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Vastarannan Kiiski 

Uskaltaudu kirkkoon

Pääkirjoitus

Vitsit 
arvauskeskuksesta 
muuttuneet todeksi
Vaikka Suomen terveydenhoito on kehit-
tyneempi kuin koskaan, potilaat ovat tyy-
tymättömämpiä kuin koskaan.

Vitsit arvauskeskuksista ovat muuttu-
neet todeksi. Lääkäreiden aika menee hoi-
tovirhekanteluihin vastaamiseen, kun hei-
dän pitäisi olla potilaita hoitamassa.

Kittilän Levillä asuva tietokirjailija Satu 
Salonen sanoo, että hoitovirhekanteluiden 
taustalla on usein lääkärin huono käytös. 
Lääkärin ynseyteen ja tylyyteen haetaan 
hyvitystä potilasvahinkolautakunnasta.

Salonen on kirjoittanut yhdessä neuro-
logi ja professori Markus Färkkilän kanssa 
kirjan Sairaan hyvä lääkäri. Kirjassa poh-
ditaan potilaan ja lääkärin välistä kohtaa-
mista.
 

Lapin Kansa 24.6.

Muut lehdetAatoksia

kotona tarjoamalla heille esimerkik-
si viiniä. Tutkimusten mukaan nuoret, 
jotka ovat saaneet kotona kokeilla alko-
holin käyttöä, kokeilevat sitä herkem-
min myös kodin ulkopuolella. Tällöin 
alkoholin käyttömäärät saattavat myös 
kohota ja aiheuttaa lisää riskejä nuoren 
kehitykselle, terveydelle ja turvallisuu-
delle. Alkoholi ei kuulu alaikäisille.

Vanhempien kielteinen asenne on 
kaikkein vaikuttavin tekijä päihteiden 
aloittamisen ehkäisemiseksi. Minun-
kin nuoreni ovat kapinoineet, mutta 
myös käyttäneet hyväksi tätä asennet-
tani. Heidän on ollut helpompi kieltäy-
tyä päihteistä, koska heillä on niin ”tyh-
mä ja tiukkapipoinen äiti”. 

Hieman myöhemmin sain jo kiitos-
takin, jolloin en enää ollut ”kaikkein 
hulluin äiti”. Sitten sain jo kehujakin, 
koska en itse käyttänyt päihteitä niin 
kuin jotkut toiset. Lopulta jo nauroim-
me yhdessä tiukkapipoisuudelleni, jota 
nuoreni jo osasivat odottaa. 

Tärkeintä oli keskusteluyhteys sekä 
avoin ja välittävä ilmapiiri. Kiitos tuli 
myöhemmin.

RAIJA FORS
Kirjoittaja on Pohjois-Suomen 

aluehallintoviraston alkoholiohjelman 
aluekoordinaattori ja kolmen lapsen äiti.

Kiitos tulee 
myöhemmin

”Elät elämäsi vaikeinta aikaa”, 
sanoi tuttava miehelleni, kun 
hän kertoi murrosikäisestä tyt-
tärestään. Vaikka rajojen asetta-

minen koettelee vanhemmuutta, niin 
siitä ei voi jäädä kesälomalle!

Kesän aikana tarjoutuu helposti ti-
laisuuksia, jolloin nuoret saattavat ko-
keilla esimerkiksi päihteitä. Aikuisten 
asenteet päihteitä kohtaan ovat höl-
lentyneet ja siksi kuulutankin van-
hempien vastuuta. Päihteet eivät kuu-
lu alaikäisille ja nollatoleranssia edel-
lyttää jo lainsäädäntömmekin.

Aina ei tule ajateltua, että myös tu-
pakka katsotaan päihteeksi. Tupakka-
laki kieltää tupakkatuotteiden myyn-
nin ja luovuttamisen alaikäiselle se-
kä myös maahantuonnin ja hallussa-
pidon alaikäisiltä. 

Seurantatietojen mukaan tupa-
kointi on hieman vähentynyt, mutta 
nuuskan käyttö on lisääntynyt selväs-
ti viime vuosina nuorten keskuudessa. 

Tupakointi saattaa olla myös portti 
kiellettyjen aineiden käyttöön. Vaikka 
me vanhemmat emme pysyisi uusim-
pien trendien kelkassa, tärkeintä on 
antaa lapsillemme viesti, että emme 
hyväksy tupakointia tai muidenkaan 
tupakkatuotteiden käyttöä. 

Alkoholilaki kieltää alkoholin hal-
lussapidon alaikäisiltä ja rikoslaki al-
koholin välittämisen alaikäiselle. 

Alkoholin välittämisestä voi saada 
sakkoja tai enintään 6 kuukautta van-
keutta. Alkoholin välittäminen kor-
vausta vastaan on vielä vakavampi ri-
kos, josta seuraa sakkoja tai enintään 
2 vuotta vankeutta. Nämä asiat mei-
dän vanhempien on hyvä muistaa ja 
muistuttaa niistä myös aikuisia lap-
siamme. 

Alaikäisiä ei tule myöskään ”opet-
taa” kohtuulliseen alkoholinkäyttöön 

Kesä on aikaa, jolloin suuri osa Suomennie-

men kirkoista pitää oviaan auki. Näitä niin 

sanottuja tiekirkkoja on Suomessa liki 300. 

Tiekirkot pitävät oviaan auki mahdollisimman 

useana päivänä tarjoten matkaajille ja myös pai-

kallisille mahdollisuuden nauttia viileydestä, rau-

hasta ja kauniista taideteoksista. Ovien auki olles-

sa voi tulla myös vain hiljentymään tai vaikka rukoi-

lemaan.

Useimmissa tiekirkoissa on paikalla opas, joka on 

valmistautunut kertomaan kirkon ja seurakunnan 

historiasta – jopa monella kielellä. Osa kävijöistä 

onkin ulkomaalaisia turisteja, jotka mielellään ihai-

levat pohjoisia puukirkkojamme, mutta pääosa on 

ihan meitä suomalaisia, jotka olemme kiinnostunei-

ta näkemään muidenkin pitäjien herranhuoneita.

Oppaiksi työllistetään pääasiassa nuoria, jotka 

saavat näin arvokasta työkokemusta. Siinäkin yksi 

hyvä syy piipahtaa vaikka siihen lähimpää tiekirk-

koon, joka ehkä jo tuntuu tutulta. Opas on valmis-

tautunut esittelemään kirkkoa sakastia myöten, 

kertomaan sen historiasta ja eri esineiden taustois-

ta. Asioita, joita et varmaankaan 

tiennyt kirkosta. 

Ei kannata pitää näitä nuoria 

pyörittelemässä peukaloitaan kir-

konpenkissä tai sakastissa pänt-

täämässä pääsykoekirjoja, vaan 

antaa heille mahdollisuus näyttää kykynsä.

Moni on kaivannut avoimia kirkonovia koko pit-

kän ja pimeän talviajan. Tasaisin väliajoin keskus-

teluun nousee kysymys siitä, pitäisikö ainakin joi-

denkin kirkkojen ovien olla auki joka päivä. Maa-

ilmalla matkailleet ihmettelevät, kuinka monessa 

maassa kirkkojen ovet tuntuvat olevan aina auki, 

samoin kuin penkeissä on aina ihmisiä. Väkeä käy 

kirkoissa kauppareissun yhteydessä, ennen töitä, 

töiden jälkeen ja vielä vapaapäivinäkin. Kirkot ovat 

osa arkea.

Jotain tuosta kotoisasta suhtautu-

misesta kirkkoihin toivoisi omaksut-

tavan myös meille. Kesä on hyvä aika 

aloittaa tutustuminen niihin itseä 

ja omaa arkea lähimpiin kirkkoihin. 

Vaikka kirkko ei olisi tiekirkko, sinne pääsee kyllä 

sunnuntaisin jumalanpalvelukseen – joka voi sekin 

olla harvemmin osallistuvalle eksoottinen kokemus. 

Nähdään kirkonpenkissä!

Järjestö: Satoja 
vihjeitä lasten 
hyväksikäyttösivustoista
Pelastakaa Lapset -järjestö sai viime vuon-
na satoja vihjeitä lasten seksuaalista hy-
väksikäyttöä sisältävistä nettisivustois-
ta. Kaikkiaan vihjepalveluun tuli yli 2 200 
vihjettä.

Nettiturvallisuustyön päällikkö Ma-
ri Laiho kertoo, että vihjeiden määrä on 
pysynyt viime vuodet parin tuhannen ta-
solla.

Viime vuonna ilmoitetuista sivustoista 
noin kolmannes sisälsi aineistoa, joka arvi-
oitiin kuvatuksi lasten hyväksikäytön yh-
teydessä. Laiho kertoo, että uhreina ovat 
olleet pääosin pienet lapset.

Osa ilmoitetuista sivustoista ei sisältä-
nyt laitonta aineistoa, ja osa ilmoitetusta 
aineistosta oli poistettu.

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan 
laitonta aineistoa sisältävät sivustot toimi-
vat pääsääntöisesti Suomen ulkopuolella. 
Niistä on ilmoitettu kyseisten maiden vi-
ranomaisille.
 

HS/STT 26.6.
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Tulisimmeko toimeen, 
vaikka tuotanto 
isoissa yrityksissä 
pysyisi Suomessa? 
Voitto olisi nykyistä 
pienempää, mutta 
selviytyisimmekö 
silläkin?

Juha Valppu

Raamatullista ruoskaa 
irtisanomisille ei ole, 
työpaikkatyötä tekevä 
oululaispastori Juha 
Valppu sanoo.

Kun Nokian potkuista tu-
hansille suomalaisille oli 
kulunut vain muutama 
tunti, Kirkon tiedotuskes-

kus välitti lehdistölle tiedotteen. 
Siinä oli haastateltu Tuiran pas-
tori Juha Valpun esimiestä, kirk-
koherra Hannu Ojalehtoa. 

Ojalehdon mukaan ”Oulun 
seurakunnissa on perinteises-
ti pidetty yhteyttä yrityksiin. Ai-
emmissa Kemiran ja Nokian irti-
sanomissa pappi Juha Valppu pi-
ti säännöllisistä vastaanottoa irti-
sanomisuhan alla olevien työpai-
koilla. Luultavasti nytkin toimi-
taan samalla tavalla”.

Nokialaisten mustasta päiväs-
tä on kulunut vuorokausi Juha 
Valpun selatessa oululaiskahvi-
lassa lehdestä edellispäivän synk-
kiä uutisia. 

Hän lukee pääministeri Jyr-
ki Kataisen haastattelua, pysäh-
tyy sitaattiin: ”Lyhyellä tähtäyk-
sellä kannetaan huolta ihmisistä. 
Toinen suuri kysymys on se, että 
Suomen pitää olla kasvuyrittäjyy-
den maa, ja se vaatii meiltä pitkä-
jänteistä uudistusmieltä.”

– ”Lyhyellä tähtäyksellä kan-
netaan huolta ihmisistä”, Valppu 
kertaa hitaasti.

– Tarkoittaako tämä lausahdus 
sitä, että Katainen hyväksyy irti-
sanomiset kasvun nimissä. Tar-
koittaako se myös sitä, että me 
olemme Suomessa tällä hetkellä 
joko-tai-tilanteessa, mustavalkoi-
sen kuvan edessä, Tuiran seura-
kunnan pappi pohtii.

Raamatusta ei löydy  
vain yhtä etiikkaa 
Tieto tuhansista irtisanotuista 
pökerryttää. Eikö kukaan – siis 
esimerkiksi kirkko – lausu, et-
tei näin voida tehdä? Irtisanomi-
set ovat väärin, ehkä ne ovat jo-
pa syntiä. 

Eikö Jeesuksen lauseista löy-
tyisi jotakin, joka osoittaisi, mi-
ten väärillä jäljillä ollaan globaa-
lin vauhdin kaataessa väkeä niin, 
ettei lukumäärillä tunnu olevan 
enää mitään väliä?

Valpun mukaan Raamatun 
tulkinta on monimutkaisempaa 
kuin yksittäisten lauseiden heit-
tämistä. 

Kun toivoisi Raamatussa ole-
van vain yhdenlaista, yhtä ja sel-
keää etiikkaa, Valppu toteaa kir-
jan sisältävän ”erilaisia etiikoita”, 
useampia näkökulmia etiikkaan. 

– Siellä on Markuksen, Luuk-
kaan, Paavalin etiikkaa. Mi-
tä Nokian irtosanomisiin sanoi-

Paljon kysymyksiä

si Jeesus, joka käski katsella tai-
vaan lintuja ja kedon kukkia ja ol-
la huolehtimatta huomisesta? Oli-
ko Jeesus kiinnostunut yhteiskun-
nallisesta oikeudenmukaisuudes-
ta? Hänhän odotti Jumalan val-
takunnan tulevan jo elinaika-
naan, ja se toisi ihmiselle oikeu-
den, Valppu puhuu.

– Sitten meillä luterilaisilla on 
vielä Lutherin näkemys etiikasta. 
Hänen mukaansa eettisissä kysy-
myksissä korostuu yksilön oman-
tunnon toiminta ja järjen käyttö. 
Kirkko ei siis Lutherin mukaan 
voi antaa tarkkoja moraaliohjeita 
yksittäistapauksia varten. 

Raamattu motivoi  
hyvän etsintään
Vaikka Raamatusta ei löydy yhtä 
ja tarkkaa etiikkaa – esimerkiksi 
siitä, minkä suuruista voittoa on 
oikein ja kohtuullista tavoitella – 
Valpun mukaan Iso Kirja motivoi 
ihmistä etsimään ja tekemään hy-
vää. Siitä ei ole epäilystäkään.

– Raamattua ei voida lukea 
kuin keittokirjaa, mutta esimer-
kiksi Raamatussa oleva rakkau-
den kaksoiskäsky, niin sanottu 
kultainen sääntö ja kymmenen 
käskyä suuntaavat ihmistä työs-
kentelemään oikeudenmukaisuu-
den eteen. 

Luterilaisuudessa on korostet-
tu armoa ehkä liiaksi yksilön hy-
vien tekojen kustannuksella. Val-
pun mukaan Raamattu kehottaa 
kristittyjä hyviin tekoihin. 

– Toki sitten voidaan kysyä, 
mitä hyvän tekeminen itse kulle-
kin merkitsee. Mistä meille jokai-
selle tulee hyvä elämä ja onnelli-
suus? Eri ihmisille hyvinkin eri 
asioista, Valppu lausahtaa.

Kysymysten ja  
pohdinnan paikka
Valppu palaa Nokian irtisanomi-
siin. Hän korostaa edelleen, että 
kirkolla ei olemassa yhtä kantaa 
eikä kenenkään yhden ihmisen 
ääntä, joka lausuisi henkilövähen-
nykset Raamatun suulla vääriksi.

– Sen sijaan yhteiskunnallinen 
muutos on mielestäni mahdolli-
nen, jos tarpeeksi moni ihminen 
kokee nykyisen menon kvartaa-
litalouden maailmassa epäoikeu-
denmukaiseksi. Ihmisten tunne 
vääryydestä on muuttanut asioi-
ta historiassa, Valppu painottaa.

Hän miettii, miksi ihminen on 
niin perin hidas muuttamaan mi-
tään totuttua muuksi ennen kuin 
on äärimmäinen pakko.

– Näin ollessa isot yritykset 
saavat tehdä mitä vain talouden 
nimissä, ja me hyväksymme – ku-
ten ministeri Katainen – että rajut 
saneeraukset ovat välttämättömiä 
kasvuyrittäjyyden maassa.

Vaikka Raamatusta ei löydy 
helposti ruoskaa irtisanomisil-
le, Valppu haluaa – ainakin itse – 
pohtia karmean tilanteen keskel-
lä, voisiko vähempi voitontavoit-
telu riittää myös osakkeenomis-
tajille.

– Tulisimmeko toimeen, vaik-
ka tuotanto isoissa yrityksissä py-
syisi Suomessa? Voitto olisi ny-
kyistä pienempää, mutta selviy-
tyisimmekö silläkin? 

– Hyvä kysymys on sekin, mil-
loin kohtuullisuus kääntyy ah-
neudeksi. Minulla ei ole siihen 
oikeaa vastausta, mutta haluan 
kysyä sitä tässä tilanteessa, pap-
pi sanoo.

RIITTA HIRVONEN

kohtuullisuud€sta
R i i t t a  H i r vo n e n

€

$€$ €

€
$

$ € $

Vaikka Raamatusta ei löydy yhtä 
ja tarkkaa etiikkaa – esimerkiksi 
siitä, minkä suuruista voittoa on 
oikein ja kohtuullista tavoitella 

– Iso Kirja motivoi ihmistä 
etsimään ja tekemään hyvää.

Yhteiskunnallista työtä tekevän pastori Juha Valpun työnkuvaan on kuulunut viime vuosina entistä enemmän työttömiksi jääneiden tukemista. 
Oulussa on vähennetty roimasti väkeä muun muassa Stora Ensolta, Kemiralta ja Nokialta. 
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Palautetta

Jo toista kesää
hautausmaatöissä
Mirja VisakoVa, 25

Kotoisin Kuusamosta, opiske-
lee neljättä vuotta puutarhata-
loutta Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulussa. Kesätöis-
sä Oulun hautausmaalla Inti-
össä.

1. Mistä tulet ja minne 
menet?
– Olen kotoisin Kuusamosta. 
Asuin välillä Rovaniemellä se-
kä Jyväskylässä ja opiskelin mu-
siikkia. Halusin kuitenkin vaih-
taa alaa ja selasin monia valin-
taoppaita. Hain ja pääsin opiskelemaan puutarhataloutta, joten muu-
tin Ouluun. Nyt ainakin viimeisen opiskeluvuoden asun täällä Ou-
lussa, mutta valmistumisen jälkeen tulevaisuus on avoinna. Oulu on 
kyllä hyvä paikka asua.

2. Kerro työstäsi jotain, mitä moni ei tiedä.
– Tämä on hyvin fyysistä työtä ja yllättävän monipuolista. Ei pelkkää 
haravoimista. Todella mielenkiintoista.

3. Miksi kirkon töissä?
– Kuulin toisena opiskeluvuotena, että tänne voisi päästä oman alan 
töihin. Hain moneen paikkaan ja tämä sitten tärppäsi. Viime kesänä 
olin töissä Oulujoen hautausmaalla. Täällä Intiössä minulla on tiet-
ty alue, jonka aluevastaavana toimin. Nyt minulla on enemmän vas-
tuuta.

4. Minne palkkasi menee?
– Säästän, ettei tarvitsisi ottaa opintolainaa. Ostan koulukirjoja. Ne 
ovat melko kalliita, mutta tarvitsen niitä tulevaisuudessa. Ostan myös 
muuta tarpeellista sekä ehkä vähän tarpeetontakin.

5. Mitä teet tämän työpäiväsi jälkeen?
– Menen kotiin valmistautumaan juhannukseen, siivoan ja pyykkään 
sekä teen juhannuksen ostoslistan.

KATJA KIISKINEN

Kirkon kesäläiset

K
atja K

iiskin
en

Rauhan 
Tervehdyksen 
kesäaikataulu

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

Viime numerosta luettiin  
9 henkilön näkemyksiä 
rakkaudesta. Tässä lisää.

• "Rakkaus on sitä että tykkää 
jostakin ihmisestä tai lelusta tai 
tavarasta ja haluaa leikkiä prin-
sessa Arielia toisen kanssa."

VEERA 5V.

• Rakkauden määritelmä an-
nettiin UCLAssa jo 1970-luvul-
la. Professori oli laittanut sen 
pokkana tenttikysymykseksi. 
Kaikki määrittelivät rakkautta 
monisivuisesti, paitsi yksi nuo-
ri mies: "kahden vapauden yh-

dentymistä". Siinä on rakkau-
den virallinen määritelmä.

LyLy

• Minusta rakkaus on ehtymä-
töntä viehätystä ja kiinnostusta 
toisesta. Väkivaltaa ja pettämis-
tä ei kannata sietää.

SIRpA

Jokainen meistä voi tehdä 
maailmasta ja lähiympäristöstämme 
paremman paikan elää. Joskus 
teko voi olla suuri ja maailmaa 
kerralla muuttava, mutta myös 
pienet teot ovat tärkeitä. Pelasta 
maailma on juttusarja, joka esittelee 
suurten ja pienten tekojen tekijöitä. 
Kolmannessa osassa itsestään kertoo 
lintujen talviruokkija, joka varautuu 
jo ensi talveen.

"Pienet linnut kaipaavat tal-
visin ylimääräistä ruokaa 
selviytyäkseen, ja minul-
la on jo vuosikymmenien 

ajan ollut lintulauta pihalla. 
Ainoastaan yhden vuoden 

ajan olin ruokkimatta lintuja, 
sillä asuin kerrostalossa. Lintu-
jen touhuja on mukava seura-
ta aamukahvin äärellä. Laudal-
la käy erilaisia tiaisia ja varpusia, 
sekä toisinaan sellaisia harvinai-
sempia lintuja, joita en tunnista.

Minulla ei ole kotieläimiä, sil-
lä olen päivät töissä enkä halua 
jättää lemmikkejä yksin pitkäksi 
aikaa. Lintulaudan vieraat eivät 
työajoistani välitä, mutta ilah-
tuvat aina, kun uutta ruokaa on 
tarjolla. Annan niille pääasiassa 
auringonkukansiemeniä ja tali-
palloja.

LInTULAUdAn VIeRAAnA on ol-
lut myös orava, joka syö eväät lin-
nuilta ja pelottelee ne pois. Vein 
oravalle pähkinöitä kauaksi lau-
dasta, jotta se pysyisi pois, mutta 
aina se keplottelee takaisin. 

Vaikka lintulauta olisi minkä-
lainen tahansa, orava kyllä nok-
kelana oppii, kuinka sieltä saa 
ruokaa. Tällä hetkellä minulla on 
Ruotsista ostettu lintulauta, jo-
ka toivottaa linnut tervetulleek-
si ruotsiksi. Olen kokeillut useita 
erilaisia materiaaleja.

Olen ammatiltani päiväko-
dinjohtaja ja toivon, että esimer-
killäni voin opettaa lapsille luon-
nonvaraisten eläinten kunnioi-
tusta. Meillä oli päiväkodissa ai-

koinaan lintulauta, mutta terve-
ys- ja hygieniasyistä se piti pois-
taa. Kerron kuitenkin lapsille 
omasta lintujenruokintaharras-
tuksestani.

Monet lapset eivät voi pitää 
omaa eläintä esimerkiksi per-
heen allergian tai elämäntilan-
teen vuoksi. Lintujen ruokinta 
mahdollistaa eläinten elämään 
tutustumisen lähietäisyydeltä 
ja auttaa ymmärtämään niiden 
maailmaa. Samalla se on opetta-
vaista, kun voi tunnistaa eri lin-
tuja yhdessä vanhempien tai sisa-
rusten kanssa.

VIIMe TALVen kovat ja pitkään 
jatkuneet pakkaset verottivat lin-
tuvierailijoita. Iso osa niistä me-
nehtyi kylmään. Kun ottaa asi-
akseen huolehtia lintulaudasta 
ja sen vierailijoista, on ruokintaa 
jatkettava koko talven ajan. Lin-
nut oppivat nopeasti, mistä ruo-

kaa saa, ja jos ruokinta lopete-
taan yhtäkkiä, ne voivat meneh-
tyä, elleivät nopeasti löydä uut-
ta ruokintapaikkaa tilalle. Mikäli 
lähden esimerkiksi lomalle, jätän 
riittävästi ruokaa tarjolle.

Pienikin on tärkeä. Kun pitää 
huolen pienimmistä ja heikoim-
mista, saa siitä itselleenkin hy-
vää mieltä. Usein ajatellaan, et-
tä vain isoilla teoilla on merki-
tystä, mutta mielestäni jokaisel-
la taivaan linnullakin on oikeus 
hyvään elämään.”

MARIA-MELINA VÄyRyNEN

Kuka: Marjo Rintala, 60

Pallo kiertää – keneen se osuu 
seuraavaksi? Ehdota jotakuta tai 
vaikka itseäsi haastateltavaksi. 
Ehdotuksia voi laittaa tulemaan 
sähköpostilla osoitteeseen 
toimitus@rauhantervehdys.fi. 
Ehdotuksia voi vinkata myös 
numeroon 044 5626 450.
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Maata kiertelemässä

Oulun Pride-
osallistujille 
tarjotaan 
messujärjestelyjä
Oululainen Karjasillan seu-
rakunta ei järjestä sukupuo-
li- ja seksuaalivähemmistöjen 
North Pride -tapahtuman yh-
teydessä Sateenkaarimessua. 
Seurakuntaneuvosto jätti 19.6. 
messua esittäneen aloitteen 
pöydälle ja tarjosi Pride-väel-
le mahdollisuutta osallistua ta-
vallisen sunnuntaijumalanpal-
veluksen toteuttamiseen.

– On seurakuntalaisille kas-
vun paikka, jos ilmenee tar-
vetta mihinkään erillismes-
suun.  Jos meillä on ongelmia 
kohdata seksuaalivähemmis-
töjä arjessa, toivoisin, että ai-
nakin jumalanpalveluksessa 
mahduttaisiin samojen seini-
en sisälle samaan aikaan, tote-
aa Karjasillan seurakuntaneu-
voston puheenjohtaja, kirkko-
herra Juhani Lavanko. 

Oulun kirkkoherrat ovat yh-
dessä todenneet, ettei kaupun-
gissa järjestetä Sateenkaari-
messuja.

Parisuhde-
rukoukset 
vaikeuttavat 
Venäjä-suhdetta

Venäjän ortodoksisen kirkon 
metropoliitta Kirill I otti ark-
kipiispa Kari Mäkisen kanssa 
puheeksi rukoukset samaa su-
kupuolta olevien parien puo-
lesta. Kirill antoi jopa ymmär-
tää, että ne voivat nousta kirk-
kojen välisten yhteyksien es-
teeksi. 

Metropoliitta Kirill otti pa-
risuhdeasian yllättäen puheek-
si, kun arkkipiispa Kari Mäki-
nen, ortodoksisen kirkon ark-
kipiispa Leo ja katolisen kirkon 
piispa Teemu Sippo olivat vii-
me viikolla Moskovassa tapaa-
massa Kirilliä.

Kirill halusi, että Suomen 
kirkon näkemyksiä parisuhde-
rukouksista selvennettäisiin ja 
että venäläisten näkökulmasta 
kyse voi olla mahdollisuudesta 
jatkaa kirkkojen välistä vuoro-
puhelua.

– On hyvä, että meillä on 
foorumi, jossa on mahdollis-
ta katsoa, miten voidaan ym-
märtää toisen kirkon linjauk-
sia ja niiden seurauksia, Mäki-
nen sanoi Kotimaalle.

Englannissa parturiliike 
Brown käytti taannoin 
Jeesuksen kuvaa lehtimai-
noksessaan. Kuvassa Jee-

sus on valon ympäröimänä ja 
oheen on liitetty teksti: Hän tu-
lee… parasta laitattaa hiukset 
hyvin! (He is coming… better 
get your hair done!)

Mainoksesta oli tehty kak-
si valitusta, joiden mukaan se 
loukkaa kristittyjä. Valitusta oli 
perusteltu sillä, että mainokses-
ta voisi päätellä Jeesuksen arvi-
oivan ihmisiä ulkonäön perus-
teella. Kritiikkiä oli herättänyt 
myös humoristinen tapa kuvata 
Jeesuksen toista tulemista.

Parturiliikkeen edustajan 
mukaan mainoksia on jaettu 
myös paikallisiin kirkkoihin ja 

Jeesus tulee, 
onko tukka hyvin?

suurin osa ihmisistä on suhtau-
tunut siihen positiivisesti. Edus-
taja toteaa, ettei ketään haluttu 
loukata, vaan mainoksen oli tar-
koitus olla humoristinen ja erot-
tuva.

Mainontaa valvova taho The 
Advertising Standards Authority 
(ASA) antoi asiasta lausunnon, 
joka vapautti mainoksen louk-
kaussyytöksistä.

ASA arveli, että suurin osa 
kuluttajista ymmärtää sen ole-
van lempeämielinen viittaus 
raamatulliseen kertomukseen 
eikä suinkaan kristinuskon pilk-
kaamista. Todennäköisesti mai-
nos ei aiheuta vakavaa tai laajalle 
levinnyttä loukkausta, joten se ei 
riko mainonnan sääntöjä.

Vangit englantilaisessa 
HMP Whitemoorin van-
kilassa kertoivat oikeus-
ministeriön asettamal-

le tutkimusryhmälle vaihtaneen-
sa uskontoa saadakseen suojelua 
tai koska heidät pakotettiin siihen 
kiusaamalla.

Vanginvartijat kertovat nou-
dattavansa rauhoittelutaktiikkaa 
voimakkaan ja alati kasvavan is-
lamistisen ryhmän suhteen, ja 
erityisesti tuomittujen terroris-
tien, jotka on peloteltu värvää-
mään lisää tulevaisuuden ääri-is-
lamisteja.

Uskonnottomat vangit ker-
toivat välttelevänsä yhteenotto-
ja muslimien kanssa, sillä se voi-
si johtaa ryhmän kostoon. Vangit 
eivät myöskään käy suihkussa täy-

sin alasti eivätkä paista yhteisessä 
keittiössä pekonia tai muutakaan 
sianlihaa, jotta he eivät vain louk-
kaisi muslimeja.

Cambridgen kriminologian 
instituutin kirjoittaman raportin 
mukaan vankilan muslimiyhtei-
sössä on myös joitakin uhkaavia 
”raskassarjalaisia”, jotka keskit-
tyvät mieluummin valtasuhtei-
siin kuin uskonsa julistamiseen 
ja harjoittamiseen.

HMP Whitemoor sijaitsee 
Fenlandin kaupungissa kauka-
na useimpien vankien perheistä. 
Vankeja on noin 440, joista lähes 
kaikilla on yli kymmenen vuoden 
tuomio.

TEKSTIT: KATJA KIISKINEN
Lähde: The Telegraph

Pakkokäännytystä
vankilassa

Opastetuilla hautausmaa-
kierroksilla riittää ylei-
söä kesästä toiseen, vaik-
ka helteisinä sekä sateisi-

na päivinä yleisöä on hieman vä-
hemmän.

– Helteellä etenkään iäkkääm-
mät ihmiset eivät jaksa olla mu-
kana kaksi tuntia kestävällä kier-
roksella, toteaa oppaana toimiva 
Kirsi Eskola.

Hänen mukaansa parhaim-
millaan paikalle on saapunut sa-
tapäinen yleisö.

– Emme ole alkaneet karsia 
ryhmää, mutta automaattises-
ti osa jää pois, koska kaikki eivät 
kuule, mitä opas sanoo.

Maksuttomuus
helpottaa asioita
Oulun hautausmaalla Intiössä 
järjestetyt opastetut kierrokset 
olivat ennen maksullisia. Silloin-
kin yleisöä oli ruuhkaksi asti.

– Liput piti ostaa etukäteen, ja 
ne loppuivat usein kesken. Kier-
rokselle saapui myös väkeä ilman 
lippuja, mikä aiheutti kalabaliik-
kia, Eskola kertoo.

– Myös ajankohta aiheutti 
hankaluuksia, sillä kierros järjes-
tettiin sunnuntaisin, jolloin lippu 
piti hankkia jo perjantaina. Sääs-
tä ei voinut tietää varmaksi, eikä 
lippuja saanut enää samalle päi-
vää, harmittelee toinen opas Kaa-
rina Niskala.

Hän kertoo ehdottaneensa, et-
tä kierrokset siirrettäisiin maa-
nantaiksi.

– Samalla myös lisäsimme kier-
rosten määrää, Niskala sanoo.

Oppaiden mukaan kierrokset 
ovat olleet ilmaisia nelisen vuotta.

– Ensimmäisen ilmaisen kesän 
ryntäyksen jälkeen arvelimme, 
että kyse oli vain alkuhuumasta, 

Hautausmaa on täynnä tarinoita

mutta edelleen yleisöä saapuu pai-
kalle runsaasti, Eskola iloitsee.

persoonallista
kerrontaa
Nykyisin hautausmaakierrokset 
keskittyvät teemojen ympärille.

– Omassa repertuaarissani tyk-
kään Kuvernöörejä ja tervaporva-
reita -teemasta, Eskola sanoo.

Hän haluaisi laajentaa reper-
tuaariaan, mikäli aikaa vain olisi 
riittävästi. Oppaan työtä tehdään 
freelancerina muun työn ohessa.

– Materiaalia on valtavasti, jo-
ten perehtyminen vie aikaa.

Hän kertoo, että oppaat keskit-
tyvät tutkimaan esimerkiksi tiet-
tyä henkilöä, ja tieto jaetaan mui-
den kanssa. Myös toisten oppai-
den kertomuksista voi oppia.

– Olen käynyt kuuntelemassa 
kollegoideni kierroksilla ja niistä 
suosikkini on Kaiken takana on 
nainen! -teema. Historian kerto-
mukset ovat usein miesvoittoisia, 

mutta taustalla on vahvoja nais-
vaikuttajia, Eskola kertoo.

– Vaikka materiaali on sama, 
jokainen tekee kierroksestaan 
oman näköisensä.

Kaikilla
oma tarina
Oululaiset Eeva ja Seppo Ikonen 
ovat olleet mukana useilla opas-
tetuilla hautausmaakierroksilla.

– Tänne on mukava tulla sa-
malla kun käymme vanhempiem-
me haudoilla. Jokaisella ihmisel-
lä on oma tarinansa, ja niitä on 
mielenkiintoista kuunnella, Sep-
po Ikonen toteaa.

– Samalla tulee kaupungin his-
toria tutuksi, Eeva Ikonen lisää.

Hän harmittelee, että samaan 
aikaan järjestetään Hupisaarilla 
yhteislaulutilaisuuksia.

– Täytyy aina kolikkoa heittää, 
että kumpaan mennään.

KATJA KIISKINEN

Kierrokset lähtevät kello 18 

Oulun hautausmaan pääportilta

2.7. Kaiken takana on nainen!

9.7. Kaiken takana on nainen!

16.7. Siveltimellä ja sulkakynällä

23.7. Kuvernöörejä ja tervapor-

vareita

30.7. Sodan ja rauhan sankarit, 

Kaiken takana on Nainen

6.8. Siveltimellä ja sulkakynällä, 

Kuvernöörejä ja tervaporvareita

13.8. Leipää ja sirkushuveja, 

Sodan ja rauhan sankarit

20.8. Leipää ja sirkushuveja

Kaarina Niskala

Kirsi Eskola

Eeva ja Seppo Ikonen vierailevat hautausmaalla myös lastenlastensa kanssa.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n
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Muut seurakunnat

Yhdistykset

Oulun Kotiseurakunta
Tuulimyllynkatu 18
www.oulunkotiseurakunta.net
La 30.6. klo 18.00 JOSE CARMEL 
Intiasta. TERVETULOA! 

• Su 1.7 klo 14.00 Yhteislaulu tilaisuus 
 Kiimingissä Koitelinkoskella
• Ti 3.7 klo 18.00 Rukouskokous
 Matias Posio
• Su 8.7 klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Aila Pyörälä ja Anja Nousiainen
• Ti 10.7 klo 18.00 Rukouskokous
 Feija Friman
• Su 15.7 klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Feija Friman

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

To 28.6. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. 
Su 1.7. klo 18 Iltakirkko, Tuomo Kokko, Armas 
Lindberg. To 5.7. klo 19 Rukousilta, Risto 

Wotschke, Tauno Jurvelin. Su 8.7. klo 18 Ehtoolliskirkko, Reijo Saarela, Risto 
Wotschke. To 12.7. klo 19 Rukousilta, Hannu Valkonen. www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

.
Pe 29.6. klo 19.30 LIFT-ilta Kauppatorilla.
Su 1.7. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Hannu 
Orava, Mika Keisu, Ahti Kurki. Su 1.7. klo 17 
Church@78, International Service, Juan
Castillo, Neil Berry, Rachel and Andrey Sirotkin.
Ke 4.7. klo 19 Sana ja rukous, Mikko Saukkonen, 

Hannu Orava. Pe 6.7. klo 19.30 LIFT-ilta Ruksalla, Ilmari Jorma. Su 8.7. klo 11 
Jumalanpalvelus, Jouni Vikström, Hannu Orava, Noomi Ontronen. Su 8.7. 
klo 17 Church@78, Mikko Saukkonen, Mia Barnes, Nicki Berry. Ke 11.7.
klo 18 Seurakuntaan tutustumisilta. Kahvitarjoilu. Ke 11.7. klo 19 Sana ja 
rukous, Aila Pyörälä.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12
www.uskotv.fi TERVETULOA! 

30.6. La Piknik Ainolan puistossa klo 15.00-17.00. 
Su 1.7. Lauluhetki puistossa klo 14.00.

Jumalanpalvelus klo 15.00 Vapaa Seurakunnassa.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

Su 1.7.klo 11.00  
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Herättäjäjuhlien lähtöseuroja: su 1.7. klo 15.00 Kastellin kirkossa, Töllin-
tie 38, Oulu, su 1.7 klo 18.00 Lamminahon talolla Vaalan Nuojualla,  
su 1.7. klo 19.00 Pulkkilan kirkossa 
Herättäjäjuhlat: Isossakyrössä 6.-8.7.
Tervetuloa mukaan!

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.

(luterilainen, herätyskristillinen)
Tervetuloa tutustumaan hengelliseen kesäkotiin!

Kellonkartano 50 v

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa! Kesällä ei seuroja Toukomettisessä.

Viikkoseurat jatkuvat 29.7. klo 17.
Tervetuloa! 

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.

Puinen USB-risti,
4 gb
15 €

12 €!

Linnankatu 31, 90100 OULU
Aukiolo: ma - pe 10-17, la 10-15
       www.biblia.fi,        08372732i P

eM-kisat ovat koitos myös kisapapille
Parhaillaan yleisurheilun 
eM-kisoissa 
työskentelevän kisapappi 
Leena Huovisen mukaan 
urheilun arvokisoissa 
on oma draaman 
kaarensa. Osa-aikaisuus 
auttaa kisapappia 
näkemään tarkemmin 
urheilumaailman ilmiöitä.

Euroopan yleisurheileva 
nuoriso on kokoontunut 
Helsinkiin EM-kisoihin. 
Suomen joukkueen muka-

na on perinteiseen tapaan myös 
kirkon edustaja. Helsingin EM-
kisat ovat kisapappi Leena Huo-
viselle jo 20. arvokilpailut. 

– Olen kisojen aikana jouk-
kueen käytettävissä 24/7. Edeltä-
jäni Göran Hellberg ohjeisti mi-
nua aikanaan siten, että tarjol-
la saa olla, mutta ei tyrkyllä. Tuo 
ohje on ollut älyttömän hyvä. In-
hoan lällyä termiä rinnalla kul-
kemisesta. Mutta sitähän tämä 
työ tietysti on, Huovinen pohtii.

Hän on EM-kisojen aikana osa 
joukkueen yleisjohtoa ja osallis-
tuu moniin käytännön tehtäviin. 
Huovisen mukaan arvokisoissa 

on oma draaman kaarensa. 
– Kisojen alussa kaikki ovat 

toivoa täynnä ja kaikki tuntuu 
olevan mahdollista. Jatkossa tun-
nelma riippuu siitä, millaista me-
nestystä tulee. Sillä on vaikutus-
ta koko joukkueeseen ja varsinkin 
niihin, jotka tekevät omat suori-
tuksensa vihoviimeisinä. 

Arvokisat on oma maailmansa. 
– Siihen hyppää kisojen alkaes-

sa. Pois tullessa on aina mietittä-
vä hetki, että mikä normaalimaa-
ilma oikein on. Ei esimerkiksi saa 
automaattisesti ruokaa akkredi-
tointikortti kaulassa.

Papin työ antaa valmiuksia, 
joista on hyötyä myös urheilu-
maailmassa. 

– Papin työssähän ovat läsnä 
elämä ja kuolema ja kaikki siltä 
väliltä. En tiedä voiko sanoa, ettei 
hätkähdä mistään. Mutta sellaista 
asennetta papin työ tuo, että kai-
kesta selvitään.

Työyhteydestä  
ystävyyteen
Huovisen ensimmäiset arvokisat 
olivat vuoden 2004 Ateenan kesä-
olympialaiset. Sittemmin hän on 
ollut mukana säännöllisesti olym-
pialaisissa, yleisurheilun arvoki-
soissa ja hiihdon MM-kisoissa se-
kä satunnaisesti muiden lajien ar-
vokisoissa. 

Huovinen osallistuu mahdol-
lisuuksien mukaan myös urhei-
lijoiden leireille. Keväisin hän ta-
paa olla mukana yleisurheilijoi-
den etelänleirillä. Tänä keväänä 
leiri pidettiin Portugalissa. 

– Leireillä vapaata aikaa on 
enemmän kuin arvokisoissa. 
Näin urheilijoiden ja joukku-
een muiden jäsenten kanssa pys-
tyy keskustelemaan paremmin. 
Monesti nuo keskustelut voivat 
muuttua aika syviksikin. 

Monet urheilijat ja muut urhei-
lukuvioista tutut henkilöt pyytä-
vät Huovista pitämään kirkollisia 
toimituksia. 

– Näiden kahdeksan vuoden 
aikana minulla on ollut kymme-
nittäin kastamisia ja vihkimisiä. 
On tietysti suuri luottamuksen-
osoitus, että näihin hetkiin pyy-
detään mukaan.  

– Eräs urheilija sanoi kerran, 
että näen heidät ensisijaisesti ih-
misinä. Se oli hieno palaute. Osas-
ta urheilijoista ja taustaihmisistä 
on tullut vuosien mittaan ystäviä-

ni. Tapaamme muutenkin kuin 
työn merkeissä.

Uteliaisuutta ja  
avointa mieltä
Leena Huovinen tekee kisapa-
pin töitä 60–70 vuorokautta 
vuodessa. Muuten hän toimii 
Helsingin yliopistossa korkea-
koulupappina. Kisapapin työn 
kautta Huovinen on mukana 
myös erilaisissa työryhmissä ja 
toimikunnissa. 

Huovisen mukaan kisapa-
pille riittäisi töitä enemmän-
kin. Hän näkee osa-aikaisuu-
dessa hyviä puolia. 

– Täysipäiväinen kisapapin 
työ tietäisi paljon lisää matkus-
telua. Ison perheen äitinä siinä 
olisi omat ongelmansa. 

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Lasten ja nuorten 
kesäleiri (2. luokkalaisil-

le ja siitä isommille) Kalajoella 
4.8.–7.8.2012 Ilm. 30.7. menn. 
sinikka.harkonen@lumijoki.fi,
044 503 7080. Lisät. Pekka Siito-
nen 040 5357567, http://pohjois-
pohjanmaa.sekl.fi
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Sinappia

Olen joskus 
miettinyt, että 
on se sentään 
hienoa, että 
tätiä ei poisteta 
kaverilistalta, 
vaikka se ei 
olekaan ihan cool.

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

Merkkipäiviä

Rovasti
Arto Samuli Kouri

70 vuotta 30.6.2012 juhlitaan 7.7.
perhepiirissä ystävien parissa 
Kittilästä pohjoiseen. Muistamiset 
Suomen lähetysseuralle tilille 
FI1680001400182671 (viesti: Ako70v)
ja Kiimingin vanhusten talojen
asukasviihtyvyyteen tilille 
FI9457415340002734 (viesti: Ako70).

eM-kisat ovat koitos myös kisapapille

– Ehkä vielä tärkeämpi osa-ai-
kaisuuden etu on, että siten urhei-
lumaailman ytimessä ei ole koko 
aikaa. Kun ilmiöstä on etäämpä-
nä, joitain asioita voi nähdä tar-
kemmin. Näin voi olla parhaalla 
tavalla avuksi.

Monien arvokisojen käymi-
nen on tuonut Huoviselle rutii-
nia. Hän muistuttaa, että jokai-
nen arvokisa on kuitenkin oman-
laisensa. 

– Kokemus on otettava käyt-
töön. Samalla on pidettävä itsen-
sä uteliaalla ja avoimella mielel-
lä. Jos asenteena on, että “tämä on 
jo nähty”, niin kisapapin hommat 
kannattaa lopettaa.

JUHANA UNKURI

Kirkko tekee 
monipuolista 
urheiluyhteistyötä

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ollut pit-
kään mukana niin huippu-urheilutoiminnassa 
kuin paikallisen tason urheiluyhteistyössä. 

Leena Huovisen edeltäjä Göran Hellberg aloit-
ti osa-aikaisen kisapappityönsä vuoden 1972 kesäolym-
pialaisissa. 

Vammaisurheilun puolella on ollut kisapappitoimin-
taa vuodesta 1996, jolloin Mauri Vihko oli mukana ke-
säparalympialaisissa. Olli-Pekka Silfverhuth on toimi-
nut vammaisurheilun osa-aikaisena kisapappina vuo-
desta 2004 lähtien.

Lisäksi seurakunnat ja kirkolliset järjestöt ovat järjes-
täneet jo pitkään urheilu- ja liikuntapainotteisia rippi-
kouluja. Kuortaneen Urheiluopistolla on työskennellyt 
vuodesta 2006 lähtien päätoiminen liikuntapappi Eeva-
Liisa Helle.

Kirkko on laajentamassa toimintaansa urheiluakate-
mioihin. Urheiluakatemiat ovat opiskelu- ja urheilupaik-
kakunnille syntyneitä yhteistyöverkostoja, joiden kautta 
halutaan tukea urheilijan valmentautumisen, opiskelun 
ja muun elämän yhteensovittamista. Tampereen, Joen-
suun ja Turun seudun urheiluakatemioissa on pilotti-
hankkeita, joissa on kirkon edustus.

JUHANA UNKURI

Mar k ku Mat t i l a

  

Kummitädin 
vuodatus

Hyvä että edes tunnistan nuorta miestä kir-
konpenkissä. Hiuskuontalo on vaihtanut 
väriään ruskeasta vaaleaan, korvissa roik-
kuvat värikkäät kiekurat ja hartiat ovat le-

ventyneet huimasti. 
Sydämen täyttää ylpeys. Noin iso miehenal-

ku siitä on tullut! Seuraavaksi sydämeen hyök-
kää ajatus: Muutos on tapahtunut huomaamatta, 
missä minä olen ollut? Milloin olen viimeksi ju-
tellut kasvokkain kummipojan kanssa? 

Ihan tietämätön en ole ollut nuoren miehen 
vaiheista. Vanhempien ja isovanhempien kans-
sa tulee vaihdettua kuulumisia, ja siinä samalla 
käydään läpi nuoren viimeisimmät tempaukset.

Olen huomannut, että kummin tehtävä on 
paitsi tukea nuorta, myös olla kuuntelijana van-
hemmille, heidän iloilleen ja peloilleen. Jos nuor-
ta itseään mietityttää tulevaisuus, niin se mieti-
tyttää myös hänen vanhempiaan ja isovanhem-
piaan. 

Mutta en mi-
nä ole viime vuo-
sia ollut ihan il-
man kontaktia 
kummipoikaan. 
Olemme Face-
book-kavereita, 
joten olen pääs-
syt kurkistamaan 
teinin elämään 
sitä kautta. Tai-
danpa tietää jos-
kus jopa vanhem-
pia ennen, kuka on nykyinen tyttöystävä ja mil-
laisissa tunnelmissa viikko alkaa.

Muutaman kerran olen kommentoinutkin jo-
tain kummipojan ja kaverien keskustelua. Jäl-
keenpäin olen joskus miettinyt, että on se sen-
tään hienoa, että tätiä ei ole poistettu kaverilis-
talta, vaikka se ei olekaan ihan cool.

Kirkossa suuntaan kohti kummipoikaa, jo-
ka heittää vitsiä kavereiden kanssa hymykuopat 
kasvoillaan. Kummitädin kohdalle tullessa katse 
suuntautuu kohti kengänkärkiä, kuulema ei jän-
nitä. Kerron, että minä muistan hyvin oman rip-
pipäiväni, ja uskon että niin hänkin muistaa.

Messussa pääsen siunaamaan nuorukaisen yh-
dessä papin kanssa. Vaikka tehtävä on pieni, huo-
maan kättä pään päälle nostaessani sormien tä-
risevän liikutuksesta. Ja tiedän sen: Tämän mi-
nä ja kummipoika muistamme lopun ikäämme.

ELSI SALOVAARA

Kisapappi Leena Huovinen on arvokisojen aikana suomalaisurheilijoiden apuna ympäri vuorokauden.
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eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys on tauolla kesä- ja hei-
näkuun ajan. Radiopyhäkoulu 
lähetetään sunnuntaisin kello 
8.45 valtakunnallisena lähe-
tyksenä.

Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
To 28.6. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa Re-
bekka Naatus pohtii vanhoil-
lislestadiolaisuuden olemusta 
valoineen ja varjoineen.
Pe 29.6. klo 14.40 Päivän va-
linnassa vieraillaan Lämsän-
järven Lastenpäivillä. Lasten-
päivät tarjoavat maksutonta 
toimintaa ja aterian oululai-
sille lapsille. MS Juttu lasten-
päivistä s. 10–11.
Pe 29.6. klo 16.03–17.00 Toi-
von tuomiokapituli. Tarvit-
seeko kirkko enää ekumeni-
aa? Keskustelijoina Suomen 
ekumeenisen neuvoston jäsen 
Päivi Jussila ja Rauhan Terveh-
dyksen toimittaja Riitta Hir-
vonen. MS
Ma–ke klo 16.20 Armonpulla-
ohjelma.
Ke 4.7. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus. Opettaja Sai-
la Kukkohovi-Jämsän usko on 
iloista. Hän löysi vaatteisiin-
sa kirkkaat värit, vaikka lapse-

na opetettiin, että ne ovat syn-
tiä. MB
To 5.7. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään ohjelmassa Kir-
kon tutkimuskeskuksen tut-
kija Hanna Salomäki valottaa 
Suomen herätysliikkeiden his-
toriallista taustaa. MP
Pe 6.7. klo 16.03–17.00 Toi-
von tuomiokapitulissa pohdi-
taan, onko uskonnollinen elä-
mä siirtymässä verkkoon.
Ma–ke klo 16.20 Armonpulla-
ohjelma.
Ke 11.7. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus. Osmo Lassi 
kertoo uskostaan ja siitä, kuin-
ka selvisi alkoholismista. MB
To 12.7. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa tut-
kija Hanna Salomäki pohtii 
millaiset suhteet kirkolla ja 
herätysliikkeillä on tämän päi-
vän Suomessa. MP

Radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 1.7. klo 10 radiojumalan-
palvelus Ylivieskan kirkosta.
Su 8.7. klo 10 radiojumalan-
palvelus Nivalan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 1.7. klo 10 konfirmaatio-
messu Oulun tuomiokirkosta. 
Messun toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, ja häntä avustaa 
Mari Flink. Kanttorina on Ris-
to Ainali.
Su 8.7. klo 10 messu Oulun 

tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Kaido Soom, ja häntä 
avustaa Mari Flink. Kanttori-
na on Henna-Mari Sivula.

Radio yLE 1, 90,4 MHz
www.yle.fi/radio1
Su 1.7. klo 18 Suomen Rau-
hanyhdistysten Keskusyhdis-
tyksen suviseurat Lopelta. Pu-
hujina kappalainen Martti Sal-
linen Iisalmesta ja sosiaalineu-
vos Esa Koukkari Haukipu-
taalta. Kanttorina ja urkuri-
na Juha Paukkeri. Esilaulaja-
na Kullervo Latvanen. Virret: 
173:1,2,5, 383, 312.
Su 8.7. klo 18 Herättäjäjuhlat 
Isostakyröstä. Puhujina reh-
tori Jukka Hautala, kirjailija 
Minna Kettunen, rovasti Mar-
jatta Kaartinen ja kirkkoherra 
Krister Koskela. Ohjelma on 
nauhoitus edelliseltä päivältä.

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

Kempeleen 
nettiradio
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi. Ju-
malanpalvelustiedot löydät si-
vulta 13.

Radio Dein toimittajat: MS = Mikko Salmi, MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta

• 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

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

	 •	fysioterapia		 •	lymfaterapia		 •	hieronta	
	 •	jalkojenhoito		 •	liikuntaryhmät		 •	kurssipalvelut

Ajanvaraus	ja	tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas	Hyvinvointi

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

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

Arvoisat	Omaishoitajat!

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

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

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

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 •
 
siivous ja kodinhoito

•
 
lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

Terveydenhoitoa

Lue 
ja anna   

palautetta
www.rauhantervehdys.fi

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

HAUTAKIVIEN OIKAISUT
040-718 3141

OULUN SEUTU

Palveluja tarjotaan

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.

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit
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SIJAISKANTTORIKOULUTUS
Ylitornion kristillisellä opistolla alkaa tammikuussa 2013 sijais-
kanttorina toimiville tai tehtävästä kiinnostuneille kevätluku- 
kauden pituinen koulutusjakso. Koulutukseen pääsyn edellytyksenä 
on pianonsoitto- ja nuotinlukutaito. Koulutus sopii myös kirkkomusii-
kin ammattiopintoihin pyrkiville.

Koulutus sisältää aihekokonaisuuksia seurakunnan jumalanpalvelus- 
tehtävästä, soittoharjoituksia, kuoro- ja lauluharjoituksia, virsi- ja kirkko-
musiikkiin tutustumista, seurakunnallisia aineita ja valmiuksia ihmisen 
kohtaamiseen. Lähiopetuspäivät järjestetään opistolla ja soitto- 
harjoitukset omassa seurakunnassa.

Koulutukseen orientaation järjestämme 5.–7.10.2012, jolloin saa 
tarkempaa tietoa sisällöistä.

Pyydämme seurakuntia ilmoittamaan, onko tarvetta tällaiseen 
koulutukseen. Ilmoitukset pyydämme 10.8.2012 mennessä, lisä-
tietoja koulutuksesta teija.kaarre@yko.fi tai puh. 040 3590 242.

Opistolla järjestetään Hiljaisuuden retriitti 24.–26.8.2012. 
Ilmoittautumiset 16.8. mennessä opiston toimistoon puh. 040 3590 245.

Ylitornion kristillinen opisto
www.yko.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

TALOUSSUUNNITTELIJAN 
määräaikainen virka sijoituspaikkana  

hallinto- ja talouspalvelut

Virkaa koskevat tiedustelut henkilöstöpäällikkö  
Seppo Pitkäaho p. 040 510 2843 ja yhtymäjohtaja Ilpo  

Kähkönen p. 040 548 3233.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointi- 
palvelumme kautta 20.7.2012 klo 15 mennessä.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 
kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 
on noin 111 000. Päätoimisia työn- 
tekijöitä on noin 300.
www.oulunseurakunnat.fi

 

Haukiputaan seurakunnan jäsenmäärä on noin  
16 000. Seurakunnan palveluksessa on noin 35 työn-
tekijää. Haukiputaan seurakunta liittyy laajenevaan 
Oulun seurakuntayhtymään 1.1.2013.

Haukiputaan seurakunnassa on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA 
Tiedustelut tiimiesimies, emäntä Marjatta Paavola, p. 040 5946 285 
(lomalla 9.7. alkaen) tai kirkkoherra Jaakko Kaltakari, p. 045 6577 755 
(lomalla 24.7. saakka)

Virkaa koskeva ilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 
seurakuntayhtymän kotisivuilla www.oulunseurakunnat.fi > ajankoh-
taista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelum-
me kautta www.oulunseurakunnat.fi >> ajankohtaista ja vuoropuhe-
lua >> avoimet työpaikat.

Postitse saapuviin hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo tai CV (ei 
todistusjäljennöksiä).

Hakemukset osoitetaan Haukiputaan seurakunnan kirkkoneuvos-
tolle. Hakemusten tulee olla perillä 30.7.2012 klo 14 mennessä 
osoitteessa: Oulun seurakuntayhtymä, Kirjaamo, PL 122, Isokatu 9, 
90101 Oulu. Hakemuksia ei palauteta. 

Hakuaika virkaan päättyy 30.7.2012 klo 14.

Haukiputaan seurakunnassa on avoinna kaksi 
NUORISOTYÖN KESÄTYÖNTEKIJÄN paikkaa.

Toivomme, että hakijat ovat jo valmiita tai opintojen loppusuoralla olevia tulevia kirkon 
nuorisotyönohjaajia. Työt alkavat kesäkuun alussa ja ovat kestoltaan kaksi kuukautta.  Palkkaus 
määräytyy KirVesTes:n vaativuusryhmä 502 mukaan. Hakemukset on toimitettava 13.2.2009 klo 
12.00 mennessä osoitteeseen Haukiputaan seurakunta/Sami Puolitaival, Kirkkotie 10, 90830 
HAUKIPUDAS. Kuoreen merkintä ”nuorisotyön kesätyöntekijä”.   

Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Tarja Kainulainen p. 040–824 5861, pastori Sami Puolitaival p. 045–
139 3478. Sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi 

Paikkoja avoinna

Koulutusta

  MÄNTYKODIN KOTIHOITO 

Omaishoitaja - meiltä saat palvelusetelillä 
kotihoitopalveluita. 

          Arjen elämä arvossa 

Tarjoamme korkealaatuista  
 

 Hoitoa-, hoivaa ja huolenpitoa 

 Kotisairaanhoitoa 

 Siivouspalveluita 

Kotihoidollamme on ISO9001-laatusertifikaatti 

Ota yhteyttä, niin 
sovitaan maksut-
tomasta palvelu-
tarpeen kartoituk-
sesta.  

Lisätietoja saat: 

044-5504 804 (ark.7-15)   

044-5504 831 (ark.7-14)  

044-5504 805 
  www.mantykoti.fi 

Oulun seurakuntayhtymän 
laajentumissopimus hy-
väksyttiin yhtymään liit-
tyvissä Kiimingin ja Ou-

lunsalon seurakuntaneuvostoissa 
31. toukokuuta. Kolmannessa liit-
tyvässä seurakunnassa, Haukipu-
taalla, vastaava päätös tehtiin 12. 
kesäkuuta. 

Kaikissa kolmessa liittyvässä 
seurakunnassa on myös järjestetty  
tiedotustilaisuudet Oulun seura-
kuntayhtymän laajenemisen vai-
kutuksista. 

Ensi vuoden alusta kaikkia 
seitsemää seurakuntaa koskevia 
päätöksiä tehtiin jo Oulun seura-
kuntien yhteisen kirkkoneuvoston 
kokouksessa 14. kesäkuuta. 

Käsittelyssä oli muun muas-
sa 30 valtuutetun allekirjoittama 
aloite partiotyön järjestämisestä 
seurakuntayhtymässä. 

Aloitteen allekirjoittajat esittä-
vät, että partiosta vastaavan nuo-
ristyönohjaajan vakanssi tulee pi-
tää seurakuntayhtymän alla. Li-
säksi jokaisessa seurakunnassa 
olisi partiotoiminnasta vastaava 
työntekijä.

Aloite: Partiotyö
halutaan pitää yhteisenä 

Perusteina he toteavat, että 
partiotyö on osa seurakuntien 
työtä ja lippukunnat tarjoavat 
evankelisluterilaisen tunnustuk-
sen mukaista uskontokasvatusta. 

Allekirjoittajat pelkäävät, että 
mikäli partiotyö siirtyy pelkäs-
tään yksittäisten seurakuntien 
vastuulle, lippukunnat joutuvat 
eriarvoiseen asemaan riippuen 
kunkin seurakunnan resursseista.

Kirkkoneuvosto jätti asian  
seurakuntayhtymän johdon val-
misteltavaksi.

päivärippikoulu on  
jatkossa maksuton
Oulun yhteinen kirkkoneuvosto 
näytti vihreää valoa myös kirk-

2013
oULU LaajENEE

koherrojen tekemälle ehdotuk-
selle ensi vuoden rippikoulumak-
suista.

Leiririppikoulu, johon kuuluu 
kuljetus maksaa ensi vuonna 60 
euroa. Leiri ilman kuljetusta puo-
lestaan 45 euroa. Leiririppikoulu, 
johon kuuluu kuljetus sekä linja-
auto leiriajaksi, maksaa 160 eu-
roa. Päivärippikouluun, johon si-
sältyy yksi ateria päivässä, pääsee 
ilmaiseksi.

Hinnat ovat samaa tasoa tä-
män vuoden maksujen kanssa. 
Tosin päivärippikoulusta on tänä 
vuonna peritty 25 euron maksu. 

KATJA KIISKINEN
ELSI SALOVAARA

Haukiputaan seurakun-
nan kanttori Hannu Nie-
melälle on myönnetty di-
rector musices -arvonimi. 

Oulun hiippakunnan tuomioka-
pituli antoi asiasta päätöksen is-
tunnossaan 29. toukokuuta.

Kyseessä on arvonimi, jonka 
tuomiokapituli voi myöntää ansi-
oituneelle urkurille tai tasavallan 
presidentti ansioituneelle muusi-
kolle.

– Lämmittää kovasti mieltä, et-
tä minun katsottiin olevan tämän 
nimityksen arvoinen, puhelimitse 
tavoitettu Niemelä toteaa.

Hannu Niemelästä director musices
Arvonimeä Niemelälle haki 

Haukiputaan seurakunta yhdessä 
Haukiputaan kirkon kamarikuo-
ron kanssa. Niemelä itse sai tietää 
asiasta vasta, kun tuomiokapituli 
ilmoitti päätöksestään.

– Juhlistimme nimitystä lähi-
piirin ja kuoron kanssa samalla, 
kun vietin 50-vuotissyntymäpäi-
vääni, Niemelä kertoo.

Piispa Samuel Salmi luovut-
taa Niemelälle myöhemmin syk-
syllä nimityksen tiimoilta kun-
niakirjan.

KATJA KIISKINEN

A r k i s to  /  S anna Tu r u n e n

Hannu Niemelä

A r k i s to  /  Ty t t i  Pää k kö n e n
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Oulun seurakuntien eläk-
keellä oleva nuoriso-
työnjohtaja Yrjö ”Yyte” 
Loukkola muistaa hy-

vin, kuinka poikajoukko – johon 
hänkin kuului – mennä viiletti 
kesäisin sotavuosien jälkeen in-
nokkaasti Hietasaaren kesäkodil-
le lastenpäiville. Pojille ja tytöil-
le tarjoiltiin leiripäivän keskellä 
yksinkertaista, mutta tarpeeseen 
tullutta ruokaa: soppaa ja puuroa. 

1950-luvun lopussa Loukko-
lasta tuli Oulun Tuomiokirkko-
seurakunnan poikatyöntekijä. 
Hän ryhtyi järjestelemään las-
tenpäiviä työntekijänä. Loukkola 
kertoo varhaisilta työvuosiltaan, 
että parhaimpina päivinä Hieta-
saaressa juoksenteli yli 300 lasta. 

Lapsia laivalla  
Hietasaareen
Loukkola haluaa antaa kunnian 
suositusta ja usean vuosikymme-

nen ajan Oulussa jatkuneesta toi-
minnasta Oulun NMKY:lle, jo-
ka 1940-luvulla käynnisti Hieta-
saaressa kesäpäivätoiminnan vä-
hävaraisille lapsille. Myöhemmin 
seurakunta osti NMKY:ltä silloi-
sen Hietasaaren kesäkodin.

Erään historiatiedon mukaan 
lastenpäiville saatiin alkuvaihees-
sa ruokaa lahjoituksina oululais-
kauppiailta.   

– Kun seurakunta mietti joskus 
1970–80-lukujen maissa Lämsän-
järven leirikeskuksen ostamista, 
minulle sanottiin, että se hanki-
taan, mutta siellä on aloitettava 
heti lastenpäivät, Loukkola valot-
taa Hietasaaressa ja Lämsänjär-
vellä yhä järjestettävän kesätoi-
minnan historiaa. 

Eräs Loukkolan muistikuva 
saattaa hämmästyttää nykyoulu-
laisia: kauan sitten Oulun torilta 
lähti laiva Hietasaareen. Yksi py-
sähdyspaikka oli kesäkodin laitu-

Sukupolvet ylittävää kesäriemua
Oulun seurakuntien 
lastenpäivillä on 
käyty sotavuosista 
saakka. Leena 
Piipponen kannusti 
tänä kesänä poikaansa 
Lämsänjärvelle, 
sillä äidille itselleen 
jäi aikoinaan 
lastenpäivistä hyvät 
muistot. Lastenpäiviä 
järjestetään vuosittain 
sekä Hietasaaren 
että Lämsänjärven 
leirikeskuksissa.

ri. Laivalla lapset pääsivät kulke-
maan kesäpäiville, sillä se kyyditsi 
päivän jälkeen heidät myös takai-
sin torin rantaan.

Toisessa polvessa  
kesäpäiville
Oululaisäiti Leena Piipponen kä-
vi 1970-luvun loppupuolella Hie-
tasaaressa lastenpäivillä. Tänä ke-
sänä hän tuo vuorostaan oman 
kymmenvuotiaan poikansa Läm-

sänjärvelle.
Piipponen myöntää, että äidin 

hyvät muistot jouduttivat rohkai-
semaan jälkikasvua lastenpäiville .

– Yllättävän samantyyppis-
tä tekeminen on nykyisin kuin 
minunkin lapsuudessani. Uin-
tia en muista, mutta veneretkiä 
odotimme innokkaasti. Etsimme 
aarteita ja pelasimme lautapelejä. 
Luonnossa oleminen oli tärkeää: 
oli jännittävää etsiä sammakoita, 
Piipposen perheen äiti kertoilee.

– Kun itsellä on tällaisia hyviä 
muistikuvia omasta lapsuudesta, 
tuntui hyvältä kuulla, että poika-
kin viihtyy lastenpäivillä.

Nykyinen kesäseteliläinen, 
entinen leiriläinen
Marianne Jokelainen on tänä ke-
sänä kesäsetelinuorena Lämsän-
järvellä. Vielä muutamia vuosia 
sitten Marianne oli itse samassa 
paikassa leiriläisenä. Lastenpäi-

Kun itsellä on tällaisia 
hyviä muistikuvia 
omasta lapsuudesta, 
tuntui hyvältä kuulla, 
että poikakin viihtyy 
lastenpäivillä.

Leena Piipponen

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

Marianne Jokelainen on nykyisin töissä Lämsänjärven lastenpäivillä.

Lastenpäiviä alettiin järjestää Oulussa sotavuosien jälkeen. Hietasaaren tai Lämsänjärven rannassa voi siis pulikoida jo neljäs 
sukupolvi lastenpäiväläisiä. Tämä kuva on Lämsänjärveltä tältä kesältä.
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Sukupolvet ylittävää kesäriemua

”Lastenpäivillä kasvaa 
suvaitsevaisuuteen”

Lastenpäiville osallistuu yhä enemmän maahanmuuttajalapsia. Pa-
rin vuoden ajan päivillä on ollut mukana myös kehitysvammaisia 
lapsia. Seurakunnat tekevät yhteistyötä Oulun kaupungin palve-
luohjausyksikön kanssa. Sen kautta erityistä tukea tarvitseville tu-

levat omat avustajat.
– Niin sanottujen erityislasten määrä on lisääntynyt viime vuosi-

na, Tuiran seurakunnan lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
kertoo.

Hän pitää ”sekalaisen seurakunnan” yhteiseloa pelkästään hyvänä asi-
ana. Merenheimo-Mäenpää uskoo, että erilaisuus lisää suvaitsevaisuutta 
ja lähimmäisenrakkautta.

– Toki se tarkoittaa myös sitä, että henkilöstön on oltava lastenpäivil-
lä ammattitaitoista – ja kärsivällistä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten 
vuoksi leirillä ”puhutaan” nykyisin sanojen lisäksi kuvilla ja piirroksil-
la. Niiden avulla havainnollistetaan esimerkiksi se, mitä ohjelmassa on 
seuraavaksi.

– Osa maahanmuuttajalapsista taas kommunikoi iloisesti sekaisin 
englannilla ja suomella, Merenheimo-Mäenpää kertoo.

Hänen mukaansa yhä useampi vanhempi toivoo nykyisin, että las-
tenpäivät voisivat olla arkipäivisin kello 8–16. Tällä hetkellä toimintaa 
on kello 10–15. 

– Lastenpäivät ovat viriketoimintaa lapsille, mutta vanhemmista osa 
toivoisi niiden olevan "hoitopaikka".

RIITTA HIRVONEN

vistä jäi hyvä mieli: kavereita riit-
ti ja ruoka oli maukasta.

Juuri mukavien kokemusten 
vuoksi kesätyö ”Lämykällä” hou-
kutteli Mariannea.

– Halusin tulla lastenpäivil-
le uudestaan. Työpaikkana tämä 
on hyvä: työkaverit ovat kivoja ja 
viihdyn lasten kanssa, Marianne 
kertoilee.

Rutinoituneita ja  
ensikertalainen
Mariannen ja muiden ohjaajien 
huolehtivan katseen alla tänä ke-
sänä ovat muun muassa serkuk-
set Hanna Luttinen, Alisa Rauta-
rinta ja Milka Nyyssönen. Kesä-
kuun lämpimilläkin serkkujouk-
ko pelaa sisällä kaikessa rauhassa 
lautapeliä muun joukon pärskies-
sä rantavesissä äänekkäästi.

Hanna laskee olevansa kesäpäi-
villä jo neljättä kesää. Myös Alisa 
on konkarileiriläinen.

Serkukset odottavat rauhalli-
sesti kioskin avautumista. He ker-
tovat kioskipäivän olevan lasten-
päivien suosikkiohjelmanumero. 

Vaikka serkukset viihtyvät kes-
kenään, kavereita olisi tyrkyllä: 
Lämsänjärvellä on käynyt parin 
ensimmäinen viikon aikana päi-
vittäin noin sata lasta. 

Yksi heistä on Henry Laani-
nen, joka kesäkuun alussa vas-
ta totutteli lastenpäivien vilskee-
seen. Henrystäkin saattaa vielä 
tulla kokenut lastenpäivien kävi-
jä. Ensikokemuksen jälkeen hän 
oli todennut äidilleen Tiina Laa-
niselle olevansa innokas mene-
mään ”Lämykälle” uudestaan.

– Tuttu ohjaaja seurakunnan 
perhekerhosta helpotti kotiutu-
mista, Henryn äiti iloitsee. 

 RIITTA HIRVONEN
Lämsänjärven lastenpäivät 26.7. saakka. 

Katso ilmoitus sivulta 15.

   

arkisTojEN kÄTkÖisTÄ
Ylhäällä: 16.6.1983 ilmestyneessä 
Rauhan Tervehdyksessä uutisoitiin, 
kuinka lastenpäivätoiminta 
laajenee Hietasaaren lisäksi myös 
Lämsänjärvelle. 
Oikealla: 17.7.1991 ilmestyneessä 
numerossa puolestaan kerrottiin, 
kuinka lapset tekivät omia 
video-ohjelmiaan yhteiseen tv-
iltaan. Myös kansanedustaja 
Erkki "Susi" Pulliainen ja 
nimeltämainitsematon 
superpesissankari olivat käyneet 
tervehtimässä lapsia.

Serkukset Hanna Luttinen, Alisa Rautarinta ja Milka Nyyssönen viihtyvät porukassa lautapelejä pelaten.
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Ps. 13: 2-6 
Minä luotan sinun armoosi,
saan iloita sinun avustasi. 
Herra, kuinka kauan?
oletko unohtanut minut iäksi?
kuinka kauan peität minulta kasvosi?
      kuinka kauan huolet painavat mieltäni
      ja sydäntäni jäytää tuska?
      kuinka kauan viholliseni ovat voitolla?
katso minun puoleeni ja vastaa minulle,
Herra, jumalani!
      sytytä silmiini valo,
      älä anna minun nukkua kuolemaan,
ettei viholliseni sanoisi:
"Minä voitin hänet",
ettei vastustajani saisi iloita tappiostani.
      Minä luotan sinun armoosi,
      saan iloita sinun avustasi.
Minä laulan kiitosta Herralle,
hän pitää minusta huolen. 
kunnia isälle ja Pojalle
      ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. aamen.

Room. 14: 13-19
Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. 
katsokaa sen sijaan, ettette saata veljeänne 
kompastumaan ja kaatumaan. Herraan 
jeesukseen luottaen tiedän varmasti, ettei 
mikään ole sinänsä epäpuhdasta. Mutta jos 
joku pitää jotakin epäpuhtaana, hänelle se on 
epäpuhdasta. jos veljesi pahastuu ruoastasi, et 
enää ole noudattanut rakkauden vaatimuksia. 
Älä saata ruoallasi perikatoon sitä, jonka vuoksi 
kristus on kuollut. Älkää antako aihetta pilkata 
sitä hyvää, minkä olette saaneet. jumalan 
valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan 
vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki 
antaa. joka tällä tavoin palvelee kristusta, 
on jumalalle mieleen ja saa ihmistenkin 
arvonannon.
    Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja 
vahvistamaan toisiamme.

Luuk. 13: 1-5
juuri siihen aikaan jeesuksen luo tuli ihmisiä, 
jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen 
uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän 
verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. 
jeesus sanoi siihen: "Luuletteko, että he olivat 
suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, 
koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan 
– samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, 
ellette käänny. Entä ne kahdeksantoista, jotka 
saivat surmansa, kun siloan torni sortui heidän 
päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet 
johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? 
Eivät suinkaan – yhtä lailla te kaikki olette tuhon 
omia, ellette käänny."

Hetken tie on kevyt 
”Kun yössä yksin vaeltaa, voi kaltaisensa kohdata ja hetken tie on kevyt, kaksin kulkea.” 

Rakkauslaulun haaveelliset sanat kertovat ihmisen ikuisesta kaipuusta lajitoverin 
lähelle. Löytyisipä joku jonka lähellä on edes hetken helpompi olla!

Sillä niin pieninä murusina ovat rakkaus ja onni kovassa maailmassa, että kuka pys-
tyykään ne pysyvästi omakseen poimimaan?

Yli kaiken on ihmisen varjeltava sydäntään. Sydän on ihmisen tärkein ominaisuus. 
Siellä asuvat rakkaus, onni, viisaus ja mielenrauha. Mutta siellä voivat asua myös viha, 
katkeruus ja pelko. Ja vanha viisaus sanoo, että se mitä ruokkii itsessään eniten, on par-
haissa voimissa ja hallitsee sydäntä.

Kuinka on? Kun katson sisimpääni, mikä minussa on hallitsevaa? Millaisissa ajatuk-
sissa nousin tänä aamuna vuoteestani aamukahvin keittoon? Ajattelenko: onpa upea 
aamu, uusi päivä täynnä mukavia mahdollisuuksia? Mahdollisuuksia kohdata tiellä 
ystävä, uusi tuttava tai vanha kaveri. Mahdollisuuksia tehdä asioita, jotka tuottavat iloa 
itselle tai muille.

Vai nousenko ylös huonosti nukutun yön jälkeen päässä jyskyttäen? Muistanko ensim-
mäiseksi kuinka monta kertaa minua on loukattu, petetty, haavoitettu ja että joudun taas 
tänään kohtaamaan tuon kaiken?

Myönnän että elämässäni on liikaa huonoja aamuja. Ne paljastavat taipumukseni 
ruokkia negatiivisia tunteita itsessäni. Ja kun lähden liikkeelle väärällä jalalla, voi mennä 
pitkäänkin ennen kuin saan vian korjattua. Sillä ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, 
sanoo sananlasku. Tarvitsen toistuvasti jotain, joka pysäyttää minut kohtaamaan itseni. 
Tarvitsen armon kosketusta, Raamatun Sanasta löytyvää neuvoa, viisautta, lohdutusta 
ja rauhaa.

Älkää tuomitko ettei teitä tuomittaisi, sanoo Sana. Elämän ydinkysymys on armah-
tava suhtautuminen ympäristöön. Toisia ihmisiä tai elämää ympärillään ei voi muut-
taa paremmaksi vihaamalla, tuomitsemalla ja kostamalla. Koston kierre tuhoaa, mutta 
armahduksen jakaminen vapauttaa ja tuo rauhan. Ja Jeesus, armahtaessaan minutkin 
ristillä, vapautti minut armahtamaan toisen ihmisen.

TIMO JUNTUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai  1.7.2012
Psalmi: Ps. 13: 2-6 
1. lukukappale: Job 35:1-8
2. lukukappale: Room. 14:13-19
Evankeliumi: Luuk. 13:1-5

M
o

rg
u

e File / M
ary R

. V
o

g
t 



13   Nro 23    28.6.–12.7.2012

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 28.6.–12.7.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
konfirmaatiomessu su 1.7. 
klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, avustaa Mari 
Flink ja kanttorina Risto Ai-
nali. Lähetys myös www.vir-
tuaalikirkko.fi.
kesähartaus su 1.7. klo 12 
Oulun hautausmaan vanhas-
sa kappelissa. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja kantto-
rina Risto Ainali.
Messu su 8.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Kaido Soom, avustaa Mari 
Flink ja kanttorina Henna-
Mari Sivula. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.
kesähartaus su 8.7. klo 12 
Oulun hautausmaan vanhas-
sa kappelissa. Toimittaa Kai-
do Soom ja kanttorina Hen-
na-Mari Sivula.

Karjasillan seurakunta
Messu su 1.7. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa teol. yo 
Salla Autere, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.
Messu su 1.7. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Erja Järvi, 
avustaa teol. yo Anna Taus-
ta, kanttorina Sari Wallin.
sanajumalanpalvelus su 1.7. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa teol. yo Ee-
rika Granlund, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto.
Messu su 8.7. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa teol. yo 
Anna Tausta, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.
konfirmaatiomessu su 8.7. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Liisa Karkulehto, 
Jenni Koskenkorva ja Anna 
Savuoja, kanttorina Juha So-
ranta. Musiikkiavustajana 
Simo Ollikainen. Kastelli 3 
-ryhmän konfirmaatio.
Messu su 8.7. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
teol. yo Anna Tausta, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto.
konfirmaatiomessu su 8.7. 
klo 14 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Liisa Karkuleh-
to, Jenni Koskenkorva, Ar-
to Nuutinen ja Anna Savuo-
ja, kanttorina Juha Soranta. 
Musiikkiavustajana Simo Ol-
likainen. Kastelli 4 -ryhmän 
konfirmaatio.

Tuiran seurakunta
Messu su 1.7. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heikki 
Jämsä.
konfirmaatiomessu su 1.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Jaakko Syynimaa, avustavat 
Merja Ollila, Marika Alakop-
sa ja Pertti Keinänen, kant-
torina Tommi Hekkala. Tuira 
1 -ryhmän konfirmaatio.
Messu su 1.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avus-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Taru Ängeslevä, musiikis-
sa avustaa Ilona Kiesilä.

konfirmaatiomessu su 1.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Jaakko Syynimaa, avustavat 
Merja Ollila, Marika Alakop-
sa ja Pertti Keinänen, kantto-
rina Tommi Hekkala. Tuira 2 
-ryhmän konfirmaatio.
iltamessu su 1.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Taru Änges-
levä, musiikissa avustaa Ilona 
Kiesilä. Messussa käytössä al-
koholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 4.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, puhe Pertti Kei-
nänen, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu su 8.7. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Riikka Honka-
vaara, kanttorina Taru Än-
geslevä.
konfirmaatiomessu su 8.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Juha Valppu, avustavat Anssi 
Putila, Tiina Eskelinen ja At-
te Tolonen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Tuira 3 -ryhmän kon-
firmaatio.
Messu su 8.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Sanna Jukkola, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Katri Sippola.
konfirmaatiomessu su 8.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Juha Valppu, avustavat Anssi 
Putila, Tiina Eskelinen ja At-
te Tolonen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Tuira 4 -ryhmän kon-
firmaatio.
iltamessu su 8.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Jukkola, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Katri 
Sippola.
Viikkomessu ke 11.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Taru 
Ängeslevä.

Oulujoen seurakunta
Messu su 1.7. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Ai-
no Puutio, kanttorina Leo 
Rahko.
Messu su 1.7. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Messu su 1.7. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri.
konfirmaatiomessu su 8.7. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Riitta Kentala, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Huone-
suon rippikouluryhmä.
Messu su 8.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 

YLi-ii
sanajumalanpalvelus su 1.7. 
klo 12 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.
kansanlaulukirkko su 8.7. 
klo 12 Yli-Iin kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
saarna Aino Puutio, kantto-
rina Leo Rahko.

YLikiiMiNki
Messu su 1.7. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen.
kansanlaulukirkko su 8.7. 
klo 10 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Pentti Kortes-
luoma, saarna Aino Puutio, 
kanttorina Leo Rahko. Kirk-
kokahvit.

Hailuoto
sanajumalanpalvelus su 1.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
sanajumalanpalvelus su 8.7. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
konfirmaatiomessu su 1.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Pirjo Mänty-
vaara. Konfirmoitavana ke-
sän 2. leiririppikouluryhmä.
sanajumalanpalvelus su 8.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, kanttorina Elisa Mur-
toperä. Kutsutaan erityises-
ti kesäasukaat ja lomalaiset. 
Kahvit sään salliessa tapulis-
sa. Seurakunta tarjoaa kirk-
kokyytiä, ilmoittautumiset 
diakoniatoimistoon, p. (08) 
5472 636 ma klo 9–11.

Kempele
Messu su 1.7. klo 10 vanhassa 
kirkossa. Toimittaa Esko He-
loneva, diakoni Minna Sorva-
la, kanttori Marjo Irjala. Ta-
pulikahvit.
konfirmaatiomessu su 1.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avustaa Es-
ko Heloneva, diakoni Antti 
Ristkari, kanttori Marjo Irjala.
Messu su 8.7. klo 10 vanhassa 
kirkossa. Toimittaa Jonna Pii-
rainen, diakoni Jenni Siuvat-
ti, kanttori Tomi Heilimo. Ta-
pulikahvit.
konfirmaatiomessu su 8.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Anu Oja-
la, avustaa Jonna Piirainen, 
diakoni Merja Veikkolainen, 
kanttori Tomi Heilimo.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Messu su 1.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salo-
nen, avustaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Ulla Metsän-
heimo. Tapulikahvit tarjoa-
vat Kirkonkylän-Viitanmä-
en-Sammalojan palvelutyö-
ryhmät.

Messu su 1.7. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Raimo 
Salonen, kanttorina Annika 
Niskakangas.
konfirmaatiomessu su 8.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Au-
likki Rinta-Säntti, kanttorina 
Ulla Metsänheimo.

Liminka
konfirmaatiomessu la 30.6. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, avustaa Maria Ma-
tilainen, kanttorina Päivi Vie-
rimaa. Kesä 1 -leirin konfir-
maatio.
konfirmaatiomessu su 1.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, avustaa Kirsi 
Junnonaho ja Tytti Puranen, 
kanttorina Päivi Vierimaa. 
Kesä 2 -leirin konfirmaatio.
Messu 8.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruota-
nen, avustaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Marjukka Simuna.
sanajumalanpalvelus su 
15.7. klo 10. Toimittaa Ulla 
Nyyssönen, kanttorina Mar-
jukka Simuna.

Lumijoki
sanajumalanpalvelus su 1.7. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Olavi Palovaara, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.
sanajumalanpalvelus su 8.7. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Olavi Palovaara, kanttorina 
Juha Pöykkö.

Muhos
Messu su 1.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarna pastori Kalle Seppä-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov. Vietetään 50 vuotta sit-
ten ripille päässeiden kirkko-
pyhää, messun jälkeen ruo-
kailu ja juhla seurakuntata-
lossa.
konfirmaatiomessu su 8.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.

Oulunsalo
sanajumalanpalvelus su 1.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Päi-
vi Liiti,  kanttori Taru Pisto.
konfirmaatiomessu su 1.7. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Minna Salmi,  avustavat San-
na Korhonen ja Jenni Hepo-
oja, kanttorina Taru Pisto.
Messu su 8.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tapio Kortesluo-
ma, kanttorina Tarja Sakko.

Siikalatva
KeSTiLä
Messu su 1.7. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä, laulu Milla Jul-
kunen, ehtoollisavustajana 
Elma Kesti. Perinneruokailu 
seurakuntakodissa. Kestilän 
kyläpäivät.

PiiPPOLa
Messu su 8.7. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen, ehtoollisavustaja 
Enna Junno. Seppeleen lasku 
sankarihaudoilla. Siikalatva 
kotiseutujuhlan jumalanpal-
velus. Juhla ja kahvitus teltal-
la huoltoasemalla.
 
PuLKKiLa
sanajumalanpalvelus su 
8.7. klo 19 (huom. kelloaika) 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Arja Leinonen.

PyHänTä
Messu su 8.7. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen.

RanTSiLa
sanajumalanpalvelus su 1.7. 
klo 13 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Pekka Kyöstilä. Lähetyk-
sen tapulikahvio.
rantsilan kyläpäivien pe-
rinnejumalanpalvelus su 
15.7. klo 10 (huom. kelloai-
ka) Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri. Kanttorina 
Arja Leinonen, avustaa ve-
teraanikuoro. Seppelten las-
ku sankarihaudoilla. Rantsi-
lan vaivaisukon paljastus ja 
käyttöön siunaaminen.  Kirk-
kokahvit seurakuntakodissa.

Tyrnävä
sanajumalanpalvelus su 1.7. 
klo 10 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, kant-
torina Pentti Korkiakoski. 
Kirkkokuljetus. Temmes-päi-
vät. Vuoden 1962 rippikou-
lulaisten kirkkopyhä. Tem-
mes-päivien jälkeen vuoden 
1962 rippikoululaisten ta-
paaminen Temmeksen seu-
rakuntatalolla, jossa ruokai-
lu klo 13.30.
Messu su 1.7. klo 18 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Messu su 8.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, saarna Teemu 
Loppi, kanttorina Eeva-Mai-
ja Sorvari.

Rukous
Jumala,

meidän on niin helppo lausua

hätäisiä tuomioita toisistamme.

Sinä näet jokaisen ihmisen

avarammin ja syvemmin kuin kukaan.

Auta meitä kohtaamaan toisemme

ilman ennakkoluuloja

ja pinnallisia arviointeja.

Auta meitä käsittämään,

että vain anteeksi antaminen vie meidät

todelliseen yhteyteen toistemme kanssa.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Rukous kirkkovuosikalenterista
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enot oulussa 28.6.–12.7.2012M

Totuus12 –
Joko olet mukana?

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Laitoshartaus ti 3.7. klo 14, 
Vesper-koti. Anna-Mari Heik-
kinen.
Laitoshartaus ti 3.7. klo 15, 
Veljes-koti. Anna-Mari Heik-
kinen.
Laitoshartaus ti 3.7. klo 
18.30, Kuntotalo. Anna-Ma-
ri Heikkinen.
Laitoshartaus ke 11.7. klo 14, 
Aurinko-koti. Kaido Soom.
Laitoshartaus ke 11.7. klo 15, 
Senioritalo. Kaido Soom.

Karjasillan seurakunta
Herättäjäjuhlille lähtöseu-
rat su 1.7. klo 15, Kastellin 
kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
11.7. klo 18, Karjasillan kirk-
ko.

Musiikki ja kulttuuri
katso musiikkitapahtumat 
koosteesta s. 15.

Karjasillan seurakunta
"Näin unta kesästä kerran" 
Eino Leino -runoilta su 8.7. 
klo 19–20.30, Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus s. 15.

Diakonia

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 5.7. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Hietasaaren ke-
säillassa on nyt myös sauna 
lämmin. Ota peseytymisväli-
neet mukaan.
Viittomakielisten kesäret-
ki Suomussalmelle 9.–11.7.  
Majoitumme Scandic Hotelli 
Kiannon Kuohuissa ja vierai-
lemme Raatteentien opaste-
tussa 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 seurakuntien jä-
senet on vakuutettu matkan 
aikana. Lisätietoja Anne-Ma-
ri Kyllönen, p. 040 591 2657 
ja Urpo Luokkala, p. 044 755 
5554. Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
retken vetäjille.
kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 27.–31.8., Juuman 
leirikeskus. Leirin hinta on 
62 € sisältäen matkan ja täy-
sihoidon leirikeskuksessa se-
kä vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Ilmoittau-
tumiset ja tiedustelut 14.7. 
saakka anne-mari.kyllonen@
evl.fi tai p. 040 591 2657 ja 
30.7.–13.8. paula.kyllonen@
evl.fi tai p. 040 723 5880. Il-
moittautua voi myös www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo 
13.8. saakka.

NÄkÖVaMMaisET
Hautausmaakierros to 12.7. 
klo 17.30–19.30. Opastettu 
kävelykierros Oulujoen hau-
tausmaalla. Lähtöpaikkana 
Oulujoen kirkon ja hautaus-
maan pysäköintialue, Oulujo-
entie 69. Hautausmaan lisäk-
si tutustutaan myös Oulujoen 
kirkkoon ja pappilaan. Kier-
roksen jälkeen jäädään kirk-
koon klo 19 alkavaan Kesäil-
lan musiikkihetkeen. Kierros 
on maksuton. Paula on vas-
tassa lähtöpaikalla klo 17 al-
kaen. Mukava, jos ilmoitat 
etukäteen tulostasi, p. 050 
4305 178, niin osataan vara-
ta sopivasti opasystäviä mu-
kaan.

Lapset ja lapsiperheet
kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
Lastenpäivät Lämsänjärvel-
lä. Ks. ilmoitus s. 15. Lue jut-
tu s. 10–11.

Oulujoen seurakunta
junnuleiri 1.–3.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille 30.–

31.7., Vasamon leirikeskus. 
Ks. imoitus s. 15.
junnuleiri 3.–6.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille 1.–3.8., 
Vasamon leirikeskus. Ks. il-
moitus s. 15.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pienoismallikerho su 1.7. klo 
14, Heinätorin seurakuntata-
lo. Vetäjänä Tapio Huhtelin, 
p. 050 5479 657.

Tuiran seurakunta
Nuorisotyön nuotioilta to 
28.6. klo 17, Koskelan seura-
kuntakoti. Lämmin kesäkuun 
ilta, makkaranpaistoa, pelai-
lua, yhteislaulua ja hiljenty-
mistä. Niistä ovat suomalai-
set (ja Tuiran nuoren seura-
kunnan) torstaikesäillat teh-
ty! Tule mukaan ja tuo ka-
verisikin! Mukana seurakun-
nan nuorisotyöntekijöitä. Li-
sätietoa nuotioilloista nuori-
sotyönohjaaja Anssi Putilalta, 
p. 050 3408 982 tai anssi.pu-
tila@evl.fi. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
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.
karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä to 
9.8. klo 9–15, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ks. il-
moitus s. 15.
 
Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelijaa, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kesäkerho 28.6. 
klo 13, Palokan palvelukes-
kus. Tervetuloa viettämään 
kesäistä päivähetkeä. Lau-
letaan kesälauluja, keskus-
tellaan ja kahvitellaan. Mu-
kana Paula Kyllönen ja Auli 
Kuusela. 

Tuiran seurakunnan eläke-
läisten leiripäivä ti 14.8., 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Ks. ilmoitus s. 15.

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 seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoit-
tautumiset 24.8. mennes-
sä www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Lisätietoja Kari Reki-
lä, p. 050 5211 065, kari.reki-
la@evl.fi ja Atte Kääriäinen, 
p. 040 5060 315, atte.kaariai-
nen@evl.fi.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten leiri 16.–19.8., 
Juuman leirikeskus, Kuusa-
mo. Ks. ilmoitus s. 15.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten leiri 13.–16.8., 
Juuman leirikeskus, Kuusa-
mo. Ks. ilmoitus s. 15.

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 löydät 
lisätietoa osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/kalen-
teri.

Muut menot
Totuus12 palvelun ilta su 1.7. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Val-
mistaudumme yhdessä To-
tuus-tapahtumaa varten: pal-
veluryhmien muodostamista 
ja käytännön asioita sekä ru-
kousta. Lisätietoja www.yksi-
totuus.fi/rekry. Lue juttu s. 14.
Naisten ilta ma 9.7. klo 18–
20, Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Iltoja järjestetään: 9.7, 
23.7 ja 6.8. Ohjelmassa mm. 
hartaus, yhdessäoloa, sauno-
mista, tee/ kahvi ja mahdol-
lisuus makkaran (omat mu-
kaan) paistoon nuotiolla sään 
salliessa.

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. 

Totuus-tapahtuma järjestetään Oulun seudul-
la jo seitsemättä kertaa. Tapahtumapäivä on 
lauantaina 11. elokuuta

Tässä kristittyjen yhteisessä tapahtumas-
sa ovat mukana useimmat oululaiset seurakunnat. 

Olemme yhdessä kuuliaisia Jeesuksen antamalle 
lähetyskäskylle, kun tapahtumassa kohtaamme ja 
palvelemme kaupunkilaisia ilmaiseksi eri palvelu-
pisteissä. ”Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavak-
si vaan palvelemaan” (Matteus 20:28).

  Suunnitelmissa on ainakin teltta Oulun torilla ja 
lastentapahtuma Ainolan puistossa. Myös pyörän-
korjausta ja rukousta on saatavilla Oulun keskus-
tassa. Aiemmin samalla viikolla järjestetään muun 
muassa palvelukotivierailuja vanhusten palveluta-
loihin.

Myös sinun taitojasi, käsiäsi ja ennen kaikkea 
läsnäoloasi tarvitaan, jotta tapahtumasta saataisiin 
mahdollisimman monipuolinen ja tavoittaisimme 
mahdollisimman monta oululaista.

Mukaan pääset parhaiten tulemalla valmistaviin 
tilaisuuksiin:

Totuus12 Palvelun ilta sunnuntaina 1.7. klo 18 
Karjasillan kirkolla: Palveluun varustamista, palve-
luryhmien muodostamista ja rukousta 

Totuus12-valmennuspäivä lauantaina 4.8. klo 
12–18 Oulun Helluntaiseurakunnan tiloissa: Saam-
me koulutusta evankelioimiseen ja käymme läpi 
palveluryhmien käytännön asioita ja rukoilemme. 

Voit myös ottaa yhteyttä tapahtuman vastuun-
kantajiin: Suvi Nehvonen (palvelupisteet), p. 044 
553 6333,  snehvonen@gmail.com tai Pia Kankaan-
pää (palvelukotivierailut), p.  050 492 6940,  plan-
kila@hotmail.com. Lisätietoja osoitteesta www.yk-
sitotuus.fi/rekry.

Tuomiokirkossa 
avoimet ovet 

Opas paikalla 
joka päivä klo 10–21 

aina 3.9. saakka. 
Opastetut 

kirkkokierrokset 
torstaisin klo 18.

Grilli- ja lauluilta
torstaina 28.6. klo 18–20 
Karjasillan kirkon pihalla, 
sateella seurakuntasalissa. 

Mukana Ilkka Järviö, Satu Saarinen, 
Asta Leinonen ja nimikkolähettim-

me Aasiasta. 
Tervetuloa paistamaan makkaraa 

ja laulamaan yhdessä! 
Tarjolla myös salaatteja.

A r i  K au p p i l a

Laura Kehus palveli viime vuonna käsiä hoitaen.
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Kesäillan musiikkia -konsertit

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

torstaina 5.7. klo 20 Ylikiimingin kirkossa. 
Lauluryhmä Sela.

keskiviikkona 11.7. klo 19 Yli-Iin kirkossa.
Raimo Paaso, laulu, Elias Niemelä, urut.

torstaina 12.7. klo 19 Oulujoen kirkossa.
Eeva Holappa, yksinlaulu ja viulu, Saara Eskola, 
urut. Hartaus Antti Leskelä. 

Urkukonsertti
tiistaina 10.7. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Rolf-Henry Kunz (Frankfurt am Main / Saksa), 
urut. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa.

Kreikkalaisen Bysantin -kuoron konsertit

keskiviikkona 25.7. klo 18 Oulujoen kirkossa.
perjantaina 27.7. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.

Konserteissa esiintyy kreikkalainen Agios Ioannis 
O Koukouzelis -kuoro, joka on perustettu 
vuonna 1983. Tilaisuudessa esiintyy myös Jukka 
Patokoski (laulu) ja Sari Välitalo (harmonikka). 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 euroa.

Musiikkia 
kirkoissa

Lasten
tapahtumat
seurakunnissa

Lastenpäivät Lämsänjärvellä 
arkipäivisin 26.7. saakka kello 10–15. 
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. Lue juttu sivuilta 10–11.

senioripysäkki 
viikottain kokoontuva, maksuton, luottamuksellinen 
ja suljettu keskusteluryhmä, joka kokoontuu sovitun 
ajan. Senioripysäkin pienikokoinen ryhmä (5–10 hen-
keä) antaa mahdollisuuden käydä läpi ikääntymiseen 
ja elämänmuutoksiin liittyviä asioita. Senioripysäkki-
ryhmät aloittavat syyskesällä. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen seurakuntien ryhmänohjaajille:

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

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.

Kesälomaa ja riippumattoa varten tarvitaan 
hyvä kirja, aina vaan ei keksi, mitä lukisi täl-
lä kertaa.

Kirjavirtaa Pappilassa! -kirjallisuuspii-
rin ensi syksyn kirjalistasta voi poimia lomaluet-
tavaa. Ja mikä parasta, kirjoista pääsee keskuste-
lemaan muiden kirjallisuudesta kiinnostuneiden 
kanssa 22. elokuuta alkaen Kastellin kirkon pappi-
lassa. Kirjallisuuspiiri kokoontuu kerran kuukau-
dessa keskiviikkoisin kello 18.

Yli kymmenen vuotta toiminutta kirjallisuus-
piiriä luotsaa Karjasillan seurakunnan pastori Ju-
ha Vähäkangas.

– Valitsen listalle kirjoja sen mukaan, mikä on 
ajankohtaista, puhuttelevaa ja kiinnostavaa. Ensi 
syksyn kirjalistalta löytyy ainakin päiväkirja, satii-
ria ja huumoria, maailmanlopun meininkiä ja tie-
tenkin rakkautta, kertoo Vähäkangas.

Kirjavirtaa pappilassa! -kirjallisuuspiirin kirjalis-
ta syksylle 2012:

22.8. Kristina Carlson: William N. Päiväkirja
Katja Kettu: Kätilö
19.9. John Kennedy Toole: Typerysten salaliitto
John Irwing: Kaikki isäni hotellit
17.10. Margaret Atwood: Herran tarhurit
Cormac McCarthy: Tie
21.11. Hilary Mantel: Susipalatsi
C.J. Sansom: Luostarin varjot
12.12. Elif Shafak: Rakkauden aikakirja
Alex Rovira & Francecs Miralles: Lopullinen vastaus

junnuleiri 1–3.-luokkalaisille 
tytöille ja pojille

30.–31.7., Vasamon leirikeskuksessa. Luokka kevään 
2012 mukaan. Tule mukaan askartelemaan, leikki-
mään, seikkailemaan. Mukaan mahtuu 20 lasta il-
moittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 5.7. mennes-
sä. Leirin hinta 19 euroa. Ilmoittautuneille lähete-
tään leirikirje. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Sanna 
Karjalaiselta, p. 040 718 6925.

junnuleiri 3–6.-luokkalaisille 
tytöille ja pojille

1.8.–3.8., Vasamon leirikeskuksessa. Luokka kevään 
2012 mukaan. Tule mukaan yhdessä tekemään ja toi-
mimaan! Mukaan mahtuu 20 lasta ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoittautuminen osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo 5.7. mennessä. Ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikirje. Leirin hinta 30 euroa. 
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Sanna Karjalaiselta, 
p. 040 718 6925.

seurakuntaväen retki Lappiin
9.–12. lokakuuta 

Lähde mukaan virkistäytymään ja patikoimaan aina 
kauniiseen lappiin. Näe ja koe Kampsuherran valta-
kunta, Särestöniemi, Pallaksen tunturirinteet, Pönt-
sön galleria ja Kukkolankoski. Retken hinta on 385 €. 
Sisältää kuljetuksen turistibussilla, ruokailut, opas-
tukset, pääsymaksut, majoituksen Kylpylähotelli Le-
vitunturin jaetussa 2 HH (1 HH+81€) ja tapaturmava-
kuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 

Sitovat ilmoittautumiset 20.8. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin klo 9–16, p. (08) 
3161 340. Etusija Oulujoen seurakuntalaisilla. Ret-
keläisille lähetämme kirjeen ilmoittautumisajan pää-
tyttyä. Matkalla kanssasi diakonissat Eija Röning, p. 
040 558 0435 ja Anna-Maija Sälkiö, p. 040 5157 601.

Leirejä

isän ilta
keskiviikkona 11.7. klo 18 
Kaukovainion kappelissa

Tule kuulemaan ja osallistumaan taivaallisen Isän il-
taan. Ilta alkaa kevyellä iltapalalla ja illassa on myös 
lyhyitä todistuspuheenvuoroja, ylistyslauluja taivaal-
liselle Isällemme, lyhyt opetus Raamatun pohjalta 
sekä rukousta.

seurakuntaretki
30.–31.8. Aholansaareen

Tervetuloa mukaan seurakuntamatkalle Nilsiän Aholan-
saareen Syvärille, Paavo Ruotsalaisen maisemiin. Mat-
kareitti linja-autolla mennessä Nurmeksen ja palates-
sa Kiuruveden kautta. Saaressa seurat ja veisuut Paa-
von pirtissä. Matkalla mukana diakoniatyöntekijät Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064 ja Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092. Hinta sisältäen matkat ja ruokailut 120 €. Etu-
sija tuiralaisilla. Ilmoittautumiset 3.8. mennessä www.
oulunseurakunnat/ilmo.fi tai p. (08) 3161 340.

"Näin unta
kesästä kerran"

sunnuntaina 8.7. klo 19 Kastellin kirkossa

Oi, ihana heinäkuu! On aika runouden vallata mie-
len. Eino Leinon runoja esittävät Eeva Holma, Eeva-
Kaarina Sarastamo, Tero Sallamo, Pirkko Böhm-Sal-
lamo ja Juha Vähäkangas, virsiä säestää Sirpa Ilves-
luoto. Olet tervetullut!

Kirjavirtaa 
pappilassa!

Elokuun diakonialeirit 
juumassa

Nuorten eläkeläisten leiri 7.–10.8.
(etusija Oulujoen seurakunnan jäsenillä)
Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa. Leiri on sisäl-
löltään liikuntapainotteinen, joten leiriläisen tulee 
pystyä kävelemään päivän aikana noin 10 km met-
säpoluilla. Yhden päivän aikana on tarkoitus kiertää 
pieni karhunkierros. Leiriläisille lähetämme leirikir-
jeen. Leirin vetäjinä toimivat diakonissat Ulla-Maija 
Ruotsalainen ja Anu Fedotoff.
 
Nuorten eläkeläisten leiri 10.–13.8.
(etusija Tuiran seurakunnan jäsenillä)
Leiri on tarkoitettu työikäisille eläkeläisille. Luon-
nonkaunis Juuma tarjoaa mahdollisuuden luonnos-
sa liikkumiseen, hiljentymiseen ja mukavaan yhdes-
säoloon. Leirille valituille lähetetään leirikirje viikol-
la 29. Leirillä mukana diakoniatyöntekijät Raija Yrjö-
lä ja Sami Riipinen.

Eläkeläisten leiri 13.–16.8.
(etusija Karjasillan seurakunnan jäsenillä)

Eläkeläisten leiri 16.–19.8.
(etusija Oulun tuomiokirkkoseurakunnan jäsenillä)
Ilmoittautumiset 2.8. mennessä.

Leirien hinnat ovat 62 €. Ilmoittautumiset 13.7. 
mennessä numeroon (08) 3161 340 tai www.oulun-
seurakunnat/ilmo.
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Elämän polku
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enot oulussa 28.6.–12.7.2012M

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

Kastetut 
Tuomiokirkko: Elena Alexan-
dra Josefiina Koivisto, Ellen 
Vicktoria Annabella Koivisto, 
Oliver Leo Mikael Kuisma, Os-
si Armas Niemelä.
karjasilta: Salla Aurora Ai-
raksinen, Elvi Hellin Erkkilä, 
Kari Tapio Hietala, Elli Min-
ja Henriikka Järvelä, Katarii-
na Lilja Emilia Karinsalo, Ee-
tu Elias Akseli Kortesalmi, Li-
la Magnolia Labigne, Veikka 
Viljami Mäkinen, Enna Mari-
ella Taivalkoski, Hertta Ma-
tilda Ahola, Rasmus Toivo Ju-
hani Haapala, Leevi Arttu Ila-
ri Halonen, Noora Ilona Ket-
tukangas, Juhana Miikkael 
Luokkanen, Fanni Matleena 
Mehtonen, Eeli Matias Mäki-
Lohiluoma, Elle Victoria Pan-
nula, Iisa Inkeri Suorsa, Onni 
Ilmari Tahkola, Karlos Mika-
el Vuorma, Riina Elena Vähä-
kuopus.
Tuira: Elmo Oskari Heikki-
nen, Kosti Eino Aukusti Karvi-
nen, Iiris Sylvi Adele, Määttä, 
Leevi Johannes Määttä, Os-
kari Eemeli Possakka, Valde 
Johannes Riikola, Christian 
Jouko Antero Saastamoinen, 
Minttu Sofia Katariina Save-
la, Sonja Amanda Sirviö, Arsi 
Veikko Esaias Hamara, Aman-
da Vilhelmiina Hautakangas, 
Siiri Nella Sarlotta Huhtamä-
ki, Viljami Lauri Johannes Jus-
sila, Niklas Ensio Karjalainen, 

Julius Santeri Tapani Kivelä, 
Lauri Aleksi Mikkelä, Tiuku-
talvikki Saaga Alexandra Mä-
kinen, Henri Aatos Palosaari, 
Pihla Ilona Palosaari, Roope 
Otto Juhani Purkunen, Ak-
sel Benjamin Salo, Arttu Vil-
ho Mikael Suonvieri, Joona-
tan Tuisku Tyni.
oulujoki: Eetu Kristian Hai-
mi, Eetu Pentti Kalevi Kemp-
painen, Miska Elias Kotimäki, 
Väinö Jaakko Johannes Lum-
me, Minea Aili Olivia Hökkä, 
Aarni Matias Ilkko, Jona Jus-
tus Jalmari Juntti, Toivo Ju-
hani Mankinen, Essi Maria 
Nurkkala, Elias Viljami Riek-
ki, Tomi Matti Kalervo Tauri-
ainen, Otto-Elias Kullervo Vä-
häkangas.

Vihityt
Tuomiokirkko: Tero Pette-
ri Piltonen ja Miia Maria Ul-
monen.
karjasilta: Ville Tapani Siuru-
ainen ja Marjo Anneli Jaak-
kola, Pasi Teppo Lieto ja Ni-
na Marjaana Koskenkangas, 
Juho Tapani Karsikas ja Jon-
na Karoliina Tokola, Mika Uo-
levi Hakasaari ja Kaisa Hele-
na Kovala, Henri Juhani He-
lakari ja Noora Emilia Lauk-
ka, Mika Teijo Mikael Ranta-
halvari ja Raija Anneli Viit-
tanen, Teemu Sakari Neuvo-
nen ja Anni Emilia Mäkinen, 
Anssi Kullervo Bergman ja Sa-

ri Marjut Kurttio, Aki Juhani 
Käsmä ja Katja Elisa Iisakka, 
Tuomas Pekka Peltola ja Ma-
ria Elisabet Poikonen.
Tuira: Juha Pekka Heikkinen 
ja Annika Marjut Karvinen, 
Ari Tapani Pohjoisaho ja Ma-
ria Kristiina Tähtinen, Hannu 
Sakari Kiiskilä ja Paula Han-
nele Heikkilä, Henri Johan-
nes Kauppila ja Karina Sno-
pova, Harri Markus Horsma ja 
Päivi Helena Horsma.
oulujoki: Tuomo Haapala ja 
Henna Riikka Hautala, Juk-
ka Timo Tapio Weissenfelt ja 
Marjo Tuulikki Hiltunen, Pet-

ri Toivo Johannes Tauriainen 
ja Marika Elisa Kristiina Väy-
rynen.

Kuolleet
Tuomiokirkko:  Lilli Annikki 
Eskelinen s. Jussila 76, Tarja 
Anneli Uusitalo s. Hämeen-
korpi 59, Maija-Liisa Bäck-
ström s. Pasanen 89, Eeva Sal-
li Kääriä s. Kemppainen 92, 
Yrjö Petri Rikhard Leinonen 
40, Terttu Anneli Puuperä s. 
Hauru 67, Salme Maija Kaa-
rina Seppänen s. Sivonen 80.
karjasilta: Ate Anselmi Jalka-

nen 78, Lempi Marjatta Palo-
saari s. Eskola 83, Pentti Mi-
kaeli Jaakola 70, Anna Liisa 
Asikainen s. Laukkanen 88, 
Kai Heikki Candelin 84, Jar-
mo Juhani Kitunen 46, Ja-
ri Matti Mankila 47, Tyyne 
Maria Mähönen s. Sirviö 95, 
Matti Kullervo Pietarila 69, 
Inkeri Tuukkanen s. Wigren 
87, Sami Allan Olavi Ylönen 
20, Vieno Valpuri Margare-
ta Nousiainen s. Karppinen 
78, Martta Annikki Kelhä s. 
Ruottinen 91.
Tuira: Anna Liisa Huhtala 88, 
Bertta Kyllikki Jokela 81, Hilk-

ka Hellä Hillevi Mäkelä s. Lyt-
tinen 79, Iines Helinä Niemi-
nen s. Vuollet 79, Saimi Ma-
ria Nauska s. Vikstedt 91, Sai-
ni Kustaava Pöykiö 81, Nor-
ma Ilta Orvokki Kariniemi s. 
Laurila 85, Tyyne Maria Haa-
rala s. Tavasti 88, Eila Elisabet 
Leppälä s. Kauppila 83, Aino 
Annikki Nikula 85.
oulujoki: Laura Aili Hökkä s. 
Kaisto 90, Tarja Ilona Anttila 
51, Taimi Eliina Isoaho s. Rau-
tio 84, Lempi Amalia Jussila s. 
Takkinen 90, Hilda Maria Ris-
sanen s. Mäntyniemi 93, Hei-
mo Erkki Väänänen 68.
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retki Hengen uudistuksen kesäjuhlille 
Hyvinkäälle 3.–5.8. Hinta n. 150 € (sis. matkat ja hotel-
limajoituksen 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.

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

17

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

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

kirkko avoinna 30.6.–15.7. 
klo 11–17. 
Virasto avoinna heinäkuus-
sa: pe 6.7., pe 13.7., ke 18.7., 
pe 20.7., ke 25.7. ja pe 27.7. 
klo 9–12. Viikosta 31 alkaen 
paluu normaaleihin ma, ke ja 
pe virastopäiviin. Kiireellisis-
sä asioissa ota yhteyttä sun-
tioomme Hilkkaan.
sanajumalanpalvelus su 1.7. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Olavi Palovaara, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.
Elämyksellinen Limingan 
musiikkiviikkojen soi yötön 
yö -konsertti to 5.7. klo 22 
Lumijoen kirkossa. Limingan 
musiikkileirikollegat estradil-
la, pääsylippu 15 euroa.
sanajumalanpalvelus su 8.7. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Olavi Palovaara, kanttorina 
Juha Pöykkö.
Lasten ja nuorten kesälei-
ri 2.-luokkalaisille ja sitä 
isommille 4.–7.8. Kalajoen 
leirikeskuksessa. Leirimaksu 

Yhteisvastuukeräys tuot-
ti Hailuodossa tänä keväänä 
3531,15 €. Lämmin kiitos kai-
kille kyläluutien kierrättämi-

Seurakunnissa tapahtuu  28.6.–12.7.2012

25 euroa. Ilmoittautuminen 
30.7. mennessä Sinikalle, si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi 
tai p. 044 5037 080. Lisätie-
toja Pekalta, p. 040 5357 567. 
Diakonia: EU-ruokaerä saa-
puu hiukan myöhemmin, ja-
ko vasta ti 31.7. klo 9–16. 
rauhanyhdistys: Pe 6.7. klo 
19 nuotioiltaseurat ry:llä.
kuollut: Vilho Petteri Malmi-
puro 97.

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 28.6. 
klo 20 kirkossa. Ks. ilmoitus.
”soi kunniaksi Luojan!” ke-
säillan sävelhartaus to 5.7. 
klo 20 kirkossa. Suunta-yh-
tye Anna-Kaisa Liedes (laulu, 
kantele, ihmisääni), Kristiina 
Ilmonen (puhaltimet, ihmis-
ääni) ja Timo Väänänen (kan-
teleet), iltahartaus Arto Ne-
vala. Vapaa pääsy, ohjelma 2 
euroa.
Nuotioilta ke 11.7. klo 18 Put-
taan Tuvalla (Kirkkotie 10 C). 
Hartaushetki, yhteislaulua, 
makkaranpaistoa ja pulla-
kahvit. Mukana seurakun-
tapastori Sami Puolitaival 
ja kanttori Elisa Murtoperä. 
Mahdollisuus osallistua Kir-
kon Ulkomaanavun Suvivirsi-
keräykseen koulujen raken-
tamiseksi Haitiin.
Vanhemman väen leiri 6.–
10.8. Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Leiri alkaa ma 6.8. klo 

11 ja päättyy pe 10.8. klo 13. 
Leirille on mahdollista osallis-
tua myös päiväkävijänä. Lei-
rimaksu 20 € kokoaikaisilta 
ja 15 € päiväkävijöiltä. Ilm. 
23.7. mennessä diakoniatoi-
mistoon ma klo 9–11 p. (08) 
5472 636 tai 044 7310 232. Il-
moittautuneille postitetaan 
leirikirje, jossa tarkemmat 

aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten leiripäivä to 
2.8. Luurinmutkan leirikes-
kuksessa. Lähtö Kirkonkylän 
srk-kodilta klo 9. Ilmoittau-
tuminen to 26.7. mennessä 
diakoni Elisa Metsänheimol-
le, p. 040 7707 431 tai dia-
konissa Leena Hintsalalle, p. 
040 7790 365. Mukaan mah-
tuu 50 leiriläistä ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Leiripäivän 
hinta on 10 euroa.
Varhaisnuorten kesätoimin-
ta ks. www.kempeleenseura-
kunta.fi/koululaiset.
Nuoret: Nuotioilta pe 29.6. ja 
6.7. klo 19–21 Vanhan pappi-
lan pihalla.
kastetut: Sofia Ira Adele Pel-
konen, Verneri Pasi Henrik 
Salmela, Oskari Viljami Kent-
tä, Jaakko Aleksi Kontiokari, 
Pinja Lumina Katariina Sal-
mela, Jenni Annikki Wilhel-
miina Kiviaho, Jesse Johan-
nes Hiltunen, Fanni Raakel 
Göös, Valdet Valon Sejdija, 
Varpu Sanelma Takkunen.

Vihitty: Mikko Johannes Kai-
nulainen ja Anna Riikka Pit-
känen. Henri Mikael Pellikka 
ja Anna Pauliina Pyykölä.
kuolleet: Hilja Emilia Ervasti 
s. Karvonen 91, Eeva Aman-

tiedot leiristä. 
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja se on avoinna tu-
tustumista ja hiljentymistä 
varten 4.6.–24.8. maanan-
taista perjantaihin klo 10–
18, jolloin myös kirkon op-
paat ovat paikalla. Kirkon au-
kioloaikana tapulissa on esil-
lä yläkoulun oppilastöiden 

näyttely.
avoinna seurakuntamesta-
rin virka, lisätietoja ja ha-
kemukset www.oulunseura-
kunnat.fi>ajankohtaista ja 
vuoropuhelua>avoimet työ-
paikat.
kellonkartano: Kellonkarta-
non toiminnan 50-vuotisjuh-
lat 30.6.–1.7. Kartanon kirkko 

su 8.7. klo 13.
Haukiputaan ry: pihaseurat 
la 7.7. klo 18.30 Paason mökil-
lä Yli-Iissä, Pahkalantie 1703, 
seurat su 8.7. kklo 18 ry:llä.
kellon rauhanyhdistys: Seu-
rat su 8.7. klo 17 ry:llä.   
kastetut: Iida Emilia Matil-
da Yrttiaho, Veikka Eevert 
Kaisto, Paavo Jorma Aukus-
ti Krankka, Akseli Viljami Hy-
ry, Lenni Einari Pasanen, Pau-
lus Jalmari Vengasaho, Petrus 
Oliver Vänttilä.
avioliittoon kuulutettu: 
Marko Antero Takkinen ja 
Tiina Susanna Mikkonen. 
Kimmo Samuli Kinnunen 
ja Sini Marketta Rautio, Ja-
ri Hannu Tapio Moilanen ja 
Jaana Anneli Kalliosalo, Tee-
mu Antero Kaakinen ja Taru-
Tuuli Kaarina Huisman, Jaak-
ko Tapani Räinä ja Johanna 
Tuulia Latvakoski
kuolleet: Maija-Liisa Pietilä 
84, Veikko Antero Käyhkö 68.

Kesäillan 
sävelhartaus 

 Musiikkia Hailuodossa
iltasoitto kirkossa
la 7.7. klo 18 kirkossa. 
Jyrki Kuusirati, trum-
petti, Kaisamarja 
Stöckell, urut. Vapaa 
pääsy.

sestä ja monin eri tavoin ke-
räykseen osallistumisesta! 
kuollut: Kaarlo Henrik Ruo-
nala 82.

Rippikoululaiset konfirmaatiopäivänä.

iltamusiikki Dallasista 
to 12.7. klo 19 kirkossa. 
Teksasilaisnuoret Samu Järve-
lä, klarinetti ja Miika Järvelä, 
huilu soittavat esi-isiensä koti-
saaren kirkossa. Vapaa pääsy.

torstaina 28.6. klo 20 kirkossa.

Urkutaiteilija Christian Ahlskog Kokko-
lasta (kuvassa) esittää peruskorjatuilla 
uruilla muun muassa Bachin ja Mendels-
sohnin musiikkia. Iltahartaus Jari Flink. 
Vapaa pääsy, ohjelma 2 euroa.
Kesäillan hartaudet joka torstai klo 20.

kesäkahvila kirkonkylän seurakuntakodilla 
torstaisin 5.7.12.7. 19.7. ja 26.7. klo 12–14. 
Kesäkahvilassa tarjolla pullakahvit, tuttujen tapaamista, 
yhdessäoloa ja jutustelua. Vapaaehtoinen kahviraha dia-
koniatyölle. Tervetuloa!

kesäiset perhekahvilat 
kokkokankaan seurakuntakeskuksessa torstaina 28.6. 
ja tiistaisin 31.7., 7.8., 14.8., 21.8. ja 28.8. klo 9.30–11.
keskustan seurakuntatalolla tiistaisin 31.7., 7.8., 14.8., 
21.8., ja 28.8. klo 9.30–11.
Kesäisessä perhekahvilassa voit tavata muita perheitä 
kahvittelun ja leikin lomassa. Ei ilmoittautumista eikä 
maksua, voit osallistua silloin kun perheellesi parhaiten 
sopii. Perhekahvilaan voi tulla koko perheellä. Lisätieto-
ja voi kysyä varhaiskasvatuksen työalajohtaja Saija Kive-
lältä, p. 040 7790 375.

da Mäkinen s. Myllylä 90, Uu-
no Elias Matias Holappa 80, 
Pekka Tapio Nikula 54, Lyyli 
Aleksandra Sarkkinen 90.



18    Nro 23    28.6.–12.7.2012

Hartaus ti 10.7. klo 15 ryhmä-
kodissa, Simo Pekka Pekkala. 
kesäillan musiikkia ti 10.7. 
klo 19 kirkossa, mukana Igor 
Lavrenchukin musiikkiperhe.
kesäinen lauluilta ke 11.7. 
klo 18.30 museolla, Ossi Ka-
java, Simo Pekka Pekkala.
Hartaushetket to 12.7. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
rippikoulut: Kesä II -rippi-
koulun päiväjakso 27.–29.6. 
klo 9–14 srk-talossa. Leirijak-
so 2.–6.7. Koortilassa ja kon-
firmaatio su 8.7. klo 10 kir-
kossa.
Taloustoimisto on suljet-
tu viikon 27. Viikolla 28 toi-
misto avoinna ma–ti 9.–10.7. 

Seurakunnissa tapahtuu 28.6.–12.7.2012

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

Messu su 1.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Raimo 
Salonen, avustaa Miia 
Seppänen, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. Tapulikah-
vit tarjoavat Kirkonkylän-
Viitanmäen-Sammalojan 
palvelutyöryhmät.
Messu su 1.7. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Rai-
mo Salonen, kanttorina 
Annika Niskakangas.
konfirmaatiomessu su 
8.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, 
avustaa Aulikki Rinta-
Säntti, kanttorina Ulla 
Metsänheimo.

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

kastetut: Odessa Mariella Kuha, Onni Armas 
Henrinpoika Koivumaa, Ronja Emilia Tuulikki 
Mettovaara, Hugo Antti-Jussi Lehtimäki, Emilia 
Iitu Sofia Antila, Saimi Amanda Luokkanen, Jasper 
Artturi Tyni.
Vihityt: Anssi Tapio Runtti ja Terhi Marjo Susanna 
Tuohimaa. 

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

Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat  su 1.7. klo 18 Lammina-
hon talossa, puhujina rovas-
ti Heikki Koivisto, Martti Tu-
runen, Jouni Heikkinen. Seu-
roihin lähtö klo 17 Muhoksen 
srk-talolta kimppakyydeillä. 
Hartaus ke 4.7. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Jouni Heik-
kinen. 
Hartaus ke 4.7. klo 15 Ranta-
kodissa, Jouni Heikkinen. 
Hartaushetket to 5.7. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 5.7. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
kesäinen lauluilta to 5.7. klo 
18 Pirttijärven hirvimajal-
la, makkaranpaistoa, Hanna 
Kaisto-Vanhamäki, Ossi Kaja-
va, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 10.7. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 10.7. 
klo 14 tk-sairaalan b-osastolla, 
Simo Pekka Pekkala.

rippikoulutyö: Konfirmaa-
tioharjoitukset kirkossa to 
28.6. klo 17 Kesä 1 -ryhmälle 
ja pe 29.6. klo 17 Kesä 2 -ryh-
mälle.
omaishoitajat kokoontuvat 
ma 2.7. klo 12 seurakuntata-
lon terassilla. Mukana Sinik-
ka Ilmonen, p. 044 7521 226.
kesäkahvila keskiviikkoisin  
klo 10–12 Vanamossa. 
Diakoniatoimistot suljettu 
viikolla 28 eli 9.–13.7.
EU-ruokaa on saatavilla. Tie-
dustelut Sinikka Ilmonen, p. 
044 752 1226.
Lähetystyö kiittää maidon 
lahjoittajia, talkoolaisia ja 
juhannusjuuston ostajia! Ni-
mikkotyöhön Senegaliin ker-
tyi 864,50 euroa.
65 + leiripäivä ke 22.8. Me-
rilänkartanossa. Hinta 20 €.
Partio: Havu 2012 leirikoko-
ukset Limingan seurakunta-
talolla: Ke 11.7. leiriläiset klo 
17–18, johtajat klo 18–20. To 
19.7. leiriläiset klo 17–18, joh-

tajat klo 18–20. Ke 25.7. leiri-
läiset klo 17–18, johtajat klo 
18–20. 
rauhanyhdistys: Seurat su 
8.7. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä klo 17 ja 
18.30 seurat ry:llä.
kastettu: Iina Elina Enqvist, 
Viivi Adelia Haapa-aho, Stel-
la Alessia Kangasoja, Aapo 
Oskari Karsikas, Eetu Armas 
Hermanni Kemppainen, Oli-
ver Uolevi Kokko, Niilo Ver-
neri Kärki, Tino Joonatan 
Malila, Joose Oskari Moi-
lanen, Pihla Aurora Moila-
nen, Niko Juhani Puhakka, 
Samuel Onni Aleksi Saukko, 
Joose Eerikki Vuorma, Lukas 
Benjamin Vänttilä. 
Vihitty:  Joni Mikael Kinnu-
nen ja Nina Susanna Virpi, 
Marko Martti Kullervo Mali-
la ja Kati Marjut Tapani.
kuolleet: Irma Pellikka e. 
Lankinen 89, Sinikka Tuu-
la Seppänen 53, Simo Pent-
ti Mikael Seppälä 73.

Puistopyhäkoulut

ti 17.7. Tupos
klo 9.30 Tuiskulanmäki, 
Koivulehto 16
klo 11 Leikkimutka, Ojatie 2
klo 13 Kuusileikki, 
Kuusenkierto 22
ke 18.7. ala-Temmes
klo 14 Kirmahaka, Peltotie 6
to 19.7. kirkonkylä
klo 9.30 Leikki-Linnukka, 
Linnukkatie 10
klo 11 Laurinleikki, 
Jutkotie 16
klo 13 Ylipäänleikki,
Värminkoskentien ja Vuoti-
lantien kulmaus
pe 20.7. Tupos
klo 9.30 Leikki-Riipi, 
Sortavalantie 23
klo 11 Kuusileikki
klo 13 Kotilehto, 
Kotilehdon saareke

Sateella perutaan. Tilanteen mukaan pidetään missä 
tahansa puistossa jossa on lapsia ilman eri ilmoitusta.

ma 23.7. kirkonkylä
klo 9.30 Katrinketo, 
Väliaho 21
klo 11 Karhunleikki, 
Kedonperäntie 17
klo 13 Aabraminpuisto, 
Aabramintien kulmaus
ti 24.7. Tupos
klo 9.30 Leikkimutka
klo 11 Leikki-Riipi
klo 13 Tuiskulanmäki
ke 25.7. ala-Temmes
klo 14 Kirmahaka
to 26.7. kirkonkylä
klo 9.30 Leikki-Linnukka
klo 11 Ylipäänleikki
klo 13 Katrinketo
pe 27.7. Tupos
klo 9.30 Kuusileikki
klo 11 Kotilehto
klo 13 Leikki-Riipi

Suven ja 
runon hetki
torstaina 5.7. klo 13 

seurakuntatalon terassilla.

Suvi-linnun lauluja
Runoja Outi Härmä 

Hartaus Ulla Nyyssönen
Kahvittelua

kirk-
koher-
ra Pauli 
Niemelä 
on vuosi-
lomalla 
2.–31.7., vs. 
kirkkoherra on sinä aikana 
Juha Tahkokorpi p. 040 720 
3246.
Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse 040 7008 151 tai 
sähköpostilla. rauhanyhdis-
tys: Päiväseurat ja laulutuo-
kio su 8.7. klo 13 Rauhanyh-
distys, Antti Impiö.

Heinäkuun jokaisena keskiviikkoiltana vietetään vir-
silauluiltoja Kiimingin kirkon vieressä olevalla uudella 
hautausmaalla. Tilaisuuksiin sisältyy eri teemoihin liit-
tyviä virsiä, toivevirsiä sekä iltahartaus.
 Tilaisuuksien kesto on puolesta tunnista 45 minuut-
tiin ja kaikki ovat tervetulleita!

* 4.7. klo 19 teemana kesän ja luomakunnan virret, mu-
kana Eeva Holappa ja Miia Seppänen
* 11.7. klo 19 teemana mm. Isänmaan virret,
 mukana Jarkko Metsänheimo ja Raimo Salonen
* 18.7. klo 19 teemana Niilo Rauhalan runoile-
mat virret, mukana Eeva Holappa ja 
Harri Isopahkala
* 25.7. klo 19 tee-
mana iänkaikki-
nen elämä ja toi-
vevirsiä, mukana 
Ulla Metsänheimo 
ja Juha Tahkokorpi

Sateen sattuessa 
tilaisuudet järjeste-
tään kirkossa.

kouluun-
lähtevien 

siunaamis-
tilaisuudet 

sunnuntaina 12.8. 
klo 18 Kiimingin kirkossa 

ja Jäälin kappelissa. 
Kutsu saapuu kouluun-
lähteville kesän aikana 

postitse. 

Tervetuloa!

kiimingin 
kirkko on 

tiekirkkona 
avoinna 20.8. 
saakka ma–pe 

klo 11–16.

Haudanhoitoasioissa yhtey-
denotot puutarhuriin, p. 044 
264 7056.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Seurat ja laulutuokio su 8.7. 

klo 17 ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Nuotioilta pe 6.7. klo 19.
kastettu: Samuli Matias Luk-
ka, Malla Emilia Elikanida 
Multasuo, Niilo Heikki Samu-
li Saarela.
Vihitty: Vesa Pekka Keränen 

ja Hanna Maria Tarvainen, 
Tuomo Tapani Rahko ja Ou-
ti Maria Nissi.
kuolleet: Pekka Paavali Ran-
takangas 86, Sauli Olavi Aho 
82, Mika Antero Viinikano-
ja 37.

Tiekirkko 
avoinna 

Muhoksella
10.8. saakka 

ma–pe 
klo 12–18.

Muhoksen kirkkoa pääsee ihailemaan tänäkin suvena arkipäivisin 10.8. saakka.

A r k i s to  /  Re i j a  Haa p a la in e n
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Virsilauluiltoja heinäkuussa
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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 4.7. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Hartaus to 5.7. klo 11.30 Tep-
polassa, Riitta Markus-Wik-
stedt. 
Hartaus ke 11.7. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
kirkonkylän ry:  Seurat 8.7. 
klo 16 Esko Mettovaara, 
Mauno Linnanmäki. Seurat 
su 15.7. klo 16 Teuvo Tanhua, 
Jari Kupsala. 
kastettu: Ville Olavi Sutela, 
Inga Tuulia Nissinaho, Ama-
lia Marja Aurora Peura, Tou-
ko Viljami Hyry.
Vihitty: Olli-Pekka Korkia-
koski ja Anna-Linnea Saarni.
kuolleet: Teemu Tapio Naa-
manka 23, Eero Antero Naus-
ka 62, Paavo Kalervo Kotka-
ranta 68, Timo Eelis Lehti-
nen  81,  Aune Annikki Nie-
melä 87. 

KeSTiLä
Nuotioilta pe 6.7 klo 19 Kes-
tilän ry:llä.
ry:n seurat su 8.7. klo 13.15 
Pihlajistossa, Raimo Ollila.
seurat su 8.7. klo 14 Kestilän 
ry:llä, Raimo Ollila.

PiiPPOLa
Perinteinen kotiseutuai-
heisten laulujen, runojen 
ja tekstien ilta to 5.7. klo 
19 Piippolan kirkossa. Juon-
to Anneli Virtanen, hartaus 
Erkki Piri, kanttorina Arja Lei-
nonen.  Illan päätteeksi tar-
joilua. Vapaaehtoinen mak-

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

su Piippolan Kirkkomuseon 
Kannatusyhdistys ry:lle.
kastettu: Aarni Kaspian Sep-
pälä.
kuulutettu: Niko Petri Belov 
ja Sari Anna Maria Kytöaho.
kuollut: Toivo Albert Piip-
po 91.

PuLKKiLa
Ehtoollishartaus pe 29.6. klo 
13 Koivulehdossa.
Herättäjäjuhlille lähtöseu-
rat su 1.7. klo 19. Pulkkilan 
kirkossa, Pekka Pihlajanie-
mi, Sauli Typpö, Merja Jyrk-
kä, kahvit seurakuntatalolla.

siikalatvan tiekirkot 
sekä Piippolan 
kirkkomuseo

avoinna 5.8. saakka 
ke–la klo 10–16 ja su klo 

11–14 ja
kestilän kirkko 

avoinna
ma–pe klo 9–15 tai 

sopimuksen mukaan.

seurat su 8.7. klo 13 Pulkki-
lan ry:llä, Kari Hirvasniemi ja 
Antti Lääkkö.
kuollut: Mauri Juha Sakari 
Paakki 48.

PyHänTä
seurat su 8.7. klo 16 Tavas-
tkengän kylätalolla, Juhani 
Haverinen ja Juuso Koppe-
roinen.
Hartaus to 12.7. klo 10 Nesto-
rissa, Jouko Limma.
Vihitty: Kalle Matias Lohi ja 
Jenni Liisa Lyydia Kamula
kuollut: Aino Astrid Heikki-
nen s. Kokko 94.

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

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

Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 1.7. klo 18 Lammina-
hon talolla Vaalan Nuojualla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 8.7. klo 14.30 hartaus Vil-
laTyrnissä ja klo 16 seurat Iko-
lassa, Keskikyläntie 26.
kastettu: Jenna Carola Kar-
humaa, Luka Leo Armas 
Kauppi, Silmu Sylvia Kinnu-
nen, Perttu Eino Mikael Nä-
sänen, Lumi Olga Amanda 
Karttunen, Siiri Marja Susan-
na Immonen, Helmi Johanna 
Ristinen, Maria Margareetta 
Tihinen, Atte Elmeri Saari.
avioliittoon vihitty: Pasi An-
tero Pirkola ja Satu Maarit 
Nissinen, Veli-Matti Korho-
nen ja Maryna Shovkopljas.
kuollut: Ritva Helena Pieti-
käinen s. Kauppi 75. Vuoden 1962 rippikoululaiset kokoontuvat taas

Sanajumalanpalvelus su 1.7. klo 10 Temmeksen kirkossa. Toimittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski. Kirkkokuljetus. Temmes-päivät. Vuoden 1962 rippikoululaisten 
kirkkopyhä. Temmes-päivien jälkeen vuoden 1962 rippikoululaisten tapaaminen Tem-
meksen seurakuntatalolla, jossa ruokailu klo 13.30.

Kuvassa: Vuoden 
1962 rippikoululaiset 
tapasivat sunnuntaina 
10.6. Tyrnävän 
seurakuntatalolla.

jäikö 
rauhan Tervehdys 

matkalle?

Jakeluhuomautukset ja esi-
merkiksi ilmaisjakelujen kat-
kaisu kesäksi p. 0200 71000 
tai www.posti.fi/palaute.

A r k i s to  /  S anna Tu r u n e n

oulunsalon 
kotiseutumuseolla 
esillä muinaisaika 

on esillä näyttely, joka 
on dosentti Kaarina Kai-
lon ja vaatetaiteilija Ee-
va Keräsen yhteistuotos. 
Näyttely kertoo Pohjolan 
esiäitien vaatteista pyr-
kii avaamaan nykypäivän 
ihmisille arvokasta, kult-
tuurisesti varjoon jäänyt-
tä tietoa ihmisen ja luon-
non kumppanuussuh-
teista, kunnioituksesta ja 
ekologisesta vastuusta.

avoinna 
ti-to klo 12–18 sekä
tapahtumailtoina, 
pääosin keskiviikkoisin 
klo 18–20.

RanTSiLa
ry:n seurat su 8.7. klo 17 ja 
18.30 srk-talossa.
Virsilauluilta pe 13.7. klo 19 
Aila ja Mauno Tuokkolan pir-
tissä, Keräläntie 100.
seurat su 15.7. klo 18 Rantsi-
lan ry:llä.
kastettu: Seem Einar Kalevi  
Spets, Eerik Leander Nuora-
la, Jaakko Osvald Äijälä.
kuolleet: Mauno Kustaa 
Kylmänen 88, Jaakko Ilmari 
Maikkola 75.

kuvassa oikealla: 
Pulkkilan kirkko

Myyjäistuottoja

kirpputorituotto Pyhännällä diakoniatyölle 394,95 €
juustokeittomyyjäisten tuotto lähetystyölle
Kestilä 529 €, Pyhäntä 500,40 €, Pulkkila 841 € ja 
Rantsila 1174 €.

Kiitos keittäjille, ostajille ja lahjoittajille!
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– On hyvä herätä aamulla sii-
hen, kun kovaäänisistä kuuluu aa-
muvirsi, Maarit Nissilä kuvailee.

Julkisuus on tuonut pinnal-
le paljon vanhoillislestadiolaisiin 
kohdistuvia ennakkoluuloja. 

Lehtijuttuun lähteminen mie-
titytti Nissilöitä, sillä liikkeessä 
tapahtuneet rikokset ja toimin-
nan epäkohdat tuntuvat leimaa-
van kaikki sen jäsenet.

– Me olemme kuitenkin ihan 
tavallisia ihmisiä, ja elämme sa-
manlaista arkea kuin muutkin. 
Toivottavasti ihmiset huomaisi-
vat sen, he toteavat. 

Seuraperinne  
jatkuu
Nissilät eivät näe mitään merk-
kejä suviseuraperinteen hiipumi-
sesta.Suviseuroilla on hyvä tava-
ta ympäri maata asuvia sukulai-
sia ja ystäviä.  

– Uskovaisten kotien nuoret 
lähtevät seuroihin mielellään. Jo-
pa uskosta luopuneetkin tulevat 
usein, koska he haluavat kokea tä-
män tunnelman uudelleen, Jukka 
Nissilä kertoo. 

Maarit Nissilällä on yksi käy-
tännön vinkki matkaajille. 

– Varautukaa säähän kuin sää-
hän. Kuravaatteet siis mukaan!

ELSI SALOVAARA

Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen pääsihteeri 
Tuomas Hänninen, mitä aihei-
ta suviseurojen tiedotustilai-
suudessa käsitellään tulevana 
viikonloppuna (29.6.–2.7.) Lo-
pella? Miksi juuri nämä aiheet 
ovat esillä?

– Lauantain päätiedotustilai-
suuden lyhyt avauspuheenvuo-
ro avaa käsitystämme saarnasta, 
saarnaajasta ja saarnaajan teh-
tävistä. Ajankohtainen aihe on 
eräs näkökulma naispappeuskes-
kusteluun. Sen voi liittää osaksi 
myös sitä keskustelua, jota käy-
dään esimerkiksi saarnan arvos-
tuksen alenemisesta kirkkom-
me jumalanpalveluselämässä. 
Eilen keskiviikkona tiedotusti-
laisuuden teemana olivat suvi-
seurajärjestelyt. Organisaatio 
halusi jakaa tietoa muun muas-
sa suviseurojen tarkoituksesta ja 
merkityksestä.

Mikä sinun arviosi on, käy-
däänkö suviseuroja nyt erilai-
sissa tunnelmissa, kun liiket-
tä on myllertänyt viime aikoi-
na ennen kokematon julkisuus?

– Suviseuroja odotetaan, ja 
tiedän että erityisesti seurapu-
heiden merkitys on seuroissam-
me korostunut. Seurapuhujat ha-
luavat valmistautua vuoroonsa 
tutkimalla Raamattua. Näiden 
vaiheiden keskellä uskovaiset 
toivovat kuulevansa raamatul-
lisen luterilaista opetusta uskon 
perusasioista. Selkeä Jumalan sa-
nan opetus sisältää myös arvok-
kaan kehotuksen parannukseen. 
 
Merkitsevätkö suviseurat sinul-
le itsellesi jotain erityistä tänä 
kesänä?

– Olen jo ennakkoon elänyt 
suviseuratunnelmissa. Tiedän 
että Jumalan sana ja Jumalan las-
ten hengen yhteyden kokeminen 
keskellä tuhatpäistä seurakansaa 
koskettaa minua ehkä vastapai-
nona niille – jopa ahdistavillekin 
– kokemuksille, joiden alla olen 
ajoittain ollut.

RIITTA HIRVONEN

Saarna ja 
saarnaaja 
käsittelyssä 
suviseuroissa

Haukiputaalainen Nissilän perhe matkaa Lopelle:

Suviseurat ja joulu 
ovat vuoden kohokohtia

Maarit ja Jukka Nissi-
lä ovat vastassa per-
heen sinisen talon pi-
hamaalla. Talon pää-

dyssä on parkissa asuntovaunu. 
Tämän lehden ilmestyessä asun-
tovaunu ja perhe ovat jo siirtyneet 
Lopelle, vanhoillislestadiolaisten 

suviseura-alueelle.
– Vaunua on pakattu pikkuhil-

jaa. Lähes kaikki lapset pakkaa-
vat omat vaatteensa, kertoo Maa-
rit Nissilä.  

Äiti tosin myöntää käyvän-
sä tarkastamassa vaatepinot vielä 
ennen starttia. Lisäksi viikon ai-
kana vaunuun pakkaillaan ruo-
katarvikkeita, leluja ja luettavaa.

Nissilän perheellä on ollut oma 
asuntovaunu neljän vuoden ajan. 
Se, miten kymmenhenkinen per-
he siihen mahtuu, on melkoinen 
suoritus. 

– On meillä etutelttakin käy-
tössä, se on kyllä tarpeellinen li-
sätila, Jukka Nissilä kertoo hy-
myillen.

40 vuotta putkeen  
suviseuroissa
Nissilät kertovat, että mieli palaa 
joka vuosi innosta päästä suviseu-
roihin. 

– Olenkohan ollut kertaakaan 
poissa neljänkymmenen vuoden 
aikana. Sinne on aina vaan niin 
hyvä mennä, miettii Jukka Nissilä. 

Vaimo on samoilla linjoilla.
– Se on vuoden kohokohta it-

selle, ja lapsetkin odottavat sitä 
yhtä innolla kuin joulua, he oi-
kein laskevat öitä matkaan. 

– Haluamme tarjota omille 
lapsille saman kokemuksen ja tur-

Tuomas Hänninen

vallisuuden tunteen, joka meillä 
on suviseuramatkoista. Sen halu-
aa kokea aina uudelleen, Maarit 
Nissilä toteaa.

Hän itse on jäänyt vain kerran 
pois suviseuroista, ja senkin olo-
suhteiden pakosta.

– Odotin silloin viimeisillä-
ni toiseksi nuorimmaista. Juk-
ka lähti silloin matkaan neljän 
4–10-vuotiaan lapsen kanssa, ja 
hyvin he pärjäsivät.

Samalla tavalla uskovien 
kanssa on hyvä olla
Intoa lähteä suviseuroille ei ole 
myöskään laimentanut viimei-
sen vuoden aikana käyty julkinen 
keskustelu liikkeen sisällä tapah-
tuneista väärinkäytöksistä.  

– Sitä suuremmalla syyllä oike-
astaan lähdemme. Samalla tavalla 
uskovien kanssa on helppoa olla, 
Nissilät pohtivat. 

Suviseuroilta he odottavat en-
nen kaikkea vahvistusta omakoh-
taiselle uskolle. 

Vuoden 2012 suviseurat järjestetään 
Lopella, Riihimäen ja Forssan välissä.  On hyvä herätä 

aamulla siihen, 
kun kovaäänisistä 
kuuluu aamuvirsi.

Maarit Nissilä

nissilät matkaavat 
suviseuroihin tapaamaan 
sukulaisia ja kuulemaan 
elävää Jumalan 
sanaa. He toivovat, 
että ikävä julkisuus 
ei leimaisi kaikkia 
lestadiolaisperheitä.

E l s i  S a l ovaa ra

Nissilät matkaavat suviseuroihin koko perheen voimin. Kahdeksanlapsinen perhe mahtuu melkein kokonaan nukkumaan asuntovaunussa. 


