tuote jumalanpalvelus toistelee epäsel-
viä oppirakennelmia ja vanhoja kaavo-
ja, kun sen pitäisi vastata ihmisen yh-
teisöllisyyden, kokemuksellisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden kaipuuseen.

Onnittelut siis kaikille niille, jotka 
ovat tehneet itsenäisen päätöksen suh-
teestaan kirkkoon. 

Kirkosta eronnei-
ta kirkko voisi muistaa 
muullakin kuin isälli-
sellä kirjeellä jossa ker-
rotaan oikeuksista, jot-
ka kirkosta eronnut me-
nettää. Hyvä vaihtoeh-
to olisi esimerkiksi kon-
sertti.

Harmi vain että esi-
merkiksi pop-musiikin 
toteuttamiseen tarvit-
tava osaaminen kirkon 
täytyy ostaa yleensä ul-
kopuolelta, koska suuri 
osa Oulun hiippakun-
nan kanttoreista kiel-

täytyy työtehtävistä, joissa lähestyttäi-
siin tavallisia ihmisiä heille tärkeiden 
musiikkityylien kautta.

Tämä kaikki on mahdollista vain
kirkossa.

Heikki MuStakallio
Kirjoittaja on 23-vuotias 

musiikkikasvatuksen opiskelija.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Mitä se oikein tarkoitti?

Jumala antaa  
anteeksi maalin
AC Oulun maalivahti Jeremy Vuolo pi-
tää pelipaitansa alla paitaa, jossa lukee  
I belong to Jesus ja puhuu uskostaan avoi-
mesti. 

”Aurinko myhäilee, kun Vuolo istuu 
puisella penkillä ja kertoo itsestään. Ei 
ole pelkoa omista sanoista, ei jäykkyyt-
tä tai epävarmuutta.

Tämä mies on todellakin sinut itsen-
sä kanssa. 

Se tarkoittaa, että hän voi myös vitsail-
la asiasta joukkuetovereidensa kanssa. 
Kerran Vuolo päästi harjoituksissa löy-
sän maalin taaksensa ja joukkueen ko-
kenein pelaaja Mika Nurmela päätti ava-
ta sanaisen arkkunsa.

– Jeremy, Jumala saattaa antaa sinul-
le anteeksi tuon maalin, mutta minä en.

Tämä on yksi hauskimmista asioista, 
mitä Nurmela on koskaan sanonut, Vuo-
lo räjähtää nauramaan.”

Kaleva 10.7.2011

Aatoksia
Eroaisinko  
kirkosta?

Nyt kun kesätyöni kirkon leivis-
sä alkaa olla takanapäin, mie-
leeni tulvii ajatus: eroaisinko 
kirkosta?

Kummiksi minua ei ole koskaan 
pyydetty, eikä varmaan vähään aikaan 
pyydetäkään. Naimisiin en ole vähään 
aikaan menossa enkä ainakaan oman 
elämänvoimani perusteella ole kuole-
massakaan heti.

Kirkon yhteydestä en silti olisi pois.
Kotiini tulisi Rauhan Tervehdys ja 

voisin käydä ystävieni häissä. Kirk-
koonkin voi aina mennä koska ovella 
ei kysytä papereita – kuten ei myöskään 
ehtoollisella. 

Tähän leipäpappi tietysti viran puo-
lesta vastaa että ehtoolliseen ovat oi-
keutetut vain kirkon jäsenet. 

Sanoisiko Jeesus samoin? Kertokaa 
minulle, minkä kirkon jäseniä olivat 
opetuslapset joi-
den keskellä Jee-
sus asetti ehtool-
lisen?

Eroni olisi en-
nen kaikkea pro-
testi kirkon ja ju-
malanpalvelusten 
hengettömyyttä 
vastaan. 

Kierkegaard 
korostaa, että us-
ko on intohimo: 
kuinka paljon in-
tohimoa löydät 
aamukymmenen 
jumalanpalveluk-
sesta? Saarnataito on useimmilla kir-
kon palvelijoilla olematon eikä sen ke-
hittäminen edes kiinnosta.

Viidesläisyyden ja muiden nuoruu-
teni herätysliikkeiden kunniaksi on sa-
nottava että siellä usko oli intohimo – 
ainakin monille puhujille.

Mitä meillä siis on? Väritön, mau-
ton ja hajuton kirkko, jossa on paljon 

Mitä meillä siis on? 
Väritön, mauton 
ja hajuton kirkko, 
jossa on paljon hyviä 
toimintamuotoja 
mutta sen päätuote 
jumalanpalvelus 
toistelee epäselviä 
oppirakennelmia ja 
vanhoja kaavoja...

Kaatunut  
sankari
Toimittaja Petri Vähäsarja pohtii kirjoi-
tuksessaan Mika Myllylän surullista ta-
rinaa.

”Ennenhän ajateltiin, että suomalai-
nen mies kyllä pärjää, ja hiihtäjä oli suo-
malaisen pärjäämisen perikuva. Enää se 
ei mene niin. Suomalainen mies tarvit-
see usein apua. Sen kertovat masennus- 
ja perheväkivaltatilastot. Avunpyynnössä 
ei ole mitään hävettävää, uskoisimmeko 
sen nyt vihdoin, kun valtakunnan vahvin 
mies on kaatunut?

Myllylä kertoi julkisesti uskoontulos-
taan. On vaikea hahmottaa kokonaisku-
viota, jossa doping-kärähtänyt hiihtosan-
kari luisuu kymmenessä vuodessa jyrk-
kää alamäkeä hautaan – ja tulee siinä sa-
malla uskoon. Uskoontuloa ei ole syytä 
epäillä. Ei Jeesus välttämättä ota ongel-
mia pois. Niin kuin eräs gospelmuusikko 
totesi kerran lavalta: Jos menet mettään, 
Jeesus tulee sinne sun kanssa.”

Sanansaattaja 28/2011

Me puhumme koko ajan toistemme ohi. Us-

komme puhuvamme suoraan toinen toi-

sillemme, mutta viesti ei välttämättä ta-

voita kuulijaa – ainakaan sellaisena kuin sanoja sen 

oli tarkoittanut. 

Viestin sotkeentuminen aiheuttaa sotkuja myös 

ihmissuhteissa. Yksi viestin vastaanottaja vihastuu 

tai ihastuu, toinen loukkaantuu, kolmas kohauttaa 

olkiaan, eikä jaksa ihmetellä asiaa sen enempää 

saati ottaa selville, mikä viestin tarkoitettu sanoma 

oli. Osa tulkitsee viestin sellaisena kuin se on tarkoi-

tettukin. Ainakin suunnilleen.  

Viestin perillemenoa vaikeuttaa se, että yhteises-

tä äidinkielestä ja kotimaasta huolimatta puhum-

me todellisuudessa eri kieltä. Periaatteessa se, 

mitä suusta tulee tai paperille tallentuu on kaikil-

le  ymmärrettävää, mutta tulkintoja on yhtä mon-

ta kuin vastaanottajaakin. Jo eri sukupolveen kuu-

luminen vaikeuttaa ymmärtämistä erilaisista taus-

toista puhumattakaan. 

Ongelma ymmärretyksi tulemisesta on (todennä-

köisesti) ollut olemassa aina, jo ennen historiankir-

joituksen alkua ja kaikkia ihmiskunnan suuria saa-

vutuksia. Suuri osa Raamatun kirjoistakin on jon-

kun ihmisen tulkintaa joidenkin toisen sanomisis-

ta ja tekemisistä ja niiden motiiveista. Ja noista tul-

kinnoista tehdään yhä tulkintoja. Ongelma on ole-

massa myös kaikkialla – ei pelkästään tutkijankam-

mioissa. 

Poliisikuulusteluissa ja oikeudessa toisen käden 

tietoa ei katsota päteväksi, mutta koko todellisuu-

temme pohjautuu sellaisiin. Suurin osa tiedostam-

me tästä maailmasta on valmiiksi pureskeltua, jon-

kun toisen tulkitsemaa. Usko onkin siinä mielessä 

paljon selkeämpi asia kuin ns. tieto, koska siinä on 

kyse omasta kokemuksesta. Sitä ei tarvitse analy-

soida. Sen tietää oikeaksi.

Yksi ymmärretyksi tulemisen suurimmista kom-

pastuskivistä on se, että joskus on vaikeaa erottaa, 

mikä on sanojan omaa mielipidettä, mikä yleistä 

pohdintaa tai jonkun toisen sanomisten toistamis-

ta. Jotta epätietoisuus ei kärventäisi liikaa, kannat-

taa joskus kysyä, mitä sanoja oikein tarkoitti. Ei se 

ole osoitus tyhmyydestä, vaan viisaudesta. Voi olla, 

että kehut ovat menneet sinulta ohi!

Lopuksi kotitehtävä. Mielestäni tämän kirjoituk-

sen viesti oli: ______________________________

__________________________________________
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Perjantai-iltana  Päivi Lin-
noisen piti olla kuuntele-
massa herättäjäjuhlien pu-
heita, mutta suunnitelma 

muuttui, kun kone Helsingistä 
oli myöhässä. 

Oululaistuneen nuoruudenys-
tävänsä luokse majoituttuaan 
Linnoisen juhlat alkoivat Karja-
sillan kirkossa pidetyllä He veisaa 
virttä uutta -konsertilla. 

–  Tunnelma oli lämmin, var-
maan siinä 50 asteen kieppeillä, 
Linnoinen kuvaili tapahtumaa 
seuraavana aamuna.

Herättäjäjuhlilla Linnoinen 
on vakiovieras. 

– Olen kotoisin körttiseudul-
ta Koillis-Savosta. Ensimmäiset 
juhlat jotka muistan, pidettiin 
Iisalmessa 1960-luvun puolivä-
lissä. Se on jäänyt mieleeni, kos-

ka saarnamies Aku Räty terveh-
ti meitä lapsia, ja mummo jaksoi 
aina muistella sitä.

Raamattutunti 
tämän päivän kielellä
Oulussa suunnitelmissa oli tavata 
muita nurmijärveläisiä sekä loh-
jalaisia. Lisäksi hän törmäsi yllät-
täen myös kummisetäänsä per-
heineen. Tuttujen kanssa osallis-
tuttiinkin Martti Nissisen raa-
mattutunnille ja päiväseuroihin. 

– Raamattutunti oli ihan 
huippu! Nissinen osasi puhua tä-
män päivän kielellä niin, että sitä 
ymmärtää. 

Nissisen esille tuoma ajatus 
siitä, että usko on toivon alalaji, 
eikä toisinpäin, oli uusi. 

– Itse olen aina pitänyt uskoa 
tärkeämpänä, mutta hoksasin, 

että Nissinen on aivan oikeassa.
Pastori tunnistaa itsessään-

kin, että uskosta on entistä vaike-
ampaa puhua ymmärrettävästi.

– Ajattelen, että usko näkyy 
tekoina. Jos jostain pitää puhua, 
niin minäkin puhuisin toivosta.  
Toivo-ajattelu tukee luterilais-
ta oppia, että usko on kokonaan 
Jumalan käsissä.

Perinteisiin pohjaavat  
puheet eivät avaudu
Linnoinen jäi miettimään, miksi 
juhlilla ei ollut puhujina Nissisen 
ja piispa Kaarlo Kallialan lisäksi 
muita teologisia ajattelijoita. 

– Seurapuheet eivät olleet ko-
vin syvällisiä. Tilaa olisi enem-
mänkin arjesta elämän koke-
muksen kautta puhuville sekä 
yhteiskunnalliselle sanottavalle.

 Linnoisen ensi kertaa herättä-
jäjuhlille osallistunut ystävä ana-
lysoi puheita herättelevästi.

– Hän koki, että monessa pu-
heessa pohjauduttiin liikaa pe-
rinteeseen puhumalla herännäi-
syyden merkkihenkilöistä oletta-
en, että kaikki tuntevat heidät. Se 
sulkee helposti pois uudet tulijat.

Kun liikkeeseen on moni kas-
vanut sisään, silloin  ei aina jak-
seta nähdä vaivaa uusien kävijöi-
den vastaanottamiseen.

– Siihen millään herätysliik-
keellä ei ole varaa, hän toteaa.

Linnoinen vinkkaakin lopuksi, 
että ensi vuonna juhlilla voisi olla 
oma tapaaminen myös juhlien en-
sikertalaisille. Ensi vuonna herät-
täjäjuhlat ovat Isokyrössä.

elSi SaloVaaRa

Sanoma 
toivosta 
kosketti

Ku va t :  S anna Tu r u n e n E l s i  S a l ovaa ra

Gallup
tiedustelimme oululais-
ten körttituntemusta  
seuraavilla kysymyksillä:  

1. kuka oli Paavo Ruotsa-
lainen? 
2. Mitä tarkoittaa ”aralla 
tunnolla oleminen”? 
3. Mitä on alatien kristil-
lisyys? 

Vastaukset ja paljon muu-
ta löytyvät Körttisanakirjasta: 
www.h-y.fi/20-korttisanakirja

VeSa kaikkoNeN, kaJaaNi
1. Hän oli körttisaarnaaja jos-
ta on myös tehty ooppera, Vii-
meiset kiusaukset.
2. Filosofisessa mielessä ol-
laan herkällä, vastaanottaval-
la mielellä.
3. On useita teitä kristillisyy-
teen ja alatie on se kaikkein 
vaikein tie.

MaiJa JuNtuNeN, oulu
1. Oliko hän lestadiolaisuuden 
perustaja?
2. Sellainen tila ettei uskalle-
ta kysyä.
3. En ole aiemmin kuullut. 
Outo sanonta. 

Miika PeltoNeN, oulu
1.  Herännäisyysliikkeen kes-
keinen perustajahahmo.
2. Arvaisin, että siinä jumala-
suhde on herkässä tilassa.
3. Ehkä uskonnon harjoitta-
mista synnin tunnustamisen 
kautta?

tekStit: SaNNa tuRuNeN
kuVat: aki keMPPaiNeN

Nurmijärveläinen pastori Päivi Linnoinen 
osallistui Oulun herättäjäjuhlille vieraana ja 
vapaaehtoisena. Päällimmäisenä ajatuksena 
hänelle jäi mieleen Martti Nissisen pitämän 

raamattutunnin toteamus: "Kun usko rakoilee, 
toivo kantaa."

Kuva vasemmalla: Päivi Linnoinen tutustui lauantaina Värtön jokirantaan pyöräillen. 
Kuva ylhäällä: Sunnuntaina Päivi Linnoinen oli yksi noin kolmestakymmenestä 
messussa avustaneesta pastorista.
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PostiaKesän
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ta. Oletko sinä ikuistanut luonnon pieniä ihmeitä, lap-
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Oululainen Anna Vepsä lähetti toimitukseen monta kau-
nista kuvaa kukista. 

”Kamera kädessä kuljeskelu iltamyöhään on tällä hetkellä 
mielestäni kesän parasta antia. Linssin takaa luonnon pienet 
yksityiskohdat huomaa helpommin. Kuvatessa pienestä tulee 
suurta, näennäisen mitätön yksityiskohta saa kerrankin pää-
osan.”

Merja Heikkinen Lumijo-
elta aikoi myös kuvata kuk-
kia. Kuvaan pääsi jotain 
muutakin.

”Pihan laidalla kasvaa 
valkoisia kissankelloja, ja 
olen jo monena kesänä 
seurannut niiden kukin-
taa. Kun sitten menin ka-
meran kanssa katsomaan 
valkoisten kissankellojen 
kukintaa, niin siellä oli 
jo siili niitä ihastelemas-
sa, niinpä sekin pääsi ku-
vaan mukaan.”

Oulun Raksilassa 8.–10.7. vie-
tetyillä herättäjäjuhlilla juhla-
kansaa palveltiin runsaalla ys-
tävyydellä ja lämmöllä. 

Tahdomme sydämellisesti 
kiittää jokaista juhlien palvelui-
den, ulkoisten puitteiden ja sisäl-
lön toteuttamiseen osallistunut-
ta talkoolaista ja vapaaehtoista 
vastuunkantajaa. Annoitte kal-
leintanne, omaa aikaanne, yhtei-
sen juhlamme hyväksi. 

Kiitämme lämpimästi Oulun 
seurakuntayhtymän, seurakun-
tien ja Oulun kaupungin henki-

Kiitos herättäjäjuhlista
löstä ja hallintoa erinomaises-
ti sujuneesta yhteistyöstä ja tu-
estanne.

Tahdomme erityisesti kiit-
tää herättäjäjuhlille Ouluun ko-
koontunutta juhlakansaa, joka 
esirukouksin, kolehdein ja mo-
nin eri tavoin osoitti tukensa He-
rättäjä-Yhdistyksen työlle ja ta-
voitteellemme rohkaista ihmisiä 
elämään kristittyinä. 

Nouskoon joka hetki, arjes-
sa ja juhlassa, suurin kiitoksem-
me täältä Taivaalliselle Isällem-
me, joka tekee kuolleet eläviksi 

ja kutsuu olemattomat olemaan. 
Hän antakoon meillekin tulevai-
suuden ja toivon, kantaen elä-
mässä eteenpäin. Ensi vuonna, 
jos Jumala suo, kutsutaan juh-
lakansaa herättäjäjuhlille Isoon-
kyröön juhlatunnuksella? Sil-
mäisi eteen Jeesus.

Jukka Hautala 
puheenjohtaja

SiMo JuNtuNeN
toiminnanjohtaja

Herättäjä-Yhdistys

Mikä erottaa körttiläisyyden 
muista herätysliikkeistä? Herät-
täjä-Yhdistyksen puheenjohta-
ja Jukka Hautala nostaa kolum-
nissaan (RT 22, 7.7.) esiin kolme 
seikkaa. Rajalinjat eivät kuiten-
kaan asetu siihen, mihin rehto-
ri Hautala ne pystyttää.

Ensimmäinen ero liittyy ko-
lumnistin mukaan juuri rajoi-
hin – nimittäin uskovan ja maa-
ilman väliseen rajaan. Yksikään 
herätysliike ei kylläkään kiellä 
toimimista ”tässä maailmassa 
yhdessä toisten ihmisten kans-
sa”, kuten kolumnin perusteella 
saattaisi ymmärtää. Niin ikään 
– liikkeestä riippumatta – ope-
tetaan kristityn sydämen sisäi-
sen raja-aidan olevan olemassa.

Toisekseen myös muut he-
rätysliikkeet nojaavat eettisessä 

opetuksessaan luonnolliseen mo-
raalilakiin. Tosin muut herätys-
liikkeet eivät aseta Hautalan ta-
voin vastakkain luonnollista mo-
raalilakia ja tiettyjä raamatunja-
keita. Oletan kirjoittajan tunte-
van juuri tähän teemaan liitty-
vää teologista keskustelua, jon-
ka mukaan uskonpuhdistuksen 
aikana ajateltiin, ”että kristinus-
kon normit, -- ovat myös yleisin-
himillisesti velvoittavia ja luon-
nollisen järjen tunnistettavissa” 
(Teologia. Johdatus tutkimuk-
seen. s. 147–148).

Viimeiseksi mainittu raama-
tuntulkinnan pelastushistorialli-
nen periaate kuulostaa myös he-
rätysliikkeiden yhteiseltä omai-
suudelta. Kristus on Raamatun 
avain, julistamme yhdestä suus-
ta. Hautalan teksti tosin laittaa 

epäilemään, ettei pelastushisto-
ria toimi hänellä pelkästään tul-
kintaperiaatteena, vaan karsin-
taperusteena. 

Jos karsinta oli tarkoitus, sil-
loin muista herätysliikkeistä 
ei tietysti oikein löydy kaveria. 
Kaikkien herätysliikkeiden pii-
ristä muuten löytyy myös Raa-
matun tieteellisen tutkimuk-
sen ammattilaisia, joten tältä-
kin osin Hautala näkee eroja lii-
an hanakasti.

Luterilaisen opin mukaan 
Raamatun ja Tunnustuskirjojen 
pohjalta löytyvät perusteet kir-
kon yhteydelle. Näiden mukaan 
meidän kaikkien on hyvä ohjata 
uskoamme, tunnustustamme ja 
elämäämme.

aNtti leiNoNeN
Oulu

Erottavaa vai yhdistävää?

M e r ja  H e i k k in e n

ihme
et

A nna Ve p s ä

PL 102, 9010 Oulu       toimitus@rauhantervehdys.fi

Mikä oli Helinin kohutun ko-
lumnin (RT 21, 23.6.) ydin? Se 
ei ollut sotaveteraanien mah-
dollinen arvostus, vaan sanan- 
ja ajattelunvapaus. Tästä esi-
merkkinä hän otti suhtautu-
misen sotaveteraaneihin. Jutun 
ilmeinen tarkoitus oli herättää 
ajatuksia ja testata kuinka to-
dellista sananvapaus meille lu-
kijoille on. Palautteesta päätel-
len parantamisen varaa löytyy. 
Riittävän ”pyhän” aiheen valit-
semalla Helin onnistui osoitta-
maan sananvapautemme ont-
touden.

 Mitä Helin siis oikein kirjoit-
ti? Vastineessaan (RT 22, 7.7.) 
lehden hallitus lainaa paheksuen 
kolumnin otsikkoa ”veteraane-
ja ei tarvitse arvostaa” ja tekstis-
tä ilmaisuja ”sotiamme suurena 
typeryytenä” ja ”sotaveteraane-
ja houkkina”. 

Ilmeisesti loukkaantuneen 
mielen sokaisemana hallituksel-
ta on jäänyt asiayhteys huomaa-
matta. Helinhän kirjoittaa noi-
den lainausten edellä, että ”jos 
joku on pasifisti”, niin hänellä 
on oikeus ajatella näin. Samalla 
tavalla selittyy myös otsikko. Ei-
vät nämä ole Helinin mielipitei-
tä. Hän vain puolustaa yksilön 

sananvapautta. 
Tehdäänpä pie-

ni ajatusleikki. Ko-
lumnin otsikko oli-
si ollut ”Jumalaa ei 
tarvitse arvostaa”. 
Tekstissä olisi lu-
kenut, että jos jo-
ku on ateisti, 
niin hän saa aja-
tella, että Jumala on ihmisen kek-
sintöä ja siihen uskovat ovat täysiä 
idiootteja. 

Olisiko hallitus reagoinut tähän 
samalla tavalla? Vastaus on sel-
vä: hallitus ei olisi reagoinut mil-
lään tavalla. Jokainen lukija olisi 
ymmärtänyt kirjoittajan lainaa-
van ateistin ajatuksia – joista voi 
kirjoittaa jopa seurakuntalehdes-
sä! Onko nyt sitten pääteltävä, et-
tä hallitukselle veteraanit ovat Ju-
malaa pyhempiä? 

Vai onko sittenkin niin, että ko-
lumnia ei maltettu lukea niin, et-
tä olisi nähty metsä puilta? Tuntuu 
uskomattomalta, että hallitus on 
liki yksimielisesti allekirjoittanut 
vastineen. Eikö kenenkään päähän 
pälkähtänyt pysähtyä miettimään, 
mitä kolumnissa oikeasti lukee ja 
mitä sillä halutaan sanoa? Vai on-
ko niin, ettei hallituksessakaan ole 
todellista sananvapautta – siitähän 

näennäinen yksimielisyys usein 
kertoo. 

Mielestäni RT:n hallitus on 
kaavailemiensa toimenpiteiden 
– jotka tarkoittanevat toimit-
tajien suiden entistä tarkem-
paa kontrollointia ja suitsemis-
ta ellei peräti sensuroimista – si-
jaan ennemminkin julkisen an-
teeksipyynnön velkaa toimitta-
ja Helinille. 

Voiko varsinkaan seurakun-
talehden toimittaja työssään pa-
remmin onnistua kuin osoitta-
essaan niin kirkon työntekijöi-
den kuin maallikoidenkin sivis-
tyksen ohuuden? Hänhän osoit-
taa synnin, josta meidän on teh-
tävä parannus.

PaNu SaaRela
pastori, uskonnonopettaja

Metsä, puut ja veteraanit
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Asevelvollisuus   on syytä suorittaa

Kesä-
Pekka

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, kaapeliverkossa 94,1 MHzwww.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 päiväwww.toivonpaiva.fiKe 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 MHzSu 10.7. klo 10 sanajumalanpal-velus Oulun tuomiokirkosta. Su 17.7. klo 10 jumalanpalvelus Ylivieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa www.virtuaalikirkko.fiSu 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/radio1Su 10.7. klo 18 taltiointi Oulun herättäjäjuhlien päiväseuroistalauantailta 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.fiPe 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 OULUOhjelmatiedot:www.oulunseurakunnat.fi/radio
Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempeleKaikki Kempeleen seurakun-nan  jumalanpalvelukset suo-rana radiolähetyksenä.

A rmeijassa 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.)

T änä 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 KaLTaKaRiPEKKa KOiViSTO
SaKaRi KORPi

ERKKi PiRiTERTTU PUURUNENPiRJO PYÖRÄLÄ
MaRJa RYSÄ
SEPPO SaLO 

Sotaveteraanien arvostaminen
- hallituksen vastine toimittaja Pekka Helinin kirjoituksen johdosta

Rauhan Tervehdys esittäytyy 
herättäjäjuhlilla
R auhan 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.

Lue lisää aiheesta sivulta 5.
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Lapset pois uskonnon parista
Maata kiertelemässä

Tadzikistan on ottanut en-
siaskeleet kieltääkseen lap-
silta ja nuorilta osallistu-
misen kirkkojen tai mos-

keijoiden uskonnollisiin menoi-
hin. 

Parlamentin alahuone on val-
mistellut Vanhempien vastuu 
-lain, joka myötä lapset eivät sai-
si olla jäseniä sellaisissa uskon-
nollisissa instituutioissa joita val-
tio ei ole virallisesti hyväksynyt. 
Lain pääarkkitehtina on toimi-
nut maata vuodesta 1992 johta-
nut, presidentti Emomalii Rah-
mon. Lain käsittelyä jatketaan 
parlamentin ylähuoneessa ja sen 
hyväksyminen on varsin toden-
näköistä.

Viranomaisten mukaan täl-
laiset säädökset ovat tarpeellisia, 
jotta voitaisiin estää uskonnolli-

sen fundamentalismin leviämi-
nen maassa. 

Tadzikistan on köyhin enti-
sistä itsenäistyneistä neuvosto-
tasavalloista. Maa kävi vuosi-
na 1992–1997 sisällissodan, joka 
vaati kymmeniä tuhansia uhreja. 
Sen seurauksena hallituksen jou-
kot käyvät yhä taisteluja kapinal-
lisia vastaan maan vuoristoisessa 
itäosassa. Tadzikistanilla on myös 
yhteistä rajaa 1 340 km Afganista-
nin kanssa, joka vaikuttaa uskon-
nollisten ryhmien liikehdintään.

Tadzikistanin muslimijoh-
tajat sanovat, että laki nostattaa 
vain enemmän tyytymättömyyt-
tä maan muslimiväestössä.

–  Tämä on musta päivä mus-
limeille. Edes Neuvostoliiton ai-
koina ei tällaista vainoa uskon-
toa kohtaan ollut, kertoo joh-

tava muslimiteologi Akbar Tu-
radzhonzoda.

– Jos valtio ei puolusta uskon-
toa, ihmiset puolustavat sitä itse, 
hän lisää. Yli 98 prosenttia Tadzi-
kistanin 7,5 miljoonaisesta väes-
töstä on muslimeja. Myös maan 
kristitty vähemmistö on ilmais-
sut tyytymättömyytenä uuteen 
lakiin.

Viime vuonna presidentti Rah-
mon kutsui kotiin ulkomailla ole-
via uskonnollisten koulujen oppi-
laita ja kritisoi kasvavaa muotia pi-
tää islamilaista asua. Turadzhon-
zoda sanoo että hän tuntee myötä-
tuntoa kaikkia muslimeja kohtaan 
uuden lain johdosta. 

– Uskovia ei voi pelotella van-
kilalla ja pidätyksillä. Jos tyyty-
mättömyys kasvaa, tämä voi joh-
taa samanlaisiin levottomuuk-

siin, kuin Egyptissä ja Tunisiassa. 
Tadzikistanin viranomaiset van-
gitsivat viime vuonna 158 ihmis-
tä syytettynä kuulumisesta kiel-
lettyihin uskonnollisiin järjestöi-
hin, mikä on 37 enemmän kuin 
edeltävänä vuonna.  

Uusi Vanhempien vastuu -la-
ki kieltäisi uskonnon lisäksi nuo-
rilta tytöiltä kaikki korut korva-
koruja lukuun ottamatta, tatu-
oinnit ja pääsyn yökerhoihin alle 
20-vuotiaina. Vanhempien pitää 
lisäksi antaa lapsilleen ”soveliaita 
nimiä” ja kieltää heitä juopotte-
lemasta, polttamasta tupakkaa ja 
ottamasta huumeita. Lain rikko-
misesta seuraavia rangaistuksia ei 
ole vielä tuotu julkisuuteen. 

SaNNa tuRuNeN
Lähde: Reuters

Hallitus 
irtisanoutuu 
lehtensä 
kirjoituksesta
Rauhan Tervehdys -seurakun-
talehden hallitus irtisanoutui 
lehdessä olleesta toimittajan 
kolumnista, joka oli otsikoitu 
”Veteraaneja ei tarvitse arvos-
taa”. 

Tämän hallitus teki Rauhan 
Tervehdyksessä julkaistussa 
kirjoituksessaan. Siinä yhdek-
sän hallituksen edustajaa ker-
toi harkitsevansa toimenpiteitä, 
joilla lehteä varjellaan jatkossa 
”ylilyönneiltä”.

Rauhan Tervehdyksen pää-
toimittaja (va) Elsi Salovaara 
pysyy toimittajansa kolumnin 
takana. Hänen mielestään ju-
tun ymmärtämisessä on voi-
nut tulla väärinkäsityksiä. Toi-
mittaja ei väitä, ettei veteraane-
ja pitäisi kunnioittaa, vaan et-
tä maassa on suotava elintilaa 
niillekin, joilla on asiassa toi-
senlaisia näkemyksiä.

Salovaara vahvistaa, että 
hallitus ja toimitus keskustele-
vat kirjoituksesta 1. syyskuuta 
yhteisessä kokouksessaan. Tuo 
kokous olisi kuulunut kalente-
riin kirjoituksesta huolimatta.

Kalevi Lehtinen 
on poissa 
Evankelista, rovasti Kalevi 
Lehtinen on kuollut. Hän kaa-
tui juoksulenkillään Etelä-Sak-
sassa Kandernissa ja meneh-
tyi kaksi päivää sen jälkeen 
17.7.2011. Lehtinen oli kuolles-
saan 75-vuotias.

Kalevi Lehtinen valmistui 
papiksi 1964 ja hän työskenteli 
eri tehtävissä Kansan Raamat-
tuseurassa. Vuonna 1972 Leh-
tinen siirtyi Saksaan Campus 
Crusade for Christin palveluk-
seen ja eteni järjestön Euroopan 
työn johtajaksi. 

Kun Billy Graham vierai-
li Suomessa Missio Helsingin 
pääpuhujana 1987, hän testa-
menttasi mission jatkon Lehti-
selle, joka sen jälkeen kiersi lop-
puelämänsä evankelistana ym-
päri Suomea ja entistä itäblokin 
aluetta.

Viimeisten vuosien aika-
na Kalevi Lehtisen sydäntä lä-
hellä olivat koulutus ja uuden 
evankelistasukupolven kasva-
tus. Lehtisen tärkeänä tukena 
ja työtoverina oli puoliso, leh-
tori Leena Lehtinen.

Rauhan Tervehdys 
keräsi palautetta

Totuus-tapahtuman 
kuudes kerta

S anna Tu r u n e n

Eri seurakuntien yhteinen 
palvelutapahtuma Totuus 
'11 järjestetään 12.–13. elo-
kuuta Oulussa. 

Tapahtumassa kristityt eri seu-
rakunnista lähtevät liikkeelle pal-
velemaan kaupunkilaisia ja vie-
mään ilosanomaa Jumalan rak-
kaudesta.

Tapahtuma järjestetään vapaa-
ehtoisvoimin ja sen sisältö ja laa-
juus tulee riippumaan kristitty-
jen oma-aloitteisuudesta ja aktii-
visuudesta. 

Jokainen kristitty on tervetul-
lut mukaan tapahtuman toteutuk-
seen. Osallistua voi muun mualla 
rukoilemalla tapahtuman puolesta 
ja järjestämällä oman palvelupis-
teen tapahtuman aikana. 

Voit myös ilmoittautua vapaa-
ehtoiseksi moniin eri tehtäviin tai 
antaa rahalahjoituksen tapahtu-
man kulujen kattamiseksi. 

kerää oma ryhmä 
palvelutempaukseen 
Järjestä oma palvelutempaukse-
si! Onpa se sitten gospel-zumbaa, 
avoin mölkkyturnaus, tavaroiden 
vaihtopaikka, lettu- ja mehutar-
joilu tai kädentaitojen opetusta, 
olet tervetullut mukaan. 

Kun olet saanut palveluidean, 
perusta palveluryhmä. Mieti yh-
dessä ryhmän kanssa, minkä pal-
veluidean haluaisitte toteuttaa. 
Suunnitelkaa toteutus käytännön 
tasolla. Jos ryhmää ei saada ka-
saan, voit miettiä toteutuksen yk-
sin tai parin kanssa ja jättää sen 
avoimeksi palveluideaksi, jonka 
toteuttamiseen kuka tahansa voi 
liittyä osoittessa  www.yksitotuus.
fi/rekry olevan ilmoittautumislo-
makkeen kautta.

Täytä myös samassa osoittees-
sa oleva palvelulomake tai ole yh-
teydessä palvelukoordinaattori 

Suvi Nehvoseen liittääksesi pal-
veluideasi osaksi tapahtumaa ja 
kerro, miten, milloin ja missä ai-
otte palveluideanne toteuttaa. 

Tapahtuman vapaaehtoisil-
le suunnattu valmennus järjes-
tetään perjantaina 12. elokuuta 
kello 18–20 ja lauantaina 13. elo-
kuuta kello 10–11. 

Totuus’11-tapahtumassa ovat 
mukana Oulun ev.-lut. seurakun-
nat, Jumalan lasten seurakunta, 
Oulun Adventtiseurakunta, Ou-
lun Helluntaiseurakunta, Oulun 
Lähetysseurakunta, ja Oulun Va-
paaseurakunta.

Lisätietoja ja ilmoittautumi-
nen mukaan tapahtuu osoittees-
sa www.yksitotuus.fi/rekry. Voit 
olla yhteydessä myös tapahtuma-
koordinaattori Juha Sirviöön, p. 
044 5030 353 tai E4-aluetyöryh-
män puheenjohtaja Ari Kauppi-
laan, p. 040 4818 888 tai palvelu-
koordinaattori Suvi Nehvonen, p. 
044 5536 333.

Totuus-tapahtumassa on esimerkiksi 
siivottu autoja.

Rauhan Tervehdyksen va. päätoimittaja Elsi Salovaara neuvoo kyselylomakkeen 
täyttämisessä. Herättäjäjuhlien aikana saatiin 99 vastausta palautekyselyyn.

Mika A h o n e n

PL 102, 9010 Oulu       toimitus@rauhantervehdys.fi

Herättäjäjuhlilla oli mah-
dollisuus vastata Rauhan 
Tervehdyksen palauteky-
selyyn ja osallistua arvon-

taan. Juhlavieraille jaettiin ilmai-
seksi uusia ja hieman vanhempia-
kin lehtiä. Osalle kävijöistä lehti 
oli aivan uusi tuttavuus. 

Palautekyselyyn saatiin 99 vas-
tausta. Kyselyssä tiedusteltiin 
kuinka usein vastaaja lukee lehteä, 
lukeeko hän ollenkaan pääkirjoi-
tuksia ja millaisia juttuja lukijat 
haluaisivat lukea. 

lisää haastatteluja  
ja juttuja nuorille
Puolet vastanneista kertoi luke-
vansa Rauhan Tervehdystä jo-
ka viikko. Muualta tulleille lehti 
ei ollut entuudestaan tuttu, mut-
ta herättäjäjuhlien erikoisnume-
ro tarttui monen mukaan tiskiltä. 

Lukijat toivoivat juttuja seura-
kuntien ajankohtaisista tapahtu-
mista, sekä henkilöjuttuja tavalli-
sista ihmisistä ja heidän kokemuk-
sistaan. Nuoret toivoivat kirjoituk-

sia nuorten tapahtumista. 
Palautekyselyn tarkemmat tu-

lokset julkaistaan myöhemmin. 

kolme kirjalahjaa ja 
ilmaista vuosikertaa
Kyselyyn vastanneet saivat osal-
listua arvontaan, jossa palkintona 
oli ilmainen Rauhan Tervehdyk-
sen vuosikerta tai kirjapalkinto. 

Ilmaisen vuosikerran voittivat 
Helmi Koivumäki Helsingistä, 
Anna-Maija Korkatti Puolangal-
ta ja Kerttu Tiri Ruukista.

Kirjapalkinnot lähetetään Sari 
Hissulle ja Sisko Ryynäselle Ou-
luun sekä Maija Snickerille Haa-
pajärvelle. Toimitus kiittää palaut-
teesta ja onnittelee voittajia!

Rauhan Tervehdys ottaa mielel-
lään vastaan palautetta ja juttuide-
oita. Voit lähettää palautetta www-
sivuillamme olevalla palautelo-
makkeella tai laittamalla postia 
osoitteeseen PL 102, 90101 Oulu.

SaNNa tuRuNeN
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Rauhan 
Tervehdys!

Jos et halua kotiisi 
ilmaisjakeluita, mutta 
ehdottomasti Rauhan 

Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma 

lehti 30 euron 
vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 

020 754 2333 
tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

Tilaa

Tule myymään lehtiä, 
joissa on sanomaa.

Ole yhteydessä kello 10.00–16.00 välisenä aikana markkinointikoordinaattori Anne Mutaseen 040–570 1875 tai 
myynti- ja markkinointipäällikkö Pauli Saukkoseen 040–060 1386, niin keskustellaan lisää tulevasta työstäsi. 

Kotimaa-yhtiöt on johtava suomalainen
kirkollisen viestinnän ja henkisen hyvin-
voinnin viestintätalo. Kotimaa, Askel ja
Lastenmaa ovat Kotimaa-yhtiöiden lehtiä,
joita yhdistää kristillisyys ja välittäminen.

Haluatko olla tekemisissä ihmisten kanssa? 

Tämä tehtävä on juuri sinulle, joka pidät ihmisten kohtaamisesta ja heidän 
kanssaan keskustelemisesta. Tehtävänäsi on asiamiehenä myydä lehtiemme 
tilauksia. Osallistut tilaushankintakilpailuihin. Kutsumme sinut yhteisiin 
tapahtumiimme ja pääset asiamiesten yhteisille matkoille. Tietenkin maksamme 
sinulle myös mukavia lisäansioita.

Odotamme sinulta myönteistä suhtautumista lehtiimme ja kiinnostusta esitellä
niitä uusille lukijoille. Perehdytämme sinut myyntityöhösi, annamme osoitetukea
kontaktien löytämiseen ja autamme sinua pääsemään haluamiisi tavoitteisiin.
Tule kokeilemaan olisiko tämä sinun tapasi tehdä seurakuntatyötä.

24.7. ei seuroja Toukomettisessä. 
Sunnuntaiseurat jatkuvat Su 31.7.  
klo 17. Tervetuloa!

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

Herättäjän kirkkopyhä: su 7.8. klo 10.00 Rantakirkko Varjakassa Hailuoto-
laivan vieressä Lumijoella, jumalanpalveluksen jälkeen ruokailu ja seurat.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: ti 26.7. klo 19.00 Hilkka Tasannolla 
Toppilankuja 3 Rantakylä Liminka.

         Kellonkartano 2011:   
               

           


















      Tervetuloa Kellonkartanoon!  

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen  21.7.2011 

2 palstaa, 70 mm  

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 

 

 

 

 

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.

Pastori David Elms vieraana
Oulun vapaaseurakunnassa, 

Kirkkokatu 34
torstaina 4.8. klo 19.00.

Mukana myös Juha Ketola, Risto Wotschke 
sekä Suoma Levy. 

Järj. ICEJ Suomen osasto ja 
Vapaaseurakunta

Israel-ilta

Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu 
isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä 
elämästä millään katoavalla tavaralla, 
hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, 
tuon virheettömän ja tahrattoman 
karitsan, kalliilla verellä. (1.Piet.1:18,19)

La sapattina 16.7. jumalanpalvelus klo 11 . Raamattutunnin aiheena:  Pyhäkkö ja 
jumalanpalvelus, puhujana Markku Mäkinen. La sapattina 30.7.2011 jumalanpalve-
lus klo 11. Raamattutunnin aiheena: Onnellinen olet sinä, Israel puhujana Marko 
Huurre. Lämpimästi tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi

Pe 22.7. klo 20 LIFT, Mikko Saukkonen, 
Joni Ruokamo, Päivi & Anne. Su 24.7. klo 11 
Jumalanpalvelus, Hannu Orava, Mika Keisu, 
Maaret ja Ari Natunen. Ke 27.7. klo 19 Sana ja 
rukous, Anja Nousiainen, Pirjo Orava, Outi-Mari 
Karppinen. Pe 29.7. klo 20 LIFT, Ilkka Leinonen, 

Mikko Saukkonen, Noora Saari & Co. Su 31.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Jouni 
Vikström, Taisto Vähäaho, Tiina Hilli. Su 31.7. klo 17 Church@78, International 
Service, Katja & Juan Castillo. Ke 3.8. klo 19 Sana ja rukous, Marketta Tossa-
vainen, Aila Pyörälä, Laulun Aika. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.
TERVETULOA!

La 23.7. Lauluhartaus torilla klo 10.00-11.00.
Su 24.7. klo 15.00 Lauluhetki Otto Karhin puisto, Jumalanpalvelus klo 16.00. 

Su 31.7. klo 15.00 Lauluhetki Otto Karhin puisto ja Jumalan- 
palvelus klo 16.00. OLET TERVETULLUT !

To 21.7. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu Neuvonen. 
Su 24.7. klo 18 Iltakirkko, evankelista Petri Nuotio. 
To 28.7. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, mis-

sionuorten lähetit Salla & Diego Silva Costa Ricasta. Su 31.7. klo 18 Iltakirkko, Pekka 
Packalén, Sirpa Saarela. To 4.8. klo 19 Israel rukousilta, Risto Wotschke, Juha Ketola, 
David Elms. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Yhdistykset Muut seurakunnat

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Su 24.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Su 31.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Suomessa 
on osattu aina vihata

Kesä-
Pekka

Eetterissä

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

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 24.7. klo 9.55–12. Klo 10 
messu Tuiran kirkosta. Messun 
toimittaa Petteri Tuulos ja hän-
tä avustaa teol. yo Pertti Keinä-
nen. Kanttorina on Heikki Jäm-
sä. Klo 11.30 radiopyhäkoulus-
sa lapsityönohjaaja Kirsi Me-

renheimo-Mäenpää kertoo ta-
rinan kadonneesta lampaasta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon  
-ohjelmassa keskustelua eläke-
läisten leireistä Juumassa ja lei-
ripäivistä Hietasaaressa.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 31.7. klo 9.55–12. Klo 10 
konfirmaatiomessu Tuiran kir-
kosta. Messun toimittaa Anna-
Leena Häkkinen ja häntä avus-
tavat Pekka Jarkko ja Tuulikki 
Ståhlberg. Kanttorina on Pir-
jo Mäntyvaara. Klo 11.30 ra-
diopyhäkoulussa lastenohjaaja 
Auli Kipinän aiheena on Ruko-
us ja usko. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kuullaan, 
millaisia ovat seurakunnat jär-

jestämät sinkkuillat Hietasaa-
ren leirikeskuksessa.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 27.7. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Pastori Juha Vähäkangas 
kertoo Perun matkastaan.
To 28.7. klo 15.40 Viisi Teesiä. 
Anni Koivukankaan ajatuksia 
unelmiensa kirkosta.
Ke 3.8. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Pastori Jukka Kolmosen 
kolumni.
To 4.8. klo 15.40 Viisi Teesiä. 
Rehtori Tuula Tervonen kertoo, 
mitä asioita kaipaa unelmiensa 
kirkolta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz

Su 24.7. klo 10 messu Pattijoen 
kirkosta.
Su 31.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 24.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. 
Su 31.7. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 

Yle Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
Su 31.7. klo 10 sanajumalan-
palvelus Pyhän Luukkaan kap-

pelista. Messun toimittaa Päi-
vi Jussila ja häntä avustavat He-
lena Paalanne ja Visa Viljamaa. 
Kanttorina on Tommi Hekkala, 
urkurina Raakel Pöyhtäri. Mu-
kana ovat Oulunsalo Ensemble 
ja Sinikka Ala-Leppilampi.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl, 
p. 044 316 1563(ma-pe)
Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kaikki Pyhän Kolminaisuuden 
kirkon jumalanpalvelukset suo-
rana radiolähetyksenä.

”Jokaisen uskonnottoman ja  vää-
räuskoisen Suomen kansalaisen on 
kolmen kuukauden kuluessa täs-
tä päivästä luovuttava uskostaan 
ja käännyttävä muslimiksi kuo-
lemanrangaistuksen uhalla. Tä-
mä koskee juutalaisia, pakanoita 
ja kristittyjä sekä niitä jotka usko-
vilta vaikuttaakseen puhuvat itses-
tään alaviitteina.”  

Oululaisen Ari Paulowin uusi 
romaani on hätkähdyttävä ja in-
tensiivinen kuvaus tulevaisuuden 
Suomesta islamilaisena Emiraat-
tikuntana.  Ankea, armoton ja su-
vaitsematon hallintavalta herättää 
kapinamieltä. 

Pieni Itsenäisen Suomen Puo-
lesta -vastarintajärjestö pyrkii te-
kemään oman osansa vallitsevan 
yhteiskuntatilan  horjuttamiseksi. 
Viimeisin uhkakuva  Khilafan  to-
teutumiseksi synnyttää  idean läh-
teä Amerikkaan hakemaan apua ja 
tukea vallankaappaukselle. 

Pieni ja tehokas vastarintaryh-
mä toteuttaa suunnitelmaansa te-
hokkaasti matkalla kohti päämää-

Nähdä sateenkaaren 
värisiä unia

Ari Paulow: Khilafa! Valtakunta. 
Romaani oikeusvaltion raunioilta. 

Johnny Kniga 2011.

Lukunurkka

Sekakuoro Petra Keski-Viros-
ta Järvamaalta vierailee tulevana 
viikonvaihteena Limingassa. 

Petra on keskisessä Virossa si-
jaitsevien Järva-Peetrin ja Annan 
seurakuntien yhteinen kuoro, jo-
ta johtaa Sille Heinaste. Heinaste 
on palkittu muun muassa Viron 
kirkon Vuoden kirkkomuusikko 
2010 -palkinnolla. 

Kuoro esiintyy sunnuntaina 
24. heinäkuuta kello 19 Limin-
gan kirkossa. Maanantai-iltana 
25. heinäkuuta vietetään Limin-

Virolaiskuoro 
vierailee 
Limingassa 

gassa Ala-Kestilän arboretumissa 
vapaamuotoista lauluohjelmallis-
ta iltaa kuorolaisten kanssa. 

Järva-Peetrin seurakunnan 
pastori Lea Heinaste on matkalla 
mukana ja kertoo konserttien yh-
teydessä seurakunnastaan. 

Kuorossa laulavat myös Kare-
dan kunnanjohtaja Triin Pobbol 
ja valtuuston puheenjohtaja Siiri 
Tammiste. Niinpä vierailuohjel-
massa on seurakuntien toimin-
taan tutustumisen lisäksi käynti 
Limingan kunnanvirastossa.

rää,  Oulua ja Alpo-laivaa. Matka 
taittuu Paltamosta Vaalaan, Uta-
järvelle, Muhokselle ja lopuksi 
Ouluun. 

Menneisyys ja perimätieto 
herättävät intoa ja halua muu-
toksentekoon, paluuta siihen 
miten asiat olivatkaan ennen isla-
min tuloa, mitä demokratia, hy-
vinvointi ja oikeusvaltio tarkoitti-
vatkaan.  Yhteiskunta on taantu-
nut rajusti, säännöt mitä saa, halal, 
ja mitä ei saa tehdä, harar, värittä-
vät elämää rankasti. 

Vastarintajärjestössä herää 
epäilyksiä, onko kaikilla sama ta-
voite, päästäänkö koskaan va-
paaseen Amerikkaan, onko kaik-
ki niin hyvin kuin luullaan ja us-
kotellaan? Oulussa odottaa Alpo-
laiva. Tie vie Amerikkaan, mut-
ta millä hinnalla, saadaanko apua 
Suomen asiaan?

Paulowin romaani on kolkko, 
ravisteleva ja sykähdyttävä luku-
kokemus. Siirtyminen dekkari-
maailmasta uuteen maailmaan on 
onnistunut hyvin, terhakkaasti  ja 

erinomaisesti. Romaani pitää pih-
deissään,  visiosta ei anneta tuu-
maakaan periksi, se herättää pal-
jon ajattelunaihetta ja keskustelu-
sisältöä. Pahaenteisyys ja yllätyk-
sellisyys, sisu ja usko parempaan 
huomiseen, tiukkuus ja asiallisuus 
pitävät juonenkuljetusta ja lukuin-
nostusta yllä. Erinomaisen tehok-
kaasti, tiukan asiallisesti ja piinaa-
van jännittävästi kerrottu tarina 
jättää jäljen tajuntaan.

JuHa VäHäkaNgaS

Suomessa vallitsee viha. Puskista ammutaan törkyvies-
tejä, ihmisten käytös on kuin apinoilla, penikat piek-
sävät vanhuksia. Asiaintila on saanut jotkut haikaile-

maan vanhoja hyviä aikoja, kun kaikki oli paremmin.
Vanhoja hyviä aikoja ei ole koskaan ollutkaan. Jo itsenäi-

syytemme alkuaikoina viha oli uusiutuva luonnonvara. Si-
sällissodassamme ammuttiin toki puskista, mutta ihan sei-
nääkin vasten.

Lapuan liike kukoisti vihan voimalla 1920–1930-luvuilla, 
kunnes Ukko-Pekka nitisti koko porukan. Siitä lähtien la-
pualaiset kutsuivat presidenttiä Akka-Pekaksi. Voi kysyä, et-
tä nainenko Lapuan ylväät sovinistisiat kukisti?

1940-luvulla sodittiin ryssiä vastaan. Kun sodat oli käy-
ty, alkoi taistelu Suomen suunnasta. Kommarit saivat tukea 
Neuvostoliitosta, sossut Amerikasta. Vääntö oli kova ja vi-
ha vallitsi. 

Entiset kokoomuslahtarit ja sossupunikit tukivat toisiaan, 
sillä he kokivat toisensa aseveljiksi. Olipa sodasta siis hyötyä-
kin, onnea onnettomuudessa.

Vasemmistolainen Valtiollinen poliisi vihasi ja jahtasi so-
tasankareita. Sotaan muka syylliset valtiomiehemme tuomit-
tiin linnaan. Niin rauhallinen oli Suomi sodan jälkeen.

1940-luvulla työmarkkinat olivat raivoa valloillaan. Silloin 
saattoi aivan hyvin päästä hengestään. Muutamat pääsivät-
kin. Muun muassa työläinen Felix Pietilä Kemin veritorstaina 
elokuussa 1949. Hänet ampua täräytettiin mellakasta Tuone-
lan joelle. Surmaluoti ei tullut poliisin aseesta.

Vuoden 1956 presidentinvaalit olivat törkyisät. Kekkos-
ta lyötiin vihan vallassa niin kovaa, että sellainen olisi täysi 
mahdottomuus jopa nykyäänkin. 

1970-luvulla työmarkkinat eivät olleet muuttuneet sen 
kummemmaksi kuin aikaisemminkaan. Huhutaan, että Me-
tallin lakon aikana ihmiset tekivät itsemurhia painostuksen 
vuoksi.

Työmarkkinat kiristyivät jälleen 1990-luvulla suuren la-
man myötä ja Esko Ahon hallitus sai vihat niskaansa. His-

torioitsijat tulevat vielä arvioimaan, oliko vi-
ha ansaittua.

Lama ei ole koskaan kunnolla lop-
punutkaan. Sen vammauttamat 
uhrit elävät yhä keskuudessam-
me jotenkuten nilkuttaen, jot-
kut ovat tehneet itsarin. 

Köyhyys ja syrjäytyminen 
ovat synnyttäneet Suomeen val-
tavasti vihaa. Kunpa se purkau-
tuisi rauhanomaisella tavalla.

Pekka HeliN
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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  

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Oulussa 22.3. alkaen
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela 
* Paikkana Oulun Eden Hietasaaressa, kurssi 17 pvää 5 jaksossa
* Haku Kelan kautta, hakemuksen liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista

Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.
fi /kuntoutus, kurssinro 35857 sekä www.psykologiyhteistyo.fi   tai  
info@psykologiyhteistyo.fi . Yhdyshenkilöt Sirpa Kontulainen 040-
571 2582 ja Sirkka Littow p. 0400-902 472.

MASURKKA piano työelämässä oleville masentuneille 22.8. alkaen

 38866

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Oulussa 22.3. alkaen
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela 
* Paikkana Oulun Eden Hietasaaressa, kurssi 17 pvää 5 jaksossa
* Haku Kelan kautta, hakemuksen liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista

Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.
fi /kuntoutus, kurssinro 35857 sekä www.psykologiyhteistyo.fi   tai  
info@psykologiyhteistyo.fi . Yhdyshenkilöt Sirpa Kontulainen 040-
571 2582 ja Sirkka Littow p. 0400-902 472.

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

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!

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

Arvoisat Omaishoitajat!

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

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

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

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 

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Terveydenhoitoa

Palveluja tarjotaan

www.rauhantervehdys.fi

Riskiteatteri esittää Hieta-
saaren ponipihalla Oulus-
sa uutta koko perheen näy-
telmää Suklaapatukkakone.

Näytelmästä voidaan paljastaa 
tämän verran: 

Salavasaari sijaitsee keskellä aa-
vaa merta. Saarta asuttavat eläi-
met elävät leppoista elämää, su-
lassa sovussa ja aina toisiaan aut-
taen.  Eräänä kevätaamuna sulava 
jää paljastaa saaren rantaan ajau-
tuneen omituisen möhkäleen. Outo 
kapistus ihmetyttää kaikkia, mut-
ta viisas Varis tietää että kyseessä 
on Suklaapatukkakone. Nopeam-
min kuin kukaan uskaltaa aavis-
taa, laittaa kone saaren rauhallisen 
elämän melkoiseen myllerrykseen...

Riskiteatteri on toiminut Kok-
kolassa vuodesta 2008 lähtien ja 
on tähän mennessä tuottanut kol-
me koko perheen näytelmää. 

Ryhmän muodostavat teatte-
ri-ilmaisun ohjaajat Matti-Pekka 
Heikura, Mika Kiviniemi ja Lau-
ra Tauriainen, sekä teatteri-ilmai-
sun ohjaamista opiskeleva Mari 
Pitkänen. 

Suklaapatukkakone on Riskite-
atteri-ryhmän ideoima ja käsikir-
joittama tarina, joka vie katsojat 
seikkailuihin joista selvitään aino-
astaan yhteistyöllä ja ystävyydellä. 
Näytelmä sisältää runsain mitoin 

omatekoista musiikkia ja sen aika-
na tullaan tutuksi monen metsän 
eläimen kuten Variksen, Hirven, 
Suden, Oravan ja Mäyrän kanssa.

Esitykset arkisin tiistaisin ja 
torstaisin kello 19 aina 4. elokuu-

ta saakka. Viikonloppunäytökset 
lauantaisin ja sunnuntaisin kello 
15 aina 8. elokuuta saakka. 

Liput maksavat 12 euroa aikui-
silta ja 10 euroa lapsilta.

Koko perheen yhteinen 
Suklaapatukkakone Hietasaaressa
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• Oulun 10-leirit ovat joka kesäinen perinne. Tämä oli järjestyksessään 

24. leiri. 

• Leiri on osa seurakunnan kymppitoimintaa. 

• Kutsu leirille lähetetään vuosittain jokaiselle kymmenvuotiaalle 

Oulun seurakuntien jäsenelle.

• Mukaan kutsutaan myös leiritoiminnasta kiinnostuneita 

vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia. 

• Kymppitoiminnasta kiinnostuneen kannattaa seurata 

Oulun ev.-lut. seurakunnan internetsivuja ja Rauhan Tervehdystä.

Kutsu tulee kaikille 10-vuotiaille

Rauhan Tervehdys vierai-
li Oulun seurakuntien 
10-leirillä Rokuan leirikes-
kuksessa. Paikalle oli saa-

punut noin 280 lasta neljän päi-
vän ajaksi. Säät suosivat ja teke-
mistä riitti. 

Kahden päivän aikana leiriläi-
set kiersivät harrastepisteissä, joi-
den teemoina olivat liikunta, erä, 
lähetys ja musiikki. Liikuntapis-
teessä lapset saivat kokeilla eri lii-
kuntamuotoja, esimerkiksi jousi-
pyssyllä ampumista, jossa opasta-
jina toimivat Oulun Jousimiehet. 
Uiminen oli helteellä suosittua ur-
heilua. Myös melonnasta lapset 
olivat innoissaan.

Melontarastin ohjaaja Jark-
ko Auno kertoi saaneensa lapsil-
ta pelkästään hyvää palautetta oh-
jelmasta ja että turvallisuuteen on 
leirillä kiinnitetty erityistä huo-
miota. 

– Turvallisuus on tärkeää, kai-
killa melojilla on kypärät ja pelas-
tusliivit. Lisäksi yksi ohjaaja val-
voo melojia veneestä käsin. 

iloa ja  
huolenpitoa   
Musiikkirastilta kuului kova me-
teli. Lapset olivat rakentaneet itse 
soittimet puutarhaletkusta ja sup-
pilosta. 

Karjasillan kymmenvuoti-
aat töräyttelivät komeasti vierai-
den iloksi. Musisointia kokeiltiin 
myös tavallisimmilla soittimilla 
kuten trumpetilla ja jembe -rum-
muilla. 

Leiriläinen Mirja Leskelä valit-
teli, ettei hänen torvestaan lähte-
nyt kunnolla ääntä.

– Mutta on täällä ollut kivaa ja 
varsinkin uiminen on kivaa.

Toiminnasta ja kavereista huo-
limatta koti-ikäväkin saattaa leiril-
lä iskeä. Joillekin tämä saattoi ol-
la ensimmäinen kerta poissa kotoa 
ilman vanhempia. 

– Koti-ikävän iskiessä aluk-
si lohdutetaan ja soitetaan vaik-
ka vanhemmille. Sitten pohditaan 
onko ikävä niin kova, että lapsi pi-
tää lähettää kotiin, kertoi leirin 
ohjelmapuolesta vastannut ohjaa-
ja Antti Rautio.     

leirillä tutustutaan  
seurakunnan toimintaan
Jokaisella 10-leirillä on oma tee-
mansa jonkan kautta tehdään 
kristinuskoa tutuksi. Tänä kesä-
nä teemana oli pyhä. Teemaa kä-

Täyden kympin leiri

sitellään erityisesti raamattuhet-
kissä, eli raamiksissa.   

– Teeman kautta tehdään seura-
kunnan toiminta lapsille tutuksi. 
Hyvin mennyt leiri voi houkutella 
mukaan toimintaan myöhemmin-
kin, sanoi Rautio. 

Tämän kesän leiri huipentui 
torstai-illan markkinoihin, johon 
leiriläiset olivat tehneet itse tuot-
teita myytäväksi. Tuotto lahjoitet-
tiin kummikohteeseen, kuurojen 
kouluun Hosainassa, Etiopiassa. 

leiri on  
jatkuva projekti
Lähemmäs kolmensadan lapsen 
ja sadan työntekijän leirin suun-
nittelu on haasteellista työtä. Jo-
kaisen palasen on osuttava koh-
dalleen, jotta lapsille saadaan iki-
muistoinen leiri. 

– Leirin rakentamiseen menee 
vuosi. Uuden suunnittelu alkaa 
heti kun edellinen päättyy, kertoi 
leirin johtaja Sanna Parkkinen. 

– Leirillä on lasten lisäksi run-
saasti henkilökuntaa. On ohjaajia, 
isosia, kesätyöntekijöitä ja vapaa-
ehtoisia aikuisavustajia. Ja vapaa-
ehtoisia otetaan mielellään lisää, 
vinkkasi Parkkinen.  

–  Meille valikoituu työntekijöi-
tä ja avustajia, jotka todella tykkää-
vät tästä. Yksi avustajistamme on 
täällä jo viidettätoista kertaa, heh-
kutti Antti Rautio. 

SaNNa tuRuNeN

Uimisen iloa ohjaajien valvovan silmän alla.

Keittiön vapaaehtoiset aikuisavustajat vastasivat ruokahuollosta.

Oulun Jousimiehet opastavat jousipyssyllä ampumisen saloihin.

Karjasillan torvensoittajat esiintyivät mielellään leirillä vieraileville.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n
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T
änä kesänä Suomessa on avoinna 
279 tiekirkkoa, taivaallista tauko-
paikkaa. Kuvakirkkoja niistä on al-
le kymmenen. Päätin näyttää niistä 

kolme eteläkorealaiselle avopuolisolleni Yong-
beom Pakille. Hän piti näkemästään. Jos mi-
nä puolestani saisin vierailun päälle vielä kah-
vit, en huoltoasemaa kaipaisikaan.

Kesälomamatkan voi tauottaa huoltoasemi-
en lisäksi kirkkovisiiteillä. Bensatankki ei täy-
ty, mutta pääsee tekemään hengellisen tai tai-
dehistoriallisen varikkostopin.

Kuvakirkkoja rakennettiin Suomessa erityi-
sesti 1600- ja 1700-luvuilla. Niistä on säilynyt 
alle kymmenen. Harvinaislaatuisuuden takia 
ne ovat arvokkaita kirkkoarkkitehtuurin näh-
tävyyksiä.

Toisin kuin Suomessa, korealaisessa yhteis-

kunnassa uskontojen moninaisuus on arkipäi-
vää. Yongbeomin vanhemmat ovat buddhalai-
sia. Hän puolestaan on käynyt shamanismia, 
taolaisuutta, kristillisyyttä ja buddhalaisuutta 
yhdistelevän Cheondogyo-liikkeen lukion se-
kä opiskellut metodistien perustamassa ja ra-
hoittamassa yliopistossa. Armeijan aikana hä-
net kastettiin presbyteeriseen kirkkoon.

Mikä olisikaan parempi tapa hänelle tutus-
tua evankelis-luterilaiseen kirkkoon, kuin ku-
vakirkkojen kautta?

Juhannusreissullemme osuu kolme kuva-
kirkkoa: Haukipudas, Muhos ja Paltaniemellä 
sijaitseva Paltamon vanha kirkko. Vierailum-
me osuu tiekirkkojen hiljaiseen hetkeen, kesä-
kuuhun ja juhannuksen alle. 

Tyhjät kirkkosalit, niiden tuoman koke-
muksen henkilökohtaisuus viehätti Yongbeo-

Kuvakirkkojen tiellä

Helvetistä itään

S
aavumme Haukiputaalle juhannusaaton 
aattona. Kirkkopiha on hiljainen. Hetkek-
si meidät valtaa epäily, onko kirkko auki.

Haukiputaan kirkko valmistui pääosin 
vuonna 1762. Kymmenen vuotta myöhemmin kut-
suttiin oululainen kirkkomaalari Mikael Toppelius 
kaunistamaan paljaat seinät ja luomaan kirkkoon 
entinen tunnelma. Olihan paikkakunnan edelli-
nen herranhuone ollut kuvakirkko.

Toppeliuksen maalauksissa näkyy barokin ja ro-
kokoon aiheet, mutta myös tuon ajan muoti-ilmiö, 
kiinalainen taide. Maalauksia on niin paljon, että 
vierekkäin aseteltuna niistä muodostuisi 150 met-
rin jono.

– Maalaustyyli on jotenkin karkea. Ei ole läh-
detty liioittelemaan kauneutta, Yongbeom kuvaa 
näkemäänsä.

Yongbeom on lukenut Vanhan testamentin ja 
osan Uudesta testamentista. Sen pohjalta hän tun-
nistaa osan kuvista ja Raamatun tapahtumista.

Eniten kummastusta herättää kuitenkin puuttu-
vat kuvat, joista on jäljellä lähinnä koristekehykset.

– Mitä on tapahtunut ikkunoiden alla oleville 
kuville? Ovatko hirret jossain tallessa? Yongbeom 
kysyy englanniksi paikalla olevilta oppailta.

Vuonna 1841 viistoseiniin lisättiin ikkunat, eikä 
hirsiä kuvineen ole säilytetty, oppaat tietävät ker-
toa.

– Rakennustapa on mielenkiintoinen, osittain 

M
yös Muhoksella saavumme tyhjään kirkkosaliin. Val-
koiset seinät ovat hieman pettymys, koska vanhan ul-
koasun takia odotimme näkevämme vanhaa kuvalois-
toa.

Muhoksen kirkko valmistui 1630-luvulla. Se on Suomen vanhin, 
lähes alkuperäisessä asussa ja ympärivuotisessa käytössä oleva puu-
kirkko.

Valkoisten seinien tarinan tietää kertoa paikalla oleva opas.
– Niissä on ollut seinämaalauksia, jotka ovat tuhoutuneet. Tar-

kemmin sanottuna kuvat tuhoutuivat vuonna 1839 tehdyn remon-
tin yhteydessä.

Maalauksia on kuitenkin vielä jäljellä. Vihantilaisen kirkkomaala-
ri Emanuel Granbergin maalaamat aarteet sijaitsevat sakariston sei-
nillä ja lehterin kaiteessa. Jälkimmäisessä on kuvattuna profeetat He-
sekiel, Jesaja, Jeremia ja Daniel.

Sakastiin astuessa tuntuu, kuin seinät seisoisivat eri suuntiin. Kirk-
kaan keltaiset seinät tummine maalauksineen luovat auringon valos-
sa tilaan voimakkaan tunnelman. Tuntuu, kuin maailma olisi hieman 
vinossa, mutta onnelliseen suuntaan.

Yongbeomia ihmetyttää seinämaalauksen kolmio.
– Olen nähnyt tuollaisia ennenkin kirkossa. Mitä se tarkoittaa?
Kuulemme oppaan selostamana tasasivuisen kolmion symbolii-

kan. Sakastin seinään maalattu Pyhän kolminaisuuden symboli on 
erikoinen sinänsä, että sen sisään on maalattu sana ”Jahve”, hepreak-
si kirjoitettuna.

– On mukavaa, että paikalla on  työntekijä, joka tietää ja osaa ker-
toa esineiden ja asioiden taustoista, Yongbeom kertoo.

Opas kertoo meille kirkon historiasta, alttaritaulusta sekä kirkon 
vanhasta esineistöstä. Vanhimpien joukossa on vuonna 1707 valmis-
tettu kastevati. Se seisoo kahdeksan enkelipääveistoksen koristamal-
la puujalalla. 

Yongbeomia kiinnostaa alttaritaulun tarina, jonka mukaan Gran-
bergin maalaus Mooses ja vaskikäärme on ollut jossain vaiheessa pei-
tettynä ja korvattu Jaakob Wallinin Ristiltäotolla.

Tämä jää minulta kuulematta, sillä huomioni on kiinnittynyt tun-
temattoman maalaispuusepän tekemään upeaan virsitauluun, jonka 
koristeleikkaukset esittävät ristiinnaulitsemista.

Helvetin pohjoisseinä 
- Haukiputaan kirkko

65°10'47''N, 25°21'02''E
Avoinna 26.8. asti ma-pe klo 10–18

kömpelön näköinen. On hyvä, että rakennus on 
jätetty restauroinnista huolimatta vanhan nä-
köiseksi. Seinät eivät ole suoria ja niissä näkyy 
jälkiä, joita ei ole lähdetty paikkaamaan. 

Kirkkoon ei tule vierailumme aikana ketään. 
Hiljaisuuden hartaudessa vanha puurakennus 
saa mielikuvituksen laukkaamaan.

– Täällähän voisi olla jotain piilotettuja aar-
teita, Yongbeom intoutuu.

Hän ei vierailun aikana kiinnitä huomiota 
Haukiputaan kuuluisampaan seinään, Toppe-
liuksen teoskokonaisuuden ytimeen. Pohjois-
ristillä sijaitseva, viimeistä tuomiota kuvaavaa 
maalaus jää huomaamatta, vaikka sitä on ku-
vattu yhdeksi Suomen merkittävimmistä ba-
rokkityylisistä sommitelmista.

Minulta puolestaan jää huomaamatta asia, 
jonka hän mainitsee kirkosta ulos astuessam-
me.

– Valvontakameroita oli liikaa. Aluksi ajatte-
lin, että mitä voin edes tehdä siellä.

Hän ei luultavasti ole tietoinen rakennusten 
tuhoisasta historiasta, ei venäläisten ryöstöis-
tä isonvihan aikaan tai tuoreimmista kirkko-
paloista.

Norsu on kirkon ihmetellyin kuva, oppaat kertovat.

Vanhus, muttei niin 
vanhan näköinen  
- Muhoksen kirkko

64°48'56''N, 25°59'16''E
Avoinna 12.8. asti ma-pe klo 12–18,  
myös sopimuksen mukaan
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kunnassa uskontojen moninaisuus on arkipäi-
vää. Yongbeomin vanhemmat ovat buddhalai-
sia. Hän puolestaan on käynyt shamanismia, 
taolaisuutta, kristillisyyttä ja buddhalaisuutta 
yhdistelevän Cheondogyo-liikkeen lukion se-
kä opiskellut metodistien perustamassa ja ra-
hoittamassa yliopistossa. Armeijan aikana hä-
net kastettiin presbyteeriseen kirkkoon.

Mikä olisikaan parempi tapa hänelle tutus-
tua evankelis-luterilaiseen kirkkoon, kuin ku-
vakirkkojen kautta?

Juhannusreissullemme osuu kolme kuva-
kirkkoa: Haukipudas, Muhos ja Paltaniemellä 
sijaitseva Paltamon vanha kirkko. Vierailum-
me osuu tiekirkkojen hiljaiseen hetkeen, kesä-
kuuhun ja juhannuksen alle. 

Tyhjät kirkkosalit, niiden tuoman koke-
muksen henkilökohtaisuus viehätti Yongbeo-

mia. Se on jotain muuta, mihin hän on tottu-
nut eteläkorealaisissa kirkoissa. 

– Siellä kirkkoihin mahtuu tuhansia ih-
misiä. Erona voisi sanoa esimerkiksi sen, että 
edessä on isot taulutelevisiot, joista jumalan-
palvelusta seurataan, Yongbeom kertoo.

Hän ei lähtisi suomalaisten ystäviensä kans-
sa poikkeamaan tiekirkossa, koska olettaa hei-
dän niissä jo käyneen. Ulkomaalaisille ystävil-
le ja perheelleen hän suosittelisi niissä käyntiä.

– En lähtisi sitä varten ajamaan kauas. Mutta 
jos ajaisimme ohi, niin veisin katsomaan. Aina-
kin, jos he olisivat kristittyjä, Yongbeom lisää.

tekStit Ja kuVat: 
MaRJo HäkkiNeN

Kuvakirkkojen tiellä

Helvetistä itään

P
altamon vanha kirkko sijaitsee kahden 
edellisen tavoin vesistön läheisyydessä.  
Vieressä ei kuitenkaan virtaa joki, vaan 
kimaltelee laaja Oulujärvi.

Kun saavumme Kajaaniin nykyisin kuuluvalle 
Paltaniemelle, sää on sateinen ja harmaa. Kirkos-
sa ilma on kylmän kalseaa. 

– Kirkko ei ole ympärivuotisessa käytössä, opas 
selittää koleaa sisäilmaa.

Vaikka talvi on kirkossa hiljainen, kesällä siel-
lä on monenlaista toimintaa. Tiekirkon ohella si-
tä käytetään jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin 
toimituksiin. Tänä kesänä kirkossa pidetään yk-
si konfirmaatio. Kajaanin runoviikolla se toimii 
kulttuuriareenana.

Kirkko valmistui vuonna 1726. Kesti noin 50 
vuotta, ennen kuin rakennus sai komeat kuvasei-
nät. Muhoksen tavoin, ne on maalannut Emanuel 
Granberg. Hän kuljettaa katselijaa maalaustensa 
mukana Vanhan testamentin alkukertomuksista 
Jeesuksen kärsimyshistorian eri vaiheisiin.

Kuvien suuret, keltaiset koristereunukset teke-
vät teoksista, niiden sanomasta huolimatta, pir-
teitä – kuin kiiltokuvia katselisi.

Tunnelma on äänekkäämpi kuin muissa kir-

koissa. Paikalla on toinen ryhmä, jotka vitsail-
len etsii Eino Leinon puumerkkejä vanhoista pen-
keistä. 

Opas kertoo meille, kuinka kävijät usein ih-
mettelevät kirkon kahta saarnastuolia. Todelli-
suudessa oikeanpuolimainen on urkuharmonien 
soittotasanne. Tarinan mukaan se on ollut myös 
unilukkarin tähystystorni.

Kirkosta ulos astuessamme eteemme avautuu 
”viimeinen tuomio”, joka kuvaa Jumalan lasten 
iankaikkista autuutta ja kadotuksen vaivoja. Siitä 
puuttuu selvästi alaosa.

1850-luvulla maalauksesta poistettiin helvetin 
vaivoja kuvaavaa osa, koska se aiheutti liian voi-
makkaita järkytyksiä. Kerrotaan, että naiset pyör-
tyilivät sen nähdessään.

Kysyn Yongbeomilta, voiko hän käsittää, että 
joku kuva on niin pelottava, että se poistetaan?

– Nykyisen tiedon valossa en voi sitä ymmär-
tää. Nykyään nähdään paljon pahempaa.

Alkuperäistä tunnelmaa
- Paltamon vanha kirkko

4°17'34''N, 027°39'39''E
Avoinna 21.8. asti joka päivä klo 10–18

Vanhus, muttei niin 
vanhan näköinen  
- Muhoksen kirkko

64°48'56''N, 25°59'16''E
Avoinna 12.8. asti ma-pe klo 12–18,  
myös sopimuksen mukaan

1800-luvulla veisttettyjen enkelien ilme on vakava. 

Oskari Niemi restauroi kirkon maalaukset 1930-40-luvuilla, myös "viimeisen tuomion".
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Jes. 52: 7 
Kuinka ihanat ovat vuorilla
ilosanoman tuojan askelet!
Hän ilmoittaa rauhan tulon,  
tuo suuren ilosanoman.

Hes. 2: 1-8
Herra sanoi: "Ihminen, nouse. Minä tahdon puhua 
sinulle." Hänen puhuessaan minuun tuli henki, 
se nosti minut seisomaan, ja minä kuulin hänen 
puhuvan minulle.
    Hän sanoi: "Ihminen, minä lähetän sinut 
israelilaisten luo, noiden kapinallisten pariin, jotka 
ovat nousseet minua vastaan. Alusta alkaen he 
ja heidän isänsä ovat olleet minulle uskottomia. 
Minä lähetän sinut ihmisten luo, joilla on kovat 
kasvot ja taipumaton sydän. Sinun tulee sanoa 
heille: 'Näin sanoo Herra Jumala.' Kuulkoot tai 
olkoot kuulematta - he ovat uppiniskaista kansaa 
- he tulevat kuitenkin tietämään, että heidän 
keskellään on ollut profeetta. Älä sinä, ihminen, 
pelkää heitä, älä kauhistu heidän sanojaan, vaikka 
olet heidän keskellään kuin piikkipensaikossa ja 
skorpionien seassa. Älä pelkää heidän puheitaan, 
älä säiky heitä - he ovat uppiniskaista kansaa. 
Sinun tulee puhua minun sanani heille, kuulkoot tai 
olkoot kuulematta - he ovat uppiniskaisia. Mutta 
sinä, ihminen, kuuntele mitä sinulle sanon. Älä 
niskoittele, niin kuin tämä niskuroiva kansa. Avaa 
suusi ja syö, mitä sinulle annan."

Ef. 2: 19-22
Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan 
kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan 
kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, 
jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat 
ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän 
liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa 
Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin 
Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.

Matt. 16: 13-19
Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, 
hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika 
on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" He vastasivat: 
"Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten 
mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku 
muu profeetoista." "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka 
minä teidän mielestänne olen?" Simon Pietari 
vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."
    Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, 
Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha 
eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 
Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle 
kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät 
tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle 
taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot 
maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä 
sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa 
vapautettu."

Sanan 
aika

Simon, Joonan poika. Mies jolle Jeesus sanoi: »Lähde mukaani minä teen sinusta ihmis-
ten kalastajan.» Mies, josta Jeesus sanoi: »Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika: sinä olet 
Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni.» Tälle miehelle Jeesus joutui myös sano-
maan: »Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan.»

Pietari. Tuo mies, joka patsastelee ison kirkon harjalla taivaan valtakunnan avaimet 
kädessään. Kalastaja, jonka käsivarsissa ja parrassa oli kuivuneita kalan suomuja. Mies, 
joka sanoi Jeesukselle: »Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.». Pietari, joka vakuutti 
Jeesukselle antavansa vaikka henkensä hänen puolesta, mutta jo muutamaa tuntia myö-
hemmin sanoi ettei tunne koko miestä.

Apostoleita on muitakin; Pietarin hiljainen ja rohkea veli Andreas, Sebedeuksen pojat 
Jaakob ja Johannes, joita Jeesus kutsui ukkosenjylinän pojiksi. Filippus, jolle Jeesus sanoi 
painokkaasti: »Seuraa minua!» Bartolomeus, joka oli täynnä iloa ja pyhää huolettomuutta 
ja joka tunnetaan myös nimellä Natanael. Jo ensi tapaamisellaan Jeesuksen kanssa Bar-
tolomeus sanoi: »Sinä olet Jumalan Poika!»

Kaikki muistavat epäilevän Tuomaan, mutta Tuomas oli paljon enemmän. Hän oli 
heti valmis seuraamaan Jeesusta kuolemaan ja hän kysyi tietä. Mainita pitää myös tul-
limies Matteus, Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, 
joka kavalsi Jeesuksen.

Kahteentoista apostoliin mahtuu kaikkea ja heillä on vain yksi yhteinen nimittäjä: 
kutsuja. Yhä tänään kutsuja on sama. Hän, Kristus, on sama eilen, tänään ja ikuisesti. 
Kutsu ja tehtävä eivät ole muuttuneet kahdessa tuhannessa vuodessa. Kasteessa olen saa-
nut otsaani ja rintaani ristinmerkin todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu ja ylösnoussut 
Kristus on minut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen.

Minä tiedän miten opetulapset vastasivat kutsuun. Olenko valmis samaan?

tiiNa talVitie
New Yorkin suomalaisen seurakunnan pastori

Yksi yhteinen nimittäjä

Sunnuntai 24.7.
Päivän psalmi

Ps. 145:3–7
1. lukukappale

 Hes. 2:1–8
2. lukukappale

 Ef. 2:19–22
Evankeliumi

Matt. 16:13–19

M
ar

jo
 H

äk
ki

n
en

Kuvassa on Kajaanissa sijaitsevan Paltaniemen kuvakirkon alttaritaulu. Lue lisää kirkosta sivulta 11.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
24.7. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen ja avustaa Kai-
do Soom. Kanttoreina Elias 
Niemelä ja Raimo Paaso. 50 
ja 60 vuotta sitten rippikou-
lun käyneiden kirkko. Suora 
lähetys osoitteessa www.vir-
tuaalikirkko.fi. Lue juttu s. 14.
Virsihartaus su 24.7. klo 12 
Vanhassa kappelissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Raimo Paaso.
Messu su 31.7. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Mirja Liikanen ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Kanttori-
na Elias Niemelä. Suora lähe-
tys osoitteessa www.virtuaa-
likirkko.fi.
Virsihartaus su 31.7. klo 12 
Vanhassa kappelissa. Toimit-
taa Mirja Liikanen ja kantto-
rina Elias Niemelä.

Karjasillan seurakunta
Konfirmaatiomessu su 24.7. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Esa Nevala, avusta-
vat Jenni Koskenkorva, teol.
yo Anna Tausta, Arto Nuuti-
nen ja Simo Ollikainen, kant-
torina Riitta Piippo. Maikku-
la 3- ja 4 -ryhmien konfirmaa-
tio.
Messu su 24.7. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Heikki Karp-
pinen, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. 
Messu su 24.7. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.
Iltamessu su 24.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa teol. yo 
Pertti Keinänen, kanttorina 
Laura Kumpula.
Viikkomessu ke 27.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Satu Saarinen, 
avustavat Jukka Kärkkäinen, 
Eerika Granlund, Lamin Vir-
nes, Tiina Siloaho, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Karjasilta 
3 -ryhmän konfirmaatio.
Messu su 31.7. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Ma-
ri Flink, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 31.7. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Riitta 
Piippo.
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 13 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Satu Saarinen, 
avustavat Jukka Kärkkäinen, 
Eerika Granlund, Lamin Vir-
nes, Tiina Siloaho, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Karjasilta 
4 -ryhmän konfirmaatio.

Tuiran seurakunta
Messu su 24.7. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa teol. yo Pert-
ti Keinänen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 24.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avustaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Laura Kumpula. 
Messu su 24.7. klo 13 Pyhän 

Rukous
Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isä.

Meidät on kastettu

Poikasi Jeesuksen Kristuksen

kuolemaan ja ylösnousemukseen.

Muistuta meitä tästä,

kun toivottomuus tai tarkoituksettomuus

yrittää ottaa vallan.

Auta luottamaan johdatukseesi.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran rukous 
tulevalle sunnuntaille.

Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Iltamessu su 24.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa teol. yo 
Pertti Keinänen, kanttorina 
Laura Kumpula.
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Anna-
Leena Häkkinen, avusta-
vat Pekka Jarkko ja Tuulikki 
Ståhlberg, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. Räbinän rippi-
kouluryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Sanna Jukkola, avustaa Mat-
ti Ketola ja kesätyöntekijät, 
kanttorina Laura Kumpula. 
Pyhä Tuomas 3 -ryhmän kon-
firmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 
31.7. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustavat Helena 
Paalanne ja Visa Viljamaa, 
kanttorina Tommi Hekka-
la, urkurina Raakel Pöyhtäri. 
Oulunsalo Ensemble, Sinik-
ka Ala-Leppilampi. Radioin-
ti YLE Radio 1.
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Sanna Jukkola, avustavat 
Matti Ketola ja kesätyönteki-
jät, kanttorina Laura Kumpu-
la. Pyhä Tuomas 4 -ryhmän 
konfirmaatio.
Iltamessu su 31.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Viikkomessu ke 3.8. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 24.7. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-

mittaa Jukka Joensuu, avus-
taa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Hintta-Laanila-Kynsilehto- 
rippikouluryhmät.
Messu su 24.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, avus-
taa Riitta Kentala, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Hönttä-
mäki-Talvikangas-rippikoulu-
ryhmät. Radiointi Radio Dei.
Messu su 31.7. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
24.7. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
31.7. klo 12 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rahko.

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
24.7. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Leo Rahko.
Messu su 31.7. klo 12 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Leo Rahko.

Hailuoto
Messu su 24.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Sinikka Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
31.7. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Katja Nauha. 

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 24.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Lee-
na Brockman, kanttorina El-

se Piilonen. Konfirmoitava-
na kesän 5. leiririppikoulu-
ryhmä.
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, saarna Jari 
Flink, kanttorina Hannu Nie-
melä. Konfirmoitavana kesän 
6. leiririppikouluryhmä.

Kempele
Messu su 24.7. klo 10 Vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Paulus Pikka-
rainen ja Merja Veikkolainen, 
kanttorina Tomi Heilimo.
Konfirmaatiomessu su 24.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avustaa Anu 
Ojala ja Merja Veikkolainen, 
kanttorina Tomi Heilimo.
Messu su 31.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa Es-
ko Heloneva, avustaa Juha 
Maalismaa ja Soile Pakkanen, 
kanttorina Tomi Heilimo.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 24.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, avustaa Terttu Rautiai-
nen-Mulari, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, Tapulikah-
vit tarjoaa Kirkonkylän kylä-
toimikunta.
Messu su 31.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Jaana Kontio, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
Tapulikahvit tarjoaa Eläke-
liitto.
Messu su 31.7. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Seija 
Helomaa, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
24.7. klo 10 kirkossa. Toimit-

taa Risto Räihä, kanttorina 
Hanna Korri.
Messu su 31.7. klo 13 kirkos-
sa. Toimittaa Anna-Maari 
Ruotanen, avustaa Risto Räi-
hä, kanttorina Hanna Korri.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
24.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kanttori-
na Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
31.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen.

Muhos
Perinnemessu vanhalla kaa-
valla su 24.7. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Timo Ustjugov.
Kyläkirkko su 24.7. klo 12 
Mäntyrannan koulun salissa, 
Jouni Heikkinen, Timo Ustju-
gov, Sulo Räinä ja Petter Tii-
rola.
Sanajumalanpalvelus su 
31.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Messu  su 24.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Minna Sal-
mi, kanttorina Taru Pisto.
Messu su 31.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sirpa Miet-
tunen, kanttorina Katja Nau-
ha.

Siikalatva
KeSTiLä
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, saarna Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Unto 
Määttä.

PiiPPOLa
Messu su 24.7. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-

to Määttä.
Pulkkilan ja Piippolan kap-
peleiden konfirmaatiomes-
su su 7.8. klo 10 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Piri, 
saarna Merja Jyrkkä. Kantto-
rina Arja Leinonen.

PuLKKiLa
Messu su 24.7. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Pekka 
Kyöstilä. Pulkkilan kyläpäi-
vät. Kirkkokahvit tapulissa 
lähetystyön hyväksi.

PyHänTä
Maakirkko su 24.7. klo 13 Pit-
kähiedan uimarannalla Iso-
Lamujärvellä. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Unto 
Määttä. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu su 7.8. 
klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, saarna 
Perttu Kyllönen. Kanttorina 
Veijo Kinnunen. Kirkkokuo-
ro avustaa.

RanTSiLa
Maakirkko su 24.7. klo 19 
Kärsämänkylän rukoushuo-
neella. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Unto Määt-
tä. Rukoushuoneyhdistyksen 
yleinen kokous klo 18 ja kirk-
kokahvit jumalanpalveluksen 
jälkeen.
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 13 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, saarna Pert-
tu Kyllönen. Kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa projekti-
kuoro.

Tyrnävä
Messu su 24.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, kanttorina Riit-
ta Ojala.
Messu su 31.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

S anna Tu r u n e n



14    Nro 23    21.7.–4.8.2011

S anna Tu r u n e n

enot oulussa 21.7.–4.8.2011

Eläkeläisten leireille 
ilmoittautuminen 

on käynnissä

Oulun seurakunnat järjestävät elokuun ai-
kana kolme eläkeläisten leiriä Juuman lei-
rikeskuksessa Kuusamossa sekä neljä yh-
den päivän kestävää leiripäivää Hietasaa-

ren kaupunkileirikeskuksessa Oulussa.
Yksi eläkeläisten leireistä on suunnattu nuoril-

le eläkeläisille. 
Nuorten eläkeläisten leirin vetäjä, diakonia-

työntekijä Saila Luukkonen kertoo, että nuorten 
eläkeläisten leiri tulee tarpeeseen.

– Huomasimme, että varhaiseläkkeellä olevat ei-
vät voi osallistua työttömien leireille ja eläkeläisten 
leireihin osallistuu puolestaan heitä reilusti van-
hempia ihmisiä. Nuorten eläkeläisten leirillä lii-
kutaan paljon ja seura on enemmän omanikäistä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 9.–12. elokuuta 
pidettävälle nuorten eläkeläisten leirille on perjan-
taina 22. heinäkuuta.

Eläkeläisten leirit tarjoavat osallistujille lomaa, 
yhdessäoloa, seurakuntayhteyttä sekä mahdolli-
suuden retkeilyyn hienoissa puitteissa ja kauniis-
sa maastossa.

Karjasillan seurakunnan eläkeläisten leiri jär-
jestetään Juumassa 12.–15. elokuuta. Viimeinen il-
moittautumispäivä leirille on torstaina 28. heinä-
kuuta. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan eläkeläisten 
leiri pidetään Juumassa 15.–18. elokuuta. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä on sunnuntaina 31. hei-
näkuuta.

Leirien hinta yhdeltä on 62 euroa. Leireille 
voi ilmoittautua internetin välityksellä osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai soittamalla 
numeroon (08) 316 1340 maanantaista perjantai-
hin kello 9–16. Jos leireille ilmoittautuu osallistu-
jia enemmän kuin on paikkoja, etusija on kunkin 
leirinjärjestäjän omilla seurakuntalaisilla.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 21.7. klo 14, Ves-
per-koti. Kaido Soom.
Hartaus ke 3.8. klo 14, Aurin-
kokoti. Jyrki Vaaramo.
Hartaus ke 3.8. klo 15, Senio-
ritalo. Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 4.8. klo 14, Kunto-
talo. Tiina Kinnunen.
Hartaus to 4.8. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Tiina Kinnu-
nen.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
27.7. klo 18, Karjasillan kir-
kossa. Tule keskustelemaan ja 
tutkimaan yhdessä Raamat-
tua miesten raamattupiiriin. 
Kesäisin kokoonnumme paril-
listen viikkojen keskiviikkoina 
Karjasillan kirkon ryhmätyö-
tilassa.  

Oulujoen seurakunta
Sävelhartaus to 21.7. klo 19, 
Oulujoen pappilassa. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, Ismo 
Hintsala, piano. 
Sävelhartaus to 4.8. klo 19, 
Oulujoen kirkossa. Puhe Riit-
ta Kentala, kanttoreina Eeva 
Holappa ja Lauri Nurkkala.  

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta 
Urkuvartit ja konsertit tors-
taisin klo 12.15 ja 19. Oulun 
tuomiokirkko. Ks. ilmoitus si-
vulta 15.

Karjasillan seurakunta
Klassista musiikkia saksofo-
neilla -konsertti ke 2.8. klo 
19 Karjasillan kirkossa. Ks. il-
moitus sivulta 15.

Tuiran seurakunta
Kesäkonsertit ke 27.7. ja 3.8. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus sivulta 14.

Oulujoen seurakunta
Kesäillan musiikkia to 21.7. 
klo 19, Oulujoen pappila. Ks. 
ilmoitus sivulta 14.

yLi-ii
Virsilauluilta ti 26.7. klo 
18.30, Yli-Iin kirkko. Ks. il-
moitus sivulta 14.

yLiKiiMinKi
Kesäillan musiikkihetki to 
21.7. klo 20, Ylikiimingin kirk-
ko. Ks. ilmoitus sivulta 14.

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-
dellisissa asioissa 31.8. saak-
ka, 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.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUUloVAMMAISET
Kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 30.8–2.9. Juuman 
leirikeskuksessa. Leirin hinta 
on 52 €. Leirin vetäjinä ovat 
diakoniatyöntekijät Sami Rii-
pinen ja Anne-Mari Kyllönen, 
jolle ilmoittautumiset 15.8. 
mennessä p. 040 591 2657.

PÄIHDETYö
Naistenryhmä pe 22.7. ja 
29.7. klo 13–15.30, diakonia-
keskus. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ma 1.8. klo 13.30, 
Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 3.8. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kesäkerho, ks. 
ilmoitus sivulta 15.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kesäkerho to 
21.7.–14.30, Myllyojan seura-
kuntatalossa.

yLi-ii
Eläkeläisten kesäkerho to 
28.7. klo 11, Vanhustentalon 
kerhohuone. 

yLiKiiMinKi
Kesäkerho eläkeläisille to 
21.7. klo 13, Yli-Iin seurakun-
tatalo.

Leirit ja retket
Mielenterveyskuntoutuji-
en leiri 19.–22.9. Juuman lei-
rikeskuksessa. Perinteinen 
mielenterveyskuntoutuji-
en leiri kutsuu Kuusamoon. 
Leirillä mahdollisuus retkei-
lyyn sekä mukavaan yhdes-
säoloon. Hiljentymistä, py-
sähtymistä ja "itsestä innos-
tumista" luovasti. Leirin hin-
ta 44 €, sisältäen matkat ja 
täyden ylläpidon. Majoittu-
minen yhteishuoneessa. Lei-
rillä mukana diakoniatyön-
tekijät Nina Niemelä, Sirkku 
Nivala sekä mielenvireydestä 
Aija Syväkangas. Ilmottautu-
miset 9.9. mennessä p. (08) 
3161 340 (ma–pe klo 9–16) 
tai www.oulunseurakunnat/
ilmo. Lisäksi ilmottautumisia 
vastaanottaa Aija Syväkan-
gas/mielenvireys.
Kehitysvammaisten perhe-
leiri 30.9.–2.10. Rokuan lei-
rikeskuksessa. Ilmoittautu-
minen www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai p. 044-3161 
552. Leirin hinta on 39 € ai-
kuisilta ja 19,50 € 4–18-vuo-
tiailta. Alle 4-vuotiaat pää-
sevät leirille ilmaiseksi. Leiril-
le mukaan lähtevät diakonia-
työntekijä Kaisa Jaakkola ja 
pappi Elina Hyvönen.
Eläkeläisten leiripäivät Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kuksessa. Lue juttu sivulta 14.

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

Juuman leirikeskuksessa. Etu-
sija tuomiokirkkoseurakunta-
laisilla. Leirin hinta on 62 €. 
Ilmoittautuminen yhteisten 
seurakuntapalvelujen toimis-
toon p. (08) 3161 340 ma–pe 
9–16 tai www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Ilmoittautu-
miset 31.7. mennessä. Leirin 
vetäjinä toimivat Heidi Kar-
vonen p. 040 574 7091 ja Jyr-
ki Vaaramo p. 050 433 4108. 

Karjasillan seurakunta 
Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiri 12.–15.8. 
Juuman leirikeskuksessa. Lue 
juttu sivulta 14. 
Äiti–lapsi-leiri 16.–18.9. Juu-
man leirikeskuksessa. Ks. il-
moitus sivulla 15.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan nuor-
ten eläkeläisten leiri 9.–12.8. 
Juuman leirikeskuksessa. Lue 
juttu sivulta 14.
 

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

Muut menot
Café Krypta avoinna 12.8. 
saakka ma–to klo 11–18, pe 
klo 11–14, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Kahvilan yhte-
ydessä keskiviikkoisin käsi-
työntekijöille kesäsilmukka 
klo 13–16. Torstaisin kerho 
kaikenikäisille klo 10–11.
opastetut oulun hautaus-
maan kierrokset 22.8. saak-
ka maanantaisin klo 18–20.
Hautausmaakierros oulujo-
en hautausmaalla to 21.7. 
ja 4.8. klo 17.30. Tutustu-
miskierrokselle osallistuneet 
voivat mennä kuuntelemaan 
kesäistä musiikkia Oulujoen 
pappilaan klo 19.
Sinkkuilta ti 26.7. ja 2.8. klo 
18–20, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskuksessa. Sinkkujen 
yhdessäoloa nuotion äärellä. 
Illan ohjelmassa mm. harta-
us, kahvit, makkaranpaistoa 
(omat makkarat mukaan) ja 
mahdollisuus saunomiseen.

Tuomiokirkossa 
avoimet ovet 

Opas paikalla 
joka päivä klo 10–21 

4.9. saakka.
 

opastetut perheiden 
kirkkokierrokset 

keskiviikkoisin  
klo 13 aina 10.8. saakka. 
Kierros kestää noin 45 
minuuttia. Kierroksen 
jälkeen mehutarjoilu.

kuva: www.sxc.hu, 2011

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

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

Ylikiimingin kirkossa
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

Kesäkonsertit 
Pyhän Tuomaan kirkossa ke 27.7. klo 19

Laura Kumpula (piano ja urut) 
ja Anna Liukkonen (sello ja laulu)

Pyhän Tuomaan kirkossa ke 3.8. klo 19
Pirjo Mäntyvaara ja Jussi Juola (laulu) 

sekä Anne Muhola (piano)

Lue lisää: www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri
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A r k i s to

Oletko 
rippikoululainen 

vm. 1951 tai 1961? 

Oulun tuomiokirkossa järjestetään sun-
nuntaina 24. heinäkuuta kello 10 sana-
jumalanpalvelus, johon kutsutaan eri-
tyisesti niitä rippikoululaisia, jotka 

ovat käyneet rippikoulun 50 ja 60 vuotta sitten. 
Jumalanpalveluksen jälkeen Keskustan seurakun-
tatalossa kirkkokahveilla muistellaan minkälais-
ta rippikoulun käyminen oli kymmeniä vuosia sit-
ten. Samalla osallistujat voivat katsella ympärilleen,  
löytyisikö paikalta omia rippikoulukavereita.

Tilaisuuden ohjaa pastori Anna-Mari Heikkinen, 
joka pyytää lähettämään hänelle etukäteen muisto-
ja omasta rippikouluajasta, tovereista ja opettajista 
joko sähköpostilla osoitteeseen anna-mari.heikki-
nen@evl.fi tai postiosoitteeseen Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Linnankatu 7, PL 122, 90101 Oulu. 
Muistot ja valokuvat tulisi lähettää viimeistään päi-
vää ennen tilaisuuden alkua.

Anna-Mari Heikkinen on luvannut lukea hänelle 
saapuneita rippikoulumuistoja kirkkokahvien aika-
na. Myös vanhojen valokuvien näyttäminen valko-
kankaalta onnistuu, vaikka kuva olisi lähetetty pe-
rinteisenä valokuvana.

Sanajumalanpalveluksen toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen ja häntä avustaa Kaido Soom. Kantto-
reina ovat Elias Niemelä ja Raimo Paaso. Jumalan-
palveluksen aikana lauletaan virsiä, joita 50 ja 60 
vuotta sitten laulettiin rippikoulussa.

Jumalanpalvelus lähetetään myös suorana  inter-
netosoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

Naisten ilta 
maanantaina 1.8. klo 18–20 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Yhdessäoloa vapaasti keskustellen, makkaran paistoa 
(omat eväät mukaan), kahvi- ja teetarjoilu, saunomis-
mahdollisuus ja iltahartaus. 

Klassista musiikkia 
saksofoneilla

keskiviikkona 2.8. klo 19 Karjasillan kirkossa 

Konsertissa soitetaan klassisen musiikin helmiä sak-
sofoneilla. Säveltäjäniminä mm. J.S. Bach ja G. Hän-
del. Musisoimassa Antti Vasala, sopraanosaksofoni/
alttosaksofoni; Anni Paarma, alttosaksofoni; Aija Koti-
la, tenorisaksofoni; Perttu Pannula, baritonisaksofoni. 
Vapaa pääsy.

Eläkeläisten kesäkerho 
torstaina 21.7. klo 13 Pyhän Andreaan kirkossa 

Kesäinen tapaaminen päiväkahvien ja yhdessäolon 
merkeissä. Mukana diakoniaopiskelija Tiia Pätsi.

Torstain  
juttukerho 
Joka torstai 
klo 10–11 

Cafe Kryptassa 
Oulun tuomiokirkossa.

Kouluunlähtevien siunaaminen 
sunnuntaina 7.8. klo 10–12 

Karjasillan kirkossa 

Messun yhteydessä kesän aikana Ouluun muuttaneil-
le ja niille, jotka eivät päässeet mukaan kevään tilai-
suuksiin. Mukaan kutsutaan kouluun lähtevää yhdes-
sä koko perheen kanssa. Lasta siunaamassa voi olla 
myös hänelle läheinen aikuinen. Siunaamisen toimit-
taa Satu Saarinen avustaa Marjaana Lassi, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. 

Tilaisuuden päätteeksi kouluun lähteville lahja ja 
mehut. Tilaisuus kestää n. 50 minuuttia.

Urkuvartit torstaisin klo 12.15

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

Äiti–lapsi-leiri 
16.–18.9. Juuman leirikeskuksessa

Leirillä mahdollisuus retkeilyyn sekä mukavaan yhdes-
säoloon Kuusamon Juuman kauniissa luonnossa. 
Etusija leirille Karjasillan seurakunnan jäsenillä. Hin-
ta aikuisilta 44 €, 4–18-vuotiailta 30 €, alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Leirin hintaan sisältyy linja-autokuljetus, 
majoitus ja täysihoito sekä tapaturmavakuutus Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jäsenille.  Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset 15.–26.8. välisenä aikana Marjaana Lassille  
p. 040 574 7108. Perheet otetaan mukaan ilmoittau-
tumisjärjestyksesssä. 

Kiitämme kaikkiaOulun herättäjäjuhlille 2011
osallistuneita talkoolaisia, vapaaehtoisia 

vastuunkantajia ja juhlavieraita. 
Aurinkoista kesää toivottaen,

Oulun herättäjäjuhlien järjestäjät

Eläkeläisten leiripäivät 

Hietasaaren leirikeskuksessa

Tuiran seurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä 
maanantaina 15.8.

Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä keskiviikkona 17.8.

oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä maanantaina 22.8. 

oulujoen seurakunnan
eläkeläisten leiripäivä keskiviikkona 24.8.

Päivän hinta on 13 euroa ja se maksetaan leiripäivän 
aikana. Ilmoittautumiset maanantaihin 1.8. mennes-
sä joko internetin välityksellä osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai soittamalla nume-
roon (08) 316 1340. 
Maksu sisältää matkat, aamiaisen, lounaan ja päivä-
kahvin. Mukaan ilmoittautuneille lähetetään leirikir-
je, jossa ilmoitetaan linja-autoreitti.
Leiripäivä koostuu ohjelmallisesta yhdessäolosta, har-
taudesta, ruokailusta ja kahvista.
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enot oulussa 21.7.–4.8.2011M

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: Onni Alek-
si Karhu, Ahti Esko Henrik-
ki Suutari, Neea Olga Anita 
Virkkula, Onni Juhani Lehti-
nen, Viljami Onni Olavi Pyö-
rälä, Venla Katri Emilia San-
delin.
Karjasilta: Saku Tapio Kar-
hu, Mico Ossian Korkiakoski, 
Kasper Iisakki Kouva, Minttu 
Maaria Maaninka, Linus Jooa 
Marius Malinen, Aatu Mati-
as Werneri Saaranen, Aarni 
Kari Alvari Salo, Vilma Sofia 
Amanda Seppänen, Vanes-
sa Lila Elisabeth Taipale, Ei-
no Oliver Tyhtilä, Juuso As-
lak Antero Vataja, Roope Mi-
kael Aaltonen, Emilia Odessa 
Lumiel Esko, Mimosa Helmi 
Lilja Hirvelä, Ellakerttu Kata-
riina Joensuu, Jasu Matti Mi-
kael Junnila, Aaro Johannes 
Järvenpää, Oskari Johan Ale-
xander Laru, Oiva Juhani Pel-
konen, Seela Kerttuli Penna-
nen, Topi Anton Oskari Pesä-
lä, Louna Leinikki Pulkkinen, 
Miska Uuno Johannes Silta-
koski, Antton Eemeli Sorvoja.
Tuira: Vilma Olivia Hytönen, 
Kasper Olavi Kehusmaa, Vil-
le Veikko Martikainen, Ella 
Helmi Sofia Metsi, Jonathan 
Mauri Einari Moilanen, Paa-
vo Aukusti Määttä, Konsta 
Eemeli Nevala, Jyri Johannes 
Ollanketo, Emilia Maria Puo-
lakanaho, Tuomas Valtteri 

Raappana, Daniel Lauri Ma-
tias Viio, Jimi Matti Phongsa-
kon Viitala, Akseli Valdemar 
Eteläperä, Isla Maria Halo-
nen, Kalle Oskari Karjalainen, 
Teemu Onni Ilmari Lehtomä-
ki, Eeli Matias Lehtonen, Kas-
per Onni Kalervo Luolavirta, 
Nella Lotta Sofia Nättilä, Ril-
la Olivia Ojala, Riku Oskari 
Paavola, Rosa Maria Kristiina 
Pesämaa, Peppi Elina Paulii-
na Rajaniemi, Katri Iida Ama-
lia Roininen, Mitja Nikia Ilma-
ri Sillanpää, Olivia Katariina 
Ukonmaanaho.
oulujoki: Leo Elias Oliver 
Ahola, Kaisla Aurelia Alamä-
ki, Milla Joanna Maria Ka-
linen, Ebba-Liina Kyllönen, 
Viena Iiris Esteri Lintumäki, 
Enia Matilda Luukkonen, Mi-
nea Julia Paroll, Eetu Johan-
nes Suorsa, Melina Amelia 
Horsman, Aaron Mikael Kor-
kala, Kasper Matias Kärnä, 
Leo Antero Linjala, Mette Si-
ni Helena Myllykangas, Elle 
Amalia Niskasaari, Aate Ee-
vertti Saartoala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Lasse Ante-
ro Vallo ja Marjo Hannele 
Orreveteläinen, Aleksi Veik-
ko Olavi Kuhajärvi ja Annuk-
ka Mirjami Järviluoma, Mar-
kus Aki Penjami Roininen ja 
Marjatta Kristiina Piltonen, 
Juho Jaakko Jokinen ja Riik-

ka Johanna Salo, Michael 
Brent Cassidy ja Inga Mirina 
Röning, Sampo Tapani Savo-
la ja Sanna Hannele Pekkala.
Karjasilta: Villepekka Jalma-
ri Keinänen ja Katja Leena 
Piispanen, Masi Petteri Junk-
kari ja Elina Maaria Heikki-
nen, Jaakko Tapio Niskanen 
ja Nora Piritta Laihonen, Mi-
ka Aatos Ylilehto ja Minna 
Elina Jaakola, Henri Juha-
ni Lehtonen ja Sari Katariina 
Mankinen, Ville Antero Ait-
tola ja Elina Inkeri Ahola, Vil-
le Johannes Tölli ja Saara-Ma-
ria Ingrid Mikkonen.
Tuira: Lassi Heikki Lehikoi-
nen ja Anne Susanna Riehun-
kangas, Timo Pekka Huotari 
ja Kaisa Senja Maria Koskela, 
Harri Pentti Bastman ja Katja 
Kerttu Emilia Leiti, Henri Al-
bert Isojärvi ja Riitta Johanna 
Nurmesniemi, Jani Matias Tiri 
ja Saara Ilona Kylli, Arto Eero 
Antero Koskenkangas ja Piri-
hanni Pauliina Valkiala, Tuuk-
ka Johannes Pennanen ja An-
niina Elisabet Mankinen, Esa 
Antero Oikarainen ja Kat-
ja Marjatta Särkiaho, Vesa 
Matti Vuorenmaa ja Hanna 
Susanna Eskola.
oulujoki: Rauno Matias Hek-
kala ja Jenni Eveliina Taipa-
leenmäki, Vesa-Pekka Ee-
rik Heikkinen ja Eija Maarit 
Dahlgren, Janne Matias Ka-
tainen ja Pauliina Sofia Kar-
humaa, Toni Johannes Sipon-

koski ja Elina Marita Kalliai-
nen, Samuli Henrikki Manni-
nen ja Anna Kristiina Savolai-
nen, Ari Juhani Nikula ja Min-
na Maria Simonen, Juha Au-
kusti Mäntylä ja Anne-Maria 
Ilo, Markku Tapio Jäntti ja Ta-
ru Tuulia Tuhkanen, Otto Sa-
muli Holmström ja Anne-Ma-
ria Kinisjärvi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Lilja Maija Eli-
na Haapalainen s. Sakko 45, 
Briita Johanna Ollila s. Vänt-
tilä 92, Eero Pekka Tapio Kä-
märäinen 75, Milka Johanna 
Pirtti-Aho s. Puhakka 96, Ai-
li Amalia Torvela 93, Anja 
Anita Partanen s. Knutti 79. 

Karjasilta: Aili Pauliina Sep-
pänen s. Seppänen 77, Ai-
no Anneli Rautiainen s. Jäm-
sä 82, Anna Eliina Helanen 
s. Tenhunen 82, Leena Mar-
jatta Gynther s. Suhonen 65, 
Leo Niilo Koski 88, Sari Kat-
riina Ylikulju s. Lukka 37, Rai-
ja Inkeri Neuvonen s. Pernu 
66, Aino Maria Anttila s. Ve-
sala 92, Elvi Matilda Filander 
s. Klemettilä 85, Elvi Päivik-
ki Kallinen s. Orava 74, Erkki 
Matias Hihnala 67, Pentti Il-
mari Kivilahti 78, Sally Sanni 
Vilhelmiina Pulkkinen s. Lilje-
qvist 85.
Tuira: Hilma Johanna Rau-
daskoski s. Leinonen 85, Irja 
Annikki Nurro s. Holtinkoski 

80, Saimi Eliina Lepistö s. Löp-
pönen 97, Terttu Sylvia Mati-
lainen s. Kormano 89, Voitto 
Ilmari Röyttä 73, Markku Ju-
hani Pekkala 49, Janne Mar-
kus Jalmari Kaikkonen 24, 
Arja Leila Marjatta Hentilä s. 
Makkonen 68, Hellin Maria 
Laukka s. Salonpää 89, Jouko 
Johannes Torvela 63, Olli Il-
mari Kauppi 76, Pentti Uole-
vi Tiitto 83, Ritva Kyllikki Rah-
ko s. Järvenpää 79.
oulujoki: Hannu Paavo Malm 
63, Juhani Stefan Julin 63, Vii-
vi Charlotta Reinikka 93. Ai-
ni Maria Jacklin s. Pekkala 85, 
Toimi Kullervo Juutinen 61.

S anna Tu r u n e n
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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

17

eurakunnissa tapahtuu 21.7.–4.8.2011

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

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

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

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Kesänaukioloajat
31.8. saakka

Sanajumalanpalvelus su 
24.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli ja kanttori-
na Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
31.7. klo 10 kirkossa. Ttoimit-
taa Markku Tölli ja kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen.
Kirkkokonsertti su 31.7. klo 
18 kirkossa. Heidi Jakkula lau-
lu, Kirsi Ojala huilut ja Juha 

Haukiputaan kirkko toimii 
tiekirkkona 26.8. saakka ja  
ja on avoinna yleisölle maa-
nantaista perjantaihin klo 10-
18, jolloin myös kirkon op-
paat ovat paikalla.
Kesäillan sävelhartaus to 
21.7. klo 20 srk-keskuksessa. 
Ánnámáret Ensemble. Anna 
Näkkäläjärvi laulu ja klarinet-
ti, Katri Kittilä piano ja Janne 
Lappalainen busuki. Iltahar-
taus Martti Heinonen. Vapaa 
pääsy, ohjelma 2 €. 
Nuotioilta ke 27.7. klo 18 
Asemakylän Onnelassa. Oh-
jelmassa makkaranpaistoa ja 
kahvittelun lomassa yhteis-
laulua ja iltahartaus.
Kesäillan sävelhartaus to 
28.7. klo 20 kirkossa. Sello-
duo Anna-Maaria ja Olli Va-
ronen. Iltahartaus Jari Flink. 
Vapaa pääsy, ohjelma 2 €. 
Puttaan Tupa avoinna jälleen 
4.8. alkaen torstaisin ja per-
jantaisin klo 12–15, Kirkkotie 
10 C. Yhdessäoloa, mahdol-

Ojala urut ja piano.
Tue lasten ja nuorten leiri-
toimintaa ja lahjoita leirira-
hastoon. Tuki maksetaan tilil-
le 574119-27433 / LAHJOITUS-
VARAT, viestikenttään LEIRI-
RAHASTO. Kaikki apu ote-
taan kiitollisuudella vastaan! 
Lisätietoja Markulta p. 045 
2369 094.
Rauhanyhdistys: su 24.7. klo 
17 ry:n seurat ry:llä.

lisuus tehdä käsitöitä, kah-
vio. Uusia vapaaehtoisia et-
sitään, emäntien kokous to 
11.8. klo 11.
Vanhemman väen retki Ii-
salmeen to 22.8. Retkimak-
su 15 € peritään matkan ai-
kana. Maksu sis. linja-auto-
matkan, ruokailun, kahvit 
sekä oppaan palvelut. Aika-
taulu: Martinniemi, Repolan-
tien pysäkki klo 6.45, Aseman 
vanhatie, Jokivarren vanhus-
tentalo klo 6.55, kirkkopiha 
klo 7.05, Revontie, Kellonho-
vin pysäkki klo 7.15, Kivinie-
mi, Lohitien pysäkki klo 7.20, 
Kello, Kalimenojan pysäkki 
klo 7.30. Myös reitin varrel-
ta voi nousta kyytiin. Ilm. ma 
8.8. mennessä Kotiapuyhdis-
tykseen p. 0400 184 853 tai 
0500 184 853. Järjestää Hau-
kiputaan seurakunta ja Hau-
kiputaan kotiapuyhdistys.
Mielenterveydeksi-iltapäivä 
ma 15.8. Isollaniemellä. Jär-
jestää Haukiputaan Yhdes-

sä Yhdistys ja seurakunta. Il-
moittautumiset diakoniatoi-
mistoon perjantaisin klo 9–11 
p. (08) 5472 636.
liikunnallinen leiripäivä ko-
tona asuville liikuntaestei-
sille ja heidän avustajilleen 
ti 16.8. Isollaniemellä. Päiväs-
sä mukana Risto Lappalainen 
Afasia- ja aivohalvausliitosta. 

Messu su 24.7. klo 10 Vanhas-
sa kirkossa. 
Konfirmaatiomessu su 24.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Messu su 31.7. klo 10 Vanhas-
sa kirkossa. 
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Nuorten nuotioilta pe 22.7.  
klo 20–23 pappilan pihalla.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 24.7. ja su 31.7. klo 
16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 24.7. ja su 31.7. klo 
16 ry:llä.
Kastetut: Jiri Jussi Oskari Yrt-
tiaho. Aino Amanda Antin-
tytär Räsänen. Tomas Joakim 
Neitola. Heikki Jaakko Johan-
nes Latvanlehto.
Vihityt: Aarni Tapani Mäki-
nen ja Hanna-Maria Kata-
riina Valkama. Toni Petteri 
Sarkkinen ja Heli Helena Hä-
rönoja. Toni Juhani Kyrön-
lampi ja Jenna Anne-Maria 
Lehtinen. 

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Kirkkoherran virasto 
avoinna 18.–29.7. 
ma, ke ja pe klo 10–
13. Kiireellisissä 
asioissa yhteys Hilkka 
Haaraniemeen 
p. 045 6306 081. Elokuun 
alusta normaalisti ma, ke 
ja pe klo 9–14.

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

Ilmoittautumiset diakonia-
toimistoon perjantaisin klo 
9–11 p. (08) 5472 636.
Kellonkartano: kansainväli-
nen leiri 22.–24.7., Kartanon 
kirkko su 24.7. klo 13, Raa-
mattupäivät 29.–31.7., Erk-
ki Ranta sekä taideleiri, Riit-
ta Ranta.
Rauhanyhdistys: Haukipu-

das: Seurat su 24.7. klo 18 
ry:llä, seurat su 31.7. klo 16 
Kultasimpussa. Kello: Seu-
rat su 24.7. klo 17 Kellon srk-
kodissa. Jokikylä: Seurat su 
24.7. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Asser Verneri Jo-
kela, Anton Aarne Johannes 
Kähkönen, Viktoria Sara So-
fia Koski, Aatos Arvi Olavi 
Hirvasoja, Jenni Sofia Kesti-
lä, Joona Mikael Isoniemi.
Avioliittoon kuulutettu: Ju-
ho Matias Eskeli ja Johanna 
Katariina Orava, Sami Johan-
nes Keränen ja Petra Annika 
Manninen, Timo Heikki Jo-
hannes Vuolteenaho ja Päivi 
Maria Tuomela, Mika Kalervo 
Peltola ja Heli Maarit Pellik-
ka, Pasi Samuli Kropsu ja Mira 
Birgitta Ukkola, Anthony Ja-
mes Palmer ja Niina Meri An-
nika Helama.
Kuolleet: Martta Niemelä 
85, Erkki Olavi Meriläinen 83, 
Ahti Aatos Suomela 75, Tuovi 
Helena Pietilä 52.

Kellon päiväkerhoryhmässä 
on vielä tilaa

Päiväkerho on seurakunnan järjestämää arkitoimin-
taa 3–5-v. lapsille. Kerhoon voi ilmoittautua kun lap-
si on täyttänyt 3 vuotta. Kerhosta peritään pieni ker-
homaksu. 

Kellon päiväkerhoryhmässä on vielä tilaa uusille ker-
holaisille. Ilmoittautua voi ti 2.8. klo 10–15 p. 045 6577 
426. Kirkonkylän, Martinniemen ja Jokelan päiväker-
hoihin otetaan lapsia mahdollisiin vapautuviin paikkoi-
hin. Tiedustelut ti 2.8. alkaen kirkonkylä p. 045 6578 
347, Jokela p. 040 5128 224, Martinniemi p. 045 1394 
096. Kerhot alkavat viikolla 34.

Kesäkahvila
torstaina  21.7. ja 28.7. klo 12–14 
Kirkonkylän seurakuntakodissa

Kesäkahvilassa on tarjolla pullakahvit, 
tuttujen tapaamista, mukavaa yhdessä-

oloa ja jutustelua. 
Tervetuloa!

Kesäiset perhekahvilat  
lapsiperheille 

keskiviikkona 3.8. ja 10.8., 
tiistaina 16.8. ja keskiviikkona 24.8. 

klo 9.30–11 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ja 

Keskustan seurakuntatalolla.

Tervetuloa leikkimään ja tapaamaan ystäviä!

Pienten koululaisten  
kesäkerhot 

1.–10.8. 
Keskustan seurakuntatalolla ja 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa

Kesäkerhot on suunnattu tämän kevään 1.–2.-luokka-
laisille. Kerhot kokoontuvat ma-pe klo 9–15. Kerhot 
ovat maksuttomia, mutta ota omat eväät mukaan! 
Lisätietoja lapsityönohjaaja Saija Kivelältä p. 040 
7790 375.

Kirkko 
avoinna
ma–la 

klo 12–18 
ja su 

klo 12–16. 

A
rk

is
to

Näkymä Lumijoen kirkontornista.

A
rk
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to
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 21.7.–4.8.2011S

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

Siioninvirsiseurat ti 26.7. klo 
19 Hilkka Tasannon Karjalais-
pirtissä, Toppilankuja 3. 
Hartaus to 21.7. ja 28.7. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Vapaaehtoisten tukihenki-
löilta 18.8. klo 18 seurakun-
tatalolla. Mukana diakonissa 
vs. Marika Kamps ja Sinikka 
Ilmonen.
Partio: Päivystys partiotoi-
mistossa to 21.7. klo 14–16. 
Partioleiri Pökkelö-city 11, 
villinlännenleiri, Hossan Sei-
piniemessä 22.–27.7. seikkai-
lijoille, tarpojille, samoajille 
ja vaeltajille. Hinta 75 euroa 
/ I perheenjäsen, 70 euroa / II 
perheenjäsen. Vielä pääsee 
mukaan. Tarkemmat tiedot 
kotisivuilla. Vanhempia toi-
votaan leirille mukaan erityi-
sesti terveys-, turvallisuus- ja
muonitustehtäviin. Jos olet 
kiinnostunut ota yhteys Ma-
keen (markku.korhonen@
evl.fi). Ilmoittautuminen Ko-

lolta saatavalla lomakkeella.
Rauhanyhdistys: Nuotioilta 
pe 22.7. klo 19 Pirkko ja Kale-
vi Puhakalla. Seurat su 24.7. 
klo 17 ja 18.30 ry:llä. Seurat 
su 31.7. klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Olivia Annika Il-
marinen, Enni Johanna Jussi-
la, Aliisa Aleksandra Pauliina 
Jutila, Luukas Kristian Kaup-
pi, Justus Veikko Anselmi Lei-
nonen, Alisa Susanna Mietti-
nen ja Toni Antti Sakari Lind-
holm.

Messu su 24.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, avustaa Terttu Rautiai-
nen-Mulari, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, Tapulikah-
vit tarjoaa Kirkonkylän kylä-
toimikunta.
Messu su 31.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Jaana Kontio, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
Tapulikahvit tarjoaa Eläke-
liitto.
Messu su 31.7. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Seija 
Helomaa, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Jaana Kontio (Jääli) 040 
579 3248. Erja Haho vuosilo-
malla 20.6.–24.7. ja Seija Lom-
ma vuosilomalla18.7.–14.8.
Kädentaitojen viikonloppu 
teemalla ”että Hänen luo-
tujensa silmissä viihtyisi 
ilo” pe 5.8. klo 17–20.30 ja 
la 6.8. klo 10–18 Jäälin kap-

Hartaus Vire-kodissa to 21.7. 
klo 14, Pekka Kyllönen.
Hartaus palveluasunnoilla ti 
26.7. klo 13, Pekka Kyllönen.
Iltapäivämusiikkia ti 26.7. 
klo 17 kirkossa, Timo Ustju-
gov.
lauluilta ja makkaranpais-
toa to 28.7. klo 18 Pirttijär-
ven metsästysmajalla. Timo 
Ustjugov, Leena Leskelä, Pek-
ka Kyllönen.
Hautausmaan virsihartaus ti 
2.8. klo 18 muualle haudat-
tujen muistomerkillä, Pekka 
Kyllönen.
Hartaus Koivu- ja Tähti-ko-

deissa ke 3.8. klo 14, Pekka 
Kyllönen.
Hartaus Rantakodissa ke 
3.8. klo 15, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen Mike-
van palvelukodeissa to 4.8. 
klo 13.30, Pekka Kyllönen.
Hartaus Vire-kodissa to 4.8. 
klo 14.30, Pekka Kyllönen.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 21.7. klo 19 nuotioilta Ala-
saarelalla, Pikkumatinkuja. 
Su 24.7. klo 17 seurat ry:llä. To 
4.8. klo 18.30 nuotioilta Heli-
nä ja Pentti Räisäsellä.
Kastettu: Elsa Sofia Kemp-
painen, Väinö Aleksanteri 
Keränen, Ville Otto Eemeli 
Raappana, Onni Alvari Tolja-
mo, Tinja Elli Emilia Tomperi.
Vihitty: Juho Paavo Parkki-
nen ja Nina Marika Mikko-
nen.
Kuollut: Kerttu Eliisa Tikkala 
s. Järvenpää 84, Vilho Ilmari 
Karvonen 87.

Virolainen 
kirkkokuoro 

Petra konsertoi

su 24.7. klo 19 
Limingan kirkossa.

Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 €. 

Lue lisää sivulta 7.

Aikuisten 65+ -leiripäivä

keskiviikkona 10.8. klo 9–17 
Luurinmutkan  leirikeskuksessa Utajärvellä.

Kesäistä ohjelmaa, ruokailut, mahdollisuus sau-
nomiseen ja lepoon ym. Lähtö klo 9 taksiase-
malta, hinta 20 euroa. Mukana kirkkoherra Ilkka 
Tornberg, kesäteologi Risto Räihä ja diakonissa 
Sinikka Ilmonen. Ilmoittautuminen 4.8. mennes-
sä p. 044 7521 220. Mukaan mahtuu 50 nopeinta.

Perheretki  
Kälviälle

lauantaina 13.8.

Retkikohteena Toivosen Eläinpuisto ja Museoky-
lä. Lähtö  klo 9.00 Tupoksen toimitilasta (Salen 
vieressä) ja klo 9.20 Limingan kirkonkylältä (S-
Marketin pääty). Paluu noin 18.30 samaa reittiä.

Eläinpuistossa on nähtävää ja koettavaa kaiken-
ikäisille lapsille ja aikuisille: Kesyjä kotieläimiä, 
vanha kauppa, koulu, seppä, traktoreita, Nooan 
Arkki jne. Voit tutustua kohteeseen etukäteen 
www.elainpuisto.fi.

Hinta: Aikuiset 15 euroa, lapset 8 euroa, perhea-
lennus huomioidaan. Sisältää matkan, ruokailun 
ja pääsylipun. Ilmoittautumiset kirkkoherranvi-
rastoon  044 7521 220. Tiedustelut Maisa hauta-
mäki 044 7521 227 (lomalla 25.7.–7.8.) Retken jär-
jestää Limingan seurakunta / Tupoksen diakonia-
ryhmä.

pelissa. Hinta 25 € (sis. osan 
materiaalikuluista ja kahvit). 
Ohjaajina Anne Kankaanpää, 
Leila ja Nina Heikkinen. Ilm. 

Kastetut: 
Juhani Matias Honkanen,
Julius Kasper Ervasti
Vihitty:  
Vesa Kalevi Kettunen ja 
Paula Karoliina Kantola.
Kuollut: 
Juhani Eerik Halkola, 63.

Kiitokset!
lempeä ja laadukas klassinen musiikki soi 

Muhoksen kesässä

Muhoksen Musiikkipäivät pidettiin 6.–10. heinäkuuta.  Saimme nauttia Suomen su-
vessa korkeatasoisesta, monipuolisesta ja yleisöystävällisestä konserttisarjasta. 
 Tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa.  Muhoksen Musiikkipäivien taiteellisena 
johtajana toimii sopraano Kaisa Ranta.
 Muhoksen Musiikkipäivien Kannatusyhdistys kiittää taiteilijoita sekä konsertteihin 
ja  musiikkimessuun osallistuneita.

Kouluun lähtevien siunaukset

Kouluun lähteminen on lapselle ja koko perheelle mer-
kittävä elämänmuutos. Seurakunta haluaa olla mukana 
tässä tärkeässä elämänvaiheessa. Uudet ekaluokkalaiset 
siunataan koulutielle siunaamistilaisuuksissa ke 10.8. klo 
18 Kiimingin kirkossa sekä Jäälin kappelissa. Lapsen siu-
naamiseen voi osallistua joku perheenjäsen, isovanhem-
pi, kummi tai joku muu läheinen. Siunaamistilaisuuden 
jälkeen on kahvi- ja mehutarjoilua. Tervetuloa!

ja tied. Jaana Kontio p. 040 
5793 248 tai Leila Heikkinen 
p. 040 5812 193. 
Eläkeläisten leiri 17.–18.8. 

Suvelassa. Leirin hinta 20 €. 
Ilmoittautumiset ja tieduste-
lut 5.8. mennessä. Jaana p. 
040 5793 248.
lasten parkki ja päiväker-
hot ovat  kesätauolla.
Kouluun lähtevien siunaa-
mistilaisuudet ke 10.8. klo 
18 Kiimingin kirkossa sekä 
Jäälin kappelissa. Lapsen siu-
naamiseen voi osallistua joku 
perheenjäsen, isovanhempi, 
kummi tai joku muu lähei-
nen. Siunaamistilaisuuden 
jälkeen on kahvi- ja mehu-

tarjoilua.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
24.7. klo 17 ry:llä, Jukka Leh-
to ja Esko Mattila.
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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 

heinäkuun ajan joka torstai klo 12 
Tyrnävän kirkossa. 

Riitta Ojala, urut, piano, 
huilu, laulu.

Kirkkoherran-
virasto ja muut 

toimistot 
suljettu 
1.–3.8. 

Messu su 24.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa.
Messu su 31.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. 
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 24.7. klo 16 ry;llä. 
Seurat su 31.7. klo 14 Lepo-
lassa.
Kastettu: Elise Anneli Nuo-
rala, Jadessa Mariella Lippo-
nen, Lyydia Beata Wilhelmii-
na Mankinen, Ria Anni Maria 
Mikkonen.
Kuollut: Eero Yrjö Anselmi 
Keränen 64.

Hartaus ke 27.7. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Hartaus to 28.7. klo 13 Kem-
peleen vuodeosastolla.  
Hartaus ke 3.8. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wiksted.
Hartaus to 4.8. klo 11.30 Tep-
polassa.                                  
Kirkonkylän ry: Seurat su 
24.7. klo 16 ry:llä, Juhani Le-
pistö. Seurat su 31.7. klo 16 
ry:llä, Toivo Määttä Jari Kup-

Kirkkoherra 
Tapio Kortesluoma 
lomalla 26.6.–4.8., 

sijaisena Minna Salmi.
Kappalainen 

Vesa Äärelä lomalla 
18.7.–22.8. 

lähtösaarna ja kahvit
28. elokuuta

Kappalainen Vesa Ääre-
lä on valittu Kempeleen 
seurakunnan kappalaisen 
virkaan 1.9. alkaen. Ve-
san lähtösaarna ja kahvit 
sunnuntaina 28.8. 

Kirkkoherra Erkki Piri lomal-
la 27.7. asti. Sijaisena Merja 
Jyrkkä p. 020 7109 731.

KeSTiLä
Nuotioilta pe 22.7. klo 19 
ry:llä. 
Seurat su 24.7. klo 13.15 Pih-
lajistossa. 
Seurat su 24.7. klo 19 ry:llä, 
Antti Savela. 
Kirkkokuoro to 28.7. klo 19 
srk-kodissa. Harjoitellaan 
konfirmaatiomessua varten. 
Nuotioilta pe 29.7. klo 19 
ry:llä. 
Kestilän kappelin konfir-
maatioharjoitus la 30.7. klo 
9 kirkossa.

Vihitty: Joppe Jaakko Hy-
värinen ja Mira Tuulia Kerä-
nen, Arto Tapani Rahikkala 
ja Tuula Kristiina Tenno.
Kuollut: Pentti Ilmari Mä-
läskä 63, Heimo Iisakki Lehto 
88, Ismo Antero Lämpsä 47.

PiiPPOLa
Piippolan ja Pulkkilan kap-
peleiden konfirmaatiohar-
joitukset la 6.8. klo 13 kir-
kossa.
Kuollut: Martta Maria Kos-
kela s. Hankonen 99, Teuvo 
Veli Antero Toppinen 62, Vil-
le Kalevi Piippo 85.

Vanhemman väen leiripäivä 
tiistaina 26.7. klo 10–14.30 

Umpimähkän leirikeskuksessa

Linja-autokuljetusreitti: klo 9.30 Salonkartano, sen jäl-
keen Vattukuja Virastotalo ja auto ajaa Kauppiaan-
tietä, Karhuojantietä, Hailuodontietä Umpimähkään. 
Matkan varrelta voi tulla kyytiin. 

Osallistuminen leiriläisille on ilmainen. Ilmoittautumi-
set ruokailun vuoksi kirkkoherranvirastoon 22.7. men-
nessä p. 08 5142 700. Tervetuloa viettämään kesäistä 
leiripäivää Umpimähkään!

Diakoniatyö

sala.
Kastettu: Aleksi Jaakko Jo-
hannes  Jämsä, Nora-Vero-
nica Mayor Bartolomè, Tou-
ko Olavi Kinnunen, Ruubert 
Elja Niskanen, Jonatan Juha-
ni Huopana.
Vihitty: Tuomas Tapani Ha-
lonen ja Teija Riitta Hietala, 
Teemu Tapani Pitkäkangas  ja 
Maija-Liisa Takalo.
Kuollut: Reijo Johannes Man-
ninen 65.

Oulunsalon 
museo ja kirkko 

ovat avoinna 
yhtä aikaa 

TI–TO klo 12–18

Päivä- ja perhekerhot  
alkavat jälleen 

Kerhot alkavat viikolla 35, eli 29.8. alkavalla viikolla.  
Kaikille päiväkerhoihin ilmoittautuneille lapsille lä-
hetetään kerhokirje elokuun alkupuolella. Kirjeessä 
on tärkeää tietoa syksyn kerhoista. Lisätietoja ker-
hoista saa lastenohjaajilta.
 
Lastenohjaajina kerhoissa toimivat:
Marika Pakarinen 
p. 044 7372 615, marika.pakarinen@evl.fi
Minna Matinlauri 
p. 044 7372 616,  minna.matinlauri@evl.fi

Ruskaretki 
seurakunnan 

vapaaehtoistyöntekijöille 
13.–15.9. 

Ohjelmassa muun muassa: 
ti 13.9. vierailu Pajalassa Laestadiuksen museoon
ke 14.9. vierailut  saksalaisten hautausmaalle, napapiiril-
le sekä Rovaniemen kirkkoon, kaupunkikierros ja sauno-
mista luonnonkauniissa leirikeskuksessa 
to 15.9.  vierailu Posiolla Pentikin myymälässä.

Yövymme molemmat yöt Rovaniemen seurakunnan 
omistamassa leirikeskuksessa Norvajärvellä. Majoitus on 
4 h huoneissa, mutta mahdollisuus on myös yhden hen-
gen huoneeseen. Lisämaksu tuolloin 20 € / yö. 

Hinta: 70 €  sisältää kuljetuksen ja majoituksen sekä lei-
rikeskuksen tarjoilut. Ilmoittautuneille lähetetään erik-
seen tarkempi retkiohjelma sekä 50 € ennakkomaksu.
Ilmoittautuminen 29.8. mennessä kirkkoherranvirastoon 
p. (08) 5640 600. Matkalle otetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä 48 ihmistä.
           
Lisätietoja retkestä antavat Ulla Palosaari p. 044 3443 
012 ja Salme Kinnunen p. 044 7372 631.

PuLKKiLa
Nuortenilta la 23.7. klo 19.30 
ry:llä.
Ehtoollishartaus su 24.7. klo 
14 vuodeosastolla.
Seurat su 24.7. klo 19 ry:llä.
Ehtoollishartaus pe 29.7. klo 
13 Koivulehdossa.
Seurat la 30.7 klo 19.30 ry:llä.
Piippolan ja Pulkkilan kap-
peleiden konfirmaatiohar-
joitukset la 6.8. klo 13 Piip-
polan kirkossa. 
Kastettu: Eevert Esko Aarre 
Saaranen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Henri Jarmo Juhani Saari ja 
Veera Maria Pyykölä.
Kuollut: Kaarlo Aulis Pelto-
niemi 58, Matti Juhani Par-
tanen 59.

PyHänTä
Hartaus to 21.7 Nestorissa, S. 
Kautto. 
Ehtoollishartaus to 28.7. klo 
13 Nestorissa.

Kirkkokuoro to 4.8. klo 18 
srk-talossa. 
Pyhännän kappelin konfir-
maatioharjoitus la 6.8. klo 9 
kirkossa.
Kastettu: Fiona Marion 
Huusko, Jyväskylä evl.
Vihitty: Antti Johannes Ko-
pola ja Niina Marjaana Mat-
tila.
Kuollut: Keijo Johannes Mak-
konen 44, Väinö Henrik Lei-
viskä 95.

RanTSiLa
Seurat su 24.7. klo 13 ry:llä, 
Kullervo Riekki.
lähetyksen ilta ke 27.7. Ro-
polassa. Sauna klo 17.30. Sa-

Retki hiippakunnan  
lähetysjuhlille Haukiputaalle 

lauantaina 3.9.

Kyytimaksu 35 euroa. Ilmoittautumiset viimeistään 
la 27.8. Enna Junnolle p. 040 508 4862.

na klo 19. Arpa-, kahvi- ja 
makkararaha nimikkolähet-
tien työlle.
lauluhetki to 28.7. klo 14 
Pohjantähden päiväsalissa.
Projektikuoro to 28.7. klo 19 
srk-talossa. Avustamme kon-
firmaatiomessussa 31.7. Lau-
lamme yksiäänisesti virsiä ja 
hengellisiä lauluja. Tule lau-
lamaan!
Konfirmaatioharjoitus la 
30.7. klo 9 kirkossa.
Seurat su 31.7. klo 18.30 
ry:llä, Ilpo Sippola.

Seurakunnan päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen

Siikalatvan seurakunnan syksyllä alkaviin päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen 21.7.–19.8. internetissä osoittees-
sa www.siikalatvanseurakunta.fi.

A r k i s to  /  Re i j a  Haa p a la in e n
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Esa Ruuttunen:
Matkavirsiä

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Matkalla, 
jolla ei 

rallatella

Matkavirsiä on ooppe-
ralaulaja Esa Ruuttu-
sen täyspitkä soolole-
vy. Levyllä kuullaan 

virsiä Suomesta ja muualta Eu-
roopasta.

Äänitteellä on hengellisen mu-
siikin helmiä, kuten Tule kanssa-
ni, Herra Jeesus, mutta myös har-
vemmin kuultuja kappaleita, ku-
ten Oskar Merikannon neljä virt-
tä ja Jaakko Löytyn neljä Siionin 
virttä. 

Ruuttusta säestää levyllä sello-
kvartetti, jonka muodostaa neljä 
eturivin muusikkoa: Seeli Toivio, 
Ulla Lampe sekä veljekset Matti 
ja Jussi Makkonen. Sovitukset 
ovat Matti Makkosen käsialaa.

Yllätystä  
odotellen
Oulun kaupungin kirjaston kah-
vilassa Laura Ainali, 29, istuu 
poikaystävänsä Henri Karjalai-
sen, 27, kanssa selaten kansivih-
koa. He kuuntelivat levyn Rauhan 
Tervehdyksen pyynnöstä.

Kansikuvassa Ruuttunen istuu 
moottoripyörän selässä, mikä sai 
kuuntelijat odottamaan irrottele-
vaa virsimatkaa.

– Ruuttunen on tuttu nimi, 
joten tiesin, että klassista mu-
siikkia on tulossa. Kannessa ole-
va moottoripyörä antoi odottaa 
jotain mielenkiintoista, kertoo 
sisustusarkkitehtina toimiva Ai-
nali, joka on opiskellut laulua ja 
on virsiä soittavan CRB-yhtyeen 
solisti.

– Ajattelin, että tästä tulee mie-
lenkiintoinen kokemus. Nyt läh-
detään matkalle! huudahtaa ma-
tematiikan tuntiopettajana työs-
kentelevä Karjalainen, joka tot-
tuneemmin kuuntelee U2-bän-
diä kuin klassista musiikkia.

Lomamatkallaan Laura Ainali ja Henri Karjalainen eivät kuuntelisi Matkavirsiä, mutta he näkisivät mielellään Esa Ruuttusen 
esiintyvän livenä. 

toivoa  
löytyy lopusta
Karjalainen kuunteli levyä juna-
matkallaan Kokkolaan. Hänel-
le musiikissa tärkeää ovat sanoi-
tukset. Virsien raskaat sanat eivät 
istuneet ohitse viliseviin pohjan-
maan peltomaisemiin.

– Odotin kuulevani matkalau-
luja, vähän samaan tyyliin kuin 
armeijassa on marssilaulut. Kui-
tenkin levyä kuunnellessa tuli lä-
hinnä mieleen mummoni evak-
komatka. Ehkä silloin on veisat-
tu näin.

Karjalaiselle levy ei ole loma-
matkamusiikkia. Levyllä kuvat-
tu ”elämänmatka” on hirveän 
raskas. 

– Jeesus on jätetty sinne ris-
tille roikkumaan. Tuntuu, kuin 
koko ylösnousemuksen toivo 
olisi unohdettu. Tätä kuuntele-
malla ei lähde loma käyntiin. En 
mä näitä rallattelisi, Karjalainen 
kertoo.

Vieressä istuva Ainali tote-
aa, että tulkinta elämänmatkasta 
on osuva. Sanojen  paino kuuluu 
myös sovituksessa ja äänimaail-
massa.

– Välillä se kävi aika raskaak-
si musiikillisesti. Virsiin olisi voi-
nut tuoda jonkinlaista herkkyyttä 
ja kuulautta, pois paatoksesta. So-
vitukset olivat upeita, mutta ehkä 
ne olisi voitu saada hengittämään 
enemmän.

Karjalainen löytää loppukap-
paleiden sanoista kaipaamaan-
sa toivoa. Ainali huomaa, että sa-
man voi sanoa sävelistä. Loppua 
kohden musiikki alkaa piristyä ja 
kevetä.

Suuritöinen  
sovitus
Levyllä on 16 virttä, minkä tuot-

taminen levyksi on suuri työ, tie-
tää omassa bändissään virsien 
sovittamiseen osallistunut Ai-
nali.

– Myös laulajalle on iso työ val-
mistaa näin suuri määrä kappalei-
ta ja sisäistää niiden sanoma. 

Ainali löytää levyltä seitsemän 
tuttua virttä. Hän pitää erityisen 
onnistuneina kappaleita Vaikka 
polku näin ja Ei näy kyntäjää mis-
sään. 

Jälkimmäisessä Ainalia miel-

lyttää yllätyksellinen sovitus, jos-
ta löytyy hetkittäin jopa ”hump-
pabassoa”.

Karjalainen puolestaan löysi 
Kiitos sulle, Jumalani -virren sa-
noista oivalluksen.

– Siinä lauletaan: ”Kiitos, että 
rukoukset, monet, monet kuulit 
sä. Kiitos, että pyynnöt toiset ei-
vät saaneet täyttyä.” Jälkikäteen 
on helppo yhtyä ajatukseen, et-
tä onneksi kaikki, mitä Jumalalta 
on pyytänyt, ei ole tullut toteen.

Melankolia 
yhdistää
Matkavirsiä-levyn melankolia saa 
Karjalaisen miettimään, mikä te-
kee uskosta usein painavaa Suo-
men lakeuksilla. 

Hän ottaa esille juuri lukeman-
sa Aki Kaurismäen haastattelun, 
jossa ohjaaja kertoo, miksi hän 
elää osan vuodesta Suomessa ja 
osan Portugalissa.

– Kaurismäki oli matkalla Po-
riin. Hän ajoi Ladalla räntäsatees-
sa, kun rekka tuli vastaan. Silloin 
hän mietti, miksi elää täällä, Kar-
jalainen kertoo.

– Vähän samaa mietin levyä 
kuunnellessa, että miksi aikoi-
naan tultiin tänne Laatokan ran-
noille. En voisi kuvitellakaan, et-
tä espanjalaiset tai portugalilaiset 
voisivat yhtyä näihin virsiin. Mut-
ta minä voin.

– Varmasti moni löytää levyl-
tä rakkaita virsiä, joihin on erityi-
nen suhde. Levy sopii iltahetkeen, 
kun rauhoittuu, Ainali kiteyttää.

MaRJo HäkkiNeN

En voisi 
kuvitellakaan, että 
espanjalaiset tai 
portugalilaiset 
voisivat yhtyä näihin 
virsiin. Mutta minä 
voin.

Henri Karjalainen


