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vaSTaRaNNaN KIISKI | Erkki Kiiski

Missä on työn ilo?
Kirkossa pitäisi olla työn iloa niin 
papeilla kuin maallikoillakin. 
Meidän pitäisi iloita siitä, että 
saamme olla työssä mukana omine 
puutteinemmekin, Erkki Pennanen 
sanoo.

Hänen mielestään kirkko on 
historiansa aikana ollut kriiseissä 
usein eri tavoin. Tämän päivän 
vaikeudet, kysymykset ja vastausten 
etsintä eivät ole uusi ilmiö.

– Taitaa olla niin, että sekä 
yhteisöjen että yksityisen ihmisen on 
jouduttava vaikeiden kysymyksien 
eteen, ennen kuin uutta syntyy, 
Pennanen arvelee.
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Ennaltaehkäisy tärkeintä?

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeiset arvot 
ovat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Tavoittee-
na on ollut, että jokainen kansalainen kokee olevan-
sa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. Taloudellinen 

tasa-arvo on luonut osaltaan turvallisuuden tunnetta ja 
edistänyt samalla yhteiskuntarauhaa.

Viime vuosina eriarvoisuus on valitettavasti lisään-
tynyt. Taloudellinen ahdinko aiheuttaa perheiden arjes-
sa monenlaisia kielteisiä vaikutuksia. Köyhempien perhei-
den lapsilla ei ole mahdollisuutta osallistua kalliisiin har-
rastuksiin. 

Syrjäytymisen riski kasvaa, koska vapaa-ajalla ei voi 
osallistua samoihin harrastuksiin kavereiden kanssa. Vaa-
rana on myös joutua kiusaamisen kohteeksi.

Myös huonompikuntoiset kotonaan yksinasuvat van-
hukset ovat omalla tavallaan syrjäytymisvaarassa. Yksi-
näisyyteen saattaa liittyä mielen alakuloa, jo-
pa oireita masennuksesta. Erityisesti niiden 
vanhusten kohdalla, joilla ei ole lähiomaisia 
tai muita sukulaisia turvanaan, yksinäisyys 
saattaa aiheuttaa ongelmia.

Onkin tärkeää, että julkiset sosiaali- ja ter-
veyspalvelut toimivat sujuvasti. Turvallisuu-
den tunne lisääntyy, kun vanhusten kotiin 
kohdennettuihin palveluihin voi luottaa.

Eriarvoisuuden lisääntyminen tuo muka-
naan lieveilmiöitä, joita pyritään torjumaan 
turvatoimia lisäämällä. Poliisin ja vartijoiden 
määrää halutaan lisätä. Asuntojen suojaksi ra-
kennetaan mitä erilaisimpia turvajärjestelmiä. 
Näillä järjestelyillä pyritään vastaamaan li-
sääntyneen eriarvoisuuden aiheuttamiin kiel-
teisiin seurauksiin.

Mutta olisiko sittenkin syytä keskittyä en-
naltaehkäisevään toimintaan, joka pohjau-
tuu tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden ar-
voihin?

Kirjoittaja on Oulun seurakuntien luottamushenkilö

”Eriarvoisuuden 
lisääntyminen 
tuo mukanaan 
lieveilmiöitä.

Suviseurojen viesti ei löydy sanoista

”Ainoastaan lapset 
voivat pelastua ilman 
vanhoillislestadiolaista 
seurakuntaa.

Vanhoillislestadiolaisten su-
viseurat pidettiin kesä-hei-
näkuun vaihteessa. Juhla-
viikonloppu kokosi Poriin 
järjestäjien mukaan ennä-
tysmäärän myös ensikerta-

laisia. Suurin osa sekä liikkeeseen kuu-
luvista että sitä etäämmältä katsovis-
ta nautti tunnelmasta sen kummemmin 
opetuksen sisältöjä pohtimatta. 

Seuroissa pidetään lukemattomia seu-
rapuheita, joiden pitäjät on tarkasti va-
littu. Opetuksen on oltava jämptisti liik-
keen linjan mukaista. 

Yksittäisillä suviseuroilla ei ole erityi-
siä teemoja, mutta tiedotustilaisuuden ja 
johtohenkilöiden haastattelujen perus-
teella esille nousee usein aiheita, joita eri-
tyisesti korostetaan.

Porissa liikkeen johto toi viestiä, että 
jokainen lapsi syntyy maailmaan usko-

vaisena ja pääsee siksi taivaaseen, vaik-
ka kuolisi ennen kastetta. Kastetta tarvi-
taan opetuksen mukaan elämää eikä kuo-
lemaa varten. 

Kasteopetus tiivistetään tähän ajatuk-
seen: ”Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu”. 
Tämä slogan istuu hyvin kirkon opetuk-
seen. Mitä lauseella loppujen lopuksi tar-
koitetaan, onkin sitten niin monimut-
kaista, ettei siitä sanoja tulkitsemalla tule 

tolkkua. Siksi täytyy katsoa johtopäätök-
siä eli sitä, mitä tästä opetuksesta seuraa. 

Käytännössä kyse on siitä, että jos ei 
elä niin kuin ”seurakunta opettaa”, kas-
teesta ei ole enää hyötyä, koska ”kasteen 
armoliitto” on mennyt rikki. Seurakun-
ta tarkoittaa tässä yhteydessä vanhoillis-
lestadiolaisuutta. Ainoastaan lapset voi-
vat pelastua ilman vanhoillislestadiolais-
ta seurakuntaa. Se, missä lapsuus loppuu, 
on luonnollisesti tulkinnanvarainen asia. 

On sanojen väärinkäyttöä antaa ym-
märtää, että muutkin kuin vanhoillisles-
tadiolaiset saattavat olla uskovaisia, jos 
käytännössä ketään muuta ei sellaisena 
pidetä. Tähän opetukseen herätysliik-
keellä on tietysti oikeus, mutta se pitäi-
si myös uskaltaa sanoa suoraan. Muusta 
jää ikävä huijauksen maku.  
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Suviseuroissa alustettiin vanhurskauttamisesta ja lapsen asemasta

Suviseuroissa vastattiin kirkon 
sisällä nousseeseen keskuste-
luun siitä, onko vanhoillislesta-
diolaisen liikkeen opetus evan-
kelis-luterilaisen kirkon ope-
tuksen mukaista. 

Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyh-
distyksen tiedotustilaisuudessa kenttäro-
vasti Valde Palola osallistui keskusteluun 
puheenvuorolla, joka käsitteli vanhurs-
kauttamista ja lapsen asemaa. 

Erityisesti keskustelua on herättänyt 
vanhoillislestadiolaisen liikkeen opetus Ju-
malan valtakunnasta ja sen rajoista.

Luultua avarampi 
seurakuntaoppi
Toisin kuin usein luullaan, vanhoillisles-
tadiolaiset eivät opeta, että vain liikkee-
seen syntyvät tai siihen kääntyvät pelas-
tuvat. 

− Uskomme ja opetamme, että jokainen 
ihminen, syntyipä hän missä päin maail-
maa tahansa, syntyy tähän maailmaan Ju-
malan lapsena, Palola toteaa.

Lapsi ei tule tämän opetuksen mukaan 
Jumalalle kelpaavaksi vasta kasteessa, vaan 
hän on jo sikiämisen hetkestä osallinen Ju-
malan vanhurskaudesta ja sen mukana us-
kosta, joka tekee hänet taivaskelpoiseksi. 

Kaikilla tähän maailmaan syntyvillä 
lapsilla on siis lähtökohtaisesti sama osa, 
syntyivätpä he mihin uskontokuntaan, ro-
tuun tai kansallisuuteen hyvänsä. Myös 

kohtuun kuolleilla lapsilla on pääsy tai-
vaaseen.

− Jokainen lapsi sikiää ja syntyy Ada-
min lankeemuksen johdosta perisynnis-
tä osallisena eli syntisenä, mutta samalla 
hän sikiää ja syntyy myös Kristuksen an-
sion tähden Jumalan armosta osallisena ja 
vanhurskautettuna, Palola sanoo. 

− Tätä opetusta pidämme liikkeessäm-
me luovuttamattomana asiana.

Usko ja kaste 
kuuluvat yhteen
Edellä mainitusta opetuksesta johtuen on 
esitetty, että vanhoillislestadiolaiset eivät 
anna kasteelle sille kuuluvaa arvoa. Palola 
kumoaa olettamuksen toteamalla, että us-
ko ja kaste kuuluvat yhteen. 

− Säilyäkseen pelastuksen osallisuudes-
sa ihminen tarvitsee uskonkilvoitustansa 
varten kasteen armon eli pyhän kasteen 
sakramentin siunauksen.

Kasteen merkitys liittyy siis syntymä-
lahjana saadun uskon säilyttämiseen. 

Päivittäisessä elämässään kristitty saa 
myös uskoa syntinsä anteeksi, niin etteivät 
ne pääse tukahduttamaan uskoa. 

Tätä synninpäästön virkaa hoitaa seura-
kunta, jolle on annettu ”Pietarin avaimet”. 

− Tässä mielessä kaste merkitsee myös 
jokapäiväistä kastetta, johon myös viittaa 
kirkkomme vanha katekismus eli Lutherin 
Vähä Katekismus. 

− Sen mukaan kaste merkitsee kilvoit-

telua jokapäiväisessä katumuksessa ja pa-
rannuksessa eli meissä olevan turmeltu-
neen ihmisen upottamista. Sen sijaan täy-
tyy tulla joka päivä esiin uusi ihminen, jo-
ka elää vanhurskaana ja puhtaana.

Entä voiko kasteen saanut ihminen me-
nettää Jumalan lapsen osan? 

− Synti erottaa ihmisen Jumalasta, Pa-
lola toteaa. 

– Siksi on tärkeää tehdä synnistä paran-
nusta. Kaste ei ole mikään automaatio, jo-
ka kerran tehtynä tekona pelastaa. Uskon 
menettänytkin voi palata kasteen armoon 
parannuksen kautta. 

Palola viittaa Raamattuun ja vanhaan 
kristinoppiin, jonka mukaan parannus on 
katumusta ja vaivaa synnin tähden ja toi-
saalta evankeliumin, synninpäästön usko-
mista. 

− Sitä evankeliumia saarnataan Pyhän 
Hengen kautta Jumalan seurakunnasta.

Hanna aHo
Kirjoittaja työskentelee SRK:ssa

Ensin usko, sitten kaste
 ʝ Porin suviseuroissa oli lauantaina 87 300 ihmistä. Kävijämäärä on kaikkien aikojen suurimpia. 

”Jokainen ihminen syntyy 
tähän maailmaan Jumalan 
lapsena.
Valde Palola

Suviseurat 2017
 y Perinteisesti SRK:n johtokunta 

järjestäytyy uudestaan Suviseu-
rojen yhteydessä. Puheenjohtaja 
Viljo Juntunen jäi pois johtokun-
nasta ja uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin viime syksynä rehtorin 
työstä eläkkeelle jäänyt Matti  
Taskila Kannuksesta.

 y Suviseurat järjestetään vuorovuo-
sin Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suo-
messa. Tänä vuonna järjestely-
vastuussa oli Porin Rauhanyhdis-
tys ja sen apuna 11 muuta rau-
hanyhdistystä. 

 y Suviseurat järjestettiin talkoilla. 
Talkootyöstä noin puolet tehtiin 
ennen Suviseuroja ja puolet seu-
rojen aikana. Kokonaistyömäärä 
vastasi 50 henkilötyövuotta. Seu-
ra-alueen turvallisuudesta vasta-
si oma järjestyksenvalvonta ja pe-
lastusyksikkö. Viranomaisyhteis-
työtä tehtiin poliisin ja pelastus-
laitoksen kanssa.

 y Kesäseuraradio lähettää heinä-
kuun loppuun asti ohjelmaa Su-
viseuroista ja muista kesän isois-
ta seuroista. Taajuudet, ohjelma 
ja nettisoitin löytyvät osoitteesta 
www.srk.fi

Ku
va

pa
lv

el
u 

/ S
uv

is
eu

ra
t

3RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 20  |  6.7.2017



Muutama päi-
vä ennen ju-
hannusta ilma 
kylmeni tänä 
kesänä rajus-
ti. Temmeksen 

hautausmaalla puhalsi noina päi-
vinä kesäsääksi lähes julmantun-
tuinen tuuli. Alpo Saksio joutuu 
kiirehtimään kirkon pihamaalta 
sisälle tuulen suojaan.

Koleudesta huolimatta tem-
mesläisellä Saksiolla on mieles-
sään lämmin muisto vuosikym-
menien takaa. Muistikuvissa pie-
ni poika istuu joulukirkossa vei-
saamassa Maa on niin kaunis 
-virttä. Kirkkoon hän on tullut 
aamuvarhain hiihtämällä yhdes-
sä vanhimman veljensä kanssa. 

Vaikka vanhaan aikaan juma-
lanpalvelus kesti, kirkonpenkis-
sä malttoi istua. Saksion isä lau-
loi kovaa, poika oppi häneltä sa-
man tavan.

Kun kirkkohetki päättyi, vel-
jesten oli kuljettava tarkasti 
maantien reunaa, etteivät he jou-

tuisi kotimatkalle kiirehtivien he-
vosrekien töytäisemiksi. Hiihtä-
viä poikia matka pelotti.

Sama virsi kuuluu 
edelleen jouluun
Viimeisetkin Temmeksen reet 
ovat vaihtuneet aikoja sitten au-
toihin, mutta Alpo Saksion jou-
luun kuuluu yhä joulukirkko ja 
Maa on niin kaunis -laulu. 

– Kun kirkkoväki veisaa jou-
luyönä tuttua virttä, hetki tuntuu 
edelleen kauniilta ja koskettaval-
ta, hän sanoo liikuttuneena.

Muulloinkin kuin jouluna mies 
ennättää kirkkoon ja istuu mielel-
lään aina samoilla penkkiriveil-
lä. Tutuilta paikoilta Saksio näkee 
ikkunasta hautausmaan, jossa hä-
nen omat esivanhempansa lepää-
vät ikuista unta. Siellä on valmiina 
myös hänelle varattu hautapaikka.

Rosvot olivatkin  oravia
Saksiolla on yhä avaimet koti-
kirkkoonsa, vaikka hän ei enää 
toimi kirkon suntiona. Sitä tehtä-

vää armeijan palveluksessa leipän-
sä hankkinut mies hoiti aikoinaan 
viitisen vuotta osa-aikaisena. 

Oma rippikirkko on Saksiol-
le rakas, ja hän pitää siitä mie-
lellään huolta. Onpa Alpo Saksio 
yöpynytkin Temmeksen kirkossa 
muutamina öinä. 

Toimiessaan suntiona hän 
sai poliisilta ilmoituksen kirkon 
murtohälytyksistä. Automaatti-
hälytys reistaili välillä, ja kerran 
paikalle rynnännyt suntio joutui 
toteamaan, että kirkkoon oli tul-
lut luvatta sisälle konnien sijaan 
viaton orava.

Kun kirkolle oli Saksion ko-

IHMISIÄ | xxxxxx

MUUT MEDIAT ”Kunpa kirkossa kävisi 
enemmän väkeä!

Kovin  
rakas kirkko

 ʝ Joulukirkko rakkaassa rippikirkossa sekä joulu- ja juhannussauna oman pihamaan savusaunassa ovat Alpo Saksiolle 
tärkeitä perinteitä vuodenkierrossa.  
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Alpo Saksio on metsästänyt kotikirkossaan oravia 
 ja veisannut kuuluvalla äänellä virsiä.

 ✢ Fidan siemenperunahanketta on toteutettu 
Jongjussa Pohjois-Pjonganin läänissä 
vuodesta 2001 yhteistyössä Pohjois-Korean 
tiedeakatemian ja viiden osuuskuntatilan 
kanssa. Tänä aikana alueen perunasadot ovat 
kasvaneet.

Perunavarastointia on kohennettu. Parempi 
varastointi on mahdollistanut satojen 
paranemisen. Seuraava iso askel hankkeessa 
on kompostointiosaamisen lisääminen 
maassa.

Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja 

kehitysyhteistyöjärjestö Fidan vuosikertomus 2016
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Esko Saari

Lahjaksi pala suota
Oululainen Esko Saari liikkuu Sanginjoen maastossa eniten mar-
ja- ja sieniaikaan, mutta lähiaikoina hän suuntaa sinne katsomaan, 
toimivatko kuukausi sitten tehdyt padot niin kuin on tarkoitus. 

Luonnonperintösäätiö ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ostivat viime vuonna 41 hehtaarin määrä-
alan lähes ojittamattomana säilynyttä aapasuota Sanginjoen ul-
kometsän pohjoisrajalta. 

Kuovisuon palstan läpi johtava oja tukittiin – ihan luvallisesti 
– ja vedet käännettiin suon keskiosiin. Patoaminen liittyy ennal-
listamiseen, tarkoituksena on saada räme vettymään. 

Oulun tuomiokirkon kivijalassa sijaitsevassa kahvilassa on 
31.7. saakka näytillä Ari-Pekka Auvisen valokuvia Kuovisuol-
ta. Myytävänä on 10, 20, 50 ja 100 euron arvoisia kortteja, joiden 
tuotto käytetään uusien suojelualueiden hankkimiseen. 

Ostaja voi ajatella, että symbolisesti hän hankkii palasen Kuo-
visuota itselleen tai lahjaksi toiselle. 

– Tällainen on melko uusi tapa osallistua luonnonsuoje-
luun, mutta yleistyy, iloitsee Suomen Luonnonsuojeluliiton Poh-
jois-Pohjanmaan piirin puheenjohtajana toimiva Esko Saari.

Aineettomia lahjoja hän suosii itsekin:
– Olen lahjoittanut muun muassa ulkohuussin ja vuohen Kir-

kon Ulkomaanavun kautta. 
Luonnontieteellisen koulutuksen saaneelle luonto on fysiik-

kaa, kemiaa, biologiaa ja biokemiaa. 
– En liitä suohon mitään mystiikkaa – mutta ei se estä minua 

näkemästä luonnon kauneutta. Suo on varsin kaunis esimerkiksi 
sateen jälkeen, kun ilma jäähtyy ja vesihöyry rupeaa tiivistymään 
suon ylle usvaksi.

Minna Kolistaja

 ʝ Sanginjoen maastot ovat tulleet tutuiksi Esko Saarelle etenkin 
marjastus- ja sienestysreissuilla.
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Turvallisuus oli 
yllättävänkin 
ajankohtainen 
aihe suntioiden 
opintopäivillä.

Kun kirkonpalvelijat, tu-
tummalta nimeltä seura-
kuntien suntiot, päättivät 
reilu vuosi sitten tämän 

kesän opintopäiviensä aiheek-
si arjen turvallisuuden, eivät he 
silloin arvanneet, miten lähelle 
päivien teema heitä tulee.

Vähän ennen juhannusta po-
liisi teki operaation Helsingin 
Temppelinaukion kirkon edes-
sä varautuessaan terrori-iskuun. 
Mitään ei lopulta tapahtunut po-
liisitoiminnan lisäksi, mutta ta-
paus säikäytti: onko kirkoissa-
kaan enää turvallista käydä?

Vaikka Helsingin tapaus hät-
käytti, Kirkonpalvelijat-yhdis-
tyksen puheenjohtaja Antti 
Ruuskanen ei ajattele esimerkik-
si, että kaikkien kirkkojen edus-
toille pitäisi hankkia betoniestei-
tä, kuten Temppelinaukion py-
hätön kohdalla tehtiin.

Tarvitaanko jo 
järjestysmiehiä?
Kysymykseen, voisivatko esimer-
kiksi järjestysmiehet olla tulevai-
suudessa tarpeellisia kirkon tilai-
suuksissa, Ruuskanen vastaa, et-
tä aiheesta on puhuttu vain va-
rovaisesti.

– Helatorstaina meillä oli Es-
poon Tapiolassa ulkoilmamessu. 
Mietimme järjestyksenvalvojien 
käyttämistä, mutta ei niitä polii-

sikaan meiltä vaatinut.
Tarpeellista juuri nyt Ruuska-

sen mielestä on sen sijaan se, että 
seurakunnan työntekijät ovat ai-
empaa enemmän hereillä turval-
lisuuskysymyksissä. 

– Oma valvonta on parasta ke-
hitystyötä. Tällä viittaan siihen, 
että ympäristön huomioiminen 

kirkoissa ja seurakunnan tiloissa 
on kaikkien työntekijöiden teh-
tävä eikä vain suntioiden.

Ruuskanen kertoo, että tur-
vallisuus on vahvasti esillä jo 
suntioiden peruskoulutuksessa. 
Kirkonpalvelijat hankkivat myös 
tällä hetkellä mielellään turvalli-
suusaiheista lisäkoulutusta. 

– Varotoimet on hallitta-
va. On ammattitaitoa varautua 
myös niihin asioihin, joita ei to-
dennäköisesti koskaan tapahdu. 
Paljon me tätä turvallisuutta ny-
kyisin pohdimme, Ruuskanen 
myöntää.

– Myös seurakuntalaiset ovat 
hereillä asiassa. He ovat voineet 
tiedustella muun muassa, miten 
poispääseminen jostakin tilai-
suudesta on varmistettu.

Riitta HiRvonen

GALLUP | Haukiputaalaiset, mikä tuo toivoa?

dista matkaa, päätti mies muu-
taman kerran hälytyksen jälkeen 
nukkua loppuyön sakastissa kai-
ken varalta. 

Pyhyys tulee  
vasta paikan päällä
Huumorintajuisesti Alpo ”Allu” 
Saksio selvittää, että Temmeksen 
kirkkoon on viime vuosikymme-
ninä tehty muutamia korjaustöi-
tä, kuten lehterin kaiteen korotus.

– Laittoivat kaidetta ylemmäk-
si, että me vanhat ukot emme lau-
laessa tipahda urkuparvelta alas.

Saksio käy kirkossa veisaamas-
sa, vaikka tietää, että messuja voi-
si katsella kotisohvalla televisios-
ta tai kuunnella omasta radiosta. 

Mutta pyhyyden tunne löytyy 
täydellisesti vasta kotikirkon pen-
kissä istuessa, hän tuumii.

– Olen monta kertaa ajatellut, 
että kunpa kirkossa kävisi enem-
män väkeä. Siellä kuulee hyvää 
musiikkia ja papeilla on saarnois-
sa sanottavaa. Kirkko on rauhalli-
suuden paikka.

– Jos ihmiset jaksaisivat käydä 
alkuunsa kolme-neljä kertaa, eh-
kä jumalanpalvelus alkaisi sitten 
tuntua omalta. 

Allu Saksio ottaa mielellään 
ihmisiä kyytiin autoonsa, kun 
hän pyhäaamuina lähtee liik-
keelle. Aino Junttila on päässyt 
usein kirkkoon naapurinsa kyy-
dissä. Junttilan mukaan kirkos-
sa on helppo laulaa virsiä silloin, 
kun Allu on paikalla. 

Junttila ja Saksio kiittelevät 
Tyrnävän seurakuntaa hyvästä 
liitoksesta vuonna 2001. Ei mei-

 ʝ Alpo Saksio käy mielellään kirkossa 
ja kutsuu muitakin rauhoittumaan 
kirkonpenkkiin.

 ʝ Temmeksen kirkossa on tehty varsin harvoja muutos- tai korjaustöitä, joten 
se on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan.

tä ole jätetty lapsipuolen asemaan, 
molemmat sanovat.

Kahvin tuoksua
kirkonpenkkiin
Temmesläiset ovat vasta parin 
vuoden ajan nauttineet kirk-
kokahvit säännöllisesti mes-
sun jälkeen. Kahvit järjestyi-

vät lopulta helposti, kun seu-
rakunta ryhtyi hyödyntämään 

kirkkotilaan kuuluvaa niin sa-
nottua pikkukirkkoa kahvittelu-
paikkanaan. 

Seurakunnan suntio keittää 
sakastissa kahvit, ja Saksion mu-
kaan hyvä kahvin tuoksu alkaa-
kin tulla kirkonpenkkiin messun 
loppupuolella. 

Saksio selvittää, mikä on Tem-
meksen – hieman luvatta aikoi-
naan – rakennettu pikkukirkko.

– 1800-luvun puolivälissä seu-
rakunnan kirkko kävi välillä pie-
neksi. Siinä tilanteessa eteläsei-
nään puhkaistiin aukko lisätilaa 
varten.

Siipi on saanut monta kutsu-
manimeä, kuten pikkukirkko, 
niittymiesten kirkko tai kuokka-
miesten kirkko. Viittaavatko ni-
met siihen, että herraskansalla oli 
kyllä kirkossa aina varmasti omat 
paikat, mutta muut, ”kuokkavie-
raat”, saattoivat joutua hakemaan 
istuinpaikkaa?

– Kun kirkkoa laajennettiin, 
pappina pitäjällä oli herännäi-
syyden johtohahmon Nils Gus-
tav Malmbergin veli, tunnettu 
saarnamies Herman Malmberg.

Historian tietojen mukaan li-
säosalle ei hankittu hyvissä ajoin 
piirustuksia ja kun laajennuspuu-
hat tulivat lopulta tuomiokapitu-
lin tietoon, tuli sieltä jyrkkä käs-
ky keskeyttää rakennuspuuha. 
Komento oli kuitenkin myöhäs-
sä, sillä työt olivat jo käynnissä.

Kirkko 
juhlinnan kohteena
Heinäkuun ensimmäisenä sun-
nuntaina Temmeksellä vietettiin 
kirkon 250-vuotisjuhlaa.  Piis-
panmessuun osallistui 140 kirk-
kovierasta ja juhlalounaalle perä-
ti noin 200 ruokailijaa.

Samalla pitäjässä vietettiin 
60-vuotiaan kyläyhdistyksen ja 
Tyrnävän seurakunnan yhdessä 
järjestämiä Temmespäiviä. 

Riitta HiRvonen

”Paljon me tätä 
turvallisuutta 
nykyisin pohdimme.
Antti Ruuskanen

Varotoimet on hallittava

 ʝ Kirkonpalvelijoiden turvallisuusaiheisia opinto- ja koulutuspäiviä 
vietettiin Espoossa 27.-28. kesäkuuta. 
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Millaiset asiat elämässä tuovat toivoa  
kolmelle haukiputaalaiselle?

Teksti Riitta HiRvonen
Kuvat Riitta HiRvonen

 » Saan toivoa läheisiltäni. Jos 
onnistuu pienissä asioissa, sii-
tä saa toivoa, että voi onnistua 
myös isommissa asioissa, tai 
missä vaan.
Anna Satalahti

 » Elämän kovissa vastatuulis-
sa en olisi selviytynyt, jos en oli-
si tuntenut Jumalan läsnäoloa. 
Hän on johdattanut minua ja te-
kee niin myös tästä eteenpäin. En 
tiedä, missä olisin, jos tätä toivoa 
ei olisi.
Salme Tervonen

 » Olen mahdottoman kova nau-
ramaan. Kyllä taito iloita ja olla 
elämänmyönteinen tuovat mu-
kanaan toivoa, kuten myös ys-
tävät ja harrastukset. Toivoa tuo 
sekin, että huolehtii itsestään. 
Elli Koch
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Käsityöihmiset
pääsevät paratiisiin
Jos innostuksen aiheena ovat 

kankaat, napit, nauhat ja lan-
gat, matka Suomenlahden yli 

yhdessä muiden käsityöharras-
tajien kanssa voisi houkutella. 

Tähän uskoo Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan lähetyssih-
teeri ja vapaaehtoistyön koordi-
naattori Anneli Nieminen. Hän 
järjestää syyskuussa (18.–20.9.) 
kolmipäiväisen retken käsi-
työihmisten paratiisiksi kutsut-
tuihin paikkoihin kahdessa vi-
rolaiskaupungissa. 

Tallinna on tunnettu käsityö-
kaupoista ja -putiikeista ja Rakve-
ren kaupungissa matkalaiset pää-
sevät vierailemaan paikallisessa 
pellavatehtaassa sekä kutomossa.

Retken aikana on tarkoitus 
myös valmistaa matkamuistoksi 
kaulakoru ammattilaisten opas-
tuksella.

Nieminen kutsuu retkelle ih-
misiä yli seurakuntarajojen.

Yhdessä on 
turvallista matkustaa
Matkalle toivotaan mukaan rei-
lua 30 osallistujaa. Retken hinta 
on 350 euroa, mutta tämä edel-
lyttää, että lähtijöitä on vähin-

tään 32.  Mukaan otetaan il-
moittautumisjärjestyksessä, 
Nieminen hoksauttaa.

Nieminen pitää yhdessä mat-
kustamista hyvänä vaihtoehto-
na, jos yksin lähteminen pelot-
taa tai vieraan kielen puhumi-
nen oudoksuttaa. 

– Retkeläisistä pidetään hy-
vä huoli. Seurassa on turvallis-
ta liikkua. Toki Tallinnassa on 
myös yksi ilta aikaa omatoimi-

selle turismille.
Matkalaisilla on oma bussi 

käytössä Virossa. 
Anneli Niemisellä on jo mie-

lessä, mitä hän aikoo hankkia 
matkalta: riittävästi pellavaa, 
josta voisi tehdä itselle vaatteita, 
kuten housuja ja tunikoita.

Lue lisää matkan sisällöstä tä-
män lehden sivulta 20.

 
RIITTA  HIRVONEN

 c������ Käsityöaiheisella matkalla putiikeissa voi ihastella muun muassa upeita 
kankaita ja hurmioitua niiden väreistä.
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Rukouskävelyt alkavat Oulussa
Kävelyretki yliopiston 
puutarhassa on pieni 
pyhiinvaellus. 

Pyhän Luukkaan kappelil-
la Oulun yliopiston lähei-
syydessä kokeillaan hei-
nä–elokuussa rukouskä-

velyjä. Rukouskävelylle lähde-
tään yhdessä kappelin pihalta, 
jossa luetaan psalmiteksti. Rau-
hallinen kävely kestää reilu puo-
li tuntia. 

Rukouskävely suuntautuu yli-
opiston kasvitieteelliseen puu-
tarhaan, ja se päättyy yhteiseen 
rukoukseen ja lauluun. 

– Ajatuksena on kävellä rau-
hassa ja hiljaa, huomion voi 
kiinnittää kävelyn rytmiin ja 
hengitykseen. Tarkoituksena on 
keskittyä psalmitekstiin. Käve-
ly on yksi tapa toteuttaa kristil-
listä meditaatiota, jolla tarkoite-
taan mietiskelevää hiljaista ru-
koilua. 

– Kävelyn aikana mielestä saa 
heittää pois maalliset ajatukset, 
silloin voi keskittyä Jumalan 
läsnäoloon, kuvailee rukouskä-
velyn ideoinut ja sitä vetävä va-
paaehtoinen Aune Pisilä.

Yhdessä on erilaista
kuin yksin
– Myös yksin voi kävellä ja hil-
jentyä, mutta rukouskävelys-
sä oleellista on yhteisöllisyys: 

se että on yhdessä yksin. Vaik-
ka ei kommunikoida, kuljetaan 
silti samaan suuntaan. Yhteen 
suuntaan katsominen on tär-
keää ja mielestäni myös hyvin 
kaunista, Pisilä sanoo. 

Hänen mukaansa hiljaa ole-

minen merkitsee myös sitä, et-
tä ketään ei arvioida: kukaan ei 
kommentoi kenenkään kävelyä 
tai askelten tahtia. Hiljaisuudes-
sa kenenkään ei tarvitse esittää 
eikä todistella mitään. 

– Myöskään kenenkään us-
kon perään ei kysellä, jokainen 
kelpaa kävelevään joukkoon ja 
Jumalalle. Kyse on pienestä py-
hiinvaelluksesta.

Rukouskävelyt ovat van-
ha perinne ja niitä järjestetään 
muun muassa Tampereella.

Pyhän Luukkaan rukouskä-
velyjä on heinä–elokuussa jo-
ka toinen sunnuntai. Seuraavat 
ovat 16.7., 30.7. ja 13.8. 

RIITTA HIRVONEN

 c������ Pyhän Luukkaan rukouskävelyt suuntautuvat Oulun yliopiston puutar-
haan mutta siellä  riittää jokaiselle kerralle eri polkuja kuljettaviksi.

”Yhteen suuntaan 
katsominen on 
tärkeää.
Aune Pisilä

Pi
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Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

TERVETULOA

7.–9.7.2017
NILSIÄN HERÄTTÄJÄJUHLILLE 

Nettiradiosta (www.herattajajuhlat.fi) ja Nilsiän (107,6 MHz) 
lähettimien kautta KÖRTTIRADIO kuunneltavissa pe 7.7.–su 9.7. 

Muut taajuudet ja lähetysajat www.herattajajuhlat.fi.

Meiltä saa apua kotiin 
Tarjoamme ikäihmisille monipuo-

lisia kotipalveluja, asiointiapua 
ja kotisairaanhoitoa. Lisäksi 

omaishoitajille on tarjolla kotiin 
annettavaa palvelua lakisääteisten 
vapaiden järjestämiseksi. Käynnin 
kestot suunnitellaan aina perheen 

toiveiden mukaan. 

Asiakkaaksi voi tulla palvelusete-
lillä tai yksityisesti. Kysy lisää!

www.caritaslaiset.fiTiedustelut:
040 769 8615/
Anna-Leena
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joamista. Tähän vaikuttivat teo-
logisten kysymysten ohella hallit-
sijoiden valtapyrkimykset. Näin 
myös Ruotsi-Suomessa, jossa ku-
ningas Kustaa Vaasan ratkaisut 
eivät olleen ensi sijaisesti hengel-
lisiä, vaan ne liittyivät valtatavoit-
teisiin.  

Merkittävä seikka suomalai-
sen reformaation kannalta oli 
suomen kirjakielen kehitys, jossa 
erityisesti Mikael Agricolalla oli 
ratkaiseva vaikutus. Hänen laati-
mansa Abckiria (1543) oli ensim-
mäinen suomenkielinen painet-
tu teos. 

Kirjan artikkelit käsittele-
vät hyvin erilaisia asiakokonai-
suuksia. Niiden keskeinen viesti 

tyneen Paavo Ruotsalaisen ko-
tipaikkakuntana ja herännäisyy-
den synnynsijana. 

Aholansaari on vuosikymme-
niä toiminut leirikeskuksena, se 
on tuonut yhteen eri-ikäisiä ihmi-
siä. Moni saarella käynyt on koke-
nut siellä hetkiä, jotka eivät unoh-
du, vaikka vuodet kuluvat.

Nyt näitä mieleenpainuvia 
kokemuksia on kerätty kirjak-
si. Saaren muisti -teos on hie-
noa luettavaa, vaikka lukija ei 
olisi koskaan edes käynyt Aho-
lansaaressa. 

Jokainen muisto on kuvitettu 
valokuvalla, siksi kirja on myös 
eräänlainen taidekirja. 

Lyhyitä, osittain erittäin herk-
kiä ja koskettavia pikkutarinoi-
ta on nautinto lukea, kun haluaa 
herätellä myös itsensä muistele-
maan oman elämänsä käänteen-
tekeviä hetkiä. 

riitta hirvonen

on selkeä: pohjoista reformaatio-
ta voi kutsua rauhalliseksi ja su-
vaitsevaiseksi, uudistavaksi ja säi-
lyttäväksi. Tämä pitää paikkansa 
niin opin, liturgisen järjestyksen, 
kirkkotilan, kuvateologian, kir-
kollisten toimitusten kuin monen 
muunkin asian kohdalla.   

Eräässä artikkelissa on mielen-
kiintoinen kuvaus messusta vuo-
delta 1595. Seurakuntalaiset vael-
sivat saarnan aikana kirkossa mi-
ten sattui, juttelivat naapureiden 
ja ystävien kanssa, kävivät välil-
lä ulkona – ja palasivat kirkkoon 
kiireellä vasta saarnan loputtua 
nähdäkseen, kuinka pappi kohot-
ti ehtoollisaineet. 

Keskiajalla messun ymmärtä-
minen oli hämärtynyt – keskei-
seksi oli tullut ehtoollisaineiden 
muuttuminen eikä ehtoollisen 
nauttiminen. Kyseinen kertomus 
osoittaa, miten hitaasti luterilai-
nen oppi pääsi juurtumaan kan-
san syviin riveihin.

veijo Koivula

Radikaalisuus 
vähissä
Reformaation merkkivuonna 
julkaistaan lukuisia kirjoja, jois-
sa tarkastellaan 500 vuoden ta-
kaisia tapahtumia erilaisista nä-
kökulmista. Kirja Pohjoinen re-
formaatio tarjoaa monipuolisen 
historiallisen ja tieteellisen katsa-
uksen siihen, miten reformaatio 
toteutui Suomessa.

Kirjassa on 45 artikkelia, joissa 
lähestytään reformaatioajan Suo-
mea niin kirkollisten käytäntö-
jen, kirkkotilassa tapahtuneiden 
muutosten, suomen kielen kuin 
elämäntapojenkin kannalta.

Teoksen keskeinen sanoma on 
oikeastaan, että Ruotsi-Suomessa 
reformaatio tapahtui rauhallisesti 
ja sopuisasti. Kyse oli enemmän-
kin hallitsijoiden ja kirkon johta-
jien tekemistä päätöksistä ja kan-
san sopeutumisesta uuteen tilan-
teeseen. 

Mitään radikaalia yhtäkkis-
tä muutosta ei tapahtunut, vaan 
mieluummin voidaan puhua jat-
kumosta ja kirkon hitaasta uudis-
tumisesta.

Kiintoisa  
kuvaus messusta
Martti Lutherin alulle saattama 
kirkollinen uudistusliike merkit-
si kuitenkin läntisen kirkon ha-

Koskettavia 
muistoja 
Aholansaaresta
Juuri kesä tuo monen körttinuo-
ren ja aikuisemmankin mieleen 
Pohjois-Savon Nilsiässä sijaitse-
van Aholansaaren – paikan, jo-
ka tunnetaan 1700-luvulla syn-

 ʝMeri Heinonen ja Marika Räsänen 
(toim.): Pohjoinen reformaatio.  
Otava 2016.

 ʝ Aura Raulo ja Alva Grunthal (toim): 
Saaren muisti. Herättäjä-Yhdistys 
2017.
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VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi  MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI  AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15 (heinäkuussa la sulj.)  puh. 020 754 2350    

KESÄN MERKITYKSELLISET LAHJAT
SACRUM.FI

2000

Tuomasmessun Tuohus-kuoro 

Taizé-lauluja cd
Vihdoinkin – Taizé-lauluja 
suomeksi! Perinteisiä sekä 
uudempia, aiemmin 
levyttämättömiä Taizé-lauluja. 
20,00 (21,90)

2550

Timo Junkkaala,
Erkki Kuusanmäki (kuv.)

Suomen tarina 
Kahden papin yhteistyönä 
syntynyt Suomen tarina
kokoaa kansiensa väliin 
100 kuvaa ja tarinaa Suomen 
historian keskeisistä vaiheista 
aivan tuoreimpiin päivän-
polttaviin tapahtumiin. 
Miten Suomesta tuli Suomi, 
ja miten tästä eteenpäin? 
Hauska piirroskuvitus ja lyhyet 
luvut tiivistävät olennaisen 
maamme vaiheista.
25,50 (29,00)
ATLASART

Ristit
Kaunis valikoima 
ristiriipuksia ja muita koruja 
kristillisellä teemalla. 
Sopii myös rippilahjaksi!

Raamattu
Monipuolinen valikoima 
Raamattuja eri käännöksinä, 
erilaisilla kansilla. 
Myös sarjakuvaraamatut 
ja lastenraamatut.

Uusi virsikirja
Virsikirja, joka sisältää 
myös uudet 79 virttä. 
Isoja ja pieniä, 
kovia ja pehmeitä. 
Myös isotekstinen. 

Terva tuoksuu  
Kiimingissä ja 
Ylikiimingissä
Kiimingissä ja Ylikiimingis-
sä pääsee tänä kesänä nuuhki-
maan nostalgista tervan tuok-
sua, sillä paikkakuntien kirk-
kojen paanukatot saavat suojak-
seen uuden tervauksen.

Tervaus tehdään kahteen ot-
teeseen: alkukesästä sekä syk-
syllä. Tervaukseen menee aikaa 
noin puolitoista viikkoa, tar-
kemman ajankohdan määrit-
telee sää ja tervaajien aikataulu. 

Paanukatot suositellaan ter-
vattavaksi noin viiden vuoden 
välein. 

Yhteisvastuulle 
Oulussa 
yli 75 000 euroa
Oulun seurakunnissa kerättiin 
kevään aikana 75 612,89 euroa 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Kymmenen prosenttia kerä-
yksen tuotosta suunnataan pai-
kallisseurakuntien valitsemalle 
kohteelle. 

Tuira tukee Oulun ensi- ja 
turvakotia. Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Karjasillan sekä 
Kiimingin seurakunnat koh-
dentavat tuottonsa Villa Vik-
torille ja Haukiputaan. Oulun-
salo ja Oulujoki käyttävät tuot-
tonsa oman seurakunnan dia-
koniatyölle. 

luKemista

7RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 20  |  6.7.2017



Yle Radio 1:n 
teemaheinäkuussa 
pohditaan, mihin 
ihmiset kulloinkin 
ovat toivonsa 
asettaneet.

Alkanut heinäkuu on Yle 
Radio 1:ssä Toivon hei-
näkuu. Se tarkoittaa, 
että yhtälailla puhe- 

kuin musiikkiohjelmissa pureu-
dutaan toivoon mitä erilaisim-
mista lähestymiskulmista. 

Yle Radio 1:n ohjelmapääl-
likkö Kaj Färm perustelee toi-
voaihetta toteamalla, että toivoa 
tarvitaan aina mutta erityisesti 
nyt, kun satavuotiaaseen Suo-
meen on viime vuosina levin-
nyt yleinen toivottomuuden ja 
näköalattomuuden henki.  

– Tällä latistetaan valitetta-
vasti ennen kaikkea tulevia su-
kupolvia eli nuoria, joiden se tu-
levaisuus oikeasti on. Meillä kau-
histellaan, kuinka tulevilla su-
kupolvilla elämä tulee olemaan 
ankeaa: ei ”kunnollista” työpaik-
kaa, ei varaa juuri mihinkään, 
edessä on luokkakierre alaspäin 
eikä eläkkeelle pääse ikinä. 

– Tällaisen oikeastaan päi-
vänpolitiikkaan liittyvän asen-
teen lietsominen on lyhytnä-
köistä sekä vastuutonta, eikä 
sellaisella asenteella ainakaan 
mitään parempaa synny. Me 
keski-ikäiset emme omien epä-
onnistumistemme tai poliittis-
ten näkemystemme takia saa 
viedä toivoa lapsiltamme. 

Toivoa voi aina luoda ja tule-
vaisuus syntyy tekemällä, Färm 
sanoo.

– Maailma muuttuu, yleensä 
se on muuttunut kuitenkin jol-

lain tavalla paremmaksi ja joka 
tapauksessa aina tarvitaan toi-
voa ja siksi tämä toiveikas toi-
von heinäkuu.

Toivoa antavat 
niin usko kuin tiede
Kaj Färm, mikä mielestäsi tuo 
suomalaisille toivoa? 

– Juuri näitä asioita pyritään 
kuukauden aikana käymään lä-
pi. Ainakin usko tulevaisuuteen, 
usko parempaan huomiseen luo 
toivoa. Myös usko ja uskon-
to ovat olleet varmasti monelle 
toivoa tuovia elementtejä kovin 
vaikeissakin elämäntilanteissa.

Radio 1:n kuuntelijoita on 
pyydetty antamaan ilmi ih-
misiä, jotka ovat tuoneet toi-
voa muille, ammatissaan tai va-
paa-ajalla. Toivon tuoja -teema-
sarjassa kuuluttajat haastattele-
vat toivon tuojia.

Färm nostaa lisää esimerk-
kejä toivoaiheisista radio-ohjel-
mista. 

– Maanantain historiasarjas-
sa Ajan ihmeelliset naiset kysy-
tään, mistä 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun naiset löysivät tuen 
ja toivon työlleen. Tiedeykkönen 
omistaa heinäkuun toivoa luo-
valle teknologialle. 

Löytöretki suomalaiseen toi-
voon -sarjassa vieraat vievät 
kuuntelijat paikkoihin, jotka 
tuovat heille toivoa. 

Myös musiikki näkee heinä-
kuun radio-ohjelmissa eteen-
päin, Färm muistuttaa.

Aiempina vuosina teemahei-
näkuun aiheita ovat olleet Yle 
Radio 1:ssä muun muassa kes-
kiaika, Itämeri ja nainen, mi-
kä tarkoitti silloin yli 170 nais-
aiheista radio-ohjelmaa kuukau-
den sisällä. 

RIITTA HIRVONEN

Heinäkuu tuo toivon

 c������ Kun heinäkuussa aukaisee radion, kuulee todennäköisesti puhetta mutta 
myös musiikkia, joka liittyy eri tavoin toivoon, eteenpäin katsomiseen.
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Esimerkkikoko:
2  x 110 mm

396 euroa + alv 24 %.

Lisätietoja: 
Kotimaa Oy

p. 040 750 5508
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset
ja -kiitokset 

seurakuntalehdessä

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

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

HAUTAUSPALVELUJA
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Isosena oleminen antaa nuo-
relle hyviä eväitä tulevaisuu-
teen. Näin sanovat kokemuk-
sensa perusteella kiiminki-
läisisoset, joille kevät mer-
kitsi koulujen päättymistä ja 

uuden elämänvaiheen alkamista.
Minna Laamasen ja Teemu 

Pullin taakse jäivät lukiovuodet, 
Heidi Luokkanen valmistui lähi-
hoitajaksi.

Tuoreita ylioppilaita ja ammat-
tiin valmistuneita nuoria kokoon-
tui kesän alussa yhteen, kun seu-
rakunta muisti heitä kukilla ja 
pienellä puisella ristillä. Sen lah-
jansaaja voi sujauttaa vaikkapa 
taskuunsa tuomaan turvaa.

Välillä piti  
osata olla hiljaa
Isos- ja kerhonohjausvuosilta kai-
killa kolmella on eväsrepussa ai-
nakin aiempaa paremmat, rippi-
koulun ryhmätilanteissa kehitty-
neet ja testatut sosiaaliset taidot. 

Teemu Pulli kertoo olleensa 
aiemmin paljon hiljaisempi, mut-
ta isosena oleminen rohkaisi hän-
tä muiden mukaan. Ystäviä ja ka-
vereita on tullut lisää.

 Minna Laamasen kokemus, 
että ryhmätilanteet ovat opetta-
neet ihmissuhdetaitoja, kuten su-
vaitsevaisuutta ja kärsivällisyyttä 
niissä tilanteissa, jolloin toiset toi-
mivat eritavoin kuin itse.

– Välillä kannattaa olla hiljaa 
ja antaa muille työrauha. Ongel-
matilanteissa ratkaisuja voi ol-
la erilaisia. Se on ollut hyvä ym-
märtää. Isosena on ollut pakko 
tsempata itseään myös sellaiseen 
tekemiseen, joka ei ole ollut omal-
la mukavuusalueella. 

Hyvin konkreettistakin hyötyä 
isoskoulutuksesta on nuorille, sil-
lä isoskurssi hyväksi luetaan niin 
lukiossa kuin lähihoitajan opin-
noissa. 

Virheet sallittuja,
eivät maailmanloppuja
Minna Laamanen haluaa uuden 
elämänvaiheensa kynnyksellä 
muistella edesmenneen presiden-
tin Mauno Koiviston kuolinil-
moituksen sanoja: ”Ellemme var-
muudella tiedä, kuinka tulee käy-
mään, olettakaamme, että kaikki 
käy hyvin.”

– Uskon siihen, että asioilla on 
taipumus järjestyä. 

Virheetkään eivät ole elämässä 
kiellettyjä. Niiden avulla voi pa-
rantaa omaa menoaan, hän pohtii.

Teemu Pullin mielestä on hie-
noa, että hän voi joka tilanteessa 
luottaa perheeseensä. Kotoa saa tu-
kea ja siksi tulevaisuuden suhteen 
ei ole minkäänlaista paniikkia. 

– Yhtä tärkeää, kun on voida 
luottaa muihin, on se, että on itse 
luottamuksen arvoinen. Omaksi 
ohjeekseen pitää ottaa se, että on 
itse sellainen kuin toivoisi mui-
den olevan minua kohtaan. Ajatus 
on vanha ja ehkä kulahtanutkin, 
mutta silti tärkeä, Heidi Luokka-
nen sanoo. 

Hetikö pitäisi 
jaksaa jatkaa?
Ylioppilastodistus ja ammat-
tiin valmistuminen eivät tarkoi-
ta nuorille huolettoman ajan al-
kamista. Minna Laamanen tun-
nustaa kokevansa paineita siitä, 
että seuraavalle etapille elämässä 
pitäisi jo kiiruhtaa.

– Koen pienen kiireen kan-
noillani. Tuntuu kuin yhteiskun-
ta vaatisi sitä enemmän kuin mi-
nä itse. 

Heidi Luokkanen aloittaa hei-
näkuussa armeijan Rovaniemel-
lä. Intti ei ole äkillinen päähän-
pisto, sillä Heidi kertoo tienneen-
sä jo nuorempana haluavansa ar-
meijaan.

– Taidan olla sukuni ensim-
mäinen nainen armeijassa. Ura 
puolustusvoimissa kiehtoo. 

Monista tulevaisuuden suun-
nitelmista huolimatta nuoret ha-
luavat viettää kesällä aikaa myös 
lomaillen ja käymällä vaikkapa 
festareilla.

– Hetkessä eläminen on tärkeä 
taito, Heidi sanoo.

– Jokaisesta hetkestä pitää teh-
dä paras mahdollinen, Minna li-
sää vielä.

Vaikka maailmalta on kantau-
tunut terroriuutisia väentungok-
sissa, ajattelevat nuoret, ettei pel-
käämään voi ryhtyä.

– Toki uutiset laittavat mietti-
mään sitäkin mahdollisuutta, että 
isku tapahtuu joku päivä Suomes-
sa. Voisiko sellainen sattua tutuil-
la festareilla? Teemu pohtii.

Oma parempi minä
voisi olla hyvä esikuva
Varsinaisia esikuvia kolmikolla 
ei ole tulevaisuutta varten. Tee-
mu sanoo oppineensa paljon lä-
heisiltään, kuten omilta veljiltään.

– Haluan olla vain oma itseni 
tai oikeastaan haluaisin olla itses-
täni parempi versio, Minna poh-
diskelee vuorostaan.

Heidi kertoo oppineensa tär-
keitä asioita porukoiltaan, kuten 
isältään sen, että läksyjen lukemi-
nen kannattaa. 

– Aina voi parantaa omaa juok-
sua, mutta hyvä motto on kuiten-
kin se, että ei se niin nuukaa ole, 
jos on tehnyt parhaansa.

Nuorten haaveina ovat perhe, 
terveenä pysyminen, hyvä työ. 
Teemu Pulli toivoo, että tietoko-
nepelaaminen voisi olla joku päi-
vä hänen ammattinsa.

 – Hankalampi toteuttaa, hän 
kuitenkin sanoo realistisesti unel-
mastaan.

Minna Laamanen iloitsee sii-
tä, että on voinut opiskeluvuosi-
na purkaa kouluväsymystään ja 
stressiä seurakunnan nuoriso-
työntekijöille. 

– Seukkarityypit ovat silittä-
neet selästä ja lohduttaneet.

Kun nuoret kukitettiin kesän 
alussa Kiimingissä, heitä halat-
tiin lujasti ja hyvästeltiin kannus-
tavin sanoin: ”Turvallista matkaa, 
on aika nostaa purjeet ylös. Elä-
mä jatkuu.”

Riitta HiRvonen

”Ei se niin nuukaa 
ole, jos on tehnyt 
parhaansa.
Heidi Luokkanen

Isostaidoista tuli elämäntaitoja
 ʝ Kiiminkiläisisoset Minna Laamanen, Teemu Pulli ja Heidi Luokkanen kokevat saaneensa seurakunnan nuorisotyöstä hyviä eväitä tulevaisuutta varten.

Edesmenneen presidentin sanat ovat elämänohje kiiminkiläisnuorille

”Jokaisesta hetkestä 
pitää tehdä paras 
mahdollinen.
Minna Laamanen
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi 
Sunnuntaina 9.7. 
Klo 8.45 Armahtakaa! Pyhäkou-
lun pitää Päivi Lohilahti-Mälli-
nen. Hän kertoo Paula-tytöstä, 
joka varastaa kaupasta karkkia. 
Mitä sitten tapahtuukaan?
Klo 10 messu Oulunsalon kirkos-
ta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusin-
ta aamulta. 
Sunnuntaina 16.7.
Klo 8.45 Apostolien päivä: Herran 
palveluksessa. Terttu Aakko: Aar-
teita. Oulun ev.lut. seurakuntien 
eläkkeellä oleva lastenohjaaja 
Terttu Aakko kertoo siitä, miten 
elämämme on täynnä kätketty-
jä aarteita. 
Klo 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusin-
ta aamulta. 
Sunnuntaina 16.7.
Klo 9.45 Apostolien päivä: Herran 
palveluksessa: Terttu Aakko: Aar-
teita. Oulun ev.lut. seurakuntien 
eläkkeellä oleva lastenohjaaja 
Terttu Aakko kertoo siitä, miten 
elämämme on täynnä kätketty-
jä aarteita.
Klo 10 jumalanpalvelus Saloisten 
kirkosta. 
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Sunnuntaina 9.7. 
Klo 9.45 Armahtakaa! Pyhäkou-
lun pitää Päivi Lohilahti-Mälli-

nen. Hän kertoo Paula-tytöstä, 
joka varastaa kaupasta karkkia. 
Mitä sitten tapahtuukaan?
Klo 10 jumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista lau-
antaihin klo 6.15–6.25, toinen lä-
hetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauantai-
sin klo 18. 
Sunnuntaina 9.7. 
Klo 10 jumalanpalvelus Salo-Us-
kelan kirkosta. 
Sunnuntaina 16.7. 
Klo 10 jumalanpalvelus Keski-Po-
rin kirkosta.

YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin kello 
15.05 ja uusintana maanantaisin 
kello 11.00.
Sunnuntaina 9.7. 
Klo 10 leirijumalanpalvelus Vuo-
saaren seurakunnan Lohiran-
ta-rippileiriltä. 
Sunnuntaina 16.7. 
Klo 10 konfi rmaatiomessu Vuo-
saaren kirkosta. 

Linkki juttuarkistoon, ohjelma-
tiedot ja pääkirkkojen nettiradiot 
verkossa: www.oulunseurakun-
nat.fi /verkkokirkko

RADIO & VERKKO | Kirkko lähelläsi
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Suomen Lähetysseuran joh-
to on tavannut ulkomi-
nisteriön edustajan. Lähe-

tysseuran huolena on Suomen 
viisumipolitiikan epäjohdon-
mukaisuus. Lähetysjärjestössä 
kannetaan erityistä huolta siitä, 
että viisumit evätään niiltä hen-
kilöiltä, joilla ei ole varallisuut-
ta tai vakituista työsuhdetta ko-
timaassaan. 

Tapaamisessa korostettiin, 
että vieraiden tuominen Suo-
meen on tärkeää. Se on merki-
tyksellistä niin suomalaisten, 
kansalaisjärjestöjen kuin vie-

raan itsensä sekä hänen edusta-
mansa yhteiskunnan kannalta. 

Lisäksi keskusteluissa mai-
nittiin yhteinen halu sujuvoit-
taa toimintaa ja löytää keinot 
sekä ulkoministeriössä että jär-
jestöissä niin, että viisumisää-
dösten rajoissa saadaan Suo-
meen kehitysyhteistyön tulok-
sista kertovia ihmisiä myös tu-
levaisuudessa. 

Keskustelun taustalla oli Har-
jun seurakunnan kutsu dalit 
-naiselle Nepalissa. Hän ei saa-
nut vierailumatkalleen Suomeen 
viisumia. 

Köyhien vierailut vaarassa

Kertojat  
– suurten  
suomalaisten  
tarinankertojien 
lauluja

SU 23.7. KLO 14 
HAILUODON  
KIRKOSSA

Liput 15/10 e

SIELUNHOITO- 
KESKUSTELUJA

Turvallisesti ja  
luottamuksellisesti
Soita ja varaa aika  

ilmaiseen ensitapaamiseen!

Heikki Pesämaa
Teologianmaisteri, Sielunhoito

terapeutti (ACC) opiskelija

p. 0400 458 400

YHDISTYKSET TAPAHTUMIA

PALVELUJA 
TARJOTAAN

MUUT SEURAKUNNAT

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 9.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 
Hannu Murhu

To 13.7. GOSPEL RIDERS, motoristit 
Muhoksella, tilaisuudet torilla  

klo 12.00 ja 15.00
Su 16.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 

Pertti Korhonen
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

Su 9.7. klo 18 Ehtoolliskirkko, Sirpa Saarela, Mika Martinmäki, Minna 
Riihimäki. Pe 14.7. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 16.7. klo 18 Iltakirkko, 
Juha Piippo, Mats Sundfors, Vesa Asikainen. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

 Hyväntekeväisyys-

URKUKONSERTTI
Urkukonsertti ja yhteislaulutilaisuus  

la 8.7. klo 16.00.
Oulun helluntaiseurakunta, Uusikatu 78.

Urkutaiteilija Matti Pesonen, pastori Klaus Korhonen.
Vapaa pääsy! Vapaaehtoinen lahja kärsiville lapsille Romaniassa.

Lämpimästi tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 8.7. klo 16 Hyväntekeväisyys - urkukon-
sertti ja yhteislaulutilaisuus. Urkutaiteilija  
Matti Pesonen, Klaus Korhonen. Su 9.7. klo 11 
Sanoin ja sävelin, Klaus Korhonen, Matti  
Pesonen, Urpo Järvinen. Seimi. Ke 12.7. klo 19 
Ystävän paikka. Su 16.7. klo 11 Lähetys-

jumalanpalvelus, Mikko Saukkonen, Ahti Kurki. Seimi. Ke 19.7. klo 17 
Kahvikirkko. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi
Tervetuloa!

Oulun Lähetysseurakunta
www.oulunlahetyssrk.com

Hallituskatu 36

Vierailijoita: Timo Närhi su 9.7. 
klo 16, Anne Miettinen la 15.7. klo 
18 ja su 16.7. klo 16, Kristittyjen 
yhteinen rukouskokous la 15.7. 
klo 12.00 Oulun Helluntaisrk:n 
kodalla, Mustasaarentie 7.  
Tervetuloa rukoilemaan  
Oulun herätyksen puolesta!

Siioninvirsiseurat: to 20.7. klo 18.30 Hilkka Tasangolla, Toppilankuja 3, 
Liminka
Herättäjäjuhlat Nilsiässä 7.-9.7.
Herääminen -ooppera Paavo Ruotsalaisesta su 16.7. klo 14.00 Nivalan 
Liikuntakeskuksessa. Liput ennakkoon 20 € www.uikko.fi/uikontaikaa 
puh. 044 - 4457 420.
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14
Tervetuloa!

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

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 9.7. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
Ti 11.7 klo 10–10.30 hartaus,  
klo 10.30–12 Taukopaikka-kahvila

Su 16.7. klo 10.30 rukouskokus, klo 11 jumalanpalvelus
Ti 18.7. klo 10–10.30 hartaus, klo 10.30–12 Taukopaikka-kahvila

Kesätauko,  
seurat jatkuvat su 6.8.
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SANAN AIKA

Jeesuksen eteen tuotin nainen, joka 
oli joutunut kiinni aviorikoksesta. 
Tuojat olivat sitä mieltä, että naisen 
saa kivittää.

Mutta mitä vastasi Jeesus? Se teis-
tä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön en-
simmäisen kiven. 

Yksikään kivi ei lentänyt.
Montako kertaa sinä olet ollut tilan-

teessa osoittamassa toista syyttävällä sor-
mella ja ollut ensimmäisenä vaatimassa 
rangaistusta? Montako kertaa olet voinut 
tehdä sen puhtaalla omallatunnolla? 

Tuntuu, että näinä aikoina on sama 
minne päin katsoo, niin tuomitsijoita riit-
tää tungokseen asti. Tai vaikka oltaisiin 
vain omassa lähipiirissä tai työpaikalla, 
tuomion sanoja kuuluu. Sormella osoite-
taan helposti, vaikka omassa pussissakaan 
eivät jauhot olisi puhtaita. 

Montako kertaa sinä olet käyttänyt työ-
aikaasi omien asioittesi hoitoon? Monta-
ko kertaa olet jättänyt tehtävän toisen hoi-
dettavaksi, vaikka olisit voinut sen itsekin 

tehdä? Montako kertaa olet ollut hiljaa, 
vaikka olet tiennyt, että joku tuomitaan 
oikeudettomasti?

Niin – missä ovat ne, jotka uskalta-
vat haastaa nämä Juudakset katsomaan 
omaan napaansa? Kuka uskaltaa sanoa 
näille tekopyhille ja hymistelijöille, että 
mitenkäs olisi, jos katsoisit ensiksi omat 
tekosi läpi. Ja jos sitten olet ihan varma, et-
tet ole koskaan maksanut harmaata palk-
kaa, ajanut ylinopeutta, hyötynyt suku-
laissuhteista, käyttänyt työaikaa väärin, 
niin tule sitten tuomitsemaan. 

Saattaisi käydä niin kuin Jeesuksen 
ajan uhoajille: häipyisivät yksi kerrallaan 
paikalta.

Tulevan pyhän toisen lukukappaleen 
viimeinen lause antaa ohjeen: pyrkikääm-
me rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan 
toisiamme.

ANNELI NIEMINEN
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan lähetyssihteeri 

ja vapaaehtoistyön koordinaattori

Liikaa kiviä ilmassa

Armahtakaa!
Ihmisen asia ei ole tuomita lähim-
mäistään, sillä tuomiovalta kuuluu 
yksin Jumalalle. 

Sunnuntai 9.7.
 g Psalmi: Ps. 13:2–6
 g 1. lukukappale: 2. Sam. 12:1–10, 13
 g 2. lukukappale: Room. 2:1–11
 g Evankeliumi: Joh. 8:2–11

Joh. 8: 2–11
Varhain aamulla Jeesus tuli taas 
temppeliin. Hänen luokseen 
kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja 
hän istuutui ja opetti heitä.
    Kesken kaiken toivat lainopettajat 
ja fariseukset paikalle naisen, joka 
oli joutunut kiinni aviorikoksesta. 
He asettivat hänet Jeesuksen eteen 
ja sanoivat: ”Opettaja, tämä nainen 
on avionrikkoja, hänet tavattiin itse 
teossa. Mooses on laissa antanut 
meille määräyksen, että tällaiset on 
kivitettävä. Mitä sinä sanot?” He pu-
huivat näin pannakseen Jeesuksen 
koetukselle ja saadakseen sitten 
aiheen syyttää häntä.
    Mutta Jeesus kumartui ja kir-
joitti sormellaan maahan. Kun he 
tiukkasivat häneltä vastausta, hän 
suoristautui ja sanoi: ”Se teistä, 
joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön 
ensimmäisen kiven.” Hän kumartui 
taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen 
sanat kuultuaan he lähtivät pois 
yksi toisensa jälkeen, vanhimmat 
ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi 
vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti 
päänsä ja kysyi: ”Nainen, missä ne 
kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut 
sinua?” ”Ei, herra”, nainen vastasi. 
Jeesus sanoi: ”En tuomitse minä-
kään. Mene, äläkä enää tee syntiä.”

Room. 2: 1–11
Sen tähden et voi mitenkään 
puolustautua, ihmisparka, sinä 
joka tuomitset muita, kuka sitten 
oletkin. Tuomitessasi toisen julistat 
tuomion myös itsellesi, koska sinä, 
toisen tuomitsija, teet itse samoja 
tekoja. Me tiedämme, että Jumala 
on oikeassa tuomitessaan ne, jotka 
tekevät tällaista. Kuvitteletko sinä 
välttäväsi Jumalan tuomion, kun 
teet itse sellaista, mistä tuomitset 
muita? Halveksitko sinä Jumalan 
suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja 
pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, 
että Jumalan hyvyys johtaa sinut 
kääntymiseen? Mutta sinä olet kova 
etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. 
Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa 
sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan 
oikeudenmukainen tuomio tulee 
julki. Silloin Jumala maksaa jokai-
selle hänen tekojensa mukaan.
    Niille, jotka uupumatta hyvää 
tehden etsivät kirkkautta, kunniaa 
ja katoamattomuutta, hän antaa 
ikuisen elämän, mutta niitä, jotka 
ovat itsekkäitä ja tottelevat totuu-
den sijasta vääryyttä, kohtaa ankara 
viha. Tuska ja ahdistus tulee jokai-
sen osaksi, joka tekee pahaa, ensin 
juutalaisen, sitten myös kreikkalai-
sen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas 
tulee jokaisen osaksi, joka tekee 
hyvää, ensin juutalaisen, sitten 
myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei 
tee eroa ihmisten välillä.

”Viimeisen 
puheen lopuksi 
juhlaväki vaipuu 
polvirukoukseen.

Tulevana viikonloppuna, 7.–
9. heinäkuuta, vietetään Nil-
siässä herättäjäjuhlia. Juhli-

en tunnus on Uudistat armollasi.
Sanat ovat herännäisyyden 

johtajan Paavo Ruotsalaisen eli 
Ukko-Paavon virrestä, joka löy-
tyy niin virsikirjasta kuin Siionin 
virsistä. Juhlan järjestäjät usko-
vat, että tunnus antaa herännäi-
syydestä eteenpäin katsovan ku-
van ja on sisällöltään positiivinen. 

Keskellä Nilsiän herättäjäjuh-
lien juhlakenttää on Paavo Ruot-
salaisen hauta, jonka kiveen on 

kaiverrettu tämän virren numero 
vuoden 1701 virsikirjasta.

Nilsiän herättäjäjuhlilla on tar-
koitus julkistaa uudistetut Siionin 
virret, joten myös siksi tunnuslau-
se on ajankohtainen.

Juhlajärjestelyistä vastaavat 
juhlapaikkakunnan kunta, seura-
kunta ja Herättäjä-Yhdistys. Jär-
jestelyt toteutetaan pääosin tal-
koovoimin, kaikkiaan tarvitaan 
noin 1 500 vapaaehtoista.

Herättäjäjuhlia vietetään sääs-
tä riippumatta taivasalla, juhla-
kentällä. Kentälle rakennetaan 

noin kuusi kilometriä penkkejä ja 
niiden tuntumaan ruoka- ja kah-
vipisteet, vessat ja juhlatori.

Herättäjäjuhlien perusrunko-
na ovat seurat. Noin tunnin mit-

taisissa seuroissa vuorottelevat ly-
hyet puheet ja virret, joita veisa-
taan säestyksettä Siionin virsistä. 
Lisäksi on muuta ohjelmaa, kuten 
konsertteja.

Sunnuntain päätösseu-
rojen viimeisen pu-
heen lopuksi juhla-
väki vaipuu polvi-
rukoukseen, jonka 
jälkeen noustaan sei-
somaan ja veisataan kii-
tosvirsi Herraa hyvää kiittäkää.

Ensimmäiset herättäjäjuhlat 
pidettiin Ylistarossa vuonna 1893.

taisissa seuroissa vuorottelevat ly-
hyet puheet ja virret, joita veisa-
taan säestyksettä Siionin virsistä. 
Lisäksi on muuta ohjelmaa, kuten 
konsertteja.

Sunnuntain päätösseu-
rojen viimeisen pu-
heen lopuksi juhla-
väki vaipuu polvi-
rukoukseen, jonka 
jälkeen noustaan sei-
somaan ja veisataan kii-

Herraa hyvää kiittäkää.
Ensimmäiset herättäjäjuhlat 

pidettiin Ylistarossa vuonna 1893.

Körtit koolla Nilsiässä
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Kymppileiriläisten 
vauhti ei ihan pienis-
tä vastoinkäymisistä 
hyydy.

Makuupussissa saa 
olla jonkin verran 

hiekkaa (onnekkaammilla oli 
makkarissa kuulemma aakkos-
karkkeja), teltan katolta yöllä tip-
puva vesi ei kaada maailmaa (on-
han muovipussit keksitty) ja jos 
hyttysmyrkky jäi kotiin, kaveril-
ta saa lainaan (ja eihän se mäkä-
räisiin edes tehoa).

Rokuan maastossa leireili nel-
jän päivän ajan vajaat 400 oulu-
laista lasta. Kymppileirille pääsi-
vät tänä vuonna 10 vuotta täyttä-
vät tai täyttäneet lapset.

Reput kuntoon
ja menoksi
Puolijoukkueteltan oviaukolla 
on röykkiö kumppareita ja lenk-
kareita.

– Kyllä me eilen siivottiin tel-
tassa, kertovat Topias Törrö, 
Väinö Piri, Pekko Honkanen, 
Sampo Suomenrinne, Aaro Lat-
vala, Eetu Laitinen, Konsta Im-
piö, Jyri Kortesalmi, Jami Laiti-
nen, Ahti Isoaho ja Robin Yli-
mäki.

Pojat pakkaavat vauhdikkaas-
ti reppujaan hämärässä kymppi-
teltassa. Taskulampuille on ollut 
käyttöä.

– Lähdetään ja kierretään tuo 
järvi, pojat valaisevat tulevaa erä-
teemaista ohjelmaa.

Pakkaaminen alkaa olla val-
mista. Ohjeistuksen mukaan rep-
puun on etsitty juomapullo, hyt-
tysmyrkky, sadevaatteet sekä au-
rinkorasva, jos sellaisen on kotoa 
mukaan ottanut.

– Voiko tota hyttysmyrkkyä 
laittaa naamaan, joku kyselee.

Osa pojista yöpyy teltassa en-
simmäistä kertaa.

Yöllä on ollut kuuma, kylmä, 
lämmin tai hikistä – riippuu ke-
neltä kysyy.

Puhelinta ei ole 
ehtinyt kaivata
Leirillä on ollut kivaa kaikki, 
melominen tai kaikki paitsi vesi-
sade. Mieluisaa tekemistä on riit-
tänyt. 

– En mää ainakaan oo kaivan-
nu puhelinta, yksi pojista tiivistää 
leirin antia.

Oosa Jauhiainen, Anni-Lotta 

Takkunen ja Anni Sundelin eivät 
hätkähtäneet, kun kaminan hor-
mille tarkoitetusta aukosta tippa-
si yöllä telttaan hiukan vettä. Al-
la oleva reppu peiteltiin muovi-
pussiin. 

– Ja yhtenä päivänä kaatui 
limsapullo patjalle, siivottiin se 
sitten nenäliinoilla. 

Tytöt sanovat keksineensä lem-
pinimet leirin ohjaajina toimivil-
le nuorille.

– Ananas ja Simpukka. Ja sit on 
Majoneesi ja Kinkku. 

Pallot ilmassa, 
kanootit järvessä
Tennispallot sinkoilevat ilmas-
sa, kun Salmisen järven rannassa 
harjoitellaan jonglöörausta. 

– Pallot pitää heittää ristiin, 
tällai. Heitto, heitto – ja anna 
vaan pallojen tippua aluksi maa-
han. Tänään saa tippua maahan 
vaikka 350 kertaa, Taika-Petteri 
opastaa.

 Jonglöörausta opettelevat eivät 
ennätä irrottaa silmiään palloista 
ja ihailla edessään olevaa järveä, 
jolla lipuu 11 kanootillista leiriläi-
siä melontaa kokeilemassa.

Soittimeen vuohennahkaa
tai puutarhaletkua
Että voikin lähteä iso ääni soitti-
mesta, joka on kasattu muovises-
ta suppilosta, puutarhaletkun pät-
kästä ja puisesta, askarteluun tar-
koitetusta joulukuusenkoristekel-
losta! 

Toisessa musapisteessä on pal-
jon hiljaisempaa, vaikka siellä 
tutustutaan länsiafrikkalaiseen 
djembe-rumpuun.

Taas on koettu yksi Kymppilei-
ri. Juhla-sellainen, kolmaskym-
menes.

Kotiin on kannettu repullinen 
hikisiä ja pölyisiä leirikamppeita, 
mutta ennen kaikkea pitkään säi-
lyviä muistoja.

Minna Kolistaja

”En mää ainakaan oo 
kaivannu puhelinta
Kymppileiriläinen

”Milloin on seuraava telttaleiri?” 
 Tätä joku kysyi jo ennen kuin Kymppileiri  
oli päättynytkään.

Ah tätä leirielämätä!

 ʝ Telttaelämää: Sampo Suomenrinne ja Konsta Impiö.

 ʝ Leirikaveruutta: Oosa Jauhiainen ja Anni-Lotta Takkunen.

 ʝ Uimakamppeet kuivumaan: Anni Vilmi ja Elsa Pirnes. 
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Ah tätä leirielämätä!

 ʝ Liki 400 lasta leireili 27.–30.6. Rokuan Kymppileirillä. Leiriläiset pääsivät kokeilemaan muun muassa melontaa ja jonglöörausta. Keskellä palloja pitää ilmassa Samuli Sormunen.

 ʝ Kesäleirin 
suosikkiohjelmaa.

 ʝ Kymppileirillä tärkeintä ovat kaverit, hyvä meininki, yhdessä tekeminen, toisten huomioiminen ja ilo. Ja 
se telttayökin on jo suuri seikkailu!

 ʝ  Leirillä 
harrastetaan 
paljon liikuntaa 
muutoinkin kuin 
vain vesillä.
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Leikkaa talteen!

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

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.

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

Palveleva  puhelin
p. 040 0221 180. Auttava puhelin on avoinna joka ilta klo 
18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakka, muina päivinä klo 01 
saakka. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopi-
muksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).

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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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 Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
Ajanvarauksia vastaanotetaan seuraavan 
kerran 26.7. klo 9–11 p. 044 3161 557

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Risto Tabell p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Kastetut
Tuomiokirkko: Olli Tapani Vilja-
mi Jurvansuu, Elma Hillevi Leh-
tonen, Niilo Patrik Juhani Väy-
rynen.
Haukipudas: Elmeri Onni 
Stranius, Joona Eemeli Vaarala.
Karjasilta: Daniel Anttoni Ei-
lola, Sylvi Maria Wilhelmiina 
Hannula, Elmeri Väinö Samuel 
Harju, Sirius Sampsa Sebasti-
an Kangas, Alina Maaria Mink-
kinen, Noel William Alexander 
Riihiaho, Veikko Jaakko Johan-
nes Rönty, Paulus Aarni Sakari 
Tiuraniemi, Inari Saaga Serafii-
na Turunen, Adafiia Maria Sofiel 
Forsman, Eevi Alicia Kangastie, 
Alvar Iisakki Lahti, Milena Maria 
Annikki Mäenpää, Joonatan Ju-
hani Spårman.
Kiiminki: Sisu Taavetti Pekkala, 
Sofia Eveliina Jakovlef f, Vanes-
sa Ava Victoria Heikkala, Minea 
Olivia Ruonakangas, Eemi Jere-
mias Heikkilä.
Oulujoki: Eevi Olivia Heikkilä, 
Evena Helmiina Kaisto, Sante-
ri Veli Valtteri Karjalainen, Leo-
Pekka Yrjö Johannes Karppinen, 
Siiri Anni Aurora Kivijärvi, Akse-
li Konsta Aleksander Kuittinen, 
Sofia Helmi Olivia Pellikka, Ak-
seli Johannes Sinikumpu, Em-
ma Olivia Tienhaara, Vieno Syl-
via Tuikka, Sulo Matti Aatos Ala-
luusua, Eevi Olivia Juntti, Hilla-
Noora Emilia Kinnunen, Mag-
nus Rafael Lehtola, Hilde Laila 
Aliisa Ruotsalainen, Emil Väinö 
Sakari Suhonen, Iivo Einari Tuo-
mela.
Oulunsalo: Jarona Maria Karo-
liina Hanhela, Elle Jasmin Kela, 

Silva Vivian Koskelo, Emilia Sa-
ga Mantovaara, Vilma Milla Eli-
na Nuutinen, Vili Ahti Pietari 
Ryönänkoski.
Tuira: Ahmed Abdulridha Ja-
wad Al-Rashid, Manu Aleksan-
teri Humalamäki, Lotta Este-
ri Jaurakkajärvi, Aleksi Julius 
Jämsä, Emmi Katariina Kajava, 
Sulo Taavi Samuel Kuha, Hil-
la Pauliina Kämäräinen, Tobi-
as Anton Kalevi Lahtinen, Eevi 
Helmi Mankinen, Veikko Vish-
nu Muhonen, Inna Minea Mä-
enpää, Pihla Annikki Niemi, El-
la Amanda Pansio, Väinö Juha-
ni Matteus Penttilä, Sebastian 
Juhana Abiel Raatesalmi, Sant-
tu Severi Rautava, Sylvi Tuu-
lia Stenudd, Peppi Aada Sofia 
Vihlasvaara, Haider Ghalib Mu-
tar, Aarne Juhani Kangas, Aar-
ni Pekka Aukusti Tokola, Eemi 
Aleksanteri Vuorma.

Vihityt
Tuomiokirkko: Perttu Mika-
el Kangas ja Anniina Anna Ma-
ria Hyry, Jyri-Pekka Juhani Väy-
rynen ja Anna-Kristiina Sirviö, 
Aleksi Jussi Olavi Tarkiainen ja 
Irja Pauliina Kemppainen.
Haukipudas: Lauri Johan Pette-
ri Nevalainen ja Anni Emilia Koi-
vukangas. Jani Elias Lehtisaa-
ri ja Sofia Iida Karoliina Harju.

Heinäkuussa Ou-
lun tuomiokirk-
ko täyttyy lahjak-
kaista kansainvä-

lisistä esiintyjistä. Vierai-
levia muusikkoja saapuu 
Saksasta, Unkarista ja Yh-
dysvalloista asti.

Kesäkonserttisarjan ti-
laisuuksiin on vapaa pääsy. 
Ovelta voi ostaa käsiohjel-
man, joka maksaa 7 euroa.

Kesäkonserttisarjan ava-
jaiskonsertissa Oulun tuo-
miokirkon urkuri Péter 
Marosvári soittaa unkari-
laisen suurromanttisen sä-
veltäjän ja pianovirtuoosin 
Franz Lisztin kuuluisimpia 
ja suurimpia urkuteoksia. 
Marosvárin urkukonsert-
ti on tiistaina 4.7. kello 20.

Tiistaina 11.7. kello 20 
tuomiokirkon urkuja soit-
taa Stefan Kiessling, Sak-
san Leipzigin Tuomaskir-
kon urkuri. Kuuluisa Leip-
zigin Tuomaskirkko tunne-
taan siitä, että Johann Se-

Kansainväliset sävelet soivat 
Oulun tuomiokirkossa

Karjasilta: Aleksi Petteri Hela-
kari ja Mira Maarit Kytökangas, 
Mikael Kristian Skarevik ja Vee-
ra Maria Rautio, Joonas Jalmari 
Harju ja Nina Noora Maaria Ti-
misjärvi, Heikki Matias Rautio 
ja Tytti Kaarina Uusimäki, Juha-
ni Adolf Leppänen ja Kaisa Irene 
Turpeinen, Juhana Petteri Sauk-
ko ja Roosa Maria Lehto.
Kiiminki: Jimi Casimir Holtin-
koski ja Eveliina Marjukka Mik-
kola, Niko Petteri Pulli ja Susan-
na Tuulia Päiväniemi, Joni Mar-
kus Ahonen ja Saana Katariina 
Granlund.
Oulujoki: Jyrki Johan Arttu-
ri Määttä ja Sara Leea Sofia Ki-
viahde, Jaakko Henrik Väärä-
niemi ja Niina Helena Johanna 
Kukkasmäki, Antti Henrik Sal-
minen ja Katri Ilona Henrietta 
Niemelä, Miika Matias Kaarre 
ja Julia Annastiina  Tölli, Timo 
Tapani Juntunen ja Anna Kaisa 
Antikainen, Marko Matias Kipi-
nä ja Jenna Maria Kristiina Ko-
valainen, Janne Juho Sakari Jun-
tunen ja Susanna Kristiina Poro-
la, Rami Toivo Henrik Kaaresto 
ja Tiia Karoliina Selin.
Oulunsalo: Rami Santtu Sebas-
tian Laine ja Jenna Annika Koti-
saari, Jani Tapio Johannes Ny-
lander ja Anna-Liisa Kärsämä, 
Tomi Mikael Sonkamuotka ja 

Liisa Kaarina Karttunen.
Tuira: Sami Tapio Juusola ja Jen-
ni Sofia Hämäläinen, Jukka Ta-
pio Dahl ja Heidi Hellevi Huttu-
la, Janne Jeremias Härkönen ja 
Emilia Karlotta Turpeinen, Hen-
ri Oskari Hagberg ja Reetta Lee-
na Rajaniemi, Joni Kristian Sep-
pänen ja Mari Helena Risto.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Lyyli Matilda 
Koistinen 76, Eero Aukusti Pako-
nen 89, Elli Margareta Manner-
maa 95, Helvi Maria Niemistö 
95, Aila Anneli Näppä 82, Ritva 
Marjatta Rautio 82, Erkki Gun-
nar Kalervo Seppänen 88, Pau-
li Juhani Urvanto 70.
Haukipudas: Erkki Tapio Kerä-
nen 29.
Karjasilta: Arto Tapani Heik-
kuri 64, Ossi Aleksanteri Mäke-
lä 86, Vilho Matias Tuomikoski 
88, Väinö Juhani Hytinkoski 79, 
Eine Maria Siira 87.
Kiiminki: Pentti Olavi Saarela 
62, Aune Irja Kauranen 97, Pent-
ti Johannes Autio 76.
Oulujoki: Aila Aino Korhonen 
81, Vertti Olavi Skantsi 88.
Oulunsalo: Väinö Juhani Kuk-
kola 65.
Tuira: Liisa Heikkinen 79, Helmi 
Huusko 91, Olga Elsa Annikki 
Pussila 86, Heli Marjukka Jaako-
la 68, Kerttu Hellevi Korhonen 
80, Eeva Annikki Niskanen 86, 
Sisko Inkeri Pelkonen 78, Saara 
Katariina Pietilä 89, Hilkka Kyl-
likki Pohjalainen 82, Martta Tel-
lervo Strömmer 90, Viljo Voitto 
Tuppurainen 82.
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ELÄMÄN POLKU

bastian Bach on ollut siellä 
urkurina 1700-luvulla.

Kesäkonserttisarjassa 
tiistaina 18.7. kello 20 esiin-
tyy unkarilainen urkutai-
teilija Péter Kövári ja Ou-
lun Owla -vaskikvartetti, 
johtajana Juha Pisto.

 
Kesäkonserttisarja 
päättyy Suomi 100 
-konserttiin
Heinäkuun konsertit päät-
tää Yhdysvaltojen Michi-
ganista saapuva Marquet-
te Choral Society -kuo-
ro. He esiintyvät maanan-
taina 24.7. kello 20. Kuoro 
esiintyy tänä kesänä useissa 
Suomen kaupungeissa Suo-
mi 100 -juhlavuoden kun-
niaksi. 

Ohjelmassa on Suomen 
ja Amerikan musiikkia sa-
dan vuoden ajalta. Kuoroa 
johtaa Erin Colwitz. 

Sanna Krook
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Oulun tuomiokirkossa

MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 6.–20.7.2017

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
ma–to klo 9–12
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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 9.7. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi . 
Konfirmaatiomessu su 16.7. klo 
10, Oulun tuomiokirkko. Lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi . 

www.lahjoitaapua.fi/

Sanna Krook

Oulun 
tuomiokirkon 

opastetut  
kirkkokierrokset

maanantaisin 
klo 18–19 

ja torstaisin 
klo 14–15

Opastetutulla kirkkokier-
roksella kesäopas pereh-
dyttää Oulun tuomiokir-
kon taiteeseen, historiaan, 
vertauskuviin ja vastaa ky-
symyksiin kirkosta.

 
Apua ja tukea 
tarvitseville
Tuomiokirkon diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 419, Keskustan srk-talo.

Kerhot ja harrastukset
Pienoismallikerho su 16.7. klo 
15–16, Heinätorin srk-talo. Kai-
kenikäisille pienoismallien ja fi-
guurien rakentajille. Rakente-
lu opettaa kärsivällisyyttä sekä  
historiaa ja tekniikkaa. 

Rukouskävely 
alkaa sunnuntaina 2.7. klo 12–12.30 
Pyhän Luukkaan kappelilla
 
Rukouskävely kohti kasvitieteellistä puutarhaa 
alkaa messun ja kirkkokahvien jälkeen
Pyhän Luukkaan kappelin pihalta seurakuntalaisen 
johdattamana. Rukouskävely järjestetään joka toinen 
sunnuntai 2.7., 16.7., 30.7. ja 13.8. ja se kestää noin puoli 
tuntia. Kävely alkaa psalmin lukemisella ja päättyy 
yhteiseen rukoukseen.
Säänmukainen pukeutuminen.
 
"Heitämme pois kaikki maalliset asiat
Keskitymme Jumalan läsnäoloon
Kävelemme rauhassa ja hiljaa
kiinnitämme huomion kävelyn rytmiin ja hengitykseen
Emme reagoi ulkopuolisiin ääniin
Emme myöskään sisäisiin
Keskitymme psalmitekstiin
Kuljemme Jumalan läsnäolossa."

Lisätietoja:
kesäkuussa diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145 ja
heinä–elokuussa pastori Soili Pitkänen, p. 040 5064 244.

Freeimages / Mike Wagner

Hiljaisuuden retriitti 
pe 1.9. klo 16.30 – su 3.9. klo 13 
Hilturanta, Pudasjärven seurakunnan leirikeskus
"Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen, 
ja puit minut ilon pukuun” Ps. 30:12-13 
Hiljaisuuden retriitti tarjoaa sinulle mahdollisuuden sisäi-
seen ja ulkoiseen pysähtymiseen. Vietämme yhdessä het-
kipalveluksia, nautimme Jumalan luomasta kauniista luon-
nosta ja hyvistä aterioista. Retriitissä majoittaudutaan yh-
den hengen huoneissa.
Viikonlopun hinta on 70 €, sis. täysihoidon, ohjelman ja va-
kuutuksen seurakuntaan kuuluville. Ei yhteiskuljetusta.
Ilmoittautumiset ke 26.7. mennessä  Oulun seurakuntien 
nettisivujen kautta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat 
tai puhelimitse Heidi Karvonen, p. 040 5747 091.
Etusija Oulun seurakuntayhtymään kuuluvilla.
Lisätietoja ohjaajilta: pastori Jouko Lankinen, p. 044 3161 577 
ja diakonissa Heidi Karvonen, p. 040 5747 091.

Eläkeläisten leiripäivä 
torstaina 17.8. klo 10–15 Kastellin kirkossa. 
Leiripäivässä viikkomessu, lounas ja yhteistä ohjelmaa. 
Päivä alkaa klo 10 ja päättyy klo 15. Päivä on maksuton 
ja paikalle saavutaan omin kyydein. Ilmoittautuminen 
maanantaisin klo 9–11 p. 044 3161 419, viimeistään 31.7. 
mennessä. Etusijalla tuomiokirkkoseurakuntalaiset.
Mukana diakoniatyöntekijät Heidi Karvonen ja 
Kaisa Jaakkola sekä pastori Jyrki Vaaramo. Tervetuloa! 

tiistaina 11.7. klo 20 Urkukonsertti 
Leipzigin Tuomaskirkon (Johann Sebastian Bachin kirkon) 

urkuri Stefan Kiessling. Vapaa pääsy, käsiohjelma 7 €.

tiistaina 18.7. klo 20 Kesäillan urku- ja vaskikvartettikonsertti 
Unkarilainen urkutaiteilija Péter Kövári ja

Oulun Vaskikvartetti Owla, johtajana Juha Pisto.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 7 €.

Teatteri- ja kulttuurimatka 
Iisalmeen 
la–su 5.–6.8. 
Lähtö aamulla Oulusta Iisalmeen Koljonvirralle, jossa 
teatteriesitys Tuntematon sotilas, Nightwishin musiikilla. 
Päivällinen Metsäpirtillä. Majoittuminen Wuoksi-laivalle. 
Laivan ”kapteeni” Ismo Apell tarinoi hetken, jonka jälkeen 
koko laiva on ryhmän käytössä. Illalla makkaranpaistoa ja 
vapaamuotoista seurustelua. 
Sunnuntaina aamiainen hotellilaivalla, mahdollisuus osal-
listua jumalanpalvelukseen Iisalmen kirkossa. Opastettu tu-
tustuminen Kustaa Adolfin kirkkoon. Lounas Ravintola Raa-
tihuoneella, esillä pienoismallit rajan taakse jääneistä kir-
koista. Vierailu Juhani Ahon museossa, tutustutaan 1800-lu-
vun pappilamiljööseen. Paluu Ouluun noin klo 17. 
Retken hinta on 200 € / hlö. Sisältää matkan, ohjelman mu-
kaiset ruokailut, pääsymaksut, majoituksen sekä iltapala-
makkarat. 
Ilmoittautuminen netin kautta to 13.7. mennessä. Ilmoittau-
tuneille lähetetään tarkempi aikataulu postitse ennen mat-
kalle lähtöä. Matkalle lähtevät mukaan diakoniatyöntekijät 
Kirsi Karppinen ja Kaisa Jaakkola. Tervetuloa!

Oulun Hautausmaakierrokset 
ma 10.7. ja 17.7. klo 18–20. Intiön hautausmalla, Kajaa-
nintie 1. Lähtö hautausmaan pääportin hautajaishuo-
neiston edestä. Kierrosten teema vaihtuu viikoittain: 
joukkoon mahtuu niin taiteilijoiden ja kulttuurihenki-
löiden kuin tervaporvareiden ja kuvernöörienkin elä-
mäntarinoita. Yleisesti kierrokset keskittyvät elämän-
tarinoihin kunkin teeman mukaisesti, mutta vaihte-
levasti käydään läpi kertomuksia myös hautausmaan 
muista muistomerkeistä, rakennuksista sekä oululai-
sista hautajaisperinteistä. Kierroksille on varattu kak-
si opasta ja teemaa, mikäli lähtijöitä on yli 20. Maksu-
ton, ei ilmoittautumista.

Arkisto / Elsi Salovaara

ja 
pieni käsityöpuoti 

Tunnelmallinen kesäkahvila Cafe Krypta ja 
pieni käsityöpuoti ovat  avoinna 

ma–to 10–19 ja pe 10–15  
osoitteessa Isokatu 6, 

Oulun tuomiokirkon kivijalassa. 
Kahvilassa myytävänä joka päivä 

tuoreita leivonnaisia sekä upeita käsitöitä.

Tuomiokirkko avoinna ja opas paikalla 
joka päivä klo 10–20.
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Kiimingin kirkko 
on tiekirkko 

Avoinna ma–pe 3.– 28.7. 
klo 10–16, jolloin opas 

on paikalla.

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
Konfirmaatiomessu su 9.7. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Riina Moilanen 
ja Jonna Kutilainen, kanttorina 
Sari Wallin.
Messu su 9.7. klo 13 Jäälin kap-
pelissa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Sari Wallin.
Konfirmaatiomessu su 16.7. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Seija He-
lomaa, avustaa Jii-Pee Nyyssö-
nen, kanttorina Sari Wallin.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. 040 7008 151.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 9.7. klo 17 
seurat Kiimingin ry, Aarne Mik-
konen, su 16.7. klo 17 seurat Kii-
mingin ry, Esko Mattila, su 23.7. 
klo 17 seurat Kiimingin ry, Pau-
li Niemelä.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 9.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
avustaa Pekka Mustakallio, 
messudiakoni Paula Hiltunen, 
kanttori Laura Alasaarela. Pys-
tykahvit messun jälkeen. 
Konfirmaatiomessu su 16.7. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman, avustaa Martti Hei-
nonen, messudiakoni Tarja Kai-
nulainen, kanttori Laura Ala-
saarela. Konfirmoitavana kesä-
rippikoulu 3. 

Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerhoryhmissä on vielä 
tilaa! Kerhot kokoontuvat kir-
konkylän Wirkkulassa, Kellon 
ja Martinniemen srk-kodeis-
sa ja Jokelan vanhalla koulul-
la. Loma-ajasta johtuen emme 
pysty vastaamaan puhelimeen. 
Jätä sähköpostiviesti outi.pa-
lokangas@evl.fi, niin otamme 
yhteyttä viimeistään elokuun 
alussa. Kerro viestissäsi lapsen 
ikä, toive kerhopaikasta ja omat 
yhteystietosi.
 
Muut menot

Nuotioillat kesällä joka 
toinen keskiviikko klo 18. 
5.7. Rivinnokka, 19.7. Onka-
mon uimaranta, 2.8. Kali-
menkylä, 16.8. Ukkolan-
ranta. Yhteislaulua, har-
taus, kahvitarjoilu ja mak-
karanpaistoa. Oman istui-
men voi ottaa mukaan.

Tapulikahvila  ma–pe 12.6.– 
28.7.  klo 10–18  kirkon kellota-

pulissa. Haukiputaalaiset nuo-
ret myyvät kahvia, teetä sekä 
päivittäin vaihtuvia kahvilei-
piä. Myytävänä on myös käsi-
töitä. Kahvilan tuotto Botswa-
nan Fransistownin koululuokan 
koulukustannuksiin.

Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 9.7. klo 18 ry:llä. Kello: 
yhden puheen seurat su 9.7. klo 
17 ry:llä.  
Kellonkartanon toimintaa: kir-
joittajaleiri 12.–14.7., Kartanon 
kirkko sunnuntaisin klo 13.

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2
Kellon srk-koti 
Kylätie 8
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Kesämusiikit 
Kiimingissä
 

Hanna Ekola
LAULUJA VALOKSI JA VOIMAKSI -konsertti
keskiviikkona 19.7. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 
Hanna Ekola, laulu
Virpi Salo, piano ja laulu
Vapaa pääsy, ohjelma 15 € /ovelta.
 
Kotona
lauantaina 19.8. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 
Alankomaiden kamariorkesteri ensemble
Virpi Räisänen, mezzosopraano
Liput 22 / 19 € ennakkoon nettiosoitteesta 
ticketmaster.fi, sekä Kiimingin 
yhteispalvelupisteestä.
Liput ovelta 25 €.

Freeimages / Bert  van Hul

Kesäillan sävelhartaudet 
Haukiputaan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa kesällä 2017
torstaisin klo 20 juhannukselta elokuun loppuun. 

6.7. srk-keskuksessa
Arttu Nevala piano ja 
Liisa Smolander piano. 
Iltahartaus 
Pekka Mustakallio. 

13.7. kirkossa
Tiinaliisa Typpö sello ja
Elias Niemelä urut. 
Iltahartaus 
Martti Heinonen. 

20.7. kirkossa
Vaskikvartetti Owla: Arja Ollila trumpetti ja flyygelitorvi, 
Sauli Orbinski käyrätorvi ja flyygelitorvi, Markus Lankinen 
pasuuna ja Juha Pisto tuuba. Iltahartaus Saila Karppinen.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

”Soi kunniaksi Luojan!” 

KesäiltaIsollaniemellä! 
keskiviikkona 12.7. klo 18–21 kaikenikäisille. Illan aikana 

on mahdollista saunoa, uida, paistaa makkaraa ja nauttia 
kesästä merenrannalla. Ilta päättyy iltahartauteen. 

Haukiputaan kirkko on tiekirkko 
ja se on avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten 
12.6.–18.8. maanantaista perjantaihin klo 10–18, 
jolloin myös kirkon opas on paikalla.  

Arkisto 

klo 17 seurat Kiimingin ry, Pau
li Niemelä.

Kuvaterveisiä rippikoulusta!

Arkisto / Minna Kolistaja

Haukiputaan seurakunta
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Kesäkahveja
Tervetuloa kahvittelemaan ja vaihtamaan kuulumisia.
6.7. Karjasillan kirkko klo 13–15 (Nokelantie 39)
13.7. Maikkulan kappeli klo 13–15 (Kangaskontiontie 9)
20.7. Pyhän Andreaan kirkko klo 13–15 (Sulkakuja 8)
27.7. Kastellin kirkko klo 13–15 (Töllintie 38) KARJASILLAN

SEURAKUNTA

Konfirmaatiomessu  su  9.7. klo 
10,  Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Jenni 
Koskenkorva, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto.
Konfirmaatiomessu su 9.7. klo 
14, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Jenni 
Koskenkorva, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto.
Messu su 9.7.  klo 10, Kastellin 
kirkko.  Toimittaa Juha Vähä-
kangas, saarnaa Ville Vakkuri, 
kanttorina Riina Tölli. 
Messu su 9.7. klo 12,  Pyhän  An-
dreaan kirkko.  Toimittaa Kim-
mo Kieksi, saarnaa Ville Vakku-
ri, kanttorina Riina Tölli. 
Kolehti seurakuntien tyttö- ja 
poikatyön tukemiseen ja kehit-
tämiseen Suomen Tyttöjen ja 
Poikien Keskuksen kautta.
Konfirmaatiomessu su 16.7.  klo 
10, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Jenni 
Koskenkorva, kanttorina Heidi 
Heikkala. 
Konfirmaatiomessu su 16.7. klo 
14,  Karjasillan kirkko.  Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustaa Jen-
ni Koskenkorva, kanttorina Hei-
di Heikkala.
Messu su 16.7. klo 10, Kastellin  
kirkko.  Toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustaa Sari Lukka. kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 16.7. ko 12, Pyhän An-
dreaan kirkko Toimittaa Heik-
ki Karppinen, saarnaa Hanna 
Valkama, avustaa Juha Kivirasi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti Ilkka ja Päivi Revon työl-
le Namibiassa  Suomen Lähe-
tysseuran kautta. 
Pihakirkko to 20.7. klo 13, Hii-
rosenkoti, Merikotkantie 5 Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyyssö-
nen, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri ke 12.7. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
13.7. klo 18, Maikkulan kappeli.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
to 22.6. 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. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.
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Kirkko 
lähelläsi 
verkossa

Karjasillan kirkon 
jumalanpalvelukset 

kuultavissa 
nettiradiossa:

www.oulunseura-
kunnat.fi/

verkkokirkko.

”Mä metsän 
polkua kuljen” 
– runon ja suven päivän runoilta 

Eino Leinon lyriikasta
torstaina 6.7. klo 18 Kastellin kirkossa.

Eino Leino nautiskelee runossaan: ”Mä metsän pol-
kua kuljen kesäillalla aatteissain ja riemusta rintani 
paisuu ja ma laulelen, laulelen vain”.  
Heinäkuissa runoillassa nautimme Eino Leinon ly-
riikasta sanoin ja sävelin. Tiedossa iki-ihania Leino-
klassikkoja ja vähän oudompaa, ei niin tuttua lyriik-
kaa sekä yhteislaulua.  Runoja esittävät Arja Alakon-
tiola, Hilja Alasuvanto, Eeva Holma, Pirjo Kauppi-
nen, Juho Sarkamo ja Juha Vähäkangas. 
Kanttorina toimii Heidi Heikkala.
Olet niin tervetullut! Vapaa pääsy.

Aila Valtavaara

Syksyn 2017 päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen
Nyt on aika ilmoittautua syksyn päiväkerhoihin. 
Päiväkerhon voi aloittaa, kun lapsi on täyttänyt kolme 
vuotta. Ryhmä perustetaan, mikäli siihen ilmoittautuu 
vähintään kahdeksan lasta. 
Päiväkerhot ovat Karjasillan- ja Kastellin kirkoilla 
kolme kertaa viikossa iltapäivisin 2,5 h / kerta. 
Ajat tarkentuvat myöhemmin.
Pyhän Andreaan kirkolla kokoontuu kaksi päiväkerho-
ryhmää, toinen aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen, 
mari.jaaskelainen@evl.fi,  p.  040  5747 109

Kirjallisuuspiiri lukevaisille
SYKSYLLÄ 2017
keskiviikkoisin klo 18–20
Kastellin kirkon pappilankamarissa, Töllintie 38

30.8. Enni Mustonen: Emännöitsijä
Katja Kallio: Yön Kantaja
20.9. Minna Rytisalo: Lempi
Aino Kallas: Sudenmorsian
18.10. Eeva Tenhunen: Mustat kalat
Antti Tuomainen: 
Synkkä niin kuin sydämeni
15.11. Tom Erik Arnkil: 
Kyyroksen korva. Kuninkaan korva I
Ilari Aalto & Elina Helkala: 
Matkaopas keskiajan Suomeen
13.12. Veijo Meri: Manillaköysi
Petri Tamminen: Suomen historia

Lukeminen on hyvä ja oivallinen 
harrastus. Se synnyttää ajatuksia, 
pohdintaa, kysymyksiä ja 
keskustelukumppanin 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 
lukukokemuksiasi teekupin ääressä!
Siellä nähdään!

Lisätietoja: 
pastori Juha Vähäkangas, 

p. 040 574 7158, 
juha.vahakangas@evl.fi

Jumalan-
palvelukset

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululaisille
(2007–2010 syntyneille). Lastenpäivät pidetään  
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa (Hiihtomajantie 
2)  joka arkipäivä klo 10–15, 13.7. saakka. Lastenpäivien 
ohjelmaan sisältyy muun muassa ohjattua toimintaa, 
leikkejä, askartelua, pelaamista sekä hartaushetkiä. 
Lapset saavat päivittäin lämpimän aterian. Toiminta on 
ilmaista. 
Ilmoittautuminen www.oulunseurakunnat.fi/
lastenpaivat. Lisätietoa lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari 
Jääskeläiseltä.

LASTENPÄIVÄTLASTENPÄIVÄT
2017

Freeimages

6.8. Pyhä Andreas klo 17
7.8. Kastelli kello 18 

8.8. Karjasillan kirkko klo 18
9.8. Pyhä Andreas klo 17

Koulut alkavat Oulussa 10.8.

Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiri 
 4.–7.9. Rokuan leirikeskuksessa
Lähde syksyn leirille virkistymään Rokuan maisemiin. Leirin 
hinta 67€ sis. matkat, majoituksen ja täysihoidon. Veteraa-
nien osalta leiri on ilmainen. 
Ilmoittautuminen  17.8. mennessä osoitteessa www. oulun-
seurakunnat.fi/ilmo  tai soittamalla  tiistaina 8.8. ja keski-
viikkona 9.8. p. 040 5747 162 klo 9-15.
Leirillä ovat mukana Mirja ja Jaakko Granlund, Hannu Oja-
lehto sekä diakoniatyöntekijät Anu Kontio (040 5747 162) ja 
Seppo Meriläinen.

EKALUOKKALAISTEN 
KOULUTIELLE SIUNAAMINEN

KARJASILLAN SEURAKUNNASSA
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Eläkeläisten leiri 
28.–30.8. Rokuan leirikeskuksessa.
Liikunnallinen leiri eläkeläisille. Etusija Oulujoen 
seurakunnan alueella asuvilla ja ensikertalaisilla.
Leirillä ulkoilemme lähimaastossa ja vietämme aikaa yhdessä. 
Leirin hinta 47 euroa. ( sis. matkat, majoitus täysihoidolla kah-
den hengen huoneissa, vakuutus Oulun ev.-lut.seurakuntien 
jäsenille). Ilmoittautuminen puhelimitse klo 9–13 keskiviikko-
na 26.7. ja klo 9–13 torstaina 27.7.  Ulla-Maija Ruotsalaiselle, p. 
040 5747 097 tai Anna-Maija Sälkiölle,  p. 040 5157 601.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
17.–28.7. ma–pe klo 9–14
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89, 90650 Oulu
oulujoenseurakunta
@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14,
Hintan sakastissa
10.–12.7. klo 9–11 
17.-28.7. ti ja to 9–14.

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop. mukaan 
piirikappalainen
p. 040 1921 158

OULUJOEN 
SEURAKUNTA

OULUNSALON 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Hartaus to 6.7. klo 13.30 Teppo-
la, Carita Portaankorva, Pirjo 
Mäntyvaara. 
Messu su 9.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Risto Räihä, avustaa Riit-
ta Markus-Wikstedt, kanttori 
Johanna Simonen, kirkkoväärti 
Veikko Pitkälä, Radio Dei. 
Hartaus ke 12.7. klo 13.30 Salon-
kartano, Riitta Markus-Wikstedt. 
Hartaus to 13.7. klo 13.30 Teppo-
la, Riitta Markus-Wikstedt. 
Messu (kaste messun yhteydes-
sä) su 16.7. klo 10 kirkossa. Toi-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
(suljettu pe 30.6.)
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi
Diakoniatyön ajan-
varaus ja yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula 
p. 044 7453 853
Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Konfirmaatiomessu su 9.7. klo 
10, Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, avustaa Sari Me-
riläinen, kanttori Sanna Leppä-
niemi. Konfirmaatio Oulujoki 2 
rippikouluryhmä. 
Messu su 9.7. klo 12, Turkansaa-
ren kirkko. Toimittaa Risto Räi-
hä, kanttori Johanna Timonen. 
Sanajumalanpalvelus su 9.7. 
klo 18, Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Terttu Laaksonen, kanttori Leo 
Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 9.7. klo 
10, Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Iida Glumof f, kanttori Leo 
Rahko. 
Messu su 16.7. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Anna-Ma-
ria Veijo, kanttori Sanna Leppä-
niemi. 
Messu su 16.7. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Sari Lukka, 
kanttori Pauliina Stenudd. 
Maakirkko su 16.7. klo 10, Jakun 
koulu, Yli-Ii. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttori Veikko Raappana. 
Sanajumalanpalvelus su 16.7. 
klo 13, Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, kanttori 
Sanna Leppäniemi. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Vastaanotto muissa asioissa 
sopimuksen mukaan ottamalla 
yhteys oman alueesi diakonia-
työntekijään.
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Musiikki
Kesäillan musiikkia to 6.7. klo 
20, Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Kauneimmat hengelliset laulut. 
Hohde-kuoro. Ohjelmassa kuo-
ro- ja yksinlauluja. Vapaa pääsy. 
Kesäillan musiikkia to 13.7. klo 
19, Oulujoen kirkko. Briitta Jur-

mu, laulu, Sanna Leppäniemi, 
piano ja urut. Vapaa pääsy. 
Kesäillan musiikkia to 13.7. klo 
20, Ylikiimingin seurakuntata-
lo.  Hannu Alasaarela, piano. Il-
lan ohjelmassa kuullaan muun 
muassa Bachia ja Leevi Madet-
ojan sävellyksiä. Vapaa pääsy.

Kauneimmat Kesälaulut
torstaina 6.7. klo 19 Oulunsalon kirkossa

~Laulattamassa kanttori Pirjo Mäntyvaara
~Lauluesitykset Mika Ilola ja runonlausuntaa Anja Salo

~Kolehti vapaaehtoistyön tukemiseen

Lämpimästi tervetuloa Runon ja Suven päivänä
laulamaan ja kuuntelemaan kauneimpia kesälauluja!

Hautausmaakierrokset 
Oulujoen hautausmaalla 
torstaisin 13.7. ja 27.7. klo 17.30. Kierrokset päättyvät 
Kesäillan musiikkihetkeen Oulujoen kirkossa.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Kuvaa kirkko!
Osallistu Oulujoen kirkon 

valokuvauskilpailuun
Kaatosade, aikaisen aamun valo, kesäyön hämy... Ota kesän 
aikana kuva kauniista Oulujoen puukirkosta! Lähetä meille 
ottamasi valokuva ja osallistu kilpailuun! Raadin valitsemat 
kolme parasta valokuvaa palkitaan 200 euron, 150 euron ja 
100 euron lahjakorteilla oululaiseen Digitarvikkeeseen. Ku-
via voi ladata kilpailuun 31.8.2017 asti.
Oulujoen seurakunta järjestää valokuvakilpailun, jossa ha-
lutaan kuvia Oulujoen upeasta puujuugendkirkosta. Kuvas-
sa tulee näkyä Oulujoen kirkko tai osia siitä, kuva voi olla kir-
kon sisältä tai ulkoa. Kilpailu on avoin kaikille. 
Kuvan tulee olla otettu 1.1.2016–31.8.2017 välillä. Siis jos pöy-
tälaatikossa tai muistikortilla odottaa jo valmiiksi upea otos, 
silläkin voi osallistua kilpailuun.
Voittajan valitsee raati, jonka jäseninä ovat Pohjoisen valo-
kuvaskeskuksen toiminnanjohtaja Alla Räisänen, arkkiteh-
tuurivalokuvaaja llpo Okkonen, pastori Satu Kreivi-Palosaa-
ri, valokuvaaja ja tiedottaja Sanna Krook sekä diakoniatyön-
tekijä Anu Fedotof f. 
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvan sähköpostilla 
osoitteeseen oulujoki.diakonia@evl.fi 31.8.2017 mennessä. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi.

mittaa Petri Satomaa, avustaa 
Riitta Markus-Wikstedt, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara. 
Hartaus ke 19.7. klo 13.30 Sa-
lonkartano,  Petri Satomaa, Pir-
jo Mäntyvaara. 
Hartaus to 20.7. klo 13.30 Tep-
pola, Petri Satomaa, Pirjo Män-
tyvaara. 

Muut menot
Kirkonkylän Rauhanyhdistys: 
Su 9.7. klo 16 seurat ry:llä. Vesa 
Lahti, Matti Lääkkö (vanh.). Su 
16.7. klo 16 seurat ry:llä. Matti 
Määttä, Jari Kupsala.
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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
Konfirmaatiomessu su 9.7. klo 
10, Tuiran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustavat Marika Ala-
kopsa ja Veijo Lohiniva, kantto-
ri Tommi Hekkala. Tuira 3 kon-
firmaatio. 
Messu ja kesäkahvit su 9.7. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Toimittaa Helena Paalanne, 
avustaa Lauri Kujala, kanttori 
Anna Kälkäjä. 
Konfirmaatiomessu su 9.7. klo 
10,  Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avustavat 
Kaisa Rahko, Annaleena Pelto-
niemi ja Tuomo Kinnunen, kant-
tori Katri Sippola. Koskela 1 kon-
firmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 9.7. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avustavat 
Kaisa Rahko, Annaleena Pelto-
niemi ja Lauri Kujala, kanttori 
Katri Sippola. Koskela 2 konfir-
maatio. 
Iltamessu su 9.7. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Tuomo Kinnu-
nen, puhe ja avustus kesäteolo-
gi Veijo Lohiniva, kanttori Tom-
mi Hekkala. 
Viikkomessu ke 12.7. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Soili Pitkä-
nen, puhe kesäteologi Alex Yli-
närä. 
Messu su 16.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Kujala, 
ehtoollisavustaja Juha Tervas-
kanto, kanttori Heikki Jämsä. 
Messu ja kesäkahvit su 16.7. 
klo 10, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa Jonna Piirainen, 
avustaa Helena Paalanne, kant-
tori Katri Sippola. 
Konfirmaatiomessu su 16.7. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Toimittaa Anu Ojala, avusta-
vat Matti Ketola, Kaisa Rahko ja 
Veijo Lohiniva, kanttori Tommi 
Hekkala. Pyhä Tuomas 1 konfir-
maatio. 
Konfirmaatiomessu su 16.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Toimittaa Anu Ojala, avusta-
vat Matti Ketola, Kaisa Rahko ja 
Veijo Lohiniva, kanttori Tommi 
Hekkala. Pyhä Tuomas 2 konfir-
maatio. 
Iltamessu su 16.7. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Tuomo Kin-
nunen, avustaa Soili Pitkänen, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 19.7. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, puhe ja avustus 
kesäteologi Veijo Lohiniva. 

Raamattua 
arkiaamuisin 
klo 8 Tuiran kirkossa
Olemme kesätauolla.
Jatkamme 31.7.

Ilmoittaudu lukijaksi!
www.oulunseurakun-
nat. fi/tuiran-seurakun-
ta/raamatunlukuhetket 
tai www.vapaaehtois-
tyo.fi/oulu
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Avoinna Tuiran kirkon eteisessä 
kirkon ollessa auki.

Itsepalvelu!

Tuotto lähetystyön hyväksi

Käsityöputiikki

Essu 
ja

Tossu
Diakonian 

ajanvaraus
maanantaisin 

klo 9–11 

p. 044 3161 412.

Freeimages / Mike Wagner

Rukouskävely 
alkaa sunnuntaina 2.7. klo 12–12.30 
Pyhän Luukkaan kappelilla
 
Rukouskävely kohti kasvitieteellistä puutarhaa alkaa 
messun ja kirkkokahvien jälkeen Pyhän Luukkaan 
kappelin pihalta seurakuntalaisen johdattamana. 
Rukouskävely järjestetään joka toinen sunnuntai
2.7., 16.7., 30.7. ja 13.8. ja se kestää noin puoli tuntia. 
Kävely alkaa psalmin lukemisella ja päättyy yhteiseen 
rukoukseen.
Säänmukainen pukeutuminen.
 
"Heitämme pois kaikki maalliset asiat
Keskitymme Jumalan läsnäoloon
Kävelemme rauhassa ja hiljaa
kiinnitämme huomion kävelyn rytmiin ja hengitykseen
Emme reagoi ulkopuolisiin ääniin
Emme myöskään sisäisiin
Keskitymme psalmitekstiin
Kuljemme Jumalan läsnäolossa."

Lisätietoja:
kesäkuussa diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145 ja
heinä–elokuussa pastori Soili Pitkänen, p. 040 5064 244.

Lue myös juttu sivulta 6.

Ilta- ja viikkomessut 
Tuiran kirkossa
Iltamessu su 9.7. klo 18. 
Toimittaa Tuomo Kinnunen, 
puhe ja avustus kesäteologi Veijo Lohiniva, 
kanttori Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 12.7. klo 19. 
Toimittaa Soili Pitkänen, 
puhe kesäteologi Alex Ylinärä.
Iltamessu su 16.7. klo 18. 
Toimittaa Tuomo Kinnunen, 
avustaa Soili Pitkänen, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 19.7. klo 19. 
Toimittaa Riikka Honkavaara, 
puhe ja avustus kesäteologi Veijo Lohiniva. 

Messu ja kesäkahvit  
Pyhän Luukkaan 
kappelissa
Messu ja kesäkahvit su 9.7. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Helena Paalanne, 
avustaa Lauri Kujala, 
kanttori Anna Kälkäjä. 
Messu ja kesäkahvit su 16.7. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toimittaa Jonna Piirainen, 
avustaa Helena Paalanne, kanttori Katri Sippola. 

Nuorille
Rukouskävely su 16.7. klo 12–
12.30, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. ilmoitus.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus ma klo 
9–11, p. 044 3161 412. 

Arkisto / Raija Kurki

Nuotiolauluilta 
torstaina 13.7. klo 18 Koskelan seurakuntakodilla. 

Tule laulamaan kesäisiä lauluja 
Koskelan srk-kodin nuotiolle klo 18. 
Laulamme kanttori Tommi Hekkalan johdolla. 
Iltahartauden pitää pastori Jonna Piirainen. 
Makkaranpaistoa laulujen lomassa.
Sateen sattuessa laulamme sisällä.

Tuiran seurakunta

Siunattua  
kesää!Ki
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19RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 20  |  6.7.2017



20 RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 20  |  6.7.2017

Kirkon kuvapankki / M
aria O

janperä

Le
ik

ka
a 

ta
lte

en
!

MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 6.–20.7.2017

IN ENGLISH – KANSAINVÄLISYYS

Englanninkielinen kesähartaus joka sunnuntai 18.6.–13.8. klo 16
Pyhän Luukkaan kappelissa.
Summer devotion in English every Sunday from 18th of June to
13th of August at 4 pm in St. Luke’s Chapel, address Yliopistokatu
7, Linnanmaa.

NUORET AIKUISET JA OPISKELIJAT

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten kesätoimintaa 
voi seurata ja ilmoitella 
Facebookissa Ryhmässä 
”Kristitty kesä 2017”. 
Laita tänne rohkeasti pienet ja isot menovinkit! 
Liity ryhmään, jos haluat julkaista!

ERITYISDIAKONIA

KESÄMUSIIKKIA KIRKOISSA 2017

HEINÄKUU
Kauneimmat Kesälaulut
–yhteislaulutilaisuus
to 6.7. klo 19 Oulunsalon kirkossa.
kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Kesäillan musiikkia – Kauneimmat hengelliset laulut
to 6.7. klo 20 Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Hohde-kuoro.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 6.7. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
Arttu Nevala, piano ja Liisa Smolander, piano. Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti
ti 11.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa.
Stefan Kießling, urut. Ohjelma 7 €.
Nuotiolauluilta – yhteislaulutilaisuus
to 13.7. klo 18 Koskelan seurakuntakodin nuotiolla 
(sateen sattuessa sisätiloissa).
Kesäillan musiikkia
to 13.7. klo 19 Oulujoen kirkossa.
Briitta Jurmu, laulu ja Sanna Leppäniemi, piano ja urut.
Kesäillan musiikkia
to 13.7. klo 20 Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Hannu Alasaarela, piano.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 13.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Tiinaliisa Typpö, sello ja Elias Niemelä, urut. Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti
ti 18.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa. 
Péter Kövári, urut ja Vaskikvartetti Owla. Ohjelma 7 €.
Lauluja valoksi ja voimaksi -konsertti
ke 19.7. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa.
Hanna Ekola, laulu ja Virpi Salo, piano. 
Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 20.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Vaskikvartetti Owla. Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti – Kuoromusiikkia
ma 24.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa.
Marquette Choral Society -kuoro USA:sta. Ohjelma 7 €.
Kesäillan musiikkia
to 27.7. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Sirkka Rautakoski, laulu ja Laura Rahko, piano.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 27.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Tove Åman, sopraano ja Christian Ahlskog, urut. Ohjelma 5 €.

ELOKUU
Kesäkonsertti ”Tanssivat urut”
ti 1.8. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa 
Péter Marosvári ja Ildikó Pogány, urut. Ohjelma 7 €
Kahden konsertin kokonaisuus (Yhteistyössä Elojazz ry)
G.V.A. Bach – J.S. Bachin soolosellosarjoja: Mikko Gunu Karjalainen 
ja Verneri Pohjola, trumpetti sekä Antti Lötjönen, basso
Perko & Perkola: Jukka Perko, saksofonit ja 
Mikko Perkola, gamba ja laulu 
to 3.8. klo 18 (G.V.A. Bach) ja klo 19.15. (Perko&Perkola) 
Tuiran kirkossa. Ohjelma (sis. molemmat konsertit) 
ennakkoon 25€ (ticketmaster.fi) tai ovelta 28€. 
”Soi kunniaksi Luojan!” 
to 3.8. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. 
Henna-Mari Sivula, sopraano ja Emilia Soranta, urut. 
Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti
ti 8.8. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa. 
Kotkan urkuduo: Irina Lampèn ja Jaana Jokinen. Ohjelma 7 €
Varrella virren -yhteislaulutilaisuus
ke 9.8. klo 18.30 Turkansaaren kirkossa. 
Kanttori Taina Voutilainen. 
Nuotiolauluilta – yhteislaulutilaisuus
to 10.8. klo 18 Koskelan seurakuntakodin nuotiolla 
(sateen sattuessa sisätiloissa). Kanttori Raakel Pöyhtäri.
”Soi kunniaksi Luojan!” 
to 10.8. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa 
Lauluyhtye Lumoa. Ohjelma 5 €.
”On riemu, kun saan tulla” -iltamusiikki
pe 11.8. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Urkumusiikkia ja yhteislaulua.

Lastenpäiviä vietetään Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2)

Otitko hyvän kuvan 
seurakunnan 

tapahtumassa? 
Lähetä se osoitteeseen tiedottaja.oulu@evl.fi, 

niin saatamme jakaa sen Instagramissa 
ja nostaa sen Oulun seurakuntien nettisivujen etusivulle.

Tallinnaan 
ja Rakvereen 
ma–ke 18.–20.9.

Lähde syksyiseen Tallinaan ja Rakvereen – käsityöihmisten 
paratiisiin. Tervetulleita ovat kaikki käsitöistä kiinnostu-
neet koko Oulun seurakunnan alueelta. 
Tämä matka suuntautuu oikeaan käsityöihmisten paratii-
siin – Tallinnassa käsityökauppoja ja -putiikkeja on usei-
ta, joista on valittu parhaimmat tälle matkalle. Tarjolla on 
mm. upeita kankaita, nappeja, nauhoja, lankoja ja ompelu-
tarvikkeita, joista jokainen löytää varmasti etsimänsä. 
Retken aikana päästään myös valmistamaan itselle upea 
kaulakoru ammattilaisen opastuksella. Matkalla vierail-
laan myös pellavatehtaalla ja -kutomossa Rakveressa sekä 
tutustutaan tähän ihastuttavaan pikkukaupunkiin ja kuul-
laan sen historiasta. Oma bussi mukana Virossa. 
 
Matkan hinta on 350 euroa / henkilö. 
Hinta edellyttää vähintään 32 henkilön ryhmää. 
 
Hintaan sisältyy
-  bussimatkat ohjelman mukaan; 
 oma bussi ja kuljettaja mukana Virossa *) 
-  laivamatkat kansipaikoin Helsinki-Tallinna-Helsinki 
-  2 vrk majoitus Tallink City Hotellissa 2 hengen huoneessa 
-  aamiainen hotellin ravintolassa kahtena aamuna 
-  yksi ruokailu / päivä ohjelman mukaan (3 ruokailua/hlö) 
-  opastettu retki ja kohteet ohjelman mukaan tiistaina, 

sis. kahvit 
-  opastettu retki ja kohteet ohjelman mukaan 

keskiviikkona (eri bussi*) 
*)  aamupäiväretki keskiviikkona tehdään eri bussilla kuin 

ryhmän omalla kuljettajan työajasta johtuen. 
 
Ilmoittautuminen päättyy 2.8. klo 12 
www.oulunseurakunnat.fi

Lisätietoja: Anneli Nieminen, p. 040 5747 105. 
Järjestäjä ei tarjoa avustajia, mikäli tarvetta avustukseen 
on avustaja hankittava ja kustannettava itse. 

Lue myös juttu sivulta 6.

Pixabay

Tallinnaan 
Käsityömatka 

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

PÄIHDETYÖ
Päihdeongelmaisten leiri. A-leiri Kuusamossa Juuman 
leirikeskuksessa 21.–25.8. Ilmoittautumiset 24.–28.7. (viikko 30) 
Riku-Matti Järvelle, p. 040 5157 315.

KUULOVAMMAISTYÖ
Hietasaaren kesäillat torstaisin 6.7. ja 20.7. klo 17 kaupunkileiri-
keskuksessa, Hietasaarentie 19. Vapaamuotoista yhdessäoloa 
ja toimintaa sääolosuhteiden mukaan ulkona tai sisätiloissa. 
Kahvitarjoilu.
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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 seurakunnan 
perhetyö
Muhoksen seurakunnan 
varhaiskasvatus

MUHOS |  www.muhoksenseurakunta.fi/

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14*.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vt. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vs. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

Kesäisiä säveliä ke 12.7. klo 18 
kirkossa. Tuomo Rahko, laulu 
ja Seija Ylikärppä, harmonikka.  
Lasten kirkkokierros to 13.7. 
klo 14. Lapsille suunnattu kier-
ros, jonka aikana tutkim-
me kirkkoa sisältä ja 
ulkoa ja tutustum-
me kirkon kiehto-
viin esineisiin.
Emanuel Gran-
bergin kirkko-
maalausten esit-
tely to 13.7. klo 17. 
Tule ihailemaan kir-
kon suurimpia aartei-
ta.
Hartaus  ja ehtoollinen ti 18.7. 

klo 14.30 ryhmäkodis-
sa, Soile Tuusa.

Hartaus ke 19.7. 
klo 14 Koivu- 
ja Tähtiko-
deissa, Soile 
Tuusa.
Hartaus to 

20.7. klo 13.30 
Esperin Orvok-

kikodissa ja  klo 14 
Helmin kodissa, Soile 

Tuusa.

Messu su 9.7. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Pentti Korkiakoski.

Konfirmaatiomessu su 16.7. 
klo 12 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
saarna Mikko Haltsonen, 
kanttori Pentti Korkiakoski.

Messu su 9.7. klo 10 kirkossa. 
50 vuotta sitten ripille 
päässeiden kirkkopyhä,  
toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Tuomo Rahko. 
Messun jälkeen ruokailu ja 
juhla seurakuntatalossa.

Messu su 16.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Soile Tuusa, 
kanttorina Tuomo Rahko. 

Kappelimessu su 16.7. klo 12 
Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Soile Tuusa, 
kanttorina Tuomo Rahko, 
vaskiryhmä. Kirkkokahvit 
ja kappelin 55-vuotisjuhla. 
”Leivän enentäjä” -ikonin 
siunaaminen, isä Eino 
Hynninen.

Iltamusiikkia to 13.7. klo 18 Tyr-
nävän kirkossa.
Elintarvikkeiden jako vähäva-
raisille tyrnäväläisille maanan-
taisin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun tavaraa riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: Pi-
haseurat su 9.7. klo 16 Ikolalla, 
Keskikyläntie 26. Seurat su 16.7. 
klo 16 ry:llä.

Kastettu: 
Martta Anna Helmiina Pohjola, Aapo Eerik Luostarinen
Vihitty: 
Janne Markus Olavi  Airaksinen ja Marjo  Maarit Maria Juustila

Kesäisiä 

säveliä   

keskiviikkona 12.7. 

klo 18 kirkossa. Tuomo 

Rahko, laulu ja Seija 

Ylikärppä, harmo-

nikka.
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TYRNÄVÄ |  www.tyrnavanseurakunta.fi

Kastettu: 
Kauri Artturi Hiekkanen, 
Niilas Vilho Kaspian Hurme, 
Hilda Sylvia Kortesalmi

Kirkon kuvapankki / H
enna Aaltonen

Sanna Krook

Flickr / Anni Vartola

Kaiken kansan 
seurakuntaretki Kuhmoon 30.–31.8.

Tutustumiskohteita mm. Sotkamossa Huovishuone, 
Kuhmossa talvisotamuseo, Juminkeko (Karjalaisen 
kulttuurin keskus) ja Lentiiran kirkko. Yövymme 
Kuhmossa Hotelli Kalevalassa 2 h huoneissa.

Hinnat: Aikuiset 100 €, lapset 4-12 v. 50 €,  alle 4 v. ilmaiseksi.
Hinnat sisältävät matkat, majoituksen, sisäänpääsymaksut, 
2 lämmintä ateriaa sekä aamu- ja iltapalan.

Ilmoittautumiset 28.7. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 044 7372 610. Lisätietoja: Riitta Pesonen, p. 044 7372 630 
tai Salme Kinnunen, p. 044 7372 631. Ilmoittautuneille lähe-
tetään retkikirje ja lasku elokuun alussa.

Laitasaaren rukoushuone: Aa-
murukous maanantaisin klo 
6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: Su 
9.7. klo 17 laulutuokio ja seurat 
ry:llä. To 13.7. klo 18.30 nuotioil-
ta Ulla ja Risto Mehtälällä. 14.–
16.7. Opistoseurat Reisjärvellä. 
Kesäseuraradio 105,9 MHz tai 
www.rauhanyhdistys.fi. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Reisjärven opistoseurat 14.–
16.7.

Muhoksen kirkko on avoinna 11.8.2017 saakka ma–pe 
klo 12–18, jolloin paikalla on kirkon esittelijä. 

To 13.7. klo 14 lasten kirkkokierros ja klo 17 
Emanuel Granbergin kirkkomaalausten esittely, 

kirkon esittelijä Essi Lotvonen.

Tiekirkko

Arkisto / Elsi Salovaara

* Kirkko-
herran-
virasto 

avoinna 

17.7.–11.8.
maanantaina, 

keskiviikkona ja 
perjantaina 

klo 10–13.

Kappelimessu 
sunnuntaina 16.7. klo 12 Kylmälänkylän kappelissa. 

Toimittaa Jouni Heikkinen, saarnaa Soile Tuusa, 
kanttorina Tuomo Rahko, vaskiryhmä. 

Kirkkokahvit ja kappelin 55-vuotisjuhla. 
”Leivän enentäjä” -ikonin siunaaminen, 

isä Eino Hynninen.

M
uhoksen seurakunta

Temmeksen kirkon lämminhenkiseen 250-vuotisjuhlaan ja piispan-
messuun kirkossa osallistui sunnuntaina 2. heinäkuuta 140 ihmistä. 
Liikuntahallilla kävi syömässä noin 200 ihmistä. Piispa Samuel Sal-
mi rohkaisi juhlassa 60-vuotista kyläyhdistystä jatkamaan yhtei-
söllisyyden ylläpitoa. Salmen mukaan silmästä silmään kohtaami-
set ovat tärkeitä aikana jolloin ihmiset seurustelevat paljon netissä.

Kuvat: Mikael Lehtimäki
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Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 9–15, 
ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Sanna Mettovaara
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Piippolan kappelin väkeä la 
8.7. Piippolan torilla. Keskus-
telua ja kohtaamista, kirjoite-
taan teesejä. 
Virsilauluilta ke 12.7. klo 19 
Karhun tilalla. Jylhänrannantie 
1170A, Rantsila. Merja Jyrkkä ja 
Pekka Kyöstilä.
Torilla tavataan la 15.7. Lähetys-
työ mukana Rantsilan kyläpäi-
vien toritapahtumassa.
Naistenpiiri ma 17.7. klo 18 Piip-
polan srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Seu-
rat su 9.7. klo 19 ry:llä. Mark-
ku Pikkarainen. Nuotioilta pe 
21.7. klo 19 ry:llä. Pasi Kurki-
nen. Pulkkila: Seurat su 9.7.klo 
19 ry:llä. Kesäillan seurat ke 
19.7. klo 19 ry:llä. Huom. päivä. 
Rantsila: Seurat su 9.7. klo 18.30 
ry:llä. 

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
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
Vs. seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191
Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171
Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669
Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista

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

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 
Vt. kanttori 
Timo Ustjugov 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382
Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

www.vapaaehtoistyo.fi 
-sivustolta löydät Limingan

 seurakunnan sekä Limingan alueen 
yhdistysten vapaaehtoistöitä! 

Esikoiset ry:n seurat su 9.7. klo 
14 seurakuntatalolla.
Kesäinen lauluhetki to 20.7. 
klo 14 seurakuntatalolla. Lau-
letaan kaiken kansan kesälau-
luja yhdessä kanttorin säestyk-
sellä, jutellaan ja juodaan kah-
via. Tilaisuus on maksuton. Mu-
kana diakonissa Marika Kamps 
sekä kanttorina Tiina Saukkorii-
pi-Haapala. 
Siioninvirsiseurat to 20.7. klo 
18.30 Hilkka Tasannolla, Toppi-
lankuja 3.
Kesäyön musiikkihetki pe 21.7. 
klo 22 kirkossa.
Partio: ti 4.7. ryhmä 3. Naalit 
(Waarit), Lappeenrannasta Ha-
minaan 4.–9.7. Ke 12.7. Pökkelö-
leiriläisten kokous seurakun-
tatalolla klo 17–18. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta löydät www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: su 9.7. klo 14 
seurat Niittypirtin palveluta-
lolla sekä klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä. Su 16.7. klo 14 seurat 
Joutsenkodilla. Su 23.7. klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä.

Konfirmaatiomessu 
su 9.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa 
Maisa Hautamäki, kanttorina 
Hanna Korri, avustamassa 
Antti Härkönen, 
Kirsi Junnonaho ja isoset. 
Kesä 3 -ryhmän konfirmaatio.
 Ei kirkkokahveja.
Konfirmaatiomessu 
su 16.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa 
Olli Seikkula, avustamassa 
Jessica Kangastie ja isoset. 
Kesä 4 -ryhmän konfirmaatio. 
Ei kirkkokahveja.

Messu su 9.7. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Árpàd Kovàcs, 
kanttori Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus 
su 16.7. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen ja 
Timo Ustjugov.

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 6.–20.7.2017

HAILUOTO  |       www.hailuodonseurakunta.fi

SIIKALATVA  |     www.siikalatvanseurakunta.fi

LIMINKA |  www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Tupoksen kesäkahvila
Vanamon olohuoneessa 2. krs.
Kesä- ja heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10–12.

Mukana seurakunnan eri työntekijöitä.  
Kahvia ja keskustelua vapaaseen tahtiin.
Mukaan kutsutaan kaiken ikäisiä vauvasta vaariin!

Kirkko on kesäaikaan 
avoinna 26.6. –30.7. 

sunnuntaisin klo 11–15. 
Arkisin kirkon esittelyt 

tilauksesta ryhmille, 
yhteydenotot työntekijöihin.

Kirkkoherra lomalla 6.–10.7. ja 
17.7.–4.8.

Kuolleet: 
Erkki Henrik Jakunaho 86, 
Väinö Johannes Järvelä 89

Pixabay

Ar
ki

st
o 

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Kastettu: 
Jere Alvar Angeria, 
Juulia Josefiina Lauri, 
Marta Fiia Annastiina Naula, 
Venla Vilhelmiina Sihvonen
Avioliittoon vihitty: 
Elina Marjatta Jauhiainen ja Teemu Veli Tauriainen

Limingan pappilan 
ulkomaalaustyö ja 
Kotikolon kattoremontti 
vaikuttavat 
liikkumiseen pappilan 
ja seurakuntatalon 
pihapiirissä. 
Kävijöitä kehotetaan 
varovaisuuteen ja 
valppauteen.

Hannu Luukinen

Kastettu: Wivia Alexandra 
Harjuniemi (Rantsila)
Vihitty:
Markus Vilhelm Limma 
ja Hannele Maaret 
Haaponiemi
Kuollut: 
Kaisa Reeta Turunen e. 
Krats 91 (Pyhäntä), 
Olavi Antero Hietaharju 
63 (Rantsila), 
Raimo Alpo Juhani Isoviita 
57 (Rantsila),
Elvi Irma Orvokki Kalaoja e. 
Mikkonen 84 (Kestilä)

Lähetystyö kiittää 
maidon lahjoittajia, 

talkoolaisia ja 
juhannusjuuston 

ostajia! 

Kaikenikäisten 
seurakuntaretki Kalajoelle 
keskiviikkona 2.8.
Lähtö S-marketilta klo 8 ja paluu Liminkaan 17.30. 
Ohjelmassa tutustuminen ja kakkukahvit Lasiateljeessa, tu-
tustuminen Tyngän Myllyyn ja Karkkipajaan, ruokailu Kalajo-
en Kristillisellä opistolla, vierailu Kalajoen kirkossa ja hiekka-
särkillä ja lähtökahvit Lokkilinnassa. 
Retken hinta 35 €. Hintaan sisältyy ruokailu ja kahdet kahvit 
+ matkat.
Lapsiperheillä mahdollisuus maksaa vain matkat (15 €) ja 
mennä päiväksi Jukuparkkiin tai Hiekkasärkille.
Ilmoittautuminen 21.7. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
044 7521 220.
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Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 9–15, 
ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Sanna Mettovaara
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Piippolan kappelin väkeä la 
8.7. Piippolan torilla. Keskus-
telua ja kohtaamista, kirjoite-
taan teesejä. 
Virsilauluilta ke 12.7. klo 19 
Karhun tilalla. Jylhänrannantie 
1170A, Rantsila. Merja Jyrkkä ja 
Pekka Kyöstilä.
Torilla tavataan la 15.7. Lähetys-
työ mukana Rantsilan kyläpäi-
vien toritapahtumassa.
Naistenpiiri ma 17.7. klo 18 Piip-
polan srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Seu-
rat su 9.7. klo 19 ry:llä. Mark-
ku Pikkarainen. Nuotioilta pe 
21.7. klo 19 ry:llä. Pasi Kurki-
nen. Pulkkila: Seurat su 9.7.klo 
19 ry:llä. Kesäillan seurat ke 
19.7. klo 19 ry:llä. Huom. päivä. 
Rantsila: Seurat su 9.7. klo 18.30 
ry:llä. 

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
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
Vs. seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191
Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171
Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669
Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista

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

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 
Vt. kanttori 
Timo Ustjugov 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382
Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

www.vapaaehtoistyo.fi 
-sivustolta löydät Limingan

 seurakunnan sekä Limingan alueen 
yhdistysten vapaaehtoistöitä! 

Esikoiset ry:n seurat su 9.7. klo 
14 seurakuntatalolla.
Kesäinen lauluhetki to 20.7. 
klo 14 seurakuntatalolla. Lau-
letaan kaiken kansan kesälau-
luja yhdessä kanttorin säestyk-
sellä, jutellaan ja juodaan kah-
via. Tilaisuus on maksuton. Mu-
kana diakonissa Marika Kamps 
sekä kanttorina Tiina Saukkorii-
pi-Haapala. 
Siioninvirsiseurat to 20.7. klo 
18.30 Hilkka Tasannolla, Toppi-
lankuja 3.
Kesäyön musiikkihetki pe 21.7. 
klo 22 kirkossa.
Partio: ti 4.7. ryhmä 3. Naalit 
(Waarit), Lappeenrannasta Ha-
minaan 4.–9.7. Ke 12.7. Pökkelö-
leiriläisten kokous seurakun-
tatalolla klo 17–18. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta löydät www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: su 9.7. klo 14 
seurat Niittypirtin palveluta-
lolla sekä klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä. Su 16.7. klo 14 seurat 
Joutsenkodilla. Su 23.7. klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä.

Konfirmaatiomessu 
su 9.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa 
Maisa Hautamäki, kanttorina 
Hanna Korri, avustamassa 
Antti Härkönen, 
Kirsi Junnonaho ja isoset. 
Kesä 3 -ryhmän konfirmaatio.
 Ei kirkkokahveja.
Konfirmaatiomessu 
su 16.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa 
Olli Seikkula, avustamassa 
Jessica Kangastie ja isoset. 
Kesä 4 -ryhmän konfirmaatio. 
Ei kirkkokahveja.

Messu su 9.7. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Árpàd Kovàcs, 
kanttori Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus 
su 16.7. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen ja 
Timo Ustjugov.

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 6.–20.7.2017

HAILUOTO  |       www.hailuodonseurakunta.fi

SIIKALATVA  |     www.siikalatvanseurakunta.fi

LIMINKA |  www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Tupoksen kesäkahvila
Vanamon olohuoneessa 2. krs.
Kesä- ja heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10–12.

Mukana seurakunnan eri työntekijöitä.  
Kahvia ja keskustelua vapaaseen tahtiin.
Mukaan kutsutaan kaiken ikäisiä vauvasta vaariin!

Kirkko on kesäaikaan 
avoinna 26.6. –30.7. 

sunnuntaisin klo 11–15. 
Arkisin kirkon esittelyt 

tilauksesta ryhmille, 
yhteydenotot työntekijöihin.

Kirkkoherra lomalla 6.–10.7. ja 
17.7.–4.8.

Kuolleet: 
Erkki Henrik Jakunaho 86, 
Väinö Johannes Järvelä 89

Pixabay
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Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Kastettu: 
Jere Alvar Angeria, 
Juulia Josefiina Lauri, 
Marta Fiia Annastiina Naula, 
Venla Vilhelmiina Sihvonen
Avioliittoon vihitty: 
Elina Marjatta Jauhiainen ja Teemu Veli Tauriainen

Limingan pappilan 
ulkomaalaustyö ja 
Kotikolon kattoremontti 
vaikuttavat 
liikkumiseen pappilan 
ja seurakuntatalon 
pihapiirissä. 
Kävijöitä kehotetaan 
varovaisuuteen ja 
valppauteen.

Hannu Luukinen

Kastettu: Wivia Alexandra 
Harjuniemi (Rantsila)
Vihitty:
Markus Vilhelm Limma 
ja Hannele Maaret 
Haaponiemi
Kuollut: 
Kaisa Reeta Turunen e. 
Krats 91 (Pyhäntä), 
Olavi Antero Hietaharju 
63 (Rantsila), 
Raimo Alpo Juhani Isoviita 
57 (Rantsila),
Elvi Irma Orvokki Kalaoja e. 
Mikkonen 84 (Kestilä)

Lähetystyö kiittää 
maidon lahjoittajia, 

talkoolaisia ja 
juhannusjuuston 

ostajia! 

Kaikenikäisten 
seurakuntaretki Kalajoelle 
keskiviikkona 2.8.
Lähtö S-marketilta klo 8 ja paluu Liminkaan 17.30. 
Ohjelmassa tutustuminen ja kakkukahvit Lasiateljeessa, tu-
tustuminen Tyngän Myllyyn ja Karkkipajaan, ruokailu Kalajo-
en Kristillisellä opistolla, vierailu Kalajoen kirkossa ja hiekka-
särkillä ja lähtökahvit Lokkilinnassa. 
Retken hinta 35 €. Hintaan sisältyy ruokailu ja kahdet kahvit 
+ matkat.
Lapsiperheillä mahdollisuus maksaa vain matkat (15 €) ja 
mennä päiväksi Jukuparkkiin tai Hiekkasärkille.
Ilmoittautuminen 21.7. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
044 7521 220.
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Viraston aukioloissa  
muutama poikkeus 
heinäkuun loppupuolella: 
Virasto suljettu 19.–21.7, 
virasto avoinna ma 24.7. klo 9–14, 
virasto suljettu 25.–28.7. 
Kiireellisissä asioissa voi kysyä 
neuvoa seurakuntamestari
Matilta, p. 044 7750 604.

Heinäkuussa toiminnan 
suhteen hiljaiseloa, 

mutta toivomme 
osallistumista 

jumalanpalveluksiin!

Lasten kesäleiritoimintaan on 
mahdollisuus osallistua Kel-
lonkartanon lasten ja nuorten 
kesäleireillä. Leireistä tarkem-
paa tietoa kuntatiedotteesta, 
seurakunnan ilmoitustaululta 
tai vaikkapa Mikolta p. 044 372 
6955 tai mikkosakarikarjalai-
nen@gmail.com. Lumijoen seu-
rakunta ei ole näitä leirejä jär-
jestämässä, mutta tukee osal-
listumista leireille.
Rauhanyhdistys: 12.7. klo 19 
nuotioiltaseurat ry:llä ja 16.7. 
klo 13 radioseurat ry:n kodalla.

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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
Seurakuntamestari
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

        Sanajumalanpalvelus su 9.7. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Unto Määttä.
Kansanlaulukirkko su 9.7. klo 13 Piippolan Pappilanrannassa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Unto Määttä. Kyläpäivät.
Sanajumalanpalvelus su 16.7. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen. Tapulikahvit. 
Kyläpäivät.
Messu su 16.7. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

= Jumalanpalvelusta 
voi seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa 
www.siikalatvan-
seurakunta.fi.

Kastettu: 
Mooses Ilmari Matinpoika Sotaniemi

Avioliittoon vihitty: 
Tuuli Elisa Aura ja Tommi Tapio Skarp

Kuollut: 
Huugo Matias Paavola 96,
Reino Tapani Harttunen 85,
Urho Kalevi Korkala 78

Laulullinen jumalanpalvelus 
kirkkopuistossa su 9.7 klo 13. 
Toimittaa Markku Tölli.
Messu su 16.7. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Tiina Saukkoriipi-
Haapala.

Jumalanpalvelukset
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Arkisto

Maakirkot
 sunnuntaina 23.7.

klo 13 Kestilän Selkälässä
Paula Petäjäjärvi ja Veijo Kinnunen

Ruokailu.

klo 15 Kärsämänkylän rukoushuoneessa
Hanna Vapaavuori ja Veijo Kinnunen

Kirkkokahvit.

Johanna Hietala

Alttarikukkia 
saa mieluusti tuoda 

omilta pihoilta kesäajan 
jumalanpalveluksiin. 

Vuoron varaus suntiolta.

Pixabay

Tervetuloa tiekirkkoon!
Piippolan kirkko on avoinna tiekirkkona

ajalla 26.6.–4.8.
ma–pe klo 9–15

Aaro Kukkohovi

Arkisto / Minna Kolistaja

Urkuilta 
torstaina 19.7 klo 19 kirkossa. 

Timo Ustjugov. 

Kirkko avoinna 
heinäkuussa lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12–16. 

Juhlajumalanpalvelus
sunnuntaina 23.7. klo 11 Turulassa, Pulkkilassa.
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Jumalanpalveluksen jälkeen Siikalatvan kotiseutujuhla 
lukiolla. Tilaisuudessa julkistetaan Pulkkilan kylän 
pienoismalli ja kyläkirja.
 
Klo 14 kyläkävely Pulkkilan kylän läpi pienin pysähdyksin lukiolta 
Suomen sodan muistomerkille. Autokuljetus takaisin.

Makkarat on syöty ja 3 rippikoululeiriä eletty Selkälässä. Nyt 
muistellaan muistoja ja valmistaudutaan heinä–elokuun vaihteen 
konfirmaatioihin. Kiitos kaikille mukana eläneille!

Sirkku Palola
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Rantsilan kirkon  
liepeillä muistelen

 » Kaunis lauantaiehtoo. Kävelen 
Rantsilan kirkon liepeillä. Aske-
leeni johtavat äidin ja isän haudal-
le. Istutan tuomani kukkasen ja 
ajatukseni siirtyvät vuoteen 1967. 
Pääsin silloin, 50 vuotta sitten, ri-
pille ja kävin Herran Pyhällä Eh-
toollisella muiden ikäisteni nuor-
ten kanssa.

Viidenkymmenen vuoden ta-
kainen aika on elävästi mielessä-
ni. Rippikoulua oli kaksi viikkoa 
syksyllä ja keväällä. Asiaan kuului 
myös käydä talven aikana kirkos-
sa. Meillä oli keskinäinen kilpailu 
ja Pirjo Vares voitti sen käymällä 
kirkossa yhden kerran enemmän 
kuin minä.

Mutta hän asui kirkolla ja 
minulla oli sinne 17 kilometrin 
matka. 

Rippikoulu oli tuolloin aivan 
erilaista kuin nykyään. Läksyt 
piti osata.

Juhannuksena 1967 pääsimme 
sitten ripille. Meitä oli paljon. Ty-
töt olivat valkoisissa mekoissaan, 
pojilla oli valkeat paidat ja mus-
tat housut. Meillä oli asuista ää-
nestys. Koska olin jo ehtinyt saa-
da valkean mekon, junttasin mie-
lipiteeni koko valkeasta  vaateker-
rasta läpi.

Kirkon jälkeen istutin yhdes-
sä Paavo Väyrysen kanssa itse-
näisyysvuoden juhlakuusen. Mi-
hin lie joutunut tuo puu vai kuo-

liko se? Ei kasva kuusi siinä min-
ne se laitettiin.

Kuusenistutuksesta onkin 
riittänyt leikinlaskua monta ker-
taa: eipä kuka tahansa tyttö ole 
Paavo Väyrysen kanssa kuusta is-
tuttanut.

Sitä kirkkoherra ihmette-
li useinkin, että mistä minä tie-
dän esimerkiksi sanonnan ”Älä 
anna auringon laskea vihasi yl-
le”. Se oli kotoa saatua elämän-
ohjetta, joka yhdessä rippikou-
lussa opitun kanssa on viitoitta-
nut elämääni.

Usein muistelen teitä, rippi-
koulukaverini. Joitakin olen ta-
vannut, joidenkin elämästä tiedän 
jotakin. Muutama meistä on ollut 
jo vuosia kirkon mullissa. 

Kun tapaamme Rantsilan rai-
tilla tai muualla, vaihdetaanhan 
kuulumiset?

Kerttu Hannila 
os. Sillanpää

Kirjoituspyyntö
 » Oletko kristillisen vakaumuk-

sen omaava henkilö ja olet elänyt 
parisuhteessa uskonnottoman/
ateistin kanssa? Pyydän sinua vas-
taamaan kyselyyn e-lomakkeella, 
jossa on kysymyksiä uskonnotto-
muuden/ateismin vaikutuksista 
omaan uskonnollisuuteesi. 

Voit kertoa myös puolison us-
konnottomuuden/ateismin vaiku-
tuksista parisuhteeseen, ja jos teil-

lä on lapsia, myös millaisia vaiku-
tuksia sillä on ollut lastenne kas-
vatukseen.

Jos et jostain syystä halua vasta-
ta e-lomakkeella voit myös kirjoit-
taa kokemuksistasi ja lähettää ne 
minulle sähköpostitse tai postitse.

Pyydän sinua kirjoittamaan 
siitä, mikä on oma uskonnolli-
nen taustasi, mihin uskonnol-
liseen yhteisöön kuulut ja mi-
ten olet siihen yhteisöön pääty-
nyt? Millainen merkitys uskolla-
si sinulle on. Miten uskosi näkyy 
elämässäsi? Kuinka aktiivinen 
olet omassa uskonnollisessa yh-
teisössäsi? Millaisia vaikutuk-
sia puolisosi ateismilla/uskon-
nottomuudella on ollut omaan 
uskonnollisuuteesi ja osallistu-
miseesi uskolliseen toimintaan, 
kuten jumalanpalveluksiin, seu-
roihin ja uskonnollisiin tapahtu-
miin? Millaisia vaikutuksia puo-
lison uskonnottomuudella/ateis-
milla on ollut parisuhteeseenne 
tai lastenne kasvatukseen.

Voit kirjoittaa nimettömänä. 
Kaikki vastaukset käsitellään eh-
dottoman luottamuksellisesti. 
Taustatietoina pyydän sinua ker-
tomaan sukupuolesi ja ikäsi. 

Jos koet voivasi osallistua 
mahdolliseen haastatteluun tut-
kielman teon yhteydessä, liitä 
mukaan yhteystietosi. Aineistoa 
käytän pro gradu -tutkielman 
tekemiseen Itä-Suomen yliopis-
ton teologisessa tiedekunnassa. 
Tutkielmani ohjaajina toimivat 
käytännöllisen teologian pro-
fessori Jouko Kiiski ja käytän-
nöllisen teologian lehtori Har-
ri Koskela.

Odotan vastauksia mahdolli-
simman pian, mutta viimeistään 
31. heinäkuuta 2017.

E-lomakkeen löydät osoittees-
ta: https://elomake.uef.fi/lomak-
keet/16843/lomake.html

Vastaukset lähetetään kirjeit-
se tai sähköpostina alla olevaan 
osoitteeseen. Samasta osoitteesta 
voit tiedustella lisätietoja.

Marja Pyyny-Nevalainen
Koivulantie 24
80140 Joensuu 

marjpy@student.uef.fi

Otanko osaa,  
kun koira kuolee?

Otan osaa. Näin todetaan ainakin Facebookissa, kun 
kaverin päivityksessä kerrotaan lemmikkieläimen 
kuolemasta.

Eläimet ja kristinusko aihetta pohtinut tutkijatohtori, 
ekoteologi Panu Pihkala, mitä ajattelet otan osaa -ilmai-
susta myötätunnon osoituksena, kun kyse on eläimen ei-
kä ihmisen menetyksestä?

– Otan osaa -sanonta ilmaisee mielestäni hyvin sitä em-
patiaa, jota toinen voi kokea kuultuaan tärkeän eläimen me-
netyksestä. Se on ihan hyvä repliikki. Itse en koe vaikea-
na käyttää sitä.

– Pidän hyvänä ja tarpeellisena sitä kehitystä, että julki-
suudessa uskalletaan ilmaista eri tavoin se, että merkityk-
sellisiä suhteita voivat olla myös muut kuin pelkästään ih-
misten väliset suhteet. Kotieläimet, etenkin koirat, hevoset 
ja kissat, ovat olleet aina ihmisille rakkaita.

 

Eikö Raamattu korosta ihmisen asemaa luomakunnan 
kruununa? Pitäisikö siksi ihmisen ja eläimen poisme-
noon reagoida eri tavoilla?

– Vanha testamentti ja etenkin Psalmit sisältävät hyvin 
vahvoja kuvauksia ihmisen ja muiden luontokappaleiden 
yhteenkuuluvuudesta. Raamattu todistaa koko luomakun-
nan pelastuksesta, mikä väistämättä koskee jollakin tavalla 
myös eläimiä. On aivan mahdollista surra luontoon liitty-
viä asioita, vaikka ihmisen erityisasemasta pidetään kiinni. 

Pitäisikö mielestäsi surua uskaltaa ilmaista vapaas-
ti myös silloin, kun on menetetty vaikkapa hakkuiden 
vuoksi tärkeä maapaikka puineen tai mökkijärven puh-
das uimavesi saastumisen seurauksena? 

– Myös suru tällaisissa asioissa tarvitsee tilaa eikä se vä-
hennä sen surun arvoa, jota tunnemme ihmisen poisme-
non vuoksi. Seurakunta voi viettää suruhartautta esimer-
kiksi hakkuualueella. Juuri tällainen toiminta antaisi luvan 
näyttää niitä surun ja haikeuden tunteita, joita sisällämme 
on eri asioiden vuoksi.
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