
Seurakuntalehti   106. vuosikerta    Nro 21    6.–21.6.2013

Sivut 8–9

M
in

n
a 

K
o

li
st

aj
a

Viimeinen 
isäntä



2    Nro 21    6.–21.6.2013

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kyseli taan-

noin, mieltävätkö suomalaiset itsensä maalaisiksi vai 

kaupunkilaisiksi. Vastaus oli sekä–että.

”Maalta olet sinä tullut”, kuten Kuopion kirkkopäivillä 

puhunut aluetutkimuksen professori Heikki Eskelinen tiivisti.

Professori muistutti, että vaikka maaseutuasukkaat 

ovat muuttuneet enemmistöstä vähemmistöksi, maaseu-

tu ei silti ole niin henkitoreissaan kuin moni luulee. Ihmi-

sethän muuttavat kahteen suuntaan – eivät yksinomaan 

maalta pois.

Maaseutua ei sitä paitsi edes pitäisi käsitellä yhtenäise-

nä, isona möhkäleenä. 

Maaseutua on monenlaista: kaupunkien lähellä olevaa asu-

mismaaseutua, ydinmaaseutua, harvaan asuttua maaseutua.

Näiden näkymät poikkeavat toisistaan. Erään tutkimuk-

sen mukaan terveimmät ja onnellisimmat suomalaiset löy-

tyvät asumismaaseudulta, missä  Eskelisen sanoin ”tärkein 

elinkeino on kaupungissa töissä käynti”.

Kristillinen ympäristöajattelu lähtee siitä, että ihminen 

ei omista luontoa. Ihminen on osa luontoa.

Ihminen on myös vastuussa Jumalalle siitä, miten hän 

luontoa kohtelee. Tässä lehdessä haastateltu oululainen 

maanviljelijä Mikko Koskela sanoo, että luonnosta huo-

lehtiminen on positiivinen vastuu.

Maanviljelijän työssä on monia hengellisiä ulottuvuuk-

sia. Siinä ovat läsnä syntymän ja kasvun ihme, kiitollisuus 

sadosta. Vaihtuvat vuodenajat ja vaihtelevat säät muis-

tuttavat, että työtä ohjaavat myös korkeammat voimat.

Eräs varttuneempi maataloustuottaja tunnusti, että 

vastasyntynyt, hontelojalkainen vasikka navetassa on aina 

yhtä pysähdyttävä kokemus, vaikka syntymää olisi todis-

tanut jo monesti aiemminkin. 

Mikko Koskela kokee, että maatilan töissä ovat läsnä 

myös menneet sukupolvet ja vanha työ. 

”Ja monesti on sellainen tunne, että siunauskin”, Kos-

kela jatkaa.

Maalta olet sinä tullut

JOS IHMISELLE ei anneta tilaa epäillä, 
ei hän voi myöskään muodostaa henki-
lökohtaista ja punnittua vakaumusta to-
tuuden suhteen.

Matti Johannes Korhonen, kolumni 
seurakuntalainen.fi 31.5.

JOS KERRON olevani kristitty, minut lei-
mataan heti jotenkin tyhmäksi. Siksi 
omasta uskosta on hirveän vaikea puhua. 
Yhteiskuntamme pakottaa pitämään sen 
nimenomaan henkilökohtaisena asiana.

Isto Peltomäki, 
Kirkko & kaupunki 29.5.

KIRKKOJEN lähentymisessä ja näkyvän 
ykseyden edistämisessä on nyt ratkaise-
vaa, onko kirkoilla rohkeutta ottaa uusia 
askeleita eteenpäin. Paikoillemme em-
me voi jäädä, jos haluamme olla uskol-
lisia Kristuksen rukoukselle, "että he yh-
tä olisivat".

Piispa Eero Huovinen, 
kotimaa24.fi 29.5.

MONET KRISTITYT pitävät rukousta tär-
keänä, mutta eivät ole siinä mielestään ko-
vin ”hyviä”. Luulen, että tämä johtuu sii-
tä, että rukous ymmärretään kovin ka-
peasti: että se olisi ainoastaan sanoja. - - 
Minusta rukousta on se mikä ikinä ruok-
kiikaan suhdettamme Jumalaan - - vaik-
kapa metsässä kävelyä. Rakastava Jumala 
on antanut meille jokaiselle jonkun tavan, 
jolla voimme rukoilla.

Anglikaanipappi ja hengellinen ohjaaja 
Henry Morgan, Sana 30.5.

ASENTEET VAMMAISIA ihmisiä kohtaan 
ovat hyvä peili, sillä vammaisuuteen ei lii-
ty sosiaalista stigmaa; emme voi syyttää 
näitä henkilöitä heidän omasta tilantees-
taan. Se, miten suhtaudumme vammai-
siin ihmisiin, tuo valoon sen mitä todella 
ajattelemme erilaisuudesta.

Teologian tohtori, Aberdeenin yliopiston 
tutkija Brian Brock, kirkonkello.fi 23.5.

 
Aatoksia

Kuriton koulu on 
vedetön mylly

Alppilan koulun erityisopettaja 
Antti Korhonen työnsi yläas-
teen oppilaan ruokalan oves-
ta ulos. Poika soitti suutaan 

ja käyttäytyi häiritsevästi. Opettaja 
sai potkut. Vaikka opetusvirasto perui 
erottamispäätöksensä, keskustelu kou-
lukurista jatkuu.  Mitä opettaja saa teh-
dä koulun työrauhan puolesta? 

Luonnonhistorian mieslehtori V. J. 
tuli pitämään ensimmäistä tuntiaan 
Pudasjärven kunnallisen keskikoulun 
3B-luokalle. 

Meitä oppilaita oli samassa luokas-
sa neljäkymmentä. Esa piti huolen sii-
tä, että yleensä opettaja jäi alakynteen. 
Moni naisopettaja lähti luokasta itkien.

V. J. käveli edestakaisin ka-
tederilla ja luennoi vihervar-
pusesta. Luulimme, ettei hän 
huomaa Esan virnuilua. Yht-
äkkiä V. J. loikkasi Esaa kohti 
nyrkki ojossa: ”Täällä ei tar-
vita virnunaamoja!”

Esa livahti ulos juuri kun 
V. J. oli tarttumassa tukkaan. Etu-
pulpetissa istuva Rito-Kassu, joka ei ol-
lut tehnyt pahaa kärpäsellekään, katsoi 
V. J.:tä silmiin. ”Sinullakin on ylimieli-
nen ilme, painu ulos!”, karjui V. J. 

V. J.:n tunneilla vallitsi kuri ja jär-
jestys koko lukuvuoden.

Oppilaaseen kohdistuva väkivalta 
on ehdottomasti kiellettyä. Mutta mik-
si monen opettajan täytyy sietää hais-
tattelua ja kirosanoja?

 Erityisopettajana ja rippikouluryh-
mien vetäjänä tiedän, että työrauhan 
lähtökohta on, että kun minä puhun, 
toiset kuuntelevat. Vapaalla keskuste-
lulla on toki paikkansa. 

Koulun ja rippikoulun työrauhan 
pelisäännöt luovat rehtori, opettajat, 

pappi yhdessä vanhempien kanssa.  Jos 
työrauhaa ei vaalita koko ajan, koulus-
ta tulee kuin vedetön mylly.

Pidin rippikoulua Kiimingissä. 
Päätin toteuttaa sukupuolikasvatus-
tunnin pedagogisesti.

Istuimme takkatulen 
loisteessa. Nuoret saivat 
tehdä kysymyksiä, joista 
keskusteltiin. Kolme poi-
kaa pommitti minua ky-
symyksillään, toiset tirs-
kuivat. Koetin vastailla 
kysymyksiin, mutta pe-

li oli menetetty. Tunsin olevani huo-
no opettaja.

Kymmenen vuotta myöhemmin 
kävelin Rotuaarilla. ”Erkkiiii!”, kuu-
lin huutoa. Ääni tuli nuotiolta, jonka 
ympärillä oli kolme miestä. 

”Sinä et kyllä tunne meitä, mut-
ta me tunnemme sinut”, pisin poi-
ka sanoi. ”Olemme puhuneet sinusta 
hyvää. Muistatko, kun rippikoulussa 
olimme pirullisia sinua kohtaan?  Si-
nä säilytit malttisi ja pidit meitä ihmi-
sinä.”

Tällä palautteella olen jaksanut vaa-
lia kuria ja järjestystä rippikoulussa.

ERKKI PIRI
Kirjoittaja on eläkepäivistään 

Oulussa nauttiva rovasti

Sinullakin on 
ylimielinen 
ilme, painu 
ulos!

MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Pesonen aloittaa perehtymisellä
Tuiran kirkkoherraksi on 

valittu hiippakuntadekaa-
ni Niilo Pesonen. Ennen 
siirtymistään hiippakun-

tadekaanin tehtäviin Pesonen toi-
mi Tuiran seurakunnan pastori-
na lähes kymmenen vuoden ajan.

Virkaan asettaminen 
ehkä loppiaisena
Edellinen kirkkoherra Han-
nu Ojalehto jää eläkkeelle loka-
kuun alussa. Pesosen aloittami-
nen kirkkoherran virassa riippuu 
siitä, miten hänen nykyiseen työ-
tehtäväänsä saadaan jatkaja. 

Piispa on ilmoittanut, että 
vaihdos olisi mahdollinen vuo-
den alusta. Virkaan asettaminen 
olisi loppiaisena.

– Yksityiskohdat ovat vielä epä-

selviä. Aika näyttää, miten tilanne 
ratkaistaan, Pesonen pohtii.

Tuleva kirkkoherra kertoo en-
simmäiseksi tehtäväkseen Tuiran 
seurakuntaan ja sen työntekijöi-
hin perehtymisen.

– Vaikka olen työskennellyt 
Tuiran seurakunnassa aikaisem-
min, on minulla vielä paljon pe-
rehtymistä. Esimerkiksi osa työn-
tekijöistä on vaihtunut sen jäl-
keen, kun siirryin itse toisiin teh-
täviin.

Lisäksi Pesonen tahtoo vaikut-
taa siihen, miten seurakunta voisi 
saada maallikoita enemmän mu-
kaan kirkon toimintaan aktiivi-
siksi tekijöiksi.

– Se on haaste sekä Tuiran seu-
rakunnassa että kokonaiskirkos-
sa, hän huomauttaa.

Alhainen 
äänestysprosentti
Tuiran kirkkoherranvaaleissa ää-
nestysaktiivisuus jäi neljään pro-
senttiin. Yhteensä ääniä annettiin 

1 259, kun seurakunnassa on jäse-
niä yli 31 000.

Pesosta alhainen äänestyspro-
sentti ei erityisesti huoleta.

– Käsittääkseni Tuiran kaltai-
sissa isoissa kaupunkiseurakun-

nissa on tyypillistä, että äänestys-
prosentti jää alhaiseksi.

– Toivoisin tietysti, että äänes-
tysaktiivisuus olisi ollut suurem-
pi. Annetut äänet olivat kuiten-
kin hyvin tärkeitä ääniä. Toivon, 
että ne aidosti heijastavat koko-
naisuutta.

Pesonen arvelee, että ehdok-
kaiden välillä oli hyvin vähän 
vastakkainasettelua.

– Olimme teologisesti aika lä-
hellä toisiamme, mikä ehkä vä-
hensi äänestysintoa.

Tuiran seurakunnan kirkko-
herranvaalit järjestettiin sun-
nuntaina 26.5. Niilo Pesonen sai 
65 prosenttia annetuista äänistä.

KAISA ANTTILA

Äänestysaktiivisuus 
jäi neljään 
prosenttiin. 
Yhteensä ääniä 
annettiin 1259, kun 
seurakunnassa on 
jäseniä yli 31000.

Niilo Pesonen pääsee johtamaan tuttua 
seurakuntaa.

Kiinteistöistä luopuminen esillä 
yhteisessä kirkkoneuvostossa
Oulun yhteinen kirkko-

neuvosto esittänee yhtei-
selle kirkkovaltuustolle, 
että seurakuntayhtymän 

talous tasapainotetaan ensisijai-
sesti kiinteistöistä luopumalla.

Noin kolmannes Oulun ev.lut. 
seurakuntayhtymän kiinteistö-
pinta-alasta on myytävä tai pu-
rettava. 

Yhteiselle kirkkovaltuustol-
le esiteltäneen lista, jolla on esi-
tys myydä muun muassa  Kui-
vasjärven, Rajakylän, Hönttä-
mäen, Heikkilänkankaan, Saare-
lan ja Huonesuon seurakuntako-
dit, Sanginsuun ja Yli-Iin seura-
kuntatalot sekä Kaukovainion ja 
Maikkulan kappelit.

Yhtään kirkkoa seurakuntayh-
tymä ei ole myymässä.

Luopumispäätökset tehdään 
erikseen kohde kohteelta.

Oulun seurakuntien seura-
kuntaneuvostot, yhtymän johto-
kunnat sekä yhteistyötoimikun-
ta ovat jättäneet lausuntonsa asi-
asta. Niillä on ollut mahdollisuus 
esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja 
säästötavoitteen saavuttamiseksi.

Seurakunnat ovat arvioineet 
lisäksi kiinteistövähennyksiin 
liittyvät henkilöstövaikutukset.

Mikäli säästötavoitteisiin ei 
päästä, on lisäksi tarve vähentää 
henkilökuntaa Kiimingissä nel-
jän, Oulujoella kuuden ja Karja-
sillalla neljän henkilötyövuoden 
verran.

Yhteisen kirkkoneuvoston 
mukaan irtisanomisia ei ole odo-
tettavissa vaan henkilöstömäärä 
vähenee muun muassa eläkkeel-
le jäämisillä.

Oulun seurakuntayhtymällä 
on tällä hetkellä 18 kirkkoa, 28 
seurakuntataloa ja 9 leirikeskus-

ta sekä lukuisa määrä muita kiin-
teistöjä, kuten juhlahuoneistoja, 
huoltorakennuksia ja asuntoja. 

Huonealaa on yhteensä 61 200 
neliötä.

Kuntaliitos kasvatti kiinteistö-
määrä 35 prosentilla.

Vuosittaisten ylläpitokulujen 
lisäksi yhtymän nykyisen kiin-
teistöomaisuuden investointitar-
ve on 60 miljoonaa euroa seuraa-
vien 10 vuoden aikana.

Kiinteistöpinta-alasta 15 pro-
senttia myytäisiin tai purettaisiin 
jo vuoteen 2017 mennessä.

MINNA KoLISTAjA
PEKKA HELIN

O u lu n ev. l u t  s e u ra ku nna t

Seurakuntayhtymän 
on luovuttava noin 
kolmanneksesta 
kiinteistöistään 
kymmenessä 
vuodessa.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
myydään:
Intiön seurakuntakoti 
Heinätorin seurakuntatalo 
(myydään/kehitetään)

Haukiputaan seurakunta
myydään:
Salmelan pappila
Vakkurila (myydään/puretaan)
puretaan:
Pikku-Vakkurila
luovutaan:
Jokela (vuokratila)

Karjasillan seurakunta
myydään:
Kaukovainion kappeli
Maikkulan kappeli

Kiimingin seurakunta
myydään:
Kiimingin pappila
Kiimingin pappilan piharakennus
Kiimingin pappilan saunarakennus
Kiimingin vanha koulu 
(myydään/kehitetään)

Oulujoen seurakunta
myydään:
Hönttämäen seurakuntakoti
Heikkilänkankaan seurakuntakoti
Saarelan seurakuntakoti
Huonesuon seurakuntakoti
Sanginsuun seurakuntatalo
Ylikiimingin pappila
Yli-Iin pappila
Oulujoen kanttorila
Ylikiimingin seurakuntatalo 
(myydään/puretaan)
1 asunto
puretaan:
Yli-Iin seurakuntatalo
Ruumishuone, Kiviharju
Ruumishuone, Ylivuotto
luovutaan:
Ylikiimingin partiokämppä

Oulunsalon seurakunta
myydään:
Oulunsalon pappila
Kanttorila
talousrakennus/autotalli
Oulunsalon navetta
puretaan:
seurakuntatalo
luovutaan:
Reppu
Työväentalo (vuokratila)

Tuiran seurakunta
myydään:
Kuivasjärven seurakuntakoti
Rajakylän seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
puretaan:
Pateniemen srk-talo 
(puretaan/kehitetään) 

Oulun seurakuntayhtymä
myydään:
Raatin nuorisotalo
Vasamon leirikeskus
Juuman leirikeskus
13 asuntoa
puretaan:
Asuinrakennus, Intiö
Kasvihuone talo C, Intiö 
(puretaan/kehitetään)
luovutaan:
Siiranjärven leirikeskus
Hietasaaren leirikeskus 
(luovutaan/kehitetään)
Kasarmi (vuokratila)

Yhteisen kirkkoneuvoston linjauksen mukaan talous tasapainotetaan pääasiassa 
tiloista ja kiinteistöistä luopumalla. Yhteinen kirkkoneuvosto esittänee yhteiselle 
kirkkovaltuustolle, että  Huonesuon ja Saarelan seurakuntakodit ovat ehdolla 
kiinteistöiksi, joista voidaan luopua.

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys 
tiloista ja kiinteistöistä 
luopumiseksi

A r k i s t o  /  S a t u  L a p in la m p i
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Palautetta

• Sinä, joka nimettömänä 
arvioit (RT nro 20) Pas-
calin logikkaa ja minun 
kirjoitustani "elämän pe-
listä" (RT nro 19), opet-
tele ensin kirjoittamaan 
nimesi lähettämääsi jut-
tuun. Sitten voit erin-
omaisella logiikallasi 
keksiä ylivertaisen ihme-
kapistuksen, joka hakkaa 
kilometrimetritolkulla 
pastakipon tai Russelin 
ellipsirataa kiitävän tee-
kannun. 

Rauno Aro

Sanaa ja sumppia keskellä kylää

Kempeleen K-Marketin 
parkkipaikalla alkaa ku-
hina aurinkoisena lauan-
taiaamuna. 

Telttakatos on hädin tuskin 
pystyssä, kun ihmisiä alkaa saa-
pua paikalle. 

”Täältäkö saa niitä Raamattu-
ja?” joku kysyy. Toinen ilmoittaa 
tulleensa puurolle.

Kempeleen seurakunnan lähe-
tystyön tiimissä heräsi ajatus jal-
kautumisesta kylälle. 

– Ajatuksena oli vain mennä 
paikalle, tarjota jotain syötävää ja 
jakaa Raamattuja ja katsoa, mitä 

tapahtuu, kuvailee pastori Pau-
lus Pikkarainen ajatusta tapah-
tuman taustalla. Sopivaksi päi-
väksi valikoitui helluntain aatto, 
kristillisen seurakunnan synty-
mäpäivän aatto. 

Seurakunnan telttakatokseen 
alkaa heti kerääntyä väkeä, jopa 
jonoksi asti. 

Tapahtuman ilmoituksessa on 
luvattu, että teltalle saa tulla ta-
paamaan seurakunnan työnteki-
jöitä, syömään puuroa ja juomaan 
kahvit. 

Matkaevääksi sai ottaa vir-
sikirjan, Raamatun tai Katekis-

muksen.
 Kirjat ovat ylijäämävarastoa: 

vanhoja painoksia, joiden sisäl-
tö ei ole muuttunut, vaikka ulko-
asua on uudistettu. 

– Virsikirjat ovat valmiiksi 
laulettuja, mutta vielä hyväkun-
toisia, Pikkarainen täydentää. 

– Virsikirjoja on poistettu käy-
töstä, kun kirkkoon on tilattu uu-
det, liiteosalla varustetut virsi-
kirjat. Nyt ne pääsevät uudelleen 
käyttöön seurakuntalaisten ko-
deissa.

Kirjat sujahtavat laukkuihin 
hymyn ja kiitoksen säestäminä. 

Useampi ihmettelee, saako kir-
jan tosiaan ottaa mukaansa il-
maiseksi. 

Raamattuja kysytään eniten ja 
ne loppuvatkin hyvin nopeasti. 
Moni olisi halunnut itselleen uu-
den käännöksen kotoa löytyvän 
vanhan käännöksen rinnalle.

Myös puurokattiloiden kan-
net aukeavat. Riisipuuro maistuu 
kuumanakin päivänä. 

Osa kävijöistä on nähnyt il-
moituksen lehdessä, mutta pai-
kalle sattuu myös paljon ohikul-
kijoita. 

Linnakankaalta asti pyöräret-

kelle lähteneet veljekset Nikolas, 
3 ja Mikael, melkein 6, sekä äiti, 
Eeva Suonperä tulevat myös kat-
somaan, mitä teltalla tapahtuu. 

Pojat istahtavat reunakivetyk-
selle ja kertovat kuulumisiaan 
työntekijälle. 

– Hyvää puuroa, kehuu Niko-
las keskustelun lomassa. 

–Mukavaa, että seurakunta tu-
lee ihmisten keskelle, Eeva Suon-
perä toteaa. 

Perheelle seurakunnan toi-
minta on tuttua perhekerhojen 
kautta. 

– Olemme käyneet myös isän-

Mikael ja Nikolas Suonperä sattuivat paikalle pyöräretkellään.

M inna S o r va la

Rauhan Tervehdys kesäaikataulussa
Lehti ilmestyy kahden viikon välein 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8. ja 29.8.

Seurakunnan katokselle kertyi väkeä heti aamusta ja sitä riitti koko tapahtuman ajan.

Tunnelma puurolautasen äärellä oli leppoisa.

Pau lu s  P i k ka ra in e n

Pau lu s  P i k ka ra in e n

Rauhan Tervehdys on mu-
kana Oulun Päivillä.  Toi-
mituksella on oma pis-
te tuomiokirkon kupeessa 

torstaina 27.6.
Tule tapaamaan toimituksen 

väkeä kello 12–16. Voit antaa pa-
lautetta ja jättää juttuvinkkejä.

Vinkeän muiston saat, kun tu-
let kuvauttamaan itsesi Raama-
tun hahmona. Toimitus on teet-
tänyt hauskan, hieman huvipuis-
totyylisen kuvaseinämän. Kir-
konmäellä voi myös testata, miltä 
tuntuisi joutua jalkapuuhun.

Entä haluatko jatkaa lauset-
ta ”Luen Rauhan Tervehdystä, 

koska…”? Kokoamme lukijoiden 
vastauksia, joita julkaistaan leh-
dessä vuoden mittaan kuvan ke-
ra.

RT:n toriteltalla on myös 
muunlaista mukavaa meininkiä, 
muun muassa arvontaa. 

Rauhan Tervehdys 
toriteltassa tuomiokirkolla
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Pappi
hairahtuu
harvoin
Pappi syyllistyy Suomessa vain 
harvoin rikoksiin, uutisoi vii-
konlopun Ilta-Sanomat, joka 
on tehnyt asiasta selvityksen.

Ilta-Sanomat on pyytänyt 
kaikkien hiippakuntien tuo-
miokapituleista tiedot pappi-
en tuomioista viimeisen kuu-
den vuoden ajalta. 

– Pääsääntöisesti papit ovat 
nuhteettomia ja hoitavat pap-
pisvirkansa asianmukaisesti, 
Helsingin hiippakunnan laki-
miesasessori Ritva Saario sa-
noo lehdelle.

Lehdessä on kerrottu tapaus-
kohtaisesti asioita, joista pa-
pit ovat saaneet joko kirkon si-
säisen rangaistuksen tai varsi-
naisen maamme oikeusjärjes-
telmässä tuomioon johtaneen 
rangaistuksen. Jälkimmäisiä on 
tullut muun muassa reseptien 
väärentämisestä, viinan myyn-
nistä, veropetoksesta, vaimon 
tai rippikoululaisten pahoinpi-
telystä sekä rattijuoppoudesta.

Jeesus
häädettiin
laulusta
Jeesus-viittausten poistami-
nen kirjailija, runoilija Anna-
Mari Kaskisen laulutekstistä 
saattaisi täyttää tekijänoikeus-
rikkomuksen merkit, Teostosta 
kerrotaan Kotimaa24:lle.

Runoilija Anna-Mari Kas-
kisen sanoittaman ja Pekka Si-
mojoen säveltämän laulun sa-
nat muutettiin jyväskyläläisen 
koulun kevätjuhlissa. Uudet 
sanat oli saatu toisesta koulus-
ta, jossa laulua oli laulettu.

Keskisuomalaisen (26.5.) 
mukaan laulusta on poistet-
tu toisesta säkeistöstä viitta-
us Jeesukseen. Alkuperäisessä 
versiossa sanat kuuluvat: "On 
yksi, joka pysyy, kaiken ym-
märtää: Jeesus vierellemme ai-
na jää", kun taas uudessa ver-
siossa "Muista, että kanssa hy-
vän ystävän voit jakaa ilon se-
kä ikävän".

Tekijänoikeusjärjestö Teos-
ton lakimies Juho Kaitamaan 
mukaan Kaskisen sanojen 
muuttamisessa on todennä-
köisesti kyse tekijän moraalis-
ten oikeuksien loukkaamises-
ta, joka voi olla tekijänoikeus-
rikkomus.

Jos asia etenisi oikeuteen, 
seurauksena saattaisi olla sak-
kotuomio.

Maata kiertelemässä

Jotkut uskontohistorioitsi-
jat väittävät, että kristinusko 
käy läpi valtavan muutoksen 
joka 500. vuosi. 

Vuoden 500 paikkeilla ”bar-
baarit” yrittivät alistaa Rooman 
pyyhkimällä pois sen uskonnon, 
kristinuskon. Munkit kuitenkin 
kopioivat pyhiä tekstejä ja länti-
sen kulttuurin suuria kirjoituk-
sia ja onnistuivat pelastamaan si-
vilisaatiomme.

Vuoden 1000 tienoilla läntinen 
ja itäinen kirkko jakautuivat suu-
ressa skismassa, jossa kirkot tais-
telivat opista, vallasta ja kulttuu-
rihegemoniasta. Jako näkyy yhä 
roomalaiskatolisessa ja ortodok-
sisessa kirkossa.

Vuoden 1500 tienoilla syn-
tyi protestanttinen reformaatio. 
Senkin rintamalinjat ovat edel-
leen nähtävissä.

Kristinusko muuttuu 500 vuoden syklein
Nyt eletään jälleen uutta mur-

rosta. Kristinuskossa on niin mon-
ta suuntausta, että on miltei mah-
dotonta puhua yhdestä kristillises-
tä liikkeestä. Yhdysvalloissakin on 
noin  1 500 tunnustuskuntaa. 

Kolmannessa maailmassa kris-
tinusko kukoistaa. Afrikan, Aasian, 
latinalaisen Amerikan ja niin sano-
tun ensimmäisen maailman kris-
tillisyyden erottaakin valtava kuilu. 

Protestanttiset kirkot ja roo-
malaiskatolinen kirkko ovat ro-
mahtamassa Euroopassa. Yhdys-
valloissakin näkyy kirkkojen hei-
kentyminen. 

Uskonnosta kirjoittava Phyllis 
Tickle kutsuu kehitystä suureksi 
uudelleenmuotoiluksi. Sitä voi-
si kutsua myös kutsua kristinus-
kon hajoamiseksi tai Diana But-
ler Bassin sanoin kristinuskoksi 
uskonnon jälkeen.

Konservatiiviset kristityt syyt-
tävät kehityksestä maallistuneita 
humanisteja ja ateisteja. Konser-
vatiivit vaativat kulttuuria palaa-
maan kristillisille juurilleen.

Liberaalit kristityt takertuvat it-
sepäisesti vanhoihin ideoihin, jotka 
selittävät liian vähän. Heidän uudet 
ideansa taas lupaavat liian vähän.

Luultavasti nykyistä 500-vuo-
tissykliä on mahdoton täysin ym-
märtää ennen kuin se on kestänyt 
riittävän kauan. Kaksi asiaa lienee 
kuitenkin selvää.

Ensimmäiseksi. Pohjois-Ameri-
kan kristillisyys vapautetaan omis-
ta juuristaan. 

Roomalaiskatoliset yrittävät 
ymmärtää miksi paavi ja Rooma 
ovat heille olennaisia heidän hen-
gellisille tarpeilleen.

Valtavirtakristillisyys ei tule 
enää jatkossa olemaan valkoisen, 

keskiluokkaisen ja omistavan vä-
en optimistinen lintukoto.

Konservatiivinen kristillisyys 
huomaa, että tiukka oikeassa ole-
minen ei johda mihinkään ja rii-
danhaluinen asenne saa konser-
vatiiviset kristityt näyttämään vi-
haisilta ja tuomitsevilta.

Toiseksi.  Kristinusko ei ole 
enää johtavassa asemassa. Sen 
ideat eivät enää muokkaa keskus-
telua. Kristilliset johtajat eivät 
nauti yleistä luottamusta. 

Kyse ei ole ulkoisesta hyökkäyk-
sestä vaan sisäisestä romahdukses-
ta. Maailma muuttuu, kuten kult-
tuurit, taloudet ja poliittiset systee-
mit aina muuttuvat.  Ja kirkko ku-
vitteli, että se voisi olla hiljaa ja vält-
tää ärsyttämästä ihmisiä.

PEKKA HELIN
Lähde: Religion News Service

päivän hartauksissa. Itse olen 
Nuorekkaissa Martoissa ja 
meillä on säännöllisesti kirk-
kokahvitusvuoro Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 

– Marttojen kautta myös Kir-
kon Ulkomaanavun kummi-
lapsitoiminta on tullut tutuk-
si.  Kummikohteemme on Ve-
nezuelassa, Suonperä tarkentaa.

Kohta pojille tulee kiire jat-
kaa pyöräretkeä. 

– Ootteko te tässä vielä vii-
me kesänäkin? Jos ootte, niin 
me tullaan silloinkin, huikkaa 
Mikael hypätessään pyöränsä 
selkään. 

Paikalla olevat ihmiset nau-
rahtavat hauskalle kysymykselle. 

Tunnelma teltalla on leppoi-
sa. Tavataan tuttuja, kysellään 
niin toisten kuin seurakunnan-
kin kuulumisia. 

Seurakunnan työntekijät ko-
kevat tärkeäksi kohdata seura-
kuntalaisia myös epämuodolli-
sesti arjen keskellä. 

– Tänään juomme sumpit 
täällä ihmisten keskellä, huo-
menna on kirkossa tarjolla sa-
naa, toteaa Pikkarainen ja toi-
vottaa väen tervetulleeksi mes-
suun.

MINNA SoRVALA

Mukavaa, että 
seurakunta tulee 
ihmisten keskelle.

Eeva Suonperä

Kanttori kutsuu messuun

Muhoksen kanttorilla 
Ossi Kajavalla on hy-
vin monipuolinen työ. 
Hänelle kuuluu kai-

kenlaiset seurakunnan musiik-
kityöt vauvakirkoista vanhustyö-
hön.

– Kanttorin työ on palveluam-
matti. Minulle on ilo saada pal-
vella ihmisiä musiikin lahjalla, 
Kajava pohtii.

Kanttori näkee musiikin tär-
keän paikan seurakunnan työssä.

– Musiikki juhlistaa ja rikas-
tuttaa tilaisuuksia. Samalla se 
myös palvelee tekstiä ja auttaa 
viemään sanomaa, Kajava selit-
tää.

Hän myös tietää, miten tärke-
ää musiikki ihmisille on.

– Esimerkiksi hautajaisia ja 
häitä järjestettäessä ihmisillä on 
paljon toiveita musiikin suhteen. 
Kesän alussa saan harjoitella usei-
ta häämarsseja, hän hymähtää.

Musiikkipäivät 
huipentuvat messuun
Kanttorin työ on paitsi monipuo-
lista myös muuttuvaa. Kajava on 
huomannut, että erityismessuja 
järjestetään yhä enemmän.

– Perusmessu ei monessa pai-
kassa enää oikein tavoita ihmi-
siä. Siksi järjestetään yhä enem-
män erilaisia erityismessuja, joita 
maustetaan nimenomaan musii-
kin keinoin, hän kertoo.

Juuri nyt Kajavaa työllistävät 
Muhoksen Musiikkipäivät se-
kä niiden päätteeksi järjestettävä 
musiikkimessu.

– Tässä messussa lauletaan 
kaikki muu paitsi saarna, Kajava 
valottaa erikoismessun ideaa.

Jumalanpalveluksen tukena 
on kanttorin lisäksi seurakunnan 

kamarikuoro, sekä lisävahvis-
tuksia Oulusta Gaudiate-kuo-
ron kvartetin ja kamariorkes-
terin muodossa. Messun aikana 
saadaan kuulla myös Musiikki-
päivillä esiintyneitä taiteilijoita.

Kajava toivoo, että ihmiset 
tulevat kauempaakin kuuntele-
maan hienoa messua.

– Luvassa on tyylikäs koko-
naisuus, hän lupaa.

Uusia 
yhteyksiä
Kajava on saanut olla Musiikki-
päivien suunnittelussa muuten-
kin mukana. Hän kuuluu järjes-
tävään toimikuntaan ja on pai-
kallisena hoitanut monia käy-
tännön järjestelyjä. Muhoksen 
seurakunta on yksi Musiikki-
päivien pääsponsoreista.

Kajava kokee, että seurakun-
nan osallistuminen Musiikki-
päiviin on luontevaa.

– Musiikkipäivillä on paljon 
hengellisiä konsertteja, ja monet 
niistä pidetään kirkossa. Kirk-

ko on Muhoksella paras paikka 
konserttien järjestämiseen, hän 
selittää.

Kajava on iloinnut Musiikki-
päivien järjestelyissä erityisesti 
niistä hetkistä, kun yhteistyö on 
sujunut hyvin.

– Tykkään tehdä asioita po-
rukassa. Mitä enemmän on te-
kijöitä, sitä hienompaa!

Musiikkipäivien sato voi nä-
kyä myös tulevaisuudessa.

– Järjestelyjen myötä olen 
luonut yhteyksiä muusikoihin. 
Voi olla, että kutsumme hei-
tä muulloinkin tänne esiinty-
mään, Kajava suunnittelee.

KAISA ANTTILA

Musiikkimessuun voi osallistua 
sunnuntaina 16.6. kello 20 
alkaen Muhoksen kirkossa. 
Messu on herättänyt kiinnostusta 
myös muualla Suomessa, sillä 
se radioidaan. Radioinnin 
voi kuunnella YLE Radio 1 
-kanavalta 7.7.

K a i s a  A n t t i l a

Kanttori Ossi Kajavan mielestä kirkko on Muhoksen paras konserttipaikka.
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Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Jyväskylän Seikkailupuisto Peukkula
Kammintie 4, 40520 Jyväskylä

Yhteistä
aikaa!

Kesäkausi 3.6. - 10.8.
www.peukkula.fi

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

HAUTAKIVIEN OIKAISUT
040-718 3141

OULUN SEUTU
Ruffix Oy

Katsastettu asuntovaunu,
Hobby Exclusive 540, vm. -98. 
Kant. 1500 kg. P. 044 300 8161.

Myydään

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

Nyt lehtipisteissä.

www.askellehti.fi 
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Tietokoneella 
papin puheille

EEVI- 
RIITTA 
KUKKONEN:
OLEN RUKOUKSIN KANNETTU

Toipuminen 
alkaa  
totuudesta

Nero-kissa  
pelasti oravan

Kuono terapiaa  
ikä-ihmisille

  Sähköpostilla:
tilauspalvelut@kotimaa.fi 

  Soittamalla
  020 754 2333

Tilauskortti
 

Tilaa lehti, josta saat voimaa ja iloa.

Vaikuttavien lukuelämysten lisäksi 500:lle ensimmäiselle tilaajalle lahjaksi upea italialainen kukkakuvioitu huivi (arvo 23,00 €). 

Lahjaksi
huivi!

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta julkisti Yhteis-
vastuukeräyksen hy-
väksi järjestetyn valo-

kuvakilpailun tulokset. Kilpai-
lun aiheena oli ”Old is gold”, vii-
taten Yhteisvastuukeräyksen tä-
män vuoden vanhusteemaan. 
Kilpailuun lähetettiin yhteensä 
40 kuvaa.

Kilpailussa ei tänä vuonna 
jaettu ensimmäistä sijaa. Toisel-
le sijalle pääsi helsinkiläisen Si-
mon Mittlerin kuva ”On suu-
ri onni tietää, että joku tarvit-
see minua”. Mittlerin kuva voit-
ti myös yleisöäänestyksen.

– Mittlerin kuvan asettelu oli 

Kuvakilpailun 
voittaja on valittu

tarkka ja selkeä. Myös värimaa-
ilma ja positiivisuus nivoutui-
vat teemaan sekä välittyivät hy-
vin katsojalle, kilpailun tuomari 
Marjo Kemppainen kuvailee.

Kolmannen palkinnon sai 
Tarja Jalkasen kuva ”Golden eve-
ning”.

Kemppainen kertoo, että tuo-
mariston päätös oli yksimielinen. 
Hän on myös melko tyytyväinen 
kilpailun satoon.

– Olisimme toivoneet, että 
enemmän nuoria olisi osallistu-
nut kilpailuun, Kemppainen har-
mittelee.

KAISA ANTTILA

Sonja Luokkala, Anna Siek-
kinen ja Susanne Kuha 
ovat tuoreita kevään yli-
oppilaita ja Suomen kärki-

kaartia uskonnon yo-kirjoituk-
silla mitattuna.

Luokkala ja Siekkinen saivat 
korkeimman mahdollisen piste-

määrän, 42 pistettä ja Kuha sai 
vastauksestaan 41 pistettä.

Oululaisen Lyseon lukion op-
pilaita on maan parhaiden us-
konnonvastausten kirjoittajien 
joukossa nyt jo seitsemättä vuot-
ta peräkkäin.

Suomen uskonnonopettajain 

liitto ry palkitsi kuusi parasta us-
konnon ainereaalin vastaajaa sti-
pendein. Lisäksi viisi palkituista 
saa opinto-oikeuden Helsingin 
yliopiston teologiseen tiedekun-
taan suoraa ilman pääsykoetta.

Oulun Lyseosta taas maan 
parhaita yo-uskonnon kirjoittajia

"On suuri onni tietää, että joku tarvitsee 
minua".

S im o n M i t t l e r
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Tunnista tiekirkko -sarja alkaa

Tiekirkot avaavat jälleen 
ovensa kesäksi. 

Mukana on lähes 300 
luterilaista ja ortodoksista 

kirkkoa, jotka tarjoavat matkaa-
jille taukopaikan sekä kurkistuk-
sen historiaan, arkkitehtuuriin ja 
kulttuuriin.

Kaikki tiekirkot ja niiden au-
kioloajat löytyvät osoitteesta 
www.tiekirkot.fi. Samassa osoit-
teessa on listattuna erilaisia tie-
kirkkokierroksia, joiden opasta-
mana voi tutustua muun muassa 

lasimaalauskirkkoihin, puukirk-
koihin tai vaikkapa Engelin tai 
Alvar Aallon kirkkoihin.

Suomen ensimmäiset tiekir-
kot avautuivat 1990-luvun alus-
sa Pohjois-Suomessa. Tuolloin 
avoinna oli vain muutamia kirk-
koja, mutta joka vuosi niitä tulee 
lisää. Idea avoimien ovien kir-
koista on lähtöisin Saksasta.

Pähkinöitä
purtavaksi
Rauhan Tervehdyksen tilaajaseu-

rakunnissa on yhteensä yhdeksän 
tiekirkkoa: yksi Lumijoella sekä 
Muhoksella, neljä Oulussa ja kol-
me Siikalatvalla. 

Kesän aikana esittelemme ti-
laajaseurakuntiemme tiekirkko-
jen alttaritauluja.

Te, hyvät lukijat, saatte arvata 
mistä kirkoista alttaritaulut ovat.

 Kerromme oikeat vastaukset 
aina seuraavassa lehdessä samal-
la, kun esittelemme uudet koh-
teet.

• 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

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

 ruusu- ja mukulabegoniat
  pelargoniat ja pisarat

 kukkivat amppelit

Tervetuloa!

 petuniat, hopealehdet
  ahkera- ja uudenguineanliisat

Kesäkukat runsaasta 
valikoimastamme!

  enkelinsilmäpelargoniat...

Ilmestyskirjan ilosanoma on  
esillä tulevana viikonloppuna 
Kellonkartanossa.

Opettajana on oululaisläh-
töinen hävittäjälentäjä ja lentäji-
en kouluttaja Olli Seppänen, jolle 
Ilmestyskirja näyttäytyy johdon-
mukaisena ilmoituksena Jeesuk-
sesta voittajana sekä tulevaisuu-
den ja toivon takaajana. 

Sisäinen tyhjyys saattoi Sep-
päsen tarttumaan Raamattuun. 
Sieltä Seppänen elämälleen uu-
den perustan ja voimanläh-
teen. Nykyisin Seppänen tun-
netaan juurevana ja rohkaise-
vana evankelistana ja Raama-
tun opettajana. 

Seppänen avaa Ilmestyskir-
jasta ilosanomaa lauantaina kel-

lo 14 alkaen aiheella Kohti lopul-
lista voittoa. Sunnuntaina saar-
nan jälkeen kello 15 hän paneu-
tuu kadonneita etsivään, uhratu-
vaan rakkauteen. 

Tarkemmat tiedot kristillisen 
kesäkodin leiri-  ja muusta toi-
minnasta näkee netistä: www.
kellonkartano.fi.

Alttaritaulu on Emanuel Granbergin vuonna 1778 öljyvärillä 
kankaalle maalaama Mooses ja vaskikäärme. Kirkko on 
Suomen vanhin lähes alkuperäisessä asussa oleva puukirkko, 
joka on säännöllisessä, ympärivuotisessa käytössä. Kirkon 
pihassa on kolme muistomerkkiä.

Tämä alttaritaulu on peräisin nykyistä kirkkoa edeltäneestä 
kirkosta, josta se pelastettiin puukolla leikkaamalla 
salamaniskun aiheuttaman tulipalon yhteydessä. Siksi se 
näyttää olevan hieman ahtaasti kehyksissään. Teoksen on 
maalannut oululainen taidemaalari G. A. Dahlström vuonna 
1855.

Oululaislähtöinen hävittäjälentäjä 
puhuu tulevaisuudesta ja toivosta

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 
palaavat juurilleen Helsinkiin

Lähetys- ja kehitysyhteistyös-
tä sekä kansainvälisyydestä 
kiinnostuneita ihmisiä mat-
kaa 7.–9. kesäkuuta Helsin-

gin messukeskuksessa pidettäville 
valtakunnallisille Lähetysjuhlille.

Suomen suurinta kirkon kan-
sainvälisen toiminnan vuosittais-
ta tapahtuma järjestettiin edelli-
sen kerran Helsingissä lähes 30 
vuotta sitten.

Suomen Lähetysseuran ja Hel-
singin seurakuntayhtymän tarjo-

amassa ohjelmassa ovat vahvasti 
esillä maahanmuuttajat ja moni-
kulttuurisuus.

Lähetysjuhlilla tarkastellaan 
myös sitä, mitä on tämän päi-
vän lähetystyö, miten lähetystyö 
liittyy kristityn arkeen sekä mi-
ten suurkaupungin seurakunnat 
tekevät lähetystyötä kotiovella ja 
maailmalla.

Monikulttuurisuus ja maa-
hanmuuttajat ovat näkyvästi 
esillä muun muassa Maailmojen 

messussa ja musiikissa.
Lähetysjuhlilla on lisäksi kes-

kustelua ihmiskaupasta ja ihmis-
oikeuksista, köyhistä ja rikkais-
ta sekä maailman tilasta. Sitäkin 
pohditaan, miten sovinto ja kes-
tävä rauha saadaan aikaan vihol-
listen välille.

Lähetysjuhlat päättyvät sun-
nuntaina messuun, jossa piispa 
Irja Askola vihkii uusia pappe-
ja ja siunaa uudet lähetystyönte-
kijät.
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Yhdistykset

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: 13.6. klo 19.00 Raahen seurakuntakodin 
pienessä salissa.
Tervetuloa!

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Su 9.6. klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ti 11.6. klo 18 Suvijuhlien keittiö- ja 
siivoustalkoolaisten kokoontuminen.
Su 16.6. klo 17 Seurat Heino Kouva.
Tervetuloa!

Muut seurakunnat

• Su 9.6. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Raino Ojala
• Ti 11.6. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 16.6. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Raino Ojala
• Ti 18.6. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

La 8.6. ja 15.6. klo 11-13 Kesäjumalan-
palvelus. Raamattutunti, koskettavaa 
musiikkia, yhteislaulua, ja yhteinen teehetki. 
Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 9.6. klo 11 Jumalanpalvelus, Hannu Orava, 
Taisto Vähäaho, Anna-Elina Kupsala. Su 9.6. 
klo 17 Church@78, International Service, Nicki 
and Neil Berry, Andrey and Rachael Sirotkin. 
Ke 12.6. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Niina Männistö, Pasi Markkanen, Tapio Askeli. 

Su 16.6. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Belly Tshitoko, Tuula Suomi, Pirjo 
Orava, Pudasjärven lauluryhmä. Su 16.6. klo 17 Church@78, International 
Service, Neil Berry, Luke Barnes, Andrey and Rachael Sirotkin. Ke 19.6. klo 19
Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Hannu Orava, Jari Virtanen. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 9.6. Lauluhetki klo 10.30. osaston vieressä puistikossa. 
Jumalanpalvelus klo 11.00.

Su 16.6. Lauluhetki klo 10.30. Jumalanpalvelus klo 11.00.
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !!!!!

To 6.6. klo 19 Rukousilta, Tuomo Kokko, Antti 
Rautio Gideoneista. Su 9.6. klo 18 Iltakirkko,
Henri Tuhkala, Willie ja Annukka Kinnaird  

Kamerunista. Ti 11.6. klo 18 Seurakunnan virallinen kokous (jäsenille). 
Ke 12.6. klo 18 Nuortenilta. 13.-16.6. Varkkileiri Koppanassa, 10-14-vuoti-
aille, ilmoittaudu Henkalle (henri.tuhkala@svk.fi). To 13.6. klo 19 LÄHDE-ilta, 
Pekka Tuominen, Esko Taipale, God`s bell, rukouspalvelua. La 15.6. klo 18 
Kotikokous Martinmäellä, Karihaka 21, mukana Esko Taipale. Su 16.6. klo 18
Iltakirkko.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

La 8.6. klo 11.00-13.00  
EU:n RUOKAJAKELU  

Su 9.6. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Palveluja tarjotaan

Linnankatu 31, 90100 OULU
Aukiolo: ma - pe 10-17, la 10-15
 www.biblia.fi    puh. 08 372 732

Biblia
Tutustu 

tarjouksiimme 
ja tule 

hakemaan hieno 
puinen ristikoru
ILMAISEKSI

tällä kupongilla 
1.7. mennessä!

(jaossa 200 kpl!)

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla olevia tehtäviä osoitteessa 

www.suurellasydamella.fi -> Oulu 
ja ilmoittaudu tekemään hyvää!

www.suurellasydamella.fi

Juurus on vanha sukutila Ou-
lujokivarressa Oulun Maik-
kulassa.

Sukutilan viirissä komei-
lee vuosiluku 1683, mutta ilmei-
sesti paikkaa on asuttanut sama 
suku jo ennen sitä.

 – Taidan olla tilan kahdes-
toista isäntä, laskee tilaa viljelevä 
Mikko Koskela.

Muun muassa Pro Agria Ou-
lussa, Pohjois-Pohjanmaan lii-
tossa ja Pohjois-Pohjanmaan TE-
keskuksessa työskennellyt Kos-
kela ryhtyi viljelijäksi kotitilal-
le vuonna 1994 ja päätoimiseksi 
viljelijäksi 2006, osittain velvolli-
suudentunnosta.

 – Menneiden sukupolvien työ 
velvoitti. Toki minulla oli myös 
kiinnostusta viljellä ja taitojakin, 
olinhan ollut mukana tilan töis-
sä jo nuorena sekä myös ollesani 
palkkatöissä muualla.

– Koen, että menneet sukupol-
vet ovat täällä läsnä. Ja ovat ai-
emmat sukupolvet paikalla ihan 
konkreettisestikin, Koskela sa-
noo ja viittaa pellolle, missä hä-
nen 78-vuotias isänsä Paavo Kos-
kela tekee paraikaa kylvötöitä.

Menneet sukupolvet velvoittavat
Luonto tekee toistuvista
töistä ainutkertaisia
Viljatilalla samat työvaiheet tois-
tuvat joka vuosi. Ainutkertai-
suutta vuosien välille tuo Suomen 
luonto. Työ tehdään ulkona, kul-
loistenkin säiden armoilla.

Koskelan mielestä ihminen on 
tehty touhuamaan ulkona. 

– Keväällä ja alkukesästä on 
vaarana melkeinpä ”raitisilma-
myrkytys”, kun päivän värkkäi-
lee ulkona. Viiden–kuuden ai-
kaan jos erehtyy vähän oikaise-
maan, nukahtaa helposti siihen. 
Mutta ulkona hankittu väsymys 
on hyvää väsymystä, ei kireää ei-
kä raskasta.

Vuodenajat, nerokkaasti
mietitty juttu
Vuodenajoista Koskelan suosik-
ki on kevät. 

– Kauneinta on toukokuun lo-
pusta kesäkuun loppuun. Luon-
non kauneus toki jatkuu, mutta 
sisäisesti luonto on silloin joten-
kin puhuttelevimmillaan.

 – Nenään tulvahtava lehtipui-
den tuoksu tai kesäkuun alun sa-
teisen illan tuoksut saavat ihan 

Mikko Koskelasta ei tunnu pahalta, vaikka peltoja joskus tulevaisuudessa viljelisi joku muu. 
–Päärakennus ja pihapiiri toivon mukaan kuitenkin jää jommallekummalle pojista.
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Menneet sukupolvet velvoittavat

pysähtymään: tätä rikkautta ei 
voi rahalla saada.

Kuusi vuotta Helsingissä opet-
tivat, että etelässä kevät on aivan 
erilainen. Työkomennus Norjassa 
taas näytti, kuinka kaamos vaih-

tuu muutamassa viikossa yöttö-
mäksi yöksi, kevät jää kokonaan 
väliin.

– Maapallon akseli pysyy sa-
massa asennossa koko ajan kun 
kierrämme Aurinkoa. Vuoden-

ajat on nerokkaasti mietitty jut-
tu, Koskela innostuu.

Vuodenajoilla on jokaisella 
Koskelalle oma tuoksunsa.

Talvi tuoksuu pakkaselta. Syk-
syn tuo kypsyvä ohra, voimaka-

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

sarominen tuoksu heinäkuun lo-
pulla, kun vihreä ohra alkaa hiu-
kan kellastua.

Kevät on Koskelalle yhtä kuin 
lehtipuiden uusien lehtien vieno 
tuoksu sateen jälkeen.

Kesä alkaa olla jo loppupuo-
lella, kun mesiangervo avaa val-
koiset kukintonsa korkean var-
ren päähän.

Tunteilut pois, Koskela 
on tilan viimeinen isäntä
Juuruksen tilalla kasvaa ohraa ja 
kauraa.

Mikko Koskela on ajatellut 
laittavansa pellot viljalle vielä eh-
kä kymmenkunta vuotta.

Koskela jää suvun viimeisek-
si viljelijäksi. Aikuisilla pojilla on 
muunlaiset urasuunnitelmat.

 – Ilman tunteiluja olemme so-
pineet ja selväksi puhuneet, että 
minä olen viimeinen Juuruksen 
tilan viljelijä.

–Toiveeni kuitenkin on, et-
tä jompikumpi pojista jää tähän 
asumaan. Toivon kovasti, että tä-
mä perinteitä kunnioittaen kun-
nostettu päärakennus ja tuttu pi-
hapiiri säilyisivät.

 –Lupaan olla talonmiehenä, 
ellei miniä aja pois. Tulisi vaik-
ka heppatyttö, voitaisiin laittaa 
hänelle talli tähän, Koskela nau-
rahtaa.

Peltoja voi Koskelan mukaan 
viljellä ihan hyvin perheen ulko-
puolinen.

– Ei se tunnu pahalta, jos kyl-
vöt tekee pelloilla joku muu. Täs-
sä lähelläkin on monta pontevaa 
nuorta miestä, jotka voisivat olla 
peltoja vuokraamassa.

Puhtaasta ruuasta ja vedestä 
saatetaan käydä sotia
Maailmalla käydään jo eräänlais-
ta ”peltosotaa”: samat maat kiin-
nostavat elintarviketuottajia ja 
niitä, jotka viljelevät kasveja bio-
polttoaineiden raaka-aineeksi.

Toisenlaistakin peltosotaa on 
käynnissä: kiinalaiset ostavat Af-

rikasta peltomaita ruokkiakseen 
kasvavan kansansa ja tuottaak-
seen satoa myyntiin.

– Nämä ovat hurjia juttuja! 
Puhtaasta ruuasta ja vedestä saa-
tetaan tulevaisuudessa riidellä so-
diksi asti. Siitä tulee rajua eloon-
jäämiskamppailua, Koskela en-
nustaa.

Viljelysmaa kiinnostaa nyt 
myös kotimaassa. Koskelan mu-
kaan 4-tien varresta oli jopa kol-
masosa pajukkona vielä 1990-lu-
vulla.

 – Nyt kaikki pelto on otet-
tu takaisin viljelykäyttöön. Tällä 
on tietysti myönteinen vaikutus 
maisemaankin.

Näin pohjoisessa mahdolli-
suudet tuottaa ruokaa ovat kovin 
erilaiset kuin Keski-Euroopassa. 
Koskelaa ärsyttää tukiaisista pu-
huminen:

– Ennen pellosta sai viljaa ja 
viljasta tietyn määrän rahaa. Nyt 
viljasta maksetaan maailman-
markkinahinta ja maataloustu-
et, mutta tuottaja saa silti selvästi 
vähemmän kuin 20 vuotta sitten.  
Ei kukaan maanviljelijä haluaisi, 
että puolet tuloista on tukia ja it-
se tuotteesta saatava hinta nauret-
tavan pieni.

Vanha testamentti velvoittaa 
pitämään huolta maista
Maahenki merkitsee Koskelalle 
sitä, kuinka ihminen elää luon-
non kanssa ja on osana luontoa 
tuottaakseen elintarvikkeita. 

– Elintarvikkeiden saamiseen 
tarvitaan muutakin kuin ruoka-
kauppa ja jääkaappi. Toistaiseksi 
ei ole  keksitty muuta tapaa tuot-
taa elintarvikkeita kuin luonnon 
ja ihmisen liiton kautta, luontoa 
kunnioittaen.  

– Vanha testamentti alkaa sil-
lä, että ihmiselle annetaan tehtä-
väksi pitää huoli maasta. Ihminen 
ei ole pystynyt tätä vastuuta kan-
tamaan, murheellista kyllä.

Koskela sanoo seuraavansa il-
mastonmuutoksesta, esimerkiksi 
jäätikköjen sulamisesta kertovaa 
uutisointia. Koskelan havainto-
jen mukaan ilmastonmuutos nä-
kyy jo meilläkin: 

– Esimerkiksi pujoa ei ollut 
täällä vielä 1960–1970-luvulla ei-
kä siilejä näkynyt, kun olin lap-
si. Jotkut asiat muuttuvat aika no-
peasti.

– Tiedän, että minullekin Van-
ha testamentti sanoo: pidä huol-
ta luonnosta. Se on positiivinen 
vastuu.

MINNA KoLISTAjA

Vanha testamentti 
alkaa sillä, että 
ihmiselle annetaan 
tehtäväksi pitää huoli 
maasta. Ihminen ei 
ole pystynyt tätä 
vastuuta kantamaan, 
murheellista kyllä.

Mikko Koskelan pappa rakennutti navetan vuonna 1950. Lehmiä siellä oli viimeksi vuonna 1965.

Tänä vuonna peltotyöt päästiin aloittamaan 22. toukokuuta.

Mikko Koskelasta ei tunnu pahalta, vaikka peltoja joskus tulevaisuudessa viljelisi joku muu. 
–Päärakennus ja pihapiiri toivon mukaan kuitenkin jää jommallekummalle pojista.
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Muhoksen Musiikkipäivistä saa jälleen 
nauttia 12.–16.6. Tällä kertaa myös 
lapsille on tarjolla oma konsertti. 
Soiva Siili esiintyy Koivu- ja Tähti 
-kulttuurikeskuksessa lauantaina 15.6.

Musiikkipäivillä on laaja kattaus valta-
kunnallisesti tunnettuja, Pohjois-Poh-
janmaalta lähtöisin olevia esiintyjiä. 

Tapahtuman taiteellisen johtajan ja 
tuottajan Kaisa Rannan mukaan Musiikkipäivät 
tarjoaa kuulijoilleen lempeää ja laadukasta klas-
sista musiikkia.

– Toivomme konserttisarjamme houkuttelevan 
uusiakin kuulijoita, jotka eivät vielä ole klassisen 
musiikin pariin löytäneet. Korkeatasoisuus ja ni-
mekkäät esiintyjät kiinnostavat varmasti myös 
tottuneempia konsertissa kävijöitä.

Avajaiskonsertissa keskiviikkona 12.6. sop-
raano Kaisa Ranta ja baritoni Juhani Alakärp-
pä esiintyvät pianistien Juho Alakärpän ja Outi 
Rahkon kanssa.

Baritoni ja rovasti Esa Ruuttusen konsertti 
"Luoduillesi armo ja rauha" kuullaan lauantaina 
15.6. Muhoksen kirkossa. Sunnuntaina Ruuttu-
nen toimittaa kirkossa Kesäillan musiikkimessun.

Laitasaaren rukoushuone pääsee tänä vuonna 
mukaan uutena konserttipaikkana.

– Saan itse esiintyä siellä, mikä on minusta mu-
kavaa, sillä olen Laitasaaren kylästä lähtöisin.

Rukoushuone on Rannan mukaan konsertti-
paikkana positiivisella tavalla haasteellinen, sillä 
sinne mahtuu vain noin 80–100 kuulijaa.

– Esiintyjälle se voi luoda hieman jännitystä, 
sillä yleisö on niin lähellä, Ranta tuumii.

”Miksei meillä,
kun muillakin?”
Nyt kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma on 
lyhyestä historiastaan huolimatta löytänyt tiensä 
ihmisten sydämiin.

– Kuulijoita on ollut aiemmin kaikkiaan noin 
tuhat molemmilla kerroilla. Tapahtumaa ja kon-
serttilippuja ehdittiin jälleen kysellä jo ennen 
mainonnan aloittamista. 

–Toiveikkaina odotamme vähintään samaa 
kuulijamäärää tälläkin kertaa, sanoo Muhoksen 
Musiikkipäivien taiteellinen johtaja ja tuottaja 
Kaisa Ranta.

– Ilahduttavasti myös oululaiset ja ympäristö-
kuntalaiset ovat löytäneet Musiikkipäivät.

Koko tapahtuma lähti liikkeelle Muhokselta 
kotoisin olevan Kaisa Rannan ajatuksesta, joka sai 
tuekseen Muhoksen kunnan sekä seurakunnan.

Muhoksen seurakuntasivut

Lapset mukaan Muhoksen Musiikkipäiville

Muhoksen 
musiikkipäivien 
2013 ohjelma

Toritörräys 
ja tahdissa mars!
12.6. klo 14 Muhoksen torilla
Pohjan Sotilassoittokunta kuviomarssii ja soittaa pienen 
torikonsertin

Avajaiskonsertti ja 
Tiekirkon avajaiset 
"Elämälle"
12.6. klo 19 Muhoksen kirkossa
Suomalaisen laulumusiikin säihkettä
Kaisa Ranta, sopraano & Outi Rahko, piano
Juhani Alakärppä, baritoni & Juho Alakärppä, piano
Liput 18 € / 15 € 

Kamarimusiikkikonsertti 
"Valon ja varjon Elegia"
13.6. klo 19 Muhoksen kirkossa
Bozza - Previn - Martinu - Massenet - Rahmaninov
Juho Nissi, sello
Outi Rahko, piano
Johanna Kiviharju, huilu
Kaisa Ranta, sopraano
Liput 15 € / 12 €

Tuoreita virsiä ja 
viinirypäleitä
14.6. klo 19 Laitasaaren rukoushuoneella
Kaisa Ranta, sopraano & Aku Toivonen, piano
Liput 12 €

Soivan Siilin koko 
perheen konsertti
15.6. klo 12 Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa
Liput 9 € Oulun Osuuspankin omistajajäsenille 7 € 
(etu ei ole saatavana Lippupalvelun kautta)

Kirkkokonsertti
"Luoduillesi armo 
ja rauha"
15.6. klo 19 Muhoksen kirkossa
Esa Ruuttunen, baritoni
Outi Rahko, piano
Lauri-Kalle Kallunki, urut
Liput 18 € / 15 €

Kesäillan musiikkimessu
16.6. klo 20 Muhoksen kirkossa
toimittaa rovasti Esa Ruuttunen 
saarna kirkkoherra Jouni Heikkinen
Muhoksen seurakunnan kamarikuoro
Gaudiate-kuoron kvartetti ja jousiorkesteri 
dir. cant. Ossi Kajavan johdolla
Hanna Savela, urut
Kaisa Ranta, sopraano
Johanna Kiviharju, huilu 
sekä muita musiikkipäivien esiintyjiä
YLE radioi tilaisuuden ja se kuullaan radiossa su 7.7. klo 10

Musiikkipäivien liput Lippupalvelusta

Kaisa Ranta

Esa 
Ruuttunen
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Musiikki on inhimillisimpiä ominaisuuksiamme. 
Kukaan meistä ei ole täysin epämusikaalinen. 
Musiikki ympäröi meidät kaikkialla, siitä 
imemme voimaa arkeemme ja juhlaamme. 
Se on useimmille meistä perustarve. On hienoa, 
että pohjoispohjalaiset muusikkomme ja muut 
esiintyjät haluavat jakaa kanssamme musiikin 
aarteita. Toivotamme tervetulleeksi kaikki 
musiikkiriippuvaiset nauttimaan kattauksesta 
musiikin herkkupöydässä.

Musiikilla on voimakas yhteisöllinen luonne. 
On eri asia iloita yhdessä kuin yksin. Jokainen 

erilaisilla festareilla käynyt tietää, kuinka yhdessä 
koettu voimistaa kokemuksemme. Suomen lyhy-

essä mutta intensiivisessä suvessa kokoonnutaan paljon yh-
teen musiikin merkeissä. Niin Muhoksellakin, kun vietäm-
me Muhoksen kolmansia Musiikkipäiviä.

Kesä herättää meissä iloa ja voimakasta elämisen voimaa. 
Musiikkipäivien aloitus tapahtuu näissä tunnelmissa, ensin 
torilla torvimusiikin raikuessa, sitten kirkossa laulumusiikin 
äärellä. 

Rohkeus ja ilo täyttävät kylänraitin, kun Pohjan Sotilas-
soittokunnan muusikot esittävät kuviomarssinsa. Juhlat voi-
vat alkaa!

Kirkossa elämäniloiset tunnelmat jatkuvat suomalaisella 
laulumusiikilla. Laulajakansana solahdamme vaivatta tuttui-
hin tunnelmiin.

Varjoja ja elegioita -kamarimusiikki-ilta on varattu kai-
hoisille ja viipyville tunnelmille.  Elegia (muinaiskreikkaa) 
on antiikkinen runoelma, joka on rakennettu elegiseen ru-
nomittaan. 

Elegioita esitettiin aatelisten miesten pitojuhlissa ja säes-
tettiin auloksella. 

Meidän runoudessamme on paljon elegioita, EinoLeino ja 
V. A. Koskenniemi tunnetuimpia. ”Yksin oot sinä ihminen, 
kaiken keskellä yksin… Haihtuvi nuoruus niin kuin vierivi 
virta…”

Kamarimusiikki-illan eurooppalaiset säveltäjät ovat ku-
vanneet juuri näitä haikeita ja viipyileviä tunnelmia. He 
kaikki ovat eläneet 1800-luvun lopulla sekä 1900-luvulla, ja 
kirjoittaneet pakahduttavan kauniita, suruvoittoisia ja haa-
veilevia melodioita.  

Niitä pakkaudumme kuuntelemaan vuosisatoja vanhaan 
puukirkkoon, jonka seinät ovat marinoituneet ihmiselämän 
tunteiden koko kirjolla. 

Yksin mutta yhdessä muiden kanssa mietiskelemme hiljaa 
omaa elämäämme, sen valoja ja varjoja.

Ettemme ihan pakahtuisi haikeisiin tunnelmiin, kokoon-
numme hieman leikkimielisinä virsien ja viinirypäleiden ää-
relle Muhoksen Laitasaaren pienellä, suloisella rukoushuo-
neella, jota kyläläiset vaalivat vanhanajan yhteisöllisen elä-
män monumenttina. 

Viiniköynnös on kirkon alusta asti ollut Jumalan rikkai-
den antien symboli. 

Virret ilmaisevat voimakkaimmin eksistentiaalisen kai-
pauksemme ja surumme kaiken katoavaisuudesta. Mutta sa-
malla ne ilmentävät elämäniloa ja voimaa. 

Näiden edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi tarjotaan 
koko perheen musiikkihetki sekä maailmantason laulajan 
konsertti. 

Katsoin haltioissani Pietarin Mariinski-teatteri II vihkiäi-
siä Ylen Teemalta. Totisesti suurta taiteen juhlaa. 

Lopuksi suurin kiitos ja kunnia annettiin Jumalalle. Niin 
teemme mekin!

MARjA-KAISA HEIKKINEN

Muhoksen seurakuntasivut

Lapset mukaan Muhoksen Musiikkipäiville

Yhteisiä hetkiä 
taiteen äärellä

– Olen työni puolesta esiintynyt ympäri maata 
ja nähnyt monenlaisia musiikkitapahtumia. Ihan 
pienelläkin paikkakunnalla saattaa olla musiikki-
tapahtuma, jolla on vuosikymmenten perinteet. 

– Ryhdyin miettimään oman kotiseutuni mah-
dollisuuksia järjestää musiikkitapahtuma: mil-
laisia konserttipaikkoja siellä on, keitä voisi olla 
esiintymässä. Siitä se ajatus sitten lähti.

Musiikkipäivien taiteellinen suunnittelu on 
Rannan vastuulla, ja järjestelyistä vastaa Muhok-
sen Musiikkipäivien kannatusyhdistys ry, Rannan 
kanssa.

– Taiteellisen johtajan työ on haaveilemista ja 
”näkyjen näkemistä”. Kirjaan ylös ideoita sitä mu-
kaa, kun ne putkahtavat mieleen. 

Hallituksen kanssa sitten päätämme, mitä on 
realistista toteuttaa. Itselläni on joskus liian suu-
riakin suunnitelmia, Ranta nauraa.

Esiintymisiä
ja äidin arkea
Hän toteaa, että seuraavan vuoden Musiikkipäi-
vien esiintyjät täytyy olla lyötynä lukkoon vuotta 
aiemmin. Sen vuoksi suunnittelukin täytyy aloit-
taa ajoissa.

– Esiintyjien kalenterit täyttyvät nopeasti, jo-
ten heidät täytyy buukata ajoissa. Pidämme kui-
tenkin Musiikkipäivien jälkeen huilaustauon en-

nen seuraavien suunnittelemista. Kevät ja etenkin 
Musiikkipäivien viikko on sen verran rankka pu-
ristus, että täytyy hengähtää.

Sitä Ranta tosin ei kovin paljon ehdi tehdä, sillä 
hän on esiintyvä taiteilija, jonka seuraavat esiinty-
miset ovat jo heinäkuussa.

Kaisa Ranta on tehnyt niin musiikkiteatteria, 
musikaalia, operettia kuin oopperaakin. Hän on 
laulanut useiden orkestereiden ja kuorojen solis-
tina.

Kotimaan lisäksi Kaisa Ranta on konsertoinut 
Englannissa, Yhdysvalloissa, Tšekissä ja Japanissa.

Uransa hän sovittaa yhteen kahden pienen lap-
sen äitinä olemisen kanssa.

– Onhan tämä välillä melkoista polkkaa, Ran-
ta nauraa.

– Olen kuitenkin hyvin onnellinen, että saan 
olla äiti sekä laulaja. Ne eivät missään nimessä ole 
toisiaan pois sulkevia asioita.

KATjA KIISKINEN

Muhoksen Musiikkipäivät 12.–16.6. 
Koko ohjelma, esiintyjät ja lipputiedot osoitteessa 
www.muhoksenmusiikkipaivat.fi.

Juhani 
Alakärppä

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

Fil. 2: 12-16
Rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet 
minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa 
vielä enemmän nyt, kun olen poissa: tehkää 
peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. 
Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte 
tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä 
tarkoituksensa. Tehkää kaikki nurisematta ja 
empimättä, jotta olisitte moitteettomia ja 
puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän 
kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan 
keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, 
kun pidätte esillä elämän sanaa, ja minä voin 
Kristuksen tulemisen päivänä ylpeillä siitä, että 
en ole turhan vuoksi ponnistellut ja nähnyt 
vaivaa.

Luuk. 14: 16-24
Jeesus kertoi:
    "Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli 
kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä 
alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan 
kutsutuille: 'Tulkaa, kaikki on jo valmiina.' 
Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat 
esittää verukkeita. 'Olen ostanut pellon', sanoi 
yksi, 'minun täytyy mennä katsomaan sitä. 
Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan.' 
'Ostin viisi härkäparia', sanoi toinen, 'ja olen 
lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, 
etten pääse tulemaan.' Kolmas sanoi: 'Olen 
juuri mennyt naimisiin enkä siksi voi tulla.'
    Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. 
Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle: 
'Mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille 
ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja 
rammat.' Palvelija tuli sanomaan: 'Herra, olen 
tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa.' 
Silloin herra sanoi: 'Mene maanteille ja kylien 
kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni 
täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että 
yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse 
minun pitopöytääni!'"

Pyhä Kirja on täynnä ihmeellisyyksiä.  Oikein jää ihmettelemään, kuinka hyvä ja myön-
teinen sanoma sen äärellä lukijan kohtaakaan. 

Varsinkin psalmit ovat elämän keskellä syntynyttä rukousta ja kiitosta. Niiden sano-
maan on enimmäkseen helppo yhtyä ja huomata, että se kantaa matkamiestä päivän ker-
rallaan.

Usein aamulla jo herätessä me huokailemme tulevia töitämme.  Moni aamuheräävä toki 
kokee asiat päinvastoin. On turhauttava tunne miettiä, mitä tänäkin päivänä tekisin sel-
laista, josta olisi hyötyä, kun en ole työelämässä. Itsetuntoonkin koskee: olenko kansalai-
nen, jolla on arvoa?  Tämä on kipeä kysymys monien sisimmässä.

Elämän kirjan sanoma on niin töissä oleville kuin ilman töitä oleville prikulleen aina 
sama. Sanoma ei erottele ihmisiä eri ”laareihin” vaan se kuuluu kaikille. 

Jokaisella lukukerralla voi kokea hienon lukuelämyksen, josta saa ammentaa kullekin 
uudelle päivälle.

Ihmisen spiritualiteetista puhutaan ja kirjoitetaan todella paljon. Tämän materialistisen 
maailman kyllästyttämänä ihminen kaipaa pyhän kohtaamista ja kokemista. Siinä meitä 
hoitaa kirkon aarreaitta. 

Kirkon kellot kutsuvat hoitamaan kuolematonta sieluamme. Kirkon ovet ovat avoinna. 
Jo kirkon pihamaalla sydämemme ylentyy aistimaan arjen ylittävää rauhaa ja kesän kau-
neutta. Sisällä kirkkotila pysäyttää ja saa ihmisen kokemaan kuinka Sana, Sakramentti 
ja Pyhä kuva yhdessä muodostavat sanoman, jossa on mukana tämänpuoleisuus ja tuon-
puoleisuus. 

Tuonpuoleisuuden kokeminen antaa perspektiiviä elämän todellisuudelle. Elämän lahja 
kerran otetaan meiltä ja annetaan tilalle lahjana uusi elämä taivaassa. Sen tähden saan 
ripustautua elämään jälleennäkemisen toivossa.

Hiljenny hetkeksi.  Hiljentyä voi kirkoissa ja osallistumalla erilaisiin palveluksiin, joissa 
Ylösnoussut hoitaa ja ravitsee kulkijaa. Hiljentyminen voi tapahtua vain hiljaa käyskennel-
len luonnon helmassa.  Jokaisena päivänä, aamusta alkaen ihminen saa kokea sydämes-
sään lunastajansa elävän ja ravitsevan monin tavoin armon kerjääjää.

Rukoilkaamme Fransiscus Assisilaisen kirjoittaman Kaikkien luotujen ylistys eli Veli 
auringon laulun sanoin: 
Päivästä päivään, äiti maa, ruokkia jaksat kukoistaa. Kiitä Herraa! Halleluja.

Vihreys ruohon heräävän, kypsynyt voima hedelmän. Kiitä Herraa, kiitä Herraa! Hal-
leluja, halleluja, halleluja.

joUNI HEIKKINEN
Muhoksen kirkkoherra

Sanan aika

Elämän mysteerio

Sunnuntai 9.6.2013
Psalmi: Ps. 18: 17-20, 26-29  

1. lukukappale: Hoos. 11:1-4, 7 
2. lukukappale: Fil. 2:12-16 

Evankeliumi: Luuk. 14:16-24 
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Su 9.6. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa Oulun seurakuntien eläk-
keellä oleva lapsityönohjaaja Aila 
Valtavaara kertoo vertauksen vii-
saista ja tyhmistä neitsyistä. Val-
takunnallinen lähetys.
Klo 10 sanajumalapalvelus Ou-
lunsalon kirkosta. 
Klo 11.15 Armonpulla. Mika Mar-
tinmäki pohtii armon olemusta. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on vieraana Tuiran 
tuleva kirkkoherra Niilo Peso-
nen. MP.
Ma 10.5. klo 18–19.15 Rukous-
radiossa on aiheena lähetystyö. 
Vieraina ovat lähetyssihteeri He-
lena Ylimaula ja lähetyspiirin jä-
sen Pirkko Kuusi Haukiputaal-
ta. Ohjelmassa rukoillaan Oulun 
seudun ihmisten lähettämien ai-
heiden puolesta. Lisätietoja ou-
lunseurakunnat.fi/rukousradio. 
Alueellinen lähetys. MP.
Klo 21.35–22.35 Elämänkoulu 
Kuinka Juha Sarkkisesta tuli ev.-
lut. kirkon pappi, vaikka suunni-
telmissa oli ihan jotain muuta? En-

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

tä millaista on ollut konkreettises-
ti kulkea uskon varassa ja itseään 
suuremman johdatuksessa? 
Valtakunnallinen lähetys. MB
Su 16.6. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa on aiheena Tuhlaajapojan 
paluu. Pyhäkoulun pitää lasten-
ohjaaja Kirsi Isola. Valtakunnal-
linen lähetys.
Klo 10 virkaanvihkimysmessu 
Oulun tuomiokirkosta. 
Klo 11.15 Armonpulla. "En ym-
märrä itsekään, mutta pelastuin 
ihmeen kautta varmalta kuole-
malta". Mika Martinmäki muis-
telee tapahtumaa tienpäällä muu-
tama vuosi sitten. MB.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa piipahdetaan Ou-
lun tuomiokirkon kahvilassa Ca-
fe Kryptassa. MP
Ma 17.6. klo 18–19.15 Rukousra-
diossa puhutaan parisuhteeseen 
ja perheisiin liittyvistä asiois-
ta. Vieraina ovat perheneuvojat 
Seppo Viljamaa ja Vuokko Lau-
rila. Ohjelmassa rukoillaan Ou-
lun seudun ihmisten lähettämien 
aiheiden puolesta. Lisätietoja ou-
lunseurakunnat.fi/rukousradio. 
Alueellinen lähetys. MP.

Klo 21.35–22.35 Elämänkoulu. 
Ma 17.6. klo 21.35. Elämänkoulu. 
Karjasillan kirkon nuorisotyönoh-
jaaja Jenni Koskenkorvan perheen 
elämä mullistui juhannuksena 
kymmenen vuotta sitten, kun avio-
mies neliraajahalvaantui uimareis-
sulla. Miten perhe selvisi koettele-
muksesta, ja mistä voimaa haasta-
van arjen pyörittämiseen? MB.
Toivon päivä
Juttuarkisto osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24 -uutiset maanantais-
ta torstaihin klo 16.20.
Pe 7.6. klo 14.40 Päivän valinnas-
sa puhutaan uudistuneesta Vir-
tuaalikirkosta. Haastattelussa on 
Virtuaalikirkon kehittäjä Ilmari 
Mäenpää. MP.
Ke 12.6. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Kuinka paljon ympäröivä
yhteisö vaikuttaa siihen miten yk-
silö elää elämäänsä? Harva meistä
tulee miettineeksi tätä, mut-
ta moni vanhoillislestadiolainen 
nuori aikuinen kokee olevan-
sa törmäyskurssilla yhteisönsä 
ja muun maailman välissä. Täs-
tä puhuu oululainen vanhoillisle-
stadiolaisen perheen kasvatti Re-
bekka Naatus. Uusinta. MP.
Pe 14.6. klo 14.40 Päivän valin-

nassa piipahdetaan Oulun tuo-
miokirkon kahvilassa Cafe Kryp-
tassa MP.
Ke 19.6. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään. Lars Levi Lestadius oli
tiedemiehenä poikkitieteellinen 
ja avarakatseinen. Jättiläistarut, 
kasvit, ilvekset ja enkelit olivat 
hänelle yhtä kiinnostavia ja oleel-
lisia tutkimuskohteita. Lapin yli-
opiston rehtori Mauri Ylä-Koto-
la kertoi Oulussa Lestadius-semi-
naarissa millaiset yhteiskunnal-
liset olosuhteet ja filosofiset vir-
taukset vaikuttivat Lestadiuksen 
elinaikana. Uusinta. MP.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 9.6. klo 9.45 Radiopyhäkoulus-
sa Oulun seurakuntien eläkkeel-
lä oleva lapsityönohjaaja Aila Val-
tavaara kertoo vertauksen viisais-
ta ja tyhmistä neitsyistä. Uusinta.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.
Su 16.6. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa on aiheena tuhlaajapojan pa-
luu. Lastenohjaaja Kirsi Isola Ou-
lujoen seurakunnasta. Uusinta.
Klo 10 radiojumalanpalvelus 
Kempeleen kirkosta.

Ohjelmatiedot ja jutut: www.oulunseurakunnat.fi/radio.

Suora nettilähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Tuiran kirkkoherranvaalin vaali-
paneeli löytyy tallenteena video-
arkistosta Oulun tuomiokirkon 
kohdalta.
Su 9.6. klo 10 messu.
Ti 11.6. klo 20 Oulun tuomiokir-
kon kesäkonsertit, Cantores Mi-
nores ja Pohjantähdet.
Su 16.6. Oulun tuomiokirkosta
Kello 10 diakonian virkaanvihki-
mysmessu.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 9.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Sumiaisten kirkosta.
Su 16.6. klo 10 Medialähetyspäi-
vien jumalanpalvelus Hyvinkään
Martintalosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
lauantaisin klo 18.

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

Oulun tuomiokirkon 
kesäkonsertit aloittaa 
tiistaina 11.6. kello 20 
kahden poikakuoron 

yhteiskonsertti, jossa esiinty-
vät helsinkiläinen Cantores Mi-
nores ja kiiminkiläinen Pohjan-
tähdet.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
kanttori Lauri-Kalle Kallunki 
iloitsee näin merkittävästä vie-
railijasta ja yhteiskonsertista 

paikallisen kuoron kanssa. 
– Konsertti on kiinnostava 

kahden kuoron dialogi. Canto-
res Minores on kansainvälises-
ti tunnettu kuoro, jolla on pit-
kät perinteet. Pohjantähdet on 
nouseva poikakuoro, joka on 
tehnyt tuloksellista työtä use-
an vuoden ajan.

Cantores Minores -kuoron 
ohjelmistossa on muun mu-
assa Heinrich Schützin ja Ei-

nojuhani Rautavaaran sävel-
lyksiä. Miesäänillä vahvistet-
tu Pohjantähdet esittää muun 
muassa W.A. Mozartin ja Erk-
ki Melartinin musiikkia. Kon-
sertin lopuksi kuullaan kuoro-
jen yhteisesityksenä Jean Sibe-
liuksen Finlandia. Konserttiin 
on vapaa pääsy, käsiohjelman 
hinta on 10 euroa.

Musiikkitilaisuuksia 
kaikissa seurakunnissa
Kaikissa Oulun ev.lut. seura-
kunnissa järjestetään kesäiltoi-
na konsertteja, sävelhartauksia 
ja laulutapahtumia kesäkuun 
alusta elokuun loppupuolel-
le saakka. Tilaisuuksissa kuul-
laan monipuolisesti musiik-
kia kuoroesityksistä yksinlau-
luun ja urkukonserteista har-
monikkaesityksiin. Esiintyjinä 

on sekä paikallisia että vierai-
levia taiteilijoita. Tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy, osaan konser-
teista on vapaaehtoinen ohjel-
mamaksu.

Tiedot kaikista Oulun ev.lut. 
seurakunnissa järjestettävistä 
kesäajan konserteista ja muista 
musiikkitilaisuuksista löytyvät 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/musiikkitilaisuudet.

Cantores Minores ja Pohjantähdet yhteiskonsertissa Oulussa 11.6.

Kesäkonserttien sarjat jatkuvat läpi kesän

Menot Oulun seurakunnissa 6.–20.6.2013
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Lähetys

Menot Oulun seurakunnissa 6.–20.6.2013

Kirkolliset toimitukset 
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) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

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

Puttaan Tupa to ja pe klo 12–14, Kirkkotie 10, Haukipu-
das. Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöi-
tä tai lukemaan lehtiä. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. 
Myyntipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 

Siipi - lähetyksen puoti ja paja ma–ke 17.–19.6. klo 
14–18. Puodista kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja nii-
den osia sekä uusia pajan tuotteita, tarjolla myös kah-
via. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Terve-
tuloa! Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puo-
lelta, p. 044 316 1720.

päihdetyö:
Aamukahvihetki pe 7.6. klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut, Takalyötynkatu 4. Tarjoamme päivän sanan 
ja mukavan seuran lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää, 
jogurttia, tuoremehua, hedelmiä. Lisätietoja: dia-
konissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.

Naistenryhmä pe 7.6. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut, Takalyötynkatu 4.

Aamukahvihetki pe 14.6. klo 9–10, Diakoniset eri-
tyispalvelut, Takalyötynkatu 4. Tarjoamme päivän sa-
nan ja mukavan seuran lisäksi kahvia ja teetä, säm-
pylää, jogurttia, tuoremehua, hedelmiä. Lisätietoja: 
diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.

A-leiri ma–pe 26.–30.8. klo 16, Kuusamo, Juuma. 
Ohjelmassa ulkoilua, kilpailuja, saunomista, hartauk-
sia, keskusteluja, yhdessä oloa, hyvää ruokaa. Tiedus-
telut ja ilmoittautuminen 1.7.–12.7. välisenä aikana 
diakonissa Tellervo Kiannolle, p.040 7564 022. Dia-
koni Riku-Matti Järvi ottaa ilmoittautumisia vastaan 
15.7.–26.7. välisenä aikana, p. 040 5157 315.

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 9th of June at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Englanninkielinen messu (saarna myös 
suomeksi) su 9.6. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Worship services held in homes each Sunday
16.6.–11.8. See www.oief.fi for details.
Englanninkieliset seurat kodeissa joka su 16.6.–11.8.
Ks. tarkemmin: www.oief.fi.

Kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Opiskelijajärjestöt
OPKOn kesäraamis ti 11.6. ja 18.6. klo 18.30, Torikatu 9 
A 32. Tiistaisin 28.5.–27.8.  
Kesällä toimintaa vaihtelevasti ja omatoimisesti. Seu-
raa mitä tapahtuu ja/ tai kutsu itse muut mukaan Face-
book-sivulla: Oulun kristillisten opiskelijoiden ajanviet-
toa kesällä 2013.

Elämän polku

kastetut
Tuomiokirkko: Nelli Maria 
Haapakorva, Niklas Paavo 
Mikael Laitinen.
Haukipudas: Eedit Silva So-
fia Turunen, Siiri Signe Ma-
ria Malmihuhta, Silja Kaarina 
Mäkipörhölä, Vilho Aukusti 
Myllyneva, Viola Verna Val-
puri Klasila, Suvi Aleksandra 
Kämäräinen, Kare Benjamin 
Manninen.
Karjasilta: Oliver Daniel Ker-
shaw, Kaarlo Ossian Klasila, 
Neea Ilona Kortet, Aarni Ilari 
Lehto, Samira Serena Decire 
Lindgren, Elea Amalia Tissari, 
Jannica Anna Larissa Vauh-
konen, Mikael Matti Harju-
niemi, Aida Lyydia Jokisalo, 
Heljä Suvi-Liisa Seppänen, 
Aapo Paulus Viljami Hentto-
nen, Oona Alina Holmi, Syl-
via Eleonoora Järvelin, Kiira 
Olivia Kajula, Joel Albert 
Kastarinen, Peetu Hemminki 
Kemppainen, Paulus Joona-
tan Kärnä, Maari Amalia Lin-

na, Amos Alvari Mikkonen, 
Nuutti Eemeli Muoniovaa-
ra, Eeda Silva Aurelia Nieme-
lä, Niilo Joonatan Olkkonen, 
Ossian Aleksanteri Pakanen, 
Antton Oliver Pesonen, Ji-
mi Artturi Toropainen, Eliel 
László Einari Vuojala.
Kiiminki: Eevi Sofia Kujala, 
Nooa Topias Anselmi Rauha-
la, Jermu Jasperi Matias Park-
kinen, Okko Eevertti Turpei-
nen, Herkko Henrikki Kon-
tio, Reetta Emilia Huotari, 
Unna Inari Kreus, Janna Hei-
di Amanda Mäyrä.
Oulujoki: Oliver Tapio Pette-
ri Jalovaara, Ronja Sigrid Lin-
jala, Lilli Peppina Pakarinen, 
Valtteri Aaron Matias Hauru, 
Nelson Kaarle Sokrates Lei-
nonen, Lenni Teuvo Topias 
Ylijoki, Petra Helmi Huikuri, 
Otso Iivari Kuorikoski, Iisakki 
Antero Lukka, Alisa Eveliina 
Nurmenniemi, Seni Elina Pal-
lonen, Eeli Toivo Matias Sil-
lanpää.
Oulunsalo: Camilla Johanna 

Koskela, Helmi Milena Kor-
kiakoski, Niklas Jimi Tapio 
Saari, Kiira Alina Koskela, 
Feetu Elo Olavi Laava.
Tuira: Oliver Aleksander 
Haapakoski, Severi Sylves-
ter Moisala, Elias Aku Oskari 
Moisanen, Oona Aliisa Konti-
ainen, Kasperi Armas Arttu-
ri Korhonen, Taavi Artturi Sa-
viaro, Veikko Matias Niskala, 
Aarne Elia Paulomäki, Anni 
Vellamo Honkanen, Aulis Olli 
Antero Ylönen, Helmi Hillevi 
Huttunen, Nella Emilia Hyny-
nen, Senja Lyydia Koivukan-
gas, Venla Elvi Karoliina Lai-
tinen, Tiira Lotte Tapiontytär 
Lepikkö, Johan Henrik Louk-
kola, Mauno Arvid Lääkkö, 
Aatu Elmeri Männikkö, Veeti 
Antti Aleksi Pulkkinen, Pee-
tu Anton Ollinpoika Puuru-
nen, Sofia Soirio, Ellanoora 
Alexandra Mariia Tarujärvi.

Vihityt
Tuomiokirkko: Vesa Juho Il-
mari Heikinheimo ja Marjut 

Tuulia Väisänen, Jussi Mati-
as Asikainen ja Stiina Joanna 
Lehtikangas.
Haukipudas: Hannu Johan-
nes Ahola ja Heli Maarit Pen-
son.
Karjasilta: Petri Juhani Ha-
lonen ja Sanna Maria Jaako-
la, Pekka Juhani Huttunen ja 
Anna Maria Kallunki, Toni Ju-
hani Henttonen ja Meri Hel-
mi Klemetti, Erkki Olavi Pisi-
lä ja Hanna-Leena Lehtikan-
gas, Ville-Petteri Arinpoi-
ka Viinikka ja Katri Orvokki 
Tuomela, Samu Kasperi Moi-
lanen ja Anniina Liisa Turu-
nen, Harri-Pekka Panuma ja 
Kati-Maaria Ainassaari, Ant-
ti Veikko Juhani Nurmela ja 
Selja Inkeri Kraft.
Kiiminki: Valtteri Kai Huhta-
haara ja Tanja Kristiina Mali-
nen, Väinö Arttu Ilmari Hy-
värinen ja Helena Maritta Ki-
vikari.
Oulujoki: Ari Mikael Koske-
la ja Sanna Maria Kallio, Ju-
ha Matti Kipinä ja Piia Tuu-

Ekumeeninen 
kylvön siunaaminen 
lauantaina 8.6. klo 14 
Eerolan tilalla Hämeenjärvellä, 
Hämeenjärventie 541. 
Toimittavat 
Marko Patronen (ort. srk), 
Donbosco Thomas (kat. srk) ja 
Veijo Koivula (ev.lut.). 
Siunauksen jälkeen tarjolla 
grillimakkaraa ja täytekakkukahvit. 

Kesäkahvila sijaitsee kryptassa Oulun tuomiokirkon sy-
dämessä. Kahvilassa on tarjolla edulliseen hintaan kah-
via ja teetä sekä tuoreita leivonnaisia. Makeat ja suolai-
set herkut valmistetaan joka aamu paikan päällä oman 
henkilökunnan voimin. Aurinkoisena päivänä kahvit 
voi nautiskella ulkosalla Tuomiokirkon kirkkotarhas-
sa. Myytävänä käsitöitä lähetystyön hyväksi. Kahvila- 
ja käsityömyynnin tuotto menee Suomen Lähetysseu-
ran Tasaus-kampanjalle, jonka kohteena on tänä vuon-
na naisten aseman parantaminen Kaakkois-Aasiassa. 

avoinna kesän ajan 27.5.–2.8. 
maanantaista torstaihin klo 10–20, 
ja perjantaisin klo 10–15.

Kevään ja 
kesän lauluja 
keskiviikkona 12.6. klo 13.30
Oulun kaupunginsairaalan 
aulassa. Tenori Timo 
Pikkarainen, laulu. Kanttori 
Ilkka Järviö, säestys.

Hietsun kesäillat 
nuorille aikuisille 
6.6., 11.6., 17.7. ja 25.7. klo 18–21 
Hietasaasen leirikeskuksessa. 
Pelaillaan lenttistä, uidaan ja paistellaan makkaraa 
hyvässä seurassa. Odotamme iltoihin juuri Sinua!
Lisätietoa: mari.tuokkola@evl.fi.

Kutsumme mukaan perhepäivähoitajia sekä
äitejä, isiä ja isovanhempia ym. aikuisia lapsineen.  

Puistopyhikseen
keskiviikkoisin klo 10–11, 29.5. ja 5.6., 12.6., sekä 19.6.   
Ainolan puistossa. 
Kokoonnumme Alaköökin eli piparkakkutalon luona.
Puistopyhäkoulu on yhdessä hiljentymistä, oloa, laulua ja 
leikkiä sekä muuta mukavaa tekemistä. Mukana menos-
sa pyhäkoulun vetäjinä seurakunnan työntekijöitä sekä 
pyhäkouluopettajia. Tervetuloa!
Lisätietoja: Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109 (Karjasil-
lan seurakunta), Anu Suomalainen p. 040 5881 543 (Ou-
lujoen seurakunta), Anu Hannula p. 044 3161718 (Tuiran 
seurakunta), Tea Lakkala p. 050 5207 757 (Tuomiokirk-
ko seurakunta).

Lasten leikit -tapahtuma 
17.–20.6. klo 17–20 Oulun Tuomiokirkolla.
Tule puuhailemaan ja kokeilemaan mm. onnenpyörää, 
ongintaa, kasvomaalausta ja askartelua. Myynnissä 
myös Tuomiotuotteita. Se mikä maksaa, ei maksa paljoa.
Tervetuloa koko perheen voimin tuomiokirkon 
kryptan pihalle.

likki Koistinen, Miska Aleksi 
Taskila ja Heidi Johanna Hä-
mäläinen.
Oulunsalo: Kari Tapio Ranki-
nen ja Katri Johanna Tolppa.
Tuira:  Nikolaus Petteri Kar-
jula ja Henriikka Emilia Kol-
monen, Jukka Paavo Olavi 
Kontiainen ja Tanja Helena 
Tuulikki Harjula, Kari Tapa-
ni Pollari ja Satu Merja Han-
nele Rekinen, Kyösti Herkko 
Mikael Heikkinen ja Henna 
Marja Karvonen, Iiro Samu-
li Mainio ja Jenna-Maarit Pit-
känen, Jouko Matias Tolonen 
ja Tuija Hannele Mikkonen.

kuolleet
Tuomiokirkko: Anja Inke-
ri Heino-Komula 50, Salme 
Orvokki Serafiina Heinonen 
88, Rauni Anna-Liisa Siira 98, 
Kirsti Ilona Aho 78.
Haukipudas: Sirkka Erika 
Mäkelä 92, Erkki Allan Palo-
saari 64, Elvi Johanna Sipo-
la 92.
Karjasilta: Paavo Ensio Laiti-

nen 79, Helvi Maria Lindholm 
90, Onni Antero Luttinen 73, 
Eeva Oikarinen 86, Liisa An-
nikki Rautiainen 72, Eero An-
tero Saarinen 75, Torsti Juha-
ni Ahtola 77, Lyydi Bertta Si-
mi 100, Seppo Juhani Suo-
minen 65, Esa Kalervo Vasa-
la 65.
Oulujoki: Toini Maria Väänä-
nen 95, Sauli Jalmari Jurva-
kainen 65, Ebba Valpuri Kan-
niainen 77.
Oulunsalo: Helka Annik-
ki Ranta-Eskola  60, Väinö 
Heikki Isola 60,  Erkki Juhani 
Kärkkäinen 64,  Martti Uusi-
Illikainen  81, Leila Regina Jo-
kilehto  87.
Tuira: Helmi Aino Esteri 
Konttinen 99, Paavo Jaakko 
Kärkkäinen 84, Vieno Helee-
na Mertaniemi 85, Irja Maria 
Pelkonen 84, Seija Heleena 
Pellikka 60, Erkki Arvola 77, 
Raakel Anja Mirjam Mansik-
kamäki 82, Antti Matti San-
kala 81, Elvi Johanna Sipola 
92,  Martti Taivaloja 80. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Haukiputaan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 9.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Kaltakari, 
saarna Leena Brockman, kant-
torina Kaisa Säkkinen. Vete-
raanien ja eläkeläisjärjestöjen 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu su 16.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, saarna Arto 
Nevala, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Konfirmoitavana ke-
sän 1. leiririppikouluryhmä.
Leirikirkko su 16.6. klo 12.30 
Isoniemen leirikeskuksessa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
kanttorina Hannu Niemelä.

hartauselämä
Körttiseurat su 9.6. klo 16 
Wirkkulassa, puhujina mm. 
Pekka Siljander, Sami Puoli-
taival ja Pekka Rintamäki.

lapset ja lapsiperheet
Kellon kesäperhekerho to 
6.6. ja 13.6. klo 9.30–11 Kel-
lon srk-kodissa. Hyvällä sääl-
lä olemme ulkona.
Vakkurilan perhetupa 

avoinna pe 7.6. ja 14.6. klo 
9.30–11.30 Vakkurilassa. 
Päiväkerhoryhmissä on ti-
laa, ilmoittaudu heti Vakkuri-
la, p. 045 6578 347, Kellon srk-
koti, p. 045 6577 426, Martin-
niemen srk-koti, p. 045 1394 
096, Jokela, p. 040 5128 224. 
Päiväkerhot ovat 3–5-vuoti-
aille ja ne kokoontuvat 2 ker-
taa viikossa. Lisätietoja Outi 
Palokangas, p. 040 5471 472
. 

Nuoret
Nuorten vaellus Saariseläl-
lä 6.–9.8. Lähde vaeltamaan 
hyvässä seurassa Saarise-
län maisemiin ennen koulu-
jen alkua. Vaelluksen hinta 
60 € sis. matkat, majoituk-
sen (2 yötä teltassa, 1 yö mö-

kissä), osan ruoista ja vakuu-
tuksen. Tarvittaessa voit lai-
nata seurakunnalta vaellus-
tarvikkeita. Ilm. 19.6. men-
nessä. Lisätietoja Katri Haa-
pakorvalta, p. 045 6576 122. 
Retki on tarkoitettu ensisijai-
sesti Haukiputaan seurakun-
nan jäsenille.

Muut menot
Nuotioilta ke 19.6. klo 18 
Puttaan Tuvalla. Ohjelmas-
sa kahvittelun ja makkaran-
paiston lomassa yhteislaulua 
ja hartaus. Mukana Arto Ne-
vala, Hannu Niemelä ja He-
li Puuperä.
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisölle 
3.6.–23.8. maanantaista per-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 9.6. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Johtaa piispa 
Samuel Salmi, liturgia Mat-
ti Pikkarainen, saarna Juha 
Rauhala ja avustaa Niilo Pe-
sonen. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Pé-
ter Marosvári. Cantio Laudis 
-kuoro. Kolehti ruokaturvan 
parantamiseen kehitysmais-
sa. Lähetys myös www.virtu-
aalikirkko.fi.
Konfirmaatiomessu su 9.6. 
klo 14, Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso, 
avustaa Mari Flink ja kantto-
rina Péter Marosvári.
Kesähartaus ke 12.6. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Matti 
Pikkarainen.
Diakonian virkaanvihkimys-
messu su 16.6. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Johtaa piispa 
Samuel Salmi, liturgia Mat-
ti Pikkarainen, saarna Kari 
Ruotsalainen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
ri Lauri-Kalle Kallunki ja ur-
kuri Péter Marosvári. Koleh-

ti YV-keräykseen. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi.
Kesähartaus ke 19.6. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Anna-
Mari Heikkinen.

Musiikki ja kulttuuri
Kuorokonsertti ti 11.6. klo 
20, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
ilmoitus.
Lasten leikit -tapahtuma 
17.–20.6. klo 17–20 Oulun 
Tuomiokirkolla Ks. ilmoitus 
s. 14.

diakonia
Diakonian ajanvaraus 
talou dellisissa asioissa vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. 044 3161 419. 

lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 6.6. ja 13.6. 
Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho ti 11.6. ja 18.6. 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä aikui-
sen kanssa. Kerho alkaa yh-

teisellä hartaushetkellä. Har-
tauden jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan ja leikitään yh-
dessä. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteisellä 
laulu- tai lorutteluhetkellä.

Nuoret
Pienoismallikerho su 16.6. 
klo 14, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kaikenikäisille 
asiasta kiinnostuneille! Ve-
täjänä Tapio Huhtelin, p. 
050 5479 657.

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

Kiimingin
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 9.6. klo 10 kirkos-
sa. 3. sunnuntai helluntais-
ta. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, avustaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. Ponnonmäki-Yli-Iin-
tien kylätoimikunta järjestää 
tapulikahvit messun jälkeen.
Konfirmaatiomessu su 16.6. 
klo 10 kirkossa. 4. sunnuntai 
helluntaista. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa Riina 
Moilanen ja Jii-Pee Nyyssö-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Messu su 16.6. klo 18 Jää-
lin kappelissa. 4. sunnuntai 
helluntaista. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.

diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 
maanantaisin klo 9–11 pu-
helimitse tai sähköpostilla. 
Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.

Juttunurkka  ja työttömi-
en/ pienituloisten ruokailu 
jäävät kesätauolle. Toimin-
ta jatkuu 2.9.

lapset ja lapsiperheet
Perinteisiä lasten kesäker-
hoja järjestetään  Kiimin-
gissä Kirkkopirtillä ja Jäälis-
sä Jäälin kappelilla arkipäi-
visin (ma–pe) 3.–19.6 välise-
nä aikana. Aamupäivän ryh-
mä kokoontuu klo 9–11.30 ja 
iltapäivän ryhmä klo 12.30–
15. Kirkkopirtin kesäkerhoon 
voivat osallistua lapset, jot-
ka ovat syntyneet vuosina 

Kuhmon 
kamarimusiikki-

päivät pe 19.7. Ilmoit-
tautuminen ja tieduste-
lut: leena1.mikkonen@

pp.inet.fi tai 
p. 040 7543 151 

(30.6. mennessä).

2007–2009. Jäälin kappelin 
kesäkerhoon voivat osallis-
tua lapset, jotka ovat syn-
tyneet vuosina 2006–2009.  
Omat eväät mukaan. Lisätie-
toa lastenohjaajilta, p. 040 
7431 902 (Kirkkopirtti) ja p. 
0400 835 374 (Jäälin kappeli)
Perhekerhot ja perhekahvi-
lat ovat kesätauolla.
Esikkoryhmä on kesätauol-
la, jatkamme 13.8.

Nuoret
SOLMU 2013 varhaisnuor-
ten telttaleiri. Narut sol-
mitaan ystävyyden solmuk-

Bongaa 
diakoniatyöntekijä 

Rotuaarilla 
torstaina 13.6. klo 10. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatyöntekijät jalkautuvat Rotuaarille kesän 

aikana. Tule rohkeasti juttelemaan, me kuuntelemme.

Kuorokonsertti 
tiistaina 11.6. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.
Cantores Minores -poikakuoro, 
johtaa Hannu Norjanen. 
Kiimingin seurakunnan Pohjantähdet -poikakuoro, 
johtaa Ulla Metsänheimo. 
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €.

Kesäsarjan laulu- ja urkukonsertti 
tiistaina 25.6. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.  
Tuomas Katajala (tenori) ja Lauri-Kalle Kallunki (urut) 
konsertoi tuomiokirkon kesäkonserttisarjassa. 
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €.

Haukiputaan srk:n ja kotiapuyhdistyksen yhteinen 

vanhemman väen retki 
keskiviikkona 10.7. Tornioon ja Haaparannalle.
Retkimaksu 15 € peritään matkan aikana. Sis. matkat, ruo-
kailu ja kahvit sekä oppaan palvelut. Aikataulu: Holstin-
mäki klo 7.30, Kello, Kalimenojan pysäkki klo 7.35, Kivinie-
mi, Lohitien pysäkki klo 7.45, Kellonhovin pysäkki klo 7.50, 
Revontie klo 8, kirkkopiha klo 8.05, Aseman Vanhatie, Jo-
kivarren vanhustentalo klo 8.15, Martinniemi, Repolantien 
pysäkki klo 8.25, Häyrysenniemi klo 8.30. Myös reitin var-
relta voi nousta kyytiin. Retki on tarkoitettu ensisijaisesti 
Haukiputaan seurakunnan alueella asuville. Ilm. pe 28.6. 
mennessä, p. 0400 184 853.

Virtuaalihartaus keskiviikkona 19.6. klo 18 Haukipu-
taan 3D-kirkosta, internetosoitteessa www.pilvikirkko.fi. 
Hartauden pitää kirkkoherra Jaakko Kaltakari. Hartau-
den jälkeen voi jäädä keskustelemaan virtuaalikirkkoon.  
Lue juttu s. 20.

Perheleiri yhden vanhemman perheille 
26.–28.7. Isonniemen leirikeskuksessa. 
Leirin hinta aikuiset 10 €, 4–18-v. 5 € ja alle 4-v. ilmaisek-
si. Leirille mahtuu 35 osallistujaa ja leiri on tarkoitettu en-
sisijaisesti haukiputaalaisille. Ilm. 30.5.–19.6. välisenä aika-
na osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikirje. Lisätietoja Laila Juntti, laila.
juntti@evl.fi, p. 040 8668 319.

si Oulun hiippakunnan telt-
taleirillä 30.7.–2.8. Lapi-
osalmen erämat-
kailukeskuksessa 
Posiolla. Leiri 
on tarkoitet-
tu 8–14-vuo-
tiaille tytöille 
ja pojille. Lei-
rin ohjelma ra-
kennetaan La-
piosalmen kau-
niiseen luontoon 
ja se sisältää raamattu-
opetusta, lähetyskasvatusta, 

hartauselämää, leikkiä, as-
kartelua, saunomis-

ta ja uintia. Leiri 
on telttaleiri ja 

leirielämä ta-
pahtuu pää-
osin maas-
tossa. Lei-
rimaksu on 
130 € / leiri-

läinen. Ilmoit-
taudu Lähetys-

sihteeri Kirsi Paa-
volalle, p. 044 5760 019 

viim. to 13.6.

Haluamme kehittää jumalanpalvelusta 
seurakuntalaisten yhteisenä asiana. 

Kutsumme sinua 
kirkkoväärtiksi / kirkkoväärtinnaksi. 
Kirkkoväärti / -väärtinna toimii kokoamansa 4–10 hen-
gen ryhmän vetäjänä. Ryhmän jäsenet voivat olla eri-
ikäisiä vauvasta vaariin. Vetäjä sopii/ jakaa tehtävät. Il-
moittautuminen 31.7. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5844 406 tai sähköpostilla kiiminki.seurakunta@
evl.fi. Koulutus vetäjille annetaan to 22.8. klo 18.

jantaihin klo 10–18, jolloin 
myös kirkon opas on paikalla. 
Kellonkartano: 8.–9.6. Tule-
vaisuus ja toivo, Olli Seppä-
nen, hepreankielen kurssi 
14.–17.6., Anja Röpelinen ja 
Mika Pouke, Kartanon kirk-
ko su 16.6. klo 13.  
Rauhanyhdistys: Haukipu-

das: seurat su 9.6. klo 17 ja 
18.30 ry:llä, seurat su 16.6. 
klo 17 ja 18.30 ry:llä. Kello: 
yhden puheen seurat su 9.6. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: Nuotio-
ilta pe 7.6. klo 18.30 Marjo 
ja Hannu Pärkällä, seurat su 
16.6. klo 18 ry:llä. 

Kesäillan Sävelhartaus 
keskiviikkona 12.6. klo 19 kirkossa. 

Teemana häälaulut, esittäjinä 
Jarkko Metsänheimo, 
Jari Leskelä ja 
Tuomo Nikkola 
(kuvassa), 
urkurina 
Risto Ainali. 
Iltahartaus 
Pauli Niemelä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 9.6. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Paulii-
na Stenudd. 
Konfirmaatiomessu (päivä-
koulu 1) su 9.6. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustavat Jenni 
Koskenkorva, Sirpa Kemppai-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Konfirmaatiomessu (päivä-
koulu 2) su 9.6. klo 14, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustavat 
Anna-Leena Ylänne, Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Konfirmaatiomessu (päivä-
koulu 3) su 9.6. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustavat At-
te Kääriäinen, Kimmo Kieksi 
ja Asta Leinonen, kanttorina 
Henriikka Väänänen. 
Kolehti ruokaturvan paran-
tamiseen kehitysmaissa Kir-
kon Ulkomaanavun kautta.
Konfirmaatiomessu (eri-
tyisrippikoulu) su 9.6. klo 13 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Elina Hyvönen, kanttori-
na Taina Voutilainen.
Messu su 16.6. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Maija 
Konttinen, kanttorina Paulii-
na Stenudd. 
Konfirmaatiomessu (Kastel-
li 1) su 16.6. klo 10, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Erja Järvi, 
avustaa Juha Kivirasi, kant-
torina Ilkka Järviö. 
Konfirmaatiomessu (Kastel-
li 2) su 16.6. klo 14, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Satu Kreivi-
Palosaari, avustaa Juha Kivi-
rasi, kanttorina Ilkka Järviö. 
Konfirmaatiomessu (Kaak-
kuri 1) su 16.6. klo 10, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avusta-
vat Anna Savuoja, Päivi Rah-
ja, kanttorina Henriikka Vää-
nänen. 
Konfirmaatiomessu (Kaak-
kuri 2) su 16.6. klo 14, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avusta-

vat Anna Savuoja, Päivi Rah-
ja, kanttorina Henriikka Vää-
nänen. 
Kolehti nimikkolähettien He-
li ja Hannu Nokelaisen työlle 
Etu-Aasiassa, Suomen Evan-
kelisluterilaisen Kansanlähe-
tyksen kautta.

hartauselämä
Miesten raamattupiiri ke 
19.6. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 

Musiikki ja kulttuuri
Iltamusiikki ti 18.6. klo 20, 
Karjasillan kirkko.  Henna-
Mari Sivula, laulu, Lauri-Kal-
le Kallunki, urut.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 9.6. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, avusta-
vat Pertti Putila, Aino Puutio, 
Esa Arbelius, kanttorina San-
na Leppäniemi. Kynsilehdon 
rippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 9.6. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, avustaa 
Jouni Heikinheimo, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. Päivä-
kouluryhmä.
Messu su 9.6. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa 
Sanna Jukkola, kanttorina 
Tuomo Rahko.
Messu su 9.6. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa San-
na Jukkola, kanttorina Tuo-
mo Rahko.
Konfirmaatiomessu su 9.6. 
klo 13, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
tavat Antti Leskelä, aino Puu-
tio, Esa Arbelius, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Päivärip-
pikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 16.6. 

klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
avustavat Sari Meriläinen, 
Terhi Ämmälä, Ville Valto-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Saarelan, Heikkilänkan-
gas-Sanginsuun rippikoulu-
ryhmät.
Messu su 16.6. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.6. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Anne Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
16.6. klo 10, Yli-Iin kirkko. 

Kesäillan musiikkia
Oulujoen kirkossa
To 13.6. klo 19 Saara Eskola, urut 
• Hartaus Antti Leskelä
Ylikiimingin kirkossa
To 20.6. klo 20 Alma-trio, Marjo Kangasluoma, 
viulu • Amanda Sitomaniemi, sello
• Liisa Ylipahkala-Vihelä, piano

Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
maanantaisin klo 9–11, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Ajan-
varaus taloudellisissa asiois-
sa p. 040 7033 690. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

seniorit
Torstaikerho to 13.6. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Ou-
lunsalon eläkeläiskerho vie-
railulla.

Karjasillan kirkon
JUHLAVUOSI

Su 28.4. klo 10  Perinnemessu ja Oulu 1800-
 luvun lopulla -valokuvanäyttely 

Ti 7.5. klo 12  Urkuimprovisaatioita, 

 Mikko Korhonen

Ma 13.5. klo 19  Konsertti ”Kukkivat omena- 

 puut”, Cantio Laudis -kuoro,  

 jousiyhtye sekä urut

Ti 21.5. klo 18  Urkukertomus lapsille 

 ”Viisi leipää ja kaksi kalaa”

Su 26.5. klo 20  Konsertti Mieskuoro Weljet, 

 baritoni Aarne Pelkonen sekä  

 Juho Alakärppä, piano

Kesän iltamusiikit

Ti 4.6. klo 20  Peter Marosvari, urut

Ti 18.6. klo 20  Henna-Mari Sivula, laulu ja 

 Lauri-Kalle Kallunki, urut

Ti 30.7. klo 20  Raakel Pöyhtäri, urut

Ti 13.8. klo 20  Marko Hakanpää, urut

Ti 27.8. klo 20  Christian Ahlskog, urut

Juhlaviikko
Pe 15.11. klo 19  Virsilauluilta ”Halki vuosi- 

 satojen”, Olli Linjama, urut  

 sekä Mieskuoro Weljet

Su 17.11. klo 10  Kirkon vihkimisen 
 muistopäivän messu 

Su 17.11. klo 18  Passio ”Kaksitoista hetkeä”, 

 säveltänyt Seppo Paakkunainen

Ti 19.11. klo 19  Konsertti ”Karjasillalta 

 kajahtaa”, Ilpo Laspas, urut ja  

 Cantio Laudis -kuoro 

Pe 22.11. klo 19  Urkumaraton ”Virtuoosit  

 vauhdissa”, Gunnar Idenstam,  

 Kalevi Kiviniemi ja Pétur Sakari

Ilpo Laspas Karjasillan kirkkokuoro Mieskuoro Weljet Gunnar Idenstam Aarne Pelkonen

Kalevi Kiviniemi Urkukertomus Cantio Laudis Perinnemessu Olli Linjama

Donkkis Big 
Night 
-toimintailta 

perjantaina 7.6. klo 17.30–19.30 Maikkulan kappelissa. 
Ohjelmassa raamattutuokio, nukketeatteria, 

musiikkia, nyyttärit ja kesäistä tekemistä, 
toimintaa ja kisailua ulkona tai sateen sattuessa 
sisällä. Tule mukaan viettämään iloista kesäiltaa 

ja tuo myös kaverisi paikalle!

Kesän iltamusiikit

diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 joko pu-
helimitse, p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan kir-
kolta. 

Nuoret
Vaellusleiri Hossassa pe 
30.8. Ks. ilmoitus.

seniorit
Eläkeläisten kesäkerho to 
6.6. klo 13, Kastellin kirkko. 
Kesäkerho to 27.6. klo 13.30, 
Karjasillan kirkko. 

Muut menot
Donkkis Big Night -toimin-
tailta pe 7.6. klo 17.30–19.30, 
Maikkulan kappeli. Ks. ilmoi-
tus.

28.8. Ulla-Lena Lundberg: Marsipaanisotilas TAI Jää
Matti Hälli: Isä Jumalan ilveilijä
25.9. Taina Latvala: Välimatka
Orvokki Autio: Valokuvavarkaat
16.10. Tarquin Hall: Vish Puri ja kadonneen 
palvelijattaren tapaus
Barbara Nadel: Kristallihäkki
20.11. Raimo Pesonen: Automies
Robert M. Pirsig: Zen ja moottoripyörän 
kunnossapito
11.12. James Herriot: Kaikenkarvaiset ystävämme
Jennifer Worth: Hakekaa kätilö!

Lukeminen on hyvä harrastus. Se synnyttää ajatuk-
sia, pohdintaa, kysymyksiä ja keskustelukumppa-
nin tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toi-
vomasi foorumi. Ole utelias, ole häpeilemättömän 
utelias, kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi 
eteen. Avaa kirja ja lue, anna itsellesi aikaa ja jaa lu-
kukokemuksiasi Kastellin kirkon pappilassa (Töllin-
tie 38), kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. 
Siellä nähdään!

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

Vaellusleiri 
perjantaina 30.8. Hossassa. 

Reippaalla vaellusleirillä Hossan maisemissa 
mahdollisuus kalastaa (jokainen hankkii luvat itse). 

Leirin hinta 60 €. Ilmoittautuminen 
1.6.–15.8. osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Lisätietoja Heikki Karppiselta, p. 044 3161 580 tai 
heikki.karppinen@evl.fi.

A
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tiistaisin klo 20 Karjasillan kirkossa 

18.6. Henna-Mari Sivula, laulu ja
       Lauri-Kalle Kallunki, urut
30.7. Raakel Pöyhtäri, urut
13.8. Marko Hakanpää, urut
27.8. Christian Ahlskog, urut

Hautausmaakierrokset alkavat
13.6., 27.6., 11.7., 25.7. ja 8.8. klo 17.30–19, lähtöpaikkana 
Oulujoen kirkon ja hautausmaan pysäköintialue. 

Oulujoen kirkon ympäristössä pääsee tänäkin kesänä tu-
tustumaan historiaan oulujokelaisten merkkihenkilöiden 
kautta. Ammattitaitoisten oppaiden johdolla toteutetut 
kierrokset kestävät noin kaksi tuntia. Ne ovat maksutto-
mia ja mukaan voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista.
Opastetulla kierroksella tutustutaan hautausmaan lisäk-
si myös Oulujoen yli satavuotiaaseen, Pohjois-Suomen ai-
noaan säilyneeseen puujugendkirkkoon sekä pappilaan. 
Hautausmaakierroksen jälkeen on mahdollista osallistua 
myös Kesäillan musiikkihetkeen, joka alkaa aina heti kier-
roksen päätyttyä kello 19 Oulujoen kirkossa.

Suven juhla 
torstaina 6.6. klo 17–19 Myllyojan asukastuvalla. 

Klo 17: Kahvitarjoilu, karkkiarvaus, tarjouslippuja 
Yrjänäisen puutarhalle ja arpoja. Klo 18: puheita, 
musiikkia, näytelmä, yhteislauluja. Mukana 
myös Liikenneturva ja Oulun Ympäristön 
Kalevalaiset Naiset. Järjestää Myllyojan suuralueen 
yhteistyöryhmä, Yrjänäisen Puutarha, Hintan Martat 
ja Oulujoen seurakunta.
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Naisten ilta 
maanantaisin 17.6., 1.7., 15.7. ja 29.7. 
klo 18–20 Hietasaaren leirikeskuksessa.

Illassa yhdessäoloa keskustellen ja välillä 
laulellen, hartaus ja pientä naposteltavaa 
iltakahvin tai teen kera. Nuotiolla voi 
paistaa mukanaan tuomia makkaroita. 
Myös saunominen ja uinti on mahdollista. 
Tervetuloa mukaan!

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

jumalanpalvelukset 

Konfirmaatiomessu su 9.6. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Pasi Kurikka, 
avustavat Pekka Jarkko, Liisa 
Halonen ja Marika Alakopsa, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Päivärippikoulu Tuira 1 -ryh-
män konfirmaatio. Radiointi 
Radio Dei.
Messu su 9.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Terhi-Lii-
sa Sutinen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Tuira 4 rippikou-
luryhmä osallistuu.
Konfirmaatiomessu su 9.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Jukka Kolmonen, 
avustavat Anssi 
Putila, Liisa Ha-
lonen ja Ma-
rika Alakop-
sa, kanttorina 
Tommi Hekka-
la. Päivärippi-
koulu Koskela 1 
-ryhmän konfir-
maatio.
Englanninkielinen 
messu su 9.6. klo 16, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Ari Savuoja.
Iltamessu su 9.6. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 12.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, puhe Liisa Halonen, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Messu su 16.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Taru Änges-
levä.
Messu su 16.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.
Konfirmaatiomessu su 16.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Riikka Honka-
vaara, avustavat Sanna Ter-
vo, Anna-Leena Häkkinen 
ja Atte Tolonen, kanttorina 
Anu Arvola-Greus. Rajakylä 

1 rippikouluryhmän konfir-
maatio.
Iltamessu su 16.6. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Taru 
Ängeslevä.
Viikkomessu ke 19.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Taru 
Ängeslevä.

diakonia
Koskelan kesäpiha to 13.6. 
klo 11–15, Koskelan seura-
kuntakoti. Ks. ilmoitus.

Nuoret
Tuiran seurakunnan nuori-

sotyön kesänuortenil-
ta to 6.6., 13.6. ja 

20.6. klo 18–20, 
Koskelan seu-
rakuntako-
ti. Illassa pe-
laillaan, lau-
lellaan ja soi-

tellaan, pais-
tetaan makka-

raa ja hiljennytään yhdessä. 
Lisätietoa kesänuortenillois-
ta antaa vs. nuorisotyönoh-
jaaja Marja Manelius, marja.
manelius@evl.fi.

seniorit
Eläkeläisten kesäkerho to 
6.6. klo 13–15, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
13.6. klo 13–15, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
20.6. klo 13–15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Ks. ilmoitus.

leirit ja retket
Tuiran seurakunnan diako-
nian vapaaehtoisten lei-
ri Juumassa ke 21.8. Ks. il-
moitus.

Muut menot
Naisten ilta Hietasaaressa 
ma 17.6. klo 18–20, Hietasaa-
ren leirikeskus. Ks. ilmoitus.

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

Oulunsalon 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
9.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Päivi Liiti, kanttori Taru 
Pisto, musiikkiavustus Jyrki 
Runsten, oboe.
Konfirmaatiomessu su 9.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Minna Salmi, av. Jussi Savi-
harju ja Nella Marttila, kant-
tori Taru Pisto, Kesä I.
Sanajumalanpalvelus su 
16.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttori Ta-
ru Pisto.
Konfirmaatiomessu su 16.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu avustavat Päi-
vi Liiti ja Kirsi Järvelin, kant-
tori Taru Pisto, päivärippi-
koulu.

hartauselämä
Hartaus to 6.6. klo 11.30, 
Teppola. Päivi Liiti.
Hartaus ke 12.6. klo 13, Sa-
lonkartano. Tapio Kortes-
luoma.
Hartaus ke 19.6. klo 12.30, 
Caritas-talo. Päivi Liiti.

Hartaus ke 19.6. klo 13.30, 
Salonkartano. Tapio Kortes-
luoma.
Hartaus to 20.6. klo 11.30, 
Teppola. Tapio Kortesluoma.

lapset ja lapsiperheet
Salonpään Kesäperheker-
ho ti 11.6. klo 9.30–11, Salon-
pään työväentalo. 
Kesäperhekerho ja perhe-
päivähoitajien Parkki ke 
12.6. klo 9.30–11, Toimitalon 
kerhotilassa. 

Varhaisnuoret
Lastenleiri 3.–6.-luokkalai-
sille  ti–to 18.–20.6. Siikajo-
en Törmälän matkailumaati-
la. Ks. ilmoitus.

lähetys
Perinteinen lähetyksen ju-
hannusjuhla yhdessä Kem-
peleen seurakunnan kanssa 
pe 21.6., Leirikeskus Luurin-
mutka, Utajärvi. Lähtö bussil-
la kirkon parkkipaikalta klo 
16.15 ja takaisin paluu klo 22. 
Ilmoittaudu Kirsi Paavolal-

le, p. 044 5760 019 kyydin ja 
ruokailujen varmistamiseksi.
SOLMU 2013 -varhaisnuor-
ten telttaleiri  30.7.–2.8. La-
piosalmen erämatkailukes-
kus, Posio. Leiri on tarkoitet-
tu 8–14-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Leirin ohjelma raken-
netaan Lapiosalmen kaunii-
seen luontoon ja se sisältää 
raamattuopetusta, lähetys-
kasvatusta, hartauselämää, 
leikkiä, askartelua, sauno-
mista ja uintia. Leiri on telt-
taleiri ja leirielämä tapahtuu 

pääosin maastossa.
Leirimaksu on 130 € / leiriläi-
nen. Ilmoittaudu Lähetyssih-
teeri Kirsi Paavolalle, p. 044 
5760 019 viim. to 13.6.

Muut menot
Kesäretki to 13.6. klo 9.30. 
Yli-Iin seurakuntaan torstai-
na 13.6. Lähtö linja-autolla 
seurakuntatalon pihalta klo 
9.30, paluu iltapäivällä. Ret-
ken ohjelmassa vierailu Yli-
Iin seurakuntakerhoon, tu-
tustumme kirkkoon sekä lou-

Tuiran seurakunnan diakonian 
vapaaehtoisten leiri 
ke–pe 21.–23.8. klo 9–17 
Juuman leirikeskuksessa Kuusamossa. 
Lähde mukaan virkistymään Juuman maisemiin! 
Leirin hinta on 40 €. Ilmoittautumiset 28.6. 
mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
Saila Luukkoselle, p. 040 5747 092.

Eläkeläisten kesäkerhot
Tervetuloa eläkeläisten kesäkerhoon torstaisin klo 13.

6.6. Tuiran kirkolla
13.6. Koskelan seurakuntakodilla 
20.6. Pyhän Tuomaan kirkolla 
27.6. Palokan palvelukeskuksessa. 

Kesäistä ohjelmaa, 
yhteislaulua ja kahvitarjoilu. 

Mukana Paula Kyllönen 
ja kesätyöntekijä 
Katri Juntunen.

Nuorisotyön 
kesänuortenillat 

torstaisin 6.6., 13.6.
 ja 20.6. klo 18–20, 

Koskelan 
seurakunta-

kodilla. 

nas ja kahvitarjoilu. Retkellä 
mukana diakonissat Päivi ja 
Riitta. Retkipäivän hinta 10 
€ / henkilö. Ilmoittautumi-
nen 10.6. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. (08) 5142 
700.

Muut menot
Seurat su 9.6. klo 16 Jukka 
Jaakola, Hannu Jaakola. Seu-
rat su 16.6. klo 16 Matti Lääk-
kö, Markku Seppänen.
Salonpään ry:  Seurat su 9.6. 
klo 16. Seurat su 16.6. klo 16.

Lähde  kesäleirille
Seurakunnan lastenleiri 3.–6.-luokkalaisille 
ti–to 18.–20.6. Siikajoen Törmälän matkailumaatilalla. 

Ohjelmassa yhteistä hauskanpitoa, pelejä, leikkiä, kädentaitoja 
ja hiljentymistä. Leirin hinta on 30 €, joka laskutetaan osallistuneilta. 
Hinta sisältää matkat, täysihoidon, ohjelman ja vakuutuksen seurakuntayhtymän 
jäsenille. Leirille mahtuu 25 leiriläistä. 
Tarkoitettu ensisijaisesti Oulunsalon seurakunnan jäsenille. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje. Ilmoittautua voi osoitteessa oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Ilmoittautuminen päättyy 8.6. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Jussi Saviharjulta, 
p. 044 7453 852 ja jussi.saviharju@evl.fi.
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Seurakunnissa tapahtuu 6.–20.6.2013

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
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 9.6. klo 10 kir-
kossa. Toimitta Marja-Lii-
sa Hautamäki, kanttori-
na Mika Kotkaranta.
Mukulamessu su 9.6. klo 
15 Tupoksen Vanamos-
sa. Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki, musiikis-
ta vastaa Ari Natunen. 
Mummot, vaarit, isät, äi-
dit, kaikki lapset mukaan 
vaan. Lopuksi lättykestit, 
mehut ja kahvit.
Messu su 16.6. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, kanttorina Han-
na Korri.

Kehitysvammaisten, omais-
ten sekä palvelu- ja ryhmä-
kotien nuotioilta ti 11.6. klo 
17.30 alkaen Pitojen Helmes-
sä Alatemmeksellä. Mukana 
kehitysvammatyön pasto-
ri Elina Hyvönen ja uusi dia-
koniatyöntekijä Ritva Sassa-
li. Tarjolla pientä iltapalaa, 
matkat omin kyydein. 

Tupoksen kesäkahvila  12.6.-
31.7. keskiviikkoisin klo 10–
12 Vanamon olohuoneessa 
(srk:n yläkerran tila). Vapaa-
ta jutustelua kahvin lomassa 
kaikenikäisille.
Hartaus ke 19.6. klo 13.15 
vuodeoasatolla.
Siioninvirsiseurat ti 25.6. 
klo 18–21 seurakuntatalol-
la. Emäntänä Kerttu Inkala. 
Tulkaa veisaamaan kanssani 
syntymäpäivävirsi. Mahdol-
liset muistamiset kolehtina 
Herättäjäyhdistykselle.
Tulossa: Kesäretki Oulaisiin 
Weteraanikonepäiville pe 
5.7. Retki on tarkoitettu kai-
kille liminkalaisille. Lisää tie-
toa seuraavassa lehdessä.
Puistopyhis: Viikolla 24 ma-
pe klo 14.30 Katrinketo, Väli-
aho 21, Liminka. Sateella pe-
rutaan. Viikolla 24 ma–ke klo 
10.30 Alatemmeksen leikki-
paikka, Peltotie 6. Sateella 
perutaan.
Päiväkerhoihin ilmoittautu-
minen www.liminganseura-

kunta.fi 27.5.–20.6. Päiväker-
hoihin otetaan 2008–2010 
syntyneitä. Lapsen tulee ol-
la täyttänyt 3 vuotta aloit-
taessaan kerhon. Jos lapsesi 
täyttää syksyn aikana 3 vuot-
ta, niin ilmoita hänet nyt jo 
jonoon. Kerhot ikäryhmit-
täin kirkonkylällä Koti-Pieti-
lässä ja Tupoksen Vanamos-
sa. Alatemmeksellä asuvil-
le sekaryhmä (3–5-v.) Lakeu-
den koululla. Lisätietoja Tuija 
Mourujärvi, p. 044 7521 230.
Heinäkuun pyhäkoulut: 

Tupoksen 
kesäkahvila
keskiviikkoisin klo 10–12
heinä- ja kesäkuun ajan
Vanamon olohuoneessa 
(yläkerran srk-tila).

Vapaata jutustelua kahvin 
lomassa sekä pientä ohjel-
maa ja hartaus.  
Tervetuloa kaikenikäset! 

Sandy Club: viikolla 29 ma-
pe musiikkia, Raamatun ker-
tomus, tarjoilua, toimintaa. 
Tupoksen uimapaikka klo 
11.30–13. Rantakylän uima-
paikka klo 14–15.30.  Sateel-
la perutaan.
Partio: Pe 7.6.  Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. Par-
tiotapahtuma Myötäpäivät 
Vaasassa 8.–9.6. Ke 12.6. Pök-
kelön leiriläiskokous seura-
kuntatalolla klo 17–18. Pök-
kelön johtajakokous klo 18–
20. Markku Korhonen vuo-
rotteluvapaalla ja lomal-
la 1.6.–30.9. Sijaisena toimii 
Anni-Mari Leppäniemi. Tar-
kemmat tiedot tapahtumis-
ta www.niittykarpat.fi.
RY:n toimintaa: Seurat su 
9.6. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä klo 17 ja 
18.30 seurat ry:llä. Nuotioilta 
pe 14.6. klo 19 Minna ja Jyrki 
Autiolla. Nuorten myyjäiset 
la 15.6. ry:llä. Seurat  su 16.6. 
klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Enni Eliisa Loka-

saari, Elias Otso Vilperi Reki-
lä,  Niclas Eemil Sakari Särke-
lä, Atte Elias Viinikangas.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Kesäkahvilaemäntien pala-
veri 10.6. klo 12 keskustan 
srk-keskuksessa.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuotioilta pe 14.6. klo 19 
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Veea Mirjami Kos-

Kirkkoherranvirasto 
kesän aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 10–15, 
ke klo 10–14, to klo 
10–17. 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

KESÄKERHOT 
1.–4.-lk:n oppilaille ja

KESÄISET 
PERHEKAHVILAT
ks. www.kempeleenseu-
rakunta.fi/tapahtumaka-
lenteri.

Naisten retki 
16.–18. elokuuta. 
Ks. lisää: kempeleenseura-
kunta.fi/ilmoittautuminen. 

Iltapäivä lähetykselle
sunnuntaina 9.6. Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Vieraana kappalainen Yrjö Niemi Hämeenlinnasta.
Klo 15 Etiopian ja Siperian terveiset kuvina, Yrjö Niemi.

Klo 16.30 kahvit. Klo 17 Sanan ja rukouksen ilta. 

Aiheena ”Reilusti kristitty” Mukana Yrjö Niemi, Reino 
Tikkinen, musiikki Versot. Illan lopussa rukouspalvelu. 
Lämpimästi tervetuloa! Huom! Yrjölle voit käydä 
tuomassa villasukkia vietäväksi Siperian vankiloihin.

Kirkkoherranvirastossa 
palvelu ajanvaraus-
periaatteella 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
p. 044 7750 600
Avoinna 
ma, ke, pe klo 9–14

Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Konfirmaatiomessu 
su 9.6. klo 12 kirkossa, 
toimittaa Markku Töl-
li, avustaa Marjo Koski-
Vähälä, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
kuoro avustaa.
Sanajumalanpalvelus 
su 16.6. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Markku Töl-
li, saarnaa Niko Seppä, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.

Virasto suljettuna pe 7.6., 
puhelin päivystää, p. 044 
7750 600. 
Rippileiri Taivalkoskella 3.–
7.6. ja konfirmaatiomessu Lu-
mijoen kirkossa su 9.6. klo 12.
Konsertti ”Kohtalon omat” 
– kaksi ruotsalaissäveltäji-
en liedeistä punottua elä-
mäntarinaa su 9.6. klo 18 
kirkossa. Laulu Heidi Jakku-
la ja piano Päivi Nylund. Oh-
jelma 10 €.

Lauluseurat ja pieniä puhei-
ta Helli Eeronkedolla su 9.6. 
klo 18, Jukolantie 2 A 5.
Eu-ruokien jako to 13.6. klo 
8.30–11 kerhohuoneella, 
Toukolantie 3 as 5. Lisätieto-
ja Marjolta, p. 045 6381 973. 
Lasten päiväleirit 0.–4. 
-luokkalaisille ti–to 18.–20.6. 
klo 10–14.30 srk-talossa. Voit 
osallistua yhteen, kahteen tai 
vaikka kaikkiin leiripäiviin! Ei 
ilmoittautumista, ei maksu-
ja. Ota omaa evästä mukaan, 
makkaraa ja mehua saat lei-
riltä. Lisätietoja Pekka Siito-
nen, p. 040 5357 567.
Sävelhartaus to 20.6. klo 19 
kirkossa, mukana Vanamot-
lauluryhmä.
Rauhanyhdistys: Su 9.6. klo 
17 seurat ry:llä. Ke 12.6. klo 
19 nuotioiltaseurat Eskolalla.
Kastettu: Milena Isabella 
Hintsala
Kuollut: Lyyli Margareeta 
Vuoti 97, Vilho Kustaa Ki-
viahde 84.

Sanajumalanpalvelus su 
9.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Kirkkokahvit ja 
Eeva Holmin kirjan ”Saa-
rella selällisellä” julkis-
tamistilaisuus srk-salis-
sa. Kirjaa voi ostaa seura-
kunnalta 35 € hintaan. 
Konfirmaatiomessu su 
16.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 

Kesäillan musiikkihetki 
kirkossa to 6.6. klo 19. He-
lena Strand ja Kaisamarja 
Stöckell. Ohjelmassa yksin-

laulua, duettoja ja alttonok-
kahuilumusiikkia. Vapaaeh-
toinen ohjelmamaksu seura-
kunnan musiikkityölle.
Kukkien istutus sankarihau-
doille pe 7.6. klo 14. Mukana 
rippikoululaisia. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan kukki-
en istuttamiseen ja muiste-
lemiseen. Kahvitarjoilu.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 9.6. klo 14.30 Maria Holmil-
la Sauvolaisessa, Kaitalankuja.

Retki Malurin saareen 
tiistaina 9.7. Lähtö klo 6.15 bussilla Kalixiin, laiva M/S Lapo-
nia Kalixista Maluriin (lounas  noutopöydästä ja paluumat-
kalla kahvit), paluu 21.30 lautalla Hailuotoon. Matkan hin-
ta 90 € (lapset 7–15-v. 45 €) hailuotolaiset, 110 € (lapset 55 
€) muualta tulevat. Ilm. 14.6. menn. Helvi Lehto, p. 040 827 
5711, helvi.lehto@dnainternet.net.  Järj. eläkeliitto ja srk.

kinen, Niila Allan Ojala, Luu-
cas Elian Kreivi, Iiro Elias Raa-
tikainen, Aamos Maximus 
Aulakoski.
Vihitty: Antti Juhani Kallun-
ki ja Anna Kristiina Alanen-
pää. Pertti Eerikki Kalliokos-
ki ja Anita Johanna Väisänen.
Kuollut: Aila Hillevi Joen-
suu e. Meronen  s. Vaaranie-
mi, 72.
Kempeleen rauhanyhdistys: 

Murron kesäseurat la–su 8.–
9.6. Seurat su 16.6. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
säseurat la 8.6. klo 18 ry:llä. 
Kesäseurat su 9.6. klo 13 ry:llä, 
klo 18 HPE Kempeleen van-
ha kirkko, kirkkokahvit ry:llä. 
Seurat su 16.6. klo 16 ry:llä.

Messu su 9.6. klo 10 vanhassa kirkossa. Toimittaa Reino 
Tikkinen, saarna Yrjö Niemi,  diakoni Arto Pisilä, kantto-
ri Marjo Irjala. Musiikkiavustus Versot. Tapulikahvit mes-
sun jälkeen kirkkotarhassa.
Konfirmaatiomessu su 9.6. klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Teemu Riihimäki, avustaa Reino 
Tikkinen, diakoni Arto Pisilä, kanttori Eija Savolainen.
Konfirmaatiomessu su 16.6. klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Vesa Äärelä, avustaa Jenni Sil-
jander, diakoni Pia Rättyä, kanttori Marjo Irjala.
Konfirmaatiomessu su 16.6. klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Paulus Pikkarainen, avustaa Jen-
ni Siljander, diakoni Antti Ristkari, kanttori Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi.

Pihakirppis 
lauantaina 15.6. on peruttu.

Lämpimät kiitokset 
kaikille hautausmaa-
talkoisiin osallistuneille!

Lähetystyön 
juhannusjuustoa
myydään ke 19.6. 
klo 17–18 Limingan 
seurakuntatalolla

Varaa juusto etukäteen 
12.–17.6. välisenä aika-
na Hannalta, p. 044 7521 
235 tai Inkeriltä, p. 040 
8383 222. Hinta 6 € litra. 
Myytävänä myös eriko-
koisia kuivakakkuja sekä 
pikkurieskoja.

Tupoksen 
diakoniatoimisto 

Vanamo:
Uusi 

diakoniatyöntekijä 
Ritva Sassali 
Vanamossa 

p. 044 7521227.

Juhannusjuhla Luurinmutkassa 
perjantaina 21.6. 

Linja-auto lähtee keskustan srk-talolta 
klo 16.30 ja paluu n. klo 21.45. 
Yhteistä ohjelmaa, juhannusjuustoa ja kahvittelua. 
Järj. Kempeleen ja Oulunsalon seurakunnat.

Sinä, joka hoidat omais-
tasi, tulkaa yhdessä kah-
vitteluhetkeen ti 11.6. klo 
13 Marjaniemen nokan 
nuotiopaikalle. Lisätiedot 
Marja, p. 040 7430382.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä
Messu su 9.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori-
na Aino Juntunen. Vuo-
den 1963 rippikoululais-
ten kirkkopyhä. Kirkkopy-
hän ohjelma jatkuu mes-
sun jälkeen srk-talolla.
Konfirmaatiomessu su 
16.6. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, avustaa Teemu 
Loppi ja Johanna Ranta-
la, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Rippikouluryh-
mä III konfirmaatio.

Hartaus ke 12.6. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Nuttupiiri kokoontuu to 
13.6. klo 12 kesäisissä tunnel-
missa Tyrnävän torilla.
Hartaus pe 14.6. klo 13.30 
Lepolassa.
Raamattupiiri ma 17.6. klo 
18–19.30 Tuula Keräsellä, 
Keskikyläntie 39a. Aiheena 
Joh. 4.

Kesäillan hartaus ti 18.6. klo 
19 Liisa ja Vilho Saarelalla, 
(vanhalla puolella), Kylmälän-
tie 101. Mukana Leila Ikonen 
ja Teemu Loppi. Myytävänä 
juustokeittoa ym. Järj. Suuta-
rinkylä-Ylipään diakoniapiiri.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

Seurat su 9.6. klo 16 ry:llä. Pi-
haseurat la 15.6. klo 19 Lumi-
järvellä, Palontie 8. Su 16.6. 
hartaus klo 14.30 Villa Tyrnis-
sä ja seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
säseurat ry:llä la 8.6. klo 18 ja 
su 9.6. klo 13. Messu su 9.6. 
klo 18 Kempeleen vanhassa 
kirkossa, kirkkokahvi ry:llä. 
Seurat su 16.6. klo 16 ry:llä.

Varhaisnuorisotyö 7–14-vuotiaille
Päivätoiminta ti 11.6. klo 10–13 Tyrnävän seurakunta-
talolla, ke 12.6. klo 10–13 Murron kerhotilassa (Kautta-
ranta 12 A 2), to 13.6. klo 10–13 Temmeksen srk-talolla. 
Ilm. 7.6. mennessä, p. (08) 5640 600.
Päiväleiri seurakunnan Kesäkodilla ti 18.6. ja ke 19.6.
Leiripäivä alkaa klo 10 ja päättyy klo 15. Leirimaksu 4 eu-
roa lapsi. Kuljetus klo 9.30 srk-talolta. 
Ilm. 12.6. mennessä, p. (08) 5640 600.
Retki eläinpuisto Escurialiin torstaina 20.6. klo 9–17. 
Retken hinta 6 euroa/ lapsi. 
Ilm. 13.6. mennessä, p. (08) 5640 600.
Lähetysleiri 25.–26.6. Kesäkodilla Kolmikannassa. 
Ilm. 17.6. mennessä, p. (08) 5640 600. 

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Muu papisto
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983
Hanna Bradter
p. 040 1346 442

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva
Sanajumalanpalvelus su 9.6. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 9.6. klo 13 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Hanna Bradter, kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 16.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.  Siika-
latvan Kuuloyhdistys ry:n 20-vuotisjuhla. Kirkkokahvit ja 
juhlat seurakuntatalossa. 
Sanajumalanpalvelus su 16.6. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 16.6. klo 13 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen. 

Kastettu: Ossian Alek-
santeri Pakanen (Kestilä), 
Kare Benjamin Manninen 
(Pyhäntä), Veeti Onni Au-
kusti Halonen (Rantsila). 
Vihitty: Henry Samuel 
Jurvelin ja Erika Anna 
Katariina Mustonen (Py-
häntä).
Kuollut: Hilja Johanna 
Soini s. Lämpsä 88 (Kes-
tilä), Martti Kalevi Ahon-
pää 80 (Pyhäntä), Oiva 
Antero Leiviskä 49 (Kes-
tilä).

kestilä
Nuotioillat pe 7.6. ja 14.6. 
klo 19 ry:llä.
Seurat su 9.6. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Seurat su 9.6. klo 13.15 Pih-
lajistossa ja klo 19 ry:llä. Su 
16.6. klo 12 ry:llä.
piippOla
Naisten piiri pe 7.6. klo 18.30 
srk-kodissa.
pulkkila
Seurat su 9.6. klo 19 ja la 
15.6. klo 19.30 ry:llä.
Ehtoollishartaus pe 14.6. klo 

50–54 vuotta sitten rippikoulun käyneiden eli 1959–
1963 Pyhännän kirkossa konfirmoitujen kirkkopyhä
juhannuksena 22.6.  • Messu klo 10 Pyhännän kirkos-
sa • Ruokailu ja vapaata seurustelua seurakuntatalossa. 
Levitä kutsua poismuuttaneille rippikoulukavereillesi! 
Ota mukaan rippikoulu- ja konfirmaatiokuvia. Ruokai-
lun hinta on 35 euroa. Ilmoittautumiset viimeistään ke 
17.6. klo 12 kirkkoherranvirastoon, p. 040 552 8989. Li-
sätietoja antaa Elma Kesti, p. 040 5366 387 tai el.ke1@
luukku.com.

velukodeissa, Jouni Heikki-
nen, Ossi Kajava.
Iltahartaus to 6.6. klo 19 Ro-
kualla, Ossi Kajava.
Hartaus ti 11.6. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
11.6. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla, Jouni Heikkinen.
Tiekirkon avaus ja musiikki-
päivien avajaiskonsertti ke 
12.6. klo 19 kirkossa. 
Kesälaulajaiset to 13.6. klo 
13 terveyskeskussairaalan 
pihamaalla. Mukana SPR:n 
ystäväpalvelun väki ja päi-
väkuoro sekä seurakunnan 
työntekijöitä. Säävaraus.
Hartaus to 13.6. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
Kamarimusiikkikonsertti 
”Valon ja varjon elegia” to 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284

Käyntiosoite
Muhostie 7 B

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
p. (08) 533 1174

Konfirmaatiomessu su 
9.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
avustaa Rainer Väänä-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja Muhok-
sen kotiseutuyhdistyk-
sen 60-vuotisjuhla seu-
rakuntatalossa.
Konfirmaatiomessu su 
16.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
avustaa Rainer Väänä-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java.
Musiikkimessu su 16.6. 
klo 20 kirkossa. Toimit-
taa rovasti Esa Ruuttu-
nen, saarnaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Ossi 
Kajava, musiikkipäivien 
esiintyjiä.

Ehtoolliskirkko ja kauneim-
mat hengelliset laulut to 
6.6. klo 13.30 Mikevan pal-

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

13.6. klo 19 kirkossa.
Konsertti ”Tuoreita virsiä ja 
viinirypäleitä” pe 14.6. klo 19 
Laitasaaren rukoushuoneella.
Kirkkokonsertti ”Luoduille-
si armo ja rauha” la 15.6. klo 
19 kirkossa.
Hartaus ke 19.6. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Kuorot: Päiväkuoro mukana 
kesälaulajaisissa to 13.6. klo 
13. Kuoroharjoitukset jatku-
vat syksyllä.  
Lapset/perheet: Kerhot jat-
kuvat viikoilla 33–34. 
Nuoret/rippikoulut: Päivä-
rippikoulun konfirmaatio su 
9.6. klo 10 kirkossa. Kesä I 
-rippikoulun päiväjakso 5.–
7.6. seurakuntatalossa, päi-
vittäin klo 9–14. Leirijakso 
10.–14.6. Koortilassa. Kon-

Juustokeittoa 
myytävänä lähetystyön hyväksi torstaina 20.6. 

klo 10 Tyrnävän seurakuntatalolla. 
Hinta 7 € / litra. Enintään 2 litraa / talous. 

Ei ennakkovarauksia! Omat astiat mukaan.

Yhteislaulutilaisuus 
tiistaina 11.6. klo 18 Kotiseututalolla. 
Tulkaahan kaikki laulun ystävät viettämään 
mukavaa iltahetkeä musiikin ja kahvittelun merkeissä. 
Kitaran varressa Salme ja kahvipannun kyljessä Erkki.

Lasten kauneimmat 
kevät- ja kesälaulut

sunnuntaina 9.6. klo 16 Tyrnävän kirkossa. 
Laulamme perhe- ja päiväkerhossa tutuksi 

tulleita lasten virsiä ja lauluja.

13 Koivulehdossa.
Ehtoollishartaus su 16.6. klo 
14 vuodeosastolla.
pyhäNtä
Hartaus su 9.6. klo 13 Nes-
torissa. 
Seurat su 9.6. ja su 16.6. klo 
16 ry:llä. 
Kirpputori 10.–14.6. klo 12–
18 seurakuntatalon kerhoti-
loissa. Tuotto Pyhännän kap-
pelin diakoniatyölle.
Nuotiopaikan penkkien te-
kotalkoot to 13.6. klo 17 
pappilanrannassa.  

Letun paistoa ja laulua ke 
19.6. klo 18 grillikodalla. Jär-
jestää kappelineuvosto ja 
seurakunnan työntekijät. 
raNtsila
Seurat su 9.6. klo 18.30 ja su 
16.6. klo 13 ry:llä.
EU-ruokien jako taloudelli-
sin perustein ma 11.6. klo 11–
12 Nuppulassa.  

Juustokeittoa 
juhannukseksi
Keittovaraukset viimeis-
tään ma 17.6. Kestilä: Liisa 
Alasalmi p. 040 774 3982. 
Pulkkila: Rauni Svartström, 
p. 0400 155 772. Pyhäntä: 
Eija Niilekselä, p. 040 509 
2390. Rantsila: Anita Oja, 
p. 040 838 4743 ja Pirjo 
Kesälä, p. 040 743 6670 tai 
(08) 254 115. 
Myyntipäivä 20.6. klo 
10–14 seurakuntataloissa: 
myyjäiset, kahvit, arpajai-
set. Toivotaan lahjoituksia 
myyjäisiin ja arpavoitoiksi.

Retki Herättäjä-juhlille 
la 6.7. Haapajärvelle. 
Ajoreitti: Rantsilan seu-
rakuntatalo klo 7 – Pulk-
kilan ABC – Piippolan kir-
kon parkkipaikka – Pyhän-
nän seurakuntatalo. Kesti-
lästä pyydetään tulemaan 
Piippolaan tai Pyhännälle. 
Retken hinta 20 €. Lähde-
tään, jos vähint. 30 lähti-
jää. Ilm. viim. pe 14.6. En-
na Junno, p. 040 8222 771. 
Paluu illalla iltaseurojen 
jälkeen.

firmaatio su 16.6. klo 10 kir-
kossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Konsertti pe 14.6. 
klo 19.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 6.6. klo 19 nuotioilta Lei-
nosella, Viistokuja 9. Su 9.6. 
ja 16.6. klo 17 seurat ry:llä.  
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 7.6. klo 19 aikuisten 
ilta Koortilassa. Su 9.6. klo 17 

seurat ry:llä.
Kastettu: Ronja Frida Sig-
rid Kauppinen, Venla Eeri-
ka Saukko, Aatu Elias Mika-
el Sassi, Nenna Eeva-Josefii-
na Jokela. 
Vihitty: Eelis Leonard Taskila 
ja Sofia Vilhelmiina Parviai-
nen, Ilkka Kristian Leskelä ja 
Eeva Maria Suojanen. 
Kuollut: Eeva Liisa Uitto s. 
Mertaniemi 90, Jaakko An-
tero Pohjola 82.

Hautojen kastelusopimuksia 
tehdään 7.6. saakka seurakunnan 
taloustoimistossa p. (08) 5331 174.

Muhoksen kirkko on tiekirkkona
10.6.–16.8. ma–pe klo 12–18, 
jolloin kirkossa on esittelijä.

Tiekirkon avaus keskiviikkona 12.6. klo 19.

Kesälaulajaiset 
torstaina 13.6. klo 13 
terveyskeskussairaalan pihamaalla. 
Mukana SPR:n  ystäväpalvelun väki ja 
päiväkuoro sekä seurakunnan työntekijöitä.
Säävaraus.

Kastettu: Inka Sofia Meriläi-
nen, Annie Elena Nissilä, Ee-
rika Milla Margareta Näppä, 
Rafael Joonatan Sassi, Jaako 

Anssi Eenokki Tölli, Lumiina 
Lilja Esteri Törmänen.
Kuollut: Antero Johannes 
Pihlajaniemi 68.
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Haukiputaan seurakunta 
ottaa harppauksen kohti tulevaisuutta

Haukiputaan kirkosta on 
luotu internetiin tark-
ka virtuaalimalli, joka 
on Suomen ensimmäi-

nen vuorovaikutteinen 3D-kirk-
ko. Tähän mennessä siellä on vie-
raillut jo lähes 10 000 kävijää.

– Se vastaa lähes kolmasosaa 
kaikista jumalanpalveluksissa kä-
vijöistä Oulun ev.lut. seurakun-
tien kirkoissa. Se on paljon otta-
en huomioon, ettei 3D-kirkossa 
ole vielä ollut edes toimintaa, sa-
noo arkkitehti Ilpo Okkonen vir-
tuaalimallin toteuttaneesta Ou-
lu3D Oy:stä.

Virtuaalihartaus
avaa toiminnan
Pian 3D-kirkkoa testataan käy-
tännössä, sillä 19.6. kello 18 siel-
lä järjestetään ensimmäinen vir-

tuaalinen iltahartaus. Siihen kir-
jaudutaan omalla tietokoneel-
la osoitteessa www.pilvikirkko.
fi, jossa 3D-kirkkoon voi käy-
dä tutustumassa jo ennakkoon. 
Hartauteen tulijoille järjestetään 
myös opastusta 3D-kirkossa 19.6. 
kello 17 alkaen. 

3D-kirkossa vierailemista var-
ten tulee tietokoneella olla Mesh-
moon Rocket -internetselain. Sen 
voi ladata palvelun etusivulta.

– Tähän on tulossa muutos, 
jonka myötä palvelu toimii muil-
lakin selaimilla, Okkonen kertoo.

Haukiputaan kirkkoherra 
Jaakko Kaltakarin toimittaman 
kymmenminuuttisen hartau-
den jälkeen 3D-kirkkoon voi jää-
dä keskustelemaan virtuaalisesti. 
Ääni kirkosta tulee tietokoneen 
kaiuttimien kautta, mutta kes-

kustelemista varten on hyvä olla 
tietokoneeseen liitettävät kuulo-
kemikrofonit.

Hartaus välitetään myös www.
virtuaalikirkko.fi:n kautta. Näin 
kokeillaan eri teknologioiden toi-
mivuutta yhdessä.

Monille seurakuntalaisille tu-
tummasta Virtuaalikirkosta uusi 
3D-kirkko eroaa siten, että Virtu-
aalikirkossa lähetetään videota ja 
ääntä esimerkiksi jumalanpalve-
luksesta, joka fyysisesti järjeste-
tään jossain kirkossa. 3D-kirkos-
sa kaikki tapahtuu virtuaalises-
sa tilassa ja jokainen osallistuja, 
myös pappi, on mukana omalta 
tietokoneeltaan käsin.

– Hartaus on avaus 3D-kirkon 
toiminnalle. Jatkossa on tarkoitus 
toteuttaa monipuolisesti toimin-
taa 3D-kirkossa, Kaltakari sanoo.

Hyvä keino
tavoittaa nuoria
3D-kirkko on virtuaalinen, kol-
miulotteinen malli, joka vastaa 
täysin olemassa olevaa raken-
nusta. Kirkko on laserkeilattu ja 
sen kaikki pinnat on valokuvat-
tu. Niiden pohjalta on pelitekno-
logiaa hyödyntäen luotu palvelu, 
johon käyttäjä kirjautuu sisään 
ja liikkuu kirkossa virtuaalisen 
hahmon eli avatarin avulla.

Ajatus Haukiputaan kirkon 
mallintamisesta virtuaaliseen 
ympäristöön syntyi 250-vuoti-
aan Haukiputaan kirkon juhla-
kirjaa tehdessä.

– Kirjaa varten kuvasimme 
kaikki kirkossa olevat maalauk-
set. Tuolloin yliopistolla raken-
nettiin Oulun kaupungista virtu-

aalista mallia, joten tuli mieleen, 
että Haukiputaan kirkko olisi hy-
vä kohde tehdä 3D-malli raken-
nuksesta. Samalla arvokas kirkko 
tulisi dokumentoitua, Ilpo Okko-
nen kertoo.

Okkonen uskoo, että 3D-kir-
kon kautta voisi tavoittaa erityi-
sesti nuoria seurakuntalaisia ja 
muualla asuvia haukiputaalaisia.

– Eräs koululaisryhmä, joka 
testasi palveluamme, oli hyvin 
innostunut tästä.

Myös Kaltakari uskoo nuorten 
olevan merkittävä kohderyhmä.

– Nuorethan asioivat netissä 
muutenkin.

KATjA KIISKINEN

SRK:n Kesäseuraradio 
eetterissä koko heinäkuun
Suomen Rauhanyhdistys-

ten Keskusyhdistys (SRK) 
eli vanhoillislestadiolainen 
herätysliike lähettää heinä-

kuussa radio-ohjelmaa lähes ko-
ko maahan. Ensin  Kesäseura-
radio lähettää ohjelmaa  Pudas-
järven suviseuroista  kesä-heinä-
kuun taitteessa. Suviseurojen jäl-
keen  Kesäseuraradio jatkaa  toi-
mintaansa heinäkuun viimeiseen 
viikonloppuun asti.

Kesäseuraradio lähettää suo-
rana  lähetyksenä kolmet suu-
ren opistoseurat,  jotka pidetään 
Reisjärvellä,  Jämsässä ja  Ranual-
la kolmena peräkkäisenä viikon-
loppuna.  Opistoseurojen  väli-
päivinä kuullaan äänitteiltä van-
hoja suviseura- ja muita saarnoja.

Välipäivinä on kaksi lähetys-
tä, ensimmäinen kello 12 ja toi-
nen kello 20.  Molemmat lähetyk-
set kestävät 75 minuuttia.

 Opistoseurat lähetetään juon-
toineen ja saarnoineen suorina. 
Välipäivien lähetykset on nau-
hoitettu etukäteen.

Saarnojen valitseminen 
iso urakka
Samuli Korteniemi vastaa Kesä-
seuraradion sisällöstä. Hän on 
valinnut välipäivien saarnat, jois-
ta vanhimmat ovat 1950-luvulta. 
Valintoja tehdessään Korteniemi 
on noudattanut periaatetta, että  
ihmisiä ja  tapauksia ei  puheesta 
saisi tunnistaa. Muutamissa pu-
heissa saattoi olla hyvin henki-
lökohtaisia muistoja,  saarnaajat 
kun eivät tienneet vuosikymme-

niä sitten, että heidän  puheitaan 
tulevaisuudessa radioidaan.

–  Ajattelimme, että kunni-
oitamme saarnaajaa vuosikym-
menten taakse. 

 Saarnataltioinnit  ovat peräi-
sin SRK:n omista arkistoista ja  
yksityishenkilöiltä.

Saarnojen valinta vei Korte-
niemeltä iltatöinä kolme kuu-
kautta. Hän aloitti helmikuussa 
ja sai urakkansa päätökseen tou-
kokuussa.

– Olen aina välillä istahtanut 
tunniksi kuuntelemaan, kertoo 
Korteniemi, joka huomauttaa et-
tä saarnat kestävät keskimäärin 
noin 40 minuuttia.

Radio tavoittaa yli 
4 miljoonaa ihmistä
Kesäseuraradion pystyttäminen 
on ollut  SRK:lle mittava ponnis-
tus. Työssä on ollut mukana 5–10 
henkilönä. Työ on jakautunut si-
ten, että kaikki tekijät eivät ole 
työskennelleet  samanaikaisesti.  
Kesän aikana yksi tekninen työn-
tekijä huolehtii,  että  lähetykset 
onnistuvat.

Opistoseurat vetävät perin-
teisesti paljon väkeä. Esimerkik-
si Ranualle on kokoontunut jo-
pa 25 000 seuravierasta.  Tapah-
tuma on radioitu , mutta  lähe-
tysten kantama on ollut vain 15-
20 kilometriä. Ranua on monelle 
pitkän matkan päässä, joten siksi 
myös seurat on päätetty radioida.

 Nettiradioakin on kokeil-
tu, mutta esimerkiksi Reisjärvi 
on niin syrjässä,  että netti ei ole 

kunnolla pelittänyt.
SRK on tehdyt Digitan kanssa 

sopimuksen, jonka mukaan Ke-
säseuraradio  lähetetään Digitan 
mastojen kautta. Monilla paik-
kakunnIlla on oma taajuutensa. 
Korteniemen mukaan Kesäseu-
raradio tavoittaa yli neljä miljoo-
naa ihmistä, mutta lähetyksillä 
on myös katvealueensa.

 Kustannukset eivät olleet kyn-
nys valtakunnallisille  lähetyksil-
le. Ne eivät maksaneet kohtuutto-
masti enemmän kuin pelkästään 
opistoseurojen radiointi.

Välipäivälähetysten yhtenä 
ideana on pitää kanava ihmisten 
muistissa,  jotta itse opistoseurat 

saisivat mahdollisimman suuren 
yleisön.

 Korteniemen mukaan Kesä-
seuraradio on kokeilu, jossa ke-

rätään palautetta mahdollista jat-
koa varten.

 PEKKA HELIN

Viime kesänä Suviseurat järjestettiin Lopella Etelä-Hämeessä. 

Tänä vuonna Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen suviseurat järjestetään 
Pudasjärvellä 28.6.–1.7.

Su v i s e u r o j e n ku va p a l ve lu
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