
Rakkaus 
on kärsivällinen, 
rakkaus on lempeä. 
Rakkaus ei kadehdi, 
ei kersku, ei 
pöyhkeile, ei käyttäydy 
sopimattomasti, 
ei etsi omaa etuaan, 
ei katkeroidu, ei muistele 
kärsimäänsä pahaa ei iloitse 
vääryydestä vaan iloitsee 
totuuden voittaessa. 
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, 
kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. 
Rakkaus ei koskaan katoa. Niin pysyvät 
nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakkaus.  Sivut 10–11.
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Vastarannan Kiiski 

Lähtijä tarvitsee tuen

Pääkirjoitus

Vastuu 
valtiolle
Jouko Makkonen kirjoittaa Uusi Tie -leh-
dessä siitä, kuinka ongelmiin yritetään 
löytää ratkaisua kieltämällä ihmisiltä li-
sää asioita:

”Kun suomalainen kohtaa tragedian, 
vaaditaan yhteiskunnalta toimia. On ky-
se sitten väkivallanteosta tai muusta rikol-
lisuudesta, onnettomuuksista tai alkoho-
liongelmista, perusvastaus on tämä: lakia 
on muutettava!

-- Pelkkä lainsäädäntöön puuttuminen 
ei estä rikollisia tekemästä rikoksia. Jos se 
ketään yllättää, rikokset ovat jo laittomia.

-- Jälkikristillisessä Suomessa on unoh-
tunut ymmärrys ihmisen rajattomista ky-
vyistä pahaan. Usko ihmisen hyvyyteen ja 
jatkuvaan kehitykseen on peittämässä al-
leen kristillisen käsityksen synnistä. Me 
olemme syntisiä, eivät vain taparikolliset 
ja koulusurmaajat.”

Uusi Tie 7.6.2012

Pahan 
roolit
Sana-lehdessä Teemu Kakkuri käsittelee 
Saatanan monia rooleja:

”Jobissa Saatana saa luvan koetella Jo-
bia lukuisilla onnettomuuksilla, Sakar-
jan kolmannessa luvussa kerrotaan hänen 
syyttäneen ylipappi Joosuaa. Siitä nuhdel-
tiin Saatanaa. Molemmissa kertomusis-
sa Saatanalla on selkeä yksi merkitykselli-
nen rooli, hänet tarvitaan hoitamaan omaa 
saatanallista hommaansa. Toisessa hän on 
kiusaaja, toisessa syyttäjä.

Raamattu tekee pahan ulkoistamisen – 
kirjaimellisesti – pirun vaikeaksi. Paraskin 
kristitty voi löytää itsensä noissa saatanal-
lisissa puuhissa. Jobin kirjan tavoin puhu-
massa pahaa ja koettelemassa menestynyt-
tä lähimmäistä, tai Sakarjan esimerkin ta-
voin syyttämässä pappia hänen likaisista 
vaatteistaan.”

Sana 7.6.2012

Muut lehdetAatoksia

senä vallitsevasta tunnelmasta oikean 
johtopäätöksen ja odottaa seuraavana 
aamuna ulko-oven sulkeutumista. Ei-
vät suomalaiset tarkoita, ettei hän olisi 
tervetullut,  meillä ei vain ole tapana pi-
tää vieraita mukana arjessamme.  

Mutta kesällä! Kesällä Hansit, Ge-
orget, Pierret ja Juanit on tuotava Suo-
meen. Silloin täällä asuu eri kansa, va-
lon voimasta iloon puhjennut vieraan-
varainen väkijoukko. Se tosin edelleen 
asuu ahtaasti, mutta sellaisella ava-
ralla tontilla, että siitä pitäisi muualla 
maksaa todella suuret rahat. Ja sellai-
sen puhtaan veden äärellä, jonka läm-
pö heinäkuussa ylittää Välimeren iha-
nuuden. 

Mökki saattaa olla monen nuoren ul-
komaalaisen miehen ensimmäinen suo-
menkielinen sana, johon hän sisäistää 
hyvää oloa ja viihtymistä tulevien su-
kulaistensa kanssa. 

Mökistä, kalansaaliista ja mökki-
rannan auringonlaskuista hänellä riit-
tää haltioitunutta kertomista kotimaas-
saankin. Ja hyvä niin, sillä poikaystä-
vä tuskin aavisti ensivierailunsa aika-
na, ettei hänen enää koskaan tarvitsi-
si tehdä suunnitelmia kesälomiaan var-
ten. Hän viettäisi seuraavat 40 kesää sil-
lä samaisella mökillä.        

MAIKKI KIVIHARJU-WIEBENGA
Kirjoittaja on yli 30 vuotta Keski-Euroopassa 

asunut oululainen toimittaja

Boyfriend pitää 
viedä mökille

Kun ulkomaalaisen poikaystä-
vän kanssa on rakastumisen 
asteikossa edetty niin pitkälle, 
että hänet täytyisi viedä näy-

tille suomalaisen neidon perheeseen, 
kannattaa se ehdottomasti tehdä ke-
sällä. 

Me suomalaiset naiset tietysti ha-
luamme, että mies saa mahdollisim-
man ihastuttavan kuvan kotimaas-
tamme ja sukulaisistamme. Siksi en-
sitapaamista ei missään nimessä pidä 
sijoittaa ajanjaksolle loka-huhtikuu.  

Ensikohtaaminen kaamosaikana 
sisältää pelottavan riskin. Jos miehen 
toisi marraskuiseen Ouluun, saattaisi 
tämä ruveta epäilemään, että naisen 
myönteinen suhtautuminen muut-
toon vaikkapa Keski-Eurooppaan 
onkin itse asiassa pako. Päivänvaloa 
vain muutama tunti ja sekin harmaa-
ta. Ulkona kylmää ja nuhruista, ihmi-
set pahantuulisia, puolijuoksua etene-
viä jurottajia, kadunvarret täynnä tyh-
jää käyviä autoja, kapakat ja kahvilat 
tylsiä ja kalliita, joissa asiakas ei voisi 
henkilökuntaa vähempää kiinnostaa.

Suurin osa vierailuajasta olisi vie-
tettävä tulevien appivanhempien ko-
tona. Talon isäntäväki kävisi tietysti 
töissä, rivitalon pätkän lunastamiseen 
kun Suomessa tarvitaan kahden tu-
lot. Vierashuonetta ei Euroopan kal-
liimpien neliöitten pohjapiirrokseen 
ole tietenkään mahtunut. Eikä vieras-
vessaakaan, kuten useimmissa muissa 
eurooppalaisissa kodeissa. 

Sulhaskandidaatille on pedattu 
vuode sohvalle telkkarin eteen.  Jos 
hän ensimmäisenä aamuna ilmestyy 
keittiöön seitsemän maissa haluten 
osallistua ”perheaamiaiselle” toivotta-
en hyväntuulisesti ”Good morning!”, 
vetää hän vähänkään järkevänä ihmi-

Jeesus tahtoi, että evankeliumia on saarnatta-

va kaikille kansoille. Voisi ajatella Matteuksen 

evankeliumin lähetyskäskyn olevan kristityille 

kirkas velvoite. Ainakin tätä Jeesuksen käskyä on 

paukutettu päähän rippikouluissa usean sukupol-

ven ajan.

Oikeutta lähetystyöhön on myös kyseenalaistet-

tu useasti. Ja jälleen Kotimaa-lehden uudessa Suo-

la-julkaisussa kysytään, onko oikein viedä kristillis-

tä sanomaa sinne, missä sitä ei tunneta. 

Lähetysjärjestöjen on sitkeästi jaksettava kertoa 

aina uudestaan päivitetysti, mitä lähetys on tänään.

Lähetystyön sisällöstä on puhuttava myös kirkon 

sisällä: Suolassa kerrotaan hieman hätkähdyttävä 

tutkimustulos: Yli 55-vuotiaista papeista kolme nel-

jäsosaa pitää lähetystyötä erittäin tärkeänä työala-

na, mutta alle 35-vuotiaista vain kolmannes on sitä 

mieltä.

Viimeksi viikonvaihteessa valtakunnallisilla Lähetys-

juhlilla Haminassa piispa Matti Repo totesi lähetystyön 

olevan evankeliumin julistamista, elämän suojelua, sai-

rauden, nälän ja köyhyyden kahleiden murtamista.

Miksi tällainen työ ei saa kirkon nuoren sukupol-

ven teologeilta kannatusta?

Lähetysseuralla ei ole vaikeuksia saada palveluk-

seensa motivoituneita lähettejä. Moni huippulah-

jakkuus jättää kotimaassa urahaaveensa sikseen ja 

lähtee pienellä palkalla vieraalle maalle.

Huvin vuoksi tällaista ratkaisua ei tehdä. Lähtijän 

täytyy nähdä lähetystyö merkityksellisenä.

Miksi nämä ihmiset eivät saa kirkon nuoren suku-

polven teologeilta tukea huimaan hyppyynsä? 

Seurakuntien eri työmuodoilla on yleensä vas-

taavat papit. Nyt olisi syytä laittaa nuoria pappe-

ja järjestelmällisesti lähetystyöstä vastaaviksi teo-

logeiksi. 

Kinkkinen palkkio

Isospalkkiot herättivät taannoin julkista keskus-

telua. Oulussa palkkiota ei ole perinteisesti mak-

settu, toisin kuin esimerkiksi ensi vuoden alusta 

Oulun seurakuntayhtymään liittyvissä Oulunsalon 

ja Haukiputaan seurakunnissa.

Palkkioasiaa voi katsoa monelta kantilta: Jos seura-

kunnissa ryhdytään maksamaan isosille, miksi maksu 

ei ulottuisi myös esimerkiksi vapaaehtoisille emännille.

Palkkion maksamiselle on myös perusteltuja syi-

tä. Niitä argumentteja on tarpeellista kuunnella tar-

kalla korvalla.

Isoset tekevät leireillä vaativia töitä, muun muas-

sa ryhmien vetämistä. Isosen työ on hyvin työn-

omaista. Aamulla ylös ja duuniin huvittipa tai ei. 

Pienikin palkkio lisää nuoren itsetuntoa: minulla 

on työpaikka. Isosena oleminen on yksi seurakun-

nan tarjoama kesätyömuoto siinä missä esimerkiksi 

työ hautausmaalla.
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Kinkkinen palkkio

Pappi puhuu 
politiikkaa, so what

Pastori Kai Sadinmaan 
mukaan kirkon 
tulee osallistua 
yhteiskunnalliseen 
muutokseen. Hän perää 
kirkolta radikalisoitumista. 

Helsinkiläispastori Kai Sa-
dinmaan puheisiin – ja 
myös tekoihin – on pak-
ko ottaa kantaa. Kun hän 

radiohartauksissa puhuu kirkos-
ta, jonka on noustava riistokapi-
talismia vastaan tai ”pippeliteolo-
gian” keskeisestä roolista kirkol-
lisessa keskustelussa, kuulijan on 
mietittävä, mitä ajatella näin suo-
rapuheisesta kirkonmiehestä. 

Toukokuussa Sadinmaa osal-
listui mielenilmaukseen romani-
kerjäläisten puolesta. Hän asettui 
Helsingin rautatieaseman edus-
talle polvilleen kerjäämään ropo-
sia ohikulkevilta. Tapaus ei jäänyt 
vaille huomiota.

Sadinmaan puheet esimerkik-
si hartauksissa kirvoittavat net-
tikommentteja puolesta ja vas-
taan: ”Jos tämmöisiä pappeja löy-
tyy enemmän, niin tällä hetkel-
lä konkurssikypsällä luterilaisella 
kirkolla ei ole mitään hätää.” ”Kai 
Sadinmaa saattaa olla vilpitön et-
sijä, mutta Kristusta hän ei näytä 
vielä tuntevan.”

Pakko 
herätellä
Moni Sadinmaata kuunnellut pa-
heksuu sitä, että pastorin harta-
uksissa tunnutaan puhuvan po-
litiikkaa hengellisen sanoman si-
jasta.

Mies itse näkee, että evanke-
liumi liittyy aina yhteiskunnan 
todellisuuteen. Jos kristitty kes-
kittyy vain oman sielunsa pelasta-
miseen, ollaan hakoteillä ja upot-
tavalla, loputtomalla suolla. Kir-
kon tulee osallistua yhteiskun-
nalliseen muutokseen. Evankeliu-
mista on etsittävä tapoja parantaa 
elinympäristöä, Helsingin seura-
kuntayhtymän pastori sanoo.

Kai Sadinmaa saattaisi olla ole-
matta pappi. Mutta ”sokeripala” 
mustassa papin paidassa ei joutu-
nut hyllynreunalle. Sadinmaa al-
koi puhua niin kuin hänen täytyy, 
jotta itsekunnioitus säilyisi. Näin 
hän sanoo itse.

– Minulle tulee paha olo, jos 
en sano tai toimi oikeudenmu-
kaisuuden eteen. Kristillisyys vel-
voittaa tekoihin.

Joku on kritisoinut Sadinmaan 
puheita marxilaisiksi. So what, 
sanoo syytetty itse.

Kesken saarnan 
ulos kirkosta
Sadinmaata on kuunneltu myös 
kirkon ”ulkopuolella”. Mediat 
kiinnostuivat pastorista, kun hän 
saarnasi mutkat suoriksi eräässä 
radiohartaudessa: ”Samaan tah-
tiin kun meidän takaamamme 
miljardit virtaavat Kreikkaan ja 
muihin kriisimaihin, niin saman 
tien ne virtaavat sieltä ulos, kan-
sainvälisille suurpankeille. Eikä 
kriisimaiden tilanne siitä yhtään 
parane vaan pahenee, sillä niiden 
velkataakka vain kasvaa. Tässä ei 

ole kyse kriisimaiden auttamises-
ta vaan pankkien puhalluksesta, 
jolla imuroidaan valtioiden rahat 
ennen niiden lopullista romah-
dusta.”

Talouselämä-lehden haastat-
telussa Sadinmaa on todennut: 
”Tuon tyylisiä mun jutut on. Ha-
luan tuoda voimakkaasti esil-
le miten tolkutonta, pelottavaa ja 
ahdistavaa tää on.”

Kirkon saarnastuoleistakin Sa-
dinmaa puhuu niin kuin ajattelee.

– Olen saanut positiivista pa-
lautetta, mutta on minun silmil-
lenikin tultu. Ihmisiä on lähte-
nyt kesken saarnan ulos kirkosta. 
Minulle on sanottu, ettei kirkos-
sa sovi puhua politiikkaa, Sadin-
maa kertoo.

Mutta mutta: Jeesuskin saar-
nasi koko ajan riistäviä rakentei-
ta vastaan, hän sanoo.

”Kirkolla oltava 
kanttia olla suolana”
Sadinmaata kommentit eivät saa 
hiljentymään. Hän perää kirkol-
ta enemmän politiikkaa, radika-
lisoitumista ja kristityiltä kansa-
laisaktiivisuutta.

– Asioita ei pidä katsoa läpi sor-
mien. Kirkon ja kristittyjen tehtä-
vänä on olla maan suolana. Tähän 
kehottaa Raamattu. 

Sitä Sadinmaa halveksii, jos 
kirkko puhuu yhteiskunnallisis-
ta epäkohdista hiljaisesti siksi, et-
tä se pelkää verotusoikeuden me-
nettämistä.

– Jos ryhdytään pelkäämään, 
emme uskalla tehdä mitään tai 
teemme vääriä ratkaisuja. 

Suora puhe yhteiskunnallisista 
asioista ärsyttää helposti. Kirkos-
ta on erottu ennenkin suuttunei-
na sen kannanottoihin. 

– Teki kirkko niin tai näin tiet-
ty prosentti kansasta kuuluu kirk-
koon. Kyse on ehkä pikemminkin 
siitä, keitä kirkkoon jäisi, jos kan-
nanotot radikalisoituisivat. 

– Joitakin ne toisivat varmasti 
takaisin kirkkoon, Sadinmaa ar-
vioi.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN

Kirkon yhteiskunnallisen työn työntekijät ry:n  

puheenjohtaja pastori Raija Korhonen arvi-

oi, että seurakunnissa irrotetaan tällä hetkel-

lä huonosti työntekijöitä yhteiskunnalliseen työhön. 

– Nykytilanne ei ole ihanteellinen. Päättäjät eivät 

ymmärrä, mitä kirkko menettää, kun satsaus ei ole 

riittävä. Kohderyhmiä olisi niin paljon, samoin kuin 

kysyntää kirkon yhteiskunnalliselle työlle, Helsingin 

seurakuntayhtymässä työskentelevä Korhonen on 

huomannut.

Helsingin yhtymässä on kaksi yhteiskunnallisen 

työn papin virkaa, joista toinen on tällä hetkellä täyt-

tämättä. Osassa seurakuntia, kuten Kalliossa tehdään 

yhteiskunnallista työtä.

Tampereen seurakuntayhtymän tilannetta Raija Kor-

honen pitää erinomaisena. Siellä on perinteisesti sat-

sattu yhteiskunnalliseen työhön. Seurakuntien nettisi-

vujen mukaan Tampereelle perustetaan tänä keväänä 

Suomen ensimmäinen seurakunnan yhteydessä toimi-

va sosiaalinen yritys. 

Oulun seurakuntayhtymässä ei ole suoranaisia yh-

teiskunnallisen työn virkoja, mutta tuomiorovasti 

Matti Pikkaraisen mukaan jokaisessa seurakunnassa 

on paikallista yhteydenpitoa alueen yrityksiin. 

– Niiden kanssa on erimuotoista yhteyttä, hän ker-

too. 

Tuomiorovasti korostaa, että yhteiskunnallinen työ 

on paljon muutakin kuin työpaikkatyötä. 

– Se on usein sisällöltään sellaista, josta ei ole ollut 

tarvetta tulla julkisuuteen. 

– Minulle performanssi oli 
henkilökohtainen solidaarisuuden 
osoitus yhdelle Euroopan 
halveksituimmista ihmisryhmistä. 
Poliittisena tavoitteena oli 
parantaa romanien asemaa myös 
Suomessa ja kyseenalaistaa 
kaupungin kova linja, Kai 
Sadinmaa perusteli toukokuussa 
osallistumistaan mielenilmaisuun 
romanien rinnalla.

”Nykytilanne 
ei ole ihanteellinen”

Minulle tulee paha olo, 
jos en sano tai toimi 
oikeudenmukaisuuden 
eteen. Kristillisyys 
velvoittaa tekoihin.
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Palautetta

Opiskelu ja ihmissuhteet 
ovat päällimmäisinä mielessä
Rippikoulussa nuorilla 
on mahdollisuus 
keskustella uskon 
lisäksi tulevaisuuden 
suunnitelmistaan 
ja haaveistaan. 
Rippikoulunuori 
Anna Riipinen pohtii, 
millaisista asioista 
nuoret puhuvat 
keskenään.

Rippikoulun opetusviikon-
lopussa opetetuista asioista 
osa oli uusia, ja osa taas ai-
ka tuttuja, vaikka en muis-

ta niistä paljon mitään, koska sii-
tä on aika kauan aikaa. Mikään 
asia ei jäänyt epäselväksi, eikä mi-
tään asiaa ollut niin vaikeaa käsit-
tää, että se olisi jäänyt mietityt-
tämään.

Nuoria puhututtaa tänä päi-
vänä melkeinpä samanlaiset asiat 
kuin ennenkin. Tietysti samaa la-
jia harrastavat tai samasta asiasta 
kiinnostuneet puhuvat enemmän 
asiaan liittyvistä jutuista, kuin 
muut. Muuten kaikki nuoret pu-
huvat varmaan aika samanlaisis-
ta asioista.

Tämän vuoden presidentin-
vaalit saivat myös nuoret puhu-
maan enemmän politiikasta ja 
kertomaan kantansa poliittisiin 
asioihin. Yhteiskunnallisista asi-
oista nuoret puhuvat muuten aika 
vähän. Uskonnollisista ja filosofi-
sista asioista ei myöskään puhu-
ta hirveästi, tai ei ainakaan nuor-
ten kesken.

Opiskelusta, ammateista ja 
koulutuksesta nuoret puhuvat 
melko paljon – varsinkin minun 
ikäiseni nuoret, koska kesän jäl-
keen alkaa viimeinen vuosi pe-
ruskoulussa. Sen aikana pitäi-
si päättää, meneekö lukioon vai 
ammattikouluun. 

nuoreT puhuvaT keskenään 
eri vaihtoehdoista, mitä missäkin 
koulussa on erikoista ja siitä kau-
anko on aikaa nostaa keskiarvoa. 
Osa ei puhu jatko-opinnosta vielä 
niin paljon, mutta varmasti kaik-

ki ovat asiaa miettineet.
Ihmissuhdekysymyksistä ja 

seurustelusta puhutaan saman 
verran kuin muulloinkin, tietys-
ti aina kun joku aloittaa tai lopet-
taa seurustelun tai tapahtuu jo-
tain muuta ihmissuhteisiin liit-
tyvää, niin hänen kaveripiirissään 
puhutaan asioista. Maailmanlaa-
juisista asioista ja lähetystyöstä ei 
puhuta hirveästi, mutta varmasti 
asiasta kiinnostuneet nuoret pu-
huvat asiasta enemmänkin.

Rippikouluryhmäläisistä mi-
nulla on hyviä kokemuksia ja mo-

Rippikoulussa

Tiesittekö, että kaikki 
riparit ovat erilaisia
perTTi Keinänen, 27.
Kotoisin Torniosta, opiskelee neljättä 
vuotta teologiaa Itä-Suomen yliopistos-
sa. Tuiran seurakunnan kesäteologi.

1. Mistä tulet ja minne menet?
– Alun perin tulen Torniosta ja ainakin 
kesän ajan asun Limingassa vaimoni ja 
kuukauden vanhan vauvamme kanssa. 
Sieltä tulin juuri, kasvimaata laittamasta.

Olen asunut neljä vuotta Joensuus-
sa, mutta sinne en ole enää menossa. En 
tiedä tarkasti, minne menen tai minne 
me koko perhe menemme elokuun jälkeen. Ehkä olemme Limin-
gassa pitempäänkin. Epätietoisuus ei kuitenkaan häiritse meitä.

2. Kerro työstäsi jotain, mitä moni ei tiedä.
– Rippikoululaisten kanssa on hauskaa elää riparielämää, vaikka 
aluksi hieman jännittääkin. En tiedä, tietävätkö ihmiset sitä, että 
kaikki leirit ovat hyvin erilaisia keskenään. Työntekijöillä on iso roo-
li leirin alussa siinä, millaiseksi viikko yhdessä alkaa muodostua. 

Kesäteologeilla on enemmän leirejä kuin viranhaltijoilla. Mi-
nulla on tänä kesänä kolme leiriviikkoa.

3. Miksi kirkon töissä?
– Vakaumus on suurin syy. Hengellisyys on minulle tärkeää: usko tuon-
puoleiseen ja lupaus paremmasta ovat minulle elämän ydinasioita. Vart-
tuminen vanhoillislestadiolaisuuden piirissä on synnyttänyt minuun 
uskon, jota ilman en halua elää, ja jättänyt minuun lähtemättömän jäl-
jen. Nykyisin hengellisyyttäni kuitenkin kuvaa enemmän aktiivinen 
toimiminen Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemake-
rissä kuin kuuluminen vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen. 

4. Mihin palkkasi menee?
– Haaveilen sellaisesta peräkärrystä, jonka voi kiinnittää polku-
pyörään. Palkka menee tavallisiin arkisiin asioihin. Mitään ulko-
maanmatkahaaveita ei ole. Uutta tietokonetta toivoisin.

5. Mitä teet tämän työpäiväsi jälkeen?
– En ole vielä aloittanut työtäni Tuirassa.

RIITTA HIRVONEN

Kirkon kesäläiset

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

Rauhan 
Tervehdyksen 
kesäaikataulu

23 / 2012  28.6.
24 / 2012  12.7.
25 / 2012  26.7.
26 / 2012  9.8.
27 / 2012  23.8. 

on joKseenKin ouToa, et-
tä seurakunnan jäsen voi saada 
Rauhan Tervehdys -lehden laa-
tikkoonsa vain yhteispakettina 
mainosten ja muun ilmaisk-
rääsän kanssa, tai maksamal-
la 30 euron lisämaksun. Niin-
pä osoitteenmuutoksen kautta 
postilaatikkokantoon joudut-
tuani näyttää toistaiseksi päät-
tyvän myös Rauhan Terveh-
dyksen lukemiseni.

PETTYNYT

jospa Kerjäläinen Kir-
Kon ovella saisi kirkkovä-
en miettimään, voisivatko he 
tai me tehdä jotakin Romanian 
romanien hyväksi. Sanotaan, 
ettei kerjäläiselle pitäisi antaa 
kolikkoa täällä, vaan romaneja 
pitäisi auttaa heidän kotimaas-
saan, mutta missä on se kir-
kon järjestö, jolle kolikon voi-
si antaa vietäväksi Romaniaan? 

Meillä on myös omia koulutet-
tujakin romaneja. Olisi hienoa 
nähdä se päivä, kun oma kirk-
komme lähettäisi ensimmäiset 
romanit lähetys- ja avustustyö-
hön. Yksi kohde voisi olla Ro-
manian romanikylät.

APU PERILLE

ruusuja. Päivi, Sirpa ja Hei-
di Rokualla 4.6.–7.6.2012. Ruu-
suja kaikille mukana olleil-
le. Muistamista riittää, ystä-
viä saa kiittää. Saisimmepa ol-
la siellä tiheeseen, se saisi mei-
dät elämän vireeseen. Hymyil-
lään kun tavataan, kun arkea 
kiireellä ravataan. Ystävät nau-
titaan kesästä.

Hyvää alkavaa kesää, voikaa 
hyvin ystävät. Meillä oli ihana 
leiri. Paljon kiitoksia.

PAULA SARKKINEN

Maailmanlaajuisista 
asioista ja 
lähetystyöstä ei 
puhuta hirveästi.

nia näin koulussa, vaikka en hei-
dän kanssa olisikaan paljon teke-
misissä. Niitä ryhmäläisiä, jotka 
eivät ole omassa koulussani, olen 
nähnyt rippikouluun liittyvissä 
tapahtumissa, ja osan kanssa olen 
jutellutkin.

mielesTäni nuoret, jotka ovat 
samassa ryhmässä kanssani, ovat 
kaikki kiinnostuneita rippikou-
lusta. Eivät ehkä niinkään us-
konnollisista asioista, mutta rip-
pikoulun loppuun käymisestä ja 
uusien ihmisten tapaamisesta. 

Tietysti jotkut ovat myös enem-
män kiinnostuneita uskonnollisis-
ta asioista. En ole ainakaan huo-
mannut että kukaan olisi mukana 
rippikoulussa vasten tahtoaan.

Uusiin ihmisiin tutustumi-
sesta nuoret ovat kiinnostuneita, 
vaikkakin näin rippikoulun alus-
sa kaikki ovat oikeastaan aikalail-
la “omissa porukoissaan”. Rippi-
koulun edetessä varmasti tulee 
uusia tuttavuuksia, varsinkin lei-
riltä.

Mielestäni rippikoulusta voi-
si olla hyötyä sellaisessa vaikeas-
sa elämäntilanteessa, jossa miet-
tii uskonnollisia asioita. Rippi-
koulussa opetetuista asioista on 
hyötyä myös silloin, kun haluaa 
jutella jonkun kanssa uskonnosta 
ja siihen liittyvistä asioista.

ANNA RIIPINEN

Tuiran seurakunnan rippikoululaiset 
Suvi Kangaspuoskari ja 
Anna Riipinen kirjoittavat 
Rauhan Tervehdykseen omista 
rippikoulukokemuksistaan. 
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Maata kiertelemässä

Naispappien
asu palkittiin
Kirsimari Kärkkäisen suun-
nittelema naispappien virka-
pukumallisto palkittiin Vuo-
den Huiput 2011 -kilpailussa 
hopeahuipulla.

Uuden virka-asun suunnit-
telussa kiinnitettiin huomio-
ta historialliseen ja liturgiseen 
perinteeseen sekä toimivaan 
kokonaisuuteen. Mallisto on 
valmistettu aiempaa kevyem-
mistä, mutta kuitenkin kestä-
vistä ja helppohoitoisista ma-
teriaaleista.

Graafisen suunnittelun am-
mattilaisten Grafian järjestä-
mä Vuoden Huiput on mark-
kinointiviestinnän ja muotoi-
lun kilpailu, joka tähtää suun-
nittelun tason nostamiseen, 
luovuuden ja omaperäisyyden 
voimistamiseen ja suunnitteli-
joiden ammattitaidon kehittä-
miseen.

Uskonelämä
verkkoon
Suomalaiset elävät uskonnol-
lista elämää yhä enenevässä 
määrin verkossa. Siellä käy-
dään teologisia keskusteluja, 
joissa kirkon työntekijät ovat 
mukana useilla eri keskustelu-
palstoilla, selviää verkon ja teo-
logian suhdetta pohtineen työ-
ryhmän loppuraportissa.

Raportissa todetaan, että 
kirkolla on mahdollisuus ol-
la esimerkki verkkoyhteisös-
tä, jossa ihminen saa olla ih-
minen. Tällainen yhteisö sal-
lii erilaisten hierarkkisten roo-
lien uudelleentulkintaa, eikä 
siellä tarvitse pelätä yksityisen 
ja julkisen rajan murtumista. 
Toisaalta sosiaalisessa medias-
sa uskonnollinen todellisuus 
näyttäytyy osiltaan hyvin ko-
ruttomana. Se tuo esiin salai-
lun, riidat, jähmeyden, päättä-
mättömyyden, sisällöttömyy-
den tai sensuurin.

Verkko ei itsessään tuota 
omaa teologiaa, vaan haastaa ja 
nostaa esiin kirkon koko histo-
rian teologisen keskustelun ja 
kehityksen. 

Kirkon oppi, sen opetus ja 
teologia verkossa eivät voi ol-
la verkossa toteutuva huuto-
äänestys. Se voi kuitenkin olla 
dialogi, jossa perustelujen, tun-
teiden ja traditioon liittymisen 
kautta luodaan uutta.

Katolisten jehut Yhdysval-
loissa ovat innoissaan. Vä-
hän aikaa sitten sai ensi-il-
tansa elokuva For Greater 

Glory, jossa papit kantavat asetta, 
ristit palavat ja nuorukaista kidu-
tetaan.  

Elokuvan tapahtumat sijoittu-
vat 1920-luvun Meksikoon, jos-
sa valtio vainoaa kirkkoa. Kysees-
sä on Cristero-sota, joka käytiin 
vuosina 1926–1929. Urhoolliset 
katoliset kapinalliset taistelivat 
uskonnollisen vapauden puolesta.

Ruudinsavu, palavat ristit ja ki-
duttaminen eivät ole katolisten je-
huille elokuvan herkullisinta an-
tia, vaan sen yhtymäkohdat nyky-
päivään. Yhdysvalloissakin on ju-
listettu sota uskonnollisen vapau-
den puolesta.

Kyseessä on Barack Obaman 
hallinnon ajama terveydenhuol-
lon uudistus. Katoliset järjestöt 
katsovat uudistuksen loukkaavan 
niitä, joiden usko kieltää käyttä-
mästä tai hyväksymästä ehkäisy-
välineitä. Uudistus edellyttää, et-
tä työnantajan terveysvakuutuk-
sen tulee kattaa myös ehkäisyku-
lut mukaan lukien jälkiehkäisy se-
kä sterilisaatio.

Elokuvallinen sota Obamaa vastaan

taa Kolumbuksen ritarien johta-
ja Carl A. Anderson, joka järjesti 
elokuvasta kansikuvajutun ritari-
kuntansa lehteen.

Los Angelesin arkkipiispa Jose 
Gomez lisäsi, että elokuvan viesti 
uskonnollisesta vapaudesta vastaa 
katolisten tuntoja poikkeukselli-
sen hyvin.

Elokuvan meksikolaiselta tuot-
tajalta, vannoutuneelta katolisel-
ta Pablo Jose Barrosolta, kysyt-
tiin julkaistiinko elokuva tahal-
laan ”Herran aikaan”.

– Ajoitus oli täydellinen.
Barroson mukaan Cristero-so-

ta on vähän tunnettu Meksikossa-
kin. Maan hallitus laati lain, jo-
ka sulki kirkkoja ja puuttui sakra-
menttien jakamiseen. Antikatoli-
nen hurma johti kyydityksiin ja 
pappien murhiin.

Kuubalaissyntyisen Andy Gar-
cian mukaan elokuva ei kerro vain 
uskonnollisesta vapaudesta vaan 
vapaudesta ylipäätään. Kun eloku-
vaa filmattiin, Garcialle tuli mie-
leen Kuuba, jossa vapautta riiste-
tään tänäkin päivänä.

– Siellä ei viety ainoastaan us-
konnollista vapautta, vaan kaik-
ki vapaudet.

Los Angelesissa asuva katoli-
nen pastori, jesuiittaisä Jim Mc-
Dermott tekee silloin tällöin elo-
kuvakäsikirjoituksia. Hänen mie-
lestään Obaman politiikan rin-
nastaminen katolisen kirkon tu-
hoamisyritykseen Meksikossa on 
naurettavaa.

– Kirjoittajana olen sitä miel-
tä, että saarnat pitäisi jättää saar-
nastuoliin.

PEKKA HELIN
Lähde: Religion News Service

Kaikki eivät katso elokuvaa 
Obaman metkut mielessään, 
vaan toimintana ja hyvinä näyt-
telijäsuorituksina. Andy Garcia 
esittää pääkapinallista, jolla on 
vastassaan Meksikon presidentti. 
Ketkua näyttelee Ruben Blades. 
Tähtikaartiin kuuluvat myös Eva 
Longoria ja Peter O’Toole.

Katolisten johtajat ylistävät 
elokuvan ajankohtaisuutta.

– Elokuva on must kaikille 
niille, joille usko ja vapaus ovat 
tänä päivänä tärkeitä, kirjoit-

Oulun hiippakunnan 
uusi hiippakuntaval-
tuusto aloitti nelivuo-
tisen toimikautensa te-

kemällä henkilövalintoja ja hy-
väksymällä hiippakunnan toi-
minta- ja taloussuunnitelman.

Hiippakuntavaltuuston pu-
heenjohtajaksi valittiin dia-
konissa-sairaanhoitaja Satu 
Vuollo Limingasta. Tuomioka-
pitulin maallikkojäseneksi va-
littiin Nivalan seurakunnan 
lähetyssihteeri Marja Kantola 
Haapajärveltä, ensimmäisek-
si varajäseneksi osastosihteeri 
(eläkkeellä), herastuomari Raili 
Kerola Rovaniemeltä ja toiseksi 
varajäseneksi eläkeläinen Esko 

Hiippakuntavaltuusto 
valitsi naisia johtoon

Hautamäki Kokkolasta.
Maallikkojäsenen valinnan 

myötä Marja Kantolan tilal-
le hiippakuntavaltuuston varsi-
naiseksi jäseneksi nousee vastaa-
va hoitaja Airi Sinikumpu Muo-
niosta.

Hiippakuntavaltuusto on 14 
maallikosta ja 7 papista koostuva 
luottamuselin, jonka tehtävänä on 
tukea ja edistää kirkon tehtävän 
toteutumista hiippakunnassa ja 
sen seurakunnissa. 

Aloiteoikeus hiippakuntaval-
tuustossa on jäsenillä, tuomio-
kapitulilla, hiippakunnan seura-
kuntien kirkkoneuvostoilla, yh-
teisillä kirkkoneuvostoilla sekä 
seurakuntaneuvostoilla.

Pää pyörällä? -tunnuksen al-
la Hamina Bastionissa vie-
tetyt Valtakunnalliset lähe-
tysjuhlat keräsivät kolmen 

päivän aikana noin 9 000 osallis-
tujaa. Juhlan järjestivät Suomen 
Lähetysseura ja Haminan ev.lut. 
seurakunta. 

Lauantain ohjelmaan kuului 
kahdeksan uuden lähetystyönte-
kijän matkaan siunaaminen. Siu-
naamisen suoritti piispa Seppo 
Häkkinen. Saarnassaan hän poh-
ti lähetystyön asemaa.

– Lähetys nousee kirkon ole-
muksesta. Vain perusteissaan 
vahva ja asiaansa uskova kirkko 
tekee lähetystyötä. Siellä missä 
kirkon identiteetti horjuu, lähe-
tys asetetaan kyseenalaiseksi ja ai-
kanaan se loppuu kokonaan. Juu-
ri siksi on tärkeä muistaa, keneltä 
valtuutus tehtävään on saatu.  

– Kirkon ei tarvitse piilotella 
tai pyydellä anteeksi lähetystyötä. 
Lähetys on varsinainen tehtäväm-
me, Häkkinen painotti.

Lähetystyöhön siunattiin pas-
tori Timo Frilander Malawiin, 
pastori Katri Kuusikallio ja sosio-
nomi, perheterapeutti Visa Kuu-
sikallio Tansaniaan, lastentar-
hanopettaja Marjut Lounela Se-
negaliin, sosionomi Minna Nik-
ki ja kirkon nuorisotyönohjaaja 

Uusia lähettejä maailmalle 
ja oululaisväriä hallitukseen

Tommi Nikki Viroon sekä rovasti 
Mikko Peura ja lehtori Raija Peu-
ra Tansaniaan.

Suomen Lähetysseuraa joh-
taa hallitus, johon kuuluu Lähe-
tysjuhlilla kokoontuvan vuosi-
kokouksen valitsemat 12 jäsen-
tä. Haminassa hallitukseen va-
littiin yhdeksi uudeksi jäsenek-
si Oulun hiippakunnasta Oulun 
seurakuntien lähetystyön koordi-
naattori Ulla Mäkinen. Hallituk-
sen puheenjohtajana toimii piispa 
Matti Repo.

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat

Ulla Mäkinen.

Satu Vuollo.Marja Kantola.

Uskonnollinen vapaus on kantavana teemana elokuvassa For Greater Glory.
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Lue 
ja anna   

palautetta
www.rauhantervehdys.fi

Muut seurakunnat

Tähtitornin kahvilassa Ou-
lussa järjestetään perjan-
taina 15. kesäkuuta kello 
18 virsilauluilta Jeesuksen 

saappaanjäljissä.
Virsilauluilta ei ole seurakun-

nan tapahtuma, vaikka sitä on 
järjestämässä seurakunnan työn-
tekijöitä. Tuiran seurakunnan 
pastorin Helena Paalanteen mu-
kaan kyseessä on matalan kyn-
nyksen yhteislaulutapahtuma, 
jossa jokainen saa laulaa omalla 
äänellään.

– Kaikenikäiset ovat tervetul-
leita, lisää Tuiran seurakunnan 
kappalainen Juha Valppu.

Hän on mukana August Storm 
-bändissä, joka käynnistää tapah-
tuman.

– Me vain lämmittelemme 
yleisöä, pääpaino on yhteislaulul-
la. Haluamme, ettei ihminen jää 
vain katsojaksi, vaan voi itsekin 

osallistua, Valppu toteaa.
Tilaisuuteen pastorit tuovat 

mukanaan virsikirjoja, joita saa 
lainata. Myös virsitoiveita ote-
taan vastaan.

Tarjolla on myös pianolla 
säestettyjä maistiaisia Tähtitor-
nin kahvilan omistajan, Jarmo 
Stoorin, Jeesuksen saappaanjäl-
ki -kirjasta. Teos julkaistaan elo-
kuussa.

Erilaisia
virsisovituksia
August Stormissa vaikuttavat Val-
pun lisäksi Jari Paulamäki, Ju-
ha Seilonen, Kaija Penttilä sekä 
Rauno Härönen.

Yhtyeen keikkaohjelmisto si-
sältää virsiä, jotka ovat saaneet 
uudet, kokeelliset sovitukset.

– Vähän kuin lyötäisiin ikku-
na rikki, koottaisiin se uudelleen 
ja osa paloista jäisi puuttumaan, 

kuvailee Valppu yhtyeen musiik-
kityyliä.

Valpun mukaan heiltä on tul-
tu keikkojen jälkeen kysymään, 
olivatko soitetut kappaleet todel-
la virsiä.

– Paras kommentti oli, että 
täytyypä alkaa katsella virsikir-
jaa uusin silmin.

August Stormin rinnakkaisyh-
tye, joka koostuu osittain samois-
ta jäsenistä, on nimeltään Po-
lar Moses. Sen soitanta on viety 
kokeellisuudessaan vielä August 
Stormia pidemmälle.

– Polar Moses soittaa kubisti-
sia äänikuvia, joissa on enemmän 
voimakkuutta, Valppu kertoo.

KATJA KIISKINEN

Virsilauluiltoja järjestetään 
kaikkiaan kolme: 15.6., 20.7. ja 31.8. 
Ne alkavat kello 18.

Virsilauluilta Jeesuksen 
saappaanjäljissä

K at ja K i i s k in e n

• Su 17.6. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Ehtoollinen, kahvitus
• Ti 19.6. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

PARANTUMISEN VIIKONLOPPU la-su 16.-17.6.
JUHA NOROLAMPI JULISTAA SANAA JA RUKOILEE 
la klo 18.00 Oulun Kotiseurakunta, os. Tuulimyllynkatu 18
su klo 16.00 Oulun Lähetysseurakunta, Uusikatu 35
www.oulunkotiseurakunta.net www.oulunlahetyssrk.net
 TERVETULOA! 

Su 17.6. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS

Su 1.7.klo 11.00  
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 15.6. klo 19.30 LIFT Ainolan puistossa. 
Su 17.6. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Päivi ja 
Sam Tuokkola, Markku Tossavainen, Maranatha.
Su 17.6. klo 17 Church@78, International Servi-
ce, Nicki Berry, Luke and Big D, Rachel and Andrey 
Sirotkin. Ke 20.6. klo 19 Sana ja rukous, Hannu 

Orava, Pasi Markkanen. Su 24.6. klo 17 Church@78, International Service, Nicki 
and Neil Berry, Vesa Asikainen. Su 24.6. klo 18 Ystävän paikka, Pirjo ja Hannu 
Orava. Ke 27.6. klo 19 Sana ja rukous, Samuel Grönholm, Pirjo Orava, Ahti Kurki
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.
www.uskotv.fi TERVETULOA!

Su 17.6. klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Tervetuloa!
Su 24.6. ei seuroja.

17.6. Ei Jumalanpalvelusta, kongressi Helsingissä.
Su 24.6. Lauluhetki puistossa klo 14.00 ja Jumalanpalvelus klo 15.00. 

Kirkkokatu 34.
OLET AINA TERVETULLUT!

Tapahtumia

To 14.6. klo 19 Rukousilta, Mika Martinmäki. 
Su 17.6. klo 18 Iltakirkko, Juha Pätsi. To 21.6. 
klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska. Su 24.6. klo 18 

Iltakirkko, Risto Wotschke. To 28.6. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. 
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Hengen Uudistuspäivät 
Hyvinkäällä 3.-5.8.

Hinta alk. 2 yötä  
aamupalalla 115 e.

www.pamintilausliikenne.fi
p. 040 530 4447

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 26.6 klo 19.00  herättäjäjuhlien lähtö-
seurat Limingan kirkossa 
Retki Ylläkselle: ”Lähde valloittamaan Ylläs Siionin virsillä” 1.-7.9.2012
Autot kulkevat Iisalmesta Piippolan kautta ja Kajaanista Muhoksen kautta 
Ouluun ja Ylläkselle. Reittien varrelta kyytiin! Tiedustelut ja ilm. Tuomo 
Ruuttunen 040-5061386



































Jarmo Stoor, Juha Valppu ja Helena Paalanne toivovat perjantaiksi aurinkoista säätä ja runsaasti osallistujia.
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Liian kiltti

Sinappia   

M
inulla on ongelma: olen liian kilt-
ti. Annan aina muiden mennä en-
sin, puhun vasta kun toinen on lo-
pettanut, odotan aina omaa vuoro-

ani. Jos odottaa liian pitkään, omaa vuoroa ei 
ehkä tulekaan.

Sen sain huomata viime viikolla juttukeikal-
la. Olin paikalla paljon ennen muita ja odotin 
kiltisti, kunnes kuvattava oli valmiina, mutta 
sitten minulta vietiin kuvattava nenän edestä. Ja 
mitä minä tein. Odotin taas. Odotin niin kau-
an, että minulle ei jäänyt aikaa tehdä kunnolla 
omaa työtäni.

Eikä se ole ainoa kerta. Ammattikorkeakou-
lun pääsykokeissa oli ryhmähaastattelu, jossa 
piti yhdessä kehittää liikeidea, yritys ja keksiä 
kaikille ryhmäläisille työtehtävä, joka vastai-
si kunkin osaamis-
ta. Jälleen kerran en 
saanut suunvuoroa, 
joten tyypilliseen ta-
paani odotin omaa 
vuoroani. Sitä ei tul-
lut. Sanomattakin on 
selvää, etten sillä ker-
taa tullut valituksi.

Moni tilaisuus voi 
mennä ohi siksi, etten 
tunge itseäni väkisin 
tilanteisiin enkä huu-
da asiaani johonkin 
sopimattomaan väliin. Kuitenkaan en huomau-
ta asiasta, sillä sehän olisi varsin epäkohteliasta.

”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän 
teille, tehkää te heille.” Jeesus hyvä, niinhän mi-
nä parhaani mukaan yritän, mutta se ei toimi. 
Vai tahtovatko jotkut, että etuilen, vien haasta-
teltavat ja kuvattavat, puhun päälle kun muil-
la olisi asiaa? Olenko itse ymmärtänyt ohjeen 
väärin?

Kiltti saa olla, mutta liian kiltti jää muiden 
jalkoihin. Mutta mitä ihmettä voin tehdä, jotta 
osaisin olla röyhkeämpi? Pitäisi olla jokin kurs-
si, jossa sitä opetettaisiin. Kantapään kautta kun 
ei oppi tunnu menevän perille.

Jos vain odotan omaa vuoroani ja annan 
muiden mennä ensin, jään itse ilman. Minun 
täytyisi ottaa, mitä haluan ja tarvitsen.

Mutta kun se on niin epäkohteliasta.

KATJA KIISKINEN

Kaikki, minkä 
tahdotte ihmisten 
tekevän teille, 
tehkää te heille.” 
Jeesus hyvä, 
niinhän minä 
parhaani mukaan 
yritän, mutta se 
ei toimi.

Sinappi-
kolumneissaan 
Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Asianajotoimisto
Marjo Suoraniemi Ky
Kauppurienkatu 11 C 7 

90100 OULU
p. 040 703 2206
fax. 08 333 425

Testamentit, perukirjat,  
perintö- ja perheoikeudelliset 
asiat, riita- ja rikosasiat ym. 
Maksuton alkuneuvottelu.

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Rauhan Tervehdyksen 
suosio verkossa kasvaa

Anna Ontero lukee jutut mielellään netistä, mutta kesäisin on helpompi ottaa mukaan 
lehden paperiversio – vaikkapa rannalle.

Rauhan Tervehdyksellä on 
ollut Facebook-sivut kah-
den vuoden ajan. Tähän 
mennessä tykkääjiä on ker-

tynyt 220. Yksi heistä on 35-vuo-
tias oululainen äidinkielenopetta-
ja Anna Ontero.

– Liityin tykkääjäksi, kun huo-
masin kaverin mainostavan Rau-
han Tervehdyksen sivuja, Ontero 
kertoo.

Hän kertoo lukevansa lehtiju-
tut netistä, kun huomaa Faceboo-
kissa etusivullaan uuden linkin.

– Etenkin ulkomaihin ja mat-
kailuun liittyvät jutut kiinnosta-
vat, kuten se, kun Tuiran Missio-
nuoret keräsivät rahaa Nepalin 
matkaa varten. 

Kuvat ja videot
kiinnostavat
Onteron mielestä tapahtumien 
mainostaminen etukäteen Face-
bookissa toisi sivuille lisäarvoa.

– Myös videot ja kuvat voivat 
toimia mielenkiinnon herättäjinä, 
Ontero tuumii.

Päätoimittaja Elsi Salovaara 
kertoo, että Rauhan Tervehdys 
on jo jonkin verran mainostanut 
seurakuntien tapahtumia omil-
la Facebook-sivuillaan sekä jaka-
nut seurakuntien tapahtumamai-
noksia.

– Pyrimme myös laittamaan 
esimerkiksi juttukeikoilta kuvia ja 
videoita Facebookiin, ja sitä kaut-
ta valottamaan toimitustyötä lu-
kijoillemme, Salovaara toteaa.

Hänen mukaansa kävijätilas-
toista näkee, että ne kiinnostavat 
ihmisiä.

– Vaikka tyypillisin tykkää-
jämme on 35–44-vuotias nainen, 
haluamme tarjota myös nuoria 
kiinnostavia juttuja.

Salovaara kertoo olevansa tyy-
tyväinen siihen, että vaikka nuo-
ret eivät jakaisi tai kommentoisi 
juttuja omalla sivullaan, he käy-
vät kuitenkin klikkaamassa ja lu-
kemassa.

Nettisivuille
linkkien kautta
Rauhan Tervehdyksen nettisivuil-
la on aina ollut ladattavissa lehden 
pdf-versio. Tämän vuoden alusta 
myös juttuja on laitettu suoraan 
sivuille. Siten niitä on helppo lu-

kea oman kiinnostuksen mukaan 
ja linkittää Facebookiin tai muil-
le sivustoille.

Toukokuun alussa julkaistu 
lestadiolaisäiti Pirjo Luokkalan 
haastattelu keräsi erityisen paljon 
huomiota. Linkityksistä päätel-
len haastattelua ruodittiin useil-
la keskustelupalstoilla.

Piikkejä kävijätilastoihin tulee 
myös silloin, kun valtakunnalli-
nen kirkollinen uutissivusto Koti-
maa24 käsittelee Rauhan Terveh-

dyksen uutisia sivustollaan.
Viime huhtikuusta toukokuu-

hun Rauhan Tervehdyksen netti-
sivujen kävijämäärä on lähes kol-
minkertaistunut. Määrä näyttää 
kasvaneen pysyvämminkin, sil-
lä esimerkiksi kesäkuussa päivit-
täisiä kävijöitä on ollut noin 250–
450, kun aiemmin heitä oli puolet 
vähemmän.

KATJA KIISKINEN

K at ja  K i i s k in e n

• Viime vuonna vierailuja rauhantervehdys.fi-sivuilla oli kuukausittain 

keskimäärin 3 600. Tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden 

aikana vierailuja oli kuukaudessa keskimäärin 6 200.

• Tyypillisin Rauhan Tervehdyksen Facebook-tykkääjä on 35–44-vuo-

tias oululainen nainen.

• Yli puolet tykkääjistä on Oulusta. Toiseksi eniten tykkääjiä on Hel-

singistä ja kolmanneksi eniten Kempeleestä.

Faktaa
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Kellonkartanon raamat-
tukurssikeskus ja kappe-
li Kellon Holstinmäellä on 
saavuttanut ”miehen iän”: 

50-vuotisjuhlia vietetään kotoi-
sasti Hyvän Sanoman äärellä ke-
sä-heinäkuun vaihteessa. 

Sitä ennen pitkän perinteen 
omaava Kartanon juhannusta-
pahtuma tarjoaa värikkään läpi-
leikkauksen hengellisestä työstä 
kotimaassamme ja maailman ää-
rissä. 

Raamatunkäännöstyössä Pa-
pualla elämäntyönsä tehneet pas-
tori Soini ja Kaija Olkkonen tuo-
vat mukanaan kaksi paikallista 
työtoveriaan, Sirom Romiongin 
ja Christopher Sarikingin. Pa-
puan vieraat esiintyvät perjantai-
iltana ja lauantaina. 

Suomalaista hengenmaisemaa 
ovat satoja vuosia muovanneet 
kirkkomme eri herätysliikkeet, 
joiden roolia ja sanomaa mais-

Kellonkartanossa 
vietetään valon juhlaa

tellaan lauantaina. Oletko ollut 
kuulemassa eri herätysliikkei-
den puhujia samassa tilaisuudes-
sa, tai laulamassa körttivirsiä sekä 
evankelisen ja lestadiolaisen liik-
keen lauluja yhdessä viime vuo-
sien hengellisten laulujen kanssa?  

Suomen kirkkohistorian ja he-
rätysliikkeiden tutkija, teologian 
tohtori Teemu Kakkuri valottaa 
lauantaisessa luennossaan, mistä 
herätysliikkeissä oikein on kysy-
mys.

Päätöspäivänä kaikenikäinen 
kansa saa kokoontua jumalanpal-
velukseen. Tällöin kuullaan Poh-
jolan vakuutusjohtajasta jämä-
käksi saarnamieheksi herännyttä 
Heikki Mäki-Pesolaa. Perjantain 
kirkkohetkenä toimii kansanlau-
lukirkko. 

Juhannusjuhlien ajan musii-
kissa palvelevat Sari ja Leo Louhi-
vaara, niin ”lauantain toivotuis-
sa” eli toivelauluseuroissa kuin 

Perjantai 22.6. 
18 Kansanlaulukirkko 
20 Mukana papualaiset   

Lauantai 23.6. 
klo 13 Soini ja Kaija Olkko-
nen ja papualaiset
klo 16 Seurat: eri herätysliik-
keiden aarteita 
klo 18 Teemu Kakkurin luento 
herätysliikkeistä
klo 19.30 Lauantain toivotut 

Sunnuntai 24.6.
13 Jumalanpalvelus, T. Pokka, 
saarna Heikki Mäki-Pesola 
15 Leo ja Sari Louhivaara, 
musiikkia ym.

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 17.6. kello 9–12.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää oppilaitospastori Virpi Sil-
lanpää-Posio. Aiheena on Jee-
sus, voittaja. Klo 9.15 Armon-
pulla, MS. Klo 9.30 Herätys ei-
len ja tänään. Tutkija Johanna 
Hurtig, MS. Klo 9.45 Oululai-
sen uskontunnustus -ohjelmas-
sa Mervi Päivärinta, MB. Klo 
10 messu Tuiran kirkosta. Klo 
11.30 radiopyhäkoulun uusinta. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa puhutaan Oulun 
seurakuntien häämusiikki-si-
vusta. Kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki, MP.
Juhannuspäivä 23.6. kello 9.55-
12. Klo 10 Messu Oulun tuo-
miokirkosta. Klo 10.30 Radio-
pyhäkoulun pitää oppilaitos-
pastori Virpi Sillanpää-Posio. 
Aiheena on Jeesus, voittaja. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -uu-
sinta. MP.
Su 24.6. kello 9–12. Klo 8.45 
Radiopyhäkoulussa Oulujoen 
seurakunnan lastenohjaaja Kir-
si Isola kertoo rukouksesta ja 
uskosta. Klo 9.15 Armonpulla, 
MS. Klo 9.30 Herätys eilen ja tä-
nään -ohjelmassa Rebekka Naa-
tus kertoo lapsuudestaan van-
hoillislestadiolaisessa kodissa ja 
etenkin Siionin Laulujen anta-
masta perinnöstä. Klo 9.45 Ou-
lulaisen uskontunnustus. Mo-

nitoimimies, mm. kirkon nuo-
risotyönohjaajaksi opiskellut 
Jukka Kauppila kertoo ajatuk-
siaan uskosta, MB. Klo 10 kon-
firmaatiomessu Oulujoen kir-
kosta. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lun uusinta. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon – vieraillaan Lasten-
päivillä Lämsänjärvellä.
Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
To 14.6. klo 16.20 Klo 9.30 He-
rätys eilen ja tänään. Tutkija Jo-
hanna Hurtig, MS.
Pe 15.6. kello 14.40 Päivän va-
linnnassa kanttori Lauri-Kal-
le Kallunki kertoo ajatuksiaan 
häämusiikin valinnasta, MP.
Pe 15.6. klo 16.03–17 Toivon tuo-
miokapituli. Mihin menet rippi-
koulu? Kysymystä ruotivat hiip-
pakuntasihteeri Pekka Asikai-
nen ja pastori Helena Paalanne 
Tuiran seurakunnasta, MS.
Ma 18.6. – ke 20.6. klo 16.20 Ar-
monpulla-ohjelma.
Ke 20.6. klo 16.40 Oululai-
sen uskontunnustus. Monitoi-
mimies, mm. kirkon nuoriso-
työnohjaajaksi opiskellut Jukka 
Kauppila kertoo ajatuksistaan 
uskosta, MB.
To 21.6. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään ohjelmassa Rebekka 
Naatus kertoo lapsuudestaan 
vanhoillislestadiolaisessa ko-
dissa ja etenkin Siionin Laulu-
jen antamasta perinnöstä, MP.
Pe 22.6. kello 14.40. Päivän va-
linnassa puhutaan Lastenpäi-
vistä, jotka tarjoavat maksuton-
ta toimintaa ja aterian oululai-
sille lapsille.

Pe 22.6. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapitulissa pohditaan, 
onko uskonnollinen elämä siir-
tymässä verkkoon. Vieraina ovat 
seurakuntalehti Rauhan Terveh-
dyksen hallituksen puheenjohta-
ja, kirkkoherra Hannu Ojalehto 
ja viestintäjohtaja Sakari Kor-
pi Oulun ev.-lut. seurakunnis-
ta, MS.
Ma 25.6. – ke 27.6. klo 16.20 Ar-
monpulla-ohjelma.
Ke 27.6. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus. Marjo Laro-
ma-Vesenterä kasvoi kristityssä 
kodissa, silti oma tie Vapahta-
jan syliin kulki monen mutkan 
kautta, MB.
To 28.6. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa Rebekka 
Naatus pohtii vanhoillislestadi-
olaisuuden olemusta, sen valoi-
neen ja varjoineen.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 17.6. klo 10 radiojumalan-
palvelus Saloisten kirkosta.
Su 24.6. klo 10 radiojumalan-
palvelus Nivalan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 17.6. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 
Su 24.6. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. 

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, 
PL 122,  90101 Oulu

Myötärinteentie 451, 87500 KAJAANI  Puh. 040-518 5954, 08-629 091

www.rauhanmajatalo.fi, info@rauhanmajatalo.fi

Rauhan Majatalo
kristillinen keskus

PROFEETALLISEN SIELUNHOIDON VIIKKO 23.-27.7.
Anne Miettinen Australiasta! 

Tied. ja ilm. viim. 19.6.

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Nyt lehtipisteessä.

www.askellehti.fi 

sunnuntain päätöskonsertissa. 
Kellonkartanon juhannusjuhlille 
on vapaa pääsy. 

PÄIHDEKUNTOUTUSTA ASIAKKAAN KOTIIN:
Kotiin annettavaan päihdekuntotukseen  

on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Kaapontupa Oy
Takkurannantie 307 90820 Kello

Gsm 040 4130542  
www.kaapontupa.fi

Kaapontuvan päihdekuntous on suunnattu  
päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. 

Kuntoutuksessa yhdistyy nykyaikaiset hoitomuodot ja Minnesota-malli. 
Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.

JAKELUHäIRIöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

tai www.posti.fi/palaute

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. ark. 8–19, la - su 8-18 

ruusubegoniat

jaloruusut

hopealehdet

Tervetuloa!

pelargoniat ja marketat

tuuheat petuniat

Puutarhan suuresta valikoimasta!

enkelinsilmäpelargoniat ym.

Radio Dein toimittajat: MS = Mikko Salmi, MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta.
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Morsiamia säikyttelevä 
Oulunsalon kirkko saa uudet värit

Ihmissuhdesotkuja ei selvitellä nuoren juhlassa

Rippijuhlat vaativat          
välillä aikuisten tsemppaamista  
”Meillä on kesän aikana rippijuh-
lat. Mieheni tahtoisi isot sukujuh-
lat, mutta itse en pidä ajatuksesta. 
Haluan vain lähiomaiset ja kum-
mit. Mutta se ongelma on eräiden 
sukulaisten uudet puolisot.”

Internetin keskustelupalstoilla 
selvitellään tänäkin kesänä rip-
pijuhlien järjestämistä. Oulun-
salon seurakunnan kappalainen 
Minna Salmi sanoo, että juhla-
järjestelyistä voi puhua rohkeas-
ti seurakunnan työntekijöiden 
kanssa. 

Juhla on
tsemppaamisen paikka
Avioeron kokeneissa perheissä 
ihmissuhteet saattavat olla kink-
kisiä: keitä voi kutsua yhtä aikaa 
rippijuhlaan? Missä tilaisuus pi-
detään? 

Minna Salmi on nähnyt, et-
tä osa perheistä katsoo parhaim-
maksi järjestää kahdet juhlat: toi-
set rippikoululaisen äidin ja toiset 
isän luona.  

– Tämä ei ole mikään ykkös-
vaihtoehto, mutta joskus välttä-
mätön. Parasta olisi, että nuorella 
on vain yhdet juhlat. 

Salmi sanoo, että juhlia varten 
voi vuokrata myös jonkin paikan, 
jos se helpottaa juhlajärjestelyjä. 

– Seurakuntien tilat ovat usein 
käytettävissä, hän toteaa.

Vaikka takana olisi kipeä ero, 
Salmen mukaan nuoren rippijuh-
la on vanhemmille paikka keskit-
tyä juhlien keskipisteeseen, nuo-
reen. Vihat ja kiukut on nieltävä 
juhlapäivänä. 

– Juhlassa jokainen tsemppaa. 

Tilaisuuden onnistuminen on 
kaikkien vastuulla. Nuori stres-
saa, jos kuviot eivät ole etukäteen 
selvät.

Uuden kummin 
voi saada
Rippijuhlat ovat usein pienimuo-
toisemmat kuin esimerkiksi yli-
oppilasjuhlat. Kummit ja isovan-
hemmat ovat keskeisiä vieraita.

– Mitään oikeaa vastausta tai 
etikettiä ei ole siihen, millaisia 
juhlien tulisi olla. Perheet päättä-
vät, keitä kutsuvat, Salmi sanoo.

Huonot välit omiin kummei-
hin voivat askarruttaa nuorta ja 
hänen perhettään. Salmi kertoo, 
ettei kummeja voi vaihtaa, mut-
ta rippikoulun aikanakin heitä voi 
lisätä kirkkoherran luvalla.

Salmi on huomannut yhden 
tärkeän seikan: juhliin tuo ko-
dikkuutta, kun varmistetaan, et-
tä tuoleja ja pöytiä on riittävästi. 

– Etukäteen on hyvä miettiä se-
kin, miten hyvin vieraat tuntevat 
toisensa. Konkreettinen tekemi-
nen, esimerkiksi se, että nuori lu-
kee saamiaan kortteja ääneen, on 
hyvä ohjelmanumero.

Kakku 
riittää
Netin keskustelupalstoilla häm-
mästellään sitä, ettei kaikissa ko-
deissa nuorelle järjestetä lain-
kaan rippijuhlaa. Salmi on ollut 
pitkään kirkon töissä, mutta ei ole 
törmännyt asiaan.

– Jokainen nuori on juhlan ar-
voinen. Jos talous on tiukoilla, 
pienet juhlat ovat hyvät. Kakku 

riittää.  Yksi hyvä ajatus on, että 
kummit tarjoutuvat leipomaan 
bravuurinsa rippijuhlaan. 

Salmi lisää, että kaikista asiois-
ta, myös taloushuolista, voi puhua 
rohkeasti seurakunnan työnteki-
jöille.

Yksi asia on selvä: alkoholi ei 
kuulu rippijuhlaan, koska kysees-
sä on nuoren juhla, Salmi korostaa.

Hänen mukaansa rippijuhlan 
kohokohta on konfirmaatiomes-
su kirkossa.

– Siellä seurakunta on kiittä-
mässä nuoren elämästä ja rukoi-

lemassa hänelle siunausta elämän 
varrelle. 

Veisukirja
lahjaksi
Rippilahjat ovat tänäkin kesä-
nä monen sukulaisen päänvaiva: 
mitä ostaa ja kuinka paljon mak-
saa lahjasta? 

Salmi toteaa rippiristin olevan 
lahjoista ykkönen. Useimmat po-
jatkin tykkäävät rististä, rippi-
koulun opettaja on huomannut.

Salmi vinkkaa, että Nuoren 
seurakunnan veisukirja on hyvä 

lahja nuorelle. Monet laulut tule-
vat riparin aikana nuorelle tutuksi 
ja YouTubesta voi kuunnella lisää 
ripariveisuja.

– Päiväkirja, taskulamppu, kel-
lo, pieniä koruja. Pelkän ruusun-
kin kanssa juhliin voi tulla ja lah-
jakortin summaksi riittää pieni-
kin summa, Salmi sanoo.

– Nuorille sanon, että lahjoja 
ei kuulu vertailla, eikä kenenkään 
pidä mitata arvoaan sillä, millai-
sia lahjoja saa.

RIITTA HIRVONEN

Oulunsalon Umpimähkän leirikeskuksen keittiössä työskentelevä Kati Timonen (oik.) toteaa, että ”lisäkädeksi” pyydetty 
keittiöapulainen vapauttaa rippijuhlilla talon omaa väkeä seurustelemaan huolehtimisen sijaan. Timonen vinkkaa, että 
keittiöpalveluksia voi esimerkiksi vaihtaa hyvän tuttavan kanssa: Auta sinä tänään meitä, minä tulen vuorostani joku kerta sinun 
avuksesi -periaatteella. Minna Salmi kuulee Timoselta, että yksi hyvä rippijuhlaruoka on esimerkiksi porokeitto. 

Tammikuussa 120-vuotis-
juhlia viettänyt Oulunsa-
lon kirkko vaihtaa parasta 
aikaa väriään. Muutostöi-

den takia pyöreitä juhlinut kirkko 
ei palvele tänä kesänä tiekirkkona. 

Keltainen kirkko muuttuu elo-
kuun loppuun mennessä helmen-
harmaaksi, joka on ollut kirkon 
alkuperäinen väri.  Samalla pu-
nainen katto maalataan harmaak-
si. Arkkitehtinä muutostöissä toi-
mii Jukka Laurila.

– Aivan aluksi vuonna 1892 
valmistunut kirkko on ollut hir-
sipintainen, ja se on maalattu 
valkoiseksi joskus 1900-luvun 
alussa, kertoo kirkkoherra Tapio 
Kortesluoma. 

Kun remonttia valmisteltiin, 
kirkon pintaa tutkittaessa löy-
dettiin paikoitellen seitsemän-
kin maalikerrosta.  Muutostöis-
sä keltainen väri raaputetaankin 
pois puupintaan asti, jotta uusi 
maali varmasti pysyy.  

Kortesluoman mukaan myös 
naakanpesät räystäiltä siivotaan 
pois, jotta kirkko on varmasti 
edukseen syksyn tullen. 

Värimuutosten lisäksi myös 
kirkon ikkunat uusitaan. Ne te-
kee Nuutti Ay, joka urakoi vii-
me kesänä muun muassa Lu-
mijoen kirkon ikkunaremon-
tin parissa. Värinvaihdoksesta 
puolestaan huolehtii Tehomaa-
laus Oy.

Viikonloppuisin muodonmuu-
tosta ei kuitenkaan tehdä, vaan te-
lineet puetaan pressun sisään ja 
kirkko on seurakuntalaisten käy-
tössä. 

 – Morsiamet voivat hieman 
säikähtää pinnaltaan keskeneräis-
tä kirkkoa, mutta ainahan sitä on 
perheessäkin jotain remontin al-
la, siihen pitää siis tottua, kirk-
koherra Kortesluoma toteaa pilke 
silmäkulmassa.

ELSI SALOVAARA

Katso video Oulunsalon kirkon 
remonttityömaalta osoitteessa 
www.facebook.com/rauhantervehdys.Oulunsalon kirkon ulkonäky uusiutuu kesän aikana. Elokuun loppuun mennessä 

kirkosta tulee helmenharmaa ja harmaakattoinen.
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R i i t t a  H i r vo n e n
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Yhdeksän puheenvuoroa rakkaudesta

”Rakkaus – suurin voima”

Maire Laukkanen,
yrittäjä Limingasta

Nilkkoja nuoli pakkanen ja rinnassa loimu-
si maailmoja syleilevä rakkaus. Oli maaliskuu 
1972. Kaksi lähes outoa ihmistä aloittamassa 
yhteistä taivalta.

Tuli lapset, kivut, säryt ja väsymykset. Mie-
lessä pyöri: Kaiken se kestää, vaikka unenpuu-
te oli valtava.

Vierellä oli toinen, joka ymmärsi, auttoi ja 
johon saattoi luottaa.

Kaikessa toivoo.
Nyt nikkaroimme pientä metsämökkiä it-

sellemme ja lapsenlapsillemme. Siellä katsel-
laan ja kuunnellaan luonnon ihmeellisyyt-
tä, hoidetaan kasvimaata ja kokeillaan, miten 
parsa ja chili voisi kasvaa näillä lakeuksilla.

Vierellä nyt jo tuttu rakas ihminen.

Miia Seppänen, 
Kiimingin seurakunnan kappalainen Jäälistä

Rakkaus on kärsivällinen.
Nykyajan ihminen elää hetkessä. Kaiken 

tulisi tapahtua tässä ja nyt. Jos jokin ei toimi-
kaan heti, se hylätään ja etsitään uusi. Tämä 
koskee myös ihmissuhteita. 

Kahden ihmisen välinen rakkaus on kui-
tenkin asia, joka ei tule koskaan valmiiksi. Sil-
le pitää antaa aikaa ja mahdollisuuksia. 

Rakkauden eteen on nähtävä vaivaa, tehdä 
työtä yhdessä ja erikseen. Jos rakkautta jaksaa 
kärsivällisesti vaalia ja hoitaa, se kasvaa, tuot-
taa iloa ja kantaa vaikeiden aikojen läpi. 

1. kirje Korinttilaisille, luku 13, jakeet:

4. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile.

5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, 
ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. 

6. ei iloitse vääryydestä 
vaan iloitsee totuuden voittaessa.

7. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, 
kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

8. Rakkaus ei koskaan katoa. 

13. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakkaus.

Tuomas Lohi, 
kunnanjohtaja Tyrnävältä

Rakkaus ei koskaan katoa.
Maailma on täynnä epävarmuutta ja muutos-
ta. On sairautta, työttömyyttä ja ihmissuhde-
ongelmia. Moni asia pelottaa pientä ihmistä. 

Korinttilaiskirjeen sanat rakkauden kato-
mattomuudesta antavat turvaa. Kaiken hul-
lutuksen keskellä on sittenkin jotain pysyvää 
– rakkaus. 

Se on tunne, jota kaikki tarvitsevat, ja jo-
hon jokaisella on oikeus.

Rakkauden avaamilla silmillä näkee kau-
emmas ja tarkemmin: kaiken pahan keskeltä-
kin voi erottaa jotain hyvää. Rakkaus luo us-
koa ja toivoa tulevaan.

Erika Pikkuhookana, 
isonen Oulunsalosta

Lauseet ”kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kai-
kessa toivoo, kaiken se kärsii” kuulostavat hie-
noilta. Parisuhteeseen kuuluvat hyvät ja huo-
not hetket, ja ne mennään yhdessä läpi.

On tärkeää, että huonoina hetkinä on joku, 
johon voi turvata. Sitä kaikki haluavat ja tar-
vitsevat. Kun on itse toiselle turva, voi vuoros-
taan saada toiselta turvaa. 

Yhdessä toivominen – se on hyvä tiivistys. 

Kunnanjohtaja, yrittäjä, pastori, juontaja... 
Omia sanoja siitä, mikä vihkipareille 
luettavassa rakkauden ylistykseksi kutsutussa 
Korinttilaiskirjeen 13. luvussa koskettaa eniten.

Maire Laukkanen Mikko Kouki Jasmin Mäntylä Aki Louhela Markku Korhonen
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Yhdeksän puheenvuoroa rakkaudesta

”Rakkaus – suurin voima”

1. kirje Korinttilaisille, luku 13, jakeet:

4. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile.

5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, 
ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. 

6. ei iloitse vääryydestä 
vaan iloitsee totuuden voittaessa.

7. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, 
kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

8. Rakkaus ei koskaan katoa. 

13. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakkaus.

Mikko Kouki, 
kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Oulusta

Rakkaus ei koskaan katoa. 
Tämä on lohduttava ajatus. Maailmassa, jo-

ka muuttuu jatkuvasti, jokin on pysyvää. Rak-
kaus. 

Myös rakkaus on jatkuvaa prosessia, jatku-
vaa liikettä. Kohteet voivat vaihtua, mutta rak-
kaudesta jää aina jälki. 

Jos tapaa esimerkiksi ensirakkautensa, jo-
kin tuttuus on heti olemassa. 

Koska rakkaus ei koskaan katoa, se on suu-
rin voima maailmassa.

Markku Korhonen, 
avopuolisosta vihkimisen kautta 
aviopuolisoksi Oulusta

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä.
Tuo jae tuntuu sopivalta tässä hetkessä aja-

teltuna. Yhteisestä sopimuksesta kihlauksen 
kautta tie vie lähitulevaisuudessa kohti avio-
liittoa. 

Vuosien yhdessäolon aikana opin saman 
minkä edeltävät sukupolvet ovat kokeneet: 
arkielämä on pariskunnille asia, jonka eteen 
on tehtävä töitä. 

Vanha kansa jo tiesi, että rakkaus kantaa, 
antaa merkityksen ja luo uutta ihmisten välil-
le, mutta sen taivaallista alkuperämuotoa tar-
vittaneen kaiken pohjalla.

Aki Louhela, 
muusikko, säveltäjä Oulusta 

Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on 
rakkaus. 

Rakkaus pitää meidät elossa, rakkaus on 
kaikki. Se pitää hengissä silloinkin, kun usko 
tai toivo saa kolahduksen. Rakkaus on kiinty-

myksen tunne, mutta on myös hyvä oppia ra-
kastamaan itseään oikealla tavalla, että voi ra-
kastaa muita. 

Usko ja luottamus tulevaan on tärkeää – 
asiat menevät niin kuin niiden on tarkoitettu 
menevän. Aina on toivoa paremmasta!

Markku Mantila, 
Kalevan päätoimittaja Oulusta

Jae seitsemän ”Kaiken se kestää, kaikessa us-
koo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii” puhut-
telee minua. Siinä on lausuttuna toive josta-
kin, joka on heikkoa ihmistä ylevämpää. 

Jotakin joka kestää aikaa. 
Oikeaa rakkautta ei voi ostaa eikä sitä voi 

myydä. Materialistinen maailma ei tunne pa-
rempaa vastapainoa. 

Tekstin on kirjoittanut kynä, joka on todel-
lakin ymmärtänyt ihmistä, hänen toiveitaan 
ja heikkouksiaan ja kaipausta maailmasta, jos-
sa suuri ei "surkastu alhaiseen".

Jasmin Mäntylä, 
juontaja ja esiintyjä Oulusta

Ehdottomasti: Rakkaus ei koskaan katoa.
Rakkautta on monenlaista, enkä näe sitä 

ainoastaan parisuhteeseen kuuluvana asiana. 
Vaikka eläisit ilman parisuhdetta, voit tuntea 
rakkautta perhettä ja ystäviä kohtaan. 

Itse olen aina halunnut tavoitella asioita, 
joita todella rakastan. 

Haluan kuunnella itseäni siinä, kenen seu-
rassa ja missä paikoissa tai ympäristössä olen 
onnellinen – sillä tavoin elämässä on aina rak-
kautta. 

Rakkaus satuttaa joskus pahastikin, mut-
ta ilman rakkautta elämä olisi tyhjää ja tylsää.

RIITTA HIRVONEN

Erika Pikkuhookana Miia Seppänen Markku Mantila Tuomas Lohi
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Seuraatko sinä Jeesusta? 
Jeesus sanoo ”Seuraa minua!” Mitä vastaisit juuri nyt? Kuka uskaltaisi lähteä seuraa-
maan Jeesusta? Uskaltaisinko nousta ja lähteä?

Runoilija Risto Kormilainen toteaa runossaan: ”Seuraa minua. Niin se Jeesus sanoi 
ja sydämeni kääntyi ympäri. Minä, pahamaineinen Matteus, syntiseksi tuomittu tulli-
mies, kiskuri. Mikä minuun meni?” 

Tässä runossa kuvataan Jeesuksen kutsun vaikutusta. Aloittaessaan julkista toi-
mintaansa Jeesus kohtasi matkallaan ihmisiä, jotka kuulivat tämän toiveen, pyynnön 
”Seuraa minua”. Evankelista Matteus kertoo: ”Nämä ovat niiden kahdentoista apos-
tolin nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari, ja hänen veljensä Andreas, 
Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas 
ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas 
Iskariot, joka sitten kavalsi Jeesuksen”.

Virressä 55 kuvataan osuvasti tätä eripuraista joukkoa: ”He eivät tahdo kantaa iestä, 
myös meille se on vaikeaa. Me emme seuraa ristin miestä, vaadimme vahvaa Juma-
laa. Tie pilkkakruunun, tappion on mieltä vailla, mahdoton”. Ei heidän seuraamisensa 
mitenkään mallikelpoista ollut. Heillä kaikilla oli esteitä Jeesuksen seuraamisessa aika 
ajoin. He kaikki väistivät Jeesuksen nimestä johtuvaa häpeää ja pilkkaa. Ja silloin kun 
Jeesus vangittiin, opetuslapset juoksivat karkuun. He kinastelivat keskinäisestä parem-
muudesta, vaikka Jeesus jatkuvasti opetti heitä Jumalan valtakunnasta. Apostoleilla oli 
mieli monesti kiinnittynyt enemmän maalliseen kunniaan kuin taivaalliseen. Mutta 
silti he kelpasivat Jeesuksen seuraajiksi.

Voimme kuitenkin olla turvallisin mielin. Jeesus ei koskaan sano vain: Mene sinne 
tai tuonne. Hän sanoo: Seuraa minua, tule kanssani ja tee perässäni. 

Emme silloin ole koskaan yksin. Jeesus on jatkuvasti kanssamme ja kun seuraami-
semme ontuu, hän ei meitä hylkää. Hän kasvattaa meitä joka päivä ottamaan yhden 
uskon askeleen kerrallaan.

JUHA VäHäKANGAS
Karjasillan seurakunnan pastori

Sanan aika Ps. 18: 17-20, 26-29
Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui 
minuun,
hän veti minut ylös syvistä vesistä.
      hän vapautti minut vihollisteni väkevistä 
käsistä,
      vihamiehistäni, jotka olivat minua 
vahvemmat.
he kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä,
mutta tuekseni tuli herra.
      hän avasi minulle tien ja päästi minut 
vapauteen,
      sillä hän oli mieltynyt minuun.
herra, sinä olet uskollinen uskolliselle,
vilpitöntä kohtaan sinä olet vilpitön.
      puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan,
      mutta kieron sinä johdat harhaan.
nöyrät sinä pelastat,
mutta ylpeiden katseen painat alas.
      sinä, herra, sytytät minun lamppuni,
      sinä, jumala, tuot pimeyteeni valon.

Hepr. 12: 1-6
Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen 
pilvi, pankaamme pois kaikki mikä painaa ja 
synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. 
juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, 
joka on edessämme, katse suunnattuna 
jeesukseen, uskomme perustajaan ja 
täydelliseksi tekijään. edessään olleen ilon 
tähden hän häpeästä välittämättä kesti 
ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu jumalan 
valtaistuimen oikealla puolella. ajatelkaa häntä, 
joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta 
ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. 
vielä te ette ole joutuneet vuodattamaan 
vertanne taistelussa syntiä vastaan. Te olette 
unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä 
kuin isä poikiaan:
      - älä väheksy, poikani, herran kuritusta,
      älä masennu, kun hän ojentaa sinua -
      jota herra rakastaa, sitä hän kurittaa,
      hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa.

Luuk. 9: 57-62
Kun he tekivät taivalta, muuan mies sanoi 
jeesukselle: "minä seuraan sinua, minne ikinä 
menetkin." jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on 
luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta 
ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi."
    eräälle toiselle jeesus sanoi: "seuraa minua!" 
Tämä vastasi: "herra, anna minun ensin käydä 
hautaamassa isäni." mutta jeesus sanoi hänelle: 
"anna kuolleiden haudata kuolleensa. lähde sinä 
julistamaan jumalan valtakuntaa."
    vielä eräs toinen sanoi: "herra, minä 
seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä 
hyvästelemässä kotiväkeni." hänelle jeesus 
vastasi: "joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, 
ei ole sopiva jumalan valtakuntaan."

Sunnuntai  17.6.2012
Psalmi: Ps. 18: 17-20, 26-29

1. lukukappale: Hes. 33:30-33
2. lukukappale: Hepr. 12:1-6
Evankeliumi: Luuk. 9:57-62
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 14.–28.6.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
messu su 17.6. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina Henna-Mari Sivula ja 
urkurina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi.
Kesähartaus su 17.6. klo 12 
Oulun hautausmaan vanhas-
sa kappelissa. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo.
messu la 23.6. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Radiointi Radio Dei. 
sanajumalanpalvelus su 
24.6. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Urkupreludi ennen 
jumalanpalvelusta klo 9.30. 
Sanajumalanpalveluksen toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
avustaa Martti Pennanen. 
Kanttorina Henna-Mari Si-
vula. Musiikkimatinea klo 
11. Suora lähetys  osoittees-
sa www.virtuaalikirkko.fi.
Kesähartaus su 24.6. klo 12 
Oulun hautausmaan vanhas-
sa kappelissa. Toimittaa Mat-
ti Pikkarainen.

Karjasillan seurakunta
messu su 17.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa teol.
yo Salla Autere, kanttorina 
Juha Soranta.  
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustavat 
Maija Konttinen, Jukka Kärk-
käinen, teol. yo Ville Vakku-
ri ja Erika Granlund, kantto-
rina Riitta Piippo. Maikkula 1 
-ryhmän konfirmaatio.
messu su 17.6. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa teol. yo Salla Autere, 
kanttorina Juha Soranta. 
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 13 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Elina Hyvönen, 
kanttorina Taina Voutilai-
nen. Erityisrippikoulun kon-
firmaatio.
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 14 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustavat 
Maija Konttinen, Jukka Kärk-
käinen, teol. yo Ville Vakku-
ri ja Erika Granlund, kantto-
rina Riitta Piippo. Maikkula 2 
-ryhmän konfirmaatio.
sanajumalanpalvelus la 23.6. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa teol. yo Anna Tausta, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
messu su 24.6. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa 
teol. yo Anna Tausta, kant-
torina Juha Soranta. 
messu su 24.6. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, saarna teol. yo Eeri-
ka Granlund, kanttorina Ilk-
ka Järviö.  
Konfirmaatiomessu su 24.6. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustavat Jenni Kos-
kenkorva, teol. yo Arto Nuu-
tinen ja Anna Tausta, kantto-
rina Juha Soranta. Musiikki-
avustajana Simo Ollikainen. 
Kaakkuri 5 -ryhmän konfir-
maatio.

Tuiran seurakunta
messu su 17.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Jukkola, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Tommi 
Hekkala. Radiointi Radio Dei. 
Kirkkokahvit ja Sanna Jukko-
lan läksiäiset hänen siirtyes-
sä syyskuun alussa Oulujoen 
seurakuntaan.
messu su 17.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Riikka Honkavaara.
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
tavat Pekka Jarkko, Pertti 
Keinänen ja Ilona Kiesilä, 
kanttorina Katri Sippola. Py-
hä Tuomas 2 -rippikouluryh-
män konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
tavat Pekka Jarkko, Pertti 
Keinänen ja Ilona Kiesilä, 
kanttorina Katri Sippola. Py-
hä Tuomas 3 -rippikouluryh-
män konfirmaatio.
iltamessu su 17.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Tommi 
Hekkala.
viikkomessu ke 20.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Katri Sippola.
messu la 23.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Har-
ri Fagerholm, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä.
messu la 23.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tommi 
Hekkala.
sanajumalanpalvelus la 
23.6. klo 13 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Taru 
Ängeslevä.
messu su 24.6. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Katri Sippola. 
sanajumalanpalvelus su 
24.6. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
messu su 24.6. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Kat-
ri Sippola. 
iltamessu su 24.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Taru Än-
geslevä.
viikkomessu ke 27.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, puhe Tiina 
Eskelinen, kanttorina Tommi 
Hekkala.

Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Hönttämä-
en rippikouluryhmän konfir-
maatio.
messu su 17.6. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala.

messu la 23.6. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
messu la 23.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Eeva Holappa.
Konfirmaatiomessu su 24.6. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, avus-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Hintta-
Laanilan ja Kynsilehdon rip-
pikouluryhmät. Radiointi Ra-
dio Dei. 
messu su 24.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Lauri Nurkkala. 

Yli-ii
sanajumalanpalvelus su 
17.6. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
sanajumalanpalvelus la 
23.6. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rahko.
messu su 24.6. klo 10 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Leo Rahko.

YliKiiminKi
sanajumalanpalvelus su 
17.6. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Elias Niemelä.
sanajumalanpalvelus la 
23.6. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Leo Rahko.
messu su 24.6. klo 18 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Leo 
Rahko.

Hailuoto
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
sanajumalanpalvelus la 
23.6. klo 10 kesäkirkossa van-
han kirkon rauniolla. Toimit-
taa Timo Juntunen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. Sa-
teen sattuessa kirkossa.

rukouslaulumessu su 24.6. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Kirkko-
kuoro avustaa. 

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 
17.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Martti Heinonen, kanttorina 
Elisa Murtoperä. Konfirmoi-
tavana kesän 1. leiririppikou-
luryhmä.
Kansanlaulukirkko ke 20.6. 
klo 18 Häyrysenniemen Vil-
lenniemessä, Villentien pääs-
sä. Toimittaa Juhani Pitkälä, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara, 
Iin laulupelimannit. Tilaisuu-
den jälkeen Puttaan Martto-
jen tarjoamat lettukahvit. 
sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 23.6. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Mart-
ti Heinonen, saarna Leena 
Brockman, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. 
messu su 24.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Martti Heino-
nen, kanttorina Elisa Murto-
perä.

Kempele
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Rehumäki, avustaa Jonna 
Piirainen, diakoni Saija Kive-
lä, kanttori Tomi Heilimo.
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Maalismaa, avustaa Jon-
na Piirainen, diakoni Arto Pi-
silä, kanttori Tomi Heilimo.
juhannuspäivän sanajuma-
lanpalvelus la 23.6. klo 10 
vanhassa kirkossa. Toimittaa 
Jonna Piirainen, avustaa Ju-
ha Maalismaa, kanttori Tomi 
Heilimo.
messu su 24.6. klo 10 van-
hassa kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Maalismaa, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttori Marjo Irja-
la. Tapulikahvit.

Kiiminki
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pauli Niemelä, avustajina Rii-
na Moilanen ja Aulikki Rin-
ta-Säntti, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, avustaa isos-
ten lauluryhmä.
messu su 17.6. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, kanttorina Eeva 
Holappa
perinnejumalanpalvelus la 
23.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pauli Niemelä, kanttori-
na Ulla Metsänheimo. Tapu-
likahvit tarjoilee Kiimingin 
Martat.
Konfirmaatiomessu su 24.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa 
Kirsi Paavola, kanttorina Ee-
va Holappa.

Liminka
messu su 17.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ulla Nyyssönen, 
avustaa Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaranta.
mukulamessu su 17.6. klo 
17 Vanamossa. Toimittaa Ul-
la Nyyssönen avustaa Anna-
Maari Ruotanen.
juhannusmessu la 23.6. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, kanttorina Mika Kot-
karanta.
sanajumalanpalvelus su 
24.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Lumijoki
sanajumalanpalvelus su 
17.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen, kuoro avustaa. Vietäm-
me sissipataljoona 3:n juhla-
jumalanpalvelusta.
juhannuksen sanajumalan-
palvelus la 23.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen, virret säestetään 
kirkon vanhalla harmonilla.
sanajumalanpalvelus su 
24.6. klo 10 Lumilyhdyssä. 
Toimittaa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.

Muhos
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava.
juhannuspäivän messu la 
23.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov.
juhannuspäivän messu la 
23.6. klo 12 Kylmälänkylän 
kappelissa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Timo 
Ustjugov.
sanajumalanpalvelus su 
24.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov.

Oulunsalo
sanajumalanpalvelus su 
17.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma,  
kanttori Tuomo Kangas.
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Päi-
vi Liiti,  avustavat Sanna Kor-
honen ja Jenni Hepo-oja, 
kanttorina Tuomo Kangas.

sanajumalanpalvelus su 
23.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
torina Taneli Setälä.
messu su 24.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Taneli Se-
tälä.

Siikalatva
KeSTiLä
sanajumalanpalvelus su 
17.6. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä. 
messu juhannuspäivänä 
23.6. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä. 

PiiPPOLa
messu su 17.6. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen. 
messu juhannuspäivänä 
23.6. klo 13 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä. 
 
PuLKKiLa
messu juhannuspäivänä 
23.6. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. 

PyHänTä
sanajumalanpalvelus su 17.6. 
klo 13 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Unto Määttä. 
messu su 24.6. klo 18 (huom. 
kelloaika) Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä.

RanTSiLa
messu 17.6. klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen.
messu juhannuspäivänä 
23.6. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. Lä-
hetyksen tapulikahvio.
maakirkko su 24.6 klo 13 Si-
polassa vanhan kirkon muis-
tomerkillä. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen. Parkkeeraus ja kirk-
kokahvit Elli ja Teuvo Punke-
rin pihamaalla, Punkerintie 4.

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu su 17.6. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mitta Timo Liikanen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski.
sanajumalanpalvelus ju-
hannuksena 23.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
sanajumalanpalvelus ju-
hannuksena 23.6. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Nimik-
kolähettimme Aitan perhe 
vierailee 23.6. Temmeksellä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kahvitilaisuus Temmeksen 
srk-talolla, jossa he kertovat 
työstään Kaukasiassa.
sanajumalanpalvelus su 
24.6. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa kesäteolo-
gi Teemu Loppi, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

Rukous
Herra Jumala, taivaallinen Isä.

Sinä tahdot, että kaikki ihmiset pelastuisivat.

Herätä meidät välinpitämättömyyden

ja suruttomuuden unesta.

Tule hallitsemaan elämäämme,

ettemme ajallisten lahjojen vuoksi

kadottaisi ikuisia.

Anna armo,että epäröimättä noudatamme 

kutsuasi, jonka sanassasi saamme.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Rukous kirkkovuosikalenterista
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Kaupunkijuhannus 
Hietasaaressa

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
laitoshartaus to 14.6. klo 14, 
Sara Wacklin -koti. Jouko Lan-
kinen.
laitoshartaus pe 15.6. klo 
13.30, Intiön hoivakoti. An-
na-Mari Heikkinen.
laitoshartaus ti 19.6. klo 14, 
Vesper-koti. Anna-Mari Heik-
kinen.
laitoshartaus ti 19.6. klo 15, 
Veljes-koti. Anna-Mari Heik-
kinen.
laitoshartaus ke 20.6. klo 14, 
Hollihaka. Martti Pennanen.
laitoshartaus to 21.6. klo 
14, Keskustan palvelukeskus. 
Martti Pennanen.
laitoshartaus ti 26.6. klo 14, 
Vesper-koti. Martti Penna-
nen.
laitoshartaus ti 26.6. klo 15, 
Veljes-koti. Martti Pennanen.
laitoshartaus ti 26.6. klo 
18.30, Kuntotalo. Martti Pen-
nanen.

Oulujoen seurakunta
hartaus pe 22.6. klo 17.30, 
Turkansaaren kirkko. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kesän konsertit tuomiokir-
kossa, katso ilmoitus s. 15. 

Oulujoen seurakunta
Kesäillan musiikkia, katso 
koosteilmoitus s. 15.

Diakonia
diakoninen perheleiri pe 
13.–15.7., Rokuan leirikes-
kus. Virkistystä ja lomaa lap-
siperheille diakonisin perus-
tein. Leirin hinta aikuisilta 
23 € ja lapsilta 16 €. Ilmoit-
tautumiset 27.6. mennessä, 
p. (08) 3161 340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Lei-
rillä mukana diakonissat An-
na-Maija Sälkiö, Marjukka 
Hamari ja Saila Luukkonen. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.

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

Tuiran seurakunta
diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. (08) 5314 
616. Tapaamisajankohdan 
voit käydä sopimassa myös 
paikan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
KuulovammaiseT
hietasaaren kesäilta to 14.6. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Kesäinen illan-
vietto nuotion äärellä. Mak-
karanpaistoa, kahvit ja ulko-
pelejä. Sateella sisätiloissa.
viittomakielisten kesäret-
ki suomussalmelle 9.–11.7. 
Majoitumme Scandic Hotel-
li Kiannon Kuohuissa ja vie-
railemme Raatteentien opas-
tetussa talvisotanäyttelyssä, 
risteilemme Turjanlinnaan 
ja teemme ostoskäynnit pai-
kallisessa käsityömyymälässä 
Oilolassa ja Jaloniemitalossa. 
Matkan hinta 140 € sisältää 
bussikuljetuksen, majoituk-
sen, aamu- ja iltapalan, ruo-
kailun 1 x päivässä ja osallis-
tumismaksut vierailukohtei-
siin. Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenet on vakuutettu 
matkan aikana. Lisätietoja 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 
5912 657 ja Urpo Luokkala, p. 
044 7555 554. Ilmoittautumi-
set www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo tai retken vetäjille.

päihdeTYö
naistenryhmä pe 15.6. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 

Lähetys
siiven kesätori maanantais-
ta keskiviikkoon 18.–20.6. klo 
14–18, Siipi, lähetyksen puo-
ti ja paja. Ks. ilmoitus s. 15.  

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
perhepyhäkoulu ainolan-
puistossa torstaisin 21.6. 
saakka klo 10–11, Ainolan-
puiston leikkipuisto. Ks. il-
moitus s. 15.
pyhäkoulu su 24.6. klo 17, Pa-

teniemen kirkko. Joka toinen 
sunnuntai Kylväjän jumalan-
palveluksen yhteydessä. 

Oulujoen seurakunta
junnuleiri 1.–3.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille 30.–
31.7., Vasamon leirikeskus. 
Oulujoen seurakuntaan kuu-
luville tytöille ja pojille. Luok-
ka kevään 2012 mukaan.  Tu-
le mukaan askartelemaan, 
leikkimään, seikkailemaan. 
Mukaan mahtuu 20 lasta il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautuminen tapahtuu 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo 17.6. men-
nessä. Leirin hinta 19 €. Il-
moittautuneille lähetetään 
leirikirje. Lisätietoja nuoriso-
työnohjaaja Sanna Karjalai-
selta, p. 040 7186 925.
junnuleiri 3.–6.-luokkalai-
sille 1.–3.8. Vasamon leiri-
keskuksessa. Oulujoen seu-
rakuntaan kuuluville tytöil-
le ja pojille. Luokka kevään 
2012 mukaan.  Tule mukaan 
yhdessä tekemään ja toimi-
maan! Mukaan mahtuu 20 
lasta ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo 17.6. 
mennessä. Ilmoittautuneil-
le lähetetään leirikirje. Leirin 
hinta 30 €. Lisätietoja nuori-
sotyönohjaaja Sanna Karja-
laiselta, p. 040 7186 925.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
pienoismallikerho su 17.6. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Vetäjänä Tapio Huhte-
lin, p. 050 5479 657.

Tuiran seurakunta
nuorisotyön nuotioillat 
torstaisin klo 17, Koskelan 
seurakuntakoti. Lämmin ke-
säkuun ilta, makkaranpais-
toa, pelailua, yhteislaulua 
ja hiljentymistä. Niistä ovat 
suomalaiset (ja Tuiran nuo-
ren seurakunnan) torstaike-
säillat tehty! Tule mukaan ja 
tuo kaverisikin! Mukana seu-
rakunnan nuorisotyönteki-
jöitä. Lisätietoa nuotioillois-
ta nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putilalta, p. 050 3408 982 tai 
anssi.putila@evl.fi. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa to 14.6. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ma 18.6. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa to 21.6. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ma 25.6. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa to 28.6. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä pe 
10.8. klo 9–15, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ks. il-
moitus s. 15.

Karjasillan seurakunta
senioripysäkki – keskuste-
luryhmä yli 60-vuotiaille ti 
28.8. klo 12–13.30, Karjasillan 
kirkon koulutussali. Ks. ilmoi-
tus s. 15.

eläkeläisten kesäkahavit to 
14.6. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkko. Kastellin eläkeläisten 
kerhon kesäkokoontuminen.
Karjasillan seurakunnan elä-
keläisten leiripäivä to 9.8. 
klo 9–15, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Ks. ilmoi-
tus s. 15.
 
Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan vanhus-
työn linja vastaa keskiviikkoi-
sin klo 9–11 puhelinnumeros-
sa (08) 5314 616. Numeroon 
voit soittaa, kun olet yksin tai 
kaipaat kuuntelijaa, kun ha-
luat puhua sinulle tärkeistä 
asioista tai kun haluat pyytää 
kotikäyntiä tai jättää soitto-
pyynnön.
eläkeläisten kesäkerho to 
14.6. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. ilmoitus s. 14.
eläkeläisten kesäkerho to 
21.6. klo 13, Koskelan seura-
kuntakoti. Tervetuloa viet-
tämään kesäistä päivähet-
keä. Lauletaan kesäisiä laulu-
ja ja sään salliessa paistetaan 
makkaraa nuotiolla. Mukana 
Paula Kyllönen ja Auli Kuu-
sela. 
Tuiran seurakunnan eläke-
läisten leiripäivä ti 14.8., 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Ks. ilmoitus s. 15.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kesäkerho ke 
20.6. klo 12, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 
eläkeläisten kesäkerho ma 
25.6. klo 13, Saarelakoti, Ta-
kalahdentie 11. 
eläkeläisten kesäkerho ke 
27.6. klo 12, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 

yLi-ii
eläkeläisten kesäkerho to 
21.6. klo 12, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 

Leirit ja retket
isä-lapsi-leiri, kouluikäisille 
lapsille isineen 7.–9.9., Juu-
man leirikeskus, Kuusamo. 
Luvassa on pelailua, hyvää 
ruokaa, saunomista, harta-
utta sekä mahdollisuus Kar-
hunkierroksella vaelteluun. 
Leirin hinta on 45 € / aikui-
nen, 38 € / 11–18-vuotiaat ja 
opiskelijat, 24 € / 4–10-vuoti-
aat, alle 4-vuotiaat ilmaisek-
si. Hintaan sisältyy kuljetuk-
set, täysihoito, ohjelma ja ta-
paturmavakuutus Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Il-
moittautumiset 24.8. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja Kari 
Rekilä, p. 050 5211 065, ka-
ri.rekila@evl.fi ja Atte Kääri-
äinen, p. 040 5060 315, atte.
kaariainen@evl.fi.

osallistu ja voita!

Kolmen kirkon 
pyörälenkki 
6.5.–16.9. Oulun ev.-lut. seura-
kuntien kirkoissa, kirkkoherran-
virastoissa sekä seurakuntayhty-
män virastotalossa on saatavana 
Kolmen kirkon pyörälenkki -pas-
seja. 
 Passin omistaja kerää leiman 
tms. merkinnän vähintään kol-
mesta eri kirkoista, jonne hän pyö-
räilee. 
 Passi laitetaan ennen jumalanpalvelusta rippikou-
lukorttien keruulaatikkoon tms. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kortin saa merkittynä takaisin. 
Jumalanpalvelusten ajankohdat selviävät Rauhan Ter-
vehdyksestä ja www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri. 
Passi palautetaan viimeistään su 16.9. kirkkoon tai vi-
rastoon tai postitse osoitteeseen Oulun ev.-lut. seu-
rakunnat, Kolmen kirkon pyörälenkki, PL 122, 90101 
Oulu. 
 Kaikki palautetut kortit osallistuvat palkintojen ar-
vontaan. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Oulun seurakuntien juhannusjuhlaa viete-
tään juhannusaattona 22.6. Hietasaares-
sa kaupunkileirikeskuksessa. Hietasaaren 
juhannusjuhlaan odotetaan tänä vuonna 

yli 100 osallistujaa, aiemmin osallistujamäärät ovat 
vaihdelleet 100–200 henkilöön.

– Niin kuin juhannukseen kuuluu, ensin noste-
taan lippu ja lauletaan lippulaulu. Sen jälkeen on 
pienet seurat ja laulamme kesäisiä lauluja ja suvi-
virren. Seurojen jälkeen grillataan makkaraa ja ol-
laan ulkona, jos sää sallii, kertoo Tuiran seurakun-
nan pastorin Pasi Kurikka leppoisasti juhannusjuh-
lien ohjelmasta.

–Kaupungissa on paljon eri-ikäisiä ihmisiä, jolla 
ei ole paikkaa mihin mennä. Joillekin se merkitsee 
äärettömän paljon, että on paikka mihin tulla. Hie-
tasaaren juhannusjuhlassa saa olla ihmisten kanssa, 
rehevä luonto ympärillä, kertoo Kurikka.

Seuroissa puhujavieraana ovat Suomessa Kan-
sanlähetyksen vieraana olevat Christopher Sariking 
ja Sirom Romiong tulevat Papua Uusi-Guineasta. 
Musiikista vastaa kanttori Tommi Hekkala. Seura-
puheet tulkataan viittomakielelle. Seurat kestävät 
vajaan tunnin, sen jälkeen myytävänä pannukak-
kua, makkaraa sekä lahjoituksena saatuja leivon-
naisia, kahvia, teetä ja mehua. Tuotto menee Oulun 
ev.lut. seurakuntien lähetystyölle.

Myös juhannusjuhlien valmisteluun kaivataan 
vapaaehtoisia. Juhlia voi tulla valmistelemaan kel-
lo 15 alkaen Hietasaaren kaupunkileirikeskukseen. 

Tuomiokirkossa 
avoimet ovet 

Opas paikalla 
joka päivä klo 10–21 

aina 3.9. saakka. 
Opastetut 

kirkkokierrokset 
torstaisin klo 18. 

To 14.6. taidehistori-
an lehtori Jorma Miko-
la kertoo R.W. Ekmanin 
alttaritaulusta sekä Ek-
manista alttarimaalauk-

sen kehittäjänä. 

eläkeläisten
 kesäkerho 

to 14.6. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. 

Tervetuloa viettämään 
kesäistä päivätuokiota. 

Yhteislaulua, 
keskustelua ja 

kahvittelua. Mukana 
Paula Kyllönen ja

 Auli Kuusela.

A r k i s to  /  E s s i  T i i t t an e n
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Kesäkahvila Café Krypta  
on avoinna 6.6.–3.8., 

Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Aukioloaika ma, ti ja to klo 11–16, ke klo 11–20, 

pe 11–14. Juhannusaattona suljettu. 

Kesäillan musiikkia
torstaina 14.6. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Elias Niemelä, urut. Hartaus Riitta Kentala. 

Kesäillan musiikkia
torstaina to 14.6. klo 19 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Eeva Mattila, piano, Teuvo Päkkilä, lausunta.

Kesäillan musiikkia 
torstaina 21.6. klo 20 Ylikiimingin kirkossa. 
Anne Rahko-Leino ja Leo Rahko, laulu ja urut.

Kesäillan musiikkia 
torstaina 28.6. klo 19 Oulujoen kirkossa.  
Sari Hourula, laulu ja Liisa Ylipahkala-Vihelä, 
piano. Hartaus Ilkka Mäkinen.

Musiikkia 
kirkoissa

Lasten
tapahtumat
seurakunnissa

Perhepyhäkoulu Ainolan puistossa
torstaisin 21.6. saakka klo 10–11 Ainolanpuiston 
leikkipuistossa. Pyhäkoulussa hiljennymme, 
laulamme, leikimme, ihmettelemme luontoa 
ja touhuamme monenlaista yhdessä. Tarjolla 
keksiä ja mehua. Ei etukäteisilmoittautumista. 
Lisätietoja Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109, 
mari.jaaskelainen@evl.fi Marja Raatikainen p. 
050 4334 098, marja.raatikainen@evl.fi.

Lastenpäivät Hietasaaressa
arkipäivisin 4.–28.6. kello 10–15 lukuunottamatta 
juhannusaattoa. Lastenpäivät 7–12-vuotiaille 
oululaisille lapsille (synt. 2000–2005). 
Hartaushetkiä, leikkejä, askartelua, pelaamista 
ja retkeilyä. Toiminta on ilmaista, lapset saavat 
päivittäin lämpimän aterian. Ilmoittautuminen
Hietasaaressa lapsen ensimmäisenä leiripäivänä. 
Lisätietoja teija.kokko@evl.fi, kirsi.merenheimo-
maenpaa@evl.fi.

Lastenpäivät Lämsänjärvellä 
arkipäivisin 4.6.–26.7. kello 10–15 
lukuunottamatta juhannusaattoa. 7–12-vuotiaille 
oululaisille lapsille (synt. 2000–2005). 
Hartaushetkiä, leikkejä, askartelua, pelaamista 
ja retkeilyä. Toiminta on ilmaista. Lapset saavat 
päivittäin lämpimän aterian. Ilmoittautuminen 
lapsen ensimmäisenä toimintapäivänä 
Lämsänjärvellä, Hiihtomajantie 2. Lisätietoja 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassilta, marjaana.
lassi@evl.fi tai lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari 
Jääskeläiseltä, mari.jaaskelainen@evl.fi.

senioripysäkki 
viikottain kokoontuva, maksuton, luottamuksel-
linen ja suljettu keskusteluryhmä, joka kokoon-
tuu sovitun ajan. Senioripysäkin pienikokoinen ryh-
mä (5–10 henkeä) antaa mahdollisuuden käydä lä-
pi ikääntymiseen ja elämänmuutoksiin liittyviä asi-
oita. Senioripysäkkiryhmät aloittavat syyskesällä. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen seurakuntien ryh-
mänohjaajille:
Karjasillan seurakunta
diakonissa Asta Leinonen, p. 040 574 7157 
Kiimingin seurakunta
diakonissa Jaana Kontio, p. 040 579 3248 
limingan seurakuntaa
diakonissa Sinikka Ilmonen, p. 044 752 1226

elokuun diakonialeirit 
juumassa

nuorten eläkeläisten leiri 7.–10.8. 
(etusija Oulujoen seurakunnan jäsenillä)  
nuorten eläkeläisten leiri 10.–13.8. 
(etusija Tuiran seurakunnan jäsenillä) 
eläkeläisten leiri 13.–16.8. 
(etusija Karjasillan seurakunnan jäsenillä) 
eläkeläisten leiri 16.–19.8. 
(etusija Oulun tuomiokirkkoseurakunnan jäsenillä) 

Leirien hinnat ovat 62 €. Ilmoittautumiset 13.7. 
mennessä numeroon (08) 3161 340.

eläkeläisten leiripäivät
hietasaaressa

Karjasillan seurakunta to 9.8.
oulun tuomiokirkkoseurakunta pe 10.8.
Tuiran seurakunta ti 14.8.
Ilmoittautumiset 13.7. mennessä, p. (08) 3161 340. 
Leiripäivän hinta on 13 euroa sisältäen kuljetuksen, 
aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin.

sanna jukkolan 
läksiäiset 

su 17.6. klo 10 
Tuiran kirkossa. 

Vietämme Oulujoen 
seurakuntaan siirtyvän 

Sanna Jukkolan 
läksiäisiä 

Tuiran kirkosssa  
messun jälkeen. 

Messun toimittaa 
Sanna Jukkola, 

avustaa 
Hannu Ojalehto,

 kanttorina 
Tommi Hekkala.

perheiden kesäretki 
Kukka- ja eläinpuisto 

escurialiin 
keskiviikkona 27.6. klo 11.30–16. 

Retken hinta 15 €  sisältää matkan ja pääsylipun. 
Alle 2-vuotiaille hinta on 10 €.  Ilmoittautuneet saa-
vat retkikirjeen, joka pitää sisällään pankkisiirtolo-
makkeen. Ilmoittautumiset: www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Ilmoittautuminen päättyy 18.6. 

Lisätietoja: kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta

 

Siiven 
kesätori

ma–ke 18.–20.6. 

Kirpputoritavaraa: 
kirjoja, astioita, koriste-
esineitä, koruja, CD:itä 

ja tauluja,
uusia tuotteita: 
salaatinottimia, 

kahvisuodatintelineitä, 
tuulihyrriä, nuken 

vuodevaatteita, esiliinoja, 
pannulappuja, kasseja, 

lorupusseja ja villasukkia. 
Kirja-ale: 

ota kolme, maksa kaksi! 

Kahvia ja tuoretta pullaa.

Lisätietoja 
p. 044 316 1720 

26.6.  klo 20 ISMO HINTSALA (Oulu) – urut

 10.7.  klo 20 ROLF-HENRY KUNZ  
   (Frankfurt am Main, Saksa) – urut

 24.7.  klo 20 ISTVÁN RUPPERT (Györ, Unkari) – urut  
   PANU LUOSTO (Helsinki) – sello

 31.7.  klo 20 PÉTER MAROSVÁRI (Oulu) – urut 
   GABRIELLA JANI (Budapest, Unkari)  
   – soprano

 7.8.  klo 20 MIKLÓS SPÁNYI (Liminka ja 
   Mannheim, Saksa) – urut, cembalo

 14.8.  klo 20 LAURI-KALLE KALLUNKI (Oulu) – urut 
   JUSSI LINNANMÄKI (Oulu) – trumpetti

 21.8.  klo 20 MAIJA TYNKKYNEN (Oulu) – urut, cembalo
   SINIKKA ALA-LEPPILAMPI (Oulu) – viulu

 23.8.  klo 22  TAITEIDEN YÖN KONSERTTI  
   Cappella Pro Vocale

 2.9.  klo 15  OULU PÄIVÄN KONSERTTI
   Esiintyy Oulun tuomiokirkon kanttorit 
   Péter Marosvári, Henna-Mari Sivula ja  
   Lauri-Kalle Kallunki

Kesäillan Konserttisarja 
Oulun Tuomiokirkossa

  Konsertteihin vapaa pääsy

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiri 16.–19.8., 
Juuman leirikeskus, Kuusa-
mo. Ilmoittautumiset 2.8. 
mennessä, p. (08) 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Leirin hinta on 62 €. 
Etusija tuomiokirkkoseura-
kuntalaisilla. Diakoniatyöstä 
leirillä mukana Raija Nissinen 
ja Sirkku Nivala. Ilmottautu-
neille lähetetään leirikirje, 
jossa ilmoitetaan leirille hy-
väksytyt sekä leiriohjelma.

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten leiri 13.–16.8., 
Juuman leirikeskus, Kuusa-
mo. Ilmoittautumiset 13.7. 
mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo tai leirikeskus-
palveluun, p. (08) 3161 340. 
Leirillä kanssasi diakonia-
työntekijät Sirpa Kemppai-
nen ja Nina Niemelä. Leirin 
hinta on 62 €. Etusija Karjasil-
lan seurakuntalaisilla ja niillä, 
jotka eivät ole ennen olleet 
seurakunnan leirillä. 

Tuiran seurakunta
nuorten eläkeläisten leiri 
10.–13.8., Juuman leirikeskus, 
Kuusamo. Ks. ilmoitus s. 15.

Oulujoen seurakunta
nuorten eläkeläisten leiri 
7.–10.8., Juuman leirikeskus, 
Kuusamo. Ks. ilmoitus s. 15.

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

Muut menot
Kolmen kirkon pyörälenkki
6.5.–16.9. Katso ilmoitus s. 14.
Kesäkahvila Café Krypta 
avoinna ma, ti ja to klo 11–
16, ke klo 11–20 ja pe 11–14, 
Juhannusaattona suljettu. 
uuman seurat su 24.6. klo 
14, Uuman pirtillä Alavuo-
tolla. 
naisten ilta ma 25.6. klo 18–
20, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Seuraavat illat: 9.7., 
23.7. ja 6.8. Ohjelmassa mm. 
hartaus, yhdessäoloa, sauno-
mista, teetä ja kahvia ja mah-
dollisuus itse tuotujen mak-
karoiden paistoon nuotiolla 
sään salliessa.
Grilli- ja lauluilta 28.6. klo 
18–20 Karjasillan kirkon pi-
halla.
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Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Lotta Pih-
la Amanda Parkkonen, Sii-
ri Amanda Ala-Rautalah-
ti, Kaarlo Johannes Sonka-
muotka.
Karjasilta: Saimi Siiri Hele-
na Halvari, Riia Emilia Hiltu-
nen, Telma Elliida Impiö, Vil-
ma Aune Sinikka Kaijanen, 
Amanda Tuulia Kajava, Minni 
Susanna Kangas, Peetu Topi-
as Klasila, Veikka Juhani Kor-
pi, Juho Eemeli Leiviskä, Oli-
ver Aleksi Myllylahti, Jasmii-
na Lilian Maria Palosaari, Sa-
ra Siiri Riihimäki, Ellen Ilona 
Armiida Vainio, Viola Mari-
anna Väisänen, Kiira Amanda 
Iinatti, Petra Maarit Jaakola, 
Sandra Eveliina Jokinen, Saa-
ra Alisa Kaijalainen, Iiris Ali-
cia Karjalainen, Joona Ante-
ro Karjalainen, Aatu Sakari 
Kemppainen, Peppi Yrtti Au-
rora Ketolainen, Siiri Vieno 
Aurora Kriikkula, Emil Oskari 
Luukkonen, Helen Anna Eli-
sabeth Manninen, Miio Matti 
Johan Mattsson, Emma Hel-
mi Amanda Meriläinen, Ivan 
Antonio Mulari, Mila Paulii-
na Multasniemi, Frida Evelia 
Nauha, Juulia Minja Katarii-
na Paakkari, Aino Kerttu Elii-
na Pulkkinen, Helmi Kaisla 
Matilda Takkinen, Enni Sofia 
Tuomaala, Arttu Aleksante-
ri Tuomela, Marius Theo Ru-
rik Wahlberg, Kasper Iisakki 
Vähäkari.

Tuira: Olivia Isla Eveliina Ala-
kärppä, Aada Mimmi Aurora 
Carlenius, Verna Ingrid Hed-
berg, Beata Aava Aurora Hä-
mäläinen, Topias Jaakko Ta-
pio Kohonen, Lyydia Elisabet 
Korpi, Sofia Aleksandra Sy-
väjärvi, Vilma Eerika Veivo, 
Nelli Berit Adaora Guttorm, 
Luukas Matti Oskari Herra-
nen, Adella Enya Safira Jat-
kola, Leo Elmeri Karppinen, 
Kosti Eino Aukusti Karvinen, 
Arttu Elmeri Kela, Eemil Toi-
vo Ensio Kylli, Eemil Onni Vil-
jami Lehti, Eeli Armas Mylly-
nen, Vilma Emilia Pietilä, Ju-
lia-Alicia Pohjola, Vilho Valt-
teri Pöykiö, Onni Viljami Si-
lander, Maisa Juulia Tapanin-
aho, Jasper Elmeri Tiitinen, 
Hilla Martta Susanna Vänt-
tilä.
oulujoki: Alva Annikki Ha-
kalahti, Nooa-Eemil Johan-
nes Heikkilä, Eemi Arttu Hen-
rik Hentilä, Maisa Liisa Hir-
vonen, Saimi Sylvia Koskela, 
Julius Matti Adrian Laukka, 
Jaakko Aleksi Laurila,  Mai-
ja Eliisa Lohi, Saima Aarika 
Määttä, Reetta Emilia Ol-
lanketo, Rilla Louna Tuulikki 
Parttimaa, Atte Oskari Puo-
litaival, Julius Henrik Riekki, 
Tilda Sohvi Estelle Telkkälä, 
Elma Aino Amanda Kari, Joo-
nas Viljami Karjalainen, On-
ni Väinämö Parkkila, Elle So-
fia Siironen, Nelli Emilia Suor-
sa, Väinö Sakari Vuontisjärvi, 

Lenni Anton Oliver Ylikotila, 
Emma Aada Alexandra Yli-
lammi. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Olli-Pekka 
Vähänen ja Mari Rebekka 
Krankkala, Topias Antti Simi-
lä ja Anna-Eliisa Anneli Neva-
la, Mikko Olavi Kaukonpoika 
Sorvoja ja Arja-Leena Hyväri. 
Karjasilta: Jani Kristian Moi-
lanen ja Sara Maria Savela, 
Aarne Mikael Kokko ja Anni-
Riina Luukkonen, Ville Pekka 
Norrgård ja Maria Kaisa Jo-
sefiina Karjula, Lauri Eero Lo-
vén ja Linda Maria Laitinen.
Tuira: Kari Johannes Ojansi-
vu ja Katri Pauliina Salo, Jaak-
ko Olavi Kangas ja Marjaana 
Annika Sassi, Risto Juhani Ko-
va ja Marika Johanna Lantto, 
Jari Tapani Mäkinen ja Ma-
ri Johanna Alpua, Ville Ju-
hani Autio ja Eeva Karoliina 
Kyllikki Sipola, Matti Juhani 
Kärkkäinen ja Kaija Market-
ta Juustila, Erkki-Pekka Ho-
sio ja Sanna Johanna Peura, 
Pasi Antero Anttila ja Marja 
Johanna Aaltonen, Kai Jukka 
Henrik Kemppainen ja Sanna 
Maaria Vesala, Hannu Eerik-
ki Honkanen ja Pia-Marita 
Mölläri, Sami Heikki Koivu-
maa ja Marianne Helena Pie-
tikäinen, Jaakko Valtteri Illi-
kainen ja Kristiina Tuulia Ka-
java, Tuomas Ilmari Jääskeläi-

nen ja Sanna Eveliina Anttila.
oulujoki: Kari Tapio Loikka-
nen ja Sanna Irmeli Partala.

Kuolleet
Tuomiokirkko:  Aino Marga-
reeta Hapuoja s. Bulldra 86, 
Lempi Laina Hongisto s. Park-
kinen 87, Juha Antti Kristian 
Kangas 58, Veli Tapio Nur-
mela 64, Raija Kaarina Pen-
nilä 79, Yrjö Fredrik Valta-
nen 79, Teuvo Johannes Kaa-
kinen 87, Juliaana Manninen 

96, Helli Heleena Mustonen 
s. Karhu 77.
Karjasilta: Aimo Aatos Kui-
ri 83, Anna-Kaisa Marjaana 
Kyngäs 28, Jami Alex Daniel 
Kyngäs 1, Eeva Elina Musto-
nen s. Lintula 83, Esko Arvid 
Eliel Nykäsenoja 90, Elsa Su-
sanna Vuolteenaho s. Taka-
lo 92, Markku Sakari Kallin-
koski 56.
Tuira: Vesa Jouni Tapani Mik-
konen 46, Iina Eerika Män-
tylä 19, Viljo Ilmari Pulkki-
nen 85, Veikko Allan Kallin-
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Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot

Virkatodistukset

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

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

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

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

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

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

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

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

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

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

Oulujoen seurakunta
1.6.–31.8. Hintan seurakuntatalo, 
Hintantie 89, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

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

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

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

Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

koski 84, Antti Jalmari Mik-
konen 85, Osmo Ilmari Moi-
lanen 55, Terttu Inkeri Pitkä-
nen 83, Paavo Henrik Sola-
ranta 87, Vappu Widercrantz 
s. Rintala 77.
oulujoki: Jaana Annika Heik-
kinen s. Kemppainen 40, Suo-
ma Sanelma Kuurola s. Heini-
koski 83, Elli Tuula Marjatta 
Väärä s. Kujanto 54, Erkki El-
jas Epäilys 73, Eino Olavi Moi-
lanen 83, Martti Niskala 68, 
Johannes Taponen 73.
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Kesäkerhot 
4.–29.6. ja 30.7.–10.8. Keskustan seurakuntatalolla ja 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
1.–4.-luokkalaisille koululaisille (kevään luokka-
asteen mukaan) klo 9–15. Ei ilmoittautumista, ei 
kerhomaksua, omat eväät mukaan. 1. kerralla 
huoltajan kanssa kerhoon. 
Lisätietoja Saijalta, p. 040 7790 375.

seurakuntaretki 
hengen uudistuksen kesäjuhlille 
Hyvinkäälle 3.–5.8.
Hinta n. 150 € (sis. matkat ja hotellimajoituksen 
aamupalalla 2 hh/huoneissa).
Ruokailut omakustanteisesti. 
Ilmoittautumiset 6.7. mennessä ma–pe klo 9–15, 
p. (08) 5614 522 / Sari tai 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Kesäiset perhekahvilat 
• Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa torstaisin: 
   14.6.,21.6. ja 28.6. klo 9.30–11.
• Keskustan seurakuntatalolla keskiviikkoisin: 
   20.6. ja 27.6. klo 9.30–11.

Kirkonkylän srk-talon pihassa 
(sateen sattuessa sisällä) 

Varaa oma myyntipöytä 12.6. 
mennessä (10€ diakonia– ja 

lähetystyön hyväksi): 040 
779 0367 /Soile Pakkanen. 

Ostoksia voi tehdä 
myös Kirpputori 
Ilonpisarassa, 
Nuttukerhon käsi-
työpöydässä ja 
kahvilapisteessä.  

K I R P P U T O R I P Ä I V Ä   
la 16.6. klo 10-14 

Kesäaikaan ei 
virastopäivystystä 
– palvelu 
mobiilivaihteen 
kautta, 
p. (08) 8100 565.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
p. 040 7430 371
Kanttori 
p. 040 7430 381
diakonissa 
p. 040 7430 382
suntio 
p. 040 5858 010
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
srk-talo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
suntio 
p. 045 6306 081
diakonissa 
p. 045 6381 973

päiväleiri 0.–4.-luokkalaisil-
le vielä to 14.6. klo 10–14.30. 
Päiväleirit ovat maksuttomia, 
eivätkä vaadi ilmoittautu-
mista. Voit osallistua yhteen, 
kahteen tai vaikka kaikkiin 
kolmeen leiripäivään. Paik-
kana on srk-talo ja sen lähi-
maasto. Sään mukainen va-
rustus. Ota omat eväät, mak-
karat ja mehut saat leiriltä. 
Lisätietoja Pekka Siitoselta, 
p. 040 5357 567. 
sanajumalanpalvelus su 
17.6. klo 10 kirkossa. Ks. sivu 
12. Jumalanpalveluksen jäl-
keen perinnejuhla srk-talolla.
Konsertti kirkossa ”mikä soi 
laulu…” – säveliä suomen 
suvesta su 17.6. klo 18. Esiin-
tyjinä Heidi Jakkula mezzo-
sopraano ja Päivi Nylund pia-
no, ohjelma 10 €.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
20.6. klo 18 srk-talolla.
juhannuksen sanajumalan-
palvelus  la 23.6. klo 10 kir-
kossa. Ks. sivu 12.
sanajumalanpalvelus su 

raamattu – ja rukousilta ti 
26.6. klo 18 Esteri Mattilalla, 
Marjaniementie 121.

Seurakunnissa tapahtuu  14.–28.6.2012

24.6. klo 10 Lumilyhdyssä. 
Ks. sivu 12.
lasten ja nuorten kesäleiri 
2. luokkalaisille ja sitä isom-
mille 4.–7.8. Kalajoen leiri-
keskuksessa. Ilmoittautumi-
nen 30.7. mennessä Sinikalle 
sinikka.harkonen@lumijoki.fi 
tai p. 044 5037 080. Lisätie-
toja Pekalta p. 040 5357 567. 
Leirimaksu 25 €.
diakonia: Eu-ruokaerä saa-
puu nyt hiukan myöhemmin, 
joten jako siirtyy syksymmäl-
le, alustavasti sovittu ti 31.7. 
Lisätietoja Marjolta, p. 045 
6381 973.
virastossa saatavana lasten 
raamattuja, 5 € hintaan.
Kirkko avoinna 30.6.–15.7. 
klo 11–17.
rauhanyhdistys: Seurat su 
17.6. klo 15.30 Lumilyhdyssä 
ja klo 17 ry:llä.
Kastettu: Adele Helmiina 
Parkkila ja Evelia Alexandra 
Virolainen.
Kuollut: Eemeli Vuoti 76.

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fihaukipudas

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

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

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
avoinna kesällä
ma–ti ja pe klo 10–15
ke klo 10–14
to klo 10–17

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

postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

”soi kunniaksi luojan!” Ke-
säillan sävelhartaus to 14.6. 
klo 20 kirkossa, musiikkiryh-
mä Amani, iltahartaus Leena 
Brockman ja to 21.6. klo 20 
kirkossa, Kaisamarja Stöckell 
sopraano, Jussi Juola barito-
ni, Elisa Murtoperä urut, il-
tahartaus rovasti Juhani Pit-
kälä. Ennen sävelhartautta 
to 21.6. klo 19.30 kotiseutu-
neuvos Martti Asunmaa esit-
telee kirkkoa ja Toppeliuksen 
maalauksia. Vapaa pääsy, oh-
jelma 2 €.
Kirkkoherranvirasto ja talo-
ustoimisto avoinna to 21.6. 
klo 10–14.
nuotioilta ke 27.6. klo 18 Ha-
losenniemessä Koljun majalla 
(Koljontie 104). Hartaushet-
ki, yhteislaulua, makkaran-
paistoa ja pullakahvit. Mu-
kana diakonissa Heli Puupe-
rä ja kanttori Elisa Murtope-
rä. Mahdollisuus osallistua 
Kirkon Ulkomaanavun Suvi-
virsi-keräykseen koulujen ra-

kentamiseksi Haitiin.
haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja se on avoinna tutus-
tumista ja hiljentymistä var-
ten 4.6.–24.8. maanantaista 
perjantaihin klo 10–18, jol-
loin myös kirkon oppaat ovat 
paikalla. Kirkon aukioloaika-
na tapulissa on esillä yläkou-
lun oppilastöiden näyttely.
voisitko sinä olla avuksi? 
Useampi ikäihminen Hauki-
putaan kirkonkylällä toivoo 
saavansa ulkoiluystävän. Ul-
koiluystävä on vapaaehtoi-
nen, joka on tukena ja tur-
vana henkilölle, joka ei pää-
se yksin ulkoilemaan. Ota yh-
teyttä, niin sovimme tapaa-
misen ja saat tarvittavan pe-
rehdytyksen. Ensimmäiselle 
käynnille menemme yhdes-
sä, vapaaehtoinen ja avun-
tarvitsija tutustuvat toisiinsa 
ja teemme suunnitelmaa toi-
minnalle. Soita tai laita säh-
köpostia: Johanna Kerola, p. 
045 1393 993, johanna.kero-

Kirkkoherranviraston kesän 
aukioloajat ovat ma–ti ja pe 
klo 10–15, ke klo 10–14, to klo 
10–17. 
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotolle ajanvaraus: 
Kirkonkylän diakoniatoimis-
to ma ja to klo 9–10 Leena 
Hintsala, p. 040 7790 365 ja 
Elisa Metsänheimo, p. 040 
7707 431. Kokkokankaan dia-
koniatoimisto ma ja ke klo 
9–10 Jenni Siuvatti, p. 040 
7790 368 ja Soile Pakkanen, 
p. 040 779 0367.
varhaisnuorten kesätoimin-
ta ks. www.kempeleenseura-
kunta.fi/koululaiset.
Kirpputori ilonpisaran tori-
päivä  la 16.6. klo 10–14, Tii-
litie 1. Ks. mainos. Kirpputo-
ri jää toripäivän jälkeen ke-
sätauolle. 
nuoret: Nuotioilta pe 15.6. ja 
29.6. klo 19–21 Vanhan pap-
pilan pihalla.
Kempeleen rauhanyhdistys: 

Seurat su 17.6. klo 16 ry:llä.
murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 17.6. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Elias Aaro Eeme-
li Pyykkö, Saga Elida Uutela, 
Arla Hilka Liina Kumpulai-

nen, Rasmus Sisu Severi Kin-
nunen, Neea Jasmin Katarii-
na Hyrkäs, Aatu Matias As-
seri Kiviniemi, Rasmus Tapa-
ni Haaraniemi, Joona Juhani 
Rekilä, Veikko Onni Sipilä, Is-

la@evl.fi. 
oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat pellossa 31.8.–
2.9. Lähtö Haukiputaalta pe 
31.8. n. klo 15.20 yhteiskyy-
dillä oululaisten kanssa, pa-
luu su 2.9. n. klo 15. Yöpymi-
nen 2 hh:ssa 100 € Hotelli Pel-
lonhovissa. Hinta sis. matkan 
ja majoituksen. Osallistujille 
lähetetään retkikirje. Lisätie-
toja lähetysjuhlien ohjelmas-
ta www.oulunhiippakunnan-
lahetysjuhlat.fi. Ilm. ja lisätie-
toja Helena Ylimaula, p. 040 
5014 467.
Kukkamyynti hautausmaal-
la arkisin klo 9–19.
Kellonkartanon toimintaa: 
heprean kielen kurssi 15.–
17.6., Kartanon kirkko su 
17.6. klo 13 heprealaisittain, 
juhannusjuhlat 22.–24.6. yh-
dessä eri herätysliikkeiden ja 
järjestöjen kanssa. 
rauhanyhdistyksen toimin-
taa: haukipudas: seurat su 
17.6. klo 17 ry:llä, juhannus-

seurat la 23.6. klo 17 Isonie-
men leirikeskuksessa, seurat 
su 24.6. klo 16 Kultasimpus-
sa. jokikylä: seurat su 17.6. 
klo 18 ry:llä.
Kastetut: Nooa Johannes 
Rikhard Mannela, Leo Ben-
jamin Lukkarila, Kalle Akse-
li Tapani Härkönen, Aaro Oli-
ver Leppänen, Jutta Eerika 
Jakku, Iida Helmiina Similä, 
Janette Aada Katariina Kärk-
käinen, Enni Kaarina Viina-
mäki, Vilho Valdemar Pöyh-

täri, Joakim Anton Soronen, 
Peetu Joonatan Kivimäki, 
Caius Kalle Jakob Kropsu, El-
la Aurora Hukkanen.
avioliittoon kuulutettu: 
Petja Henrikki Viinamäki ja 
Mirva Tuulia Lehmikangas, 
Jarkko Sauli Juhani Luhta-
la ja Marjut Margit Katariina 
Vesala, Juho Arvid Lääkkö ja 
Eveliina Kristiina Holma.
Kuollut: Eino Alfred Karls-
berg 93, Annikki Kallinen 91,  
Sirkka Liisa Siipola 79.

Kansanlaulukirkko 
keskiviikkona 20.6. klo 18 
Häyrysenniemen Villenniemessä, Villentien päässä. 
Toimittaa Juhani Pitkälä, kanttorina Pirjo Mäntyvaara, 
musiikkiavustajana Iin laulupelimannit. Tilaisuuden jäl-
keen Puttaan Marttojen tarjoamat lettukahvit. Mahdol-
lisuus osallistua Kirkon Ulkomaanavun Suvivirsi-keräyk-
seen koulujen rakentamiseksi Haitiin. Kansanlaulukirkon 
musiikki on tutuista suomalaisista kansanlauluista, joihin
Anna-Mari Kaskinen on tehnyt jumalanpalvelukseen 
soveltuvat tekstit.

la Miriam Tiirola.
vihitty: Olli Petteri Kauppi ja 
Netta Maaria Eskelinen. Topi 
Jouko Aulis Katiska ja Anna 
Helena Heikkala.
Kuollut: Arttu Jerry Juhani 
Paananen, 4. 

juhannusjuhla 
oulunsalon 

umpimähkässä
perjantaina 22.6.

Bussikuljetus 
Kempeleestä 

ks. Oulunsalon 
ilmoitukset.

Jumalanpalveluksia 
Hailuodossa

Konfirmaatiomessu 
sunnuntaina 17.6. klo 10 kirkossa.

sanajumalanpalvelus 
lauantaina 23.6. klo 10 kesäkirkossa vanhan kirkon 

rauniolla. Sateen sattuessa kirkossa.

rukouslaulumessu 
sunnuntaina 24.6. klo 18 kirkossa. 

Kirkkokuoro ja soittajia avustamassa. 
Iltatee messun jälkeen seurakuntasalissa.

Kirkko 
avoinna 
18.6.–18.8. 

ma–la klo 12–18 
ja 

su klo 12–16.
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Kastettu: Siiri Elvi Katarina 
Pesola, Hertta-Maria Auroo-
ra Nieminen.
vihitty: Henri Antero Niemi-
nen ja Tiina Raili Annikki Pik-
karainen.
Kuollut: Paavo Pentti Pol-
vi 84. 

Seurakunnissa tapahtuu 14.–28.6.2012

www.kiiminginseurakunta.fiKiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,
to 21.6. klo 9–14.
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, 
käynti srk-talon 
pihan puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Konfirmaatiomessu su 
17.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pauli Niemelä, 
avustajina Riina Moila-
nen ja Aulikki Rinta-Sänt-
ti, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, avustaa isos-
ten lauluryhmä.
messu su 17.6. klo 
18 Jäälin kappe-
lissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, 
kanttorina Eeva 
Holappa
perinnejuma-
lanpalvelus la 
23.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pau-
li Niemelä, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. Tapuli-
kahvit tarjoilee Kiimingin 
Martat.
Konfirmaatiomessu su 
24.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Kirsi Paavola, 
kanttorina Eeva Holappa.

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kiimingin 
kirkko on 

tiekirkkona 
avoinna ma–pe 

10.6.–20.8.
 klo 11–16.

Kastetut: Miro Eino Honkanen, Antti Veli Matias 
Erkkilä, Juho Vilhelm Vuontissalmi, Vilho Verneri 
Huovinen, Ossi Tuomas Artturi Nurmimäki.
Kuolleet: Aimo Ensio Saarela 75, Asta Anneli 
Hämäläinen e. Halonen 80.

myytävänä luomumaidosta keitettyä 

juhannusjuustokeittoa 
seurakunnan nimikkolähetystyön hyväksi 
keskiviikkona 20.6. klo 11–13 seurakuntakeskuksessa 
omiin astioihin hintaan 5 euroa / litra. Ennakkotilauk-
sia otetaan vastaan, p. 040 7543 151. 

muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

hautausmaahartaus ti 19.6. 
klo 18 muualle haudattujen 
muistomerkillä, Ossi 
Kajava.
virsilaulutilai-
suus ke 20.6. 
klo 12 Päivä-
keskuksessa, 
Ossi Kajava.
hartaus to 21.6. 
klo 14 Vire-kodis-
sa, Jouni Heikkinen.
Kesäinen lauluilta to 21.6. 
klo 18 Laitasaaren rukous-
huoneella. Laulujen lomas-
sa kahvittelua ja makkaran-
paistoa.
juhannuslaulajaiset ja mak-
karanpaistoa pe 22.6. klo 18 
Koortilassa, Jouni Heikkinen.
hartaus ja ehtoollinen ti 
26.6. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Jouni  Heikkinen.
rippikoulut: Kesä I -rippi-
koulun leirijakso 15.6. saak-
ka Koortilassa. Konfirmaatio 
su 17.6. klo 10 kirkossa. Ke-
sä II -rippikoulun päiväjakso 

27.–29.6. klo 9–14 seurakun-
tatalossa.

laitasaaren rukous-
huone: Aamuruko-

us maanantaisin klo 
6.30. 
muhoksen rauhan-
yhdistys: Su 17.6. 
klo 17 seurat ry:llä. 

Su 24.6. klo 17 seurat 
ry:llä.

Tiekirkko 
avoinna 

muhoksella
11.6.–10.8. 

ma–pe 
klo 12–18.

Kiimingin seurakunnan 
kirkkoherranvirasto sulje-
taan to 21.6. klo 14.
diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-

la. Ajanvarausnume-
ro on 040 7008 151.

iltahartaus radi-
ossa Yle 1 to 14.6. 
klo 18.50, Pauli 
Niemelä.
perinteiset ke-

säkerhot aloitta-
vat toimintansa vii-

kolla 23.
Kesäkerhotoimintaa järjeste-
tään Kiimingissä Kirkkopirtil-
lä ja Jäälissä Jäälin kappelil-

la. Kesäkerhoon ei tarvitse il-
moittautua ennakkoon, vaan 
ilmoittautuminen tapahtuu 
paikanpäällä lasta tuotaessa. 
Kesäkerho toimii ma–pe 4.–
20.6. välisenä aikana klo 10–
15. Lapsi voi olla enimmillään 
kolme tuntia / päivä kesäker-
hossa. Toiminta on tarkoitet-
tu vuosina 2006–2008 syn-
tyneille lapsille. Omat eväät 
mukaan.  Kyselyihin vastaa-
vat lastenohjaajat, p. 040 
7431 902 (Kirkkopirtti) ja p. 
0400 835 374 (Jäälin kappeli).
rauhanyhdistys: Seurat su 
17.6. klo 17 rauhanyhdistys, 
Olavi Ikonen ja Aarne Mik-
konen.
juhannusseurat su 24.6. klo 
18 Kiimingin kirkko, Kari Kai-
nua.

rippikoulutyö: Kesä I Opetus 
3 ma 18.6. klo 12–17 Seura-
kuntatalolla. Kesä II Opetus 
3 ti 19.6. klo 12–17 Seurakun-
tatalolla. Konfirmaatiohar-
joitukset to 28.6. klo 17 Kir-
kossa. 
herättäjuhlien lähtöseurat 
26.6. kirkossa klo 19.
diakonissojen ajanvaraus: 
Kirkonkylä Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226, Tupos Heini 
Karhumaa, p. 044 7521 227.
Kesäkahvila Tupoksessa, Va-
namon yläkerrassa ke 20.6. ja 
27.6. klo 10–12.
partio: pe 15.6. Päivystys 
partiotoimistossa klo 14–16. 
Markku Korhonen vuosilo-
malla 18.6.–8.7. Havu-koko-
ukset 11.7. klo 17–18 leiriläi-
set ja klo 18–20 johtajat.
rauhanyhdistys: Seurat su 
17.6. klo 17 ja 18.30 ry:llä. 
Seurat su 24.6. klo 17 ja 18.30 
ry:llä.
Kastettu: Aava Emma Sofia 
Hietala, Seelia Isla Ilona Kaik-

konen, Oona Enni Tuulia Kä-
kelä, Niina Alina Körkkö, So-
fia Aurora Laurila, Luna Hal-
la Amanda Saarnio, Viljami 
Johannes Ensio Sipola, Väi-
nö Viljami Virta ja Noona Vi-
vi Marianne Wallin. 
Kuolleet: Tuohimaa Aarne 
Johannes 85, Ruonakoski Ida 
Maria 95, Karppinen Jaak-
ko 83.

alatemmeksen 
kerhossa 
vapaita 
paikkoja

Kerho on sekaryhmä 
3–5-vuotiaille. 

Ilmoittakaa lapsenne 
syksyn kerhoon 

mahdollisimman pian, 
jotta saamme kerhon 

perustettua. 
(vähintään 7 lasta) 

p. 044 752 1230, Tuija.

senioripysäkki 
keskusteluryhmä 
yli 60-vuotiaille
* yksinäisille ja erilaisia elämän 
muutoksia kokeneille  aloittaa 
syksyllä 2012  viikolla 36.
Ryhmä (noin 6–8 henkilöä) 
kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin 
seurakuntatalolla kerran viikossa noin 15 kertaa.
Ryhmästä kiinnostuneet haastattelen henkilökohtaises-
ti ennen ryhmää. Ryhmään valitulta odotetaan sitoutu-
mista osallistumiseen.
Ryhmän ohjaajana toimii esh-diakonissa Sinikka Ilmonen. 

* Ota rohkeasti pikaisesti  yhteyttä, p. 044 7521 226!

Yhteisvastuukeräyksen nettotulo 
limingan seurakunnassa
oli  7 670,16 €. Kiitokset kaikille  osallistuneille.
Palautetta  lipas- ja listakerääjiltä otetaan mielellään 
vastaan juhannukseen mennessä, esim. jatkatko ym., 
p. 044 7521 226 tai sinikka.ilmonen@evl.fi 

Kesäkahvila
keskiviikkoisin kesä- ja 

heinäkuussa
klo 10–12 Tupoksessa, 

Vanamon
Olohuoneessa.

Ohjelmassa mm. 
mukavaa yhdessäoloa, 
kahvittelut ja hartaus.

Voit halutessasi osallistua Suvivirsi-kampanjaan!
Kampanjan avulla kerätyt varat ohjataan koulujen      

rakentamiseen Haitissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

muhoksen seurakunnan 
Yhteisvastuukeräyksen tuotto 
vuodelta 2012 oli 7971,62 €. 

Kiitokset kaikille lista- ja lipaskerääjille, esiintyjille, 
tapahtumien toteuttajille sekä kaikille lahjoittajille.
Olette osoittaneet lähimmäisenrakkautta  ja toimineet 
”arkienkeleinä”. 

Muhoksen seurakunta, Diakoniatyö, 
Yhteisvastuukeräyspäällikkö Leena Leskelä

Kahvitarjoilu!

Kesäinen lauluilta 
torstaina 21.6. klo 18

Laitasaaren rukoushuoneella (Rantatie 190).

makkaranpaistoa!
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Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fioulunsalo
hartaus ke 20.6. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Liiti
hartaus to 21.6. klo 11.30 Tep-
polassa, Tapio Kortesluoma.

hartaus ke 27.6. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Liiti.
Kirkonkylän ry: Seurat su 
17.6. klo 16 Arvo Pyykölä, 
Matti Lääkkö. Seurat 8.7. klo 
16. Esko Mettovaara, Mauno 
Linnanmäki.

KeSTiLä
nuotioilta pe 15.6. klo 19 
ry:llä.
seurat su 17.6. klo 12 ry:llä, 
Kyösti Marjanen ja Tero Väi-
sänen.
seurat su 24.6. klo 19 ry:llä, 
Esko Vanhala ja Markku Pik-
karainen.

PiiPPOLa
Yhteislaulutilaisuus ti 19.6. 
klo 13 Väinölässä. Laulatta-
jana Timo Jääskelä. Laulam-
me kansanlauluja ja hengel-
lisiä lauluja.
Kastettu: Atte Henrik Jako-
nen, Tinja Sofia Linnea Neva-
lainen.

PuLKKiLa
lauluseurat to 14.6. klo 19 
pappilassa, kesälaulujen mer-
keissä, Jyrkkä ja Määttä.
nuortenilta la 16.6. klo 19.30 
ry:llä.
seurat su 17.6. klo 13 ry:llä, 
Pekka Kyllönen ja Paavo 

www.siikalatvanseurakunta.fisiikalatva

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

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

vs. kirkkoherra
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Marttila.
seurat su 24.6. klo 19 ry:llä.
ehtoollishartaus pe 29.6. klo 
13 Koivulehdossa.
herättäjäjuhlille lähtöseu-
rat su 1.7. klo 19. kirkos-
sa, Pekka Pihlajaniemi, Sauli 
Typpö, Merja Jyrkkä. Kahvit 
seurakuntatalolla.
Kastettu: Julia Martta Pi-
nolehto ja Viljami Eemil Ola-
vi Visuri.
Kuollut: Veikko Ilmari Niku-
matti 63.

PyHänTä
ehtoollishartaus to 14.6. klo 
10.30 Nestorissa. 
seurat su 17.6. klo 15 ry:llä.
hartaus to 21.6. klo 10 Nes-
torissa.
seurat su 24.6. klo 19 ry:llä.
Kastettu: Sofie Karoliina Mä-
täsaho.
Kuulutettu: Kalle Matias 
Lohi ja Jenni Liisa Lyydia 
Kamula.
vihitty: Elia Vilhelm Koistin-

piippolan kirkko 
ja kirkkomuseo

avoinna opastettuna
6.6.– 24.6. 

ke–la klo 9–15 ja 
su klo 9–12

siikalatvan seurakunnan 
kirkot sekä piippolan 

kirkkomuseo
27.6.–5.8. 

ke–la klo 10–16 ja 
su klo 11–14 

Pau l i  Y l i ko sk i

aho ja Roosa Karoliina Huh-
tala.

RanTSiLa
ehtoollishartaus pe 15.6. klo 
14 Pohjantähdessä. 
Toimintailta pe 15.6. klo 19 
ry:llä.
lähetyksen tapulikahvio 
avoinna juhannuspäivänä 
23.6. klo 13 messun jälkeen.
maakirkko su 24.6. klo 13 Si-

www.tyrnavanseurakunta.fi

Tyrnävä

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Nuotioilta la 16.6. klo 19 Töl-
lillä, Keskikyläntie 20d. Seu-
rat su 17.6. klo 16 ry:llä. Ju-
hannusseurat juhannukse-
na klo 18 ja su klo 12 ry:llä, 
messu su klo 18 Tyrnävän kir-
kossa.

hartaus pe 15.6. klo 13.30 Le-
polassa.
hartaus ke 20.6. klo 15 Villa-
Tyrnissä.
Kahden vartin kirkko to 21.6. 
klo 14 Tyrnävän kirkossa. Ti-
laisuus on nimensä mukaises-
ti kestoltaan lyhyt ja suunni-
teltu erityisesti ikäihmisiä var-
ten. Mikäli sää sallii, kahvit 
juodaan kirkon pihalla.
Kesäpäivän hartaus juhan-
nusaattona 22.6. klo 12 Junt-
tilassa Temmeksellä, Ojaky-
läntie 1.

JUHANNUSJUHLA
perjantaina 22.6. klo 18 alkaen Umpimähkässä

 
Juhlaa vietetään tänä vuonna Oulunsalon 

seurakunnan leirikeskuksessa, Umpimähkässä. 
Ohjelmassa mm. lipunnosto, alkuhartaus, yhteislaulua, 

kahvit, makkaranpaistoa, arvontaa.
 

Bussikuljetus: 
Kempele: 17 Kokkokankaan srk-keskus, 

17.15 kirkonkylän srk-talo, 
Oulunsalo: 17.30 S-Market, josta Umpimähkään 

Karhuojantien kautta. 
Paluumatkalle (sama reitti) lähdetään 

Umpimähkästä n. klo 20.30.

Lisätietoja: 
Lähetyssihteeri Minna Sorvala, p. 040 779 7705.

Kahviraha, arpa- ym. tuotto lähetystyön hyväksi.

salonpään ry:  Seurat su 17.6. 
klo 16 ry. Pe 22.6. klo 19 Olavi 
Korkiakoski, Markku Seppä-
lä. La 23.6. klo 16 Seppo Haa-
poniemi, Pentti Mero, Pent-
ti Kinnunen Su 24.6. klo 16 
Heikki Saarikoski, Eero Jaara, 
Lauri Karhumaa. 

vanhusten retki 
ainolan puistoon 
tiistaina 19.6. klo 12–15.
Retki on tarkoitettu sinul-
le, jolla ei tule yksin läh-
dettyä. Ilmoita avusta-
jan tarpeesta ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Läh-
tö linja-autolla Salonkar-
tanosta klo 12, myös Cari-
tas- talon edestä voi nous-
ta kyytiin. Paluu noin klo 
15. Retken omavastuu 5€ / 
henkilö, sisältää kuljetuk-
sen ja päiväkahvit. Läh-
detään yhdessä nautti-
maan kesäpäivästä Aino-
lan puistoon.
Ilmoittautumiset 14.6. 
mennessä diakonissoille, 
p. 044 7453 853 / Päivi tai 
p. 044 7453 848 / Riitta.

Kastettu: Frans Timotheus 
Räihä, Aada Hannele Yli-Su-
vanto, Oona Maria Turunen, 
Sini Krista Katariina Savaloja, 
Enni Maaret Johanna Ranta-

kokko, Emilia Alexantra Val-
tanen, Aino Maria Pannula. 
vihitty: Markus Kalle Tapa-
ni Kaarivaara ja Inka Annele 
Lyytikäinen.

polassa vanhan kirkon muis-
tomerkillä. Parkkeeraus ja 
kirkkokahvit Elli ja Teuvo 
Punkerin pihamaalla, Punke-
rintie 4.
seurat su 24.6. klo 18.30 
ry:llä.
vihitty: Timo Herman Tau-
riainen ja Niina Kristiina Piri
Kuollut: Tyyne Gunilla Pun-
keri s. Piippo 88.

juustokeittomyyjäiset
keskiviikkona 20.6. klo 18 Pyhännän ja 
torstaina 21.6. klo 10 Kestilän, Pulkkilan ja Rantsilan 
seurakuntataloissa. Leivonnaisia ja arvontaa.

juustokeittovaraukset viimeistään to 14.6. 
Kestilä: Liisa Alasalmi, p. 040 7743 982
Pulkkila: Rauni Svartström, p. 0400 155 772
Pyhäntä: Eija Niilekselä, p. 040 5574 021
Rantsila: Anita Oja, p. 040 8384 743 tai Pirjo Kesälä, 
p. 040 7436 670.

Tuotto lähetystyön hyväksi.

varhaisnuorten retki
torstaina 21.6. Ranuan eläinpuistoon. Lähtö klo 8 srk-
talolta ja paluu n. klo 17. Retken hinta 20 euroa, sis. 
matkat, lipun ja pienet eväät. 
Mukaan voi ottaa myös omia 
eväitä. Ilmoittaumiset 15.6. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, 
p.  (08) 5640 600.

varhaisnuorten toimintapäivät
tiistaina 19.6. ja keskiviikkona 20.6. klo 10–14 Tyrnä-

vän srk-talolla. Ilmainen, omat eväät. 
Ilmoittaumiset 15.6. mennessä kirkkoherranviras-

toon, p. (08) 5640 600.

varhaisnuorten leiri
26.–27.6. Kesäkodilla 

Kolmikannassa, Kylmäläntie 55. 
Leiri alkaa tiistaina 
klo 11 ja päättyy 

keskiviikkona klo 16. 
Leirimaksu 10 euroa. 
Ilmoittaumiset 18.6. 

mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. (08) 5640 600.

murron rauhanyhdistys: 
Seurat 17.6. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Karlo Enrik Juntu-
nen, Viljo Toivo Iisakki Ait-
järvi, Daniel Aamos Koske-
la, Juhani Albert Pirkola, Es-
til Amanda Simonson, Tuisku 
Matias Tukiainen, Maileena 
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sanajumalanpalvelus juhannuksena
23.6. klo 12 Temmeksen kirkossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Korkiakoski. Nimikkolähettimme 
Aitan perhe vierailee 23.6. Temmeksellä. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kahvitilaisuus Temmeksen srk-talolla, jos-
sa he kertovat työstään Kaukasiassa.

juhannusjuustokeitto-myyjäiset
Juustokeittoa myytävänä lähetyksen hyväksi torstaina 
21.6. klo 10 Tyrnävän srk-talolla. Hinta 7 € / litra. Enin-
tään 2 litraa asiakas. Omat astiat mukaan!

Mirjami Ylimäki
avioliittoon vihitty: Janne 
Matias Luttinen ja Susanne 

Hannele Sallinen.
Kuolleet: Alpo Matti Kantola 
84, Aaro Akseli Pakanen 73.
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sellisesti. Hän hallitsee juonenkuljetuksen taidot; ta-
rina etenee vauhdilla, jännitys tihenee, salat paljastu-
vat vähitellen, yksitellen ja kiinnostavasti. Uusi alue-
valtaus on hyvä ja tarpeellinen, se monipuolistaa vir-
kistävästi Ari Paulowin  kirjailijakuvaa ja tuotantoa.

JUHA VäHäKANGAS

Lukunurkka

Suvivirsi on laulettu ja kaivattu kesäloma alkaa. 
Mitä tekisi tai minne menisi? Ari Paulowin uu-
sin romaani on kertomus  14-vuotiaiden poikien 
Sampan, Markon ja Anssin sekä 11-vuotiaan El-

li-tytön huimasta kesäseikkailusta Iijoen suistossa Mar-
kon perheen kesänviettopaikassa. 

Viimevuotisen Khilafa!-romaanin ja useiden Jesse 
Hackman -dekkarien jälkeen Paulow laajentaa osaa-
mistaan nuorisokirjallisuuden puolelle. Romaani he-
rättää nostalgisia muistoja – se on aikamatka Kimin, 
Janin, Kolme Etsivän, Viisikon sekä Pertsan ja Kilun 
seikkailuihin.

Markon äidillä on ystäville ehdotus: ”Ja sitä uutta ta-
loa tämä asiani koskeekin. Eli mitäpä sanoisitte, jos pyy-
täisin teitä maalaamaan sen seinät ja kuistin? Saisitte oi-
kein palkankin.” 

Täytenä yllätyksenä tullut ehdotus hyväksyttiin ja 
niin ystävykset päättävät lähteä vesiteitse maalaamaan 
taloa. Merimatkan vaikeuksien jälkeen he pääsevät pe-

rille. Siellä heitä odottaa palkattu kirvesmies ja maalaus-
urakka. Heti määränpäähän päästyään he kokevat ikä-
viä yllätyksiä: Missä on Markon isä, tunnettu tiedemies 
ja ydinfyysikko Edgar A. Blyton, miksi kirvesmies Jan-
ne Mankila käyttäytyy oudosti, mitä hänellä on oikein 
mielessään? Saaristossa  on jotain outoa tekeillä, huvila-
murrot ovat lisääntyneet hälyttävästi, Kiilasaaren erak-
ko, Kiila-Eetu ja nimismies Pertti Riikkilä ovat poissa 
tolaltaan  – miksi? 

Ystävykset päättävät ottaa asioista tarkan selon. Hei-
dän tutkimuksensa johtavat hengenvaaraan ja kansain-
välisen ja häikäilemättömän rikosliigan jäljille. Ratkai-
suun tarvitaan päättelykykyä, neuvokkuutta, pelotto-
muutta ja rohkeutta. Nuoret kokevat elämänsä seikkai-
lun.

Ari Paulow herättää seikkailun henkiin, ja Ville 
Karppasen luoma kansi heittää  lukijan kokijan ja pel-
kääjän paikalle. Paulow kirjoittaa kiinnostavasti ja miel-
tä kutkuttavasti, tapahtumat etenevät ripeästi ja yllätyk-

Maalari maalasi taloa

Ari Paulow: Surmankarin vangit. 
Otava 2012.

Verestä on jatkuva pula

Luovuttamisesta tulee hyvä fiilis

Aaro Saarela on luovutta-
nut verta 103 kertaa. En-
simmäinen kerta 44 vuo-
den takaa on silti mieles-

sä kirkkaana. 
– Se oli yleinen luovutus. Sen 

tekivät kaikki miehet armeijas-
sa. Oli varmaan sattumaa, mut-
ta seuraavana päivänä oli ruoka-
na rössypotut. Olikohan tarkoitus 
vähän säikäyttää, Saarela kertoo.

Seuraavan kerran Saarela asteli 
verta luovuttamaan SPR:n tiloihin 
lähes kymmenen vuotta myöhem-
min. Käsivarteen oli löytynyt puo-
liso, joka oli ”asiaan vihkiytynyt”. 

– Vaimon kanssa yhdessä kä-
sikynkkää mentiin. Hänelle se on 
henki ja elämä, Saarela jatkaa.

Kerran 
vastaanottajana
Matkoilla Ruukista Oulun veri-
palvelupisteeseen bensalitroja on 
kulunut ja parkkimittari on las-
kuttanut tuhansia maksettavia 
minuutteja. Kuluista huolimat-
ta Saarela on ollut uskollinen ta-
valleen. 

– Tämä on tärkeä asia. Ehkä sitä 
on myös helpompi ottaa vastaan, 
jos antanut itse, Saarela kuvaa. 

Hän on tarvinnut kerran verta 
polvinivelen vaihtoleikkauksessa. 

Saarela on kokenut, että luo-
vuttamisesta saa auttamisen ilon 

isäntä tule rikkomaan, koska ver-
ta voi luovuttaa vain 66-vuotiaak-
si asti. Osa-aikaeläkkeellä oleval-
la talonmiehellä on tähän kaksi 
vuotta aikaa.

Konetta 
ei huijata
Saarelalla on vieläkin tallessa en-
simmäinen verenluovutuskortti. 
Hänen mukaansa itse toimenpide 
on muuttunut hyvin vähän neljän 
vuosikymmenen aikana. 

– Samanlaista tämä on ollut ai-
na. Vain paikka on vaihtunut.

Seurantatekniikka on sen si-
jaan kehittynyt. Nykyään veren-
luovuttajalta kysellään enemmän 

• Verta voi luovuttaa Oulun Veripalvelupisteessä ja Liikkuvan veri-

palvelun tilaisuuksissa ympäri Pohjois-Suomea (http://www.veri-

palvelu.fi/www/verenluovutustilaisuudet).

• Oulun seudulla tavoitteena on kerätä viikossa 450 pussia verta. 

• Verenluovuttajan on oltava terve aikuinen ja painaa vähintään 50 

kiloa. Verenluovutukseen ei saa tulla sairaana, alkoholin tai huu-

meiden vaikutuksen alaisena. Tavallisempia syitä, miksi henkilö ei 

voi luovuttaa ovat antibioottilääkitys ja liian alhainen hemoglo-

biini.

lisäksi hyvän olon. 
– Se tuntuu päässä. On vähän 

kevyempi olo sen päivän. En kyl-
lä tiedä, onko se fyysistä vai hen-
kistä.

Perheen yhteinen 
”harrastus”
Saareloilla verenluovutus on koko 
perheen tapa. Vaimon lisäksi hei-

dän kaksi aikuista lastaan käyvät 
mahdollisuuksiensa mukaan luo-
vuttamassa. Lapset oppivat autta-
mistavan käydessään vanhempien 
mukana veripalvelussa. 

– Siinä ne katsoivat, kun mit-
tari raksutti.

Perheen ennätystä pitää hal-
lussaan Saarelan vaimo, 149 luo-
vutuskerrallaan. Sitä ei ainakaan 

tietoja. Ennen luovutusta tulee 
täyttää terveydentilakysely, jonka 
avulla arvioidaan sopivuus luo-
vuttajaksi.

Menneinä vuosikymmeninä 
käynnit merkattiin paperikort-
tiin. Nykyään tiedot tallentuvat 
sähköisenä, ja muovinen kortti 
hälyttää, jos henkilö yrittää tul-
la luovuttamaan verta ennen kuin 
määrätty taukoaika on ohi.

Naisilla luovuttamiskerto-
jen välillä tulee olla kolmen kuu-
kautta. Miehille riittää kaksi kuu-
kautta.

Ruukissa järjestettyihin veren-
luovutustilaisuuksiin osallistu-
minen on ollut säännölliselle luo-
vuttajalle ongelmallista, sillä nii-
den ajankohta on useimmiten sat-
tunut taukoaikaan.

Myöskään rytmit vaimon 
kanssa eivät mene yksiin, vaan he 
käyvät useimmiten omine aikoi-
neen Oulussa luovuttamassa.  

– Olemme molemmat osa-ai-
kaeläkkeellä, mutta eri viikkoina. 
Saadaan viettää kotona laatuai-
kaa, Saarela vitsailee.

MARJO HäKKINEN

A nn i  K innu n e n

Ensimmäinen verenluovutuskortti on yhä 
tallella. Nykyisin paperikortteja ei enää 
käytetä, vaan tiedot ovat sähköisinä.

Aaro Saarela on käynyt luovuttamassa verta säännöllisesti 35 vuoden ajan. 

Mar jo  Häk k in e n


