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Kesäretkelle
lähiluontoon

Valkolehdokin huumaava tuoksu. Kielot kukassa jokivarressa. Veden kohina pienessä koskipaikassa. 
Mukava nuotiopaikka. Avaruuden tunne suon laidassa. Muun muassa näitä oululaiset 
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Katoliset nunnat 
etsivät luostaria 
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Koivuja 
kirkossa

Körtti Aleksi Nivala ja lestadiolainen 
Mari Karhumaa eivät seurustele 

pelkästään samanmielisten kanssa

”Erilaisten ihmisten 
tapaaminen 
on tärkeää”

Onko herätysliike sinulle 
kodin perintöä?
Aleksi Nivala (AN): Ai-
ka lailla herännäisyys on 

tuttua lapsuudesta saakka.
Mari Karhumaa (MK): Olen syn-
tynyt vanhoillislestadiolaiseen 
kotiin. Usko on kuitenkin henki-
lökohtaista ja yhteisössä pysymi-
nen oma valintani. 

Herätysliikkeet ovat syntyneet 
uudistusliikkeinä. Ovatko ne 
mielestäsi yhä sellaisia?
AN: En pidä herännäisyyttä kir-
kon vastaisena. Seurojen tarkoi-
tus on olla seurakunnan juma-
lanpalvelusten lisänä, eikä kil-
pailla niitä vastaan. 
MK: Voin kuvitella Laestadiuk-
sen aikaiset saarnat: miten voi-
mallisia ne varmasti olivat! Vaik-
ka saarnoissa on edelleen voimaa, 

ovat sekä aika että liikkeen tyy-
li muuttuneet. En näe juurikaan 
nykyisessä toiminnassa protesti- 
tai uudistusliikkeen tunnuspiir-
teitä, vaikka poikkeammekin ar-
vomaailmaltamme joissakin asi-
oissa valtavirrasta. 

Mikä hengellinen korostus liik-
keessä on sinulle tärkeä?
AN: Pelastuminen yksin armosta.
MK: Liikkeen toiminnassa ja 
henkilökohtaisessa uskossani tär-
keintä on anteeksiantamus, ih-
misten välinen asioiden sopimi-
nen sekä evankeliumi, joka va-
pauttaa synneistä ja tuo taivas-
toivon.

Oletko joutunut kyseenalaista-
maan herätysliikkeeseesi koros-
tuksia?
AN: Minulla ei ole ollut suurem-

pia henkilökohtaisia ongelmia 
körttiläisyyden sisällä. 
MK: Vaikka nykyaikana tuntuu 
olevan trendikästä kyseenalais-
taa, en ole koskaan tuntenut tar-
vetta kyseenalaistaa liikkeen yh-
teisiä opetuksia tai korostuksia. 

Liikkeen sisällä on monenlai-
sia ihmisiä. Joskus joidenkin yk-
sittäisten, uskovaiseksi itseään 
kutsuvien ihmisten näkemykset 
eivät ole olleet samoja kuin oma-
ni, mutta en ole joutunut niiden 
vuoksi ongelmiin. 

Näkyvätkö herätysliikkeen nä-
kemykset ja linjaukset elämän-
tavasssasi ja jos niin millä ta-
voin?
AN: Herännäisyydessä on arvos-
tettu yksinkertaisuutta ja kris-
tillisyyttä arkielämässä. En osaa 
arvioida, miten nämä asiat näky-

toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Juhannus on ikivanha keskikesän juhla, jol-

loin on iloittu täyteen kukoistukseen puh-

jenneesta luonnosta. Kansanperinteessä 

juhannuksen viettoon liittyvät tavat, uskomuk-

set, enteet ja taiat ovat liittyneet läheisesti juu-

ri luontoon.

Kirkolliseen juhlakalenteriin juhannus tuli 

300- tai 400-luvulla. Silloin alettiin kesäkuun 

24. päivää viettää Johannes Kastajan 

syntymäpäivänä, mistä saatiin myös nimi 

keskikesän juhlalle. 

Juhannuksesta tuli merkittävä kesäinen 

kirkollinen juhlapäivä. Jumalanpalveluksen 

teksti- ja virsivalinnoissa Johannes Kastaja ja 

luonto elivät rinnatusten. Kirkon kuoriin oli 

tapana tuoda koristeiksi juhannuskoivut.

Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten 

juhannus oli suosittu 

rippikoululaisten 

konfirmaatiopäivä. Papeilla 

riitti myös vihittäviä. Moni 

pari halusi juhannushäät. 

Utsjoella juhannus oli saamelaisten tärkeimpiä 

kirkkopyhiä.

Nyt ihmiset suuntaavat juhannuksena 

juhlimaan luonnon helmaan, mieluiten veden 

äärelle. Johannes Kastajalla on kirkossa vähän 

kuulijoita.

Vaikka juhannuksen arvostus kirkollisena 

juhlana on hiipunut, sen ei pidä lannistaa 

seurakuntia miettimästä omaa tarjontaansa. 

Ehkä moni odottaa seurakunnalta sen arvojen 

mukaista juhannusjuhlaa vaihtoehtona niille 

karnevaaleille, joita vietetään alkoholin 

väärinkäytön ryydittäminä, joskus traagisinkin 

seurauksin.

Juhannus on kristityille iloinen juhla. 

Saamme ihmetellä ja ihastella Luojan käden 

jälkeä keskikesän kirkkaudessa ja täyteydessä. 

Johannes Kastaja, jonka 

Jumala lähetti raivaamaan 

ihmisten sydämissä tietä 

maailman Vapahtajan 

tulolle, muistuttaa meitä 

oman elämämme arvosta 

ja tarkoituksesta.

Iloista, Herramme 

siunaamaa 

juhannusta 

lukijoillemme!

HANNU 
OJALEHTO

Juhannus on 
kristityille 
iloinen juhla
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Kesässä on sen 
parhaina hetkinä 
himmeä heijastus 
taivaasta.

Jossakin hillat ja omenat kypsyvät
Kolumni

Oi kuulautta taivaan, ei 
yötä ollenkaan! runoili 
Wäinö Havas virressä, 
joka Niilo Rauhalan 

uudistamana otettiin nykyiseen 
virsikirjaamme 30 vuotta sitten. 

Talvipäivänseisauksen aika-
na yötä riitti Oulun korkeudel-
la lähes 21 tuntia. Nyt kesäpäi-
vänseisauksen aikaan yötä on 
vain pari tuntia, eikä pitkäs-
ti pohjoiseen tarvitse matkata, 
kun jo saavuttaa yöttömän yön. 

Loma on alkanut tai pian al-
kaa. ”Luot, Herra, työhön, vai-
vaan katseesi laupiaan.” Tuo 
katse kohtaa meidät jokaisen. 

Hän tietää, millainen tie juuri 
nyt on kuljettavanamme. Huol-
ten painosta, surun syvyydes-
tä, peloista ja tuskan keskel-
tä saamme nostaa katseemme 
Kristuksen kirkkaisiin kasvoi-
hin ja kohdata Hänen lempeän 
katseensa. Jumala voi luoda 
mieliin rauhan ja toivon. 

Miten ihania ovat valoisat aa-
mut, pitkät illat ja kuulaat yöt! 
Koivujen hiirenkorvat hurah-
tivat vauhdilla täyden vihreiksi 
lehdiksi. Niittyleinikit, kurjen-
polvet, koiranputket ja puna-ai-
lakit peittävät niityt ja tienreu-
nat. ”Me Luojan töitä saamme 

katsella kiittäen.” 
Jos omat kylvömme eivät 

onnistuneet, jos myrskysade 
vei hillankukat ja omenapuu 
ei jaksa kukkia ollenkaan, niin 
jossain maa tuottaa satoa ja hil-
lat ja omenat kypsyvät. 

Hyttyset tuntuvat kiusaavan 
kovasti, mutta onneksi linnun-
pöntöt ovat täynnä kirjosieppo-

ja, jotka tarvitsevat niitä ravin-
noksi tuhansittain. Kaikki on 
siis oikealla tolalla. 

Kesässä on sen parhaina het-
kinä himmeä heijastus taivaas-
ta. ”Soi siellä virret toisin kuin 
täällä milloinkaan, kun kasvoin 
aurinkoisin me käymme laula-
maan. Ja siksi armon alla tah-
domme vaeltaa, kun tiellä vai-
kealla maan helle uuvuttaa.” 

Toivon, että sinäkin olet saa-
nut aloittaa kesän vaikkapa tu-
tun Suvivirren seurassa lapsen 
kevätjuhlassa, ylioppilasjuhlan 
ilossa tai seurakunnan järjestä-
mässä lauluhetkessä. 

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Uskon 
säilyttäminen 
tarvitsee ympärille 
toisia samoin 
uskovia.

Mari Karhumaa

Lestadiolaiset elämänarvot, jot-
ka voivat olla kenen tahansa kris-
tityn arvomaailmaa, näkyvät mi-
nun ja perheeni elämässä lopulta 
varmasti monellakin tapaa. 

Oletko kiinnostunut muista he-
rätysliikkeistä?
AN: En halua ottaa kantaa mui-
hin liikkeisiin.
MK: Olisi mukavaa tuntea herä-
tysliikkeitä ja keskustella niiden 
jäsenten kanssa. Esimerkiksi he-
rännäisyyttä tunnen huonosti. 
Mielikuvissa heidän toimintansa 
on jotenkin ankaraa ja askeettis-
ta, mutta tämä kuvitelma ei vält-
tämättä vastaa todellisuutta. 

Millaisena näet liikkeesi tule-
vaisuuden? 

AN: Suhtaudun tulevaisuuteen 
luottavaisesti. Varmaan kaikkina 
aikoina on pelätty tulevaisuuden 
puolesta, mutta melkein kaikesta 
on aina selvitty.
MK: Uskon, että Jumalan sana 
ja liikkeen keskeinen opetus ei-
vät muutu tulevaisuudessakaan. 
On kuitenkin joukko korostuk-
sia ja näkemyksiä, jotka tuntuvat 
painottuvan eri aikoina eri ta-
voin. Näkisin, ettei minkään us-
konnollisen yhteisön kehitykseen 
tarvitsisi kuulua suuria opillisia 
mullistuksia.

Haasteita luovat niin yhteisön 
sisällä kuin sen ulkopuolellakin 
esiin nousseet kipeät asiat ja nii-
den käsittely. 

Oletko samaa vai eri mieltä näis-

tä väitteistä: 
Muuta liikettä kuin kirkkoon 
kuulumisen liikettä ei tarvita 
nykyisin. 
AN: Varmaan ilmankin herätys-
liikkeitä tultaisiin toimeen, mut-
ta monet ihmiset löytävät niistä 
apua.
MK: Uskon säilyttäminen tarvit-
see ympärille toisia samoin usko-
via. Lestadiolaisuuteen voi kuu-
lua kuka tahansa, mutta joskus 
on todettava, että uskon käsityk-
set poikkeavat toisistaan. 

Mielestäni silloin ei ole oleel-
lista pohtia sitä, onko jompi kum-
pi enemmän lestadiolainen, vaan 
sitä, millaisessa joukossa jokai-
nen voi tuntea uskonyhteyttä. 

Herätysliikkeeseen kuuluminen 

rajoittaa tutustumista ihmisiin, 
joiden arvomaailma poikkeaa 
omasta.
AN: En ole huomannut vaikeuk-
sia ihmisiin tutustumisessa.
MK: Jos kokisin tällaista rajoittu-
neisuutta, se nousisi persoonasta-
ni tai peloistani. 

Koen tärkeäksi tavata erilaisia 
ihmisiä. Iso osa läheisistä ystävis-
täni ei kuulu yhteisöömme. 

En ole koskaan kokenut, että 
minua olisi kartettu uskoni vuok-
si. 

RIITTA HIRVONEN

Vanhoillislestadiolaisten suviseuroja 
vietetään Torniossa 1.-4.7. ja 
heränneiden herättäjäjuhlia 8.–10.7. 
Vantaalla.

VIRVE PULKKINEN
senioriopettaja ja mummu

vät omalla kohdallani. On vaikea 
erotella, mikä elämässäni on eri-
tyisesti herännäisyyden ja mikä 
ylipäänsä kristinuskon ja luteri-
laisuuden vaikutusta.
MK: Kun on elänyt samassa us-
kon näkemyksessä ja saman yh-
teisön sisällä lapsesta saakka, voi 
olla vaikeaa tunnistaa, mitkä toi-
mintamallit tulevat sen kautta. 

Aleksi Nivala  on lähdössä körttien herättäjuhlille talkoolaiseksi heinäkuussa. Mari Karhumaa tapaa suviseuroissa ystäviä ja sukulaisia. Suviseuraohjelmaa hän kuvailee turvalliseksi.
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Kempeleen seurakunnassa 
alkaa mittava hanke, jon-
ka aikana restauroidaan 
vanha kirkko, sen kirkko-

maalaukset, kellotapuli sekä san-
karihauta-alue.

Tämän kesän aikana tehdään 
tarvittavat kuntotutkimukset, 
syksyllä valmistuvat rakennus-
historiaselvitykset. Hankesuun-
nitelmat valmistuvat vuoden lop-
puun mennessä. 

SANKARIHAUTOJEN hautamuis-
tomerkit, muuri ja nurmetus 
kunnostetaan jo tänä kesänä.

Kirkossa kesän mittaan teh-
tävät tutkimukset eivät estä sen 
käyttöä. Rakennustelineet ja hu-
putukset pyritään purkamaan 
pois viikonlopuiksi, jotta kirkko 
on kauneimmillaan esimerkiksi 
kesän vihkitilaisuuksissa.

Sen sijaan kesän 2017 vanha 
kirkko on kokonaan pois käytös-
tä, kun kirkon ja tapulin korjaus-
työt ja maalausten konservointi 
ovat käynnissä.

VUONNA 1691 rakennettu kirk-
ko täyttää tänä vuonna 325 vuot-
ta. Ensi vuonna on reformaation 

500-vuotisjuhlavuosi, itsenäinen 
Suomi täyttää 100 vuotta ja Kem-
peleen kunta 150 vuotta.

Kirkkoherra Kimmo Helo-
maan mukaan nyt on sopiva het-
ki kunnostaa kirkko arvoiseensa 
loistoon. 

– Jokaisen suomalaisen tulisi 
tuntea tämä mittaamattoman ar-

"Tahdon" monessa paikassa
 Vaikka kirkollisia häitä vietetään pääsääntöisesti kirkossa, haluavat monet
 hääparit  kokea juhlansa esimerkiksi omassa kodissaan tai mökkilaiturilla 

Oululainen Hanne Simi-
lä ja hänen puolisonsa 
Timo ehtivät käydä yh-
dessä monissa häissä en-

nen pariskunnan omaa vihkijuh-
laa. Häitä kierrellessä syntyi ky-
symys, millaiset olisivat heidän 
näköisensä häät. Missä niitä vie-
tettäisiin?

Häiden piti Hannen ja Timon 
mielestä olla perinteiset, vaikka 

paikka olisikin jokin muu kuin 
kotikaupungin kirkko.

Puolisot haaveilivat vihkimi-
sestä lämpimässä, kauniissa ym-
päristössä.

Melkein tasan vuosi sitten len-
tokoneessa istui iloinen hääseu-
rue, lähemmäs 50 ihmistä, jotka 
matkaisivat Kreetalle Hannen ja 
Timon juhlaan. Seremoniaa vie-
tettiin taivasalla, hotellin pihan 

jyrkänteellä. Näköala Välimerel-
le oli huikea.

Pappina oli suomalainen tu-
ristipappi, mikä oli Hannelle tär-
keää.

– Halusimme ehdottomasti 
suomalaisen papin. Jos sellaista 
ei olisi löytynyt, harkinnassa oli-
si ollut viettää häät Suomessa. 

–  Kirkkoa en kaivannut ym-
pärilleni, sillä ajattelen, että Ju-

mala ei asu erityisesti missään 
rakennuksessa vaan on kaikkial-
la kanssamme.

Pappi oli
saatava vihkijäksi
Silja Pakkanen ja Ari Heikkilä 
kävivät kevättalvella hakemassa 
Karjasillan seurakunnasta vih-
kiraamatun ja lähtivät häihinsä 
Teneriffalle. Maaliskuinen juhla-

hetki oli sikäläisessä San Eugenio 
-kirkossa.

Silja Pakkanen kertoo, ettei 
vihkiminen maistraatissa tullut 
kysymykseenkään, vaikka iki-
muistoista hetkeä ei haluttu viet-
tää tutuissa Oulun kirkoissa.

– Pappi piti saada vihkimään, 
olenhan kirkon jäsen. Se oli meil-
le selvä asia. Meidät vihki suoma-
lainen turistipappi.

Muut mediat

(IHMISOIKEUSJÄRJESTÖ) AMNESTY on 
huomauttanut perheenyhdistämisten 
vaikeuttamisen olevan jyrkässä ristiriidassa 
hallituksen tavoitteleman tehokkaan 
kotouttamisen kanssa. 

Tutkimusten mukaan perheestä erossa 
eläminen on suurimpia onnistuneen 
kotoutumisen esteitä varsinkin vakavasti 
traumatisoituneille pakolaisille. 

Perheensä puolesta huolehtivat eivät 
pysty keskittymään kouluttautumiseen, 
työllistymiseen eivätkä työntekoon, ja 
kaiken toivonsa menettäneinä he voivat 
olla alttiita jopa radikalisoitumiselle.

Katukulttuurilehti 
Iso Numero toukokuussa

Kempeleessä alkaa iso    restaurointityö

Hanne ja Timo Similä sanoivat tahdon Välimeren rannalla Kreetalla 12.6.2015.

Sp
iro

s Z
ah

arakis

Jyrki Heinonen ja Timo Hammar ihailivat kirkon taidehistoriallisesti merkittäviä maalauksia.

M inna Ko l i s t a ja
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vokas kirkko ja olla siitä kiin-
nostunut, Helomaa ajattelee.

Vastaavanlaisia tukipilari-
kirkkoja on jäljellä enää 12 ko-
ko maailmassa. 

Hankkeen projektipäällik-
kö Jyrki Heinonen ISS Proko 
Oy:stä ja hankkeessa mukana 
oleva restaurointimestari Timo 
Hammar pitävät korjauskoh-
detta rakenteellisesti ainutlaa-
tuisena ja haastavana.

Vuosien saatossa kirkkoa on 
remontoitu useaan otteeseen. 

– Näkyvimmät muutostyöt 
kohdistunevat kirkon ulkover-
houksiin, kattorakenteisiin ja 
ulkoseinien väriin, Hammar ja 
Heinonen arvioivat.

HANKKEEN lopulliset kustan-
nukset selviävät vasta kunto-
tutkimuksissa. 

– Miljoonahankkeesta on 
kuitenkin kyse, kuvailee seu-
rakunnan talousjohtaja ja kir-
konmäen hankkeiden hanke-
vastaava Anneli Salo.

Edessä on myös arvokeskus-
telu siitä, millä ehdoilla kun-
nostus toteutetaan. 

Oman haasteensa korjaus-
töihin tuovat kirkon lattian al-
le haudatut lähes 150 vainajaa, 
joiden hautarauhaa kunnioite-
taan myös korjaustöiden aika-
na. Haastavaa on myös sovit-
taa lämmitys sekä seinämaa-
lauksille että uruille sopivaksi.

– Jostakin joudutaan tinki-
mään. Kaikessa ei pystytä ihan-
teelliseen tilanteeseen, ennakoi 
Salo.

MINNA KOLISTAJA

Ihmisiä

Unelma todeksi kitara kädessä

R
iitta H

irvo
n

en

Matti Lipponen ja Jore Siltala esiintyvät Näkövamma ei estä unelmaa 
-konsertissa Oulunsalossa 28. heinäkuuta klo 19. Lipponen on kiitollinen 
Siltalalle yhteistyöstä musiikin parissa.

  Harrastatko lähimatkailua?Gallup
Lehden toimitus kysyi Oulun keskustassa 
kulkevilta, suosivatko he lähimatkailua.  Ovatko 
esimerkiksi lähiseutujen nähtävyydet tuttuja?

TEKSTIT JA KUVAT: 
MINNA KOLISTAJA JA 

RIITTA HIRVONEN

Aikaa kyllä olisi ja kohteitakin, 
jos vain saisi lähdetyksi. Minul-
le riittäisivät itse asiassa ihan 
hyvin pyöräilyetäisyydellä ole-
vat kohteet. Vaikka Turkansaari, 
siellä olen tainnut käydä viimek-
si alle 10-vuotiaana. Ja 20 vuo-
teen en ole käynyt Hailuodossa-
kaan. 

Kimmo Tiilikainen, Oulu

Harrastamme perheen kanssa 
parhaillaan lähimatkailua, sil-
lä olemme tulleet päiväseltään 
käymään Oulussa Keminmaas-
ta. Oulussa pistäydymme aika 
useinkin. Torniossakin tulee käy-
tyä. Siellä voi tehdä monenlaisia 
asioita. Syksyllä teen retkiä lähi-
metsiin marjojen vuoksi.

Emmi Kallo, Keminmaa

Tykkään lähimatkailusta, kun 
minulla ei ole autoa. Lähden sin-
ne, missä on sievää, mielellään 
vettäkin. Virpiniemi on lähellä 
kotia ja Rivinnokka Kiiminkijo-
en suussa on mukava laavupaik-
ka, siellä olen jo ehtinyt tälle ke-
sää käydäkin. Myös Runtelissa on 
laavu.

Raili Lopakka, Haukipudas

Häät sujuivat hyvin, vaikka 
Silja myöntää, että ehti häämars-
sin aikana pienessä kirkossa kai-
vata perinteistä pitkää kirkonkäy-
tävää.

– Taisimme olla liian aikaisin 
perillä alttarilla, hän nauraa.

Häät kaukana kotoa oli onnis-
tunut ratkaisu siksikin, että hää-
matkan saattoi viettää heti vihki-
misen perään maisemia vaihta-
matta, Silja nauraa.

Vihkimiset eri paikoissa
tuttuja papeille
Kirkollisia häitä vietetään muu-
allakin kuin kirkoissa. Pappe-
ja pyydetään kotiin, pihamaalle, 
veden äärelle, puistoalueille, ra-
vintolaan ja purjelaivaan. Vihki-
paikkojen lista on pitkä, kertovat 
Rauhan Tervehdyksen tilaajaseu-
rakuntien papit. 

Vaikka kirkollisia häitä vie-
tetään ylivoimaisesti useimmin 
kirkoissa, moni hiemankin pi-
tempään pappina työskennellyt 
voi kertoa vauhdikkaita tarinoita 
esimerkiksi vihkimisestä ulkosal-
la sadesään ja itikoiden armoilla. 

Eräs pappi kertoo: ”Viimei-
sin epätavallinen vihkiminen oli 
tavallisessa kerrostaloasunnos-
sa. Poikkeuksellista oli sekin, et-
tä paikalla oli myös kaksi vangin-
vartijaa.”

Useamman vihkijän sormi-
tuntuma on, että tällä hetkellä 
kirkon jälkeen koti on suosittu 
vihkipaikka. Harvinaista ei ole, 
että läheiset tulevat kotiin kaste-
juhlaan, mutta lopuksi vietetään-
kin vieraiden yllätykseksi kaste-
tun lapsen vanhempien häitä.

Tällä hetkellä 
kirkon 
jälkeen koti 
on suosittu  
vihkipaikka.

Kirkossa on
hyvät puolensa
Kuten muutkin papit seurakun-
nissa Oulun seurakuntien rekis-
terinjohtaja Veijo Koivula lähtee 
vihkimään sinne, missä hääpari 
haluaa viettää ainutkertaisen het-
kensä. Esimerkiksi kotiin voidaan 
rakentaa pieni alttari toimituksen 
ajaksi, hän sanoo.

Koivula näkee kuitenkin kirk-
kohäissä monia hyviä puolia:

– Kirkko on perinteinen vih-
kipaikka ja silläkin on merkityk-
sensä. Jos häitä vietetään Suomen 
kesässä, ulkoiset asiat, kuten sää, 
voi viedä vihittävien ja vieraiden 
huomion pois pääasiasta.

Koivula arvostaa kirkkotilas-
sa urkuja, joita soittavat ammat-

timuusikot, kanttorit.
– Monille juhlaa ei tule ilman 

musiikkia. 
– Ja niinkin voi ajatella, et-

tä kirkot on rakennettu yhteisil-
lä varoilla, ja siksi on hyvä, että 
seurakuntalaiset käyttävät tiloja 
hyödykseen.

Vaikka lehtisotsikot revittele-
vät häistä kuumailmapallossa tai 
50-luvun linja-autossa, erikoisis-
ta hääpaikoista ei ole tullut tren-
diä. Tapaukset ovat papeille har-
vinaisia mutta eivät tavattomia 
tai kummallisia. 

Vihkipaikasta tulee keskus-
tella hyvissä ajoin papin kanssa. 
Kirkkolaki ei aseta tarkkoja ehto-
ja vihkipaikalle.

RIITTA HIRVONEN

Vamma ei estä haaveiden toteutumista. Tästä ajatuk-
sesta haukiputaalainen muusikko Matti Lipponen 
pitää lujasti kiinni. 

Lipposen toive on saada esiintyä yhä useammin kei-
kalla. Hän on soittanut nuoruudesta saakka kitaraa ja haaveil-
lut keikkailusta. Näkövammainen Matti Lipponen on hank-
kinut keikkakokemusta muun muassa karaokeharrastuksesta. 

Haave uusista esiintymisistä sai lisäpotkua, kun Lipposen 
oma sävellys ja hänen sanoittamansa Metsälammen muisto 
alkoi soida radiossa puolisen vuotta sitten.

Lipponen tekee uusia lauluja koko ajan, mikä tarkoittaa 
muun muassa sitä, että ulkoa opeteltavia tekstejä tulee lisää 
kaiken aikaa. Sanoituksien on oltava päässä eikä paperilla.

Matti Lipposella on ollut silmäsairaus lapsuudesta saakka. 
Tällä hetkellä näön haitta-aste on 95 prosenttia. 

– Olen aiemmin hävennyt sitä, että en näe. Yhtenä aamu-
na päätin, että en enää salaile sairauttani. Olen yhä sama Lip-
posen Matti kuin ennenkin.

– Aluksi pelkäsin kertoa asiasta tuttavilleni, mutta olen 
saanut ihmisiltä paljon tukea. 

Autoista kiinnostunut Lipponen voisi kadehtia – ja on jos-
kus niin tehnytkin – esimerkiksi kaverinsa ralliharrastusta. 
Hänelle se on mahdottomuus. 

Tällaiset pohdiskelut ovat ohimeneviä. Moni muu asia 
Lipposelta onnistuu, kuten kuuluminen hirviporukkaan 
koiramiehenä.

Luonnollisesti Lipposta onnistaisi, jos hänen sairauten-
sa voitaisiin joku päivä parantaa lääketieteen avulla, mut-
ta toisaalta:

– Voi tällä kaikella olla tarkoituskin. Ehkä juuri näkövam-
ma tuo eteeni hyviä asioita. Sitä ei voi tietää.

RIITTA HIRVONEN  

Kempeleessä alkaa iso    restaurointityö

Silja Pahkanen ja Ari Heikkilä menivät 
naimisiin teneriffalaisessa kirkossa 10.3.2016.
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Temmeksen paanuille uusi terva
Tervanpolttajilla ja paanunvalmistajilla riittää töitä, osaajat alkavat olla vähissä

Temmeksen kirkonmäel-
lä paistaa aurinko. Tuok-
suu voimakkaasti tervalta.  
Alkuiltapäivästä jo puolet 

haalistuneista kattopaanuista on 
saanut uuden tervapinnan.

Temmeksen kirkon katto oli 
tarkoitus käsitellä jo kesäkuun 
alussa, mutta säiden haltija päät-
ti toisin.

– Oikein sateisina kesinä ter-
vauksia joudutaan lykkäämään 
seuraavaan vuoteen. Suomen ke-
sä on aika lyhyt tähän työhön, tie-
tää Tom Nylund. 

Nylundin yritys Uudenkaarle-

sia seurataan tiiviisti, jotta työpo-
rukka voi startata Uudestakaar-
lepyystä aina sinne, minne luva-
taan parasta tervaussäätä.

Ruotsissa katolle laitetaan
jo kiinalaista tervaa
Töitä alalla riittää, sillä osaa-
jia on harvassa. Tervaa kaupal-
liseen käyttöön valmistavia sa-
moin kuin paanukattojen osaa-
jia on kourallinen. Samoin kirk-
kojen ja tapulien kattoja tervaa-
vat yritykset voi laskea yhden kä-
den sormin.

– Jos löytyisi joku nuorem-

pi kaveri, joka olisi halukas op-
pimaan paanujen valmistusta ja 
tervausta, olen valmis jakamaan 
osaamistani. Alalle kyllä mahtuu, 
Nylund sanoo.

– Alkuun riittää melkein yk-
sinomaan palava halu oppia. 
Plussaa olisi, jos ihminen vielä 
arvostaisi kirkkorakennuksia – 
ja myös sitä, mitä kirkkojen sisäl-
lä puhutaan. 

Mestari–kisälli-menetelmällä 
on Nylundin mukaan mahdollis-
ta hankkia itselleen ammatti, jos-
sa eivät työt lopu. Elanto irtoaa, 
ellei matkatyö pelota. Nylundin 

perheyritys tekee paanukattoja ja 
tervauksia myös Ruotsin puolella. 

– Ruotsissa kukaan ei enää val-
mista tervaa, sitä tuodaan Kiinas-
ta. Siksi moni on houkutellut mi-
nuakin valmistajaksi, Nylund 
päivittelee.

Nylundin käyttämä terva tulee 
Saarijärveltä.

Työmiehet laskeutuvat vä-
lillä katolta hakeakseen lisää 
70–80-asteiseksi lämmitettyä ter-
vaa. Temmeksen kirkon kattoon 
sitä kuluu 200–300 litraa. 

MINNA KOLISTAJA

Jos löytyy joku, joka 
haluaa oppia paanujen 
valmistusta ja 
tervausta, olen valmis 
opettamaan.  Alalle 
kyllä mahtuu.

Tom Nylund

Täksi kesäksi on sovittu kolmen kirkon 
etelälappeiden paanujen uusiminen sekä 
12 kirkon ja 12 tapulin kattojen tervaus, 
sanoo yrittäjä Tom Nylund.

Temmeksen kirkon katolle harjattiin uusi terva maanantaina 13. kesäkuuta. 

pyyn Paanukatto Ay tekee kirk-
kojen korjauksia sekä valmistaa, 
asentaa ja tervaa perinteisiä paa-
nukattoja. 

Tervausurakoita on sovittu jo-
ka kesälle useampia. Säätiedotuk-

Kirkkohallitus on myöntänyt 50 000 
euroa Eläköön terva ry:lle. Avustuk-
sella halutaan turvata viranomais-
ehdot täyttävän kotimaisen tervan 

saanti kirkollisten rakennusten hoitoon. 
Kotimaisen mäntytervan kaupallinen 

valmistua uhkaa loppua, ellei Euroopan ke-
mikaalilainsäädännön edellyttämää rekiste-
röintiä tehdä 1.6.2018 mennessä.

Rekisteröintiprosessiin tarvittava 200 000 
euroa on ylivoimaisen suuri summa pienil-
le tervayrittäjille. Rahoituksen keräämisek-
si on perustettu kampanja Pelastetaan terva 

– Rädda tjäran.
Suomessa on noin 300 paanukatteista 

kirkkoa ja tapulia, joiden suojauksessa tar-
vitaan tervaa. 

Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti 
Pihkala on erittäin tyytyväinen, että kirk-
ko tukee osaltaan tervakulttuurin pelasta-
mista. 

– Ilman tervaa puukattoiset kirkolliset 
rakennuksemme eivät pärjää.

Suomen kirkkojen ja tapulien kattojen 
hoitoon tarvitaan noin 10 000 kiloa ter-
vaa vuodessa. Tervaa kaupallisesti tuotta-

via yrittäjiä on Suomessa hälyttävän vähän. 
– Tervanpolttoon liittyvää osaamista on 

enää erittäin harvojen henkilöiden tiedos-
sa. Perimätieto pääsi katkeamaan sotien 
jälkeen, kun aidon tervan sijaan ryhdyttiin 
käyttämään erilaisia korvikkeita, esimerkik-
si kivihiilitervaa ja erilaisia maaleja, Pihka-
la harmittelee.

Päivitetty tervausohjeistus on luvassa 
syksyllä. Tähän saakka on esimerkiksi suosi-
teltu välttämään tervausta keskikesällä. Uu-
demman tietämyksen valossa se on sallittua. 

Kirkko on mukana tervaa pelastamassa

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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Tervanpolttajilla ja paanunvalmistajilla riittää töitä, osaajat alkavat olla vähissä

5x181 mm

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi  

ilmestyy
6.7.

Varaukset ja aineistot
14.7.

mennessä.

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Terveys ja Hyvinvointi

PALVELUA KOTIINNE

Tarjoa läheisellesi tai 
itsellesi hyviä hetkiä.

Ei-hoidolliset palvelumme
Yhdessä tekemistä, keskustelua, 
muistelua, ulkoilua, virkistys
käyntejä(teatterit, konsertit yms.), 
yksinäisyyteen tukea kaiken
ikäisille; nuoret, aikuiset, 
vanhukset

Veteraani!
Hyödynnä nyt veteraaniraha 
omaksi iloksesi eihoidollisiin 
palveluihimme

Kauttamme myös
kotisairaanhoito, hoiva ja huolen
pito, kotisiivous, jalkojen hoito, 
nepsyvalmennus sekä psykiatrisen 
sairaanhoitajan palvelut

puh. 040-823 7390
wwww.oulunkotihoiva.fi

Ilmoittaja! 
Tässä voisi olla Sinun ilmoituksesi.

Ota yhteyttä: 

Pirjo Teva 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

37. KESÄNÄYTTELY

MAALAUKSIA • VEISTOKSIA •  
KERAMIIKKAA • LASITAIDETTA

Näyttelyn taiteilijat:  
Jaana Bombin, Johanna Havimäki,

Risto Immonen, Alma Jantunen,  
Jaakko Mattila, Lasse Nissilä,

Päivi Rintaniemi ja Terttu Jurvakainen

Näyttely avoinna 15.6.-31.8.2014
ti-su kello 12-17

 

TAIDEGALLERIA • CAFE
TERTTU JURVAKAINEN

Nykäläntie18, Muhos

39. KESÄNÄYTTELY

MAALAUKSIA • VEISTOKSIA  
• LASITAIDETTA

Näyttelyn taiteilijat: 
Leo Karsikas, Lasse Nissilä,

Ritva-Liisa Pohjalainen, Riku Riippa,
Pekka Rytkönen, Markku Salo,

Terttu Jurvakainen

Näyttely avoinna 15.6.-31.8.2016
Ke-Su  12-17

Juhannusaattona suljettu.

Puh. (08) 5331513, 0400-581595
www.terttujurvakainen.fi

Palveluja tarjotaan 

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Nunnat etsivät taloa Oulusta

Neljä katolista nunnaa et-
sii tällä hetkellä Oulusta 
itselleen taloa, joka voisi 
toimia heille luostarina. 

Toistaiseksi sisaret asuvat ker-
rostaloasunnossa, mutta toiveissa 
on löytää luostariksi oma talo lä-
heltä Koskelassa Liisankadulla si-
jaitsevaa katolista kirkkoa.

Ouluun muuttaneet sisaret 
kuuluvat Rakkauden lähetyssisa-
ret -sääntökuntaan, jonka on pe-
rustanut köyhien auttajana tun-
nettu Äiti Teresa. Sääntökunta sai 
alkunsa vuonna 1950, ja Suomes-
sa se aloitti toimintansa vuonna 
1999.

Oulussa ei ole aiemmin asu-
nut katolisia luostarisisaria. Ka-
tolisen tiedotuskeskuksen johta-
ja Marko Tervaportti kertoo, että 
Oulun katolinen seurakunta on 
kaivannut pitkään sisaria rikas-
tuttamaan seurakunnallista toi-
mintaa. 

Ouluun muuttaneet nunnat 
kuuluvat Rakkauden lähetyssi-
sarten kontemplatiiviseen haa-
raan, mikä tarkoittaa, että luosta-
rissa keskitytään rukoilemiseen. 

Tervaportti tähdentää, että 
sisarien tarkoituksena on myös 
köyhien auttaminen. Auttamis-
työssä ei erotella ihmisiä kirkko-
kunnan mukaan.

Tervaportti kertoo lähetyssi-
sarien puhuvan englantia, mut-

ta he opettelevat parhaillaan suo-
men kieltä.

– Sisaret ovat sydämellisiä, 
ihania ihmisiä, joita on varmas-
ti helppo lähestyä.

Tervaportin mukaan sääntö-
kuntaelämä voi katolisessa kir-
kossa tällä hetkellä paremmin 

kuin muutama vuosikymmen 
sitten.

Katolisen kirkon sääntökun-
nat ovat yhteisöjä, jonka jäsenet 
sitoutuvat elämään sääntökun-
nan opetusten mukaisesti.

– Jotkut sääntökunnat ovat 
kuihtuneet pois, mutta osa niistä 
on kyennyt säilyttämään vetovoi-
mansa ja saanut myös uusia tuli-
joita. Esimerkiksi Dominikaanit-
sääntökunta on kasvanut huo-
mattavasti Amerikassa.

Dominikaanit eli saarnaaja-
veljet on herättänyt kiinnostusta 
myös Suomessa.

RIITTA HIRVONEN

OMAA AIKAA 
OMAISHOITAJALLE
Tarjoamme omaishoitajan vapaan 
järjestämiseen kotihoitopalvelua. 

Hoitajamme huolehtii läheisestä ja 
omaishoitaja saa aikaa omiin me-
noihinsa. Palvelun voi kustantaa 

omaishoidon vapaan palvelusetelillä 
tai maksamalla palvelun itse.

 TIEDUSTELUT: 040 769 8615/ Outi  
www.caritaslaiset.fi

Ouluun saapuneet nunnat puhuvat englantia ja heihin voi ottaa luottavaisesti 
kontaktia, katolisesta tiedotuskeskuksesta todetaan. 

Sisaret ovat 
sydämellisiä, ihania 
ihmisiä, joita on 
varmasti helppo 
lähestyä.

Marko Tervaportti

K a t o l i n e n t i e d o t u ske sku s
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Tuomiorovasti 
valitaan 
marraskuussa
Oulun tuomiokapituli on 
asettanut Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kirkkoherran 
virkaa hakeneet kolme ehdo-
kasta vaalisijoille seuraavasti: 
ensimmäiselle vaalisijalle Kii-
mingin kirkkoherran, TT, FM 
Pauli Niemelän, toiselle Ou-
lujoen kirkkoherran, FT, TM 
Satu Saarisen ja kolmannel-
le Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalaisen, TM, FM 
Ari-Pekka Metson.

Kaikki virkaa hakevat toi-
mittavat päiväjumalanpalve-
luksen kello 10 ensi lokakuun 
aikana: Niemelä sunnuntaina 
16.10., Saarinen 23.10. ja Met-
so 30.10.

Vaali toimitetaan isänpäi-
vänä 13.11. Ennakkoäänestys 
on 7.–11.11.2016.

Tykätyt 
kierrokset 
jatkuvat
Suureen suosioon Oulussa 
nousseet hautausmaakierrok-
set toteutetaan tänäkin kesä-
nä. Kierroksia järjestetään se-
kä Oulujoen hautausmaalla 
että Oulun hautausmaalla In-
tiössä. 

Kävelyjen teema vaihtuu 
viikoittain: joukkoon mahtuu 
niin taiteilijoiden ja kulttuuri-
henkilöiden kuin tervaporva-
reiden ja kuvernöörienkin elä-
mäntarinoita.

Oulun hautausmaalla 27. 
6. kello 18 kierroksen aiheena 
on siveltimellä ja sulkakynäl-
lä, 4.7. kuvernöörejä ja terva-
porvareita ja 11.7. taiteilijoita 
ja kulttuuripersoonia.

Oulujoen hautausmaalla 
ensimmäinen kierros järjeste-
tään 7. 7. kello 17.30.

Lisätietoja kierroksista: 
www.oulunseudunoppaat.fi/i/
kesakierrokset.

Seurakuntarajat
seuraavaksi 
tuomiokapituliin

 
Yli-Iin ja Ylikiimingin seura-
kuntapiirien liittäminen osak-
si Kiimingin seurakuntaa ete-
nee: Oulun seurakuntien yh-
teinen kirkkovaltuusto päät-
ti puoltaa seurakuntarajojen 
muutosta ja antaa aloitteen 
edelleen tuomiokapitulin kä-
sittelyyn.

Oulun seurakuntayhtymän 
seurakuntarakennetta mietti-
nyt ohjausryhmä esittää, että 
seurakuntapiirit  liitettäisiin 
Oulujoen seurakunnasta Kii-
mingin seurakuntaan vuoden 
2019 alusta alkaen. 

Lopullisen päätöksen seu-
rakuntarajojen muutoksesta 
tekee Kirkkohallitus.

Oma kirkko syntyi omin käsin
Jos seinät puhuisivat, piakkoin juhlivalla 
Ylikiimingin kirkolla olisi paljon kerrottavaa   

Ku va t :  K i r ko n ku va p a n k k i ,  J u h o A la t a l o  /  S t u d io  I l p o  O k ko n e n

Ylikiimingin kirkossa on 
juhlat heinäkuussa. Kir-
kon rakentamisesta on 
kulunut tänä vuonna 

230 vuotta. 
Sukupolvet toisensa jälkeen 

ovat huokailleet kirkoissa niin 
ilojaan kuin tuskan aiheitaan.
Todennäköisesti näin tehtiin 
myös Ylikiimingissä kaksi sataa 
vuotta sitten, arvelee Oulun yli-
opiston Suomen ja Skandinavi-
an historian dosentti, FT Matti 
Enbuske. 

Koska maatalous oli toimeen-
tulon perusta tuolloin, Enbuske 
uskoo, että kirkonpenkeissä ru-
koiltiin ennen muuta lämpöisiä 
kesiä ilman hallan vaaraa.

Talven lähestyessä pitäjäläis-
ten rukouksissa saatettiin pyy-
tää riittävän kylmää talvea, jotta 
kulkuyhteydet olisivat suotuisat.

– Kiitoksen aiheita olivat ar-
jen asiat: jokapäiväisen leivän 
saaminen, terveys ja lapset. Sää-
ty-yhteiskunnan olemukseen 
kuului myös maallisen hallitsi-
jan aseman arvostaminen. Siitä 
haluttiin kiittää Jumalaa. 

– Kun hallitsijan asema oli 
turvattu, meni valtakunnalla 
hyvin ja rahvaalla oli hyvä olla, 
Enbuske selvittää 1700-luvun lo-
pun elämänmenoa.

Iin pappi vieraili
liian harvoin
Historian tietojen mukaan kir-
kon rakennustyöt Ylikiimingissä 
toteutettiin 1700-luvun lopussa 
todennäköisesti seurakuntalais-
ten omin voimin. 

Valtaosa kustannuksista mak-

settiin paikkakunnalta kerätyis-
tä varoista. 

Enbuske ei usko, että leipän-
sä eteen ankarasti puurtavat ky-
läläiset olisivat valittaaneet tal-
kootyöstä Herran huoneen syn-
tymiseksi. 

Kirkossa käynti oli vielä 
1700-luvun lopussa maaseudul-
la itsestäänselvyys, vaikka joka 
viikko ei kirkkomatkalle lähde-
tyttäkään.

– Kun Ylikiimingissä ryhdyt-
tiin tavoittelemaan omaa kirkko-
rakennusta 1700-luvun puolivä-
lissä, olivat Iin seurakunnan pa-
pit käyneet pitämässä sunnun-
taijumalanpalveluksen yleensä 
noin kerran kuukaudessa.

– Ylikiiminkiläiset eivät olleet 
mitenkään tyytyväisiä siihen, et-
tä pappi näkyi niin harvoin hei-
dän keskuudessaan. Kirkko 
muodosti identiteetin perustan: 
oman yhteisön, jonka yhteyteen 
ihmiset kokivat kuuluvansa. 

Enbuske kertoo, että anka-
rinakin koettelemusten vuosi-
na kirkolliset velvoitteet – kir-
kon, tapulin, pappilan ja hauta-

usmaan rakentaminen – hoidet-
tiin. Kun ajat olivat suotuisat, 
kuten 1700-luvun lopulla, seura-
kunnalliset rasitukset eivät tun-
tuneet kohtuuttomilta. 

Innokkuus komean kirkon 
rakentamiseen oli korkealla, En-
buske valottaa juhlivan kirkon 
syntyaikaa.

Kirkko kertoo
taitavista rakentajista
Jos seinät osaisivat puhua, mi-
tä mahtaisi Ylikiimingin kirkko 
paljastaa nykypäivän ihmisille?

Enbusken mukaan kirkko 
kertoo tämän ajan ylikiiminki-
läisille ja muillekin sen, kuinka 
tavattoman taitavia entisaikojen 
rakentajat ovat olleet. 

– Erityisesti juhliva kirkko 
muistuttaa meidän ajan ihmisiä 
jatkuvuudesta, ylisukupolvista 
yhteisestä kokemuksesta. Kirkko 
huokailisi sitä, että se on vuosisa-

tojen ajan symboloinut ihmisil-
le toivoa paremmasta, ei pelkäs-
tään tuonpuoleisesta, vaan myös 
paremmasta jo tässä ajallisessa, 
maallisessa elämässä. 

– Vaikka elämä on tuonut vai-
keuksia, sen varrelle on kuiten-
kin mahtunut runsaasti iloa ja 
hyvää. Ne ovat kantaneet hedel-
mää myös nykyajan hyvinvoin-
nille. 

Sitä myös kirkonrakentajat ai-
koinaan halusivat, Enbuske täh-
dentää.

RIITTA HIRVONEN

Ylikiimingin kirkossa vietetään 
10. heinäkuuta kello 10 
kirkon tasavuosia juhlistava 
juhlajumalanpalvelus. 
Juhlavuoden päätapahtuma 
jatkuu jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahveilla, jossa kuullaan asiaa 
Ylikiimingin kirkon historiasta.

Kirkko muodosti 
identiteetin 
perustan: oman 
yhteisön, jonka 
yhteyteen ihmiset 
kokivat kuuluvansa. 

Matti Enbuske

Ylikiimingin kirkon suunnitteli ja rakennutti pietarsaarelainen rakennusmestari Jacob Rijf . Kirkko on ristikirkko, kellotorni kohoaa kirkon keskeltä. Kirkko on valmistunut 
vuonna 1786. Kirkon rakentajan jättämänä erikoisuutena kirkon tornissa ylimpänä on tähti. 

Ylikiimingin kirkko paljastaa, että entisaikojen rakentajat olivat taitavia käsistään. 
Kirkon varsinaisista rakentamisvaiheista on tarjolla niukasti tietoa.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Muut seurakunnat

To 23.6. klo 19 Lähde-ilta, Eija Soini, Shekinah ylistysryhmä. Su 26.6. klo 18 Ilta-
kirkko, Mervi Kokkonen, Risto Wotschke, musiikki: Jukka Wenström. To 30.6. klo 
19 Rukousilta, Risto Wotschke, Rainer Grönstrand. Su 3.7. klo 18 Iltakirkko, Antti  
Tokola, Risto Wotschke. To 7.7. klo 19 Kotikokous Wotschkeilla, Hukkasenkuja 1 B 
15, Hiironen. Su 10.7. klo 18 Iltakirkko, Risto Wotschke, Eija Soini.  To 14.7. klo 19 
Kotikokous Mettovaaroilla, Tarmontie 18, Jokirinne. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

”…. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa 
sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” (2. Kor. 5:20)
La 25.6.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamat

tutunti ja saarna Marko Huurre, salaattilounas. La 2.7.2016 klo 11 sapattijumalan
palvelus, Raamattutunti Anne Heimo ja saarna Eila Maunu klo 13 salaattilounas. 
Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 Gospel Riders – motoristit Oulussa: Ti 28.6. 
klo 18 Toppila Majakka. Ke 29.6. klo 11 Oulun 
kauppatori. Ke 29.6. klo 19 Ystävän paikka, Uu-
sikatu 78. Su 3.7. klo 11 Ehtoollisjumalanpalve-
lus, Hannu Orava, Mikko Saukkonen, Ahti Kurki. 

Seimi. Ke 6.7. klo 19 Ystävän paikka. Su 10.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Raili 
Harjula, Hannu Orava, Kaukopartio. Seimi. Ke 13.7. klo 19 Ystävän paikka.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 27.6. klo 16.30 Majak-
ka-maanantai. Ti 28.6. klo 18 Gospel Riders-motoristit Majakalla. Ma 4.7. 
klo 16.30  Majakka -maanantai. Ma 11.7. klo 16.30 Majakka-maanantai. 
Tervetuloa! Hyvää Juhannusta!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
KESÄKUU-HEINÄKUU
Su klo 11 jumalanpalvelus.

Hautauspalveluja

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

TERVETULOA
Siikatörmän leirikeskukseen 
juhannusaattoillan seuroihin
24.6. klo 19
(Alapääntie 80, Siikajoki) 
Tarjoilu alkaa klo 18.
Seuroja voi kuunnella netistä  www.oulunrauhanyhdistys.fi
Seuratoimikunta

Vesper vetten päällä Muhoksella

Muhoksen Koivu ja täh-
ti -päiviä vietetään 
13.–17.7. Oulujoki-
teemalla. Tapahtumia 

on joella, rannoilla ja jopa poh-
jassa, sillä yleisöllä on mahdolli-
suus vierailla Pyhäkosken voima-
laitoksessa Leppiniemi-päivänä.

Päivä huipentuu Muhoksen 
seurakunnan kanssa yhteistyössä 
toteutettavaan Viulujen vesperiin 
veneissä 15.7. kello 20. Kyseessä 
on kansanmusiikkipohjainen te-
os, joka esitetään kirkkoveneistä. 

Esiintyjät testasivat jo ennak-
koon kirkkovenettä keikkapaik-
kana. Harmonikansoittaja Seija 
Ylikärpän mielestä näin erikois-
ta keikkaa ei voi jättää tekemättä. 
Teoksen toteuttamisesta vastaa-
van tenori Tuomo Rahkon totea-
mus kuuluu:  – Harvoin sitä pe-
lastusliivit puetaan keikalle. 

Teoksessa esiintyvät heidän li-
säkseen sopraano Anna-Leena 
Koldits, altto Johanna Fiskaa-
li, basso Jussi Juola sekä viulis-
tit Marjo Kangasluoma ja Mirel-
la Sipola.

Esiintyjille on varattu yksi ve-
ne ja yleisölle kolme. Paikalle voi 
tulla myös omalla veneellä. Tilai-
suutta voi seurata myös Oulujo-
en rannalta. 

Notkahdus yhteisvastuussa
Oulun seurakunnissa ke-

rättiin Yhteisvastuuke-
räykseen kevään aika-
na 71 077 euroa. Lipas-

keräys ja tapahtumat olivat tuot-
toisimpia keräysmenetelmiä kai-
kissa seitsemässä seurakunnassa.  

Vuonna 2015 keräystuotto oli 
Oulussa 74 841 euroa.  

Tämän vuoden Yhteisvastuu-

keräyksen tuotolla edistetään ko-
timaassa nuorten elämänhallinta-
taitojen kehittymistä ja osallisuut-
ta partiotoiminnan avulla. 

Ulkomaankohteeksi valitussa 
Ugandassa yhteisvastuuvaroilla 
tuetaan nuorten ammattikoulu-
tusta ja toimeentuloa. 

Kymmenen prosenttia Yhteis-
vastuukeräyksen tuotosta lahjoi-

tetaan paikallisseurakuntien valit-
semaan kohteeseen. Oulussa sum-
malla tuetaan vähävaraisten per-
heiden lasten partioharrastusta. 

Partiolippukuntiin hankitaan 
muun muassa lainattavia varustei-
ta, kuten kunnon makuupusseja. 
Tuen avulla myös vähävaraisten 
perheiden lapsilla ja nuorilla on 
mahdollisuus osallistua leireille. 

Herättäjäjuhlat 8.–10.7. Vantaa
Lähdemme 8.7. klo 07.00 Oulun linja-autoasemalta Vantaalle reittiä; 
Oulu-Jyväskylä-Lahti-Vantaa, tarvittavat pysähdykset matkalla.  
Paluu samaa reittiä sunnuntaina n. puolituntia päätösseurojen 
jälkeen. Majoitus on Break hotel Flamingo Vantaa.
Matkan hinta on 240 eur / hlö /2 hh huoneessa aamiaisella.  
1h lisä 50 eur/hlö.

Varaukset/ilmoittautumiset
Pohjolan Matka/Ilkka Mäenpää
040 553 0772

Tuomo Rahko, Johanna Fiskaali, Marjo Kangasluoma, Mirella Sipola sekä Seija 
Ylikärppä testasivat ennakkoon kirkkovenettä keikkapaikkana.

Seurakunta mukana festareilla 

Tuiran alueella järjeste-
tään kaupunginosafesti-
vaali Titta på Tuira lauan-
taina 9. heinäkuuta. Kort-

telijuhlat järjestetään nyt ensim-
mäistä kertaa.

Festari toteutetaan asukasläh-
töisesti, vapaaehtoisvoimin ja yh-
teistyössä oululaisten yhdistysten 
ja yritysten kanssa.  

Myös Tuiran seurakunta on 
mukana festivaalitunnelmassa. 

Oululainen lastenmusiikki-duo 
Soiva Siili kutsuu perheitä kesän-
viettoon Tuiran kirkkoon Myl-
lytiellä alkaen kello 12. Konsert-
ti on kaikille avoin, siihen on va-
paa pääsy. 

– Tuiran kirkko täyttää tänä 
vuonna 100 vuotta. Jo sadan vuo-
den ajan Tuiran pieni ja idyllinen 
kirkko on liittynyt tuiralaisten 
mielen maantieteeseen ja kau-
punginosan pysyvään sieluun. 

– Mikäpä voisi olla hienompaa 
kuin liittyä tähän kansanjuhlaan.  
Olen itsekin tuiralainen ja iloit-
sen siitä, että kaupunginosassam-
me viritellään tällaista kaupunki-
kulttuuria, kertoo pastori Helena 
Paalanne Tuiran seurakunnasta. 

Titta på Tuira -korttelijuhlien 
ohjelmasta löytyy lisätietoa in-
ternetistä tai tiedustelemalla ta-
pahtumasta sähköpostitse tuiran.
korttelijuhlat@gmail.com. 

Kirkon Palveleva puhelin 
päivystää joka ilta – myös 
kesäaikaan – klo 18 alka-
en numerossa 01019 0071. 

Kirkon keskusteluavun kysyn-
tä kasvaa heinäkuussa, kun mo-
net muut auttajatahot sulkevat 

ovensa lomien ajaksi. 
Palveleva chat löytyy seura-

kuntien omilta verkkosivuilta ja 
Facebookista Kirkko Suomessa 
-sivun kautta. 

Kirkon keskusteluapu tarjoaa 
mahdollisuuden keskustella miel-

tä painavista asioista anonyymis-
ti. Tavallisimmin yhteydenottajat 
haluavat puhua muun muassa ih-
missuhteista ja yksinäisyyden ko-
kemuksesta. 

Päivystäjät ovat vaitiolovelvol-
lisia.

Apu on puhelimen päässä
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Yhdistykset

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–
pe), Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 OULU.  
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: www.oulunseurakunnat.fi/
verkkokirkko

Klo 10 messu Haukiputaan 
kirkosta.
Su 3.7. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Outi Metsikkö.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.
Su 10.7. klo 9.45 Radiopyhä-
koulu, Mari Jääskeläinen.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
klo 10 Oulun tuomiokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
La 25.6. klo 10 juhannuspäivän 
jumalanpalvelus Ylöjärven kir-
kosta. Virret: 571:1-4, 572 vuo-
rovirtenä, kuoro laulaa säkeis-
töt 2 ja 4, 574:1-3 ja 462.
Su 26.6. klo 10 jumalanpal-
velus Turun tuomiokirkosta. 
Virret: 206:1-4, 164:1,2,5, 451, 
230, 571:5-6.
Su 3.7. klo 10 jumalanpalve-
lus Pielisensuun seurakun-
nasta. Virret: 430:1,2,5, 277:5, 
323:1,2,4, 509:1-, 516, 324:5.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 26.6. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Terttu Aakko ker-
too siitä, miten elämämme on 
täynnä kätkettyjä aarteita.
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta. Virret: 404, 728, 178, 
164, 229, 571:4,6
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Su 3.7. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Outi 
Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta puhuu rak-
kauden kaksoiskäskystä.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.    
Su 10.7. klo 8.45 Kirkastussun-
nuntain Radiopyhäkoulun pi-
tää Karjasillan seurakunnan 
lapsi- ja perhetyön sihteeri 
Mari Jääskeläinen. Hän ker-
too mitä opetuslapset kokivat 
Jeesuksen kanssa vuoren yksi-
näisyydessä.
Klo 10 messu Haukiputaan 
kirkosta.  
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 26.6. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Terttu Aakko.

Klo 11 jumalanpalvelus Suviseu-
roilta Torniosta. Saarnaa pastori 
Harri Vähäjylkkä ja neuvonta-
päällikkö Pentti Salonen.
Su 10.7. klo 10 jumalanpalve-
lus Raahen Pyhän Kolminai-
suuden kirkosta. Virret: 532:1-
3, 135, 263:1,3,6, 574:2,5,6, 228, 
301b, 229:1,3,7.
Klo 11 päiväseurat Herättä-
jäjuhlilta Vantaalta. Puhuji-
na rehtori Jukka Hautala, jär-
jestöneuvos Liisa Kauppinen, 
opetusneuvos Tiina Vihma-
Purovaara ja rovasti Jaakko 
Simojoki.
 
YLE TV1
La 25.6. klo 10 juhannuksen 
Nojatuolikirkko vietetään ke-
säisessä maisemassa meren 
rannalla Helsingin Vuosaa-
ressa. Isäntänä on Ville Talo-
la. Pastorina Riikka Sydän-
maa. Musiikista vastaa Pekka 
Nyman.
Su 10.7. klo10 Herättäjäjuhli-
en juhlajumalanpalvelus Van-
taalla Myyrmäen urheilusta-
dionilla. Körttiläisyyden vuo-
den suurimmassa tapahtumas-
sa saarnaa Simo Juntunen. Li-
turgina Hannu Pöntinen, mu-
siikista vastaavat Veisuuveljet, 
Herättäjä-Yhdistyksen valta-
kunnallinen kuoro sekä käsi-
kelloyhtye Sonus.
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Touko- ja kesäkuun Pisarois-
sa on useita puhujia Oulusta. 
Pisara-hartauksia voi katsoa 
myös jälkikäteen YLE Aree-
nasta.

SEUROJA
ESIKOISLESTADIOLAISET RY
Siirtolantie 28, Oulu
SEURAT 4.-6.7
Oulun seudun ammattiopiston
Haukiputaan yksikössä
Asemakyläntie 5 Haukipudas
Maanantaina klo 18
Tiistaina klo 12 ja 18
Keskiviikkona klo 12

Puhujat heräyksen
syntysijoilta Ruotsin Lapista.

Kaikki ovat sydämellisesti
tervetulleita !

Siionin virsiseurat: ti 28.6 klo 18.00 Eila Maalismaan ja Tuomo Junttilan 
kodissa, Jyväskyläntie 97A, Ala-Temmes, to 30.6 klo 18.00 Pattijoen 
Pappilassa, Koulutie 8.
Herättäjäjuhlien lähtöseurat: su 3.7 klo 15.00 Karjasillan kirkossa, Noke-
lantie 39, Oulu, su 3.7 klo 18.00 Lamminahon perinnetalossa, Lammin-
ahontie 231, Vaala, su 3.7 klo 19.00 Siikalatvan alueen yhteiset seurat 
Pyhännän kirkossa.
Herättäjäjuhlat: 8.–10. heinäkuuta Vantaalla. Juhlien tunnus: “Kahden 
maan kansalainen”. Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Kesätauko. Seurat jatkuvat 7.8.
Su 7.8. klo 17 Seurat.

•  Lähetys alkaa 29.6. ja päättyy 1.8.

•  Ohjelmaa suviseuroista ja opistoseuroista.

•  Arkipäivisin vanhoja saarnoja klo 12 ja 20.

• Tarkemmat ohjelmatiedot: 
 srk.fi/fi/seurat/kesaseuraradio/

SRK

KESÄSEURARADIO91,6 
MHz

Oulu

Kahvia viinan sijaan
Iltalehti on selvittänyt arkki-

piispa Kari Mäkisen ja Hel-
singin piispan Irja Askolan 
virka- ja edustuskuluja vuosi-

na 2011–2015. Lehti kertoi viikon-
loppuna, että toimituksen saa-
mien kuittien perusteella kirkon 
edustustoimintaan kuuluu alko-
holin käyttöä. Jutun otsikkona oli 
”Kirkolla paljon viinaostoksia”.

Käytetäänkö alkoholia paikal-
lisseurakuntien edustustilaisuuk-
sissa? Rauhan Tervehdys tiedusteli 
asiaa Oulun seurakuntayhtymästä 
ja Kempeleen seurakunnasta.

Yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen, 
onko Oulun seurakuntien edus-
tustilaisuuksissa tapana tarjoil-
la alkoholia?

– Yhtymän tilaisuuksissa alko-
holia käytetään erittäin harvoin. 
Juhlavalla ravintolapäivällisellä voi-
daan ruokailun yhteydessä tarjo-
ta 1–2 lasillista ruokaviiniä. Minun 
14-vuotisen urani aikana on ollut 
kolme tällaista tapausta. Yleensä ky-
symyksessä on arvovaltainen vieras-
ryhmä muualta Suomesta. 

– Normaaleissa yhteistyöku-

vioissa ei tarjoilla alkoholia lain-
kaan, vaan pysytään perinteisellä 
kahvilinjalla. Omissa tiloissa al-
koholia ei käytetä lainkaan.
Millaisia ohjeita alkoholin käy-
töstä yhtymässä on?

– Kirjallisia ohjeita ei ole ollut 
tarpeen laatia. Noudatamme hy-
vää tapakulttuuria kohtuutta ko-
rostaen.
Kirkkoherra Kimmo Helomaa, 
käytetäänkö Kempeleen seura-
kunnan edustustilaisuuksissa 
alkoholia?

– Ei käytetä. Seurakuntamme 
tiloissa ei ole lupa käyttää alkoho-
lia. Emme muutoinkaan käyttäisi 

alkoholia työssä. Edustustilaisuu-
det ovat myös työtä.

Verkkolehti Kotimaa24:n mu-
kaan kirkolla ja piispoilla ei ole 
yksityiskohtaisia ruoka- tai juo-
masäädöksiä kestitykseen liit-
tyen. Kukin hiippakunta toimii 
oman piispansa alaisuudessa. Pe-
rusperiaatteita ovat tavanomai-
suus ja kohtuullisuus, jotka mai-
nitaan myös Kirkkohallituksen 
vieraanvaraisuusohjeissa seura-
kunnille. Tilannetajulla ja etike-
tillä on tärkeä rooli.

RIITTA HIRVONEN

A r k i s t o  /  S a nna Tu r u n e n
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Ps. 92: 2-6
Hyvä on kiittää Herraa,
laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein.
  Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja 
illalla uskollisuudestasi
  harpun ja lyyran sävelin, kymmenen 
kielen helkkyessä.
Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi,
minä riemuitsen sinun kättesi töistä.
  Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, 
Herra,
  kuinka syvät sinun ajatuksesi!

Ap. t. 13: 23-26
Apostoli Paavali puhui synagogassa:
      ”Daavidin jälkeläisistä Jumala on 
lupauksensa mukaan antanut Israelille 
Pelastajan, Jeesuksen. Hänen edellään kulki 
Johannes, joka julisti Israelin kansalle, että 
kaikkien tuli kääntyä ja ottaa kaste. Kun 
Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi: ’En 
minä ole se, joksi te minua luulette. Minun 
jälkeeni tulee toinen, jonka kenkiäkään minä 
en kelpaa riisumaan.’
      Veljet, Abrahamin jälkeläiset, ja te muut, 
jotka pelkäätte Jumalaa! Juuri meille on 
lähetetty sanoma tästä Pelastajasta.”

Luuk. 1: 57-66
Elisabetin aika tuli, ja hän synnytti pojan. 
Kun naapurit ja sukulaiset kuulivat 
suuresta laupeudesta, jonka Herra oli 
hänelle osoittanut, he iloitsivat yhdessä 
hänen kanssaan. Kahdeksantena päivänä 
kokoonnuttiin ympärileikkaamaan lasta. 
Muut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan 
nimeksi Sakarias, mutta hänen äitinsä sanoi: 
”Ei, hänen nimekseen tulee Johannes.” Toiset 
sanoivat: ”Eihän sinun suvussasi ole ketään 
sen nimistä.” He kysyivät viittomalla isältä, 
minkä nimen hän tahtoi antaa lapselle. 
Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti 
siihen: ”Hänen nimensä on Johannes.” Kaikki 
hämmästyivät. Samalla hetkellä Sakarias 
sai puhekykynsä takaisin, ja hän puhkesi 
ylistämään Jumalaa.
    Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan, 
ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti 
koko Juudean vuoriseudulla. Ne, jotka niistä 
kuulivat, painoivat kaiken mieleensä ja 
sanoivat: ”Mikähän tästä lapsesta tulee?” Sillä 
Herran käsi oli hänen yllään.

Johannes aloitti armon ajan
Luukaan evankeliumi kertoo, että Johannes tuotti syntymällään suuren ilon äidil-
leen ja isälleen. Äidille lapsi merkitsi myös häpeän poistumista. Elisabeth sai uuden 
elämän. 

Lapsettomuus oli tuohon aikaan ei vain henkilökohtainen kipu vaan myös häpeä. 
Nainen oli lapsettomana yhteisössään ”merkitty” epäonnistujana. 

Juuri tässä Elisabethin ja Sakarian elämän kipukohdassa he saivat kohdata Juma-
lan ihmeellisen voiman, joka muutti elämän lopullisesti. 

Jumalan armon kosketus toi mukanaan hyväksynnän ihmisten edessä. 
Johanneksen nimen antamisessa rikottiin perinteitä. Lapselle haluttiin antaa nimi 

isän mukaan, niin kuin oli tapana. Sakaria halusi kuitenkin tehdä Jumalan tahdon 
mukaan eikä niin kuin aina oli tehty. Jumalan tahto meni ihmisen tahdon yli. 

Tästä lapsesta, Johanneksesta, kasvoi vanhan liiton viimeinen profeetta: tien-
raivaaja, joka teki tietä Jeesukselle, uudelle liitolle. Hänestä alkoi koko maailmalle 
uusi aika, armon aika. 

Johanneksen syntymä on kuin lupaus Jumalan suunnitelmasta, siitä, että Messias, 
Jeesus, on tullessaan tekevä vielä enemmän meidän hyväksemme. 

Jeesus ottaa koko ihmiskunnan häpeän pois kantaen sen itse ja antaen näin uuden 
elämän jokaiselle, joka haluaa sen uskoa kohdallaan todeksi. 

Tänäkin juhannuksena, kun muistelemme Johannesta, voimme muistaa Jumalan 
armon suuruutta: sitä, että hän on kiinnostunut juuri meidän, sinun ja minun, hei-
koista kohdista saadakseen niissä näyttää oman voimansa. 

Jeesus on kuolemallaan ja ylösnousemisellaan poistanut häpeän kasvoiltamme. 
Siksi voimme lapsen oikeudella olla Jumalan edessä ja tuoda asiamme hänelle. 

Hän on luvannut kuulla ja auttaa meitä. Tästä saamme Jumalalle antaa kiitoksen 
ja ylistyksen. 

EEVA POUKE
Lähettäjä-lehden päätoimittaja

Sanan aika
Lauantai, Juhannuspäivä 25.6.2015
Psalmi: Ps. 92:2-6
1. lukukappale: Jes. 40:1-8
2. lukukappale: Ap. t. 13:23-26
Evankeliumi: Luuk. 1:57-66 F r ee im

ag
e s
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Matkakohteena 
lähiluonto

Vesi kohisee vaimeas-
ti Sanginjoen Vääräkos-
kessa Oulussa. Veden ää-
nen ylittää satunnainen 

mustarastaan laulu. Hyttyset pi-
tävät omaa konserttiaan. Sateisen 
metsän tuoksuun yhdistyy kuk-
kimistaan lopettelevien kielojen 
tuoksu. 

– Luonnossa tulee hyvä olo. 
Rauha laskeutuu mieleen ja ve-
renpaine alenee, sanoo Minna 
Paarma, joka on retkellä lähi-
luonnossa mökkinaapurinsa An-
neli Kinnusen kanssa.

Lähitienoita vuosikausia ko-
lunnut Paarma jakaa auliisti mu-
kavat kohteet kaikkien kiinnostu-
neiden kanssa. 

Eläkkeelle jäätyään Paarma 
ryhtyi valokuvaamaan sekä ku-
vailemaan lähiretkikohteita Lähi-
luonto haltuun -Facebook-sivuil-
laan. Retkitiedot löytyvät myös 
samannimisiltä nettisivuilta.

– Monet haluavat pitää löytä-
mänsä retkikohteet omana tieto-
naan. Minä koen aina kivan pai-
kan löytäessäni, että voi kunpa 
muutkin osaisivat tänne.

Lähiretkeilyyn Paarma löytää 
useitakin syitä. 

– Aika moni ei syystä tai toi-
sesta pysty matkustamaan kauas. 
Itselleni pitkät matkat ovat selkä-
vaivojen takia vaikeita. Lähimat-
kailu on myös ekologinen valin-
ta heille, jotka eivät halua saas-
tuttaa.

HAILUOTO 
Rantaloma ihan kulmilla onnistuu Hai-
luodossa. Jo vajaan puolen tunnin laut-
tamatka on elämys. Kansallismaisemas-
sa voi toki tehdä muutakin kuin ottaa au-
rinkoa. Lautta -aikataulut täältä: www.
finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-
ja-aikataulut/hailuoto.

LUMIJOKI
Hailuoto-laiva hoiti  yhdysliikennettä 
Oulun kauppatorin ja Hailuodon välil-
lä vuosina 1920–1968. Nyt laiva on kui-
valla maalla Lumijoen Varjakassa kah-
vilana, joka on avoinna joka päivä kello 
12–20 heinäkuun loppuun saakka. Ajo-
ohje: käänny maantieltä 813 kohti Var-
jakkaa, aja sen päähän saakka (Varja-
kantie 830).

KEMPELE
Milloin viimeksi katselit pesäpalloa? Ot-
teluiden ajankohdat löytyvät osoitteesta 
www.pesis.fi/kiklpailu/sarjaohjelmat. 
Esimerkkejä: naisten superpesiksessä 
Kempele kohtaa Kajaanin 29.6. klo 18, 

Elämäntilanne ei aina salli kauas lähtemistä. 
Onneksi läheltäkin löytyy kiinnostavaa nähtävää ja tekemistä.

Minna Paarman vinkeillä löytyvät lammet, laavut, 
majavan nakertamat haapapuut, taivaanvuohet ja harvinaiset kasvit

Vaalantieltä (tie numero 8300) 
Pilpasuon ja Pehkolanlammen 
opasteita seuraamalla pääsee 
Sankivaaran Vääräkosken noin 
kolmen kilometrin mittaisen 
kierroksen alkuun. Melko lähellä 
Pehkolalammen parkkipaikkaa 
on pieni narulossi.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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Lapset ovat
luonnosta innoissaan
Paarma kokee erityisen tärkeäksi 
vinkata käyntikohteita, jotka so-
pivat lapsiperheille. 

– Mukavien retkipaikkojen et-
simisessä on kova homma. Lapset 
voivat ehtiä kasvaa isoiksi ennen 
kuin itse löytää ne ihanat paikat! 
Tarvitaan joku, joka kertoo, mis-
sä on kiva metsä tai nuotiopaikka.

Paarma muistelee hymyssä 
suin, kuinka haltioissaan lapsen-
lapset olivat päästyään Pilpasuol-
la olevalle reilun kilometrin mit-
taiselle Pahalammen lenkille: 

– ”Miten te Minna-mummu ja 
Eetu-pappa toitte meidät näin iii-
ha-naan paikkaan”, Paarma mat-
kii silloin 2- ja 3-vuotiaiden lasten 
puheenpartta.

Kuviakin tärkeämpää
on ajo-ohje
Facebook- ja nettisivuillaan Paar-
ma kertoo retkikohteisiin liitty-
vää hyödyllistä pikkutietoa: on-
ko nuotiopaikalla puita, onko tie 
aurattu. 

– Polttopuut on kyllä usein vii-
sasta viedä itse mukana. Tai kul-
jettaa pientä retkikeitintä muis-
tuttavaa risukeitintä. Sillä pais-
taa näppärästi makkarat ja keit-
tää vedet.

Paarmalla on Lähiluonto hal-
tuun -sivuillaan paljon hienoja 
kuvia.  

– Mitä enemmän kuvaan, sitä 

enemmän himoitsen yhä parem-
pia kuvia. Tiedän, että joku voi 
iloita nähdessään kuvan vaikka-
pa harvinaistuneesta aho-orvo-
kista, mutta sivustollani pääasia 
on neuvoa paikkoja, reittejä ja 
ajo-ohjeita.

– Hyviä ajo-ohjeita kaipaavat 
esimerkiksi he, joilla ei ole varaa 

HAILUOTO 
Rantaloma ihan kulmilla onnistuu Hai-
luodossa. Jo vajaan puolen tunnin laut-
tamatka on elämys. Kansallismaisemas-
sa voi toki tehdä muutakin kuin ottaa au-
rinkoa. Lautta -aikataulut täältä: www.
finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-
ja-aikataulut/hailuoto.

LUMIJOKI
Hailuoto-laiva hoiti  yhdysliikennettä 
Oulun kauppatorin ja Hailuodon välil-
lä vuosina 1920–1968. Nyt laiva on kui-
valla maalla Lumijoen Varjakassa kah-
vilana, joka on avoinna joka päivä kello 
12–20 heinäkuun loppuun saakka. Ajo-
ohje: käänny maantieltä 813 kohti Var-
jakkaa, aja sen päähän saakka (Varja-
kantie 830).

KEMPELE
Milloin viimeksi katselit pesäpalloa? Ot-
teluiden ajankohdat löytyvät osoitteesta 
www.pesis.fi/kiklpailu/sarjaohjelmat. 
Esimerkkejä: naisten superpesiksessä 
Kempele kohtaa Kajaanin 29.6. klo 18, 

Muhoksella pelataan miesten ykkössar-
jan ottelu Muhos–Ylivieska kello 18  ja 
Oulussa Lippo kohtaa Sotkamon miesten 
suomensarjassa kello 18.

KIIMINKI
Koiteli on lähes luonnontilainen Kiimin-
kijoen koskialue noin 4 km päässä Kii-
mingin keskustasta, opasteet Kuusamon-
tieltä (VT 20). Siellä järjestetään erilasia 
yleisötapahtumia, esimerkiksi 16.7. Saha-
saaren lavalla lauluilta kello 18–20, tapah-
tumaan on vapaa pääsy. Lisätietoja www.
koiteli.fi sekä www.ouka.fi/oulu/ymparis-
to-ja-luonto/koiteli.

LIMINKA
Kunnallisneuvos Kalle Arvola perus-
ti puulajipuiston Alakestilän tilan maille 
Liminganjokivarteen (Värminkoskentie 
20) 1930-luvulla. Kolmen hehtaarin alu-
eella on noin 120 eri puulaijia ja 60 eri-
laista pensasta, puistoon on vapaa pää-
sy. Jos liikunta kiinnostaa enemmän kuin 
kasvit, voi poiketa Rantakylän 18-väyläi-
sellä frisbeegolfradalla (Monttutie).

MUHOS
Yli puolen kilometrin pituinen Isterin-
koski alkaa kävelysillan alta, suurin puto-
us noin 300 metrin päässä sillasta alavir-
taan. Koski (Peräläntie 78) löytyy ajetta-
essa valtatietä 22 Muhokselta noin 5 km 
Utajärvelle päin, tieltä on opasteet (www.
suomenvesiputoukset.fi).  Liimanninkos-
ken lehtojensuojelualue löytyy ajamal-
la Muhokselta noin 5 km Kajaaniin suun-
taan, kääntymällä Suokyläntielle (tie nro 
18615) ja ajamalla noin 6 km. Luontopol-
ku alkaa tien vasemmalla puolella oleval-
ta pysäköintialueelta (luontoon.fi/liiman-
ninkoski).

OULU
Oulujoen yli pääsee nostalgisesti los-
silla. Pikkaralan lossi otettiin käyttöön 
1930-luvulla, jotta Oulujoen pohjoispuo-
lella asuvat viljelijät pääsisivät traktorei-
neen joen eteläpuolen pelloille. Lossi lii-
kennöi ma–pe kello 8–17, la kello 9–15. 
Lossille löytää ajamalla Pikkaralan Shel-
lin risteyksen kohdalta Lossirannantien 
(entinen Pikkaralantie) päähän tai 

Lapinkankaan puolelta Lapinkankaan-
tien päähän.

SIIKALATVA
Museoviraston Rakennusperintörekiste-
rissä on 101 kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta rakennusryhmää, rakennusta tai ra-
kennelmaa Pohjois-Pohjanmaalta. Siika-
latvan alueelta mukana ovat muun mu-
assa Lamujokivarsi Piippolan kirkon-
kylässä, Kärsämän kylä, Rantsilan kirk-
ko ja vanha raitti sekä Saviselkä–Piippola 
-maantie (www.rky.fi).

LIIKUNTAESTEISILLE
Pyörätuolin käyttäjille soveltuu esimer-
kiksi Rokuan kansallispuiston pysäköin-
tialueelta Pitkäjärven kodalle kulkeva 
0,8 km:n pituinen kivituhkapäällystei-
nen polku, Rokua Health & Spa:sta Ahve-
roisen rannan kautta opastuskeskus Sup-
paan kulkeva 2,8 km:n pituinen asfaltti-

tai halua hankkia paikannuslait-
teita eikä opetella niiden käyttöä.  

Hajuaistin varassa
harvinaisuutta etsimään
Anneli Kinnunen ja Minna Paar-
ma kertovat osaavansa olla luon-
nossa myös ihan jouten, sen kum-
mempaa puuhaamatta. 

– Vaikka nuotio on tietysti ai-
na mukava tehdä ja keittää kahvit, 
Anneli sanoo.

Minna tietää kokemuksesta, 
että lapsille evästely on tärkeää. Ja 
jos tuntee kasveja ja lintuja niin 
sekin auttaa viihtymisessä.

Hyvästä hajuaististakin on 
luonnossa iloa. 

– Odotan kovasti, milloin tääl-
lä Sanginjoella kasvava valkoleh-
dokki alkaa kukkia. Esimerkik-
si omien tytärten kanssa olemme 
kerran tulleet nuuhkimaan sen 
huumaavaa tuoksua yöllä, Paar-
ma sanoo.

Kämmekköihin kuuluva kasvi 
kun tuoksuu vain yöaikaan.

Pääseekö jonnekin
ilman omaa autoa?
Retkiseurana Minna Paarmal-
la on useimmiten puoliso Eetu 
Pikkarainen. Häneltä Minna saa 
myös apua netti- ja Facebook-si-
vujen tietotekniikkapuoleen. 

Retkeilykaveria Paarma kai-
paisi usein myös päiväsaikaan.  
Hän pitää mahdollisena, että jos-
kus Lähiluonto haltuun -sivus-
ton  kautta voisi saada paitsi ret-
kivinkkejä myös retkiseuraa. 

– Facebookissa minulta on jo 
kyselty, pääsisikö mukaan retkel-
le. Ehkä joskus vielä kokeilen, et-
tä kaksi ensimmäiseksi ilmoittau-
tunutta pääsee mukaan, Paarma 
suunnittelee.

Lähitulevaisuudessa hän aikoo 
selvittää linja-autoreittejä. 

– Se on aika työläs tehtävä, 
mutta sitä tietoa kaipaa moni.

Juhannusretki
nuotiopaikalle
Vaikka ei mikään himoretkeili-
jä olisikaan, kesällä moni haluaa 
poiketa nuotiopaikalla iltaa istu-
massa. 

– Hietasaaressa on aivan ihana 
nuotiopaikka, jonne näkyy meri. 
Myös Letonniemen suojelualueel-
la, Rajakylän kohdalla Rajahau-
dassa, on hieno nuotiopaikka, 
jonne kuljetaan pitkospuita pit-
kin. Sanginjoentien varressa San-
ginjoen Lemmenpolulla on usei-
ta nuotiopaikkoja veden äärellä, 
Paarma listaa.

Tällaisella nuotiopaikalla kel-
paa istuskella vaikka keskikesän 
juhannusjuhlaa.

MINNA KOLISTAJA

Elämäntilanne ei aina salli kauas lähtemistä. 
Onneksi läheltäkin löytyy kiinnostavaa nähtävää ja tekemistä.

Minna Paarman vinkeillä löytyvät lammet, laavut, 
majavan nakertamat haapapuut, taivaanvuohet ja harvinaiset kasvit

päällysteinen polku, Liminganlahden 
luontokeskus (Rantakurvi 6) sekä Hai-
luodon Marjaniemessä majakan lähel-
tä alkava noin 0,8 km mittainen lank-
kupolku.

TIEKIRKOT
Haukiputaan kirkko (Kirkkotie 10) on 
avoinna 26.8. saakka ma–pe kello 10–18 
(suljettu 24.6.), kesäillan sävelhartauk-
sia torstaisin kello 20. Kiimingin kirk-
ko (Kirkonniementie 8) avoinna ma–pe 
27.6.–29.7. kello 12–18, musiikkia kes-
kiviikkoisin kello 13. Muhoksen kirkko 
(Kirkkotie 3) avoinna ma–pe 6.6.–12.8. 
klo 12–18. Oulun tuomiokirkko (Kirk-
kokatu 3a) avoinna 28.8. saakka ma–
su kello 10–20. Piippolan kirkko (Kes-
kustie 3) avoinna ma–pe 27.6.–5.8. kel-
lo 9–15 (www.tiekirkot.fi).

KOONNUT: MINNA KOLISTAJA

Luonnossa mieli rauhoittuu, tietää Minna Paarma.

Kansalliskukka kielo kasvaa Sanginjokivarressa.
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Juhannus on juhla kaupungissakin
Menot Oulun seurakunnissa 23.6.–14.7.2016

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Katriina Sipilä, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja
   Johanna Kari, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Lenni Sakari 
Mikael Koskela, Aava Eliina 
Meriläinen.
Haukipudas: Roope Jani Jo-
hannes Nuutti, Aada Olivia 
Löfgren, Daniel Allan Käyh-
kö, Nanna Eerika Pajala, Iiro 
Hannes Tapani Rautio, Mika-
el Eemil Bimberg, Linnea Ma-
ria Hiltunen, Vanessa Isabel 
Karhumaa, Eeli Ukko Jalma-
ri Jääskeläinen.
Karjasilta: Emil Adiel Hauta-
mäki, Alva Selina Kurunlah-
ti, Eino Armas Anton Lastu-
mäki, Alva Elena Limma, Jimi 
Sakari Olavi Malkamäki, Aa-
ke Edvard Moilanen, Samu 
Tuomo Antero Pelttari, Usva 
Ilona Asmontytär Saloran-
ta, Maunu Emil Vinkki, Kons-
ta Veli Veikka Hänninen, Ii-
da Johanna Aliisa Pitkänen, 
Arttu Eemeli Ratilainen, El-
la Marja Karoliina Timonen, 
Kasperi Kristian Tolkkinen.
Kiiminki: Siiri Ilona Matilda 
Kujala, Vanessa Kristiina Kyl-
mäaho, Hilla Vanamo Kulma-
la, Viivi Riia-Kaarina Rautio, 
Eliel Jeremias Kaarivaara.
Oulujoki: Adanna Aino Ma-
ria Hyry, Hilda Maaria Hökkä, 
Adella Evelia Illikainen, Jere 
Johannes Järvelä, Enni Evelii-
na Kantojärvi, Joanna Alek-
sandra Päkkilä, Matleena Ii-
da Maria Rautio, Milla Emi-
lia Schroderus, Oiva Veikko 
Jalmari Tuunanen, Elli Sylvia 
Heikkinen, Eeda Olivia Kivi-
oja, Aino Sofia Marttila, Vil-

Leikkaa talteen!

Yhä useampi viettää 
juhannusta kau-
pungissa. Myös 
Oulun seurakun-

nat ovat mukana luomassa 
kaupunkijuhannusta omil-
la tapahtumillaan. 

Koskelan seurakunta-
kodilla vietetään juhlaa ju-
hannusaattona 24. kesä-
kuuta kello 18 alkaen. Ju-
hannusjuhlan ohjelmassa 
on lipunnosto, hartaus, yh-
teislaulua sekä tuokiokuvia 
lähetyskentiltä. Lapsille on 
omaa ohjelmaa. Kesäkahvi-
lasta voi ostaa muun muassa 
kahvia, pullaa ja makkaraa 
pientä korvausta vastaan.

Juhannusjuhlan raken-
taminen aloitetaan talkoil-
la juhannusaattona kello 15. 

– Tarkoitus on valmis-
tella illan yhteistä juhan-
nusjuhlaa vapaaehtoisten 
voimin esimerkiksi kan-
tamalla penkkejä ja katta-
malla pöytiä, kertoo Tuiran 
seurakunnan lähetyssihtee-
ri Tarja Oja-Viirret. 

Talkoisiin halukkaat 
voivat ottaa yhteyttä Oja-
Viirretiin, p. 040 574 7172 
tai sähköpostitse tarja.oja-
viirret@evl.fi.

jolla on myös juhannuspäi-
vän kirkkokahvit.

Turkansaaren kauniissa 
ympäristössä on mahdolli-
suus hiljentyä perinteisessä 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Juhannusruusuja
jaossa
Karjasillan kirkolla juhlin-
ta alkaa juhannuspäivänä 
lauantaina 25. kesäkuuta 
kello 13 yhteisellä messul-
la, jonka toimittaa Kimmo 
Kieksi.  

Messun jälkeen ohjel-
massa on muun muassa ju-
hannustytön ja -pojan sep-
pelöinti, juhannusruusujen 
jako ja yhteislaulua. 

Sään salliessa messua 
vietetään kirkon pihamaal-
la. Perinteiseen tapaan tar-

Turkansaaressa 
on mahdollisuus 
hiljentyä 
perinteisessä 
juhannushartaudessa 
juhannusaattona.

jami Aarre Petteri Päri.
Oulunsalo: Samuel Juha-
ni Ojala, Niklas William Iso-
pahkala, Mikael Leevi Olavi 
Penttilä.
Tuira: Iina Kaarina Alikos-
ki, Taina Ada Ilona Hämeen-
korpi, Enni Matilda Mäkiky-
rö, Miika Julius Palmu, Elsi 
Maria Estelle Puikko, Siiri Ei-
la Aliisa Ruumensaari, Theo 
Fred Gabriel Sundqvist, Ed-
vin Aukusti Taskila, Taavi Ju-
hani Junttila, Peetu Johan 
Kristian Lahtela, Minttu Eli-
na Määttälä, Vilho Kari Ma-
tias Vainio.

Vihityt
Tuomiokirkko: Petri Henrikki 
Niemelä ja Saara Sofia Lehto-
saari, Erkki Samuli Vähätiitto 
ja Juulia Roosa-Maria Kämä-
räinen, Antti Pekka Lauri Han-
tula ja Kiira Solveig Lagerlöf. 
Haukipudas: Pekka Antero 
Komulainen ja Tarja Tuulik-
ki Lepistö, Sami Mikael Pet-
teri Parviainen ja Maria An-
niina Koskela.
Karjasilta: Juho Sakari Mal-
kamäki ja Suvi Anna Marika 
Nyman, Elias Santeri Poukku-
la ja Sofianna Eerika Kujala, 
Sami-Peeter Kristian Kokko-
nen ja Reeta Matleena Laiti-
nen, Samuel Juhana Härö ja 
Jenna Lyydia Määttä.
Oulunsalo: Tomi Juhani Kuk-
koaho ja Tiina Johanna Polvi.
Tuira: Riku Juhani Tolonen 
ja Anna Wilhelmiina Friman, 
Vesa Tapio Komulainen ja 
Aune Maria Koistinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Elma Maria 
Kiiskinen 97, Rauha Marjat-
ta Kortti 83, Marja-Liisa Kaa-
rina Sutinen 61, Veikko Ante-
ro Nurmela 87, Martti Einari 
Seppänen 86, Kaarlo Juhani 
Vahtola 84.
Haukipudas: Päivi Sinik-
ka Erkkilä 64, Maila Emilia 
Krigsholm 87, Keijo Tapani 
Kaattari 39, Marjo Susanna 
Latvalehto 27.
Karjasilta: Eino Tuomas Ki-
viahde 85, Katri Elisabet 
Saukkonen 94, Voitto Veli 
Puotiniemi 89, Kaisa ja Juho 
Pärkän kuolleena syntynyt 
pienokainen.

Kiiminki: Jouko Veli Piira 65, 
Veikko Vilho Sirviö 71.
Oulujoki: Reino Johannes 
Lastulampi 77, Kerttu As-
ta Pulkkinen 77, Ritva Kaisa 
Holappa 70, Mirja Heleena 
Runtti 81.
Oulunsalo: Eeva Alina Lauk-
ka 65, Kalevi Väinämö Sark-
kinen 79.
Tuira: Heimo Kalervo Heik-
kinen 83, Elsa Inkeri Korho-
nen 82, Aimo Anselm Olli-
la 88, Martti Juhani Sirkka-
vaara 59, Toini Sinikka Pelko-
nen 85, Terttu Marjatta Pu-
taala 74, Heidi Armiida Räi-
sänen 92.

juhannushartaudessa ju-
hannusaattona kello 17.30. 
Turkansaaressa pidetään 
myös lauantaina jumalan-
palvelus kello 12. 

Turkansaaren lisäksi ju-
hannuspäivän jumalanpal-
veluksia järjestetään Hau-
kiputaan kirkossa, Oulun-
salon kirkossa, Oulun tuo-
miokirkossa, Tuiran kir-
kossa ja Ylikiimingin kir-
kossa sekä Hintan seura-
kuntatalolla alkaen kello 
10. Yli-Iin kirkossa on ilta-
kirkko kello 18.

Vihkihetki
 
Tahtoisitko astella alttarille kauniissa maalaismaisemassa? 
Sortolan tilalla (Kortesuontie 68, Ylikiiminki) tähän 
on mahdollisuus lauantaina 2. heinäkuuta pidettävässä 
vihkihetkessä. Vihkimisen sijaan heinäpaalialttarilla voi 
pyytää myös avioliiton siunaamista tai avioliiton vuosipäivän 
rukoushetkeä. Sateen sattuessa on mahdollisuus siirtyä telttaan. 
Toimituksen jälkeen tarjolla on kakkukahvit maksutta.
Vihkipari voi kutsua tilaisuuteen mukaan läheisiään. 
Vihkihetki järjestetään lauantaina 2.7. kello 14–16. 
Vihkipareja pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 29.6. 
mennessä pastori Terttu Laaksoselle, p. 044 3161 565.



15Rauhan Tervehdys  |  Nro 20  |  23.6.–14.7.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus  27.6. 
ja 4.7. klo 9–11, Keskustan 
srk-tatalo. Ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
puhelimitse 044 3161 419 tai 
käymällä paikan päällä, Iso-
katu 17.

Harrastukset ja kerhot 
Pienoismallikerho su 3.7. 
klo 15–17, Heinätorin srk-ta-
lo. Kerho kaikenikäisille pie-
noismallien rakentajille, pik-
kupojista vaariin ja miksei ty-
töistä mummoihin. Kerho on 
tarkoitettu pienoismallien ja 
figuurien rakentajille. Sielä 

Nuorten aikuisten peli- ja nuotioilta 
torstaisin klo 18–21 (11.8. asti) Hietasaaren leiri-

keskuksessa. Mahdollisuus saunomiseen ja uintiin. 
Eväät ja hartaus seurakunnan puolesta. 

voi opiskella rakentelua ja 
tutustua mallien esikuvien 
historiaan yhdessä saman-
henkisten kanssa. Rakente-
lu on kärsivällisyyttä vaativa 
harrastus, joka samalla opet-
taa historiaan ja teknikkaan 
liittyvissä asioissa. 

Musiikkitilaisuudet
Soi, sooloBach! -konsert-
ti su 3.7. klo 15–16.15, Ou-
lun tuomiokirkko. Limingan 
musiikkileirin järjestämän 
Musiikkimomenttisarjan yk-
si konserteista J. S. Bachin 
Bachin sooloteoksia instru-
menteille. Vapaa pääsy, käsi-
ohjelma maksaa 10 €. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Varttihartaus 
torstaisin klo 18–18.15

23.6., 30.6. ja 7.7.
Oulun tuomiokirkossa. 
Kesävartti kirkon rau-
hassa. Kesäiset hartaus-
hetket ovat tuomio-
kirkkoseurakunnan kir-
konisäntien pitämiä. 

Sanajumalanpalvelus la 25.6. 
klo 10 Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Salla Autere ja avus-
taa Ari-Pekka Metso. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula.  
Messu su 26.6. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari- 
Pekka Metso ja avustaa Sal-
la Autere. Kanttorina Henna-
Mari Sivula. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 3.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Ari-Pekka Metso. Kant-
torina Péter Marosvári. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi 
ja radio Dei. 
Messu su 10.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Salla 
Autere ja avustaa Ari-Pekka 
Metso. Kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula ja urkurina Lauri-Kalle 
Kallunki. Radiointi radio Pooki 
ja www.virtuaalikirkko.fi. 

Opastettu kirkkokierros 
ma 27.6. klo 18–18.30 Ou-
lun tuomiokirkko. Kesä-
oppaat esittelevät kirk-
koa ja sen historiaa. 

A
rkisto / K

atja K
iiskin

en

Opastetut kävelykierrokset 
Intiön hautausmaalla

Kajaanintie 1. 
ma 27.6. klo 18–20 Siveltimellä ja sulkakynällä

ma 4.7. klo 18–20 Kuvernöörejä ja tervaporvareita

Kesäkahvila Krypta 
avoinna ma–to klo 10–19 ja pe 10–15. 
Myytävänä tuoreita leivonnaisia sekä  

silmukkalaisten tekemiä käsitöitä. 

San
n

a K
ro

o
k

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

• su 3.7. klo 15 
50. Limingan musiikkileirin konsertti: Soi, sooloBach!

• ti 26.7. klo 20 
Henna-Mari Sivula – sopraano
Lauri-Kalle Kallunki – baritoni 
Vesa Kajava – urut 

• ti 2.8. klo 20 
Zsuzsa Elekes (Budapest/Unkari) – urut

• ti 9.8. klo 20 
Ismo Hintsala (Oulu) – urut
Ville Mankkinen (Kemi) – viulu 

• to 18.8. klo 21 
Taiteiden yön konsertti
vaskikvartetti Owla ja Péter Marosvári – urut
Kvartetin soittajat: 
Arja Ollila – trumpetti ja flyygelitorvi 
Sauli Orbinski – käyrätorvi 
Markus Lankinen – pasuuna 
Juha Pisto – tuuba
Nathan Archer – lyömäsoittimet 

• ti 6.9. klo 19 
Pekka Piironen (Oulu) – urut 

• pe 23.9. klo 19  
Oulun tuomiokirkon kanttoreiden konsertti
Henna-Mari Sivula – sopraano
Lauri-Kalle Kallunki – baritoni, urut ja piano
Péter Marosvári – tenori, urut

25 vuotta

kesällä torstaisin klo 20 juhannukselta elokuun lop-
puun Haukiputaan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. 

23.6. kirkossa, Vaskikvartetti Owla: Arja Ollila trum-
petti ja flyygelitorvi, Sauli Orbinski käyrätorvi, 
Markus Lankinen pasuuna ja Juha Pisto tuuba. 
Iltahartaus Jari Flink. 

30.6. kirkossa, Jousitrio: Mikk Murdvee viulu, Johan-
na Leponiemi alttoviulu ja Heidi Peltoniemi sel-
lo. Iltahartaus Martti Heinonen.   

7.7. kirkossa, Pauliina Hyry urut. Iltahartaus pastori 
Anu Ojala.

14.7. kirkossa, MeNaiset-lauluyhtye: Anna-Kaisa Lie-
des, Eila Hartikainen, Maari Kallberg, Anneli 
Kont-Rahtola, Sirkka Kosonen ja Outi Pulkkinen. 
Iltahartaus Pekka Mustakallio.  

21.7. srk-keskuksessa, Henna-Mari Sivula sopraano ja 
Miikka Lehtoaho piano ja urut. Iltahartaus Jaak-
ko Tuisku.

28.7. kirkossa, Oulu Consort. Iltahartaus Leena Brock-
man.

4.8. srk-keskuksessa, Tomi Punkeri baritoni ja Laura 
Rahko piano. Iltahartaus Jari Flink.

11.8. srk-keskuksessa, Lauluyhtye Heliä. Iltahartaus 
Sami Puolitaival.

18.8. srk-keskuksessa, Naiskuoro D’amen, johtaa Tom-
mi Hekkala. Iltahartaus pastori Maria Hekkanen.

25.8. srk-keskuksessa, Oulujoen Kirkon Gaudiate-
kuoro, johtaa Lauri Nurkkala. Iltahartaus rovasti 
Jaakko Kaltakari.

Tilaisuuksiin vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. 

Kesäillan musiikkia 
Oulujoen kirkossa

to 7.7. klo 19 Johanna Fiskaali, laulu
 Aili Heikkilä, piano

to 21.7. klo 19 Suvilinnun lauluilta
 säestäjinä ja juontajina 
 Sanna Leppäniemi 
 ja Leo Rahko

to 4.8. klo 20 Lauluyhtye Hoijakka

Ylikiimingin kirkossa

to 7.7. klo 20 Ylikiiminkiläisiä  
 muusikoita, mm.   
 Eeva-Kaisa Kohonen, kantele, 
 Veli-Matti Rautakoski, laulu  
 Tuomo Rahko, laulu, 
 Jaakko Rahko, urut ja 
 lauluryhmä Sela 
 Leo Rahkon johdolla.

to 18.8. klo 20 BACH/BRITTEN no 3
 Juhana Ritakorpi, sello 

Yli-Iin kirkossa

ke 6.7. klo 19 Puhallinyhtye
 Laura Rahko, huilu, 
 Joonas Karhumaa, klarinetti, 
 Juha-Matti Karhumaa, pasuuna, 
 Eerik Karhumaa, baritoni, 
 Jaakko Rahko, urut

ke 27.7. klo 19 Suvilinnun lauluilta
 säestäjinä ja juontajina 
 Sanna Leppäniemi 
 ja Leo Rahko
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Menot Oulun seurakunnissa 23.6.–14.7.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Juhannuspäivän messu la 
25.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Sari Wallin, tapulikahvit
Messu su 26.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Seija Helomaa, avus-
taa Erja Haho, kanttorina Sari 
Wallin, radiointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, avustaa Elisa Hap-
ponen, kanttorina Sari Wallin.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. Huom! 4.7. ja 11.7. 
ei ole päivystystä.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 26.6. klo 
17 Juhannusseurat Kiimingin 
kirkko, Pekka Aittakumpu  su 
10.7. klo 12 seurat ry:llä, Es-
ko Mattila.
Kirkkoherra Pauli Niemelä 
lomalla 13.6.–3.7.2016, vs. 
kirkkoherra Miia Seppänen.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 25.6. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Martti 
Heinonen. Kanttorina Han-
nu Niemelä. Jumalanpalve-
luksen jälkeen pystykahvit 
kirkossa. 
Messu su 26.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Musta-
kallio, avustaa Martti Heino-
nen. Kanttorina Hannu Nie-
melä, musiikkiavustajana  
Reijo Alatalo, laulu. Radio 
Pooki. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa.
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, avustaa Martti Hei-
nonen. Messudiakonina Pau-
la Hiltunen, kanttorina Eeva 
Holappa. Kesäripari 2:n kon-
firmaatio. 
Messu su 10.7. klo 
10 kirkossa. Toi-
mittaa Anu 
Ojala, avustaa 
Leena Brock-
man. Messu-
diakonina Jo-
hanna Kerola, 
kanttorina Ee-
va Holappa. Radio 
Dei. Messun jälkeen 
pystykahvit kirkossa. 

Musiikkitilaisuudet
Kesäillan sävelhartaudet 
Haukiputaan kirkossa ja seu-
rakuntakeskuksessa kesällä 
2016 torstaisin klo 20 juhan-
nukselta elokuun loppuun. 
23.6. kirkossa Vaskikvartetti 
Owla: Arja Ollila trumpetti ja 

flyygelitorvi, Sauli Orbinski 
käyrätorvi, Markus Lankinen 
pasuuna ja Juha Pisto tuuba. 
Iltahartaus Jari Flink. 

30.6. kirkossa Jousit-
rio: Mikk Murd-

vee viulu, Jo-
hanna Lepo-
niemi altto-
viulu ja Hei-
di Peltonie-
mi sello. Ilta-

hartaus Martti 
Heinonen.   

7.7. kirkossa Paulii-
na Hyry urut. Iltaharta-

us pastori Anu Ojala.
14.7. kirkossa MeNaiset-lau-
luyhtye: Anna-Kaisa Liedes, 
Eila Hartikainen, Maari Kall-
berg, Anneli Kont-Rahto-
la, Sirkka Kosonen ja Outi 
Pulkkinen. Iltahartaus Pek-
ka Mustakallio.  
Tilaisuuksiin vapaa pääsy, 
ohjelma 5 euroa.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na to 23.6. klo 9–14, juhan-
nusaattona suljettu.
Kesäkahvila lähetystyön hy-
väksi tiistaista perjantaihin 
14.6.–5.8. klo 12–15 Wirk-
kulassa. Ks. ilmoitus.
Nuotioilta ke 6.7. klo 18 Kel-
lon Kiviniemen kalasatama. 
Ks. ilmoitus.
Kellonkartanon toimintaa: 
Juhannusjuhlat 24.–26.6., 
Kartanon kirkko sunnuntai-
sin klo 13.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: juhannusseurat la 25.6. 
klo 17 Isoniemen leirikes-
kuksessa, seurat su 26.6. klo 
14 Kultasimpussa, seurat su 
10.7. klo 18 ry:llä, pihaseurat 
ke 13.7. klo 18.30 Koukkaril-
la, Jokelantie 233. Kello: seu-
rat su 10.7. klo 17 Kellon srk-
kodissa.

Haukiputaan kirkko on 
tiekirkko ja avoinna yleisölle 

6.6.–26.8. maanantaista perjantaihin 
klo 10–18, jolloin myös kirkon 

opas on paikalla.

Kiimingin 
kirkko on

tiekirkkona 
avoinna 

ma-pe 27.6.– 31.7.
klo 12–18. 

 Tervetuloa 
kuuntelemaan lähettien 
kuulumisia maailmalta!

Kesäkahvila 
lähetystyön hyväksi 
tiistaista perjantaihin 14.6.–5.8. 
klo 12–15 Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D. 

Tarjolla nuorten tekemiä leipomuksia, kahvia, teetä ja 
mehua kohtuulliseen hintaan. Wirkkula seurakunta-
keskuksen sisäpihalla on mukava paikka poiketa kah-
ville kauempaakin ja samalla reissulla kannattaa käydä 
myös tutustumassa kirkkoon.

Nuotioilta 
keskiviikkona 6.7. klo 18 Kellon Kiviniemen kalasatamas-
sa. Kokoonnutaan yhteen iltakahville ja makkaranpais-
toon, laulamaan ja hiljentymään kesäisenä iltana. Va-
rustautuminen sään mukaisesti. Mukaan voi ottaa myös 
oman retkijakkaran. Seurakunnan työntekijöistä muka-
na Pekka Mustakallio, Johanna Kerola ja Eeva Holappa.

Kesäillan 
sävelhartaudet 

Haukiputaan kirkossa 
ja seurakuntakeskuk-
sessa torstaisin klo 20 

juhannukselta 
elokuun loppuun.

Heinäkuussa 2016
keskiviikkoisin klo 19

RIPPIKOULULAULUJA  
KESÄILLASSA
ke 6.7. Jäälin kappeli

URKUKONSERTTI  
CHRISTIAN AHLSKOG
ke 13.7. Kiimingin seurakuntatalo

VANHOJEN  
KOULULAULUJEN ILTA
ke 20.7. Kiimingin seurakuntatalo

OULUN NMKYN  
VASKIVEIKOT
ke 27.7. Kiimingin seurakuntatalo

Kesämusiikit

Vietämme 
lähetyksen päivää 

Kirkkopirtillä 
la 2.7. klo 12–14. 

Su
o

m
en Läh

etysseu
ra / A
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itikain

en
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16

Karjasillan kirk-
koherranvirasto 
avoinna torstaina 
23.6. klo 9–14.

p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Eläkeläisten kesäkerhot 2016
Kesäkuussa  
Karjasillan kirkko to 23.6. klo 13–14.30

Heinäkuussa
Maikkulan kappeli ma 4.7. klo 12–13.30
Pyhän Andreaan kirkko to 14.7. klo 12–13.30
Kastellin kirkko to 21.7. klo 13–14.30
Karjasillan kirkko to 28.7. klo 13–14.30

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 29.6. ja ke 
13.7. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Kesäraamattupiiri to 30.6. ja 
to 14.7. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 3.7. klo 15, Karjasillan 
kirkko. 

Eläkeläisten leiripäivä
tiistaina 9.8. klo 8.30–15 Hietasaaressa. 

Leiripäivän hinta on 20 € 

ja se maksetaan leiripäi-

vän aikana. Hintaan si-

sältyvät kuljetukset, aa-

mupala, lounas ja päi-

väkahvi. Leiripäivään il-

moittautuminen per-

jantaihin 1.7. mennes-

sä Anu Kontiolle p. 040 

5747 162. 
Linja-auto aikataulu ja reitti: 7.30 Kaakkurin City-

marketin R-kioskin puoleinen parkkipaikka, 7.40 

Maikkulan kappelin piha, 7.50 Kastellin kirkon edes-

tä, 8.00 Kaukovainion kappelin edestä, 8.10 Karjasil-

lan kirkon edestä, 8.15 Madetojansalin pysäkki (Ca-

ritaksen lähellä).

Leiripäivässä mukana diakonissat Päivi Rahja ja 

Anu Kontio. Tulethan sinäkin!

Syksyllä 2016
Kastellin kirkon pappilankamarissa Töllintie 38
keskiviikkoisin klo 18–20

24.8.  Jukka Viikilä: Akvarelleja Engelin kaupungista
 Pauliina Vanhatalo: Pitkä valotusaika
21.9.  Juha Itkonen: Anna minun rakastaa enemmän
 Laura Honkasalo: Perillä kello kuusi
19.10. Jevgeni Vodolazkin: Arsenin neljä elämää
 Milja Kaunisto: Kalmantanssi
23.11. Laurence Sterne: Tristram Shandy – elämä ja  
 mielipiteet TAI
 Joël Dicker: Totuus Harry Quebertin tapauksesta
14.12. Eeva Joenpelto: Vetää kaikista ovista
 Helena Ruuska: Eeva Joenpelto. Elämän kirjailija

Lukeminen on hyvä ja oivallinen harrastus. Se syn-
nyttää ajatuksia, pohdintaa, kysymyksiä ja keskuste-
lukumppanin tarpeen. 
Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toivomasi foorumi.
Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, kirjoissa 
avautuvat uudet maailmat silmiesi eteen. Avaa kirja 
ja lue, anna itsellesi aikaa ja tule jakamaan lukukoke-
muksiasi Kastellin kirkon pappilassa, kerran kuukau-
dessa keskiviikkoisin klo 18. Siellä nähdään!

Lisätietoja: pastori Juha Vähäkangas, p. 040 5747 158, 
juha.vahakangas@evl.fi.

Soi sooloBach! -konsertti 
torstaina 30.6. klo 17.30 Karjasillan kirkossa.
Limingan musiikkiviikot 50 vuotta, juhlake-
sän musiikkimomentti.  Musiikkiviikkojen op-
pilaat ja opettajat esiintyvät. Tilaisuuden kes-
to on noin tunti. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
Limingan musiikkiviikkojen juhlakesän 2016 
toiminnan hyväksi.

Juhannuspäivän karkelot
la 25.6. klo 13 Karjasillan kirkko

Juhannuspäivää juhlitaan yhdessä Karjasillan kirkol-
la. Ohjelma alkaa messulla klo 13, jonka jälkeen oh-
jelmassa on muun muassa juhannustytön ja -pojan 
seppelöinti, juhannusruusujen jako, yhteislauluja, 
malja ja oodi kesälle sekä pieniä kilpailuja. Tarjolla on 
perinteiseen tapaan juhannuspäivän kirkkokahvit. 

Kesäkahvila 
Keto
Karjasillan kirkon 
pihalla klo 14–18 
to 23.6., to 30.6. 
ja to 21.7.

Vietä virkistävä kah-
vihetki yhdessä papin 
kanssa rupatellen tai 
vaihda kuulumisia tois-
ten kanssa. Kesäkahvila 
Keto on avoinna neljä-
nä kesäpäivänä. Kahvin 
ja teen lisäksi tarjolla 
yhden euron hintaisia 
makeita ja suolaisia ma-
kupaloja. Kahvila liittyy 
osana Karjasillan kau-
punkiviljelyä. Kahvilan 
tuotto menee lähetys-
työlle. Sateen sattuessa 
kahvila on avoinna kir-
kon seurakuntasalissa. 

Jumalanpalvelukset

Messu la 25.6. klo 13, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
kanttorina Juha Soranta. Kirkkokahvit. Kolehti 
taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten 
auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta.
Messu su 26.6. klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttorina Juha Soranta.  
Konfirmaatiomessu su 26.6. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, avustaa Esa Arbelius, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Konfirmaatio Kastelli 3. 
Messu su 26.6. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Juha Soranta. Kolehti Kirkon 
ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta. 

Messu su 3.7. klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Olavi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 3.7. klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Juha Vähäkangas, kanttorina Miikka 
Lehtoaho. 
Messu su 3.7. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien 
ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen 
Kirkkohallituksen kautta. 

Konfirmaatiomessu su 10.7. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Kimmo Kieksi, avustaa Esa Arbelius, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Konfirmaatio Karjasilta 5.
Messu su 10.7. klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 10.7. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttorina Riitta Piippo. 
Konfirmaatiomessu su 10.7. klo 14, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Kimmo Kieksi, avustaa Esa Arbelius, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Konfirmaatio Karjasilta 6. Kolehti Tumani 
yliopiston, makumiran teologinen seminaari Tansaniassa, 
Suomen Lähetysseuran kautta. 

Kirkko lähelläsi 
verkossa

Karjasillan kirkon juma-
lanpalvelukset kuultavis-
sa nettiradiossa www.ou-
lunseurakunnat.fi/verk-
kokirkko.

"Näin unta kesästä kerran" 
- suven runoilta Eino Leinon ja Lauri Viidan 
lyriikasta ke 6.7. klo 18 Kastellin kirkossa. 
Kesä on täällä! Miltä kesä kuulostaa? Runon ja suven 
päivänä olet tervetullut Kastellin kirkolle. Runottaren 
sulokutsua esiintuovat Hilja Alasuvanto, Hilkka Pat-
ja, Juho Sarkamo ja Juha Vähäkangas. Kesäisiä virsiä 
ja lauluja säestää Riitta Piippo. Vapaa pääsy! Tule pai-
kalle niin tiedät enemmän!
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Juhannusaaton hartaus pe 
24.6. klo 17.30, Turkansaa-
ren kirkko.  Toimittaa Heik-
ki Pesämaa, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Messu la 25.6. klo 10, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avustaa 
Heikki Pesämaa, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Messu la 25.6. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala. 
Iltakirkko la 25.6. klo 18, 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina An-
ja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus la 
25.6. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. 
Messu su 26.6. klo 10, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarna Heik-
ki Pesämaa, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Messu su 26.6. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarna Heik-
ki Pesämaa, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Maakirkko su 26.6. klo 10 
Maalismaan koulu, Yli-Ii. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 
Maakirkko su 26.6. klo 13, 
Uuma, Ylikiiminki. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. 
Konfirmaatiojumalanpal-
velus su 3.7. klo 10, Oulujo-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–ke klo 9–11

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
Seurakuntamestari 
p. 040 522 0252

Menot Oulun seurakunnissa 23.6.–14.7.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus la 
25.6. klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Anne Hiltunen, 
avustaa Maija Sipilä, kantto-
ri Pirjo Mäntyvaara, kirkko-
väärti Outi Anias. . 
Messu su 26.6.  klo 18 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Maija 
Sivula, kanttori Anna-Kaisa 
Pitkänen, kirkkoväärti Hei-
mo Tölli.  
Hartaus ke 29.6.  klo 13.30 
Salonkartano. Hartauden 
toimittaa Päivi Liiti, kantto-
ri Pirjo Mäntyvaara. 
Kansanlaulukirkko su 3.7. 
klo 12 museolla, Päivi Liiti, 
Pirjo Mäntyvaara.

Musiikkitilaisuudet
Kesäillan musiikkia ke 29.6.   
klo 19  Oulunsalon kirkko. 
Barokkimusiikkia Oulunsa-
lon kirkossa.  Ks. ilmoitus.

Muut menot
Salonpään ry: Juhannusaa-
ton seurat pe 24.6. klo 19 
ry. Juhannusseurat su 26.6. 
klo 16.

tu Laaksonen, avustaa Jou-
ni Heikinheimo, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Saksan rippi-
kouluryhmä. 
Messu su 3.7. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala.

en kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Sari 
Meriläinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Hintta 1 rippikou-
luryhmä.
Konfirmaatiojumalanpal-
velus su 3.7. klo 13, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Tert-

Kesäkerhot varttuneelle väelle
To 28.7. klo 13 Myllyojan srk-talo 
Ma 27.6. ja 11.7. klo 12 Sanginsuun srk-koti 
Ke 20.7. klo 13 Huonesuon srk-koti 
Ke 29.6. klo 10 Ylikiimingin srk-talo
Ke 13.7. klo 11 Yli-Iin srk-talo 
Varttuneemman väen kohtaamispaikka kahvikuppo-
sen äärellä. Tule tapaamaan tuttuja ja ehkä vähän vie-
raitakin. Hyvä kahvi saa jutun luistamaan ja mukavassa 
seurassa mieli virkistyy. 

Kesäillan musiikkia 
keskiviikkona 29.6. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

 
Barokkimusiikkia. 

Tiina Nikander-Koivukangas, huilu
Kari Suvilehto vihuela ja arkkiluuttu

Säveltäjänimiä J.Dowland, G.H.Stölzel, J.S.Bach, 
D.Scarlatti, G.F. Händel, C.Ph.E.Bach

Ohjelmamaksu 5 €
Lämpimästi tervetuloa!

Messu su 3.7. klo 10, Yli-
Iin kirkko. Toimittaa Terttu 
Laaksonen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. 
Maakirkko su 3.7. klo 13 Sor-
tolan maatila, Joloskylä, Yli-
kiiminki. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. 
Konfirmaatiojumalanpal-
velus  su 10.7. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarna Heikki Pesä-
maa, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Huonesuo 1 rippikoulu-
ryhmä.
Perhemessu su 10.7. klo 12, 
Turkansaaren kirkko.  Toimit-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Muksujen 
museoviikko.
Messu su 10.7. klo 10, Ylikii-

mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, saarna Jouni Rii-
pinen, kanttorina Leo Rah-
ko, Ylikiimingin kirkkokuo-
ro. Kirkon 230-vuotisjuhla. 
Kirkkokahvit kirkolla.
Maakirkko su 10.7. klo 14, 
Kierikki-keskus, Yli-Ii. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Jaakko Rahko.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 27.6., 
ma 4.7. ja ma 11.7. puheli-
mitse maanantaina klo 9–11, 
p. 040 7033 690. Vastaanot-
to muissa asioissa sopimuk-
sen mukaan ottamalla yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään. 
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Juhlajumalanpalvelus 
su 10.7. klo 10 Ylikiimingin kirkossa. Ylikiimingin 
kirkon 230-vuotisjuhla. Juhlajumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit kirkolla ja esitelmä aiheesta 
Jakob Rijf Ylikiimingin kirkon suunnittelija ja raken-
taja, luennoi Paula Mäkelä Jyväskylän yliopistosta.

Virkistyspäivä Oulujoen 
seurakunnan eläkeläisille 
Hintan seurakuntatalossa ti 23.8. klo 9–14.
Päivä sisältää aamukahvit, yhteistä ohjelmaa, ruokailun 
ja päiväkahvit. Osallistujille lähetetään kirje, jossa lin-
ja-autoreitti ja aikataulu. Maksu 20 € kerätään päivän 
aikana. Ilmoittautumiset ke 20.7. ja to 21.7. klo 9–12, p. 
040 7033 690.

 K
irko

n ku
vap

an
kki / Ju

h
o A

latalo / Stu
d

io Ilp
o O

kko
n

en

Maakirkot
su 29.6. klo 10, Maalismaan koulu, Yli-Ii
su 29.6. klo 13, Uuma, Ylikiiminki
su 3.7. klo 13, Sortolan maatila, Joloskylä, Ylikiiminki
su 10.7. klo 14 Kierikki-keskus, Yli-Ii

A
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aisa A
n

ttila

Lämmin kiitos 
kaikille seurakuntamme  
Yhteisvastuukeräykseen 

monin eri tavoin 
osallistuneille!

Kansanlaulukirkko 
sunnuntaina 3.7. klo 12 Museolla.

Kanttorina kansanlaulukirkossa Pirjo Mäntyvaara, 
viulua soittaa Sinikka Ala-Leppilampi.

Päivi Liiti, Pirjo Mäntyvaara.  
Sateen sattuessa olemme kirkossa.

Vattukujan 
päiväkerhossa on 

vielä vapaita paikkoja!

Vattukujan päiväkerho (os. Vattukuja 2) 
on monipuolisen toiminnan paikka 

vuosina 2013–2011 syntyneille lapsille. 
Kerhot alkavat elokuun puolessa välissä ja 

kokoontuvat viikottain maanantai- ja perjantai-
aamuisin klo 9–11.30. Kerhoja ohjaavat 

ammattitaitoiset ja koulutetut lastenohjaajat. 
Kesä-heinäkuussa voi ilmoittautua sähköpostilla 

hannele.heinonen@evl.fi ja elokuusta alkaen myös 
puhelimitse 044 7453 850.

Parin vuoden tauon jälkeen..

Niemenrannan ja Salonpään 
perhekerho saa jatkoa

Varjakan kylätalolla 26.8. alkaen
 perjantaiaamuisin klo 9.30–11.30.

Toiminnassa  (laulut, askartelut ja hartaudet) 
on huomioitu erityisesti lapset ja 

lapsiperheet, mutta joukkoon on tervetulleita 
kaikenikäiset ja kokoiset.
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Edullisen kahvin ja pullan lisäksi tarjolla on joka päivä erilais-
ta ohjelmaa mm. urheilupäiviä, askartelutuokiota ja leikki-
hetkiä. Kahvilan tuotto menee Suomen Lähetysseuran kaut-
ta Etiopian nälänhädän ehkäisemiseen. Pihalla on kirpputo-
ri, tuotto Missionuorten opintomatkaa varten. Kirpputorille 
voi lahjoittaa myytäväksi pientä tavaraa. Tapahtumia päivi-
tetään facebookiin: facebook.com/koskelankesa

Juhannusjuhlat 
perjantaina 24.6. klo 18 Koskelan 
seurakuntakodilla. Vietetään 
juhannusaattoa seurakuntakodin pihapiirissä. 
Klo 18 lipunnosto, lauletaan kesäisiä lauluja, hartaus-
puheita ja tuokiokuvia lähetyskentiltä. Lapsille omaa 
ohjelmaa. Ohjelman jälkeen tarjolla makkaraa, kahvia 
ja arpoja pientä korvausta vastaan. Tapahtuman tuot-
to Tuiran seurakunnan lähetystyön hyväksi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu la 25.6. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Minna 
Salmi, avustaa Lauri Kujala, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Messu su 26.6. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttori Tommi Hekkala. 
Messu su 26.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Minna Salmi, kanttori Heik-
ki Jämsä. Kesäkahvit. 
Iltamessu su 26.6. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soi-
li Pitkänen, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttori Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 29.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen. 
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Juha Valppu, avustavat 
Anssi Putila ja Kaisa Rahko, 
kanttori Anna Kälkäjä, mu-
siikkiavustus Mikko Keski-
nen. Tuira 2 konfirmaatio. 
Messu su 3.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttori Tom-
mi Hekkala. Kesäkahvit. 
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 13, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Juha Valppu, avustavat 
Anssi Putila ja Kaisa Rahko, 
kanttori Anna Kälkäjä, mu-
siikkiavustus Mikko Keski-
nen. Tuira 3 konfirmaatio. 
Iltamessu su 3.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Min-
na Salmi, avustaa Irma-Eli-
na Mukari, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Viikkomessu ke 6.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soi-
li Pitkänen. 
Messu su 10.7. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Messu su 10.7. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Riikka Honkavaara, 
avustaa Sirpa Vähäaho-Kuu-
sisto, kanttori Mikko Keski-
nen. Kesäkahvit. 
Konfirmaatiomessu su 10.7. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Helena Paalan-
ne, avustavat Pekka Jarkko, 
Hilla Jurvelin ja Ville Valto-
nen, kanttori Anna Kälkäjä. 
Rajakylä 1 konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 10.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Helena Paa-
lanne, avustavat Pekka Jark-
ko, Hilla Jurvelin ja Ville Val-
tonen , kanttori Anna Käl-
käjä. Rajakylä 2 konfir-
maatio. 
Iltamessu su 
10.7. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Toimittaa Soi-
li Pitkänen, 
avustaa Stiven 
Naatus, kantto-
ri Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 
13.7. klo 19, Tuiran kirk-
ko. Toimittaa Minna Salmi. 

Harrastukset ja kerhot 
Koskelan kesäkahvila on 
avoinna arkipäivisin klo 10-
15. Ks. ilmoitus.
Eläkeläisten kesäkerho to 
23.6. klo 13–14, Koskelan 

seurakuntakoti. Kesäker-
hoissa mukana diakonia-

työntekijä Sirpa Vä-
häaho-Kuusisto. 

Tule talkoisiin! 
pe 24.6. klo 
15, Koskelan 
seurakunta-
koti. Valmis-
tellaan yhdes-

sä juhannus-
juhlat. Ks. ilmoi-

tus
Juhannusjuhlat pe 

24.6. klo 18, Koskelan seura-
kuntakoti. Ks. ilmoitus. 
Käsityökahvilan kesä ko-
koontumiset ti 28.6., 5.7. ja 
12.7. klo 12, Koskelan seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
30.6. klo 13–14.30, Palokan 

seurakuntakoti. Kesäkerhos-
sa mukana diakoniatyönte-
kijä Sirpa Vähäaho-Kuusisto.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 27.6. klo 
9–11, p. 044 3161 412. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Lapsille ja
lapsiperheille

Kesälauluilta nuotiolla to 
30.6. klo 18–19.30, Koskelan 
seurakuntakoti. Tule laula-
maan kesälauluja nuotiolle. 
Laulamme Suvilinnun-laulu-
kirjaa kanttori Tommi Hek-
kalan johdolla. Mahdollisuus 
makkaranpaistoon.

Lapin syysretki 
30.8.–3.9.
Lähde samoilemaan Saariselän upeisiin tunturimaise-
miin. Majoittuminen Tievatuvalla, josta voi tehdä päi-
vävaelluksia oman halunsa mukaan.
Retken hinta 365 €, sis. majoituksen 2 hh huoneessa 
hyvätasoisessa Kurssitievassa, aamupalan, retkieväät 
ja päivällisen, linja-autokuljetuksen ja vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenille.
Retken vetäjinä toimivat Pekka Jarkko ja Tuulikki 
Ståhlberg. Ilmoittautumiset 5.8. mennessä tuulik-
ki.stahlberg@evl.fi. Ilmoittautuneille lähetetään ret-
kikirje ja sähköinen lasku.
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Diakonian viikonloppuleiri 
lapsiperheille 
12.–14.8. Rokualla
Tervetuloa leirille Rokuan kauniisiin maisemiin! 
Leirillä mahdollisuus ulkoiluun, ohjattuun ja vapaa-
seen yhdessäoloon sekä hiljentymiseen. Leirillä mu-
kana diakoniatyöntekijät Saila Luukkonen ja Raija Yr-
jölä. 
Hinta: aikuiset 47 €, lapset 32 € (sisarukset -25 %), al-
le 4-v. ilmaiseksi. Etusijalla ovat Tuiran seurakunnan 
alueella asuvat perheet. Ilmoittautuminen 9.6.–15.7. 
Oulun seurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja Raija Yrjölältä, 
p. 040 5747 093 (lomalla 13.6.–10.7.).
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Kesälauluilta 
nuotiolla 
to 30.6. 

klo 18–19.30 
Koskelan 

seurakunta-
kodissa. 

Tule talkoisiin! 
perjantaina 24.6. klo 15 Koskelan 
seurakuntakodissa. Valmistellaan yhdessä juhannusjuh-
lat. Kannetaan penkkejä, sytytetään grilliä, katetaan 
kahvipöytiä, leikataan arpalippuja yms. puuhastelua. 
Juhlissa tarjoillaan kahvia, paistetaan makkaraa, myy-
dään arpoja. Sinun apuasi tarvitaan! Ilmoittaudu tai tu-
le paikalle, aloitetaan hommat yhdessä.

Nuorten eläkeläisten 
ja työttömien leiri 
ke–pe 24.–26.8. Rokuan leirikeskuksessa. 
Leirin hinta 47 €. 
Etusijalla ovat Tuiran seurakunnan jäsenet. 
Ilmoittautuminen 23.6.–15.7. välisenä aikana 
seurakunnan nettisivujen kautta. 
Lisätietoja antavat diakonit Sami Riipinen, 
p. 040 5747 149 tai Heli Mattila, p. 040 5747 145.

K
irko

n ku
vap

an
kki / Tu

u
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io

Koskelan 
Kesäkahvila 

on avoinna 
arkipäivisin klo 10–15.

A
rkisto / R

iitta H
irvo

n
en

Retki Tallinnaan
ma–ke 15.–17.8. Lähdemme elokuiseen Tallinnaan, tu-
tustumme kaupunkiin, Marjan Tilkkutaidetaloon ja 
käymme lanka-, nappi-, kangasostoksilla Karnaluksis-
sa. Lähde mukaan! Lähdemme matkaan maanantai-
aamuna ja palaamme keskiviikko-iltana. Matkan hin-
ta 305 €, sis. linja-auto ja laivamatkat, yöpymiset puo-
lihoidolla Tallinnassa ja Helsingissä, opastetut kierrok-
set Taidetalossa ja Helsingin oopperatalossa sekä va-
kuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Matkalla tarvitaan passi.
Ilmoittautuminen 1.7. mennessä. Matkalaisille lähe-
tetään erillinen retkikirje. Lisätietoja Kirsi Merenhei-
mo-Mäenpää, p. 040 5747 106 ja Tarja Oja-Viirret, p. 
040 5747 172.
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Siikalatvan alueen yhteiset 
herättäjäjuhlille lähtöseu-
rat su 3.7. klo 19 Pyhännän 
kirkossa, mm. Aino Martti-
la, Merja Jyrkkä. Kahvit srk-
talossa.
Lettukestit ke 6.7. klo 12.30 
Koivulehdossa.

Konfirmaatioharjoitus 
la 9.7. klo 10 Pulkkilan 
ja klo 13 Rantsilan se-
kä la 16.7. klo 10 Kesti-
län  ja klo 13 Pyhännän 
kirkossa.

Hartaushetki ke 13.7. klo 14 
Pohjantähdessä.
Virsi-ilta pe 15.7. klo 18 
Rantsilan srk-talossa, Arja 
Leinonen ja Jonne Pirkola.
Naistenpiiri pe 15.7. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 10.7. klo 12 Kestilän 
ry:llä, Yrjö Koskimäki, Mark-
ku Launonen.  Pulkkila: Seu-
rat su 26.6. klo 19 ry:llä, Art-
tu Terho. Seurat su 10.7. klo 
13 ry:llä. Pyhäntä: Seurat 
su 26.6 klo 16 ry:llä. Rantsi-
la: Seurat su 26.6. klo 18.30 
ry:llä, Markku Holma. Seurat 
su 10.7 klo 18.30 ry:llä, Mau-
no Mustapää.

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 23.6.–14.7.2016

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 23.6.–14.7.2016

Juhannuskirkko la 25.6. 
klo 10 kesäkirkossa van-
han kirkon raunioilla (sa-
desäällä kirkossa). Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.
Iltakirkko su 26.6. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
Sanajumalanpalve-
lus su 3.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Mikko Sal-
mi, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.

Suvi-illan yhteislauluhetki 
to 30.6. klo 18 kirkossa. Ve-
täjinä Teija ja Mikko Salmi. 
Kirkkoherra Timo Juntunen 
vuosilomalla 27.6.–8.7. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Nuorten aikuisten peli- ja nuo-
tioilta torstaisin klo 18–21 (11.8. 
asti) Hietasaaren leirikeskukses-
sa, Hietasaarentie 19. Mahdolli-
suus sanomiseen ja uintiin. Eväät ja hartaus seurakun-
nan puolesta.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kesätoimintaa
voi seurata ja ilmoitella Facebookissa ryhmässä
”Kristitty kesä 2016”. Laita tänne rohkeasti pienet ja isot 
menovinkit! Liity ryhmään, jos haluat julkaista!

Erityisdiakonia

KUULOVAMMAISET
Kesäillan vietto to 23.6., 30.6., ja 14.7. klo 17, Hietasaa-
ren leirikeskus. Kuurojen ja kuulovammaisten illanviet-
to kaupunkileirikeskuksessa. Ohjelmassa kahvitarjoilu ja 
hartaus sekä vapaata yhdessäoloa leikkien ja pelaten. 
Hyvällä säällä kesällä olemme ulkona, mutta sateen sat-
tuessa sisätiloissa.

Hietasaaren  
kaupunkileirikeskuksessa

Hietasaarentie 19
ma 6.6. – to 30.6.2016

Lämsänjärven  
kaupunkileirikeskuksessa

Hiihtomajantie 2
to 9.6. – pe 15.7.2016

LASTENPÄIVÄT
2016

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululai-
sille (2006–2009 syntyneille). Lastenpäivät ovat joka 
arkipäivä klo 10–15, paitsi juhannusaattona.

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, ohjat-
tua toimintaa, leikkejä, askartelua, pelaamista ja ret-
kiä. Lapset saavat päivittäin lämpimän aterian. Toi-
minta on ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu.

Lastenpäiville ilmoittaudutaan 2.5.2016 alkaen osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat

Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä:
lastenohjaaja Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi
lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää,  
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Lisätietoa Lämsänjärven  
lastenpäivistä:
lapsi- ja perhetyönsihteeri  
Mari Jääskeläinen,  
mari.jaaskelainen@evl.fi
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi,  
marjaana.lassi@evl.fi

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna kesäkuussa ke–pe klo 12–18. 
Heinäkuussa suljettu.

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Lähetys

Koskelan kesäkahvila (Koskelan seurakuntakoti, Kos-
kelantie 86) on avoinna 6.6.–28.7. maanantaista tors-
taihin kello 10–15.

Kesäkahvila Keto Karjasillan kirkon pihalla klo 14–18 
to 23.6., to 30.6. ja to 21.7.

Haukikiputaan Wirkkulan kesäkahvila 
tiistaista perjantaihin 14.6.–5.8. klo 12–15 Wirkkulassa, 
Kirkkotie 10 D. Lähetystyön hyväksi. 

Kesäkahvila Krypta avoinna ma–to klo 10–19 ja pe 10–
15. Myytävänä tuoreita leivonnaisia sekä silmukkalais-
ten tekemiä käsitöitä.

Rauhan Tervehdys ilmestyy 
kesällä  14.7., 4.8. ja 18.8.

Hailuodon kirkko 
on avoinna 26.6.–31.7. 

välisenä aikana 
sunnuntaisin klo 11–15. 
Muina aikoina kirkon 

näytön voi tilata 
ryhmille työntekijöiden 

numeroista.

Bättre Folkin 
konsertti 

su 3.7. klo 14 kirkossa. 
Mirel Wagner.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen kesähartaus joka sunnuntai 19.6.- 
14.8. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Summer devotion in English every Sun from 19th June 
to 14th August at 4 p.m. in St. Luke’s Chapel.
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Piippolan kirkko 
tiekirkkona

avoinna 27.6.–5.8. 
ma–pe  klo 9–15.

Oululainen yksin asuva
perheetön nainen 

tarvitsee uuden pyykinpesukoneen

www.lahjoitaapua.fi/kohde/1022
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 23.6.–14.7.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Jumalanpalvelukset
Messu la 25.6.klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Hannu Lauriala, kanttorina Unto Määttä, laulu Milla 
Julkunen.
Messu la 25.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 25.6. klo 13 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen. Suntio Heikki 
Niilekselän eläkkeellelähtöjuhla srk-talossa.
Messu la 25.6. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Lauriala, kanttorina Unto Määttä, laulu Milla 
Julkunen. Lähetyskahvit tapulissa.
Messu su 26.6. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Risto Räihä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Rukoushetki su 26.6. klo 13 Sipolassa vanhan 
saarnahuoneen muistomerkillä. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Maakirkko su 26.6. klo 15 Järvikylän Saarella, 
Saarentie 100. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kahvitarjoilu, josta vapaaehtoinen maksu 
Kestilän museoyhdistys ry:n toiminnan tukemiseen.
Kestilän kyläpäivien sanajumalanpalvelus su 3.7. klo 
10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Pekka Kyöstilä. Kestilän kyläpäivät. Sankarihaudoilla 
puhe Riikka Karppinen ja kukkalaitteen laskeminen. 
Kotitalousseuran järjestämä perinneruokailu srk-kodissa.
Piippolan ja Pulkkilan rippikoululaisten 
konfirmaatiomessu su 10.7. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen. 
Kansanlaulukirkko su 10.7. klo 12 Piippolan pappilan 
rannassa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina 
Pekka Kyöstilä. Piippolapäivät, ”kansallispukujen 
tuuletuspäivä”. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu su 10.7. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Niko Maarala. Lähetyskahvit tapulissa.

Kastettu:  Taika Ellen Kristiina Ryky (Piippola), 
Oiva Jaakko Matias Pekki (Rantsila)
Vihitty: Jouni Vili Petteri Leiviskä ja 
Saila Sisko Rasinkangas (Kestilä), 
Matias Sampo Juhani Kamula ja 
Sara Magdaleena Similä (Pyhäntä), 
Tero Oskari Huovinen ja 
Anniina Milka-Maria Salo (Järvenpää)
Kuollut: Kari Olavi Halonen 54 (Kestilä), 
Kaarlo Henrik Piippo 65 (Pulkkila), 
Eino Nissinen 83 (Kestilä)

Syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 

ajalla 30.5.–28.8. osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi. 

Juhannuksen sanajumalanpalvelus 
la 25.6. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.
Rantakirkko Varjakassa 
su 26.6. klo 13. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen. 
Kirkkokahvit Hailuoto-laivalla.
Jos tarvitset kyytiä, niin kyyti lähtee srk-talolta 12.30.
Sanajumalanpalvelus 
su 3.7. klo 13 kirkossa. Toimittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.
Messu 
su 10.7. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

Lähetysilta to 23.6. klo 18 
srk-talossa, vieraana Aitan 
perhe. Kahvitarjoilu ja ar-
vontaa nimikkolähettien hy-
väksi.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 29.6. klo 14.
Virasto suljettuna heinä-
kuussa 11.–22.7. 

Soi, yötön yö! Limingan 
musiikkiviikkojen kon-
sertti Lumijoen kirkossa 
ti 5.7. klo 21. Kirkkoon va-
paa pääsy, ohjelma 15 €. 

Virsi-ilta  
perjantaina 15.7. klo 18 Rantsilan srk-talossa.
Arja Leinonen ja Jonne Pirkola

Kesäinen kerhopäivä 

 

Lähetystyöllä on myyntipöytä
Rantsilan kyläpäivien toritapahtumassa la 16.7.
Otetaan vastaan myytävää ja arpajaisvoittoja. 
Tuotto lähetystyölle.

tiistaina 5.7. klo 12 Piippolan Väinölässä. 
Seurakuntakerholaisten ja Väinölän asukkaiden 
kesäinen kerhohetki Väinölän ulkoterassilla. 
Juodaan kahvit, paistetaan makkaraa ja laulellaan. 
Sateen sattuessa olemme sisällä. Tervetuloa.

Kesäisten laulujen
perheilta

sunnuntaina 17.7. klo 18 
Junnonojan Rukoushuoneella

Kahvila Laakkolan kylätalolla ja 
lapsille touhua pihapiirissä.
Lauluillassa Martti Arkkila,

Samuel Korhonen, 
Timo Hakkarainen ja Pekka Kyöstilä.

Tervetuloa laulamaan ja viettämään yhteistä iltaa!

Uuden toimitilarakennuksen lattia valettiin 13.6. Rakennus alkaa nyt olla hahmollaan. Rakennus ja timpurit 
jäävät kohta ansaitulle vuosilomalle.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

 

Lähetysjuhliin toivotaan myyjäis- ja arpajaisvoit-
toja. Toimitus 19.8. mennessä kirkkoherranvirastoon.

Rippinuoret konfirmaatiopäivänä.

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l

Kantelekonsertti 
torstaina 23.6. klo 19 kirkossa. 

Katri Kangas ja Sari Päätalo 
musisoivat konserttikantelein. 

Vapaa pääsy, 
ohjelmamaksu 10 €.

K
u

vat: W
kip

ed
ia, arkisto

Kastettu: Urho Juha Petteri Keränen.
 Kuollut: Atte Tapio Henttu 78.
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Kesäkahvilat
Tupoksessa Vanamon 
olohuoneessa, 2. kerros 
Kesä- ja heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10–12. 
Kirkonkylän seurakuntatalolla kaikenikäisille leppoi-
sasti yhdessä rupatellen ja laulaen to 7.7. ja to 28.7. sekä 
ke 20.7. Pihakirkko.

Seurakunnissa tapahtuu  23.6.–14.7.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele

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

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Jussilan porinahetki ti 28.6. 
klo 13. Kahvitarjoilu. Muka-
na diakonissa Sinikka
Niittypäivä la 2.7. pappilan 
viereisellä niityllä. Seurakun-
nan työntekijöitä paikalla ta-
paamisia varten.
Niittypirtin kesäinen het-
ki ma 4.7. klo 13 Päiväsalissa. 
Kaffitarjoilu. Mukana dia-
konissa Sinikka 
Partio: To 7.7. päivystys Par-
tiotoimistossa klo 16–17. Pök-
kelön leiriläiskokous seura-

Kirkkoherranvirasto avoin-
na to 23.6. klo 10–15.
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-

la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 

Juhannuspäivän sanajuma-
lanpalvelus la 25.6. klo 10 
Vanhassa kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
tori Marjo Irjala. Messun jäl-
keen tapulikahvit.
Messu su 26.6. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Kaido Soom, messudiakoni 
Noora Kutilainen, kanttori 
Marjo Irjala. Messun jälkeen 
tapulikahvit.
Konfirmaatiomessu la 2.7. 
klo 13 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Päi-
vi Ollikainen, avustaa Kaido 
Soom, messudiakoni Pia Rät-
tyä, kanttori Marjo Irjala.
Messu su 3.7. klo 10 Vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Kaido 
Soom, messudiakoni Noo-
ra Kutilainen, kanttori Mar-
jo Irjala. Messun jälkeen ta-
pulikahvit.
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 13 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Päivi Ol-
likainen, messudiakoni Arto 
Pisilä, kanttori Marjo Irjala.
Messu su 10.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Vesa Äärelä, messudiakoni 
Antti Ristkari, kanttori Mar-
jo Irjala. Messun jälkeen ta-
pulikahvit.
Konfirmaatiomessu su 
10.7. klo 13 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki, avus-
taa Vesa Äärelä, messudia-
koni Antti Ristkari, kantto-
ri Marjo Irjala.

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Juhannuspäivän mes-
su La 25.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa ja saarnaa 
Ilkka Tornberg, kanttori-
na Tiina Saukkoriipi-Haa-
pala, jumalanpalvelusryh-
mä: Rauhanyhdistys
Messu su 26.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula, kant-
torina Tiina Saukkorii-
pi-Haapala. Kesän toisen 
rippikouluryhmän konfir-
maatio.
Messu su 3.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Aino Pieskä avusta-
janaan Ilkka Tornberg, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, jumalan-
palvelusryhmä: Diakonia
Messu su 10.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Maisa Hautamäki 
avustajinaan Aino Pieskä 
ja Marika  Kamps. Kesän 
kolmannen rippikouluryh-
män konfirmaatio.

65+ leiri eläkeläisille 
Törmälän tilalla  Siikajoella 24.–25.8.
Minileiri yli 65-vuotiaille. Täysihoito, 
kuljetus ja ohjelma 50 €. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen 25.7. mennessä 044 
752 1226 / Ilmonen  tai 044 752 1220 / khran virasto

Kastettu: Santtu Aatos Ahola, 
Iita Selina Hietamäki, 
Benjamin Matias Miettunen, 
Manuel Benjami Pitkänen,
Veikka Eerikki Tyni
Kuollut: Erkki Abram Kärppä 80, 
Aino Hillevi Lempinen 76, 
Eeli Eemil Niemelä 80

Kastetut: Roosa Elma Elisabeth Laurila, 
Elisa Sofia Raitio, Milja Juulia Kärkkäinen, 
Lenna Johannes Hentilä,Lauri Asser Kaikkonen, 
Moona Aurora Juutinen, Eevi Marie Ojala, 
Sanni Sofia Keinänen
Vihitty: Joonas Mikael Keränen ja 
Pilvi Annada Pelkonen
Kuollut: 
Leena Lea Kyllikki Alatalo s. Leinonen 71, 
Sirkka Kyllikki Jurvelin s. Lapinlampi 80, 
Pentti Pellervo Junttila 94, 
Ritva Marjatta Mankinen 76

Kaipaatko kuuntelijaa tai keskustelukumppania, koet-
ko yksinäisyyttä, painaako mieltäsi huolet tai haluatko 
jakaa riemun ja onnen hetkiä? HelsinkiMission 

Senioripysäkki®-keskusteluryhmä 
tarjoaa mahdollisuuden luottamukselliseen keskuste-
luun. Ryhmässä on mahdollista jakaa kokemuksia, aja-
tuksia ja tunteita sekä löytää niille uusia merkityksiä ja 
näkökulmia. 
Syksyllä käynnistyy Senioripysäkki-keskusteluryhmä yli 
60-vuotiaille. Ryhmään pääsee mukaan haastattelun ja kes-
kustelun kautta. Ryhmän koko on 6–8 henkilöä ja ryhmä 
kokoontuu 15 kertaa. Jos olet kiinnostunut tulemaan ryh-
mään mukaan, soita ryhmän ohjaajalle, diakonissa, sosio-
nomi (AMK) Leena Hintsalalle 13.6. alkaen p. 040 7790 365.

KESÄKERHOTOIMINTAA 
6.6.–1.7. ja 1.–10.8. klo 9–15 maanantaista perjantaihin 
Kokkokankaan srk-keskuksessa ja Keskustan srk-talolla.
Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista 
eikä osallistumismaksua.
Kerholaisella tulee olla omat eväät 
mukana, kerhopisteissä on jääkaapit 
ja mikroaaltouuniit. 
Huoltajan tulee käydä kesäkerholaisen 
ensimmäisellä kerhokerralla tuomassa 
kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake.
Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti 
ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. 
Ohjattua toimintaa tarjotaan päivittäin.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen lähiesimies
Saija Kivelä, p. 040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.
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Lähetystyö kiittää 

JUHANNUSJUUSTON
maidon lahjoittajia, talkoolaisia ja 
juuston ostajia. Hyvää juhannusta! 

Limingan seurakunnan pyhäkoulutyö järjestää

VIRSIMUSKARI
Laulamme ja leikimme lasten virsiä. 
Muskari kestää n. 20 min. Säävaraus. 
Ma 11.7. Tupos
• klo 9.30 Saunapeikko, Saunametsä 28
• klo 10.30 Leikki-riipi, Sortavalantie 23
Ti 12.7. Tupos
• klo 9.30 Kuusileikki, Kuusenkierto 22
• klo 10.30 Sanaleikki, Männikönmutka 6
Ke 13.7. Kirkonkylä
• klo 9.30 Leikki-Linnukka, Linnukkatie 10
• klo 10.30 Ylipäänleikki, Värminkoskentien 
 ja Vuotilantien kulmaus
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Pyhisvartti Tupoksen 
uimapaikalla viikolla 28  
(11.–15.7.) ma–pe klo 15.

• yhteislaulua ja Raamatun-
  lause + yllätyksiä. Säävaraus.

Limingan seurakunnan 
pyhäkoulutyö

Musiikkileirin Soi 
sooloBach! -konsertti 
pe 1.7. klo 19.30 Limingan kirkossa. 
Musiikkileirin opettajat ja 
oppilaat esiintyvät. Tervetuloa! Vapaa pääsy.

kuntatalolla klo 17–18 ja  joh-
tajakokous klo 18–20. Ti 12.7. 
Pökkelö kaluston pakkaami-
nen varastolla alkaen klo 9. 
Ke 13.7. Roihu 2016 leiriläis-
kokous seurakuntatalolla klo 
18. Pökkelö 16, lippukunnan 
kesäleiri Posiolla Lapiosal-
messa.  Seikkailijat, tarpojat 

ja samoajat 13.–17.7. Suden-
pennut leirillä 15.–17.7. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät  www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: su 26.6 klo 
16 ja 17.30 seurat ry:llä.  Su 
10.7. klo 16 ja 17.30 seurat 
ry:llä.

To 14.7. Kirkonkylä
• klo 9.30 Katrinketo, Väliaho 21
• klo 10.30 Aabraminpuisto, 
 Aabramintien kulmaus 
 (museoalue)
Pe 15.7. Tupos
• klo 9.30 Tuiskulanmäki, 
 Koivulehto 16
• klo 10.30 Leikkimutka, Ojatie 2

Kesäiset aamuhartaudet 

museon pihalla 
keskiviikkona 6.7., 

20.7., 3.8. ja 17.8. klo 10. 

Sateen sattuessa museon sisätiloissa.

torstaisin 7.7., 14.7., 21.7. 
ja 28.7. klo 12–13.30 

Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa, hartaus klo 13. 

Kesäkahvilassa on 
tarjolla pullakahvit, 

mukavaa yhdessäoloa ja 
mahdollisuus hiljentymiseen.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.
13.6.–10.7.  ma, ke 
ja to klo 9–12.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
044 7372 612

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

Kesän toiminnasta löydät tarkempaa tietoa seurakunnan kotisivulta www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: Fanni Vilhelmiina Leskelä, 
Iisa Kaarina Angeria, 
Reeta Riitu Mirjami Häkkinen
Kuollut: Pekka Ensio Risuaho 45

Kansanlaulukirkko to 23.6. 
klo 13.30 Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen, 
Timo Ustjugov. 
Juhannuslaulajaiset ja mak-
karanpaistoa pe 24.6. klo 
18 Koortilan kodassa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ke 29.6. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Soile Tuusa. 
Hartaus ke 29.6. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 

Juhannuspäivän messu la  
25.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Juhannuspäivän mes-
su la  25.6. klo 12 Kylmä-
länkylän kappelissa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov. 
Kirkkokahvit!
Suvivirsikirkko su 26.6. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttori-
na Timo Ustjugov.
Konfirmaatiomessu su 
3.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Rainer Väänänen, 
kanttorina Timo Ustjugov. 
Konfirmaatiomessu su 
10.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Timo Ustjugov. 

Juhannusaaton hartaus pe 
24.6. klo 13 Anita ja Seppo 
Junttilalla, Ojakyläntie 1.
Yhteislaulutilaisuus ke 29.6. 
klo 18 Murron rukoushuo-
neella. Laulattajana Anu Ka-
nerva-aho.
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 3.7. klo 18 Lammina-
hon talolla Vaalan Nuojualla.
Limingan musiikkileirin 
konsertti ti 5.7. klo 18.30 
Temmeksen kirkossa.
Yhteislaulutilaisuus to 14.7. 
klo 14 Tyrnävän torilla. Lau-
lattajana Anu Kanerva-aho.
Elintarvikkeiden jako tyrnä-
väläisille vähävaraisille maa-
nantaisin klo 8.30–9.30 Pö-

Juhannuspäivän sanaju-
malanpalvelus 25.6. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa  kesäteologi Mikko 
Haltsonen, kanttori Riitta 
Ojala.
Juhannuspäivän sanaju-
malanpalvelus 25.6. klo 
12 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa  kesäteologi 
Mikko Haltsonen, kantto-
ri Riitta Ojala.
Messu su 26.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, saarna Ee-
ro Nuolioja, kanttori Riit-
ta Ojala. Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
3.7. klo 10 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Anu Ka-
nerva-aho. Temmes-päivä.
Messu su 3.7. klo 18 
(huom! aika) Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Anu Ka-
nerva-aho.
Messu su 10.7. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kantto-
ri Anu Kanerva-aho.  Vuo-
den 1966 rippikoululaisten 
kirkkopyhä. Messun jäl-
keen ruokailu ja rippikou-
lutapaaminen srk-talolla.

sä III – rippikoulun päiväjakso 
29.6.–1.7. klo 9–14 srk-talos-
sa. Leirijakso 3.–8.7. Koorti-
lassa ja konfirmaatio su 10.7. 
klo 10 kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 26.6. klo 17 seurat ry:llä. 
Suviseurat 1.–4.7. Torniossa. 
Su 10.7. klo 17 laulutuokio ja 
seurat ry:llä. 

Toimintaa varhaisnuorille
Toimintapäivät (6–12 vuotiaat)
ti 2.8. klo 10–14 toimintapäivä kirkonkylällä
ke 3.8. klo 10–14 toimintapäivä Murrossa
to 4.8. klo 10–14 toimintapäivä Temmeksellä
Muista ilmoittautua perjantaihin 15.7 mennessä!
Päiväleiri pe 5.8. klo 9–16 Kesäkodilla 10–12 vuoden 
ikäisille tytöille ja pojille. Muista ilmoittautua 
perjantaihin 22.7 mennessä!
Päiväretki Rokualle la 27.8. 6–12 vuoden ikäisille pojille, 
mukaan mahtuu ensimmäiset 17 ilmoittautujaa. 
Muista ilmoittautua perjantaihin 12.8. mennessä!

Tiekirkko 
Muhoksen kirkko 

on avoinna 6.6.–12.8. 
ma–pe klo 12–18, jolloin 

paikalla on myös esittelijä. 

HUOMIO!
Ruokajakelu 

on kesätauolla
27.6.–31.7. 

välisen ajan.
Jatkamme uudella 

innolla 1.8.!
Hyvää kesää 

kaikille! 
Toivottaa
Muhoksen 

seurakunnan 
vapaaehtoiset
ja työntekijät

Puistoperhekerhot 
Tiistaina 28.6. klo 10–12 Temmeksellä.
Torstaina 30.6. klo 10–12 kirkonkylällä,
Koskelan puistossa.

Ilta runoudelle ja musiikille
torstaina 23.6. klo 18 Temmeksen 
kotiseutumuseolla (Temmeksen koulutie).
Runonlausujina  Rita Kumpulainen ja 
Marita Suomela. Laulattamassa Temmeksen Korsukuoro-
laisia. Vietä hetki upeassa ympäristössä nauttien runou-
desta ja musiikista! Buffetmyyntiä Illan alussa ja lopus-
sa Temmeksen kotiseutuyhdistyksen järjestämänä. Vapaa 
pääsy! Illan järjestävät: Temmeksen Kotiseutuyhdistys,  
Korsukuoro ja Tyrnävän seurakunta

milässä. Elintarvikkeita jae-
taan niin kauan kuin kasse-
ja riittää. Heinäkuussa ei ole 
puurotarjoilua.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  
Seurat la 25.6. klo 18 ry:llä. 
Su 26.6. klo 10 messu Tyrnä-
vän kirkossa, klo 13 seurat 
ry:llä, klo 14 seurat Lepolas-
sa ja klo 18 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä. Pihaseurat su 
10.7. klo 16 Ikolalla, Keskiky-
läntie 26.

Kesäilta koko perheelle
Tule viettämään kesäiltaa to 7.7. klo 18–20 Kesäkodille, 
Kolmikantaan, Kylmäläntie 55. Ohjelmassa pelejä, leikke-
jä sekä vapaamuotoista yhdessäoloa ja makkaranpaistoa. 
Mukana Mikael Lehtimäki ja Timo Liikanen.

Kesäinen iltamusiikki
keskiviikkona 6.7. klo 18 Temmeksen kirkossa. 
Musisoimassa mm. Erja Anttila marimba, 
Ellanoora Anttila viulu, Sinikka Littow laulu, 
Anu Kanerva-aho urut ja piano.
keskiviikkona 13.7. klo 18 Tyrnävän kirkossa.  
Musisoimassa mm. Lilli Paldanius sello, 
Risto Paldanius sähköbasso, Anne Kämäräinen laulu, 
Mirja Pohjosenperä laulu ja trumpetti sekä 
Anu Kanerva-aho urut ja piano.

Nuorten piknik
to 30.6. Markkuun luontopolulla.
Matkaan lähdetään polkupyörillä 
Tyrnävän srk-talolta klo 17 ja paluu n. 
klo 20. Ennakkoilmoittautuminen: 
www.tyrnavanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/
ilmoittautumiset /Nuorten Piknik Markkuulle. 
Ilmoittautuminen päättyy 26.6. Ilmoittautuminen sitova! 
Piknikiä suunnittelemassa ja toteuttamassa Harry ja Satu.

Seurakuntaretki Joensuuhun 16.–18.8. 
Lähtö tiistaina 16.8. klo 8 ja paluu to iltana. Majoitus Cumu-
lus Joensuussa. Matkan hinta on 200 € Muhoksen evl.lut. 
srk:n jäseniltä; 220 € ortodokseilta ja ulkopaikkakuntalai-
silta (muhoslaiset etusijalla). sisältää kuljetuksen, majoituk-
sen (2hh) puolihoidolla, tutustumisen Ortodoksiseen kult-
tuurikeskukseen ja vierailun Paaterissa, Eva Ryynäsen Atel-
jeessa. Kotimatkalla pysähdymme vielä Sotkamon kirkossa. 
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 28.7. mennessä kirk-
koherranvirastoon p. 08 5331284. Ilmoittautuneille lähete-
tään tarkempi ohjelma ennen matkaa.

alk. 13-vuotiaille
Ma 4.7. Beach ball -ilta Ponkilassa klo 18–20 
Ti 5.7. Futis-ilta Ponkilassa 18–20 kirkkosaaren kentällä
Pe 8.7. Kesä- ja grilli-ilta Koortilassa klo 18–21
La 16.7. Sauna- ja kesäilta 
Koortilassa klo 18–21, omat pyyhkeet mukaan
Ma 18.7. Liikuntaleikki-ilta 
Ponkilassa klo 18–20 kirkkosaaren kentällä
Ke 20.7. Kesäseukkari 
seurakuntatalolla nuortentilassa klo 18–21
Ti–to 26.–28.7. Kesäleiri 13–16 vuotiaille Koortilassa, ilm. 
Rainerille s-postiin rainer.vaananen@evl.fi 1.7. mennessä, 
mukaan mahtuu 20 nuorta. Hinta 20 €. Muista ilmoittaa 
nimi, osoite ja mahdolliset ruoka-aineallergiasi. Myöhem-
min kotiin tulee leirikirje.
Tiedustelut: Rainer Väänänen, p. 040 5851 057

Sydämellinen kiitos teille kaikille, jotka 
monin eri tavoin osallistuitte vuoden 2016 Yhteis-
vastuukeräyksen toteuttamiseen. Keräystuotto oli 7212,78 
€, josta oman seurakunnan osuus (721,28 €) kohdennetaan 
lapsille ja nuorille harrastustoiminnan tukemiseen. 

Herättäjäjuhlien lähtöseurat 
su 3.7. klo 18 Lamminahon talossa Vaalan Nuojualla, 
puhujina Jouni Riipinen, Katja Niskala, Jouni Heikki-
nen. Yhteiskyydit  Muhoksen srk-talolta klo 17. 

Heikkinen. 
Hartaus ke 29.6. klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen. 
Hartaus to 30.6. klo 14 Hel-
minkodissa, Jouni Heikkinen. 
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 3.7. klo 18 Lammina-
hon talossa. 
Hartaus ti 5.7. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Soile Tuusa. 
Hartaus ti 12.7. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
13.7. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
14.7. klo 14 Helminkodissa, 
Jouni Heikkinen.
Nuoret/rippikoulut: Kesä II – 
rippikoulun leirijakso 26.6.–
1.7. Koortilassa ja konfirmaa-
tio su 3.7. klo 10 kirkossa. Ke-

Nuorten kesäohjelmaa

Tiekirkkotapahtumia: To 7.7. klo 14 lasten kirkko-
kierros, jonka aikana tutkimme kirkkoa ja sen esi-
neitä sisältä ja ulkoa. Klo 17 Emanuel Granbergin 

kirkkomaalausten esittely.

Kastettu: Hilda Adalmiina Kinnunen, Viljami Tapio Pirkola, Patrik Aarre Elmeri Äijälä, 
Selja Matilda Tölli, Hulda Katariina Poutanen, Nevea Margareetta Karhumaa
Avioliittoon vihitty: Olli Matti Antero Seppänen ja Krista Helena Väyrynen

Kuollut: Eeva Maria Korkala s. Marttila 91,  Aarne Juhani Oravainen 75, 
Vesa Marko Johannes Alasuutari 50
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TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10 % per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
Rauhan Tervehdystä ja muita ilmaisjakeluja, 
ilmoita nimesi ja osoitteesi p. 0200 71000 
tai www.posti.fi/palaute. 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN  Lehti ilmestyy torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Rekisterijohtaja Veijo Koivula törmää työssään 
elämän monimuotoisuuteen.

Kirjoitan tätä Helsingin lentokentällä. Olen palaa-
massa Suomen Ekumeenisen Neuvoston kokouk-
sesta. Kokoonnuimme arkkipiispa Kari Mäkisen 
luona Turussa. 

Huomiselle on kalenteriin merkitty kolme asiaa: aikuis-
rippikoululaisen tapaaminen, kirkkohistoriatoimikunta 
sekä keskustelu ortodoksipapin kanssa. Työssäni ei oike-
astaan ole normipäivää. Päivien sisältö vaihtelee suuresti. 

Aloitan työpäiväni lukemalla sähköpostit jo kotona ja 
vastaan kiireellisimpiin. Työpaikalla akuutit asiat vievät 
mukanaan. 

Vastuualueelleni kuuluvat kirkonkirjojenpito – sähköi-
nen jäsenrekisteri sekä vanhat paperimuotoiset kirkonkir-
jat – ja asiakirjahallinto. 

Kirkkomme on 1500-luvun lopulta nähnyt tärkeäksi 
kirjata ja säilyttää huolellisesti jäseniään koskevat tiedot. 
Jäsenrekisterin ja kirkonkirjojen perusteella tapahtuu tie-
tojenluovutus esimerkiksi perunkirjoituksia varten. 

Lähes päivittäin olen 
tekemisissä etu- ja su-
kunimiin liittyvissä ky-
symyksissä. Suomessa 
maistraatit ovat nimivi-
ranomaisia, joten teem-
me tiivistä yhteistyö-
tä maistraatin kanssa. 
Laki kuitenkin velvoit-
taa myös seurakunnan 
huolehtimaan nimilain 
noudattamisesta. 

Avioliiton esteiden-
tutkinnat kuuluvat 
keskusrekisterin ar-
keen. Suurin osa näis-
tä asioista tapahtuu 
mutkitta, mutta elä-
män monimuotoi-
suuden takia koh-
taan päivittäin kysy-
myksiä, joihin joudun etsimään vastauksia.

Oulun seurakuntayhtymän arkiston ydinaineistona ovat 
kirkonkirjat, mutta myös hallintoon liittyvät asiakirjat ovat 
keskeisiä. Sähköisessä järjestelmässä hoidetaan ennen kaik-
kea päätöksentekoon liittyvät aineisto.

Iloitsen siitä, että saan tehdä ajoittain myös niin sano-
tusti oikeita papin töitä eli toimitan jumalanpalveluksia 
ja kirkollisia toimituksia. Kokisin itseni paljon köyhem-
mäksi ilman näitä mahdollisuuksia. Niissä on myös kir-
kon työn ydin.

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. 
Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Postia & Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi, www.rauhantervehdys.fi/palaute

Roskalavat 
häiritsevät
Oulun seurakuntayhtymälle 
toivomus, että uusittaisiin ru-
mat, osittain ruostuneet ros-
kalavat hautausmaalta hauta-
paikkojen vierestä. Meitä on 
useita, joita lavat loukkaavat, 
kummastuttavat ja hämmen-
tävät. Miksi ne ovat siellä?

SEURAKUNTALAINEN

Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden kumottua Ou-
lun yhteisen kirkkoval-
tuuston päätöksen irti-

sanoa yksipuolisesti Hautojen-
hoitorahastojen tekemät hau-
tojen ainaishoitosopimukset 
Rauhan Tervehdyksen artikke-
lissa (9.6.) seurakuntayhtymän 
yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen 
uhoaa, että prosessi alkaa alus-
ta: "Kun tulot ja menot on saa-
tu laskettua uudelleen hallin-
to-oikeuden vaatimalla tavalla, 
yhtymän päätöksentekoelimet 
käsittelevät asian ja aikanaan 
ainaishoitosopimusten halti-
joille ilmoitetaan uudelleen so-
pimusten irtisanomisesta".

Pystyneeköhän seurakun-
tayhtymä uudelleenkaan teke-
millä laskelmilla osoittamaan, 
ettei se kykene täyttämään hau-
tainhoitorahastojen tekemien 
sopimusten mukaisia velvoittei-
taan, jos esimerkiksi City-tava-
ratalosta vuosikymmenien ai-
kana saadut vuotuiset tuotot ja 
sen myynnistä saatu 6.750.000 
euron kauppahinta ja hautain-
hoitorahaston 3.365.507 euron 
markkina-arvoinen sijoitus-
salkku otetaan laskelmissa huo-
mioon oikeudenmukaisella ta-
valla?

Suostuukohan nykyinen 
Oulun seurakuntayhtymän 
yhteinen kirkkovaltuusto teke-

mään uudelleen jo kertaalleen 
kumotun ja köykäiseksi havai-
tun irtisanomispäätöksen? Tä-
män elimen toimikausi päättyy 
2018. Jos päätöksen tekeminen 
venähtää, ei ole mitään takei-
ta, että uusi valtuusto suostuisi 
toistamaan edeltäjänsä virheen.

Vuosisadan ajan entiset su-
kupolvet ovat pystyneet täyttä-
mään hautainhoitorahastojen 
tekemien sopimusten sisältä-
mät velvoitteet. Ovatko nykyi-
set päättäjät niin ahneita, että 
he  pyrkivät kaikin keinoin va-
pautumaan sitoumuksistaan?

RAUNI SALOPURO
seniorikansalainen 88 v.

Hautojen ainaishoitosopimuksista

Haluan välittää suuret 
kiitokset Oulun tuo-
miokirkkoseurakun-
nan pastori Salla Au-

tereelle lauantaina 28.5. In-
tiön seurakuntakodissa pide-
tyn kastejuhlan johdosta. Hän 
oli todella perehtynyt kasteella 
olleen tyttärentyttäreni nimi-

en taustaan ja huomioi myös 
nuoret kummit todella hienos-
ti. Pappina hän puhui kauniis-
ti ja luontevasti kasteen merki-
tyksestä, häntä oli aivan ihana 
kuunnella. Tilaisuus oli todel-
la lämminhenkinen ja siitä tuli 
sellainen tunne, että se oli juu-
ri meille suunnattu. Olimme 

kaikki sitä mieltä, että Sallas-
ta tulee meidän perhepappim-
me. Yli kahdeksankymppiset 
isoisovanhemmatkin toivoivat, 
että hän aikanaan siunaisi hei-
dät hautaan.  

PIRJO HELLÉN

Kastepappi teki vaikutuksen koko sukuun

Olen sosionomi-dia-
koni opiskelija Ou-
lun diakonia-ammat-
tikorkeakoulusta ja 

teen opinnäytetyötäni aiheesta 
Miehet ja ero.

Opinnäytetyöni käsittelee 
miesten omia kokemuksia ero-
auttamisesta ja mahdollisista 

käytetyistä palveluista Oulun 
alueella. Millaista tukea olet 
saanut eroprosessin läpi käymi-
seen? Mistä olet löytänyt tukea/
apua? Millaisia palveluita kai-
paisit lisää?

Tarkoituksenani on tehdä 
laadullinen tutkimus teema-
haastatteluiden pohjalta. Tavoit-

teena olisi toteuttaa noin neljä 
haastattelua alkuvuodesta 2016. 

Kaikenlaiset kokemukset ja 
tarinat ovat tarpeellisia!

NOORA HAAPANIEMI
Sosionomi-diakoni opiskelija

Diak, Oulu
noora.haapaniemi@student.diak.fi

Haussa haastateltavia opinnäytetyöhön

Lapsuuden 
ihanat kesät

Nostaako kesä pin-
taan nostalgisia 
muistoja lapsuu-
den kesiltä? Jaa 

ne lukijoiden kanssa: kir-
joita kirje, lähetä sähkö-
postia, kommentoi Rau-
han Tervehdyksen FB-si-
vulla. Yhteystiedot tämän 
sivun alalaidassa.

Vastaus: Oulun hautausmaalla 
on tällä hetkellä käytävien varsil-
la yhteensä seitsemän vaihtolavaa. 

Olemme etsimässä niille kor-
vaavia vaihtoehtoja, pienempiä 
ja helpommin liikuteltavia. Ny-
kyiset vaihtolavat ovat elinkaa-
rensa päässä, ja ne poistuvat 
käytöstä. Pahoittelemme niistä 
aiheutuvaa haittaa. 

 
TUOMO VUONTISJÄRVI

hautaustoimen päällikkö


