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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon,

se luonnon uudeks' luopi, sen kutsuu elohon.

Juhannuksena tavataan laulaa virttä 571, joka tunne-

taan paremmin Suvivirtenä. Sanoittajaa ei tiedetä var-

masti, mutta arvellaan, että hän oli Gotlannin piispa 

Israel Kolmodin, joka sai innoituksensa Hångerin lähteel-

lä lähellä Visbyä 1694. Tarina on kaunis, joten soisi, että se 

pitää paikkansa.

Teki sanat kuka hyvänsä, Suvivirsi merkitsee paljon niin 

suomalaisille kuin ruotsalaisillekin. Virttä lauletaan myös 

koulujen kevätjuhlissa, joista lapset lasketaan kesää viet-

tämään. Siksi virsi on monelle niin rakas.  Muistoissa lap-

sen kesä on ikuisuudelta tuntuva jakso, jolloin uidaan, lei-

kitään auringossa, potkitaan jalkapalloa tai pelataan nii-

tyillä nelimaalia.

Virren hienous avautuu hyvin pohjoisen asujille.  Talvi on 

täällä ankara ja kesän saapuminen odotettu tapahtuma.  

Juhannusta vietetään Johannes Kastajan muistoksi.  Raa-

matussa Johannes tunnetaan huutavan äänenä erämaassa, 

joka ilmoittaa Kristuksen tulosta.  Harva kuitenkaan muis-

taa Johannesta keskikesän juhlassa. Enemmän nautitaan 

kesän keveästä vihreydestä, joka laskeutuu jo heinäkuussa 

tummana ja raskaana.

Suuresta juhlasta saa nauttia, vaikka sen kristillisyyttä 

ei tuotaisikaan erityisesti esille. Suvivirren kolmas säkeistö 

iskee silti ytimeen.

Taas linnut laulujansa visertää kauniisti,

myös eikö Herran kansa Luojaansa kiittäisi!

Mun sieluni, sä liitä myös äänes' kuorohon

ja armon Herraa kiitä, kun laupias hän on.

Rauhan Tervehdys toivottaa lukijoilleen hyvää juhannusta.

On jälleen Suvivirren aika

OLEN SURULLINEN keskustelukulttuurin 
rappeutumisesta maassamme. Jo pitem-
män aikaa on ollut polarisoituva kehitys: 
Ääripäät etääntyvät toisistaan ja ärhäköi-
tyvät. Keskustelu on katoamassa. Tilalle 
on tullut iskulauseiden huutelua. Toisten 
ääntä ei yritetäkään kuunnella.

Kuopion hiippakunnan notaari, rovasti 
Marja-Sisko Aalto Kotimaa24.fi-blogissa 9.6.

ENNEMMIN TAI MYÖHEMMIN myös sa-
maa sukupuolta olevien rekisteröityjä pa-
risuhteita aletaan kutsua avioliitoiksi. Ha-
loo kirkon johto, haloo piispat. Turha tä-
tä tutkainta vastaan on taistella. Kun se 
koetaan tärkeäksi tasa-arvokysymyksek-
si niin miksi ei? Ei se vähennä yhdenkään 
heteroavioliiton arvoa eikä vie keneltä-
kään pois yhtään mitään.

Päätoimittaja Seppo Simola, 
Kirkko ja kaupunki 12.6.

LASTEN KANSSA pappina saapuu aivan 
toisenlaiseen omanlaiseensa todellisuu-
teen. Siinä todellisuudessa innostutaan 

ja sytytään hauskoista asioista ja iloisis-
ta leikeistä. Katsotaan silmiin ujosti. Jos 
tekee mieli, voi spontaanisti vaikka ha-
lata pappia.

Lapsityön pappi Katja-Maaria Vilén, 
Porin kirkkosanomat  5/2013

IHMISET KOHTELEVAT toisiaan stereoty-
pioiden kautta. Se pelottaa pois kirkosta. 
En näe kirkon työssä tulevaisuutta ja toi-
voa, ellemme riko jyrkkiä polariteetteja ja 
opi keskustelemaan aidosti.

Pappi Rasmus Mäntymaa, 
Sana 13.6.

JEESUS SANOI: ”minä olen tie, totuus ja 
elämä.” Oikeastaan ei siis tarvitse kovin-
kaan kauas lähteä etsimään elämää. -- Sii-
nä Hän on aivan vierellä, jakamassa kai-
ken. Tämän oivaltaminen auttaa näke-
mään, että parasta aikaa elän elämäni pa-
rasta aikaa.

Kasvatustyön pappi Johanna Liukkonen, 
Henki&Elämä 13.6.

PEKKA HELIN
pekka.helin@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!

 
Arkistosta

Vuoden 1973 Rauhan Terveh-
dyksen juhannuslehdessä An-
na-Maija Nieminen kirjoitti 
pohdintoja, jotka eivät ole lain-

kaan vanhentuneet 40 vuoden aikana.

Pelkäänkö 
kasvamista?
Joka päivä on puhjennut uusia kukka-
lajeja. Mikä eilen pilkisti lehtimykerö-
nä maasta, on tänään rehevä angervo- 
tai ohdakehuisku, tänään täpötäynnä 
kukannuppuja, ylihuomenna… lakas-
tumassa.

Lakastumisen pelostako johtuu, et-
temme keski-iässä enää uskaltaisi kas-
vaa? 

Sydänkesän kirkkautta samentaa 
ennakkoviisautemme: tästä se alkaa 
päivä lyhetä, syksy on edessä… Näin-
hän me päivittelemme keskellä kuohu-
van runsasta, valoisaa juhannuspäivää!

Ja sama pelko aiheuttaa keski-iän lä-
hestyessä kuumeisen kasvukilpailun: 
kun ei vain naapuri ehtisi pitemmälle 
kuin minä… 

Jokainen kerää omia varastojaan, 
jokainen kaivaa omaa kellarikuop-
paansa.

Sekö on kasvamista? Onko elämi-
nen omistamista?

Miten vapauttavaa on kulkea alku-
kesän luonnossa ja vain katsella mi-
ten siellä kasvetaan! Ei kilpailla eikä 
vertailla. Ei mitata omaa kasvua tois-
ten kasvutapaan ja -vauhtiin. Ja kaik-
ki mahtuvat erilaisina niin hyvin rin-
nakkain. Jumalan luomassa luonnossa 
kaikki kuuluu yhteen.

Usein tukahdutamme omaa ja tois-
ten kasvua myös kristinuskon nimis-
sä: meidän pitää olla pieniä, nöyriä, 
typistettyjä!  Johtuuko se siitä, että nä-
emme lapsenmielisyydenkin aikuisen 
silmin – kukin kilpailkoon siitä kuka 
meistä on pienin.

Mutta Raamattu kehottaa mei-
tä rohkeasti kasvamaan. ”Kaikin ta-
voin”, ”sen voiman määrän mukaan, 
mikä kullakin on”. Ei erikseen vaan 
yhteen. Ei suuruuteen tai pienuuteen, 
vaan ”häneen, joka on pää, Kristus” 
(Ef. 4:15). Siihen kasvuun ei kuulu la-
kastumisen lakia.
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Pioni
Pionin komeat kukat sopivat 
kauniisti koristamaan morsian-
ta ja kirkkoa. Näyttävistä kukis-
taan huolimatta pioni on kai-
nouden, ujouden ja häveliäisyy-
den vertauskuva. Pioni on rinnas-
tettu ruusuun, mihin viittaa esi-
merkiksi sen saksankielinen ni-
mi ”helluntairuusu” ja ruotsin 
kielen ”talonpoikaisruusu”. Kii-
nassa pionia arvostettiin kukki-
en kuninkaana, ja se ilmaisi rik-
kautta ja kunniaa.

Välimeren alueella luonnonva-
raisena kasvava vuoripioni tun-
nettiin lääkekasvina. Antiikin 
Roomassa eläneen oppineen Pli-
niuksen mukaan se auttoi muun 
muassa mustasukkaisuuteen ja 
vatsakipuun.

Kerro, kerro kukkanen
Pioni on näyttävistä kukistaan 
huolimatta kainouden, ujouden 
ja häveliäisyyden vertauskuva. 
Kukilla ja kasveilla on haluttu 
viestittää ihannemorsiamen 
ominaisuuksista. 

Ruusu
Ruusua on arvostettu jo vuosituhansien ajan. Esimerkiksi Egyptin 
faaraoiden haudoissa on ollut merkkejä ruusuista.

Ruusun värisävyihin on yhdistetty erilaisia merkityksiä. Pu-
nainen ruusu kuvastaa rakkautta. Mitä hehkuvampi punaisen sä-
vy, sitä tulisempaa rakkautta se edustaa. Punainen ruusu yhdiste-
tään myös kauneuteen, kunnioitukseen ja rohkeuteen. Keltaisel-
la ruusulla voi todistaa kiihkeää rakkautta, mutta sillä on ilmais-
tu myös mustasukkaisuutta. Vaaleanpunainen ruusu kertoo ro-
manttisista tunteista. Valkoinen ruusu kuvastaa nöyryyttä, viat-
tomuutta ja puhtautta. Valkoinen ja punainen ruusu ovat yhdessä 
liiton merkki.

KAISA ANTTILA

Jutussa on käytetty lähteenä Oulun yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan intendentti Ritva Hiltusen haastattelua sekä  Pentti 
Lempiäisen teosta Sano se kukkasin.

Lemmikki
Tämän kasvisuvun nimesi Elias Lönnrot 
1800-luvun puolivälissä. Pohjana lienee ollut 
kansan laajalti Lounais-Suomessa ja Hämees-
sä kasvista käyttämä nimitys lemmenkukka tai 
lemmenkukkanen. Monissa muissa kielissä tä-
tä sievää sinistä kukkaa kutsutaan nimellä, joka 
suomennettaisiin ”älä unohda minua”. 

Lemmikkiä on pidetty herkän lemmen, uskol-
lisuuden ja ikuisen rakkauden symbolina. Siihen 
lienee vaikuttanut kukan väritys: sininen on ys-
tävyyden ja nuoren rakkauden väri.

Myrtti
Myrtin historia rakkauden ja häiden kasvina ulottuu ainakin antiikin 
Kreikkaan asti. Siellä myrtti tunnettiin rakkauden jumalattaren Af-
roditen kasvina. 

Israelilaisten parissa morsiamen koristeena oli myrttikruunu, joka 
oli rakkauden ja ilon vertauskuva. Morsiuskruunua on käytetty mo-
nissa muissakin maissa. Englannissa on ollut tapana laittaa myrtin ok-
sa morsiamen kukkakimppuun täydellisen rakkauden toivotuksena.

Keskiajalla myrtti yhdistettiin Vanhan testamentin hyveelliseen ku-
ningatar Esteriin, sekä monen muun kukan tavoin Neitsyt Mariaan. 
Myrttikruunu kuului morsiamen asuun, mutta vain, jos morsian oli 
neitsyt. Sen pitäminen oli sakon uhalla kielletty morsiamilta, jotka ei-
vät olleet neitsyitä.

Aikoinaan Suomessa myrtti on kuulunut kodin kasveihin. Nyky-
ään tämän onnea ja rakkautta tuovan oksan voi kuitenkin hankkia 
kukkakaupan kautta.

Lilja
Komeat liljat ovat yleistyneet morsiuskimpuissa. 
Erityisesti valkoinen lilja edustaa siveyttä ja puh-
tautta. Monissa Neitsyt Mariaa esittävissä tauluis-
sa voi nähdä liljoja.

Liljalla on myös useita muita symbolimerkityk-
siä. Se kuvastaa valoa ja elämää. Se on yksi para-
tiisin kukista ja ylösnousemuksen symboli. Hedel-
mällisyyden kukkanakin liljaa on pidetty. Muratti

Muratti sopii ulkonäkönsä puolesta 
mainiosti nykyajan morsiuskimppui-
hin ja juhlakoristeluihin. Ikivihreänä si-
tä on pidetty uskollisuuden vertauskuva-
na. Sen on myös ajateltu tuovan onnea ja 
rakkautta.

Muratti kiipeää puunrunkoa tai sei-
nää vasten, eikä pysy pystyssä ilman tu-
kea. Siten sen on ajateltu kuvaavan kiin-
tymystä toiseen ihmiseen. Toisaalta mu-
ratin peittämä puu alkaa ennen pitkää 
kärsiä ja saattaa jopa kuolla. Siten mu-
ratti muistuttaa myös siitä, että toiseen 
ei pidä takertua niin lujasti, että suhde 
alkaa tuntua kuristavalta.

Kielo
Suomen kansalliskukka on alkukesän kauneimpia ja 
helpoimmin saatavilla olevia luonnonkasveja. Suomes-
sa se kukkii kesäkuussa. Sen tuoksu tuo mieleen kesän.

Monien muiden valkoisten kukkien tapaan kielo 
edustaa puhtautta ja Neitsyt Marian lempeyttä. Kevään 
ja alkukesän kukkana sen kerrotaan symboloivan myös 
toivoa ja uutta elämää.

Ku va t :  w w w. sxc . hu /  
Ch r i s i  N e ra nz i ,  

Pe t e r  Ze ln i k ,  
J e nny Ke nn e d y - O l s e n , 

A l i  Tay l o r
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Kysy!

Miksi työttömien aterioita 
ei järjestetä kesällä?

Oulun seurakunnissa on työttömille tarjolla maksuton 
aamiainen tai kaksi euroa maksava lounas joka arki-
päivä.  Aterioida voivat myös pienituloiset ja eläkeläi-
set. Ruuan tekevät ja tarjoavat vapaaehtoiset.  Seura-

kuntien työntekijät ohjaavat toimintaa.
Kesällä aamiaisia ja lounaita ei kuitenkaan voida järjestää. 

Miksi? Kysyimme asiaa diakoniatyöntekijä Riku-Matti Järveltä.
– Seurakuntayhtymän työntekijöiden lomat tulevat vastaan.  Ne 
jotka ovat töissä, paikkaavat lomalaisia.  Ei ole aikaa järjestää ate-
rioita.  Yhtenä kesänä aterioita oli, mutta niissä kävi huomatta-
vasti vähemmän asiakkaita kuin talvella.
Onko kyseessä resurssikysymys?
– Kaikkea ei pysty pyörittämään.
Onko aterioiden kysyntä kasvanut viime syksystä, jolloin nii-
tä järjestettiin tavanomaista enemmän?
– En ole sellaista huomannut ainakaan Heinäpäässä tuomio-
kirkkoseurakunnan alueella.
Ovatko työttömät reagoineet siihen, että kesällä aterioita ei 
ole?
– Minulle ei ole tullut palautetta.
Mitä tehdään, jos joku työttömistä tarvitsee kesällä ruoka-
apua?
– Jos tulee tarve, asiakas voi tilata ajan diakonian ajanvarauksesta.
Milloin työttömien ateriat alkavat jälleen?
– Syyskuun alussa.

PeKKA HeLIN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lähettää 
kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  liitty-
viä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella toimitus@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähet-
tää numeroon 044 5626 450. 

Postia Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu |  toimitus@rauhantervehdys.fi

Oulun seurakunnan ke-
säpaikka kylpi kauniis-
sa auringonpaisteessa, 
kun nelisenkymmentä 

näköpiiriläistä ohjaajineen ko-
koontui kesäpäivän viettoon. 

Kuultiin  hengen sanomaa. 
Eikä se mikään yhteinen kesä-
tapahtuma olisi ollut, ellei olisi 
laulettu kesäisiä lauluja. 

Avustajat toivat ruuat pöy-
tiin. Meitä oli sitäkin ikäluok-
kaa, joka muisti, että aikoinaan 
ei ruokaa saanut jättää lautasel-
le.

Kolme kesähattuista nais-
ta Oulun lausujista antoi runo-
suonen purkautua.  Leiripaikas-
ta ja sen historiasta asteli eteem-
me kertomaan Yyte. Esiintyjiä 
löytyi myös omasta takaa, tru-
baduuri Pentti sekä Toivo kita-
ransa kanssa.

Istuskelimme ulkona. Vie-
ressäni toisella puolella oli sa-
tavuotias Salme ja toisella rei-
lusti yhdeksänkymppinen Ma-
ria. Kuului kutsu kahville.  Sal-
me, jolla on vielä kulkunäköä, 
sanoi: "Otahan Olavi tuosta ol-

kapäästä kiinni, minä saatan si-
nut kahvipaikalle. ”

Niin 100-vuotias oli saatta-
nut seitsenvitosen kahville. 

Salmen kanssa hieman muis-
teltiinkin, kun oltiin työkaverei-
ta viisikymmentä vuotta aiem-
min.

Mieleenjäävän päivän sados-
ta voi kiittää seurakuntaa ja ti-
laisuuden vetäjiä avustajineen. 

AArre OLAvI KyLmäNeN

Satavuotias seitsenvitosen ohjaajana

Muistetaan kiittää!

Kiitos kaikille, jotka oli-
vat rakentamassa läm-
minhenkisen, liikutta-
van kevätkirkon Ou-

lun tuomiokirkossa 30. touko-
kuuta. Tilaisuudessa siunattiin 
lapsia, jotka syksyllä aloittavat 
koulutyönsä.

Kirkossa ei pönötetty, vaan 
pienimmät, vilkkaat ja luonnos-
taan uteliaat – tulevien koulu-
laisten sisarukset – saivat lem-
peän valvonnan alla luvan vi-
peltää. Herttaista. Isompia oli 
varmasti kotona valistettu hil-
littyyn käytökseen.

Tilaisuus jatkui Vanhassa 
pappilassa, jossa saatiin naut-
tia pöydän antimista ja lopuk-
si laulamisen riemusta.

Kotiin lähdettiin hymyhuu-
lin, mielihyvällä evästettyinä.

Kiitos myös sunnuntaina 
26. toukokuuta Rotuaarilla jär-
jestetystä Suvirsi-tapahtumas-
ta. Laulu raikui ja tuettiin hy-
vää asiaa, koulujen rakentamis-
ta kovia kokeneeseen Haitiin. 
Kiitos järjestäjille, laulattajille,  
juontajalle, äänitekniikasta vas-
tanneille.  Kiitos virvokekatok-
sen huolehtijoille siitä, että ke-

nenkään suu ei päässyt liikaa 
kuivumaan.

Kirkon tehtävä on toki ensi-
sijaisesti julistaa evankeliumia, 
mutta onneksi se tarjoaa meil-
le kaikille myös mahdollisuu-
den yhteiseen osallistumiseen 
ja ilon tuottamiseen.

Paljon on aihetta kiitokseen, 
joten eikö muisteta kiittää – it-
se kukin meistä.

SIrKKA meLAmIeS
Oulu

Rauhan Tervehdys 
kesäaikataulussa

Lehti ilmestyy kahden viikon välein 
4.7., 18.7., 1.8., 15.8. ja 29.8.

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 teettänyt haus-
kan, hieman huvipuistotyylisen 
kuvaseinämän. 

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

Teemme tutkimusta van-
hempien avioeron mah-
dollisista vaikutuksista 
isovanhempien ja lasten-

lasten suhteeseen. Tutkimuk-
sen tarkoituksena on ymmär-
tää kuinka isovanhemmat ko-
kevat lapsensa avioeron ja kuin-
ka isovanhemman rooli muut-
tuu avioeron jälkeen.

Tutkimuksellamme haluam-
me kuvata avioeron isovanhem-
man näkökulmasta ja ymmär-
tää miksi ja miten suhde lapsen-
lapsiin mahdollisesti muuttuu. 

Tutkimus tehdään yhteis-
työssä Nuorten Ystävien Van-
hempien Akatemian kanssa. 
Tutkimustiedoilla pyritään ke-

hittämään kasvatus- ja sosiaa-
lialan ennaltaehkäiseviä ja per-
heiden hyvinvointia vahvistavia 
tukimuotoja.

Etsimme haastateltaviksi 
isovanhempia, joilla on lasten-
lapsia, joiden vanhemmat ovat 
eronneet. Jokainen haastatelta-
va saa valita perhelipun Oulun 
Sokos Hotel Edeniin tai Tieto-
maahan.

Haastattelut tutkimukseen 
suoritamme kesän 2013 aika-
na. Tutkijoita sitoo salassapi-
tovelvollisuus, joten henkilölli-
syytesi ei tule missään vaihees-
sa esille. Nauhoitamme haastat-
telut luvallasi ja tutkimuksen 
päätyttyä hävitämme nauhat. 

Haastattelut suoritamme Nuor-
ten Ystävien talossa Oulussa tai 
kotonasi näin halutessasi. Haas-
tattelujen arvioitu kesto on noin 
tunti.

 Ilmoittautua voit soittamal-
la tai sähköpostitse.

Sosionomi-diakoni opiskelija
Elina Kipinä
p. 044 3414 434
elina.kipina@student.diak.fi

Sosionomiopiskelija
Siiri Kyösti
p. 050 4070 506
siiri.kyosti@student.diak.fi

Muuttuuko isovanhemmuus?
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Uskonpuhdis-
tuksen historiaa
ekumeenisesti
Luterilais-katolinen yhteysko-
missio julkaisi ekumeenisen 
asiakirjan, jossa uskonpuhdis-
tuksen osapuolet kertovat en-
simmäistä kertaa uskonpuh-
distuksen historian yhdessä. 
Asiakirjassa käydään läpi ko-
ko historia alkusysäyksistä, 
epäluottamuksen ja väärinkä-
sitysten vuosien halki nykyi-
seen yhteyden palauttamiseen 
tähtäävien askelten aikakau-
teen. Asiakirja on nimeltään 
Vastakkainasettelusta yhtey-
teen (From Conflict to Com-
munion).  Asiakirja liittyy re-
formaation 500-vuotismerkki-
vuoteen 2017.

Kirjoitusten tähtäyspis-
teenä on valottaa molempien 
kannalta kulunutta 500 vuot-
ta tuoreen teologisen ja histo-
riallisen tiedon valossa. Tar-
kasteltavina ovat muun muas-
sa ehtoollis- ja virkakäsitykset. 
Kirjan päätteeksi todetaan, et-
tei kahdella kirkolla ole enää 
syytä tuomita toisen osapuo-
len uskoa.

Askolan
rakkausposti
käyttöön
Piispa Irja Askola sai sekä vi-
ha- että rakkauspostia liitty-
en rekisteröidyssä parisuhtees-
sa elävän pariskunnan lähetys-
työhön vihkimiseen.

Askola kommentoi 
Kotimaa24:lle, että kannusta-
vien kiitosten ja myötätuntoi-
sien tervehdyksien virta ylit-
ti kirkkokunnalliset ja maan-
tieteelliset rajat. Askola kertoo 
myös, että eräs yliopisto on lä-
hestynyt häntä pyynnöllä ava-
ta saatua postia tutkimuskäyt-
töön.

– Piispa on antanut luvan 
etsiä saamalleen postille jatko-
käyttöä. Hän on yhdessä Hel-
singin hiippakunnan notaarin 
Heikki Hämäläisen kanssa 
todennut, ettei saatu posti ole 
luonteeltaan sielunhoidollis-
ta, joten se voidaan hyvän ide-
an tullen luovuttaa toiseen tar-
koitukseen, toteaa Kirkkohal-
lituksen viestintäsuunnittelija 
Meri-Anna Hintsala.

Lisäideoita viestien jatko-
käytölle haetaan sosiaalises-
sa mediassa. Ideointihaastees-
ta kertovassa Hintsalan viestis-
sä kysytään tulisiko kortit hyö-
dyntää luovalla tavalla esimer-
kiksi yhteisötaiteeksi, instal-
laatioksi tai ehkäpä videoksi.

Maata kiertelemässä

Yhdysvaltalainen kirjailija 
Denis Grollmus matkus-
ti Puolaan selvittämään 
esille tulleita juutalaisia 

sukujuuriaan.
Grollmusilla on erityisen lä-

heinen suhde katoliseen Varso-
vassa asuvaan isoäitiinsä. Tai ka-
tolinen hän on luullut mummon-
sa olevan. 

28-vuotiaana nainen sais elvil-
le, että isoäiti on vaihtanut hen-
kilöllisyytensä toisen maailman-
sodan aikana ja lähes seitsemän-
kymmenen vuoden ajan salannut 
oman juutalaisuutensa.

Puolalaisetkin 
etsivät juuriaan
Grollmus vietti vuoden päivät 
Puolassa yrittäen selvittää mil-
laista on olla juutalainen maassa, 

Salattuja juutalaisia juuria jäljittämässä
jota monet pitävät syvälle juur-
tuneen antisemitismin malliesi-
merkkinä.

Yhdysvalloissa naista pidet-
tiin kummajaisena sukutaustan-
sa vuoksi. Matkalla kävi kuiten-
kin ilmi, että Grollmusin tapa-
us ei ole mitenkään harvinainen. 
Puolassa lukemattomat ihmiset 
haluavat selvittää juutalaisia su-
kujuuriaan, jotka heidän isovan-
hempansa ovat hylänneet tai sa-
lanneet.

Entäpä he, joilla ei ole uskon-
nollista taustaa? Ovatko hekin 
tutkimassa maansa salattua men-
neisyyttä?

Krakovalaisen kulttuurifesti-
vaalin ohjaaja ei-juutalainen Ja-
nusz Makuch kertoo omasta tar-
peestaan selvittää maansa histo-
riaa. Historiaa, jossa Puola oli tu-

hannen vuoden ajan juutalais-
vainojen keskipisteenä. Tällainen 
tutkiminen auttaa puolalaisia 
löytämään oman identiteettinsä.

Tutkimisella
on merkitystä
Vain muutama tuhat Puolan juu-
talaista selvisi holokaustista. Puo-
lan päärabbi Michael Schudrich 
kertoo, että sodan jälkeen juuta-
laiset oli kuitenkin kaikkea muuta 
kuin pyyhitty pois kartalta.

Tähän mennessä on huomattu, 
että kaikki puhuivat holokaustin 
aikana juutalaisten kärsimykses-
tä ja Puolan juutalaisten rikkaas-
ta menneisyydestä.

Grollmusin tapaaman Kra-
kovan juutalaisyhteisökeskuk-
sen johtajan Jonathan Orsteinin 
mielestä taas ihmisten olisi jo ai-

ka muuttaa käsitystään Puolasta. 
Puola on maa, jossa on muutakin 
kuin vainot ja Auswitchin tapah-
tumat.  Se on paikka, jossa juu-
talaiset voivat nykyään elää nor-
maalisti.

Grollmus sai todeta, että juu-
talaisten tarinaa ei mitenkään voi 
jättää huomiotta ja se on tärkeä 
osa puolalaista historiaa. Jo yksi 
juutalainen sukujuuri tekee puo-
lalaiseksi, osaksi yhteisöä.

Lopulta Grollmus ymmärsi 
isoäitinsä vaikean ratkaisun sala-
ta uskontonsa. Isoäiti kertoo ar-
vostavansa Grollmusia, kun hän 
matkusti Puolaan saakka, ja ke-
hottaa jatkamaan arvokasta su-
kujuurten tutkimista.

PAULIINA mArTTILA

Lähde: www.guardian.co.uk

Tuulentuvan tarinoissa 
yhdistyvät satu ja todellisuus

Rovasti Toivo Hyyryläinen 
on jänninkipaikan edessä. 
Pian esitetään hänen en-
simmäinen komediansa 

Tuulentuvan tarinoita. Katsojien 
suut on saatava messingille, sillä 
se on komedian tavoite.

– Saa nähdä, sanoo mittavan 
kirjailijauran tehnyt Hyyryläinen 
ja nauraa.

– Se riippuu noista näytteli-
jöistä, Hyyryläinen osoittaa lei-
killisesti Ylikiimingin harrasta-
janäyttelijöitä, jotka ovat saapu-
neet harjoituksiin Ylikiimingin 
kotimuseolle.

Hyyryläinen on Yli-Iin enti-
nen kirkkoherra, monipuolises-
ti sivistynyt mies. Hän sai Yli-
kiimingin harrastajanäyttelijöil-
tä tilauksen.

– Jotain komedian tapaista, lo-
pultakin.

Saduista löytyvät 
suuret kysymykset
Näytelmän tarina sijoit-
tuu maalaisympäristöön, jos-
sa 1940–1950-luvuilla parhainta 
nuoruuttaan eläneet ikäihmiset 
tapaavat toisensa hoivakoti Tuu-
lentuvan avoimien ovien ohjel-
mallisessa tilaisuudessa.

Näytelmässä yhdistyvät mys-
tisellä tavalla satu ja todellisuus. 
Tuulentupa on klassikkojen ja vä-
hän tuntemattomienkin satujen 
kyllästämä.

Kirjailija on peilannut van-
husten elämää tuttuihin satuihin. 

– Niistä löytyvät suuret kysy-
mykset. Vaikka on kysymys sa-
duista, lasten lukemistosta, mi-
ten tosia ne ovatkaan, Hyyryläi-
nen ihastelee.

Näytelmän hahmot nousevat 
Hyyryläisen lapsuuden maise-
mista, syrjäisestä mutta tiiviistä 
kainuulaisesta kylästä. 

– Olen yrittänyt sukeltaa näi-
den originellien elämään, yrittä-
nyt löytää ihmistä.

Tukkijätkät olivat monesti ori-
ginelleja, mutta kantoivat kuiten-
kin vastuunsa. Hyyryläisen isä 
kuoli, kun poika oli kaksivuoti-
as. Tukkijätkät tulivat talkoisiin 
ja elonkorjuuseen antamaan per-
heelle apuaan. 

Sodan jälkeen elettiin paljon 
maasta ja metsästä. Elämän ryt-
mi tuli vuodenaikojen mukaan.

Kirjailija on sijoittanut näytel-
mään myös itsensä. Hän sai pik-
kupoikana pienen kaksirivisen 

hanurin palkkioksi siitä, että toi-
mitti aamuisin savottaan maitoa. 
Siihen aikaan Suomi oli köyhä ja 
soittimet kodeissa harvinaisuuk-
sia. Poika sai kuitenkin hanurin 
eräänä jouluaattona.

Huumori 
löytyy kielestä
Hyyryläinen etsii huumoria en-
nen kaikkea kielestä. Hän käyt-
tää murresanoja ja alkuperäisiä 
sanontoja.

– Pyrin puhumaan alueen ih-
misten kieltä. Myös musiikki on 
tärkeässä asemassa. 1940-luvun 
lopun ja 1950-luvun iskelmillä ja 
lauluilla sanottiin niin paljon. 

Kohtauksissa käytetään mu-
siikkikappaleita, joista Hyyry-

läinen on valinnut suurimman 
osan. Muutaman laulun hän on 
säveltänyt ja sanoittanut itse. 

värikkäitä hahmoja 
ja tilannekomiikkaa
Näytelmän ohjaava Jenni Mat-
tila opiskelee Kokkolassa teatte-
ri-ilmaisun ohjaajaksi. Hän lu-
paa naurattaa yleisöä värikkäillä 
hahmoilla ja pienellä tilanneko-
miikalla.

Tuulentupa on ohjaajan en-
simmäinen kantaesitys ja suu-
rempi produktio.

Museoalueen pihaa reunusta-
vat vanhat rakennukset ja vehreä 
luonto. Ne ovat Mattilan mukaan 
niin mainioita, että varsinaisia la-
vasteita ei tarvita ollenkaan, joi-
takin tuoleja ja pientä seinää lu-
kuun ottamatta. Rakennuksis-
sa on paljon piilopaikkoja, joista 
näyttelijät pääsevät lavalle lausu-
maan vuorosanansa.

– Näytelmässä on kyse van-
husten nuoruusvuosista, jotka 
sulautuvat satuun. Tuulentuvan 
juhlat ovat näytelmän loppu, jo-
hon kaikki ovat näytelmän alus-
ta matkalla ja johon he päätyvät, 
ohjaaja kertoo.

PeKKA HeLIN

Tuulentuvan tarinoita -näytelmän 
esitysajat Yliikiimingin kotimuseolla:
• la 22.6. klo 19.
• su 23.6. klo 16.
• ma 24.6. klo 19.
• ti 25.6. klo 19.
• su 7.7. klo 16.
Lippujen myynti numerosta 
045 2340 986.

Pau l i i na  M a r t t i l a

Rovasti Toivo Hyyryläinen (oik.) on kirjoittanut ensimmäisen komediansa.



6    Nro 22    20.6.–4.7.2013

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

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

Yhdistykset

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 25.6. klo 18.00 Limingan seurakunta-
talolla, to 27.6. klo 18.00 Vanhassa Kastellissa, Linnalantie 95, Pattijoen 
Ylipäässä, su 30.6. klo 19.00 Piippolan kirkossa, su 30.6. klo 18.00 Lam-
minahon talolla Vaalan Nuojualla. Sinne lähdetään myös Karjasillan kirkol-
ta 30.6. klo 16.00 kimppakyydeillä, joten autollisia kaivataan. Tiedustelut: 
Matti Tikanmäki 044 3333 439
Herättäjäjuhlat Haapajärvellä: Juhlat alkavat pe 5.7. ja päättyvät su 7.7. 
Tervetuloa juhlille. Myös talkoolaisia tarvitaan vielä runsaasti.
Tervetuloa!

Su 23.6. Ei seuroja.  
Kesällä ei seuroja.  
Sunnuntaiseurat jatkuvat 28.7.
Pe - Su 12. - 14.7.  
Suvijuhlat Kempeleessä.
Tervetuloa!

Pieni kaksio, 1. krs, 43 m2, iso parv., 
Oulun Uusi Alppila. V. 600 e + vesim./ 
kk/ hlö. Nimim. Kaarina Kiviheitoke
Vastaukset postitse: Kotimaa-yhtiöt,  
RT ilmoitukset, PL 279, 00181 Helsinki.  
Kuoreen maininta ”Kaarina Kiviheitoke”.

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

 kukkivat amppelit
  tuuheat petuniat

 samettiruusut

Tervetuloa!

 ruusubegoniat
  hopealehdet ym.

Kesäkukat pihoille, 
parvekkeille ja haudoille

Vuokralle tarjotaan

TERVETULOA SIIKAJOELLE
Siikatörmän leirikeskukseen juhannusaattoillan seuroihin

21.6. klo 19. Tarjoilu alkaa klo 18.
Seuroja voi kuunnella netissä www.oulunrauhanyhdistys.fi

Seuratoimikunta

Seurakunnat vähentävät 
kolmanneksen kiinteistöistään
Oulun seurakuntayhtymä 
turvaa talouttaan 
luopumalla noin 
kolmanneksesta 
kiinteistöistään. 
Päätöksiä yksittäisistä 
kiinteistöistä ei vielä ole.

Oulun ev.lut. seurakun-
tien yhteinen kirkkoval-
tuusto päätti, että talou-
den turvaamiseksi luo-

vutaan noin 30 prosentista seu-
rakuntayhtymän kiinteistöpinta-
alasta seuraavien 10 vuoden ai-
kana.

Päätös on linjaratkaisu, jota 
seuraa varsinainen valmistelu. 
Yhteinen kirkkovaltuusto edel-
lyttää, että valmisteluvaiheessa 
otetaan huomioon seurakuntien 
antamat lausunnot.

Kiinteistöjen tarvetta selvit-
tänyt työryhmä esittää, että esi-
merkiksi Kaukovainion kappeli, 
Hönttämäen seurakuntatalo ja 
Juuman leirikeskus pistettäisiin 
myyntiin.

Huonokuntoisia rakennuksia 
– esimerkiksi Pateniemen, Ou-
lunsalon ja Yli-Iin seurakuntata-
lot – voitaisiin purkaa. Osalle voi-
taisiin rakentaa korvaavat tilat.

Kirkkoja ei ole tulossa myyn-
tiin, mutta Pateniemen kirkko 
on suunnitelmissa purettavien 
tai kehitettävien listalla.

Jos valmistelussa syntyy konk-
reettinen ehdotus jostakin tilas-
ta luopumiseksi, asia menee vie-
lä asianomaiseen seurakuntaneu-
vostoon lausunnolle.  Päätökset 

kustakin kiinteistöstä tehdään 
erikseen kohde kerrallaan.

Työntekijät sinne, 
missä ihmisetkin ovat
Oulujoen vt. kirkkoherra  Pentti 
Kortesluoma arvioi, että tiloista 
luopuminen saattaa tietää josta-
kin nyt olemassa olevista toimin-
tamuodoista luopumista.

–Tai se voi merkitä, että työn-
tekijämme menevät jatkossa sin-
ne, missä ihmiset ovat muuten-
kin.

Kiinteistöistä ja tiloista luopu-
misen pohjaksi laadittu lista mää-
rittelee, minkäkokoisesta neliö-
määrästä kunkin seurakunnan 
tulisi luopua vuoteen 2022 men-
nessä. Oulujoella tavoite on noin 
2 600 neliötä. 

Mahdollisesti myytävien lis-
talla ovat muun muassa Hönttä-
mäen, Heikkilänkankaan, Saare-
lan, Huonesuon seurakuntakodit 
sekä Sanginsuun seurakuntatalo.

Ellei taloutta turvata tiloja vä-
hentämällä, vähentää pitäisi 5,8 
työsuhdetta tai virkaa.

– Elämme toivossa, että irtisa-
nomisiin ei tarvitsisi mennä. Yh-
tälö on suoraan sanottuna aika 
vaikea. 

Kortesluoma sanoo yllätty-
neensä, että listaan on otettu 
myös tiloja, joissa seurakunta on 
kaupungin vuokralaisena.

– Mutta katsotaan tilannetta 
rauhassa. Mitäänhän ei vielä ole 
päätetty. Lista myytävistä, puret-
tavista ja luovuttavista tiloista on 
olemassa valmistelun pohjaksi.

– Sitä paitsi Oulujoen tilanne 
muuttuu radikaalisti, kun Hiuk-

kavaara rakentuu ja aikanaan li-
ki kaksinkertaistaa  väkimäärän.  
Kohta meillä ei ehkä olekaan lii-
kaa tiloja.

vuokratilat välttämättömiä
Oulunsalon lapsityölle
Oulunsalon kirkkoherra Tapio 
Kortesluoma harmittelee, et-
tä uutisointi seurakuntayhty-
män talouden turvaamisesta on 
keskittynyt listaan kiinteistöistä, 
joista mahdollisesti päädytään 
hankkiutumaan eroon.

– Ohitse meni ydinsanoma: se, 
että talous pyritään turvaamaan 
hakemalla säästöjä mieluummin 
kiinteistöistä kuin henkilöistä 
luopumalla. 

Oulunsalon asukkaista 34,8 
prosenttia on 18-vuotiaita tai si-
tä nuorempia. Kahdesta vuokrati-
lasta luopuminen merkitsisi seu-
rakunnalle kipeitä päätöksiä:

–Repusta  ja Salonpään työvä-
entalosta luopuminen tarkoittaisi 
kaiken lapsi-,  perhe- ja nuoriso-

Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöt on listattu sen mukaan, voitaisiinko ne säilyttää, purkaa vai myydä tai voisiko niitä kehittää. Kyseessä on vasta 
esitys, päätökset kunkin kiinteistön osalta tehdään erikseen. Esityksessä Oulunsalon pappila listataan myytäviin kiinteistöihin.

Uutisoinnissa ohitse 
meni ydinsanoma: 
se, että talous 
pyritään turvaamaan 
hakemalla säästöjä 
mieluummin 
kiinteistöistä 
kuin henkilöistä 
luopumalla. 

Tapio Kortesluoma
Oulunsalon kirkkoherra
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Sinappia

Tekniikan 
orjuuttamat

Nykyihmisen elämä on tehty helpoksi; on kai-
ken maailman apuvälineitä ja jopa koneita, 
jotka tekevät työt meidän puolestamme. 

Pitäisi olla tyytyväinen, ettei kaikkea 
tarvitse tehdä vaikeimman kautta. Tämän valitetta-
vasti harvoin muistaa, ennen kuin tekniikka pettää.

Minusta pyykkääminen on rasittavaa. En mil-
lään jaksaisi hakea pyykkikoria, lajitella vaatteita 
koneeseen, nakata pesuainetta perään ja pistää ko-
netta pyörimään. 

Yritän kuitenkin miettiä sitä, että entisaikaan 
pyykit on pitänyt hinkata puhtaiksi käsin. Joten 
tarkemmin ajatellen, ei se pyykkääminen oikeas-
taan niin kamalaa olekaan.

Sama astianpesukoneen kanssa. Sinne likaiset 
astiat tosin laitetaan suoraan käytön jälkeen, joten 
ne ovat valmiina odottamassa pesua. Täytyisi vain 
viitsiä laittaa koneeseen pesuainetabletti, valita oh-
jelma ja painaa nappia.

Ennen tiskasin käsin, joten tämän edistysaske-
leen myötä luulisi tämänkin askareen hoitavan hy-
myssä suin. Mutta mitä enemmän ihminen saa apu-
välineitä arkensa hoitamiseen, sitä enemmän hän 
laiskistuu.

Olen sitä sukupolvea, jonka lapsuudessa ei vielä 
ollut kännyköitä eikä kovin monessa kodissa edes 
tietokonetta.

Tavoitin ihmiset joko lankapuhelimella tai käy-
mällä heidän ovensa takana. Jos henkilö ei ollut ko-
tona, niin hän jäi sillä kertaa tavoittamatta.

Kuutos- tai seiskaluokkalaisena sain ensimmäi-
sen kännykkäni. Sen jälkeen puhelinnumerot siir-
tyivät muistista kännykän SIM-kortille ja ovien ta-
kana juokseminen vaihtui tekstiviesteihin.

Nykyään nousee hirveä haloo, jos ei välittömäs-
ti vastaa kännykkään, kun joku soittaa. Kännyk-
kään tuntuu liittyvän velvollisuus olla aina tavoi-
tettavissa.

Ollessani teini-ikäinen meille tuli kotiin tieto-
kone, joka oli äärettömän hidas, mutta sillä pääsi 
internetiin. Oli mahtavaa surffailla netissä omalla 
vuorollaan, joka tuntui nelihenkisessä perheessä tu-
levan omalle kohdalle aivan liian harvoin.

Nykyisin on älypuhelimet, joilla voi surffata mis-
sä ja milloin vain.

Mutta entäs sitten, kun tekniikka päättää sanoa 
sopimuksen irti? Välillä tuntuu, että me emme hal-
litse tekniikkaa, vaan se meitä.

On kamalaa huomata, että jopa töiden tekemi-
nen on täysin riippuvaista siitä, toimiiko tietoko-
ne, pääseekö sillä nettiin ja käsiksi omiin verkko-
asemiin. 

Olemme tekniikan avulla pyrkineet helpotta-
maan elämäämme, mutta olemmeko sittenkin vain 
luoneet itsellemme ansan, joka 
laukeaa juuri silloin, kun sitä 
vähiten odotamme?

KATJA KIISKINeN

P.S. Tätä kirjoittaessa-
ni tietokoneeni ”kaa-
tui”…

  

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Seurakunnat vähentävät 
kolmanneksen kiinteistöistään

työn toiminnan loppumista  Pit-
käkankaan alueella sekä Salon-
pään/Keskipiirin alueella.

Tilojen yhteiskäyttö ei Kortes-
luoman mukaan ole kunnollinen 
vastaus tilatarpeeseen jatkossa.

– Oulunsalossa kysymykseen 
tulisivat lähinnä koulut, mutta 
täysistä kouluista ei oikein löydy 
tiloja.

– Ja ei kai kukaan vakavis-
saan kuvittele, että oulunsalolai-
set lähtevät kuljettamaan lapsia ja 
nuoria Kaakkuriin tai Metsokan-
kaalle? Tai että autottomat van-
hukset lähtisivät Pyhän Andreaan 
kirkkoon tai keskikaupungille?

Kristuksen kirkko elää 
vaatimattomissakin oloissa
– Kristuksen kirkko ei kaadu 
niukkeneviin taloudellisiin re-
sursseihin, vaan elää ja kasvaa 
erityisen voimakkaasti ulkonai-
sesti vaatimattomissa oloissa, us-
koo Karjasillan kirkkoherra Ju-
hani Lavanko.

Jos Karjasillan seurakunta ei 
enää olisi vuokralla seurakun-
tayhtymän omistamissa Kauko-
vainion ja Maikkulan kappeleis-
sa, toimintaa pitäisi suunnata uu-
delleen.

– Yhteistoiminta muiden toi-
mijoiden, Oulun kaupungin ja 
kolmannen sektorin kanssa saat-
taisi lisääntyä. Ehkä seurakun-
talaiset kokoontuisivat nykyistä 
enemmän kodeissa. 

Lavangon mielestä toiminnan 
uudelleen suuntaamista pitää teh-
dä jatkuvasti.

– Seurakunta julistaa ilosano-
maa muuttuvassa toimintaympä-

ristössä. Jos jokin toimintamuoto 
ei tavalla tai toisella ole ihmises-
tä välittämistä, se pitää lopettaa.

Tilojen yhteiskäyttöön Lavan-
ko suhtautuu avoimin mielin.  
Karjasillan kannalta kiinnostavi-
na yhteistoimintatiloina hän mai-
nitsee Kaukovainion ja Kastellin 
monitoimitalot.

Pappilan mukana 
katoaisi kulttuurihistoriaa
Mahdolliset tilojen vähennykset 
eivät Kiimingin osalta tee kovin 
kipeää, arvioi Kiimingin kirkko-
herra Pauli Niemelä.

Kiimingissä mahdollises-
ti myytävien kiinteistöjen listal-
la on muun muassa vuonna 1851 
rakennettu pappila, jota on asut-
tanut pappi siitä saakka keskey-
tyksettä. Nyt pappilaa asuu kirk-
koherran perhe.

– Seurakunnan toiminnan 
kannalta pappilalla ei ole kovin 
suurta merkitystä, Niemelä sanoo. 

Kulttuurihistoriallisia arvo-
ja tulisi hänestä kuitenkin vaalia.

– Ja olisihan kummallinen ase-
telma, jos periferian pappilat pis-
tetään myyntiin ja vanhan Oulun 
keskustassa säilytettäisiin kaikki. 
Pistetään sitten tasapuolisuuden 
vuoksi myyntiin kaikki.

– Seurakuntakeskuksen pää-
dyssä sijaitsevassa toimistosiives-
sä oleville tiloille löydämme kor-
vaavat tilat. Sen sijaan vanhasta 
koulusta emme luovu missään 
tapauksessa. Haluamme säilyt-
tää kirkon seudun rakennuskoko-
naisuuden.  Koulun vuokraami-
nen ulkopuoliselle ei tuone pal-
joa lisätuloja.

Haukipudas pitää kiinni
Jokelan koulusta
Haukiputaan seurakunnan seu-
rakuntaneuvosto hyväksyy esi-
tyksen myydä tai purkaa Vakku-
rila ja purkaa Pikku-Vakkurila. 
Tilalle ei rakenneta uusia raken-
nuksia. Lisäksi seurakunta ehdot-
taa Salmelan pappilan myymis-
tä, sillä rakennukselle ei ole sopi-
vaa käyttöä. 

Jokelan koulun tilojen vuok-
ra hoidetaan tulevaisuudessa 
seurakunnan toiminnallisista  
määrärahoista. Päiväkerhotoi-
minta Jokikylän alueella on hy-
vin vilkasta. 

Kirkkoherra Jaakko Kaltakari 

tähdentää, että kiinteistölistaa on 
käsiteltävä kokonaisuutena, jossa 
katsotaan koko yhtymän parasta. 
Lillukanvarsiin ei tule tarttua. 

Toimintaa pitää Kaltakarin 
mukaan sopeuttaa tiloihin, jot-
ka jäävät jäljelle uudistuksen jäl-
keen. Hän on varma, että tässä 
onnistutaan.

Seurakunnat voivat ryhtyä ti-
lojen yhteiskäyttöön esimerkiksi 
leirikeskusten osalta. Esimerkiksi 
Rokua, Kiimingin Suvela ja Hau-
kiputaan Isoniemi ovat toisistaan 
kohtuullisen matkan päässä.

Seurakunnan pitää 
tehdä itsensä tykö
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan alueelta esitetään myytäväksi 
Intiön seurakuntakoti.  Heinäto-
rin seurakuntatalo aiotaan myy-
dä tai kehittää kaavamuutoksel-
la. Tuomiorovasti Matti Pikka-
raisen mukaan tämä voisi merki-
tä uudisrakentamista tai ratkai-
sua, jossa rakennuksen tuotto- tai 
käyttöastetta voitaisiin lisätä.

– Se on meidän tavoitteemme, 
ei totaalinen luopuminen tilasta.

Intiöstä on jo katsottu korvaa-
via tiloja siltä varalta, että seura-
kuntakoti päätetään myydä. Esi-
merkiksi Luovilla on tiloja, joita 
voidaan hyödyntää.  Myös Cari-
tas-säätiön kanssa on neuvoteltu.

Pikkarainen ei ole huolissaan 
siitä, että seurakuntalaiset joutui-
sivat liikkumaan enemmän mah-
dollisten kiinteistöratkaisujen 
vuoksi. Suurempi ongelma on, jos 
seurakunnalla ei ole tarjota toi-
mintaa, joka kiinnostaa ihmisiä.

Pikkarainen pitää välttämättö-
mänä suunnata toimintaa  uudel-
leen. Työntekijöiden tulee tehdä 
itsensä tykö.

– Se on tärkeämpää kuin olla 
jossain fyysisessä tilassa. 

Kaikki vanhat työtavat eivät 
Pikkaraisen mukaan välttämät-
tä enää toimi.

–Uusiin tarpeisiin on  vastat-
tava vanhojen väistyttyä. Tätä 
arviointia käydään tällä hetkellä 
meillä ja varmaan muissakin seu-
rakunnissa.

Tuiran kirkkoherra Hannu 
Ojalehto on lomalla eikä häntä 
tavoitettu vastaamaan.

mINNA KOLISTAJA
PeKKA HeLIN

Kiinteistöjen tarvetta selvittänyt työryhmä esittää, että esimerkiksi Sanginsuun 
seurakuntatalo voitaisiin myydä.

Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöt on listattu sen mukaan, voitaisiinko ne säilyttää, purkaa vai myydä tai voisiko niitä kehittää. Kyseessä on vasta 
esitys, päätökset kunkin kiinteistön osalta tehdään erikseen. Esityksessä Oulunsalon pappila listataan myytäviin kiinteistöihin.

Ku va t :  K i r ko n ku va p a n k k i /  J u h o A la t a l o ,  V i r p i  H y vä r i n e n
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute
@kotimaa.fi 

020 754 2267

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Juhannuksena 21.-23.6. – ei tilaisuuksia.  
Juhannuskonferenssi Keuruulla. Ke 26.6. klo 19
Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu ja Pirjo 
Orava, Trio Mainio. Su 30.6. klo 11 Jumalan-
palvelus, Ritva Himanka, Hannu Orava, Noomi 
Ketonen. Su 30.6. klo 17 International Service 

at Toppila-Center, Paakakatu 2. Ke 3.7. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Raimo Karhu, Aila Pyörälä, Jouko Annala. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 20.6. klo 19 Rukousilta, Jukka Wenström, 
Risto Wotschke. Su 23.6. klo 18 Iltakirkko, 
Markus Makkonen, Risto Wotschke, musiikki: 

Saara & Antto Vanhala. Ke 26.6. klo 18 Nuortenilta. To 27.6. klo 19 LÄHDE-
ilta. Tuomo Kokko, Suvi Nehvonen, Street-tiimi, aihe: ”Ilo virtaa”. Su 30.6. klo 
18 Iltakirkko, Eija Soini. Ke 3.7. klo 18 Nuortenilta. Muuttumaton Jeesus, 
Vapaakirkon kesäjuhlat Kuopiossa, 28.-30.6. Kuopiossa.    www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

La 22.9. klo 11-13 Kesäjumalanpalvelus. 
Raamattutunti, koskettavaa musiikkia, Saarna, 
yhteislaulua, ja yhteinen teehetki. Saarna Kari 
Nikkarinen. Lämpimästi tervetuloa!

La 29.6. klo 11-13 Ehtoollisjumalanpalvelus. Raamattutunti, kosket-
tavaa musiikkia, yhteislaulua, ja yhteinen teehetki. Saarna pastori Juha 
Mikkonen. Ehtoollinen on kaikille avoin. Lämpimästi tervetuloa!

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

Su 30.6. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 23.6. Jumalanpalvelus klo 11.00. Ulkolaulua osaston vieressä 10.30.
Su 30.6. Jumalanpalvelus klo 11.00. Ulkolaulua osaston vieressä 10.30.

Heinäkuussa ei ole tilaisuuksia!
TERVETULOA ILMOITETTUIHIN TILAISUUKSIIN !!!!!

• Ti 25.6. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 30.6. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Ehtoollinen, Raimo Rautio
• Ti 2.7. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Palveluja tarjotaan

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

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

Myös laitos- ja kotikäynnit

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 

laitto, pihatyöt, kuljetus ja  
muutot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu.fi

 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

Herättäjäjuhlat Haapajärvi 5.-7.7.2013
Oulusta lähdemme 6.7. klo 06.00 linja-autoaseman tilausajo- 
laiturilta Kempeleen-Rantsilan, Pulkkilan kautta Haapajärvelle, 
jossa olemme n. klo 8.15
Paluukuljetus lähtee saman päivän iltana, iltaseurojen jälkeen.
Kuljetuksen hinta 35 eur/hlö
Sunnuntaina 7.7. samalla aikataululla. 
Kuljetuksen hinta 45 eur/hlö

Vastuullinen matkan järjestäjä: Pohjolan Matka/Oulu
Yhteydenotot: Ilkka Mäenpää p. 040 553 0772

Jeesukselta suojan saa

Jeesukselta suojan saa

K I R K K O M U S I I K K I J U H L A T

L O H T A J A N

KOKKOLAN
KAUPUNKI
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www.evankeliumijuhla.�
www.evankeliumijuhla.�

KOKKOLAN
KAUPUNKI

Hautauspalveluja

• 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

Fanita 
Rauhan 

Tervehdystä!
Anna palautetta 

tuoreeltaan
www.facebook.com/

rauhantervehdys

Jokainen meistä voi tehdä 
maailmasta ja lähiympäristöstämme 
paremman paikan elää. Joskus 
teko voi olla suuri ja maailmaa 
kerralla muuttava, mutta myös 
pienet jokapäiväiset teot läheisten 
hyväksi ovat tärkeitä. Pelasta 
maailma on juttusarja, joka 
esittelee suurten ja pienten tekojen 
tekijöitä. Tässä osassa puhutaan 
kaverikoiratoiminnasta.

Omistan kuusi koiraa, 
joista koko laumani joh-
tajakoira, 3,5-vuotias 
ranskanbulldoggi Räsy, 

toimii kaverikoirana. 
Haaveilin monta vuotta pää-

systä mukaan kaverikoiratoi-
mintaan, mutta minulla ei ollut 
siihen sopivaa koiraa. Räsyn saa-
vutettua vaaditun kahden vuo-
den iän kävimme heti testeissä 
toimintaa varten, sillä tiesin, että 
Räsy on juuri oikeanlainen koira.

Kaverikoiralla tulee olla taito 
nauttia erilaisten ihmisten seu-
rasta ja kyky sopeutua muuttu-
viin tilanteisiin. Sen on tultava 
toimeen myös muiden koirien 
kanssa. Rodulla tai roduttomuu-
della ei ole merkitystä, mutta koi-
ran tulee olla terve.

Omistajan on oltava täysi-ikäi-
nen ja hänen tulee hallita koiran-
sa joka tilanteessa. Toimintaan 
pitää myös voida sitoutua. Vie-
railut tapahtuvat yleensä iltaisin 
ja viikonloppuisin.

Vierailemme monissa eri koh-
teissa. Kaverikoirat tuovat hy-
vää mieltä ja iloa jo pelkällä läs-
näolollaan tai kosketuksellaan. 
Isoimmat koirat voivat vetää lap-
sia pulkassa. 

Olemme käyneet esimerkik-
si palvelutaloissa, mielenterveys-
yksiköissä, kehitysvammaisten 

asuntoloissa, kouluissa ja lasten-
tarhoissa.

Lemmikkien vaikutusta ihmi-
siin on tutkittu paljon, ja kiistat-
tomasti voidaan osoittaa useita 
hyviä fyysisiä ja psyykkisiä vai-
kutuksia, joita ne saavat aikaan. 
Laitoksessa asuvalle vierailum-
me ovat todellisia piristysruiskei-
ta. Toimimme niin, että asukkaan 
kunto ja kaverikoiran koko huo-
mioidaan. Omistaja voi esimer-
kiksi nostaa pienen koiran iäk-
kään ihmisen syliin rapsutelta-
vaksi ja halattavaksi.

Kaverikoirapari käy vierailuil-
la enintään kerran viikossa. Pyrin 
osallistumaan vierailuihin Räsyn 
kanssa ainakin kahdesti kuukau-
dessa. Eniten pidän lasten luona 
vierailuista ja niitä olisi mukava 

tehdä enemmänkin. 
Kaverikoirat ovat tervetulleita 

melkeinpä minne tahansa; olem-
me vierailleet jopa sairaalassa. On 
vaikea keksiä paikkaa, johon em-
me voisi mennä. Päihdeyksiköis-
sä ja rangaistuslaitoksissa emme 
kuitenkaan käy.

Vaikka koirista yleensä pide-
tään, on kuitenkin hyväksyttä-
vä se, että kaikki eivät niitä halua 
lähelleen. Toisinaan vierailukoh-
teissa on asukkaita, jotka eivät pi-
dä koirista ja kertovat sen heti. He 
jäävät yleensä seuraamaan vierai-
luamme sivusta ja joskus käy niin, 
että hiljakseen heidänkin kätensä 
hivuttautuvat silittämään koiraa. 
Se on hieno hetki.

Kaverikoiria tarvitaan koko 
ajan lisää. Vierailukohteita lisä-
tään sitä mukaa, kun uusia va-
paaehtoisia liittyy mukaan toi-
mintaamme. Lemmikit ilahdut-
tavat niin monia ihmisiä, että ne 
tekevät maailmasta ehdottomasti 
paremman paikan.

mArIA-meLINA väyryNeN

Ehdotuksia esiteltäviksi 
maailmanpelastajiksi voi lähettää 
osoitteeseen maria.vayrynen@
dnainternet.net.

Kuka: Kirsi Pinola, 42.
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Reino Helismaa tunsi ihmisen osan
Reino Helismaa 
(1913–1965) oli 
suomalaisen viihteen 
monitoimihahmo, joka 
muistetaan muun muassa 
laulunsanoituksistaan. 
Sanoittajamestarin 
syntymästä tulee 
kuluneeksi sata vuotta 
12. heinäkuuta.

Reino ”Repe” Helismaa oli 
niin syvällisten kuin hu-
morististen sanoitusten 
mestari. Klassikkoteks-

tien lista on pitkä: Päivänsäde ja 
menninkäinen, Kulkurin iltatäh-
ti,  Reppu ja reissumies, Kaksi van-
haa tukkijätkää,  Kulkuri ja jout-
sen,  Neljän tuulen tiellä,  Hopei-
nen kuu, Rakovalkealla, Rovanie-
men markkinoilla ja niin edelleen.

Helismaa ei tehnyt varsinai-
sia uskonnollisia tekstejä, mut-
ta tuotannosta on löydettävissä 
runsaasti maailmankatsomuk-
sellista ja ihmisen paikkaa poh-
tivaa ainesta.

– Helismaan teksteihin liittyy 
syvällisyyttä ja pohdintaa, joka 
tuodaan usein esiin epäsuorasti. 
Niissä liikkuvat aikaan ja iäisyy-
teen liittyvät kysymykset.  Luon-
toa käsittelevistä sanoituksista 
voi löytää jopa hengellistä ulot-
tuvuutta. 

– Helismaan tekstit ovat enem-
män kuin vain hienoa ja sujuvaa 
lyriikkaa, pohtii filosofian mais-
teri Juha Tarvainen, joka teki He-
lismaasta kirjallisuuden gradunsa 
Jyväskylän yliopistossa.

Helismaan monissa teksteis-
sä on esillä kohtalo. Esimerkik-
si Reissumies ja kissa -kappalees-
sa kohtalo kulkee ihmisen rinnal-
la mustana kissana. Se on vähän 
aikaa poissa jossakin tietämättö-
missä, mutta palaa aina takaisin.

– Helismaan teksteissä ei re-

tostella ihmisen moraalisella 
erinomaisuudella. Hän suhtautuu 
perusihmisyyteen aika kriittises-
ti, mutta samalla ihmistä ymmär-
täen ja osin tämän puutteista ohi 
katsoen, sanoo Tarvainen. 

Ajattomia 
tekstejä
Juha Vähäkangas toimii seura-
kuntapastorina Oulun Karjasil-
lan seurakunnassa työalanaan 
kulttuurityö, ennen kaikkea sa-
nataide, runoillat ja kirjallisuus-
piiri. 

Vähäkankaan mukaan Helis-
maan sanoituksissa kuvastuvat 
valo ja pimeys, rakkaus ja sydän-
suru sekä Jumalan luomistyön 
ihailu. 

–Helismaan tekstit ovat rik-
kaita kokemuksia. Rikas ja raikas 
ilmaisutapa tuo voimaa ja inten-
siteettiä lukukokemukseen, se on 
kuin kutsu astua mielikuvituk-
sen, sanojen ja tunteiden maail-
maan. 

– Helismaan tekstit ovat ajat-
tomia, ne löytävät tulkitsijansa ja 
tutkijansa, Vähäkangas sanoo.

Vähäkangas nimeää Helis-
maan tarkkailijaksi, kokijaksi, 
unelmoijaksi ja taidemaalariksi. 

Helismaan vakavien tekstien 
maailmankuvaa voidaan kuvata 
esimerkiksi sanoilla pohtiva, toi-
veikas ja synkkä.

Uppsalan yliopiston uskon-

nonpsykologian professori Owe 
Wikström on kehitellyt  ajatusta 
omasta kirja-apteekista.

–Wikströmin mukaan voisim-
me ryhtyä inventoimaan sisäistä 
apteekkiamme ja tutkia hyviin 
teksteihin sisältyviä luottamuk-
sen tukipilareita. Sellaisia, joihin 
voimme nojata silloin, kun elämä 
on huteraa ja meillä on surua. Yh-
tä lailla tekstit voivat liittyä iloon. 

Vähäkankaan mielestä Helis-
maan tekstit voivat sopia hyvin 
tällaiseen kirja-apteekkiin, joko 
teksteinä tai lauluina. 

etsiä, löytää 
ja ymmärtää
Päivänsäde ja menninkäinen on 
Vähäkankaalle läheisin Helis-
maa-teksti. 

–"Kun menninkäinen yksin 
tallustaa, hän miettii, miksi toi-

To i vo K ä r j e n  a r k i s t o

Säveltäjä Toivo Kärki oli Reino Helismaan tärkein yhteistyökumppani. He tekivät yhdessä noin 560 laulua.

Kun menninkäinen 
yksin tallustaa, hän 
miettii, miksi toinen 
täällä valon lapsi on ja 
toinen yötä rakastaa.

nen täällä valon lapsi on ja toinen 
yötä rakastaa". Laulu on klassinen 
satutarina rakkaudesta ja erotta-
vasta erilaisuudesta. Se on kerto-
mus kahdesta maailmasta. 

– Yrjö Kokon Pessi ja Illusia 
-satu helähtää lukijan mielessä. 
Tehokas kerronta jättää jäljen ta-
juntaan ja laulu saa miettimään 
erilaisuutta ja rakkauden voimaa. 

Vähäkangas nostaa esiin myös 
Rakovalkealla-laulun, joka on lu-
moava kuvaus Lapista. 

– Tekstin minä on etsijä ja ko-
kija. Hän löytää, aavistaa ja ym-
märtää. Tekstissä kuvastuu lu-
movoima ja sydänikävä, ajatus 
siitä miten kaunis Jumalan luo-
ma luonto onkaan. 

Kulkurin iltatähti -laulun Vä-
häkangas määrittelee dramaatti-
seksi, teksti ei hienostele eikä lii-
oittele.

Vähänkankaan mukaan lau-
lun tähti viittaa paikkaan, jonne 
pitää mennä. 

– Tämä paikka ei ole laulun 
minän koti, se on jossain muu-
alla. Laulusta tulee mieleen Eino 
Leinon säe "Tiemme ovat taiste-
lijan teitä". Teksti vie meidät ko-
kemaan kulkurin surua ja mieli-
pahaa kun koti, taatto, äiti ja tyt-
tö eivät anna tukea. Runon tun-
nelmassa on surullisuutta, suo-
rastaan ahdistavuutta.

– Tekstistä ei löydy muuta va-
loisuutta kuin tuo kulkurin ilta-
tähti. Siksi se jää väkevänä kuva-
na mieleen. "Yksi ei soimannut, 
syyttänyt lain: Kulkurin iltatäh-
ti, kulkurin iltatähti." 

Tähti on valoa, myrskylyh-
ty pimeässä, tienviitta päivällä. 
Tähti antaa tukea ja voimaa jat-
kaa taivalta. Tämä laulu on kuin 
rukousta, hengitystä, pyyntöä; älä 
koskaan hylkää mua. 

JUHANA UNKUrI

Suosikkisananlaskuni
A nn i  K innu n e n

Snl. 30:5
Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän 
on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Jumala on uskollinen. Olen sen monta kertaa 
kokenut elämässäni. Hän on minulle uskon ja 
elämän antaja sekä täyttäjä. Sananlasku vah-
vistaa sitä, että Jumalan sanaan voi luottaa. Ju-
mala pitää sen, mitä hän on sanassaan sano-
nut. Jeesus on Jumalan Sana. 
 
Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
En ole tätä työssä käyttänyt, mutta minulle 
sananlasku kiteyttää suhteeni Raamattuun. 
Sananlaskuja tulee luettua ja minulla olisikin 
ollut useita, joita olisin voinut valita. Nimen-
omainen sanalasku on hyvä tähän aikaan, kun 
Jumalan sanaa kyseenalaistetaan jopa seura-
kuntien työntekijöiden taholta.  

mArJO HäKKINeN

Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät kertovat, 
mikä Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Marja raatiKainen
Marja Raatikainen, Lastenohjaaja, Tuiran seurakunta
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Alttaritaulu on Mikael Toppeliuksen käsialaa, ja se on 
valmistunut vuonna 1770. Alttaritaulu tehtiin silloin 
kappeliseurakunnan toiseen kirkkoon. Toppelius maalasi 
samaan kirkkoon myös saarnastuolin, joka on nykyään 
nähtävissä Raahen museossa. Nykyinen kirkko on Josef 
Stenbäckin suunnittelema ja se on valmistunut vuonna 1908.

Tyylipiirteiltään romanttisen öljymaalauksen on maalannut 
hovimaalari Robert Wilhelm Ekman vuonna 1859. Taulussa 
kuvataan Kristuksen kirkastumista. Alttaritaulu hankittiin 
Krimin sodan päättymisen kunniaksi. Kirkon aikaisempi 
alttaritaulu, Henrik Wacklinin Ristiinnaulittu, on sijoitettuna 
kirkon pohjoissakaran itäseinälle. 

Agnostikkoilloista 
päätös syksyllä

Oulun tuomiokapitulin jä-
senet ovat käyneet virtuaa-
likirkosta läpi kaikki neljä 
agnostikkoiltaa selvittääk-

seen, ovatko niissä esiintyneet papit 
poikenneet kirkon tunnustuksesta. 

Virtuaalikirkko on nettipalvelu, 
jossa voi nähdä pääasiassa jumalan-
palveluksia suorana tai arkistosta.

Pastorit Päivi Jussila, Árpád 
Kovács, Stiven Naatus ja Mikko  
Salmi kutsuttiin tuomiokapitulin 
18.6. pidettyyn istuntoon lisäsel-
vitysten saamiseksi.  Ratkaisu asi-
assa annettaneen syksyllä.

Agnostikkoilloissa Oulun seura-
kuntien neljä pappia pohtivat  kris-
tinuskon oppien todenperäisyyt-
tä. Kanteluita tuomiokapituliin tu-
li kolme. Ne eivät kohdistu tiettyyn 
pappiin vaan kaikkiin neljään. 

Tuomiokapituli voi langettaa pa-
peille rangaistuksia. Papille, joka ei 
ole pysynyt kirkon tunnustukses-
sa, tuomiokapituli voi antaa kirjal-
lisen varoituksen tai pidättää hänet 
pappisvirasta vähintään yhdeksi ja 
enintään kuudeksi kuukaudeksi.  

Jos pappi ei edelleenkään pysy 
tunnustuksessa, tuomiokapitu-

li määrää hänet menettämään 
pappisvirkansa.

Kappalainen Stiven Naatus 
huomauttaa,  että pappien  tar-
koituksena oli  järjestää  sellai-
sia tilaisuuksia, joissa erilaiset 
ihmiset voivat jakaa vapaasti 
näkemyksiään.  Sen vuoksi ky-
symystenasettelu oli otsikko-
tasolla rohkea ja hieman pro-
vosoiva. 

Naatuksen mukaan papit ei-
vät antaneet illoissa lopullisia 
vastauksia, vaan jättivät asiat 
auki. Tilaisuuksien luonne oli 
erilainen kuin jumalanpalve-
luksissa, joissa tunnustukses-
ta ei poiketa. Vapaamuotoisis-
sa tilaisuuksissa ajatustenvaih-
tokin on vapaampaa.

Naatus muistuttaa, että esi-
merkiksi hän ottaa kirkon tun-
nustuksen tosissaan eikä ole 
heittämässä sitä pois. 

Papit ovat Naatuksen mu-
kaan saaneet paljon tukea: ih-
miset ovat iloinneet, että on 
paikka, jossa voi keskustella.

PeKKA HeLIN

Tunnista tiekirkko

Muhoksen kirkko
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.

Oulunsalon kirkko
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.

S a nna K r o o k

Stiven Naatus (vas.), Mikko Salmi, Päivi Jussila ja Árpád Kovács ovat saaneet 
myös kannustusta.

Lastenohjaajan työsuhde
Tyrnävän seurakunnassa on avoinna lastenohjaajan työsuhde. Työ-
suhde alkaa 19.8.2013 tai sopimuksen mukaan.

Lastenohjaajan työ on laaja-alaista lapsi- ja perhetyötä, pääosa työ-
tehtävistä on päivä- ja perhekerhotyössä. Arvostamme hyviä vuo-
rovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta sekä näkemystä seurakunnan 
varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Hakijalle eduksi katsotaan kirkon 
lapsi- ja perhetyön koulutus tai vastaava sekä kokemus lasten paris-
sa tehtävästä työstä seurakunnassa.

Työaika on 38 h 15 min viikossa. Palkkaus määritellään vaativuusryh-
mä 402:n mukaan, tehtäväkohtainen palkka 1901,85 €/kk. Lisäksi voi-
daan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspal-
kasta. Tehtävään valitun on oltava ev. lut. kirkon jäsen. Valitun on 
myös esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikos-
rekisteriote ennen työsuhteen vastaanottamista sekä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilasta. Työsuhteen täytössä noudatetaan  
kuuden kuukauden koeaikaa.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee lähettää 3.7.2013 
klo 15 mennessä osoitteeseen Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä tai säh-
köpostilla osoitteeseen tyrnava@evl.fi. Haastattelut suoritetaan 
4.7.2013 klo 15 jälkeen.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Timo Liikanen, p. 044 7372 611, 
timo.liikanen@evl.fi.

Paikkoja avoinna

Suviseurat tuo ruuhkia etenkin valtatie 
20:n ja kantatie 78:n risteykseen

SRK:n suviseuroihin Pudas-
järven lentokentälle odote-
taan saapuvan 75 000–80 
000 seuravierasta 28. kesä-

kuuta – 1. heinäkuuta.
Seura-alue sijaitsee Pudasjär-

ven lentokentällä Ranualle vievän 
kantatien 78 varrella 6 km kau-
pungin keskustasta pohjoiseen.

Suurin tuloruuhka on odo-
tettavissa keskiviikkoillan 
26.6. ja torstai-illan 27.6. aika-
na, kun alueelle saapuu ennus-
teen mukaan 5 000 asuntovau-
nua, 1 500 asuntoautoa, 5 000 
auto+telttayhdistelmää sekä 800 
henkilöautoa. 

Pääosa seuravieraista saapunee 

valtatietä 20 Oulun suunnasta. 
Tästä johtuen juuri valtatien 20 – 
kantatien 78 risteykseen (Ranuan 
suuntaan) muodostuu ruuhkia. 

Lisäksi valtatie 20:llä Kiimin-
kijoen sillan remonttitöiden ajoit-
tuminen suviseuraliikenteen

ajalle hidastaa liikenteen ete-
nemistä Oulun ja Kiimingin koh-
dalla.

Valtatie 20:n ja kantatie 78:n 
risteyksen ruuhkautumisen vält-
tämiseksi suviseurojen liikenne-
toimikunta on suunnitellut opas-
tetun vaihtoehtoisen reitin Oulun 
suunnasta tuleville (Kiimingistä 
valtatie 20:ltä  Yli-Iihin tietä nro 
849, Yli-iistä opastus Tannilan-

tielle nro 849, Tannilasta opastus 
Ritvantielle nro 855, siitä Siuru-
antien kautta Pudasjärvelle).

Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen luvalla asetetaan tilapäi-
siä, pistekohtaisia nopeusrajoi-
tuksia suviseurojen ajaksi.

Seurojen jälkeinen paluulii-
kenne tapahtuu pääosin maanan-
tai-iltapäivän aikana, jolloin val-
tatie 20:llä liikennemäärä kasvaa 
erittäin suureksi muutaman tun-
nin ajaksi.

Lisätietoa liikennejärjestelyistä 
löytyy osoitteesta www.suviseu-
rat.fi/2013/fi/seuravieraille/alu-
eelle-saapuminen/.

Tunnistitko viime numerossa esitellyt alttaritaulut?

Kesäisen matkaajan ”taivaallisina taukopaik-
koina” on tänä vuonna 279 kirkkoa eri puo-
lilla Suomea.

Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakun-
nissa on tänä kesänä niistä yhdeksän.

Tiekirkkoina toimivat Lumijoen ja Muhoksen 
kirkot. Oulussa tiekirkkoja ovat Haukiputaan, Ou-
lunsalon ja Kiimingin kirkot sekä Oulun tuomio-
kirkko. Siikalatvalla tiekirkkoina toimivat Piippo-

lan, Pulkkilan sekä Rantsilan kirkot.
Rauhan Tervehdys esittelee kesän mittaan näi-

den kirkkojen alttaritaulut.  Tämänkertaiset koh-
teet ovat tässä:
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Sak. 8: 16-17
- nämä teidän tulee pitää:
Puhukaa totta toisillenne!
jakakaa oikeutta totuuden mukaan,
niin että rauha vallitsee keskuudessanne.
Älkää suunnitelko pahaa
toinen toisellenne.
Varokaa tekemästä väärää valaa.
Minä vihaan kaikkea vääryyttä,
sanoo Herra.

Room. 14: 7-12
Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä 
kukaan kuole itseään varten. jos elämme, 
elämme Herran omina, ja jos kuolemme, 
kuolemme Herran omina. elämmepä siis 
tai kuolemme, me kuulumme Herralle. 
juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi 
elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin 
elävienkin Herra. Kuinka sinä voit tuomita 
veljesi? tai sinä toinen, kuinka voit halveksia 
veljeäsi? Kaikki me joudumme jumalan 
tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu:
      - niin totta kuin elän, sanoo Herra,
      jokainen polvi on notkistuva minun 
edessäni
      ja jokainen kieli on ylistävä jumalaa.
    jokainen meistä joutuu tekemään 
jumalalle tilin itsestään.

Luuk. 6: 36-42
jeesus sanoi:
    "Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin 
teidän isännekin armahtaa.
    Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. 
Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei 
teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää 
vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. 
antakaa, niin teille annetaan. runsas mitta, 
tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen, 
annetaan teidän syliinne. niin kuin te 
mittaatte, niin teille mitataan."
    Hän puhui heille vielä vertauksin:
    "Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? 
Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. 
ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, 
mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on 
opettajansa veroinen.
    Kuinka näet roskan veljesi silmässä, 
mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on 
hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi: 'annapa, 
veli, kun otan roskan silmästäsi'? ethän 
sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä 
tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, 
vasta sitten näet ottaa roskan veljesi 
silmästä."

Kesän alku on ollut lämmin ja kaunis. Luonto on puhjennut kukkaan.
Hymyt ovat olleet paljon herkemmässä kuin tavallisesti. 
Joskus on kuitenkin vaikeaa, kun oma olo ei vastaa ympäröivää maailmaa,
kun mieli on musta ja silmissä asuu suru,
kun pää on painuksissa,
ei auringon valo häikäise.
Vaadimme itseltämme niin paljon, koska tahdomme olla täydellisiä ja
petymme, kun se ei ole mahdollista.
Itse olen pettynyt omaan ruumiiseeni. Tuntuu, että se on pettänyt minut.
Eihän minun, tämän ikäisen, kuuluisi olla näin kipeä ja vaivainen.
Hävettää olla näin vaivainen, vaikka lääkäri sanoo, ettei pidä hävetä.
Hävettää kun vaikka tytön pitää kantaa painavammat kassit tai on taas pakko mennä hake-
maan apteekista lisää särkylääkettä..
En minä tällaista tulevaisuutta suunnitellut.
Kävelin väsyneenä, raskain askelin, 
pää painuksissa, kun silmiini osui auringon säde.
Pysähdyin etsimään säteen lähdettä.
Siellä kävelytien ja autotien välissä, likaisen nurmen keskellä oli rosoinen lasinsirpale.
Siinä tiensivussa,
yksin ja hyljättynä,
se heijasti taivaan sinen ja auringon valon.
Lasinsirpale puhutteli minua vahvasti.
Rikkinäisenäkin se oli kaunis ja täydellinen,
kuin kaikkein kaunein lasimaalaus.
Lasinsirpale muistutti Jumalan kehotuksesta armahtaa lähimmäisiämme.
Voidaksemme tehdä niin,
on meidän uskallettava armahtaa myös itsemme.
Uskallettava hyväksyä se, että riitämme tällaisena kuin olemme.
Hyväksyttävä itsemme,
rikkinäisyytemme,
sillä rikkinäisenäkin me saamme heijastaa Jumalan luomistyön kauneutta.
Hyvä Jumala,
särje sydäntemme kovuus,
että kohtaisimme todella toisemme lähimmäisinä,
samanarvoisina,
Jumalan luomina.
Amen.

vIrPI SILLANPää-POSIO
Oppilaitospastori

Sanan aika

Kaunis ja täydellinen

Sunnuntai 23.6.2013
Psalmi: Ps. 13: 2-6  
1. lukukappale: Joona 3:1-5, 
10-4:11 tai Sak. 8:16-17 
2. lukukappale: Room. 14:7-12 
Evankeliumi: Luuk. 6:36-42 
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Oulun seudun kirkoissa ju-
hannus on vihkimisten 
osalta varsin hiljainen vii-
konloppu. Esimerkiksi 

seudun suosituimmassa vihkikir-
kossa, Oulujoen kirkossa, on yk-
si vihkiminen juhannuspäivänä. 
Normaalina kesäkuun lauantaina 
Oulujoen kirkossa vihkimisiä on 
3–4. Suosituimpaan vihkimisai-
kaan heinä–elokuussa häitä voi ol-
la yhtenä lauantaina jopa kuudet.

– Juhannushäitä ei liiemmin ole 
ollut enää vuosikausiin, Oulujoen 
seurakuntamestari Ville Martik-
kala kertoo.

Pienempien paikkakuntien kir-
koissa häävieraita nähdään vie-
lä harvemmin juhannuksena. Lu-

mijoen suntio Hilkka Haaranie-
mi kertoo, että heillä juhannus-
häitä on todella harvoin.

– Olen ollut seurakunnalla töis-
sä 17 vuotta. Sinä aikana meillä ei 
ole ollut yksiäkään juhannushäitä, 
paitsi tänä vuonna on yhdet.

Yli-Iin seurakuntapiirin seura-
kuntamestari Katja Jumisko löysi 
kirkollisten toimitusten päiväkir-
jasta tiedot vuoteen 1983 asti. Hän 
totesi, että päiväkirjan pidon aika-
na juhannushäät ovat harvinaistu-
neet selvästi.

– 30 vuotta sitten Yli-Iissä vie-
tettiin hyvinkin usein juhannus-
häitä. Tällaisia perinnehäitä vie-
tettiin vielä 1990-luvulle saakka, 
mutta harvenevassa määrin. Viime 

vuosina ei Yli-Iin kirkossa ole ollut 
juhannuksen aikaan vihkimisiä.

Kesähäät alkoivat Suomessa 
yleistyä vasta 1800-luvulla. Sitä en-
nen parhaaksi ajankohdaksi juhli-
miselle katsottiin loppusyksy. Sil-
loin kesän ja syksyn maataloustyöt 
olivat ohitse, joten varastot olivat 
täynnä ruokaa ja juhlimiselle oli 
aikaa. 

1900-luvun aikana juhannus-
häistä tuli käsite. 2000-luvulla ju-
hannushäät ovat taas harvinaistu-
neet merkittävästi, kun juhannuk-
sesta on tullut lähipiirin mökki-
juhla.

KAISA ANTTILA

”Milloin vain pait-
si ei juhannukse-
na” kirjoitettiin 
lehdessä, kun ou-

lulaiset Susanna ja Joonas Hä-
mäläinen suunnittelivat hääpäi-
vänsä ajankohtaa reilu neljä vuot-
ta sitten. 

–Halusimme mennä naimisiin 
kesäkuussa ja pitää maalaishäät, 
Susanna sanoo.

–Ajateltiin, että ei kuitenkaan 
juhannuksena, kun se on niin ta-
vallista, Joonas jatkaa.

Lehtikirjoituksen nähtyään 
pari päätti hääpäiväkseen juhan-
nuspäivän.

Omaa ja 
perinteistä
Joonaksen isovanhemmat vihit-
tiin aikoinaan juhannuksena, 
mutta omia kokemuksia juhan-
nushäistä parilla ei entuudestaan 
ollut.

Häät pidettiin maalaisympä-
ristössä Susannan äidin synnyin-
kodissa Kestilän Järvikylässä. 
Vanha maalaistalo juhlapaikka-
na oli omiaan perinteisen tunnel-
man luomiseen. Musiikkiesityk-
set ja muu ohjelma valikoituivat 
nuoren parin näköiseksi.

Keskikesän juhla oli vahvas-
ti esillä häiden teemassa. Susan-
nalle tuttua ja pihtiputaalaisläh-
töiselle Joonakselle uutta juus-
tokeittoa tarjottiin jälkiruoka-
na. Vihreä toimi teemavärinä ja 
koristeina käytettiin luonnon-
kukkia. Tunnelmaa olivat luo-
massa kirkossa jo valmiina ol-
leet juhannuskoivut, juhlapai-
kalle koivuja pystytettiin maito-
päniköihin.

Järjestelyjä 
ja jännitystä
Pari oli järjestelyissä ajoissa liik-
keellä, joten ongelmia eivät tuot-
taneet esimerkiksi pitopalvelun 
tai kampaajan saaminen juhan-
nuspäiväksi. Pienellä paikka-
kunnalla varausjärjestelyt sujui-
vat muutenkin sutjakasti. 

Hämäläiset vinkkaavat ju-
hannushäitä suunnitteleville, et-
tä kutsut kannattaa lähettää ta-
vallista aikaisemmin päällekkäi-
syyksien välttämiseksi.

Jännitysmomenttina suur-
ta päivää odotellessa oli, remon-
toitaisiinko vihkikirkoksi varat-
tua Kestilän kirkkoa häiden ai-
kaan. Remontti kuitenkin siir-
tyi ja morsiamen kotikirkko pää-
si käyttöön.

Pari kohtasi myös varsin epäta-
vallisia hääjärjestelyjä, kuten suu-
ren pirtin lattian maalausta ja pi-
hamaan nurmikonsiirtoa.

–Järjestelyt olivat välillä aika 
työläitä, mutta myös hauskoja, 
tuumaa Joonas.

–Samalla saatiin yhteisvoimin 
perheen juhlapaikkaa muutenkin 
kuntoon, kertoo Susanna.

erilainen juhannus 
myös vieraille
Toisinaan juhannus häiden ajan-
kohtana aiheuttaa vieraissa har-
mitusta. Hämäläisten saama pa-
laute oli kuitenkin päinvastaista.

–Juhliin tulivat meille läheiset 
ihmiset. Eräs ystävä totesi, että voi-
siko ollakaan parempaa tapaa viet-
tää juhannusta, Susanna kertoo.

–Jotkut myös sanoivat, että 
helpotti omia suunnitelmia, kun 
kerrankin tiesi, mitä tehdä juhan-
nuksena, Joonas jatkaa.

Hämäläiset voivat suositel-
la juhannushäitä myös muille. 
Päivä sai erityisen suuren juhlan 
tuntua, kun häät ja juhannus yh-
distyivät.

–Jos haluaa kesähäät ja vähän 
erilaisen ajankohdan, niin ju-
hannus on hyvä vaihtoehto, sa-
noo Susanna.

PAULIINA mArTTILA

Juhannushäitä enää harvoin

Susanna ja Joonas juhlivat häitään luonnon vihreydessä Kestilässä 26.6.2010.

K im m o R aua t maa

Päivä sai 
erityisen 
suuren 
juhlan 
tuntua, 
kun häät ja 
juhannus 
yhdistyivät.

Juustokeittoa juhannushäissä
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vuosina ei Yli-Iin kirkossa ole ollut 
juhannuksen aikaan vihkimisiä.

Kesähäät alkoivat Suomessa 
yleistyä vasta 1800-luvulla. Sitä en-
nen parhaaksi ajankohdaksi juhli-
miselle katsottiin loppusyksy. Sil-
loin kesän ja syksyn maataloustyöt 
olivat ohitse, joten varastot olivat 
täynnä ruokaa ja juhlimiselle oli 
aikaa. 

1900-luvun aikana juhannus-
häistä tuli käsite. 2000-luvulla ju-
hannushäät ovat taas harvinaistu-
neet merkittävästi, kun juhannuk-
sesta on tullut lähipiirin mökki-
juhla.

KAISA ANTTILA

Kruunu on morsiamen merkki
Morsiamen asun voi 
kirjaimellisesti kruunata 
morsiuskruunulla. 
Oululaislähtöisen 
suvun hopeinen kruunu 
pääsee taas käyttöön 
loppukesästä. Kruunu 
voi olla kauniin koristeen 
lisäksi muistutus 
menneistä sukupolvista.

Morsiuskruunu on alun 
perin kuvastanut mor-
siamen neitsyyttä. Sen 
arvellaankin juon-

tavan juurensa Neitsyt Mari-
aa esittäviin patsaisiin, joille on 
usein kuvattu kruunu. Morsius-
kruunulla on vuosisatojen perin-
teet, joiden aikana sen suosio on 
vaihdellut. Nykypäivänä harval-
la morsiamella näkee kruunua, 
mutta kokonaan se ei ole kadon-
nut morsiamen koristeiden jou-
kosta.

Suvun kruunu 
yhdistää
Aikaisemmilla vuosisadoilla har-
valla morsiamella oli mahdolli-
suutta ostaa omaa kruunua. Ar-
vokas morsiuskruunu lainattiin 
esimerkiksi seurakunnalta. Ny-
kyäänkin on olemassa seurakun-
tien ja muiden yhteisöjen omis-
tamia kruunuja, joita morsiamet 
voivat lainata. 

Yksi tällainen löytyy Simelius-
Simojoen sukuseuralta, joka lai-
naa sitä sukuunsa kuuluville tai 
siihen tuleville morsiamille.

Sirkka-Maija Simojoki vastaa 
kruunusta ja sen kulkeutumises-
ta sitä pyytäneille pariskunnil-
le. Hän kertoo, että kruunulla oli 
runsaasti lainaajia etenkin kruu-
nun alkuaikoina 1990-luvulla.

– Nykyään käyttäjiä on har-
vemmin. Esimerkiksi tämän vuo-
den kesäkuulle ei tullut yhtään 
pyyntöä. Loppukesästä kruunu 
kuitenkin pääsee taas käyttöön, 
hän selittää.

– Jotkut varaavat kruunun jo-
pa kaksi vuotta etukäteen. Toiset 
keksivät vasta viime tingassa pyy-
tää kruunua.

Kruunun yhteyteen kuuluu 
myös kirja, johon merkitään ku-
ka kruunua on pitänyt ja milloin. 
Kirjaan on liitetty myös vihkipa-
rien kuvat, joista monessa kruunu 
on nähtävissä.

Kuvista näkee, että kaikki 
morsiuskruunua lainanneet ei-
vät pidä sitä päässään. Kruunun 
voi asettaa myös kunniapaikalle 
esimerkiksi hääparin eteen juh-
lapöytään. Joskus kruunu on ol-
lut mukana alttarilla pienen pöy-
dän päällä. 

Suvun morsiuskruunussa tär-
keää ei olekaan vain sen kaunis 
ulkonäkö, vaan myös sen edusta-
ma suvun yhteys.

– Morsiamet ovat kertoneet, 
että he ovat kruunun myötä 
muistaneet menneitä sukupolvia 

häissään, Simojoki kuvailee.
Oulun seudulta lähtöisin oleva 

suku on vuosien saatossa levittäy-
tynyt ympäri Suomea. Simojoki 
lähettääkin kruunun usein pos-
tissa toiselle puolelle maata. Kul-
jetusta varten kruunulle on han-
kittu oma suojaava laatikkonsa.

– Kerran kruunu on käynyt 
Englannissa asti, kun suvun poi-
ka meni naimisiin englantilaisen 
tytön kanssa, Simojoki kertoo.

Lenkki historian 
ketjussa
Alun perin morsiuskruunut ovat 
olleet suuria ja näyttäviä. Ensin 
ne valmistettiin kalliista metal-
lista. Sittemmin suosioon nousi-
vat korkeat helykruunut, kunnes 

1900-luvun alkupuolella mor-
siuskruunu muuttui pieneksi 
prinsessakruunuksi. 1960-luvul-
la käytettiin myös virkattuja ja 
nyplättyjä pitsikruunuja.

Paitsi sukuseuroilta,  kruunun 
voi saada lainaksi esimerkiksi 
partiojärjestöltä tai seurakunnal-
ta. Kruunun ostaminen omaksi 
on myös mahdollista. Morsius-
kruunuja voi löytää kultasepän-
liikkeistä.

Simelius-Simojoen suvun pie-
ni ja siro kruunu valmistui vuon-
na 1996. 

Sitä säilytetään Oulun maa-
kunta-arkistossa suvun arkis-
toitujen asiakirjojen joukossa. 
Morsiuskruunu ja siihen liittyvä 
kruunun historiaa seuraava kirja 
tuovat oman lisänsä suvun katta-
vaan asiakirjakokoelmaan.

Suvun yhteisestä kruunusta 
kirjoitetaan historian sivuja jat-
kossakin. Seuraava vastuuhenki-
lö on jo sovittu. Simojoen suku-
laispoika, lukioikäinen Atso Si-
mojoki, on luvannut ottaa kruu-
nun vastuulleen.

– Minulle on ollut ilo huoma-
ta, että kruunun käyttäjissä on 
yhtä lailla sukuun tulevia mor-
siamia kuin syntyperäisiä suvun 

jäseniä, Sirkka-Maija Simojoki 
sanoo.

– Kruunun käyttäjät ovat 
usein myös kiinnostuneita su-
vusta ja sen historiasta. Kiinnos-
tus sukuun puolestaan on viitta-
us siihen, että heidät saattaa näh-
dä sukukokouksissakin, kruunu-
vastaava naurahtaa.

KAISA ANTTILA

Juhannushäitä enää harvoin

Susanna ja Joonas juhlivat häitään luonnon vihreydessä Kestilässä 26.6.2010.

K im m o R aua t maa

Juustokeittoa juhannushäissä

Jotkut varaavat 
kruunun jopa 
kaksi vuotta 
etukäteen. Toiset 
keksivät vasta 
viime tingassa 
pyytää kruunua.

Sukuseuran hopeinen morsiuskruunu on ollut ahkerassa käytössä. Sen vaiheista pidetään kirjaa hääkuvien kera.

Sirkka-Maija Simojoki huolehtii 
kruunusta.

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

K a i s a  A n t t i l a
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Terveys ja hyvinvointi

radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz, 
www.radiodei.fi
Juhannuspäivänä la 22.6. klo 10 
juhannuspäivän perinnejumalan-
palvelus Kiimingin kirkosta.
Klo 11.15 Armonpulla. MB
Klo 11.30 Radiopyhäkoulu
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa toimittaja Iita Pirt-
tikoski piipahtaa Lämsänjärven 
Lastenpäivillä.
Su 23.6. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lu. Valtakunnallinen lähetys.
Klo 10 Kastejumalanpalvelus Ou-
lunsalon kirkosta. 
Klo 11.15 Armonpulla
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kappalainen Seija 
Helomaa kertoo kirkkoväärteistä, 
joita Kiimingin seurakunta hakee 
vapaaehtoisiksi avustajiksi seura-
kunnan tilaisuuksiin. MP
Sunnuntain aluelähetys on kesä-

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

tauolla 30.6.–31.7. Aluelähetyk-
set jatkuvat tuttuun tapaan 4.8. 
alkaen.
Ma 24.6. klo 18–19.15 Rukousra-
diossa puhutaan rukouksesta ka-
rismaattisuuden näkökulmasta. 
Vieraina ovat pastori Juha Sark-
kinen Oulujoen seurakunnasta ja
Sonja Jokiranta. Ohjelmassa ru-
koillaan Oulun seudun ihmisten 
lähettämien aiheiden puolesta. 
Lisätietoja: oulunseurakunnat.fi/
rukousradio. MP
Klo 21.35–22.35 Elämänkoulun 
aiheena on lapsettomuushoidot. 
Valtakunnallinen lähetys. MB
Elämänkoulut ja Rukousradiot 
jäävät kesätauolle. Seuraava Ru-
kousradio lähetetään ma 2.9.

Toivon päivä
Juttuarkisto osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24 -uutiset maanantais-
ta torstaihin klo 16.20.
Pe 21.6. klo 14.40 Päivän valin-

nassa toimittaja Iita Pirttikoski 
piipahtaa Lämsänjärven Lasten-
päivillä. MP
Ke 26.6. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Oulussa järjestettiin vii-
me syksynä Laestadius-seminaa-
ri, jonka viimeisessä puheenvuo-
rossa pohdittiin miltä näyttää les-
tadiolaisuuden tulevaisuus. Ava-
tuuko liike ulospäin vai sulkeu-
tuuko se entisestään. Näitä asioita 
valottaa yksi seminaarin puhujis-
ta, tutkija Mauri Kinnunen. Uu-
sinta. MP
Pe 28.6. klo 14.40 Päivän valin-
nassa kappalainen Seija Helomaa 
kertoo kirkkoväärteistä, joita Kii-
mingin seurakunta hakee vapaa-
ehtoisiksi avustajiksi seurakun-
nan tilaisuuksiin. MP.
Ke 3.7. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. 1900-luvun alussa lesta-
diolaisuus jakaantui esikois- ja 
vanhoillislestadiolaisuuteen sekä
uusheräykseen. 

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz,
www.radiopooki.fi
Su 23.6. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu. Uusinta.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Ke-
min kirkosta.
Su 30.6. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu. Uusinta.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Sa-
loisten kirkosta.

Suora nettilähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
La 22.6. klo 10 juhannuspäivän 
messu.
Su 23.6. klo 10 sanajumalanpal-
velus.

radio yLe 1, 90,4 mHz, 
www.yle.fi/radio1
La 22.6. klo 10 juhannuspäivän 
jumalanpalvelus Alavieskan kir-
kosta. 
Su 23.6. klo 10 Meilahden seura-

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

kunnan jumalanpalvelus Karu-
nan kirkosta.
Su 30.6. klo 10 Imatran seura-
kunnan ja Big Band Festivalin ju-
malanpalvelus.
Klo 18 SRK:n suviseurat Pudas-
järveltä. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
lauantaisin klo 18.

yLe Tv 1
La 22.6. klo 10 juhannuspäivän 
Nojatuolikirkko Oulunkylän 
vanhasta kirkosta Helsingistä.

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

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.
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IsokatuÊ45,Ê90100ÊOuluÊ
Puh:Ê08-3113112,Êfax:Ê08-3116001Ê

oulun.keskus.apteekki@apteekit.netÊ
www.oulunkeskusapteekki.fiÊ

Ê

Heinix Nasal 
nenäsumute 20ml 

Allergiseen nuhaan 
tarkoitettu lääkkeetön 
hoitomuoto, jossa teho 

perustuu nenän limakalvoja 
kosteuttaviin ja paikkaaviin 

liposomeihin. 

 
 Palvelemme 

ma-pe 8.30-21 
la-su 10-21 

 

 
 

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

 
  

 
       

Caritas Lääkärit  /  Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU (Caritas-keskus)  /  050 520 23 83    

www.caritaslaakarit.fi

Miksi lähteä sairaana lääkäriin, 
kun lääkärin voi saada myös kotiin. 
Kotilääkärimme tekevät kotikäyntejä 
arkisin klo 8-18 Oulun seudulla. 
Hoidamme kaikenikäisiä potilaita.

Lääkäri kotiisi

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva 020 754 2284, 

040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi 
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kuulovammaiset:
juhannusjuhla Hietasaaren leirikeskuksessa pe 21.6. 
klo 18. Tuiran seurakunnan järjestämä perinteinen juh-
la lähetystyön hyväksi. 
Hietasaaren kesäilta to 4.7. klo 17, Kaupunkileirikes-
kus. Kesäinen illanvietto ulkona hartauden, pelien ja 
kahvittelun merkeissä. Sateella olemme sisätiloissa.
Herättäjäjuhlat Haapajärvellä pe–su 5.–7.7. Viittoma-
kielen tulkkaus ja induktiosilmukka on juhlakentän C-
alueella. Kaikki juhlakentän puheet tulkataan.

päihdetyö:
a-leiri ma–pe 26.–30.8., Kuusamo, Juuma. 
Ohjelmassa ulkoilua, kilpailuja, saunomista, harta-
uksia, keskusteluja, yhdessä oloa, hyvää ruokaa. Tie-
dustelut ja ilmoittautuminen 1.7.–12.7. välisenä aika-
na 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

Lähetys
Cafe Krypta avoinna kesän ajan 27.5.–2.8. maanantais-
ta torstaihin klo 10–20, ja perjantaisin klo 10–15.
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.

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 25.6. ja 2.7. klo 18.30, Torikatu 9 
A 32. Tiistaisin 27.8 saakka.  
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.

Hietsun kesäilta 
nuorille aikuisille 

17. 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.

Lasten leikit -tapahtuma 
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.

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.

Tu r ka ns aa r e n u l ko mu s e o n ko ko e lma

Juhannus tuo 
yhteistä iloa Ouluun
Oulun ev. lut. seu-

rakunnissa juhli-
taan juhannusta 
monissa tapahtu-

missa. Juhannuksen viet-
to aloitetaan torstaina 20.6. 
kello 20 Kesäillan musiik-
kia -konsertilla Ylikiimin-
gin kirkossa. Esiintymässä 
on Hannu Alasaarela, joka 
soittaa pianoa.

Lisäksi Koskelan seura-
kuntakodilla järjestetään 
nuortenilta torstaina 20.6. 
kello 18. Tapahtuma pitää 
sisällään monipuolista oh-
jelmaa niin musiikin, yh-
teispelien kuin makkaran-
paistonkin merkeissä.

Juhannusaattona 21.6. 
kello 18 vietetään Juhan-
nusjuhlaa Hietasaaren lei-
rikeskuksessa. Ohjelmassa 
on lipunnosto ja musiik-
kia. Vieraana on Suomen 
Lähetysseuran lähetti Em-
ma Holmström. 

 
Turkansaaren kirkko 
täyttää 319 vuotta 
Perinteinen juhannusaaton 
hartaus järjestetään perjan-
taina 21.6. kello 17.30 Tur-
kansaaren kirkossa. Tur-
kansaaren perinteinen ju-
hannuskokko poltetaan 
21.6. kello 22.10.  

– Kirkko on valmistu-
nut vuonna 1694. Tänä 
vuonna sattuukin sopivas-
ti, että juhannusaattona on 
kirkon ”syntymäpäivä”, eli 
kirkko täyttää juuri silloin 
319 vuotta, kertoo Turkan-
saaren ulkomuseossa mu-
seonhoitajana työskentele-
vä Anneli Syrjänen.  

Syrjänen luonnehtii Tur-
kansaaren kirkkoa kaikes-
sa karuudessaan hyvin tun-
nelmalliseksi.

– Juhannusaattona kirk-
ko on koristeltu luonnon-
kukin ja koivuin, ja kesä-
illan valo siivilöityy kau-
niisti pieniruutuisista ik-
kunoista. Tästä voi aistia 
suomalaisen luonnon ja ta-
lonpoikaisen rakentamisen 
karun kauneuden, Syrjänen 
sanoo. 

Hänen mukaansa Tur-
kansaaren juhannusillan 
hartaus ja juhannuspäivän 
messu ovat hyvin suosittuja.  

Juhannuspäivän 
jumalanpalvelukset
Juhannuspäivän jumalan-
palveluksia järjestetään lau-
antaina 22.6. kello 10 Hau-
kiputaan kirkossa, Karja-
sillan kirkossa, Kiimingin 
kirkossa, Oulujoen kirkos-
sa, Oulun tuomiokirkossa, 
Pyhän Luukkaan kappelis-
sa, Tuiran kirkossa, Ylikii-
mingin kirkossa ja Yli-Iin 
kirkossa. 

Lisäksi juhannuspäivä-
nä 22.6. järjestetään juma-
lanpalvelukset kello 12 Tur-
kansaaren kirkossa ja kello 
13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Oulun tuomiokirkossa 
lauantaina 22.6. kello 10 ja 
sunnuntaina 23.6. kello 10 
järjestettäviä jumalanpal-
veluksia voi seurata myös 
verkon kautta osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 

Kiimingin kirkossa lau-
antaina 22.6. kello 10 ja 
Oulunsalon kirkossa sun-
nuntaina 23.6. kello 10 pi-
dettäviä jumalanpalveluk-
sia voi kuunnella Radio 
Dein lähettämänä. 

Kansanlaulukirkko jär-
jestetään sunnuntaina 23.6 
kello 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. 

Oulun hautausmaalla intiössä 
kierros joka maanantai!

Tutustumiskierrokset järjestetään 
maanantaisin klo 18–20 ajalla 17.6.–19.8. 

Kierrokset kähtevät Oulun hautausmaan 
pääportilta hautajaishuoneiston edestä osoitteesta 
Kajaanintie 1. Kierroksilla tutustutaan mm. aiheisiin 

"Sodan ja rauhan sankareita" ja "Kuvernöörejä 
ja tervaporvareita". Tarkemmat tiedot kunkin 

kierroksen teemasta löytyy internetosoitteesta: 
www.oulunseudunoppaat.fi/i/kesakierrokset.
Suuren suosion vuoksi kierroksille on varattu 

kaksi opasta, mikäli lähtijöitä on yli 20. 
Säävarausta ei ole, muista varata 

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

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu la 22.6. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Ari-Pekka Metso. Kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki ja 
urkurina Henna-Mari Sivula. 
Kolehti kirkon ulkosuoma-
laistyöhön. Lähetys myös 
www.virtuaalikirk-
ko.fi.
Sanajumalan-
palvelus su 
23.6. klo 10, 
Oulun tuomio-
kirkko. Toimit-
taa Matti Pikka-
rainen ja avustaa 
Risto Räihä. Kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
oman seurakunnan kasvatus-
työhön. Lähetys myös www.
virtuaalikirkko.fi.
Kesähartaus ke 26.6. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Ari-
Pekka Metso.
Messu su 30.6. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Risto Räihä ja avustaa Kaido 
Soom. Kanttorina Lauri-Kalle 

Kallunki. Kolehti lähetystyöl-
le. Lähetys myös www.virtu-
aalikirkko.fi.
Kesähartaus ke 3.7. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Ari-
Pekka Metso.

musiikki ja kulttuuri
Kesäsarjan laulu- ja urku-

konsertti ti 25.6. klo 20, 
Oulun tuomiokirk-

ko. Tuomas Kataja-
la (tenori) ja Lau-
ri-Kalle Kallunki 
(urut) konsertoi-
vat tuomiokirkon 

kesäkonserttisar-
jassa. Vapaa pääsy. 

Käsiohjelma 10 €.

diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 

leirit ja retket
Kirkkoretki Haukiputaalle 
su 14.7. klo 9.15, Haukipudas. 
Lähtö Haukiputaalle linja-

autoaseman tilausajolaitu-
rilta klo 9.15. Osallistuminen 
Jumalanpalvelukseen, jonka 
jälkeen tutustuminen kuva-
kirkkoon sekä sen ympäris-
töön. Lounas Martinhovis-
sa klo 12. Paluu noin klo 14. 
Retken kokonaishinta on 10 
€. Ilmoittauminen 5.7. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 044 3161 401 klo 9–16.

muut menot
Cafe krypta Oulun tuomio-
kirkon krypta. Ks. ilmoitus.

Kirkkoherranvirasto avoin-
na to 20.6. klo 9–14.

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus la 
22.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, kantto-
rina Katja Nauha. 
Messu su 23.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Neva-
la, saarna Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Katja Nauha. 
Konfirmaatiomessu su 30.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Sa-
mi Puolitaival, kanttorina 
Katja Nauha. Konfirmoita-
vana kesän toinen leiririppi-
kouluryhmä. 

musiikkitilaisuudet
Kesäillan sävelhartaus to 
27.6. klo 20 kirkossa. Ks. il-
moitus.
Kesäillan sävelhartaus to 
4.7. klo 20 srk-keskuksessa. 
Ks. ilmoitus.

seniorit
Vanhemman väen retki Tor-
nioon ja Haaparannalle ke 
10.7. Retkimaksu 15 € pe-
ritään matkan aikana. Sis. 
matkat, ruokailu ja kahvit 
sekä oppaan palvelut. Aika-
taulu: Holstinmäki klo 7.30, 
Kello, Kalimenojan pysäkki 
klo 7.35, Kiviniemi, Lohitien 
pysäkki klo 7.45, Kellonho-
vin pysäkki klo 7.50, Revon-
tie klo 8, kirkkopiha klo 8.05, 
Aseman vanhatie, Jokivarren 
vanhustentalo klo 8.15, Mar-
tinniemi, Repolantien py-
säkki klo 8.25, Häyrysennie-

mi klo 8.30.Myös reitin var-
relta voi nousta kyytiin. Ret-
ki on tarkoitettu ensisijaises-
ti Haukiputaan seurakunnan 
alueella asuville. Ilm. pe 28.6. 
mennessä, p. 0400 184 853. 
Järj. Haukiputaan seurakun-
ta ja Haukiputaan kotiapu-
yhdistys.

muut menot
nuotioilta ke 3.7. klo 18 On-
kamon uimarannalla. Ohjel-
massa kahvittelun ja mak-
karanpaiston lomassa yh-
teislaulua ja hartaus. Mu-
kana Martti Heinonen, Kai-
sa Säkkinen ja Helena Sep-
pänen.
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisölle 
3.6.–23.8. maanantaista per-
jantaihin klo 10–18, jolloin 
myös kirkon opas on paikal-
la. Haukiputaan kirkon 250 –
vuotisjuhlakirjoja myytävä-
nä 15 € / kpl heinäkuun ajan, 
normaalisti hinta 20 €. Juhla-
kirjoja saatavana kirkosta ja 
kirkkoherranvirastosta auki-
oloaikoina.
Kellonkartano: Juhannus-
juhlat 21.–23.6., Kartanon 
kirkko su 30.6. klo 13.
rauhanyhdistys: Haukipu-
das: juhannusseurat la 22.6. 
klo 17 Isoniemen leirikeskuk-
sessa.

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 kirkkotarhassa. 
Myytävänä käsitöitä lähetystyön hyväksi. Kahvila- ja 
käsityömyynnin tuotto menee Suomen Lähetysseuran 
Tasaus-kampanjalle, jonka kohteena on tänä vuonna 
naisten aseman parantaminen Kaakkois-Aasiassa. 

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

Hiljaisuuden retriitti 
9.–11.8. Isoniemen leirikeskuksessa, Haukiputaalla.
Retriitin hinta 62 euroa, sis. täysihoidon, ohjelman ja 
vakuutuksen seurakuntaan kuuluville. Ei yhteiskuljetusta. 
Ilmoittautuminen 24.6. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastoon, 
p. (08) 3161 401. Etusija Oulun seurakuntiin 
kuuluvilla seurakuntalaisilla.
Lisätietoja ohjaajilta: 
pastori Jouko Lankinen, p. 044 3161 577 ja 
diakonissa Heidi Karvonen, p. 040 5747 091.

FlyerA6.indd   1 3.6.2013   10:39:30

Haukiputaalla torstaisin klo 20

27.6.  Haukiputaan kirkossa
Lauluyhtye Suden aika (Katariina 
Airas, Nora Vaura, Liisa Matveinen 
ja Veera Voima). Ohjelmassa Siionin 
virsiä. Iltahartaus Leena Brockman.

4.7.  Seurakuntakeskuksessa
Oulujoen kirkon kamarikuoro 
Gaudiate, johtaa Lauri Nurkkala. 
Iltahartaus Jari Flink.

11.7. Haukiputaan kirkossa
Hannu Holma baritoni ja 
Anni Holma piano ja urut. 
Iltahartaus Martti Heinonen.

18.7. Haukiputaan kirkossa
Manfred Gräsbeck viulu ja Maija 
Lehtonen urut. Iltahartaus Jari Flink.

25.7. Seurakuntakeskuksessa
Lisbeth Sandberg sopraano ja 
Virve Räisänen piano. Iltahartaus 
Jaakko Kaltakari.

1.8.  Seurakuntakeskuksessa
So� a Magdalena -kamarikuoro, 
johtaa Raimo Paaso. 
Iltahartaus Sami Puolitaival.

8.8.  Seurakuntakeskuksessa
Maija Lauri mezzosopraano ja 
Hanna Kaikkonen piano. 
Iltahartaus Arto Nevala.

15.8. Haukiputaan kirkossa
Stephanie Archer nokkahuilu, 
Johanna Leponiemi viulu ja 
Péter Marosvári urut. 
Iltahartaus Arto Nevala.

22.8. Haukiputaan kirkossa
Tiinaliisa Typpö sello ja Elias Niemelä 
urut. Iltahartaus Jaakko Kaltakari.

29.8. Seurakuntakeskuksessa               
Oulaisten Nuorisokuoro, 
johtaa Tapani Tirilä. 
Iltahartaus piispa Olavi Rimpiläinen.

Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa

Bongaa 
diakonia-
työntekijä 
rotuaarilla 

torstaina 4.7. klo 10–13. 
Oulun tuomiokirkko-

seurakunnan 
diakoniatyöntekijät 

jalkautuvat Rotuaarille 
kesän aikana. 
Tule rohkeasti 
juttelemaan, 

me kuuntelemme.

nuorten 
aikuisten 
kesäilta 

Hietasaaressa 
17.7. klo 18–21.

Tuomiorovasti Matti Pikkarainen 60 vuotta

tervetuloa juhlakahville
26.6. klo 12–16 Vanhaan pappilaan (Asemakatu 6).

Ei puheita eikä pönötystä.

Mahdolliset muistamiset Cafe Kryptan kohteeseen 
"Suomen Lähetysseura – tasauskeräys" 

FI 1257414020024233, merkiksi MP/Cafe Krypta.
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Menot Oulun seurakunnissa 20.6.–4.7.2013

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 la 22.6. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Henriikka Väänänen. 
Kolehti Pohjois-Suomen tun-
turikappelien ja maamme 
tiekirkkotoiminnan tukemi-
seen, Kirkkohallitus.
Sanajumalanpalvelus su 
23.6. klo 10, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Maija Kontti-
nen, kanttorina Henriikka 
Väänänen. 
Messu su 23.6. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Petri Sa-
tomaa, kanttorina Pauliina 
Stenudd. 
Kansanlaulukirkko su 23.6. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Petri Satomaa, 
kanttorina Henriikka Väänä-
nen. Musiikissa avustaa Sulo 
Räinä, saha.
Kolehti kirkon ulkosuoma-
laistyöhön, Kirkkohallitus.
Messu su 30.6. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Messu su 30.6. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Aki Uu-
sitalo. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.6. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Kolehti, nimikkokohde; Ra-
diolähetystyö Intiassa, Me-
dialähetysjärjestö Sanan-
saattajien kautta.

hartauselämä
Herännäisseurat su 30.6. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
26.6. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 

diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
24.6. ja 1.7. klo 9, Karjasillan 
kirkko. Diakonian ajanva-
rausnumero on 044 3161 579. 
Ajan voi varata maanantaisin 
klo 9–11 joko puhelimitse tai 
paikan päältä Karjasillan kir-
kolta.

Nuoret
Vaellusleiri Hossassa pe 
30.8.. Reipas vaellusleiri Hos-
san maastoissa. Leirillä mah-
dollisuus kalastaa (jokainen 
hankkii luvat itse). Leirin hin-
ta 60 €. Ilmoittautuminen 
1.6.–15.8. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja Heikki Karppisel-
ta, p. 0443161580 tai heikki.
karppinen@evl.fi.

seniorit
eläkeläisten leiripäivä Hie-
tasaaressa pe 9.8. klo 8.30, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Ilmoittautumiset Tui-
ran seurakunnan vanhuslin-
jalle ke 31.7. mennessä dia-
koniatyöntekijä Marjukka 
Hamarille, p. 040 575 2710. 
Leiripäivän hinta on 15 euroa 
sisältäen kuljetuksen, aamu-
kahvin, lounaan ja päiväkah-
vin. Ilmoittautuneille lähete-
tään kirje, jossa on tarkem-
paa tietoa päivästä ja linja-
auton reitti aikatauluineen.
Kesäkerho to 27.6. klo 13.30, 

Karjasillan kirkko. 
Kesäkerho ma 1.7. klo 13.30, 
Caritas-koti, juhlasali. 
Kesäkerho ti 2.7. klo 14, 
Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummonkammari. Mukana 
diakoniaopiskelija Heidi Här-
könen.

muut menot
Kummien ja kummilasten 
ilta Lämsänjärvellä ke 28.8. 
klo 18, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus (hiihtoma-
ja). Nyt on hyvä syy ottaa 
oma kummi tai kummilap-
si mukaan ja lähteä yhdes-
sä viettämään mukavaa elo-
kuista iltahetkeä Lämsänjär-
velle. Ohjelmassa toiminta-
pisteitä, räiskäleitten pais-
toa, nuotiolauluja ja hiljenty-
mistä. Mukaan ulkoiluvaat-
teet. Lämpimästi tervetuloa 
toivottavat Pia, Riitta ja Er-
ja Karjasillan seurakunnasta.

Kummien ja kummilasten ilta

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

Kesän iltamusiikit
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.

tiistaisin klo 20 Karjasillan kirkossa 
30.7. Raakel Pöyhtäri, urut
13.8. Marko Hakanpää, urut
27.8. Christian Ahlskog, urut

keskiviikkona 28.8. klo 18 Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 

Nyt on hyvä syy ottaa oma kummi tai kummilapsi mukaan ja lähteä yhdessä 
viettämään mukavaa elokuista iltahetkeä Lämsänjärvelle. Ohjelmassa toimintapisteitä, 
räiskäleitten paistoa, nuotiolauluja ja hiljentymistä. Mukaan ulkoiluvaatteet. 
Lämpimästi tervetuloa toivottavat Pia, Riitta ja Erja Karjasillan seurakunnasta.

Kirkkokyytiseteli on tar-
koitettu Oulun ev.-lut. 
seurakuntien alueella asu-
ville yli 65-vuotiaille, jotka 
eivät muulla tavoin pääse 
kirkkoon. Kirkkokyytisete-
liä voi käyttää sanajuma-
lanpalvelukseen tai mes-

Kirkkokyytiseteli

suun sunnuntaina tai muuna juhlapyhänä. Kirkko-
kyytisetelin saa oman seurakunnan diakoniatyönte-
kijältä tai papilta.

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

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407
Yli-ii
Kirkkokuja 4
Virasto on suljettuna 
24.6.–31.8. välisenä aika-
na. Virastopalvelut Ou-
lujoen kirkkoherranvi-
rastosta. Kirkollisista toi-
mituksista voi sopia myös 
Oulun seurakuntien päi-
vystävän papin kanssa, p. 
(08) 3161 410.

jumalanpalvelukset
Messu juhannuspäivänä 
22.6. klo 10, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Juha Sarkki-
nen, avustaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Messu juhannuspäivänä 
22.6. klo 12, Turkansaaren 
kirkko. Toimittaa Juha Sark-
kinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Sanajumalan-
palvelus ju-
hannuspäivä-
nä 22.6. klo 10, 
Ylikiimingin 
kirkko. Toimit-
taa Olavi Iso-
koski, kanttori-
na Anne Rahko.
Sanajumalanpalve-
lus juhannuspäivänä 22.6. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Tuomo Rahko.
Konfirmaatiomessu su 23.6. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, saarnaa 
Riitta Kentala, avustaa San-
na Karjalainen, Aino Puu-
tio ja Esa Arbelius, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Myllyo-
ja-Hiukkavaara-Haapalehto 
-rippikouluryhmät.
Messu su 23.6. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anne Rah-
ko.
Messu su 23.6. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Sanna Jukkola, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Messu su 23.6. klo 18, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Anne 

Rahko.
Messu su 30.6. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Juha 
Sarkkinen, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Eeva Ho-
lappa.
Messu su 30.6. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Saarna Mika 
Kallunki, toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Leo Rahko.

Messu su 30.6. klo 
10, Yli-Iin kirkko. 

Saarna Mika 
Niskanen, toi-
mittaa Pert-
ti Lahtinen, 
kanttorina 
Anja Hyyry-

läinen.
Messu su 30.6. 

klo 12, Turkansaa-
ren kirkko. Toimittaa 

Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Leo Rahko. Lauluryhmä Sela.
Messu su 30.6. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Vesa Pöyhtäri.

jumalanpalvelukset
juhannuspäivän perinneju-
malanpalvelus la 22.6. klo 
10 kirkossa. Toimit-
taa Pauli Nieme-
lä, kanttori-
na Sari Wal-
lin.  Kiimin-
gin Martat 
järjestävät 
tapulikahvit 
messun jäl-
keen. Kuun-
neltavissa Ra-
dio Dein kautta.
Konfirmaatiomessu su 
23.6. klo 10 kirkossa. 5. sun-
nuntai helluntaista. Toimit-
taa Ulla Mitrunen-Nyyssö-

nen, avustajana Seppo Meri-
läinen, kanttorina Sari Wal-
lin.

Messu su 30.6. klo 10 kir-
kossa. Apostoli-

en päivä. Toimit-
taa Pauli Nie-

melä, saarnaa 
Kari Palomaa, 
kanttorina Sa-
ri Wallin. Mes-
su on samal-

la osa Pudasjär-
ven suviseuroja.

Messu su 30.6. klo 
18 Jäälin kappelissa. 

Apostolien päivä. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina 
Sari Wallin, laulu Marjut Uu-
sitalo.

Kiimingin 
kirkko on avoinna 

hiljentymistä ja 
tutustumista varten  

ma–pe 1.–26.7.
klo 12–18.

Hartaus 
juhannusaattona 

21.6. klo 17.30 
Turkansaaren 

kirkossa.

hartauselämä
Hartaus juhannusaattona 
21.6. klo 17.30, Turkansaaren 
kirkko. Riitta Kentala, kant-
torina Lauri Nurkkala. 

diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

lähetys
Uuman seurat su 23.6. klo 
12, Uumalla, Ylikiimingissä. 
Mukana nimikkolähetti Em-
ma Holmström Kambodzhas-
ta.

muut menot
Kauneimmat virret ke 3.7. 
klo 21–22, Ylikiimingin kirk-
ko. 

Menot Oulun seurakunnissa 20.6.–4.7.2013

Kesäillan 
musiikkia
Oulujoen kirkossa
To 27.6. klo 19 Briitta Jurmu, laulu
• säestys Saara Eskola • Hartaus Sanna 
Jukkola
To 11.7. klo 19 Ilona Sekiguchi, piano 
• Hartaus Ilkka Mäkinen
To 25.7. klo 19 Lili Flink, huilu 
• Hartaus Juha Sarkkinen
To 8.8. klo 19 Eeva Holappa, laulu 
• Sanna Leppäniemi, laulu • Laura Rahko, 
piano • Hartaus Riitta Kentala

Ylikiimingin kirkossa
To 20.6. klo 20 Hannu Alasaarela, piano
To 4.7. klo 20 Ylikiimingin kirkkokuoro ja 
yksinlaulajia kuorosta
To 18.7. klo 20 Anne-Mari Kanniainen, 
harmonikka
To 25.7. klo 20 Riitta Hautamäki, laulu 
• Leo Rahko, piano ja urut 
• Teija Kanniainen, runot
To 8.8. klo 20 Jussi Juola, laulu 
• Outi Rahko, piano

Yli-iin seurakuntatalossa
Ke 3.7. klo 19 Olavi Kallasjoki, käyrätorvi 
• Elisa Kallasjoki, alttoviulu

Haluamme kehittää jumalanpalvelusta 
seurakuntalaisten yhteisenä asiana. 

Kutsumme sinua 
kirkkoväärtiksi / kirkkoväärtinnaksi. 
Kirkkoväärti/ -väärtinna toimii kokoamansa 4–10 hengen 
ryhmän vetäjänä. Ryhmän jäsenet voivat olla eri-ikäisiä 
vauvasta vaariin. Vetäjänä hän sopii/ jakaa tehtävät jä-
senten kanssa. 
Jäsenten tehtävinä ovat mm. tervetulotoivotus ovilla 
virsikirja ojentaen, 1. ja 2. lukukappaleiden lukeminen 
Evankeliumikirjasta, kolehdin kanto seurakuntamestarin 
opastamana, kirkkokahvin järjestely ja tarjoilu messun 
päätyttyä kirkossa. Ilm. 31.7. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon, p. 040 5844 406 tai sähköpostilla kiiminki.seura-
kunta@evl.fi. Koulutus vetäjille annetaan to 22.8. klo 18.

Opastetut hautausmaakierrokset 
Oulujoen hautausmaalla
27.6., 11.7., 25.7. ja 8.8. 

Kierros alkaa klo 17.30. Lähtöpaikka on Oulujoen kir-
kon ja hautausmaan pysäköintialue. Kierroksella tu-
tustutaan myös Oulujoen yli satavuotiaaseen, Poh-
jois-Suomen ainoaan säilyneeseen puujugendkirk-
koon sekä kauniiseen pappilaan.

Kierroksen jälkeen on mahdollista osallistua Kesäil-
lan musiikkihetkeen klo 19 Oulujoen kirkossa. Kier-
roksen kesto musiikkihetkineen on n. kaksi tuntia.

diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vain maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.

lapset ja perheet
Päiväkerhot ja lastenparkki 
ovat kesätauolla, jatkamme 
toimintaa syksyllä viikolla 33.
Perhekerhot ja perhekahvilat 
ovat kesätauolla.
esikkoryhmä on kesätauol-
la,  jatkamme 13.8.

muut menot
Kuhmon kamarimusiikki-
päivät pe 19.7. Kiimingin 
seurakunta järjestää mat-
kan Kuhmon kamarimusiik-
kipäiville. Tiedustelut jäljel-
lä olevista paikoista: leena1.
mikkonen@pp.inet.fi  30.6. 
mennessä.

SOLMU 2013 -varhaisnuorten telttaleiri 

Narut solmitaan ystävyyden solmuksi 
Oulun hiippakunnan telttaleirillä 30.7.–2.8.
Lapiosalmen erämatkailukeskuksessa, Posiolla. 

Leiri on tarkoitettu 8–14-vuotiaille tytöille ja pojille. 
Leirin ohjelma rakennetaan Lapiosalmen kauniiseen luontoon ja se sisältää raamattu-
opetusta, lähetyskasvatusta, hartauselämää, leikkiä, askartelua, saunomista ja uintia. 
Leiri on telttaleiri ja leirielämä tapahtuu pääosin maastossa. 
Leirimaksu on 130 € / leiriläinen.
Ilmoittaudu lähetyssihteeri Kirsi Paavolalle, p. 044 5760 019 viimeistään 27.6.

Perinnejumalanpalvelus 
juhannuksena Kiimingissä

lauantaina 22.6. klo 10 Kiimingin kirkossa.

Juhannus on monien perinteiden aikaa. Kiimingissä 
on jo vuosien ajan toteutettu juuri juhannuksena 

perinnejumalanpalvelus. Siinä käytetään 
1800-luvun lopun virsien sanoituksia, vanhan 

kirkkoraamatun tekstejä, vanhan evankeliumikirjan 
jumalanpalvelusjärjestystä ja rukouksia. Virret 

lauletaan ilman urkujen säestystä. Pappi pukeutuu 
mustaan kaftaaniin mustan viitan kera. Myös kirkkoon 
tulija voivat halutessaan pukeutua perinteisiin asuihin. 

Tämä kaikki luo oman tunnelmansa. 
Kirkonmenojen jälkeen juodaan tapulikahvit, 

toivottavasti kauniissa juhannussäässä!



19   Nro 22    20.6.–4.7.2013

elämän polku

kastetut
tuomiokirkko: Roope Leo 
Olavi Pulkkinen, Mikael Mat-
ti Iivari Mourujärvi, Urho Ot-
to Iisakki Puhakka, Enni Mar-
jaana Junes, Sylvia Matilda 
Margareta Keränen, Hugo 
Eemeli Kristian Keränen, Oli-
via Linnea Keskisipilä.
Haukipudas: Elsa Eleanoora 
Karsikas, Benjamin August 
Salin, Veikka Antero Tuuna-
nen, Venna Laura Irene Lem-
metty, Dennis Wilhelm Ma-
java.
Karjasilta: Niilo Juhani Eliel 
Riikonen, Vili Viking Torvela, 
Akseli Venni Benjami Liuski, 
Peetu Sulo Vilhelm Parikka, 
Alma Sofia Eskelinen, Joona 
Väinö Oliver Hyppönen, El-
meri Ossian Jäntti, Eden Ol-
ga Isabel Koskelo, Niilas Al-
vari Sallinen, Miro Juhani Toi-
vonen, Lia Kiara Lankinen, 
Inka Maaria Hanni, Akseli 
Onni Eemeli Heikkinen, Lyy-
ti Elisia Juvani, Joanna Mariel 
Kaarivaara, Aino Inkeri Ohta-
maa, Peetu Oskari Riekki, Sa-
ra Alexandra Saarenheimo, 
Nooralotta Alina Virtanen.
Kiiminki: Venla Katriina Juo-
la, Jonni Akusti Korkala, Leo-
nel Ron Karsikas, Viola Ver-
na Valpuri Klasila, Jenna Mai-
ja Eedel Lampela, Eeli Henrik 
Venni Väänänen, Onni Eino 
Oliver Mattila.
Oulujoki: Mika Pekka Polo-
järvi, Viola Ella Maria Tuo-
mas, Venni Oskar Mahlakaar-

to, Patrik Ukko-Oskari Hel-
komaa, Samu Petteri Kanga-
saho, Lotta Sara Tuulia Kui-
valainen, Onni Albert Kuru, 
Nea-Maria Karoliina Lempi-
nen, Juusa Samuel Limma, 
Aarni Teodor Niemelä, Elmo 
Helmeri Tunturi.
Oulunsalo: Lyydia Maria När-
hi, Lila-Maria Elena Luokka-
la, Niila Alvar Kuha, Tomas 
Petteri Lääkkö. 
tuira: Eemeli Jarkko Julius 
Turunen, Venla Kristiina Fisk, 
Aapeli Kustaa Gronoff, Eelia 
Daniel Hiltunen, Ella Ilona 
Matilda Koukkari, Elina So-
fia Körkkö, Reko Elias Rytty, 
Joonas Heikki Johannes Päh-
tilä, Tero Olavi Vaara, Jenifer 
Charles Bandi, Alicia Charles 
Bandi, Amelia Rosanna Hall-
var, Taavi Eepi Johannes Il-
mola, Kiia Maria Immo, Elme-
ri Väinö Oliver Kujasalo, Hil-
da Lotta Lyydia Kytökangas, 
Atte Onni Rock Kääriäinen, 
Tyko Mitri Edvin Merilä, Ma-
rika Karoliina Niiranen, Han-
nes Seemi Sammeli Pakanen, 
Linnea Ilona Pietarila, Peetu 
Ilmari Pietilä, Peppi Nami Es-
teri Pyykkönen, Joona On-
ni Rautio, Meimi Iida Lyydia 
Renko, Elmo Aatos Seppälä, 
Eemeli Jonne Jalmari Sirviö, 
Helka Vilhelmiina Vänttilä.

vihityt
tuomiokirkko: Timo Ante-
ro Aho ja Hanna-Liisa Rati-
lainen, Jukka Jerry Johannes 

Menot Oulun seurakunnissa 20.6.–4.7.2013

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu la juhannuspäivänä 
22.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttori Ta-
ru Pisto.
Kastejumalanpalvelus su 
23.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Päivi Liiti, kanttori Taru 
Pisto. Radiointi Radio Dei.
Kansanlaulukirkko su 30.6. 
klo 12 museolla. Toimittaa 
Tapio Kortesluoma, kant-
torina Taru Pisto. Musiikis-
ta vastaa Kaisa Ristiluoma ja 
yhtye. Kirkkokahvit. Sateel-
la kirkossa.

 
hartauselämä

Hartaus to 20.6. klo 11.30, 
Teppola, Tapio Kortesluoma.
Hartaus ke 26.6. klo 13.30, 
Salonkartano, Päivi Liiti.
Hartaus ke 3.7. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Päivi Liiti.
Hartaus to 4.7. klo 11.30–12, 
Teppola. Päivi Liiti.

lähetys
Perinteinen lähetyksen ju-
hannusjuhla yhdessä Kem-
peleen seurakunnan kanssa 
pe 21.6.  klo 16.15–22 leiri-
keskus Luurinmutkassa Uta-
järvellä. Lähdemme bussil-
la kirkon parkkipaikalta kel-
lo 16.15 ja palaamme takai-
sin klo 22.  Ilmoittaudu kyy-
din ja ruokailujen varmista-
miseksi Kirsi Paavolalle, p. 
044 5760 019. 

muut menot
rippikoulu: Kesä 2 rippi-
koululeirin vanhempainilta 

3.7. klo 18 seurakunnan Toi-
mitalolla, Vattukuja 2. 
Salonpään ry: Juhannusseu-

Muistisairaille 
etsitään laulavia ystäviä
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaa-
ehtoisia muistisairaiden tueksi. Laulavaksi ystäväksi voi 
lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, joka haluaa palvella 
muistisairaita musiikin kautta. Tehtävään annetaan kou-
lutus tiistaina 10.9. klo 18–19 Karjasillan kirkon seura-
kuntasalissa.
Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta osoittees-
sa www.suurellasydamella.fi tai vanhustyön pastorille 
Markku Palosaarelle, p. 044 3161 420, markku.palosaa-
ri@evl.fi tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle puheli-
mitse tai sähköpostitse:
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
pastori Jukka Joensuu, p. 044 745 3847
Oulun tuomiokirkkoseurakunta: 
kanttori Henna-Mari Sivula, p. 040 7450 160
Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen, p. 040 7235 880
Karjasillan seurakunta:
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 5747 157
Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi.

Launonen ja Anniina Maria 
Toimela, Juho Joonas Rau-
daskoski ja Anniina Lauren-
tia Nylander, Henri Samuli 
Alamäki ja Sara Julia Heikki-
nen, Tapani Mikael Ervasti ja 
Emilia Marjaana Riekkinen. 
Haukipudas: Antti Sakari 
Heikkinen ja Anna-Mari Me-
rinen, Johan Kristian Hanhe-
la ja Terhi Tuulikki Hannus.
Karjasilta: Jarmo Antero Ris-
tikari ja Anne Marjatta Oika-
rinen, Timo Samuli Kauppi-
nen ja Ulla Karin Vuolteen-
aho, Juho Eljas Maunuksela 
ja Heljä Maarit Karsikas, Jou-
ko Tapani Pakanen ja Jenna 
Maaria Illikainen, Sami Olavi 
Arola ja Marjo Marjatta Kan-
sanoja.
Kiiminki: Risto Tapani Kok-
ko ja Virpi Anneli Karttunen, 
Jaakko Sakari Tuohimaa ja 
Henna Emilia Illikainen.
Oulujoki:  Henri Kristian Ala-
jeesiö ja Sari Leena Hannele 
Kemppainen, Matti Henrik-
ki Kuoppala ja Merja Tuulik-
ki Korhonen.
Oulunsalo: Sakari Pulkkinen 
ja Riitta-Sisko Koukkari, Mii-
ka Johannes Karhumaa ja 
Mirjami Johanna Tervaniemi.
tuira:  Seppo Tapio Mikko-
nen ja Terhi Kristiina Kokko-
nen, Petri Erik Jokela ja Outi 
Marjaana Sivonen, Heikki Ta-
neli Tuohimaa ja Ruut Mar-
jaana Ypyä, Jarkko Sakari 
Kuusijärvi ja Eeva Leena Ma-
ria Huhtelin, Juha-Matti Tur-
peinen ja Anu-Leena Arola, 

Jarkko Antti Tapio Pyykönen 
ja Ida Wilhelmina Virtanen.

kuolleet
tuomiokirkko: Niilo Henrikki 
Järvenpää 86, Aino Orvokki 
Puotiniemi 78, Väinö Hongis-
to 94, Anna Kaarina Kaipai-
nen 93, Rauni Maria Lahti 89, 
Kirsti Kaarina Ollikainen 80, 
Simo Olavi Antero Pyhtinen 
76, Toivo Einari Pöykiö 84. 
Haukipudas: Tyyne Vilhel-
miina Silvennoinen 83, Mart-
ti Samuel Mäki-Korpela 66, 
Salme Kaarina Pohjamo 62, 
Wille Johannes Lippo 7.
Karjasilta: Leo Antero Juvo-
nen 79, Elsa Hilkka Kainulai-
nen 93, Kaarlo Henrikki Ha-
vana 83, Anna Kaarina Hei-
nonen 93, Ari Juhani Makko-
nen 51, Esko Mäkäräinen 84, 
Marko Tapani Torvinen 45, 
Samuel Eliel Johannes Tur-
peenniemi 88. 
Kiiminki: Eino Jaakoppi Er-
vasti 93, Päivi Hannele Saa-
rela 53, Liisa Anneli Honka-
nen 69.
Oulujoki: Timo Arto Juhani 
Huhta  55, Tuomo Matias Mä-
kelä 73, Toivo Herman Run-
delin 88, Tauno Einari Hiiva-
la 46, Sirkka Lahja Marjat-
ta Perttunen 70, Esa Johan-
nes Pohjola 88, Tauno Vilja-
mi Vengasaho 68. 
Oulunsalo: Anja Helena 
Soukka  78, Hilja Eliina Peu-
ranen  88, Irja Margareeta 
Pesonen 90, Ilmi Elisabet Pe-

teri  97.
tuira: Martta Marja Eliina 
Häkkilä 91, Olli Valtter Kan-
tola 85, Pertti Juhani Leino-
nen 64, Jaakko Antero Lu-
osujärvi 87, Pentti Olavi Män-
nikkö 76, Marja Anneli Rai-
timo 66, Eila Johanna Rauti-
ainen 88, Hilppa Airi Saarni 
76, Aune Safiira Suomela 96, 

Pentti Johannes Annunen 
62, Matti Urho Sakari Kaura-
nen 64, Paavo Kustaa Meh-
tälä 87, Ilkka Johannes Mus-
tonen 57,  Pentti Jaakko Ka-
lervo Pellikka 89, Risto Juha-
ni Pellikka 66, Kaarin Anne-
li Pyykkö 64, Reino Rikhard 
Savilaakso 59, Martti Kalevi 
Spets 80, Senja Turpeinen 85.  

"Tuli mies, Jumalan lähettämä, 
hänen nimensä oli Johannes.
Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, 
jotta kaikki uskoisivat siihen.
Ei hän itse ollut tuo valo, 
mutta valon todistaja hän oli."
 (Joh. 1: 6-8)

 Siunattua Juhannusta!

Kansanlaulukirkko 
sunnuntaina 30.6. klo 12 museon pihassa.

Toimittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Taru Pisto. 

Musiikista vastaa Kaisa Ristiluoma ja yhtye.
Kirkkokahvit. Sateella kirkossa.

Ei klo 10 jumalanpalvelusta kirkossa!

rat pe 21.6. klo 19, la 22.6. klo 
16 ja su 23.6. klo 16 ry:llä.

w
ikip
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ia

Kesäillan musiikkia 
to 20.6. klo 20 Ylikiimingin kirkossa. 
Hannu Alasaarela, piano. 
to 4.7. klo 20 Ylikiimingin kirkossa.
Ylikiimingin kirkkokuoro ja yksinlaulajia kuorosta.

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

Kesäillan sävelhartaus 
to 27.6. klo 20–21 Haukiputaan kirkossa.
Lauluyhtye Suden aika (Katariina Airas, Nora 
Vaura, Liisa Matveinen ja Veera Voima). 
Ohjelmassa Siionin virsiä. Iltahartaus Leena 
Brockman. Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa. 

Kesäillan musiikkia 
ke 3.7. klo 19 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Olavi Kallasjoki (käyrätorvi) Elisa Kallasjoki, 
(alttoviulu). 

Kauneimmat virret 
ke 3.7. klo 21–22 Ylikiimingin kirkossa.

Kesäillan sävelhartaus 
to 4.7. klo 20–21 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
Oulujoen kirkon kamarikuoro Gaudiate, johtaa 
Lauri Nurkkala. Iltahartaus Jari Flink. Vapaa pääsy, 
ohjelma 3 euroa.

Musiikkia
kirkoissa

Salonpään päiväkerhossa (Työväentalo) 

on vielä vapaita paikkoja!
Kerho on 2008–2009 syntyneille lapsille 3 kertaa viikossa 
2,5h/kerta. Kerho alkaa viikolla 34. Ilmoittautuneet saa-
vat kerhokirjeen elokuun alussa. Ilmoittautumiset ja lisä-
tietoja sähköpostilla, hannele.heinonen@evl.fi.

SOLMU 2013 
-varhaisnuorten 
telttaleiri 
Narut solmitaan 
ystävyyden solmuksi Ou-
lun hiippakunnan telttaleirillä 30.7.–2.8. 
Lapiosalmen erämatkailukeskuksessa, Posiolla. 
Leiri on tarkoitettu 8–14-vuotiaille tytöille ja pojille. 
Leirin ohjelma rakennetaan Lapiosalmen kauniiseen 
luontoon ja se sisältää raamattuopetusta, lähetyskas-
vatusta, hartauselämää, leikkiä, askartelua, saunomista 
ja uintia. Leiri on telttaleiri ja leirielämä tapahtuu pää-
osin maastossa. Leirimaksu on 130 € / leiriläinen. 
Ilmoittaudu lähetyssihteeri Kirsi Paavolalle, 
p. 044 5760 019 viimeistään 27.6.
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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
Messu la 22.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Messu la 22.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Messu la 22.6. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Messu su 23.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Taru Än-
geslevä.
Konfirmaatiomessu su 23.6. 
klo 10, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa ja konfirmoi 
Päivi Jussila, avustavat Terhi-
Liisa Sutinen, Mikko Murto ja 
Atte Tolonen, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Ekorippikou-
lun konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 23.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Anu Ojala, avustavat Anssi 
Putila, Stiven Naatus ja Noo-
na Hiilinen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Rajakylä 2 -ryh-
män konfirmaatio.
iltamessu su 23.6. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Taru Ängeslevä.
Viikkomessu ke 26.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttoreina 
Tommi Hekkala ja Ilona Kie-
silä.
Konfirmaatiomessu su 30.6. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Juha Valp-
pu, avustavat Sanna Tervo, 
Marika Alakopsa ja Noona 
Hiilinen, kanttorina Taru Än-
geslevä. Tuira 2 -rippikoulu-
ryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 30.6. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Petteri Tuulos, 
avustavat Tuulikki Ståhlberg, 
Liisa Halonen, Aki Lappalai-
nen ja Ilona Kiesilä, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. Pate-
niemi 1 -rippikouluryhmän 
konfirmaatio.

Messu su 30.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jonna Piirainen, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Konfirmaatiomessu su 30.6. 
klo 13, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Juha Valppu, avustavat 
Sanna Tervo, Marika Alakop-
sa ja Noona Hiilinen, kantto-
rina Taru Ängeslevä. Tuira 3 
-rippikouluryhmän konfir-
maatio.
Konfirmaatiomessu su 30.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Petteri Tuulos, 
avustavat Tuulikki Ståhlberg, 
Liisa Halonen, Aki Lappalai-
nen ja Ilona Kiesilä, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. Pate-
niemi 2 -rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
iltamessu su 30.6. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 3.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Heikki Jämsä.

hartauselämä
Kesähartaus to 4.7. klo 14, 
Mäntykoti, Pastori Anna-
Leena Häkkinen ja kesädia-
konissa Katri Juntunen.

lapset ja lapsiperheet
Puistopyhäkoulut  perheil-
le. Ks. ilmoitus.
avoimet ovet perheille. Ks. 
ilmoitus. 

Nuoret
tuiran seurakunnan ke-
sänuortenillat. Ks. ilmoitus. 

seniorit
tuiran seurakunnan eläke-
läisten leiripäivä to 8.8. klo 
9–15, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Ks. ilmoitus.
eläkeläisten kesäkerho to 
20.6. klo 13–15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa elä-
keläisten kesäkerhoon. Ke-
säistä ohjelmaa, yhteislau-
lua ja kahvitarjoilu. Mukana 
Paula Kyllönen ja Katri Jun-
tunen. 
eläkeläisten kesäkerho to 
27.6. klo 13–15, Palokan pal-
velukeskus. Tervetuloa eläke-
läisten kesäkerhoon. Kesäis-
tä ohjelmaa, yhteislaulua ja 
kahvitarjoilu. Mukana Paula 
Kyllönen ja Katri Juntunen. 

leirit ja retket
tuiran seurakunnan diako-
nian vapaaehtoisten lei-
ri Juumassa ke–pe 21.–23.8. 
Ks. ilmoitus.

muut menot
naisten illat Hietasaaressa. 
Ks. ilmoitus.
juhannusjuhlat ja juhan-
nusjuhlien talkoot pe 21.6., 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Ks. ilmoitus.

Naisten ilta 
maanantaisin 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!

Menot Oulun seurakunnissa 20.6.–4.7.2013

Puistopyhäkoulut  
perheille

Meri-Toppilan leikkipuistossa  ti 25.6. klo 10,
Rajakylän Talvikkipuistossa ke 26.6. klo 10,
Tuiranpuiston leikkipuistossa ke 26.6. klo 13,
Kuivasrannan Kasteheinänpuistossa ti 2.7. klo 10,
Herukan Kilpukkapuistossa ke 3.7. klo 10,
Kaijonharjun keskusleikkipuistossa ke 3.7. klo 13.

Kutsumme mukaan perhepäivähoitajia, äitejä, isiä, iso-
vanhempia ja muita aikuisia lapsineen. Puistopyhäkou-
lu on yhdessä hiljentymistä, oloa, laulua ja leikkiä se-
kä muuta mukavaa tekemistä. Mukana menossa pyhä-
koulun vetäjinä seurakunnan työntekijöitä sekä pyhä-
kouluopettajia. Säävaraus. Tervetuloa! 
Lisätietoja Anu Hannula, p. 044 3161 718.

Juhannusjuhlien talkoot 
perjantaina 21.6. klo 14 Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Tule valmistelemaan juhannusjuhlia. Tehtävinä on penkkien kantoa, 
kahvilan ja grillin valmistelua, makkaran paistoa, kahvin ja arpojen 
myyntiä, siivoamista. Juhlille voi lahjoittaa myös leivonnaisia. 
Tavataan Hietasaaressa talkoissa! 
Lisätietoja Tarja Oja-Viirret, p. 040 5747 172.

tuiran seurakunnan diakonian 
vapaaehtoisten leiri 
ke–pe 21.–23.8. Juuman leirikeskuksessa, Kuusamossa. 

Lähde mukaan virkistymään Juuman maisemiin! 
Leirin hinta on 40 euroa. Ilmoittautumiset 
28.6. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
Saila Luukkoselle, p. 040 574 7092.

avoimet ovet perheille 
torstaina 27.6.klo 9.30–11 Koskelan seurakuntakodissa 
ja torstaina 4.7. klo 9.30–11 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. 

Tervetuloa lapsiperheiden kohtaamispaikkaan, jossa 
voit jutella, kahvitella, hiljentyä, syödä omia eväitä ja 
leikkiä perheenne oman aikataulun mukaan. 

Juhannusjuhlat 
perjantaina 21.6. klo 18
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Lipunnosto, musiikkia, vieraana Suomen 
Lähetysseuran lähetti Emma Holmström, kahvia, 
makkaraa ja muuta hyvää lähetystyön hyväksi. 
Tervetuloa koko kansan juhannusjuhlaan!

Tuiran seurakunnan 

kesänuortenillat 
kutsuvat seurakuntalaisia nuoria torstaisin 
20.6., 27.6. ja 4.7. klo 18–20 
Koskelan seurakuntakodille. 

Illoissa pelaillaan, laulellaan ja soitellaan, 
paistetaan makkaraa ja hiljennytään yhdessä. 
Lisätietoa illoista antaa vs. nuorisotyönohjaaja 
Marja Manelius, marja.manelius@evl.fi.

tuiran seurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä 
torstaina 8.8. klo 9–15 Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuksessa. 

Ilmoittautumiset Tuiran 
seurakunnan vanhuslinjalle 
ke 23.6, 3.7. ja 10.7 klo 9–11 
p. 044 3161 412. 
Leiripäivän hinta on 15 euroa 
sisältäen kuljetuksen, 
aamukahvin, lounaan ja 
päiväkahvin. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
kirje, jossa on tarkempaa tietoa päivästä ja 
linja-auton reitti aikoineen.
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Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 22.6. klo 18 
vanhan kirkon raunioilla (huonolla säällä kirkossa), toi-
mittaa Timo Juntunen, kanttorina Kaisamarja Stöckell. 
Kansanlaulukirkko su 23.6. klo 18, toimittaa Päivi Lii-
ti, kanttorina Kaisamarja Stöckell. Kuorolaisia ja soitta-
jia avustajina. 
Kesäillan musiikkihetki kirkossa to 27.6. klo 19. Hailuo-
to-kvartetti laulaa ja kesäisiä yhteislauluja.
juhlajumalanpalvelus (Maakuntajuhlat Hailuodossa) su 
30.6. klo 10, toimittaa Timo Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell, mieskuoro Sirkeät Sirkuttajat avustaa. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla ja kirkkokahvit.

Kirkkoherra timo juntunen vuosilomalla 19.–28.6.
Diakonissa Marja rantasuomela virkavapaalla ja vuo-
silomalla 24.6.–11.8.

KeSÄKerHOt 
1.–4.-lk:n oppilaille (kevään 2013 luokka-asteen mukaan)
3.–28.6. ja 29.7.–12.8.  maanantaista perjantaihin klo 9–15 
(ei juhannusaattona 21.6.) Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa ja Keskustan seurakuntatalolla.

Ei ennakkoilmoittautumista eikä osallistumismaksua. Ker-
holaisella tulee olla omat eväät mukana, kerhopisteissä on 
jääkaapit ja mikroaaltouuniit, ruuan säilyttämiseen ja läm-
mittämiseen. Huoltajan tulee käydä ensimmäisellä kerho-
kerralla tuomassa kerholainen ja täyttämässä henkilötie-
tolomake. Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsi-
lähtöisesti ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. Oh-
jattua toimintaa tarjotaan päivittäin. Lisätietoja voi kysyä 
varhaiskasvatuksen työalajohtaja Saija Kivelältä, p. 040 
7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.

KeSÄiSet PerHeKaHViLat
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa torstaisin:
20.6., 27.6 klo 9.30–11.
Keskustan seurakuntatalolla keskiviikkoisin:
26.6. klo 9.30–11.

juhannusjuhla Luurinmutkassa 
perjantaina 21.6. 

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

juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 22.6. klo 10 
vanhassa kirkossa. Toimittaa Reino Tikkinen, avustaa 
Paulus Pikkarainen, kanttori Else Sassi. Tapulikahvit mes-
sun jälkeen kirkkotarhassa.
Messu su 23.6. klo 10 vanhassa kirkossa. Toimittaa Vesa 
Äärelä, avustaa Reino Tikkinen, diakoni Elisa Metsänhei-
mo, kanttori Marjo Irjala. Tapulikahvit messun jälkeen.
Messu su 30.6. klo 10 vanhassa kirkossa. Toimittaa Rei-
no Tikkinen, avustaa Jenni Siljander, diakoni Arto Pisi-
lä, kanttori Marjo Irjala. Tapulikahvit messun jälkeen.
Konfirmaatiomessu su 30.6. klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Jenni Siljander, avustaa Reino 
Tikkinen, diakoni Arto Pisilä, kanttori Marjo Irjala. Mu-
siikkiavustus Saga Jarva, laulu, Arto Pisilä, kitara.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi.

Kirkkoherranviraston kesän 
aukioloajat ovat ma–ti ja pe 
klo 10–15, ke klo 10–14, to klo 
10–17. 
aamurukous ke klo 6 kirkossa.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset.
nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuotioilta pe 28.6. klo 19 
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Eveliina Aino Ma-
ria Moilanen, Matti Eeme-
li Keskitalo, Iiro Kaijansaari, 
Alvar Johannes Pernu, Sam-
po Heimo Olavi Pesälä, Aliisa 
Matleena Paavilainen, Vee-
ra Kristiina Karvonen, Alisa 
Anni Orvokki Sarjanoja, Toi-
vo Eino Benjamin Keskitalo, 
Paavo Onni Johannes Keski-
talo, Kiira Matleena Romp-
painen, Noa Luca Alexan-
der Keskitalo, Jaakko Viljami 
Kaattari, Mimmi Hilda Kata-
riina Niemelä. 

Vihitty: Pekka Juhani Ala-
luusua ja Satu Pauliina An-
nola.
Kuollut: Eine Elina Paavola 
s Runtti 89, Iida Sofia Lang s 
Pesonen 87, Väinö Einari Lii-
matainen  77.
Murron rauhanyhdistys: Ke 
3.7. klo 19 englanninkieliset 
seurat ry:llä.

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

Kesäkahvila
torstaisin 4.7., 11.7., 18.7. 
ja 25.7. klo 12–14 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Hartaus klo 13.

Kesäillan 
musiikki 
keskiviikkoisin klo 19
vanhassa kirkossa

3.7. Trio Ideale: Seeli Toivio 
(sello), Lily-Marlene Puu-
sepp (harppu) ja Petteri 
Lehikoinen (baritoni).
10.7. Sari Hourula (laulu) 
ja Niko Mäenalanen 
(harmonikka).
17.7. Antti Heikkilä (kitara).
24.7. Nokkahuilumusiikkia: 
Kaisamarja Stöckell, Taru 
Pisto ja Stephanie Archer.

Suvijuhlat
Oulun Rauhan Sana 
järjestää lähetysyhdistys 
Rauhan Sanan ja 
Kempeleen seurakunnan 
kanssa suvijuhlat 
12.–14.7. Kempeleen 
kirkossa ja viereisessä 
koulukeskuksessa. 
Päivien ohjelma: www.
oulunrauhansana.fi/
suvijuhlat. Sivuilla voit 
ilmoittautua myös 
talkoolaiseksi suvijuhlille.

Uutta suuntaa etsimässä – Usko tai älä
Kempeleen seurakunnassa alkaa syyskuussa 2013 Katekumenaatti-ryhmä, joka sopii niin 
hengellisille etsijöille kuin jotain jo löytäneille. Kurssi toteutetaan pienryhmätyöskente-
lynä ja se kestää toukokuuhun 2014. Ryhmään otetaan max. 10 henkilöä. Kokoonnum-
me kahden–kolmen viikon välein torstaisin klo 18–19.30. Työskentelymuoto on avoin, 
rehellinen ja luottamuksellinen keskustelu ja pohdinta. Katso myös netistä www.evl.
fi/katekumenaatti. Ilmoittautua voit heti kappalainen Vesa Äärelälle, p. 040 7703 819, 
vesa.aarela@evl.fi, tai kysellä lisätietoja.

juhannuksen sanaju-
malanpalvelus la 22.6. 
klo 10 kirkossa, toimit-
taa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus 
su 23.6. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Niko Seppä, 
saarnaa Markku Tölli,  
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus 
su 30.6. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Olavi Palo-
vaara, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

juhannusaattona virasto 
suljettuna. 
Viraston aukioloissa poik-
keuksia kesäaikana viikoilla 
26–28, jolloin virasto avoin-
na ainoastaan ma 24.6. ja ti 
25.6. klo 9–14. Muina päivinä 
suljettu, mutta puhelin päi-
vystää, p. 044 7750 600.
Lasten päiväleiri 0.–4.-luok-
kalaisille to 20.6. klo 10–
14.30 srk-talossa. Ota omaa 
evästä mukaan, makkaraa ja 
mehua saat leiriltä. 
Sävelhartaus to 20.6. klo 19 
kirkossa, mukana Vanamot-
lauluryhmä. 
Sanan ilta to 27.6. klo 18 srk-
talossa, mukana Niko Seppä.
Lumijoen kirkko on tiekirk-
kona ja avoinna ajalla 22.6.–
31.7. joka päivä klo 11–16.
Limingan musiikkiviikko-
jen konsertti – Soi, yötön 

yö! Lumijoen kirkossa ti 2.7. 
klo 21. Ohjelma 15 euroa. Li-
sätietoa konsertista: www.li-
minganmusiikkiviikot.fi.
Lähetysilta kirkonmäellä to 
4.7. klo 18.30, Niko Seppä ja 
lähetystiimiläiset, makkaran-
paistoa.
Lasten ja nuorten kesälei-
ri 2.-luokkalaisille ja sitä 
isommille 11.–14.7. Pyhäjo-
ella, Yppärin Veteraanima-
jalla. Jonkin verran sisäma-
joitusta, mutta pääosin telt-
tamajoitus. Hinta 25 euroa, 
sisarale -30 %. Ilmoittautu-
minen 5.7. mennessä: sinik-
ka.harkonen@lumijoki.fi, p. 
044 5037 080.
erätaitokurssi 15-vuotiail-
le Lumijoella 31.8.–1.9. Kurs-
si sopii myös erityisryhmille. 
Pääosa varusteista jaetaan 
kurssilla. Kokeneet koulut-
tajat opastavat erätaidoissa. 
Kurssin hinta 30 euroa. Lisä-
tiedot ja ilmoittautuminen: 
www.mpk.fi.
Kuollut: Marttila Alli Johan-
na 85.

A a r o Ku k ko h ov i

A nn e - Mar ia  Haa p a la

Riparipotretti konfirmaatioaamuna 16.6. 

Kirkko avoinna
24.6.–4.8. ma–la klo 
13–18 ja su klo 11–
15. Kirkon kesäop-
paana toimii arkisin 
Pauliina Vuotikka ja 
sunnuntaisin eläke-
liiton väki.

tuo kukkia alttarille! 
Kesäajan jumalanpalveluksiin 
voi tuoda alttarille kukkia ko-
tipihalta tai luonnosta. Varaa 
vuorosi Timolta, p. 040 7430 
371. Aikoja on 30.6. jumalanpal-
veluksesta alkaen joka sunnun-
taille elokuun loppuun saakka.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

tupoksen kesäkahvila
keskiviikkoisin klo 10–12 heinä- ja kesäkuun ajan
Vanamon olohuoneessa (yläkerran srk-tila).
Vapaata jutustelua kahvin lomassa sekä pientä ohjelmaa 
ja hartaus. Tervetuloa kaikenikäset! 

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

Ti 25.6. klo 14 teemme lapsille suunnatun 
kierroksen kirkossa ja sen lähiympäristössä. 
Pääset tutustumaan kirkon jännittäviin vaiheisiin.

Ti 2.7. klo 17 esitellään kirkon suurimpia aarteita, 
kirkkomaalari Emanuel Granbergin 1773–1775 
maalaamia kuvia. Tervetuloa kurkistamaan 
kirkon upeaan sakastiin! 

tupoksen 
diakoniatoimisto 

Vanamo:
Uusi 

diakoniatyöntekijä 
Ritva Sassali 
Vanamossa 

p. 044 7521227.

”UUDEN KATON ALLA” – 
kesäinen laulu- ja makkaranpaistoilta

keskiviikkona 26.6. klo 18
Laitasaaren rukoushuoneella, 

osoite: Rantatie 190.

Lauluilta juhlistaa rukoushuoneen 
uuden vesikaton valmistumista.

Vapaaehtoinen kahviraha 
rukoushuoneen kunnostuksen hyväksi.

Kakkukahvit!

TERVETULOA!

juhannuspäivän mes-
su la 22.6. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Timo 
Ustjugov.
juhannuspäivän kappe-
limessu la 22.6. klo 12 
Kylmälänkylän kappelis-
sa, toimittaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Timo 
Ustjugov.
Virsikirkko su 23.6. klo 
18 kirkossa, toimittaa 
Jouni Heikkinen, kant-
torina Timo Ustjugov.
Messu su 30.6. klo 10 
kirkossa, toimittaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina 
Timo Ustjugov. 50 vuot-
ta sitten ripille päässei-
den kirkkopyhä, messun 
jälkeen ruokailu ja juhla 
seurakuntatalossa.

juhannuslaulajaiset pe 
21.6. klo 18 Koortilassa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ti 25.6. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, Si-
mo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen to 
27.6. klo 14 Vire-kodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 30.6. klo 18 Lammin-
ahon talolla, Sauli Typpö, Es-
ko Laukkanen, Tuomo Ruut-
tunen, Jouni Heikkinen. Läh-
tö Lamminahoon srk-talolta 
klo 16.45 kimppakyydeillä. 
Hartaus ti 2.7. klo 15 ryhmä-

kodissa, Jouni Heikkinen.
Kesäinen lauluilta ja makka-
ranpaistoa ti 2.7. klo 18 San-
ginjoen Pirttijärvellä, Jou-
ni Heikkinen, Hanna Kaisto-
Vanhamäki, Timo Ustjugov.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
3.7. klo 15 Rantakodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hautausmaahartaus ke 3.7. 
klo 18 muualle haudattujen 
muistomerkillä, Jouni Heik-
kinen.
Hartaushetket to 4.7. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
nuoret/rippikoulut: Kesä II 
–rippikoulun päiväjakso 26.–
28.6. srk-talossa päivittäin 
klo 9–14. Leirijakso 1.–5.7. 
Koortilassa. Konfirmaatio su 
7.7. klo 10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Kesäinen lauluilta 
ke 26.6. klo 18.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 23.6. klo 17 seurat ja lau-

lutuokio ry:llä. Suviseurat 
28.6.–1.7. Pudasjärvellä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Suviseurat 28.6.–1.7. Pu-
dasjärvellä. 

Kastettu: Tomi Mikael 
Kangas, Riku Antti Alek-
santeri Ronkainen, Aa-
da Olivia Syri, Leo Aarre 
Luukkonen.
Vihitty: Sami-Antti Pet-
teri Lehtola ja Susanna 
Karoliina Juutinen. 
Kuollut: Pentti Ossi Pel-
konen 85, Pentti Johan-
nes Pohjola 64.

Limingan seurakunta järjestää kesäretken Oulaisiin 5.7.

21. valtakunnallisille weteraanikonepäiville

Wanhan Woiman historiaa, "Kilpa-autot kautta aikojen", Traktoripuisto, Maamoot-
toripuistossa "Kummalliset kuulapäät", Maankuulu rompetori, Museolla esitetään 
wanhoja filmejä ym.
Lähtö Limingan srk talolta klo 8.30. Kahawitauko Oulaisisa. Wanhan Woiman päivil-
le klo 11. Käywään Oulaisten kirkosa klo 15. Takaisi Limingasa klo 17.
Maksu 30 eurua per nenä, johon kuuluu: kyyti, lippu, kahawit ja ruoka. 
Ilimottautuminen Marikalle 28.6. mennessä p. 044 7521 243 tai marika.kamps@evl.fi.

Sanajumalanpalvelus la 
22.6. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Marja-Liisa Hau-
tamäki, kanttorina Han-
na Korri.
Konfirmaatiomessu su 
23.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Olli Seikkula, 
kanttorina Hanna Korri.
Messu su 30.6. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Olli 
Seikkula, kanttorina Tii-
na Saukkoriipi-Haapala.

Hartaus Limingan palvelu-
kodilla 20.6. klo 15, Olli Seik-
kula.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 20.6. klo 14, 

Olli Seikkula.
Ystävärengas Alatemmek-
sen vanhainkodilla to 27.6. 
klo 13.30. Hartaus ja laulua.
tupoksen kesäkahvila Vana-
mon yläkerrassa keskiviikkoi-
sin klo 10–12 kesä- ja heinä-
kuun ajan. Yhdessäoloa kah-
vittelun kera, pientä ohjel-
maa ja hartaus. Mukana seu-
rakunnan työntekijöitä.
Siioninvirsiseurat 25.6. klo 
18–21 srk-talolla. Emäntä-
nä Kerttu Inkala. Tulkaa vei-
saamaan kanssani syntymä-
päivävirsi. Mahdolliset muis-
tamiset kolehtiin Herättäjä-
yhdistykselle.
retki hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Taivalkoskelle 

Oletko kiinnostunut
vapaaehtoistyöstä?
Seurakunnalla on tarjolla useita mahdollisuuksia va-
paaehtoistyöhön eri ikäisten kanssa. Ota rohkeasti yh-
teyttä ja kysy lisää: diakoniatyöntekijä Marika Kamps, 
p. 044 7521 243 tai marika.kamps@evl.fi.

Uusi diakoniatyöntekijä
Ritva Sassali on aloittanut työt 1.6. Hänen toimipaik-
kansa on Tupoksessa ja hän vastaa mm. perhetyöstä. 
Hänet tavoittaa numerosta 044 7521 227. Kirkonkylän 
diakoniatoimistosta löydät jatkossa Sinikka Ilmosen ja 
Marika Kampsin.

24.–25.8. Hinta n. 80 €, ilm. 
2.8. mennessä Hannalle, p. 
044 7521 235. Katso tarkem-
mat tiedot matkasta Tyrnävän 
ilmoituksista tässä lehdessä.
Partiotoimiston päivystyk-
set kesän aikana keskiviikkoi-
sin klo 15–17.
rauhanyhdistys: Seurat su 
23.6. klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Ilona Sofia Aho, Si-
mon Andreas Kangasoja, So-
fia Eveliina Koivikko, Luukas 
Ilmari Länkinen, Miro Väi-
nö Oliver Marjeta, Ronja-Ma-
ria Aurora Nevalainen, Matil-
da Aino Maria Noponen, Enni 
Helmi Adalmiina Savolainen, 
Jooa Jelmeri Sippala.

Muhoksen 
hautausmaalla kävijät! 
Huomioittehan, että au-
tolla ajo hautausmaalle 
on sallittu ainoastaan in-
vatunnuksen omaaville 
tai huonokuntoisille hen-
kilöille, erityistä varovai-
suutta noudattaen.
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retki Herättäjä-juhlille 
la 6.7. Haapajärvelle. 
Ajoreitti: Rantsilan seura-
kuntatalo klo 7 – Pulkki-
la ABC klo 7.30 – Piippo-
lan kirkon parkkipaikka 
klo 7.40 – Pyhännän seu-
rakuntatalo klo 8. 
Huom. vielä on vapai-
ta paikkoja, soita, p. 040 
8222 771 Enna Junno.

Lämpimät 
kiitokset 

piipposil le 
yrityksil le! 

Teidän avustuksellanne 
saimme hankittua Väi-
nölän kerhotiloihin mm. 
kahvin- ja vedenkeitti-
met. Lopun lahjoituksen 
käytämme Piippolan van-
husten virkistykseen.

Juustokeitto-
myyjäiset 

torstaina 20.6. 
klo 10–14 Kestilän, 

Pulkkilan, Pyhännän 
ja Rantsilan 

seurakuntatalossa.
Leivonnaisia, kahvia, 

arpajaiset.

Kirkkoherranvirasto
avoinna 7.7. saakka 
maanantaina, 
keskiviikkona ja 
perjantaina klo 10–13.

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

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

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Kestilän 
seurakuntamestari
Pasi Kurkinen 
p. 040 870 6985

www.tyrnavanseurakunta.fi/tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Kaiken kansan kesäillat
Tervetuloa seurakunnan kesäkodille pelailemaan, 
saunomaan ja viettämään iltaa leppoisassa seurassa.
Kesäkodin osoite Kylmäläntie 55.
Kesäiltaa vietetään torstaisin klo 18–21.
4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8. ja 8.8.
Kodalla on mahdollisuus grillailla omia eväitä.

juhannuspäivän sa-
najumalanpalvelus la 
22.6. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski.
juhannuspäivän sa-
najumalanpalvelus la 
22.6. klo 12 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski.
Messu su 23.6. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
saarna Teemu Riihimä-
ki, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.
Sanajumalanpalvelus 
su 30.6. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Tee-
mu Loppi, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.

Kesäpäivän hartaus pe 21.6. 
klo 12 Junttilalla, Ojakyläntie 
1 Temmes.
Herättäjä-juhlien lähtöseu-

rat su 30.6. klo 18 Lammina-
hon talolla Nuojualla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Juhannusseurat 22.–23.6. La 
seurat klo 18 ry:llä. Su messu 
klo 10 kirkossa, ruokailu klo 
11.30, seurat klo 13, seurat ja 
laulutuokio klo 18 ry:llä.
temmeksellä ei ole diako-
niapäivystystä heinä–elo-

Yhteisvastuu-
keräys 
tuotti tänä vuonna seura-
kunnassamme 9 415 eu-
roa. Lämmin kiitos lah-
joittajille, lista- ja lipaske-
rääjille, hiihtäjille, spon-
soreille, laulajille, pesä-
palloilijoille, arpavoitto-
jen lahjoittajille, munkin-
paistajille ja monin eri ta-
voin mukana olleille.

Liikkumista 
ja yhdessäoloa 
nuorille
keskiviikkona 3.7.  
klo 18–19.30 Tyrnävän  
liikunta-alueilla.
Kaikille nuorille avoin 
ryhmä! Kokoontumisissa 
kokeillaan eri liikuntala-
jeja; frisbeegolfia, beach-
volleyta, jalkapalloa jne. 
Lähtö S-Marketin pihalta 
liikuntapaikkaan. 
Rohkeasti mukaan! 
Lisätietoja: Johanna, 
p. 044 7372 632.

retki oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille taivalkoskelle 24.–25.8.
Osallistu Limingan rovastikunnan yhteiselle retkelle hiip-
pakunnan lähetysjuhlille! Ilmoittautumiset matkalle 2.8. 
mennessä: Limingan seurakunnan lähetyssihteeri, Han-
na Korteniemi, p. 044 752 1235. Osallistumismaksu on n. 
80 € (tarkentuu ilmoittautumisajan päätyttyä), sisältää 
matkat ja majoittautumisen kahden hengen huoneessa 
Saijan Lomakartanossa. Linja-auto lähtee Limingasta klo 
7 ja kyytiin pääsee 4 -tien varrelta. Ilmoittautumisajan 
päätyttyä jokaiselle ilmoittautuneelle lähetetään retki-
kirje, josta löytyy tarkempi informaatio retkeen liittyen.

Valokuva 9.6. vuoden 1963 rippikoululaisista.

kuussa.
Kastettu: Marius Gabriel Ki-
viniemi, Senni Aira Inkeri 
Niemelä, Aino Maria Vikki.
avioliittoon vihitty: Eetu 
Olavi Rantanen ja Saija An-
niina Paananen, Tommi Hen-
rik Greus ja Paula Johanna 
Juntunen, Antti Tapio Lahti-
nen ja Henriikka Tuulia Väyry-
nen, Jaakko Jalmari Kyllönen 
ja Tuulia Matleena Tokola.
Kuollut: Terttu Ilmi Kaarina 
Korkala s. Sipola 91.

Messu juhannuspäivänä 22.6. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Pekka Kyöstilä. 50–
54 vuotta sitten rippikoulun käyneiden eli 1959–1963 Py-
hännän kirkossa konfirmoitujen kirkkopyhä. Ruokailu ja 
vapaata seurustelua seurakuntatalossa. 
Messu juhannuspäivänä 22.6. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen tapulikahvio lähetystyön hyväksi.
Messu juhannuspäivänä 22.6. klo 13 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
Messu juhannuspäivänä 22.6. klo 13 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Hanna Bradter, kanttorina Pekka Kyöstilä. Kirk-
kokahvit. 
Maakirkko su 23.6. klo 13 Sipolassa vanhan kirkon muis-
tomerkillä. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Arja Lei-
nonen. Jumalanpalveluksessa käytetään kansanlaulukirk-
ko-vihkosta sekä virsikirjaa. Parkkeeraus ja kirkkokahvit El-
li ja Teuvo Punkerin pihamaalla, Punkerintie 4.
Messu su 23.6. klo 19 Piippolan kirkossa. Toimittaa Hanna 
Bradter, kanttorina Arja Leinonen.  
Sanajumalanpalvelus su 30.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Pekka Kyöstilä.
Maakirkko su 30.6. klo 13 Selkälässä. Toimittaa Saila Karp-
pinen, kanttorina Pekka Kyöstilä. Jumalanpalveluksen jäl-
keen ruokailu. Kirkkokyytiä tarvitsevat yhteys kirkkoher-
ranvirastoon, p. 040 5528 989. 
Sanajumalanpalvelus su 30.6. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Hanna Bradter, kanttorina Pekka Kyöstilä.

Yhteisvastuukeräyksen 
tuotto tänä vuonna oli             
9 257,49 €. Kiitos lahjoittajil-
le, ostajille, ahertajille ja kai-
kille mukana olleille.
Seurat su 23.6. klo 18.30 
Rantsilan ry:llä, Aimo Karhu-
maa.
Seurat su 23.6. klo 19 Pulk-
kilan ry:llä, Toivo Kalliokoski.
Lauluilta uudempien laulu-
jen ja virsien merkeissä ti 
25.6. klo 19 Pulkkilan kirkko-
puistossa, sateen sattuessa 
kirkossa, Merja Jyrkkä ja Pek-
ka Kyöstilä. Lähetyskahvit.
Herättäjäjuhlille lähtöseu-
rat su 30.6. klo 19 Piippolan 
kirkossa, Esko Muilu, Pekka 
Pihlajaniemi ja Merja Jyrkkä. 
Kahvitarjoilu. 
ehtoollishartaus pe 5.7. klo 
14 Pohjantähdessä.
nuotioilta pe 5.7. klo 19 Kes-
tilän ry:llä.

Kastetut: Onni Tapio Kangas (Rantsila), Miisa Emilia Kouk-
kari (Pulkkila).
Vihityt: Henri Matias Ikola ja Henna Maarit Hannele Tör-
mänen (Piippola), Ossi Sakari Ikola ja Heidi Toini Teresa 
Törmänen (Piippola), Heino Kristian Vääräniemi ja Heidi 
Annastiina Saarijärvi (Rantsila), Mika Janne Petteri Pikka-
rainen ja Milena Aura Liisa Haukipuro (Kestilä), Antti Ju-
hani Leiviskä ja Niina Anneli Tuomaala (Oulu).
Kuollut: Toini Elisabet Piippo s. Kallio 84 (Piippola), Rauni 
Anna Elisabet Pussila s. Kaikkonen 76 (Piippola), Vesa Ju-
hani Lammi 68 (Rantsila), Heikki Olavi Seppänen 65 (Kesti-
lä), Terttu Anneli Myllykangas s. Kivinen 64 (Pulkkila), Sep-
po Juhani Rahko 58 (Rantsila).

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen
ajalla 3.6.–23.8. osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi. 

Rantsilan pienempiä päiväkerholaisia eli pikku Nuppuja.

Rantsilan isoja Nuppuja – kohta eskarilaisia.

Ku va t :  J o ha nna H ie t a la

tyrnävän seurakunnassa on haettavana 
lastenohjaajan työsuhde. 

Hakuaika päättyy 3.7.2013 klo 15. 
Tarkempi hakuilmoitus sivulla 10 sekä osoitteessa 

www.tyrnavaseurakunta.fi/avoimettyopaikat.
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Makiaajuustoa äidin opeilla

Kellonkartanon juhannuksessa 
nimekkäitä vieraita

Kellonkartanon satavuotias huvi-
la ja laaja pihapiiri tarjoavat mah-
dollisuuden virkistyä niin sanas-
ta, musiikista, luonnon kauneu-

desta kuin maukkaista antimista. Kel-
lonkartanon juhannuksen teemana on 
”Isällä on asiaa”.

Kaiken kansan juhannuksessa on pal-
velemassa paikallisten lisäksi useita ni-
mekkäitä vieraita: Japanin-lähetti  Jor-
ma Pihkala, Heikki Mäki-Pesola Poris-
ta ja musiikin ammattilaiset Eija ja Jou-
ko Kantola Ylivieskasta. 

Pihkala saarnaa aaton kansanlaulu-
kirkossa ja pitää lauantaina muun mu-
assa raamattutunnin.  Juhannuksen ko-
koavaa luonnetta ilmentävät seurat, jos-
sa kuullaan eri herätysliikkeiden sano-
maa ja lauluja. 

Sunnuntaina kirkossa saarnaa Mäki-
Pesola. 

Kantolat ovat juuri julkaisseet cd-le-
vyn, joka ammentaa rikkaasta laulelma-
perinteestä sekä Raamatun ja tunnettu-
jen runoilijoidemme aarteista. 

Jouko Kantola on aiemmin ollut mu-
kana Pro Fide -yhtyeessä ja Jukka Lep-
pilammen kumppanina. Eija on lasten 
musiikkikasvattaja ja siitä tuulahduksen 
saavat pyhäkouluun osallistujat. Viros-
sa lähetystyössä olleet Kantolat tulevat 
mukaan lauantain lähetystilaisuuteen ja 
antavat oman panoksensa myös sunnun-
tain  toivelauluseuroissa kello 15. 

Kaikkia kutsuva juhannus aloitetaan 
aattona kello 18 ja jatketaan juhannus-
päivänä alkaen kello 13. 

Yle lähettää kesällä neljä 
Nojatuolikirkkoa

Kirkon tiedotuskeskus ja Yle ovat 
nauhoittaneet toukokuussa te-
levisiojumalanpalveluksia, joi-
den sisältö rakentuu keskustele-

vaan tyyliin ja musiikki poikkeaa tavan-
omaisesta kirkkomusiikista. Toimittajat 
ja vieraat istuvat kirkon lattialle rinkiin 
asetetuissa nojatuoleissa. Keskustelun-
aiheina ovat muun muassa syrjäytymi-
nen, vapaaehtoistyö ja globaali rauhan-
työ. Joka jaksossa on vieraileva artisti, 
joka osallistuu keskusteluun.

Keskusteluohjelmat esitetään Yleisra-
dion TV1:llä kesä–elokuussa.

Nojatuolikirkoissa Helsingin oppilai-
tospapit ja opiskelijat keskustelevat ju-
hannuksen teemasta. Vieraileva artisti 
on Jukka Leppilampi.

Kirkon ulkomaanavun toiminnan-

johtaja Antti Pentikäinen johdattelee 
keskusteluun rauhantyöstä uskontojen 
välillä. Vieraileva artisti on silloin Koop 
Arponen.

Diakonissalaitoksen työntekijät ja va-
paaehtoiset keskustelevat siitä, millais-
ten harhojen kanssa maailmassa eletään. 
Vieraileva artisti tässä Nojatuolikirkossa 
on Marjo Leinonen.

Helsinki Mission toiminnanjohta-
ja Olli Valtonen ja järjestön vapaaehtois-
työntekijät keskustelevat mahdollisuu-
desta auttaa. Ohjelman artistivieras on 
Kaija Kärkinen.

Nojatuolikirkot lähetetään Yle 
TV1:llä neljänä pyhänä. 

Lähetysajankohdat ovat 22. kesäkuu-
ta, 7. heinäkuuta, 21. heinäkuuta ja 11. 
elokuuta kello 10.

– Maidosta se on kiinni, 
tuleeko kokkareista 
isoja vai pieniä, sanoo 
temmesläinen Martta 
Junttila kurkatessaan 
hellalla olevaan isoon 
alumiinikattilaan.

Siellä kuumenee parhaillaan 
10 litraa maitoa, jonka sa-
man pitäjän Anita Junttila 
kävi aamulla kesken aamu-

lypsyjen tuomassa.
Tässä valmistuu pohjoispoh-

jalainen herkku: juhannusjuus-
to, juustokeitto, punainen hera… 
Martalle herkku on nimeltään 
makiajuusto, jota hän valmistaa 
äitinsä opeilla.

–Perintönähän tällaiset asiat 
kulkevat, Junttila tietää.

Paavolalaisen maatalon tytär 
on valmistanut juhannusjuus-
toa lypsylämpimästä maidosta jo  
tyttösestä.

– Ennen vanhaan juhannus-
juustoa tehtiin joka talossa, kun 
niitto oli saatu päätökseen. Sitä 
kutsuttiinkin vikatejuustoksi.

Isän äiti valmisti
juustonjuoksuttimen
Juhannusjuuston teossa tarvitta-
van juustonjuoksuttimen voi ny-
kyisin ostaa kaupasta, apteekista 
tai meijeristä. Martan lapsuudes-
sa juoksuttimen valmisti isän äiti.

– Kun vastasyntynyt vasikka 
teurastettiin, siltä otettiin talteen 
mahalaukku. Vanhaäiti laittoi 
tämän juoksutusmahan juoma-
lasiin ja lisäsi suolaa säilyvyyden 
takaamiseksi. 

– Kun juuston keitto alkoi, la-
siin laitettiin vettä ja huuhdevet-
tä lisättiin kattilaan.

Temmeksen maa- ja kotita-
lousnaiset keittävät kesä–heinä-
kuun vaihteen Temmes-päivil-
le juhannusjuustoa kenttäkeitti-
mellä.  70 litrasta maitoa tulee 40 
litraa juustoa.

Junttilakin on ollut aiemmin 
mukana sitä keittämässä. Enää 
hän ei valmista perinneherkkua 
kuin omiin tarpeisiin.

– Kotiseutupäiville moni tulee 
astian kanssa ja toivoo, että juus-

toa jäisi kotiin myytäväksi.
Moni mieluummin ostaa, kos-

ka juuston valmistusta pidetään 
suuritöisenä.

Junttilan mielestä suuritöisyys 
ei ihan pidä paikkaansa:

– Keittäminen ei ole isotöistä 
kuin ensimmäisen tunnin ajan. 
Silloin maitoa pitää pyöritellä 
sievästi ja varoa polttamasta sitä 
pohjaan.

Kun maito alkaa kiehua tasai-

sesti ja kokkareet nousevat pin-
taan, keittäminen muuttuu hel-
pommaksi.

Junttila ehkäisee pohjaan pa-
lamista lisäämällä kattilan poh-
jalle aluksi pikku nokareen voi-
ta ja tilkan vettä. Kun ne alkavat 
kiehua, saa lisätä maidon.

Se, milloin juhannusjuusto on 
valmista, on täysin makuasia.

– Joissakin ohjeissa keittämis-
ajaksi sanotaan 6–8 tuntia. Itse en 
keitä niin kauaa. 

– Valmistumista en katso kel-
losta vaan väristä.  Juustokeiton 
pitää olla tietyn väristä, hennosti 
punertavaa, Martta Junttila ku-
vailee.

Hera ei 
kelvannut papille
Oikeanlaisessa makiassajuustos-
sa on kaunis väri. Lientä ja kokka-
reita on sopivassa suhteessa. Kok-

kareet saavat olla suh-
teellisen suuriakin.

Junttilaa hymyi-
lyttää  vieläkin muisto 
vuosien takaisista risti-

äisistä Limingassa.
Junttila kehotti empi-

vää pappia maistamaan 
juustoa. Tämä söikin kok-

kareet, mutta liemeen ei 
koskenut ollenkaan.

– Taisi olla ensimmäinen 
kerta kun pappi näki juusto-

keittoa. Moni tykkää, että hera on 
ainakin yhtä hyvää kuin kokka-
reet.

mINNA KOLISTAJA

Martta Junttila ei lisää juhannusjuustoon lautasella sokeria eikä suolaa. 
Kokkareita ja lientä pitää olla sopivassa suhteessa. Oikea punaisuuden aste on makuasia.

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

Keittäminen ei 
ole isotöistä kuin 
ensimmäisen tunnin 
ajan. Silloin maitoa 
pitää pyöritellä 
sievästi ja varoa 
polttamasta sitä 
pohjaan.

Martta Junttila


