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Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Palkanlaskenta ei varsinaisesti ole niin kutsutusti mediasek-

sikäs aihe.

Oulussa päätoimipaikkaansa pitävä Kirkon palvelukes-

kus on kuitenkin noussut otsikoihin useasti viime kuukausina.

Kirkon palvelukeskus hoitaa keskitetysti Suomen seurakun-

tien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidon ja pal-

kanlaskennan. Kipan päätoimipaikka on Oulussa, tuomiokir-

kon naapurissa.

Kaikkien seurakuntien pitää liittyä Kipaan vuoteen 2017 

mennessä. Kirkon taloushallinto siis keskitetään. Päätös on kui-

tenkin kohdannut myös vastarintaa. 

Esimerkiksi Espoo ja Vantaa haluaisivat ottaa aikalisän alkupe-

räisestä suunnitelmasta siirtyä Kipaan 2014 alussa. Ne ovat arvos-

telleet siirtymäaikataulua suurille seurakunnille liian tiukaksi.

”Suuret seurakuntayhtymät Kirkon palvelukeskukseen suun-

nitellusti”, otsikoitiin juhannuksen alla. Kirkon palvelukeskuk-

sen johtokunta linjasi tiedotteessaan, että myöhäistämistä esit-

täneillä seurakuntayhtymillä on edellytykset siirtyä asiakkaiksi 

alkuperäisen suunnitelman mukaan ensi vuoden alussa.

Kipa vastaa nyt yli 40 seurakunnan kirjanpidosta ja palkan-

laskennasta. Muutama seurakunta siirtyy asiakkaaksi vielä 

tämän vuoden puolella.

Ensi vuoden alussa Kipan tehtäväksi tulee 55 seurakunnan 

kirjanpito ja palkanlaskenta. Asiakkaita tulee porrastetusti 

vuoteen 2017 saakka; suurin erä, 120 seurakuntaa, viimeise-

nä vuonna.

Taloushallinnon keskittämisellä kirkko pyrkii säästämään 

vuosittain seitsemän miljoonaa euroa.

Suunnitelmien mukaan Kirkon palvelukeskus työllistää 

130 ihmistä Oulussa, Kuopiossa, Porvoossa ja Lahdessa, 

kun kaikki seurakunnat ovat mukana.

Mahtaako osa muutosvastarinnasta kummuta siitä, että 

Kipan pääpaikka ei ole pääkaupunkiseudulla?

Osatekijä lienee epävarmuus siitä, mitä tapahtuu seurakun-

tien taloushallinnon työntekijöille, jotka eivät ole vielä eläke-

iässä.

Keskittämisellä haetaan miljoonasäästöjä

NuorteN eliNyMPäriStöSSä lakkia 
on sopivaa käyttää lähes kaikkialla – har-
rastuksissa, nuorisotiloissa, kirjastoissa ja 
nuorten budjetille sopivissa ravintolois-
sa. Lakeilla viestitetään ryhmäidentiteet-
tejä, musiikkimakua ja arvomaailmaa. Se 
on asuste, josta luovutaan vain suihkus-
sa, vasemmistoliiton kansanedustaja  An-
na Kontula arvioi.

–Jos lakkisäännöstä voidaan joustaa 
jopa eduskunnan täysistunnossa, miksi 
se ei onnistuisi peruskoulussakin?

Kontulan mielestä koulun pelisääntö-
jen tulee pohjata ”lapsille tuttuun tapa-
kulttuuriin, ei vuosisadan takaisen maa-
ilman nostalgiaan”.

Verkkolehti Uusi Suomi 
2. heinäkuuta 

laSteNPSyKiatri Jari Sinkkonen ker-
toi jo keväällä 2008, että lapset tarvitse-
vat tylsyyttä kasvaakseen luoviksi ja op-
piakseen selviytymään elämästä. Ilosano-
ma vanhemmille kuului, että työntäyteis-
tä arkea ja jatkuvaa poissaoloa ei tarvitse 
korvata tekemisen aikatauluttamilla vii-
konlopuilla, reissuilla puuhakkaisiin lan-

dioihin tai tusinalla taitoja kartuttavia 
harrastuksia. 

”Pitäkää rohkeasti tylsää lasten kans-
sa”, sanoi Sinkkonen.

Toimittaja Tiina Suutari 
Kainuun Sanomissa 27. kesäkuuta

Kun tulin teatteriin, puhuttiin sanan tär-
keydestä. Alussa oli sana. Sitten tuli valo. 
Alussa jumala loi taivaan ja maan. Ei oh-
jaaja mikään jumala ole, mutta ajatus ti-
lan hahmottamisesta liittyy juuri tähän.
Ihmisen tehtävänä on tulla omaksi itsek-
seen. Olen siirtynyt sivuhenkilöksi vai-
moni sairauden vuoksi. Kun oppii tun-
temaan itseään, voi luopua edes hivenen 
itsekkyydestään. Käteen jää lopulta vain 
se, onko elämässä rakkautta vai ei. Ihmi-
nen kuulee rakastettunsa äänen kuin äi-
ti lapsensa.

Vanhat viisaat hengelliset opettajat 
ovat ohjaajia. Kun Valamossa kirjoitan 
matkustajakorttiin ammatikseni ohjaaja, 
minua alkaa hävettää ja naurattaa.

Ohjaa Kalle Holmberg Apu-lehden 
verkkojulkaisussa 28. kesäkuuta

 
aatoksia

Perusmummoja

”Jos mummot katoavat seura-
kunnan toiminnasta, saamme 
kysyä vakavasti, mikä meni vi-
kaan”, kyseli arkkipiispa Mart-

ti Simojoki avatessaan kirkolliskoko-
usta 1970-luvulla. Arkkipiispa käytti 
kirkon mummoista nimitystä ”perus-
mummot.”

Seurakuntaelämän kantava joukko 
on perusmummot. 

Nämä eläkkeellä olevat naisihmi-
set toimivat vapaaehtoisesti, keittävät 
ja kaatavat kahvia, leipovat ja myyvät. 
Ja ennen kaikkea perusmummot istu-
vat jumalanpalveluksessa uskollisesti. 

Näistä seurakuntalaisista saa työn-
tekijä itse paljon, heistä huokuu ystä-
vällisyyttä ja elämänvii-
sautta.

Tosiasia on, että seura-
kuntaväki on naisvaltaista 
ja ikääntynyttä. Pitäisikö 
nyt oikein tosissaan ruve-
ta nuorentamaan poruk-
kaa ja – jäykän ja ilotto-
man jumalanpalveluksen 
syyhän se onkin! –  järjes-
tämään mummoille omat 
messunsa? 

Tällaiseen remonttiin 
en usko ollenkaan. Ydinsanoman tu-
lee kelvata kaikenikäisille.

Sitä paitsi  monet lapset ja nuoret 
ovat suorastaan ihastuneita saades-
saan olla perusmummojen parissa. En-
nen vanhaan pidettiin terveen kristilli-
syyden perusmallina, että ”vanhat ovat 
nuorten tukena ja nuoret ovat vanho-
jen ilona.”

Perusmummot pitävät pintansa. 
Kuusamon suviseuroissa 1961 teol. lis. 
Kullervo Hulkko piti ansiokasta esitel-
mää Lars Levi Laestadiuksesta, jonka 
kuolemasta oli kulunut sata vuotta.

Kesken esityksen kuulin edessä-
ni istuvien mummojen tuhisevan: 
”Kaikkeen sitä kulutetaan hyvää seu-

ra-aikaa!”
Pidin vaalipuhetta 

erään paikkakunnan val-
tuustosalissa. Väkeä oli 
kohtalaisesti. Edessä istui 
neljä huivipäistä perus-
mummoa. 

Pahat aavistukseni he-
räsivät kun huomasin 
mummojen ottavat käsi-
laukuistaan virsikirjat. 

Aloitin: ”Hyvät kuu-
lijat! Maamme ulkopoli-

tiikassa olemme vankkumattomasti 
koe tellulla K-linjalla.” 

Keskimmäinen mummo kääntyi 
vierustoveriin päin: ”Kuulitko mitä 
se sanoi?” 

Jatkoin: ”Mutta sisäpolitiikassa 
kohtamme näinä aikoina monia suu-
ria ongelmia, joista työttömyys…”

”Kyllä on tuo Piri mennyt kuivak-
si, lähdetään pois”, sanoivat mummot.

Ihanat perusmummot.

ERKKI PIRI

Pitäisikö 
nyt oikein 
tosissaan ruveta 
nuorentamaan 
porukkaa ja 
järjestämään 
mummoille 
omat messunsa? 
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Kirkon palvelukeskuksen 
on pakko pysyä aikataulussa
osa seurakunnista 
haluaa lykätä Kirkon 
palvelukeskuksen 
asiakkaaksi siirtymistä. 
Palvelukeskuksesta 
vakuutetaan, että 
seurakunnat hyötyvät 
siirtymisestä. 
Keskittäminen 
mahdollistaa esimerkiksi 
laadukkaampien 
tietojärjestelmien 
käyttöönoton.

Kirkon palvelukeskus, tut-
tavallisemmin Kipa, huo-
lehtii jatkossa keskitetysti 
seurakuntien kirjanpidon 

ja palkanlaskennan tehtävistä. 
Seurakuntia otetaan palve-

lukeskuksen asiakkaiksi pikku-
hiljaa vuosien 2012–2017 aika-
na. Siirtymisaikataulusta on so-
vittu seurakuntien kanssa hyvis-
sä ajoin. 

Jotkut seurakunnat ovat kui-
tenkin toivoneet muutoksia sovit-
tuun aikatauluun. Muun muassa 
Espoon ja Vantaan seurakunnat 
ovat ilmoittaneet halustaan lykä-
tä liittymistä vuoteen 2017. Alku-
peräisen sopimuksen mukaan Es-
poo ja Vantaa olisivat siirtyneet 
Kipan asiakkaiksi vuonna 2014.

Palvelukeskuksen asiakaspal-
velupäällikkö Anne Saloniemi 
huomauttaa, että Kirkon palve-
lukeskuksen perustaminen ja 
viiden vuoden siirtymäaika on 
kirjattu lakiin. Siksi siirtymisen 
on pakko tapahtua vuoteen 2017 
mennessä. 

Lisäksi aikatauluun vaikuttaa 

se, että palvelukeskus perustetaan 
lainarahan turvin.

– Lainat pitää maksaa takaisin 
suunnitellussa aikataulussa, Salo-
niemi muistuttaa.

Rauhan Tervehdyksen tilaaja-
seurakunnista lähes kaikki ovat 
jo Kipan asiakkaita. Muhos, Sii-
kalatva ja Tyrnävä liittyvät vuon-
na 2015. Kipan päätoimipiste si-
jaitsee Oulussa.

Siirtyminen on 
suuri muutos
Etelän suurten seurakuntien liit-
tymisen lykkäytyminen johtaa 
monenlaisiin hankaluuksiin pal-
velukeskuksen aikataulujen ja ra-
hoitussuunnitelmien suhteen. 
Esimerkiksi Lahden toimipisteen 
perustamista varten tehdyt val-

mistelut jouduttiin perumaan. 
Toimipisteen henkilöstön haku-
prosessi oli jo loppuvaiheessa ja 
toimitilat vuokrattuna.

Vaikka Kipassa harmitellaan 
seurakuntien liittymishalukkuu-
den heikkoutta, sieltä löytyy myös 
ymmärrystä seurakuntien pelko-
ja kohtaan.

– Muutos on iso. Siirtyminen 
on alussa työlästä, kun kaikkien 
pitää opetella uudet toimintata-
vat ja uudet järjestelmät, Salonie-
mi pohtii.

Palvelukeskuksen henkilökun-
ta pyrkii omalta osaltaan helpot-
tamaan siirtymistä.

– Kehitämme jatkuvasti kou-
lutusta ja uusien asiakkaiden vas-
taanottamista. Pyrimme jaka-
maan paljon tietoa seurakuntaan 

sekä oikaisemaan huhuja ja vää-
rinkäsityksiä, Saloniemi kertoo.

Kipassa kiinnitetään huomiota 
juuri asiakaspalveluun. Saloniemi 
kertoo, että he ovat saaneet kehu-
ja palvelualttiudesta.

Laadukkaampia 
palveluja
Vaikka Kipan asiakkaaksi siirty-
minen voi alkuvaiheessa tuntua 
työläältä, Saloniemi uskoo seura-
kuntien saavan Kipan kautta laa-
dukkaampia palveluja kuin he 
pystyisivät itse tuottamaan.

– Taloushallinnossa tehdään 
vielä monessa paikassa runsaas-
ti käsityötä. Keskittäminen mah-
dollistaa sen, että seurakunnat 

Asiakaspalvelupäällikkö Anne Saloniemi kehuu Kipan henkilökuntaa palvelualttiiksi.

Useimmissa paikoissa väki vähe-
nee luonnollisesti eläkkeelle jää-
misen kautta, Saloniemi arvelee.

– Tiedän kuitenkin niitäkin 
seurakuntia, joiden taloushallin-
nossa keski-ikä on noin 40 vuot-
ta. Niissä tilanne on hankalampi.

Kipaan on haettu työntekijöi-
tä ennen kaikkea seurakunnista. 
Kaikki eivät kuitenkaan ole in-
nokkaita muuttamaan työn pe-
rässä. Palvelukeskuksen perus-
taminen onkin tuonut uusia työ-
paikkoja Oulun seudulle.

– Meillä on tällä hetkellä yli 
puolet työntekijöistä sellaisia, jot-
ka eivät ole työskennelleet aikai-
semmin seurakunnassa tai kir-
kossa, Saloniemi laskeskelee.

Kipa syntyi 
tarpeeseen
Palvelukeskus syntyi selvän muu-
tostarpeen takia. Jopa 35 prosent-
tia tällä hetkellä seurakuntien ta-
loushallintoa hoitavasta henkilö-
kunnasta jää eläkkeelle vuoteen 
2017 mennessä. 

Kipan avulla kirkko pyrkii 
pärjäämään sillä henkilöstömää-
rällä, mikä eläköitymisen myötä 
jää jäljelle.

– Keskittäminen on muuten-
kin järkevää. Kirkon henkilöstö-
määrä ei suuresti eroa esimerkik-
si Tampereen kaupungin henki-
löstöstä. Eihän sielläkään hoideta 
kirjanpitoa sadoissa eri yksiköis-
sä, Saloniemi tiivistää.

Oulun alueella palvelukeskuk-
sen päätoimipiste tarjoaa töitä 85 
työntekijälle. Sivutoimipisteitä 
perustetaan Porvooseen, Lahteen 
ja Kuopioon

KAISA ANTTILA

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

Vanhusten yksinäisyys 
sai lahjoittajat liikkeel-
le: Oulun ev.lut. seura-
kuntien vuoden 2013 

Yhteisvastuukeräyksen tuotto 
on 80 694 euroa. 

– Keräys herätti tänäkin 
vuonna positiivista kiinnos-
tusta. Ihmiset ovat huolissaan 
vanhusten tilanteesta. 

Esimerkiksi vanhusten ul-
koilutempaukseen saatiin hy-
vin vapaaehtoisia mukaan, 
kertoo Karjasillan seurakun-
nan diakoniatyöntekijä Asta 

Leinonen.
Tuottoisimpia keräysme-

netelmiä kaikissa seitsemässä 
seurakunnassa olivat lipaske-
räys, myyjäiset ja tapahtumat.

Oulun ev.lut. seurakunnis-
sa tämän vuoden keräysvaro-
ja käytetään muun muassa ko-
tikäynteihin vanhusten luona, 
virkistystapahtumien järjestä-
miseen sekä heikossa taloudel-
lisessa asemassa olevin van-
husten avustamiseen esimer-
kiksi lahjakortein.

Yv-keräys tuotti 
Oulun seurakunnissa 
80 000 euroa ”Minä annan tulevaisuuden ja 

toivon” on juhlateemana 12.–14. 
heinäkuuta Kempeleessä pidettä-
villä Rauhan Sanan Suvijuhlilla.

Suvijuhlien yhteyteen on jo 
vuosia kuulunut teemaseminaari. 
Tällä kertaa se on ”tulevaisuusse-
minaari”, jonka pääpuhujana on 
kansainvälisen kristittyjen ihmis-
oikeuksia edistävän järjestön joh-
taja, rovasti Johan Candelin.

Candelin on osallistunut vii-
me vuosina tiiviisti mm. arabi-
maissa tapahtuneen poliittis-us-
konnollisen murroksen seuraa-
miseen ja on neuvotteluissa uu-
sien vallanpitäjien kanssa nosta-
nut esille kristillisten vähemmis-

töjen oikeuksia islamilaisessa ym-
päristössä.

Avajaisseurat antavat startin 
perinteisemmälle juhlaohjelmal-
le. Puhujien joukosta löytyvät 
muun muassa Snellman Oy:n toi-
mitusjohtaja Martti Vähäkangas, 
Ruijassa syrjäytyneiden ja koulu-
pudokkaiden parissa työskentele-
vä koordinaattori Henry Bårdsen 
ja pastori Jorma Puhakka Kalajo-
en Himangalta.

Juhlateemaa avataan eri seu-
ratilanteissa. Päivien pääteemas-
ta pitää raamattuopetuksen seu-
rakunnan kirkkoherra Pekka Re-
humäki. Juhlilla on lisäksi run-
saasti musiikkiohjelmaa.

Lauantain ehtookellojen ai-
kaan alkaa juhlien ehtoollisen-
vietto. Siinä palvelevat piispa Sa-
muel Salmi ja rovasti Ari Juntu-
nen.

Lähetysjuhlassa sunnuntaina 
puhuu muun muassa Viron lu-
terilaisen kirkon arkkipiispa An-
dres Põder. 

Juhlapaikkoina ovat Kem-
peleen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko ja Kempeleen koulukes-
kus.  Järjestäjinä toimivat Oulun 
Rauhan Sana r.y., Lähetysyhdis-
tys Rauhan Sana r.y. ja Kempeleen 
seurakunta.

Suvijuhlien ohjelma löytyy 
osoitteessa www.lyrs.fi.

Rauhan Sana juhlii 
ensi viikolla Kempeleessä

saavat käyttöönsä huippuluokan 
tietojärjestelmiä.

Vaikka keskittäminen vähen-
tää työpaikkoja, irtisanomisia tu-
lee vähän.

– Mahdolliset irtisanomi-
set ovat seurakuntakohtaisia. 

rauhan 
tervehdyksen 
tilaajaseurakunnista 
lähes kaikki ovat jo 
Kipan asiakkaita. 
Muhos, Siikalatva 
ja tyrnävä liittyvät 
vuonna 2015. 
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Onko monikaan tullut 
ajatelleeksi, mitä on 
Jumalan kymmenes-
tä käskystä yleisimmin 

rikotaan? Varmasti ei ainakaan 
riittävän usein tulla ajatelleeksi, 
että se on viides käsky: Älä tapa.

Tappaminen ei tässä yhte-
ydessä tarkoita yksin hengen 
riistämistä toiselta ihmiseltä, 
vaan tappamista esiintyy myös 
psyykkisessä muodossa, ja se il-
menee toisen ihmisen halvek-
suntana ja tieten tahtoen tapah-
tuvana alistamisena.

Koska Jumala on rakkaus, 
hän tahtoo meidän rakastavan 
lähimmäistämme niin kuin it-
seämme. 

Jokaisen ihmisen elämä on 
Jumalan lahja ja näin ollen 
meistä jokainen on arvokas. Ju-
mala loi ihmisen omaksi kuvak-
seen. Emme saa tuottaa lähim-
mäisellemme vahinkoa emme-
kä kärsimystä, vaan meidän on 
suojeltava häntä kaikissa olo-
suhteissa. Erityistä tukea on an-
nettava niille, jotka sitä tarvitse-
vat, eli kaikkein heikoimmille.

Käsky lähimmäisen rakasta-
misesta koskee sekä yksilöä et-
tä yhteisöä. Esivallan tehtävä on 
puolustaa niitä, joiden elämää 
tai hyvinvointia uhataan, ja se 
puolestaan edistää rakkauden 
toteutumista yhteiskunnassa. 

Yksilöinä emme saa ottaa oi-
keutta omiin käsiimme. Jos va-
hingoitamme ihmistä ja elämää, 
olipa tuo vahingoittaminen sit-
ten fyysistä tai psyykkistä, vas-
tustamme Jumalaa ja hänen 
luomistyötään.

Jeesus sanoo: "Teille on ope-

yleisimmin rikottu viides käsky

rauhan 
tervehdys 

kesäaikataulussa
Lehti ilmestyy 

joka toinen viikko 

18.7., 1.8., 15.8. ja 29.8.

rauhaN terVehdyKSeN toiMituKSella oli 27.6. tuomiokirkon 
pihamaalla toriteltta Oulun Päiviin liittyen. Muiden muassa Elsi Salovaara ja 
Matti Pikkarainen pistäytyivät paikalla. Moni pisteellä kävijä kuvasi kaveria 
tai kuvautti itsensä kuvaseinäkkeellä joko Aatamina, Eevana tai pappina.
Toimituksen teettämä kuvaseinäke kirvoitti juttua myös Facebookissa:
– Jostain syystä heräsi kysymys: miksi miehellä viikunanlehti ja naisella ei 
mitään???? Missä tasa-arvo, kysyn vaan!, kyseli Saija Hellström.
–Onko kristinuskostamme tullut sirkusviihdettä? :-),  kommentoi puolestaan 
Heikki Myllylä.

tettu tämä isille annettu käs-
ky: 'Älä tapa.' Se, joka tappaa, 
on ansainnut oikeuden tuomi-
on. Mutta minä sanon teille: jo-
kainen, joka on vihoissaan vel-
jelleen, on ansainnut oikeuden 
tuomion." (Matt. 5:21-22)

Älkää ottako oikeutta omiin 
käsiinne, rakkaat ystävät, vaan 
antakaa Jumalan osoittaa vi-
hansa. Onhan kirjoitettu: "Mi-
nun on tuomio, minä maksan 
tekojen mukaan", sanoo Herra. 
(Room. 12:19)

Rakkaus ei tee lähimmäisel-
le mitään pahaa. (Room. 13:10)

Jeesus, Jumalan poika syntyi 
maan päälle julistamaan rak-
kauden sanomaa. Meillä tääl-
lä maan päällä elävien, suuren 
ja ainutlaatuisen elämän lahjan 
saaneina on velvollisuus viedä 
tätä sanomaa omalta osaltam-
me eteenpäin.

VEIKKO TIITTO
Oulunsalo

Palautetta  facebook.com/rauhantervehdys

Näkemäni ei vastaa kuvaani 
juhannusjuhlasta. Koska mak-
san kirkollisveroa kohtuulli-
sen summan vuodessa, olisi 
mielestäni perusteltua odottaa 
lämmintä vastaanottoa, laadu-
kasta, iloista  ja kaikki ikäluo-
kat huomioivaa ohjelmaa. 

Missä olivat suuren kotiseu-
rakuntani työntekijät, diako-
nia- ja lapsityöntekijät etune-
nässä? Minne jäivät hymyt ja 
tulijoiden kohtelu kauan odo-
tettuina ystävinä? Jos olisin ol-
lut yksinäinen, Ouluun juuri 
muuttanut juhannuksenviet-
täjä, olisiko kukaan kohdan-
nut minua? 

Miksi juontaja oletti, että 
minulla on mukanani oma vir-
sikirja? Sitä ei lukenut missään.

Tiedän, että suurin osa osal-
listujista oli varmaankin juh-
liin tyytyväinen. Heidän kes-
ki-ikänsä oli kuitenkin neli-
senkymmentä vuotta omaani 
enemmän. He kuuluvat kirk-
koon vakaasti, ja hyvä niin. 
Minun ikäluokkani vaatii kui-
tenkin toiminnalta enemmän. 
Jos tämä juhla on kirkon käyn-
tikortti, kirkko aliarvioi sekä 
asiaansa että jäseniään.

Ulla

• Toimittaja Pekka Helin sai pa-
lautetta mieslukijalta. Palaut-
teen antajan mielestä Helin on 
ainoa kirjoittaja Oulun seudul-
la, jolla on oma ääni.

(Palaute 19.6.2013)

Voi hyvänen aika! Kyllä su-
viseuroissa on tärkeämpää it-
se seurat ja Jumalan sana kuin 
ruuhkat. Rt raportoi vain ruuh-
kista, kyllä ruuhkista selvitään, 
kun vain ihmiset tulisivat kuu-
lemaan ja kuuntelemaan ja sy-
dämeensä kätkemään.

(Verkkopalaute 21.6.2013)

Olen yli kolmekymppinen, 
kirkkoon kuuluva nainen. 
En osallistu aktiivisesti seu-
rakunnan toimintaan, mut-
ta olen seurakunnan nuoriso-
työn kasvatti ja ollut aina myös 
kohtuullisen sitoutunut kirkon 
jäsenyyteen. 

Päätin osallistua seurakun-
nan juhannusjuhliin Hietasaa-
ressa perheeni ja samaan ikä-
luokkaan kuuluvien ystävieni 
kanssa. Päädyimme kuitenkin 
poistumaan juhlista pian nii-
den alkamisen jälkeen. Miksi?

1. Kukaan ei toivottanut 
minua ja seuruettani tervetul-
leeksi. 

2. Autojen paikoitusta oh-
jaavalta työntekijältä saim-
me jokseenkin epäystävälli-
seen sävyyn annetun käskyn 
ajaa automme kauemmas kaa-
vailemastamme parkkipaikas-
ta, jotta huonojalkaisille jäisi 
enemmän tilaa. Sisällön ym-
märrän, epäkohteliaisuutta en.

3. Kukaan ei tullessamme 
kertonut, mitä juhlissa tapah-
tuu ja missä järjestyksessä. Kä-
vin kysymässä mahdollisuu-
desta ostaa suuhunpantavaa, 
mutta sitä sai kuulemma vas-
ta klo 19 jälkeen (juhla alkoi 
klo 18). Etenkin lapsiperheitä 
ajatellen tämä tuntuu turhal-
ta kyykyttämiseltä. Kiitokset 
kuitenkin ystävällisille talkoo-
laisille.

4. Seurueemme lapsille ei 
ollut järjestetty minkäänlaista 
toimintaa. Ei puhettakaan ul-
koleikkivälineistä, onginnasta, 
vesipisteestä tai lastenohjaajis-
ta tutustumassa kaltaisiimme 
nuoriin perheisiin.

5. Ilta alkoi lipunnostolla, 
jonne vakiokävijöiden (?) pe-
rässä suunnistimme. Juontaja 
kertoi, että ensimmäisenä oh-
jelmassa olisi kymmenen ke-
säistä laulua käsittävä yhteis-
lauluosuus. En tiedä, miten 
juhla jatkui, sillä poistuimme 
paikalta ennen laululistan eh-
timistä puoleenväliin. 

Nuorten miesten juurevaa 
veisuuta uudella levyllä

Herättäjä-Yhdistys julkai-
see Haapajärven herättä-
jäjuhlilla 5.–7. heinäkuu-
ta uutuusäänitteen Vei-

suuveljet. 
Tilastojen mukaan nuoret ai-

kuiset ovat suurin kirkosta eroava 
ryhmä. Kirkon sisällä taas kuu-
lee sanottavan, että nuoret pitävät 
vain kevyestä musiikista. Kumpi-
kaan väite ei ole koko totuus.

Pääkaupungissa on jo kuuden 
vuoden ajan kokoontunut jouk-

ko kolmekymppisiä miehiä vei-
saamaan mieskuorona virsiä.  

Työn tuloksia on kuultavis-
sa levyllä, jonka julkistamiskon-
sertti pidetään Haapajärven mo-
nitoimitalossa 5.7. kello 20. 

Levyllä kuullaan  neliäänises-
ti virsiä niin Siionin virsien kuin 
eri aikojen virsikirjojen puolelta. 

Omalla alueellaan Herättäjä-
Yhdistyksen kirkkopyhissä suo-
siota niittänyt kuoro jakaa herk-
kää tulkintaansa näin nyt myös 

laajemmalle kuulijakunnalle. 
Kuoron on perustanut ja sitä 

johtaa itse rivistössä mukana lau-
laen Herättäjä-Yhdistyksen mu-
siikkisihteeri Samuli Korkalai-
nen, joka on koulutukseltaan se-
kä kanttori että pappi.

Konsertissa esiintyvät myös 
Herännäisnuorten kuoro ja Ou-
lun körttiopiskelijoiden kuoro.

aatami ja eeva ihmetyttivät
tuomiokirkon takapihalla

terveisiä juhannusjuhlasta
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hänninen 
pahoitteli
SRK:n pääsihteeri Tuomas 
Hänninen totesi Kotimaa24:lle 
viikonloppuna, että piispa Sa-
muel Salmen julistama syn-
ninpäästö ei ole sama kuin 
vanhoillislestadiolaisen usko-
vaisen ihmisen julistama syn-
ninpäästö. Hännisen mukaan 
vanhoillislestadiolaisessa liik-
keessä synninpäästön ajatel-
laan olevan pätevä, kun sen ju-
listajalla on Pyhä Henki. Sii-
hen, onko piispa Salmella Py-
hä Henki, Hänninen vastasi 
vain, että asia Salmen itsensä 
arvioitavissa.

Hänninen sanoo pahoittele-
vansa lausuntonsa aiheuttamaa 
mielipahaa. Hän kuitenkin to-
teaa, ettei voinut Kotimaa24:n 
toimittajan asiaa kysyessä "kä-
vellä omantuntonsa yli".

Hänninen sanoo, että ase-
massaan herätysliikkeen pää-
sihteerinä hänen tulisi kyetä 
lausumaan kommenttinsa ra-
kentavasti ja ystävällisesti. Hän 
toivoo, että piispa Salmi jaksaa 
ymmärtää asian ja yhteistyö 
voisi jatkua.

– Arvostan piispa Samuel 
Salmea henkilönä ja erityises-
ti hänen haastavaa tehtävään-
sä kirkkomme ja oman hiip-
pakuntansa piispana, Hänni-
nen sanoo.

Salmi toimi ensimmäistä 
kertaa ei-vanhoillislestadiolai-
sena liturgina liikkeen suviseu-
roilla.

oulun 
hiippakunnassa 
eniten 
kesäjuhlia
Oulun hiippakunnassa järjes-
tetään ylivoimaisesti enemmän 
herätysliikkeiden kesäjuhlia 
kuin muissa hiippakunnissa. 
Tämä käy ilmi, jos tarkastel-
laan seitsemän eri herätysliik-
keen kesäjuhlien pitopaikkoja 
2000-luvulla eli vuosina 2000–
2014. Vuoden 2014 juhlapaik-
kakunnat tiedetään jo.

15 vuodessa on pidetty tai 
myös tämä ja ensi vuosi huo-
mioiden tullaan pitämään 
kaikkiaan 105 juhlat. Niistä 
Oulun hiippakunnan alueel-
la on eri liikkeiden kesäjuhlien 
juhlakenttä 42 kertaa.

Tarkastelu osoittaa, että he-
rätysliikkeiden kesäjuhlia jär-
jestetään edelleenkin useim-
min siellä, missä liikkeiden 
kannatus on ollut historialli-
sesti vahvinta.

Maata kiertelemässä

Maalaukset ja veistokset 
Jeesuksen ristiinnau-
litsemisesta eivät me-
ne enää entiseen ta-

paan kaupaksi. Näitä taidehisto-
rian merkittäviä teoksia myydään 
huutokaupoissa halvemmalla ar-
voonsa nähden.

Esimerkiksi joulukuussa huu-
tokaupattiin Lontoon taidehuu-
tokaupassa Sotheby’s:ssä 1500-lu-
vulta peräisin oleva hollanti-
lainen ristiinnaulitsemisveistos      
 27 000  punnalla, kun sen hin-
naksi oli arvioitu 31 500–47 000 
puntaa.

–Jopa mestareiden julkaise-
mia krusifikseja voi saada halval-
la, sanoo renessanssi- ja barokki-
taiteen kuraattori Joaneath Spi-
cer The Walters Art museosta, 
Baltimoresta. 

Krusifikseista ei enää tarjota huutokaupoissa
Oman 
suosionsa uhri
Spicer ei ole ostanut krusifikseja 
vähään aikaan museolle.

–Kristillinen taide on joutunut 
osittain oman suosionsa uhriksi, 
Spicer miettii.

–Jos haluan esimerkiksi pronssi-
sen krusifiksin, varastossa on useita 
hienoja kappaleita, nainen kertoo. 

Kulttuurillisilla tekijöillä on 
oma vaikutuksena heikkeneviin 
hintoihin. Yksi syy voi olla muut-
tuneet palvontamenot: keskity-
tään enemmän sanoihin ja mu-
siikkiin kuin kuvataiteeseen. 

Toinen, suurempi tekijä, voi ol-
la haluttomuus avoimesti ja julki-
sesti näyttää omaa uskonnollista 
sitoumusta.

Perinteisesti katolisessa kir-
kossa taide on ollut merkittävässä 
asemassa hengellisissä kokemuk-

sissa. –Taiteen merkityksen vähe-
nemisellä on ollut vaikutusta suo-
sioon, Spicer toteaa.

–Katoliset eivät enää mielel-
lään esittele taidetta kotonaan, 
kertoo koristeellisen taiteen ku-
raattori Eric Schmidt.

Kotialttareista on hänen mu-
kaansa tullut harvinaisia.

Katolisen America-lehden pää-
toimittaja, jesuiittapappi James 
Martin myöntää näin oleva.

– Elämme yhä vähemmän us-
konnollisen kulttuurin keskellä. Ka-
toliset eivät halua esitellä hurskaut-
taan seinillään, koska pelkäävät sen 
ärsyttävän ihmisiä, Martin sanoo.

Raju taide-aihe 
herättää tunteita
Hyvinvointisaarnojen ollessa hy-
vin suosittuja, ihmiset eivät muis-
ta kristinuskon käsitteitä synti ja 

kärsimys.
–Jos ei ole uskonnollinen, ku-

va ristiinnaulitusta ihmisestä voi 
olla hyvin epämiellyttävä. Se on 
kuin kuva miehestä sähkötuolis-
sa, Martin miettii.

Keräilijät taas etsivät nimen-
omaan taidetta, joka vetoaa tun-
teisiin. Monille se tarkoittaa ny-
kytaidetta kuten Andy Warholin 
teoksia. Uskonnollisia ja tunteisiin 
vetoavia on myös vanhojen mesta-
rien julkaisemissa teoksissa.

–Se on kysynnän ja tarjon-
nan laki, sanoo Margi Schwartz 
Sothesby’s:tä.

–Uskon, että kun keräilijät 
huomaavat teosten rajallisuuden, 
yhä useammat kiinnostuvat. Tätä 
taidetta ei enää tehdä.

PAULIINA MARTTILA
Lähde: www.religionnews.com

Seurakunnat työllistävät nuoria
oulun seudun 
seurakunnissa 
työskentelee kesän 
mittaan yli 200 
kesätyöntekijää. 
Joukossa on sekä nuoria 
kesätyöseteliläisiä että 
koko kesäksi palkattuja 
työntekijöitä.

Seurakunnat ovat merkit-
täviä kesätyöntekijöiden 
työllistäjiä. Koko maassa 
seurakunnat työllistävät 

noin 4 000 työntekijää. 
Oulun seudulla työpaikko-

ja on yli 200. Näistä lähes puolet 
työskentelee Oulun seurakuntien 
hautausmailla.

Monet työpaikoista ovat ly-
hytaikaisia, nuorille sopivia teh-
täviä. Joukossa on myös pidem-
mäksi aikaa palkattuja nuoria se-
kä aikuisia.

Tilaisuus 
mahdollisimman monelle
Siikalatvalla jopa 15 nuorta pää-
see tänä kesänä kokeilemaan kir-
kon oppaan töitä. Talouspäällik-
kö Tarmo Myllykoski huomaut-
taa, että työllistettyjen nuorten 
suurta lukumäärää selittää alu-
een kolme tiekirkkoa. Taustalla 
on myös pyrkimys tarjota kesä-
töitä mahdollisimman monelle.

– Nuoret työskentelevät kaksi 
viikkoa kerrallaan. Se on osoit-
tautunut sopivaksi ajaksi, Mylly-
koski kertoo.

– Otamme töihin 16 vuotta täyt-
täneitä nuoria. Pyrimme siihen, et-
tä kukaan ei pääsisi oppaaksi kahta 
kertaa peräkkäin. Jos hakijoita on 
enemmän kuin paikkoja, arpa rat-

kaisee kuka saa paikan.
Muhoksella arpa ratkaisi puu-

tarhatyöntekijöiden valinnassa, 
talouspäällikkö Riitta Kukkoho-
vi-Colpaert kertoo.

– Tänä vuonna ei ollut yhtään 
sellaista hakijaa, joka olisi ollut 
hautausmaalla myös aikaisem-
pina vuosina. Siksi kaikki puu-
tarhatyöntekijät valittiin arvalla. 
Tavallisesti otamme uusien lisäk-
si pari kokeneempaa työntekijää, 
jotka voivat neuvoa uusia käytän-
nön asioissa.

Muhoksen hautausmaalla 
työskentelee kolme nuorta ker-
rallaan. Nuoret vaihtuvat puoles-
savälissä kesää.

– Tällä tavalla pystymme tar-
joamaan töitä mahdollisimman 
monelle. On tärkeää, että muhos-
laisilla nuorilla on töitä tarjolla, 
Kukkohovi-Colpaert painottaa.

Arvoihin 
sopivaa työtä
Oulussa tuomiokirkon kahvila 
Café Kryptassa hyödynnetään ke-
sätyöseteliä. Kesätyöseteli on Ou-
lun kaupungin antama tuki työn-
antajalle 15–17-vuotiaiden nuor-
ten palkkaamiseen. 

Setelin avulla nuori työlliste-
tään 60 työtunniksi. Café Kryp-
ta työllistää yhteensä 14 nuorta, 
joista 12 on palkattu kesätyösete-
lin avulla.

Koko kesäksi on palkattu kak-
si vastaavaa kesätyöntekijää. Toi-
nen heistä on 21-vuotias Riikka 
Kujala. Hänen työhönsä kuuluu 
monenlaisia kahvilan pyörittä-
miseen liittyviä tehtäviä, kuten 
leipomista, asiakaspalvelua ja ra-
hanlaskentaa.

– Tämä on ehdottomasti yksi 
parhaista kesätyöpaikoista joissa 
olen ollut, Kujala hehkuttaa.

Hän on käynyt talouskou-
lun, mutta hänen tavoitteensa on 
päästä opiskelemaan yhteisöpe-
dagogiikkaa. Vaikka Kujala pyr-
kii toiselle alalle, hän on viihty-
nyt kesätyössään.

– Tämä työ tuntuu omalta. Li-
säksi täällä on lämmin ilmapii-
ri. On mukava tehdä töitä, jotka 
eivät sodi omia arvoja vastaan. 
Kahvilan tulotkin menevät hy-
vään tarkoitukseen, Kujala pohtii.

Kahvilatyöntekijän tehtävät 
eivät ole hengellisiä, mutta Kuja-
la on huomannut uskonnon nä-
kyvän työssään ikään kuin ohi-
mennen.

– Ihmiset alkavat helposti ju-
tella, ja voivat esimerkiksi toivot-
taa siunausta. Olen myös saanut 
esitellä kryptaa, jossa kahvila toi-
mii, hän kertoo.

Vastaava kesätyöntekijä tekee 
paljon töitä parin viikon välein 
vaihtuvien kesätyöseteliläisten 
kanssa. Kujala arvelee, että myös 
nuoremmat työntekijät ovat viih-
tyneet paikassa. Hän on itsekin 
halunnut vaikuttaa hyvään työ-
ilmapiiriin.

– Pyrin pysymään samalla ta-
solla nuorten kanssa. Puhallam-
me yhteen hiileen, hän vakuuttaa.

KAISA ANTTILA

Riikka Kujala arvostaa työpaikan lämmintä ilmapiiriä.

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

on mukava tehdä 
töitä, jotka eivät 
sodi omia arvoja 
vastaan.

Riikka Kujala



6    Nro 23    4.–18.7.2013

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

Fanita rauhan tervehdystä!
anna palautetta tuoreeltaan

www.facebook.com/rauhantervehdys

yhdistykset

Muut seurakunnat

Herättäjäjuhlat Haapajärvellä: Juhlat alkavat pe 5.7. ja päättyvät su 7.7. 
Tervetuloa juhlille! 

AnnaLiisa
Valtavaara Tor Spiik

Su 7.7. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS
Ma 8.7. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Su 14.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ma 15.7. klo12.00 RUKOUSHETKI

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 7.7. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus,
Esko Kokkonen, Teija Msita, Juliana Rutengwa. 
Musiikissa Armas Palm ja Nando. Su 7.7. klo 17 
International Service at Toppila-Center, Paaka-
katu 2. Ke 10.7. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Pirjo ja Hannu Orava, todistuspuheenvuoroja. 
Su 14.7. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Hannu 

Orava, Juha Hilli, Maaret ja Ari Natunen. Su 14.7. klo 17 International Service
at Toppila-Center, Paakakatu 2. Ke 17.7. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Raili Harjula, Pirjo Orava. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. www.uskotv.fi   
TERVETULOA!

Kesällä ei seuroja.  
Sunnuntaiseurat jatkuvat 28.7.
Pe – Su 12. – 14.7.  
Suvijuhlat Kempeleessä.
Tervetuloa!

’’Minä annan
tulevaisuuden ja toivon’’

Rauhan Sanan
S U V I J U H L AT

Kempele 12.–14.7.2013
www.lyrs.fi

p. 040 528 0666

To 4.7. klo 19 Rukousilta, Henry & Maruska 
Lindgren, Maria & Vesa Seppänen. Su 7.7. klo 
18 Ehtoolliskirkko, Henri Tuhkala & nuoret.

Ke 10.7. klo 18 Nuortenilta. To 11.7. klo 19 LÄHDE-ilta. Päivi Tuohimaa,
Amadeus Oilinki. Pe 12.7. klo 18 Totuus13 Palvelun ilta, palveluun varustamista, 
ryhmien muodostamista ja ohjausta, rukousta. Su 14.7. klo 18 Iltakirkko, Toni 
Väyrynen, Juha Pätsi. Ke 17.7. klo 18 Nuortenilta. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Vanhoillislestadiolainen 
liike eli SRK haluaa pa-
peille omantunnon va-
pauden, jos sukupuoli-

neutraali avioliittolaki hyväksy-
tään.  Tällöin kenenkään papin ei 
tarvitsisi vihkiä samaa sukupuol-
ta olevia avioliittoon, jos se on hä-
nen vakaumuksensa vastaista.

Asia nousi esille Suviseuroissa, 
jotka pidettiin viikonvaihteessa 
Pudasjärvellä.

Jos sukupuolineutraali avio-
liittolaki tulisi voimaan, van-
hoillislestadiolainen liike voi-
si mahdollisesti jopa jättää Suo-
men evankelis-luterilaisen kir-
kon. Näin kertoo SRK:n puheen-
johtaja Olavi Voittonen.

– Jos tuollainen lainsäädän-
nöllinen muutos tulee, joudum-
me arvioimaan asiaa, emme vain 
tämän yksittäisen kysymyksen 
kannalta vaan laajemmin: missä 
määrin kirkko on luopunut peri-
aatteistaan, Pyhästä Raamatusta, 
uskon ja elämän ylimmästä oh-
jeesta. Joudumme tekemään rat-
kaisumme tältä laajemmalta poh-
jalta.

Jos SRK-lestadiolaisuus lähtee 
kirkosta, se ei tee sitä liikkeenä 
vaan yksittäisten jäsentensä kaut-
ta. Vanhoillislestadiolaisuus ei ole 
liikkeenä kirkon jäsen. Voittonen 
uskoo, että jäsenet ajattelevat sa-
mansuuntaisesti.

– Kunkin suhde kirkkoon on 
henkilökohtainen, mutta voidaan 
sanoa, että meidän keskeinen yh-
teinen uskonymmärryksemme 
on silloin varmasti tässäkin asi-
assa yhteinen.

Voittonen huomauttaa, että tä-
tä nykyä vanhoillislestadiolaisel-
la papistolla on tehtävässään täy-
si vapaus  julistaa Jumalan sanaa.

Voittonen  
huolissaan kirkosta
Voittonen on huolissaan kirkon 
nykytilasta.

– Kirkon elämässä huolestut-
tavat eniten ne yksittäiset ilmiöt, 
joissa selvästi ollaan luopumassa 
kirkon ja kristikunnan vanhois-
ta periaatteista, lähtökohdista, 

joiden osalta menneet sukupol-
vet ovat saaneet voiman ja siuna-
uksen.

Voittonen luettelee joukon 
asioita, joissa kirkon linja lipsuu. 
Kirkko myötäilee liiaksi alkoho-
lin käyttöä. Kirkon lipsuminen 
näkyy myös kannanotoissa, jotka 
liittyvät seksuaalisuuden ja avio-
elämän vääristymiin, kuten avio-
eroihin. Talousasioista Voittonen 
nostaa esiin toisaalta ahneuden, 
toisaalta rehellisyyden.

– Kirkolla pitää olla rohkeut-
ta puhua myös niistä ja sanoa jä-
senistölleen väärä vääräksi. Kes-
keistä on sanoma synnistä ja ar-
mosta.

Ei tule mukautua 
maailmaan
Monet arvioivat, että kirkko mie-
listelee yleistä mielipidettä. Voit-
tonen yhtyy näkemykseen.

– Kirkko elää maailmassa. 
Sen ei tule kuitenkaan mukautua 
maailmaan, sen arvoihin ja aar-
teisiin.

Kirkossa näkyy Voittosen mu-
kaan suvaitsemattomia piirteitä. 
Hän nostaa esiin naispappeuden.

– Naispappeuden toisessa aal-
lossa, 2000-luvulla, näkyy pa-
piksi vihittävien perusajatus, et-
tä vihkiminen on heille oikeus. 
Liian usein tästä oikeudesta nou-
see vaativa mieli.  Tällöin unoh-
detaan peruste, jolla naispappe-
utta aikanaan ajettiin eli suvait-
sevaisuus. 

Voittonen viittaa tässä yhtey-
dessä naispappeuden vastustajien 
asemaan kirkossa.

Konservatiivit näyttävän ole-
van kirkossa ahtaalla.

– Yleisessä mielipiteessä nä-
kyy tällaisia piirteitä, jotka mu-
rehduttavat.

Kirkossa tulisi Voittosen mu-
kaan olla sijansa niin konserva-
tiivisilla kuin vapaamielisilläkin.

– Avara kansankirkko on ollut 
tälle kansakunnalle suureksi siu-
naukseksi.

PEKKA HELIN

SrK:n Voittonen: lähtö kirkosta mahdollinen

Suomen Rauhanyhdistysten keskusliiton puheenjohtaja Olavi Voittonen on 
huolissaan kirkon nykytilasta.

Pudasjärven lentokentäl-
lä on kuuma.   Sen ko-
kevat nahoissaan 80 000 
suviseuravierasta, jotka 

vilvoittavat itseään juomilla ja 
pukeutumalla kevyesti.  Mo-
net ovat varustautuneet  sa-
teenvarjoilla estääkseen paah-
teen polttamasta ihoaan.

Lentokenttä kuuluu suvi-
seura-alueeseen, jossa näkyy 
paljon lapsiperheitä, raskaana 
olevia naisia ja lastenvaunuja.  

Suviseuroissa on myös 
kauppa. Siellä oivalletaan mi-
ten kuumuutta vastaan tais-
tellaan. Valikoimaan kuuluu 
lippalakkeja, jotka suojelevat 
pääparkaa.

Kirjamyymälässä näkee 
paljon lapsille suunnattuja 
tuotteita, muun muassa Mat-
teus-muistipelin. Vaikka mi-
tään ei ostaisikaan, teltassa 
kannattaa pitää aurinkoa, sil-
lä kuumuus uuvuttaa heikom-
man.

Seurakentällä on ahdasta. 
Ihmiset pysähtyvät vähän vä-
liä anteekseen toisilleen tilaa.

Silmään pistää, että monet 
seuravieraat polttavat tupak-
kaa.  Väitetään, että se on ai-
noa pahe, joka vanhoillislesta-
diolaisille sallitaan.

Seura-alueella ei nähdä näl-
kää ja janoa, sillä ruokahuol-
to järjestetään hyvin. Grillejä, 
kahvia, pikakahvia, pitsaa, li-

Lauantaina hikoiltiin helteessä
Pudasjärven  Suviseuroille kokoontui tänä vuonna 80 000 ihmistä.
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  Sinappia

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

Pienet sanat, 
suuret teot

Monesti me ihmiset muistamme valittaa, 
jos meitä on kohdeltu väärin tai epäoi-
keudenmukaisesti. Myyjä on ollut tyly, 
liikenteessä liian hitaasti ajava tai ohit-

tava on idiootti.
Osaamme herkästi antaa kritiikkiä muille. Mut-

ta kuinka usein muistamme toisten hyvän käytök-
sen? Puhumattakaan, että antaisimme siitä kiitosta? 

Viime syksynä moottoripyörästäni oli tippunut 
rekisterikilpi. Muistin kyllä syyttää tapahtunees-
ta kilven kiinnittäjää ”Miksi jätit ruuvit löysälle”, 
vaikka vastuu oli tietenkin minun. 

Lähdimme etsimään isäni kanssa kadonnutta 
kilpeä paikoista, joissa olin ajanut. Haravoituam-
me turhaan kotikylää palasimme kotiin.

Tällä välin lenkkeilijä oli huomannut kilven tien 
vieressä ja poiminut sen mukaansa. Tämä ystävälli-
nen ohikulkija selvitti rekisterikeskuksesta omista-
jan osoitteineen ja kävi vieläpä tuomassa autollaan 
laatan kotiovelleni.

Kotona kilven vastaanot-
tanut hämmästynyt perheen-
jäsen ei huomannut tarjota 
löytäjälle edes rahasummaa, 
jonka rekisterinumeron sel-
vittäminen maksaa. Eipä sil-
lä, että tuoja olisi vaatinut-
kaan mitään.

Pyyteetöntä ystävällisyyttä on todistettavasti 
olemassa.

Esineitä näyttää katoavan minulta. Olimme tal-
vella laskemassa ystävieni kanssa mäkeä ja paista-
massa makkaraa hiihtomajalla. Onnistuin tiputta-
maan taskussa olleen luokkasormukseni rinteeseen. 

Arvelin, että kukaan ei sitä löytäisi tai jos löytäisi, 
ei ainakaan vaivautuisi selvittämään sen omistajaa.

Toisin kävi: Monen auttavaisen ihmisen kaut-
ta sormus päätyi minulle. Tämä tapahtui ainoas-
taan sormuksessa olleen etunimikaiverruksen pe-
rusteella.

Sormus ei ole arvokas, mutta tunnearvoa sillä 
on. Mietin, miten niin pieni asia voikaan saada niin 
hyvälle tuulelle.

Kohdalleni sattuneet ystävälliset ohikulkijat lait-
tavat ajattelemaan. Olisinko itse vaivautunut nosta-
maan jonkun tuntemattoman henkilön rekisterikil-
ven tai sormuksen maasta? 

Tähänkin tilanteeseen sopii varmasti Kultainen 
sääntö ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän 
teille, tehkää te heille”. Tämän kun ymmärtäisi to-
teuttaa myös käytännössä. 

Tiedän ainakin, mitä haluaisin minulle sanotta-
van, jos toimisin yhtä ystävällisesti kuin auttajani. 

Kiitos.

PAULIINA MARTTILA
Tutustui Rauhan 
Tervehdyksessä 
toimittajan työhön
kesäkuussa

Pyyteetöntä 
ystävällisyyttä 
on 
todistettavasti 
olemassa.

SrK:n Voittonen: lähtö kirkosta mahdollinen
Ku va t :  Pe k ka H e l i n

hakeittoa, puuroa.  Annoksia teh-
dään kymmeniä tuhansia ellei jo-
pa satoja tuhansia.

 Ruokajonossa joutuu odotta-
maan, mutta jonotusaika pysyy 
kohtalaisen lyhyenä.  Joskus ruo-

ka kuitenkin loppuu kesken, mut-
ta odottamalla saa haluamansa 
aterian.

Piispa saapuu poliisiauton 
saattamana seura-alueelle. Saat-
tue matelee väentungoksen vuok-
si. Piispa Samuel Salmi toimii 
lauantaina jumalanpalveluksen 
liturgina. 

Kerran pääsee
turvaan
Useimmat seuravieraat kieltäy-
tyvät kohteliaasti haastattelus-
ta, mutta eivät kaikki. Ruukkilai-
set  Juhana ja Linda Timlin ovat 
liikkeellä  kolmen lapsensa kans-
sa. Juhana Timlin hoitaa puhu-
misen.

Timlin kertoo, että he tulivat 
sanankuuloon ja ystäviä tapaa-
maan.  Tuttuja onkin nähty pal-
jon.

– Vähän väliä saa pysähdellä, 
Timlin toteaa.

– Parasta on kun saa kuun-
nella seurapuheita milloin itsel-
le passaa, kun ne kuuluvat koko 
ajan kaiuttimista. Jos haluaa rau-
hassa kuunnella, voi mennä vaik-
ka autoon.

Juhana Timlinin mielestä van-
hoillislestadiolaisuudessa on kal-
leinta, että saa luottaa Jumalan 
sanaan.

– Kerran päästään turvaan. Se 
on päämäärä, johon pyritään.

PEKKA HELIN

Lauantaina hikoiltiin helteessä

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

Pudasjärven  Suviseuroille kokoontui tänä vuonna 80 000 ihmistä.

Linda ja Juhana Timlin Ruukista olivat saapuneeet sanan kuuloon.

Piispa Samuel Salmi toimi jumalanpalveluksen liturgina.
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Pulkkilan kirkko. 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.

Oulun tuomiokirkko. 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. 

Tunnista tiekirkko

tunnistitko viime numerossa esitellyt alttaritaulut?

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

Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakunnis-
sa 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:

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

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

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

hautauspalveluja

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

Nyt lehtipisteissä.

www.askellehti.fi 

• 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

Kirkon alttariseinällä on Mikael Toppeliuksen triptyykki. Teos on valmistunut vuonna 1788 ja sitä pidetään yhtenä Toppeliuksen 
parhaista teoksista. Kirkossa on myös muita Toppeliuksen teoksia. Hänen työnsä jälki on nähtävissä saarnastuolissa sekä kirkon 
rakentamisen aikaisen kappalaisen muotokuvassa.

Alttaritaulun on maalannut Kaarlo Metsävainio vuonna 1910 saksalaisen 
Hofmannin alkuteoksen mukaan. Taulun nimi on Jeesus kolkuttaa ovelle. 
Alttaritaulussa oleva teksti ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman 
itse kanssansa” on vuoden 1776 raamatunkäännöksen mukainen.

Hautauspalvelu
sotaniemi

Pakkahuoneenkatu 5, 90100 oulu
P. 044 342 0341 (24h)

kirkkotie 1, 90830 haukiPudas
P. 08 547 17 50

www.sotaniemi.fi

Kellonkartanossa Haukipu-
taalla aloitetaan lauantai-
na 13.7. ehtookellojen ai-
kaan varsinainen  ”raa-

mattumaraton”: siellä  aiotaan 
lukea Raamattu läpi yhteen me-
noon. 

Lukemista riittänee arviolta 
ainakin 17.7. saakka. Lukemisen 
arvioidaan kestävän sata tuntia. 
Vastaavaa ei Pohjois-Suomessa 
liene ennen toteutettu.

Tapahtuman tavoitteena ei 
niinkään ole saada luetuksi teks-
tiä mahdollisimman nopeasti, 
vaan lukea se rauhalliseen tah-

tiin, jotta myös sanoma tulee 
kuulluksi.

Kaikki seurakuntataustas-
ta riippumatta ovat tervetullei-
ta Sata tuntia Sanan ääressä -ta-
pahtumaan lukemaan ja kuunte-
lemaan, joko lyhyeksi tai pitkäk-
si aikaa. 

Kellonkartanossa voi viipyä 
vaikkapa pari päivääkin. Osallis-
tujille on tarjolla ruokaa, juomaa 
sekä majoitus. 

Lisätietoja antavat Lars Sou-
tukorva, p. 050 5863 793 ja Erkki 
Vuoristo,  p. 050 3588 447. 

Lars Soutukorva ideoi Sata 
tuntia Raamattua -tapahtuman. 
Raamatunluku kannesta kanteen alkaa 
Kellonkartanossa 13.7. kello 18. 

Kellonkartanossa luetaan 
sata tuntia Raamattua

A nja Rö p e l i n e n
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afrikkalaiset luottavat 
tulevaisuuteen ja Jumalaan
tuhansia ihmisiä. 
Jalan alle menevää 
musiikkia.  
upein kirkollinen 
juhla ikinä. 

Näin koki Karjasillan seu-
rakunnan kirkkoher-
ra Juhani Lavanko, joka 
todisti Tansaniassa maan 

evankelis-luterilaisen kirkon Mt-
waran hiippakunnan piispan-
vihkimis-  ja virkaanasettamis-
juhlaa. 

Uuden hiippakunnan ensim-
mäiseksi piispaksi tuli touko-
kuussa Lucas Mbedule, jota juhli 
muun muassa pääministeri Mi-
zengo Pinda Murji ja kaikki Tan-
sanian evankelis-luterilaiset piis-
pat. 

Myös anglikaanit ja rooma-
laiskatoliset kirkonmiehet edus-
tivat kirkkoaan.

 Lavanko edusti tilaisuudessa 
Oulun tuomiorovastikuntaa, joka 
toimi yhteistyössä  Mtwaran ro-
vastikunnan kanssa.  

Sitä johti nyt piispaksi valittu 
Mbedule, joka työskenteli läänin-
rovastina.  Rovastikuntien suhde 
painottui  ystävyyteen, ei talou-
delliseen apuun.

Mtwaran rovastikunnan tilalle 
perustettiin viime vuoden lopus-
sa Mtwaran hiippakunta, jolloin 
rovastikuntien yhteistyö raukesi.  

Lavangon mukaan on vielä 
epäselvää, miten yhteistyö jatkos-
sa järjestetään.

 Lavanko vei piispan virkaan-
asettamisjuhlaan langattomia 
mikrofoneja  ja vappukeitaan 
tuoton, noin 3 000 euroa.  

Lahjoitetut 3 000 euroa käyte-
tään kolmen evankelistan koulu-
tukseen. 

Afrikassa 
kirkko kasvaa
Intian valtameren  rannalla si-
jaitsevassa Tansaniassa muslimit 
muodostavat suurimman uskon-
tokunnan.   

Lähes yhtä paljon on paikallis-
ten luonnonuskontojen kannat-
tajia. Kolmanneksi suurimman 
ryhmän muodostavat kristityt.

Mtwaran alue on merkinnyt 
maan evankelis-luterilaiselle kir-
kolle lähetysaluetta. 

Evankelis-luterilainen kirkko  
ja monet muutkin kirkkokunnat 
kuitenkin kasvavat maassa. 

Saman näkee koko mustassa 
Afrikassa ja muissa  kehittyvissä 
maanosissa.

Ennen kaikkea kukoistaa ka-
rismaattisuus, jota löytää Lavan-
gon mukaan kaikista kirkkokun-
nista, ei vain helluntailaisuudes-
ta. 

Myös Tansanian evankelis-lu-

Esimerkiksi Etelä-Afrikas-
sa musta mies ei vieläkään tohdi 
katsoa valkoista miestä silmiin, 
mikä johtuu menneisyyden jul-
masta apartheid-hallinnosta. 
Tansaniassa ilmiötä ei esiinny.

Tansanialaiset osaavat Lavan-
gon mukaan terveesti protestoi-
da, kun siihen on aihetta. 

Kaakkoisessa Tansaniassa si-
jaitsevassa Mtwarassa muhii mit-
tava kaasuvaranto, josta koituvas-
ta rikkaudesta paikalliset halua-
vat omansa. 

He osoittivat toukokuussa 
mieltään hallitusta vastaan. 

Parlamentin jäsen Hasnai Mo-
hamed Murji julkisti piispanvih-
kimistilaisuuden jälkeen lausun-
non, jonka mukaan paikalliset 
murehtivat, että he eivät hyödy 
kaasusta, vaikka se tulee heidän 
omasta maaperästään. 

terilaista kirkkoa elävöittävät ka-
rismaattiset ilmiöt.

Kristinusko kasvaa  Afrikassa 
köyhistä oloista huolimatta. 

Afrikkalaiselle kaikki 
on korkeimman kädessä
Afrikkalaiset luottavat tulevai-
suuteen ja Jumalaan, josta he tun-
tevat olevansa riippuvaisia. 

He kokevat, että kaikki on kor-
keammassa kädessä. Tällaisesta 
lännen kristittyjen tulisi Lavan-
gon mukaan ottaa oppia.

Länsimainen harha, kaikkivoi-
paisuuden tunne, ei saa mustas-
sa maanosassa jalansijaa, sillä af-
rikkalaiset tietävät, että elämää ei 
voi hallita.

Lännessä tekninen kehitys on 
luonut Lavangon mukaan ihmi-
selle väärän turvallisuuden tun-
teen. 

Kun joku kuolee kehittynees-
tä hoidosta huolimatta, kuolema 
tulee yllätyksenä. Miten lääkärit 
saattoivatkaan epäonnistua, La-
vanko kuvailee.

Tansanialaiset ihmettelevät 
tyhjiä katedraaleja
Monet tansanialaiset ovat vierail-
leet Euroopassa useita kertoja. La-
vangon mukaan he hämmästele-
vät kuinka Euroopassa on hieno-
ja katedraaleja, mutta silti ne ovat 
tyhjillään.

Eurooppalaiset näyttävät jättä-
vän kristinuskon. Juhani Lavan-
ko pitää kuitenkin toivoa yllä.

– Ei ole poissuljettua, että 
meilläkin jonain päivänä kirkko 
taas kasvaa. 

Kysymys on herätyksestä, on-
ko ihmisillä kaipuu ja tarve olla 
läheisessä yhteydessä Jumalaan.

Kaasuvarannoista 
kiistaa
Valkoiset runtelivat mustan 
maanosan. 

Lupaukset raukeavat,
kansa turhautuu
Lavanko sai kuulla arvioita, joi-
den mukaan hallitus ja president-
ti ovat osoittautuneet maan histo-
rian korruptoituneimmiksi. Tur-
hautuminen annettujen lupaus-
ten pettämiseen on heikentänyt 
yleistä turvallisuutta. 

Ongelmista huolimatta tansa-
nialaisista säteilee iloa ja onnel-
lisuutta. 

Sanotaankin, että musta Af-
rikka muuttaa siellä vierailevat. 
Juhani Lavanko havaitsi sanon-
nan todeksi. 

Hänkin on joutunut mietti-
mään uudelleen suhdettaan Ju-
malaan, ihmisiin ja vähän kaik-
keen.

PEKKA HELIN

lavanko vei 
piispan virkaan
asettamisjuhlaan 
langattomia 
mikrofoneja ja 
vappukeitaan 
tuoton, noin 
3 000 euroa.  
lahjoitetut 
3 000 euroa 
käytetään kolmen 
evankelistan 
koulutukseen. 

Tuore piispa Lucas Mbedule.

Juhliin osallistui paljon kirkonmiehiä.  Keskellä Tansania evankelis-luterilaisen kirkon päämies Alex Malasusa.

Ku va t :  J u han i  L avanko
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Herätysliikkeiden histo-
ria ulottuu Suomessa 
1700-luvulle. 

Syksyn kääntyessä tal-
veksi vuonna 1756 oli nuori nai-
nen Liisa Eerikintytär yksin pai-
menessa Varsinais-Suomessa, 
Uudenkirkon pitäjässä, Santtion 
metsässä.

Hän vaipui raskaaseen ja epä-
tavalliseen uneen ja joutui ”ou-
dolla tavalla Jumalan lyömäksi”. 

Lukiessaan ajankulukseen 
Arthur Dentin Totisen käänty-
myksen harjoitusta, hän oli pääs-
syt kohtaan, jossa kuvaillaan ka-
dotettujen kärsimyksiä helvetissä. 

Raskaaseen uneen vaipunut 
Liisa oli herättyään nähnyt vi-
haisen Jumalan, joka oli tahtonut 
syöstä tämän kadotukseen. 

Santtion kylään päästyään 
kauhistunut tyttö tartutti juma-
lanpelon kyläläisiin.

Ilmiö levisi, kirkollinen 
valta havahtui 
Tieto herätyksestä levisi kylästä 
toiseen. Myös ilmiö levisi ja eri 
puolilla Varsinais-Suomea alkoi 
esiintyä näkyjä ja saarnaamista. 

Kirkollinen valta havahtui ja 
separatistista liikehdintää analy-
soimaan kutsuttiin Pöytyän, Veh-
maan, Porin ja Huittisten rovasti-
kuntien papit. 

Puhdasoppisessa Ruotsin val-
tiossa kaikki luterilaisesta opis-
ta poikkeavat tulkinnat ja epä-
viralliset uskonnon harjoituksen 
muodot olivat kiellettyjä. Saksas-
sa syntyneen pietismin vaikutus 
Ruotsin kruunun alamaisiin ha-
luttiin estää. 

Pietisteille aikansa kristillisyys 
oli vain ulkoisen tavan noudatta-
mista. He korostivat henkilökoh-
taista uskoon tulemista ja halusi-
vat koota tosiuskovat yhteen. Il-

miö olikin kriminalisoitu vuon-
na 1726. 

Naiset alkoivat 
saada näkyjä
Muista liikkeistä poiketen Liisan 
aikaansaama liikehdintä oli läh-
töisin rahvaasta. Tampereen yli-
opiston Suomen historian profes-
sori Irma Sulkunen onkin toden-

nut säätyvaltion alamaisen perus-
tan alkaneen tuolloin ensimmäi-
sen kerran vakavasti liikehtiä. 

Herätyksen levitessä nimen-
omaan naiset alkoivat saada eks-
taattisia näkyjä. Yhteistä heille oli 
horrostilaan vaipuminen, pikai-
sen parannuksen vaatimus ja pe-
lottelu Jumalan rangaistuksella. 

Uudenkirkon papiston uhat-
tua lähettää luvattomiin koko-
uksiin osallistujat Turun linnaan 
”köysissä ja kahleissa”, herätys 
laantui hetkeksi. Kuitenkin lä-
heisessä Uudessakaupungissa he-
rätys vei mukaansa noin kolmas-
osan väestöstä. 

Hädissään käännyttiin
pappien puoleen
1750-luvun herätysaalto ei ai-
heuttanut herätysliikkeille tyy-
pillisiä suuria konflikteja papis-
ton ja herätettyjen välille. Avoin-
ta hyökkäystä papistoa vastaan ei 
havaittu, vaan heränneet kääntyi-
vät hädässään pappien puoleen.

Syitä ekstaattiselle heräämisel-
le on etsitty perinteisten hierarki-
asuhteiden hajoamisesta. Vanhat 
yhteisöt alkoivat liikahdella uu-
denlaisiksi ryhmittymiksi. Pai-

NaiSet herätySliiKKeideN JohdoSSa

Uusi sarja esittelee Suomen herätysliikkeiden merkittävimpiä naisia. 
Ensimmäisessä osassa käsitellään Liisa Eerikintytärtä, joka on 
tullut tunnetuksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vanhimman 
herätysliikkeen, rukoilevaisuuden, käynnistäjänä. 

liisa eerikintytär, 
               paimentyt tö Sant tiosta

kallistason vanha vakaus oli jär-
kähtämässä sijoiltaan.

Sulkusen mukaan kasvava ah-
distus ja hämmennys ”alkoivat 
purkautua ainoan tarjolla olevan 
mentaalisen jäsennyksen kautta”: 
Jumalan vihan, helvetin kauhun 
ja oman pahuuden ajatuksina. 

Rukoilevaisuudelle
Erkintytär on tosi
Liisa Eerikintyttären elämänvaiheet 
ja kohtalo ovat jääneet epäselviksi. 

Rukoilevaisuudelle Liisa Eeri-
kintytär on tosi, riippumatta sii-
tä, voidaanko hänet todentaa his-
torialliseksi henkilöksi. 

Vaikka Liisaa voidaan ajatel-
la myyttisenä herättäjähahmona, 
voidaan hänet nähdä myös oman 
aikansa lapsena, joka oli sidottu 
ajan sosiaalisiin reunaehtoihin. 

23-vuotias paimentyttö Sant-
tion kylästä ei jättänyt jälkeensä 
kirjallista jäämistöä.

LIISA LOUHELA

Aiheesta lisää: Sulkunen Irma, 
Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 
1700–1800-luvun Suomessa 
(Gaudeamus, Helsinki 1999)
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Rauhan Sanan Suvijuhlat Kempeleessä 12.-14.7.2013
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkko ja Kempeleen kirkonkylän yhtenäiskoulu

”MINÄ ANNAN TULEVAISUUDEN JA TOIVON”

Ruokalan ja kahvion aukioloajat:

Perjantai 
ruokala             16:00 - 18:00 
kioski/kahvio     11:30 - 21:00 

Lauantai   
ruokala            11:00 - 18:00 
kioski/kahvio       8:00 - 21:00 

Sunnuntai
ruokala            11:00 - 15:30
kioski/kahvio       8:30 - 18:00 

Klo 9.00 LYRS:n vuosikokous
Kempeleen srk-talo

Klo 10.00 
Ahdistuksen ja pelonkin

vallasta vapauteen
Seurat Ahti Vähäkangas,  
Timo Orre

Klo 13.00  
Rohkeasti kristitty
Seurat Peter Fagerholm, 
Per-Erik Häggman

Klo 15.30  
Minä annan sinulle

tulevaisuuden ja toivon
Raamattutunti Pekka Rehumäki ja 
seurapuhe Yrjö Haapala

Klo 18.00 
Herran Pyhä Ehtoollinen
Samuel Salmi, Ari Juntunen

Klo 20.30 
Iloitse aina Herrassa
Matkalauluilta Marja Laitala ja 
Toukomettiset-kuoro

Klo 22.00 Urkuilta

Klo 22.00 Nuortenilta 
Alakoululla, Matias Gädda

Klo 23.00 Iltakahvila

Klo 24.00 Iltahartaus

Sunnuntai 14.7.
Klo 9.15 

Aamurukous
Kokkokankaan srk-keskus, 
Vesa Pöyhtäri

Klo 10.00 
Perhejumalanpalvelus  
Kokkokankaan srk-keskus
Tapani Ruotsalainen ja nuoret

Klo 13.00 
Sanallasi siunaa meitä
Timo Saitajoki, 
Ari Juntunen

Klo 15.30 
Lähde matkaan rohkeasti
Lähetys- ja kiitosjuhla 
Jukka Paananen, 
Aarre Kuukauppi, Anders Pöder 
Lähettäminen

Perjantai 12.7.
Klo 12.00 

Mitä aikaa elämme? 
Tulevaisuusseminaari 
alakoulun salissa, Johan Candelin, 
kommenttipuheenvuoroja

Klo 15.00 
Olet tervetullut juhlille
Avajaisseurat Ilkka Tornberg, 
Matti Rahja, Martti Vähäkangas

Klo 18.00 
Armosta olet pelastettu
Seurat Henry Bårdsen, 
Jorma Puhakka

Klo 21.00 
Hiljentymisen iltakirkko
Raamatunlukua, rukousta

Klo 22.00  Nuortenilta 
Alakoululla, Antti Ristkari

Klo 23.00 Iltakahvila

Klo 24.00 Iltahartaus 

Lauantai 13.7.
Klo 8.30 Aamurukous

Vanha kirkko, Esko Leinonen

Lähetysyhdistys Rauhan Sana r.y.
Oulun Rauhan Sana r.y.
Kempeleen seurakunta

Tilaisuudet Kempeleen Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa, ellei ole 
toisin ilmoitettu. 

Esirukous- ja sielunhoitopalvelu on 
järjestetty.

Pääosin puheet tulkataan ruotsiksi.

Lasten- ja varhaisnuorten tapahtumat 
la ja su klo 15  Vanhassa kirkossa.

Lisätietoja: 
www.oulunrauhansana.fi/suvijuhlat

Suvijuhlaradio 95.0 MHz

Tervetuloa!
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Room. 12: 16-21
Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö 
itseänne muita parempina, vaan asettukaa 
vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta 
mielestänne viisaita. Älkää maksako 
kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää 
siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos 
on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää 
rauhassa kaikkien kanssa. Älkää ottako 
oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, 
vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. 
Onhan kirjoitettu: "Minun on tuomio, minä 
maksan tekojen mukaan" - näin sanoo Herra. 
Edelleen sanotaan: "Jos vihamiehelläsi on 
nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on 
jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia 
hiiliä hänen päänsä päälle." Älä anna pahan 
voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

Matt. 5: 20-30
Jeesus sanoi:
    "Minä sanon teille: ellette te noudata 
Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin 
lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse 
taivasten valtakuntaan.
    Teille on opetettu tämä isille annettu 
käsky: 'Älä tapa.' Se, joka tappaa, on 
ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä 
sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan 
veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. 
Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: 
'Senkin hölmö', on ansainnut Suuren 
neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: 'Sinä 
hullu', on ansainnut helvetin tulen.
    Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi 
alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi 
on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi 
alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi 
kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi.
    Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, 
kun vielä olet hänen kanssaan matkalla 
oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa 
sinut tuomarille ja tuomari vartijalle, ja niin 
sinut teljetään vankilaan. Usko minua: sieltä 
sinä et pääse, ennen kuin olet maksanut 
kaiken viimeistä kolikkoa myöten.
    Teille on opetettu tämä käsky: 'Älä tee 
aviorikosta.' Mutta minä sanon teille: 
jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa 
himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt 
aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea 
silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja 
heitä pois. Onhan sinulle parempi, että 
menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin 
että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja 
jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se 
poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, 
että menetät vain yhden jäsenen, kuin että 
koko ruumiisi joutuu helvettiin."

Tässä on oikea silmäni – se ei aina tottele minua.
Tässä on myös oikea käteni, ole hyvä, vie se jonnekin, se viettelee minua. Sen voin sanoa, 
että en ole tappanut ketään, mutta vihoissani olen ollut – ja paljon.
"Sinä hullu" on myös sanapari, jota on tullut viljeltyä. Usein ikävien tehosteiden kera.
Suorastaan toivoisin, että olisin sanonut joskus jollekin niin kiltisti, että "senkin hölmö", 
mutta sanavarastoni on ollut sentyyppisissä tilanteissa värikkäämpi.
Kolehtihaaviin kolikkoa tipauttaessani en ole sitä mieltä, että se lentokentän parkkipai-
kalla saatu sakko olisi ollut oikein ja mieli kiva. Ottaa päähän vieläkin!
Että tässä minä olen. Evankeliumin valossa hehkun silkkaa toivottomuutta. 
Voin tietenkin pyytää tekojani anteeksi. Pyydänkin. Anteeksi. Mutta yksi teko on vain yksi 
teko. Joudun pyytämään anteeksi toisen ja kolmannenkin kerran. 
Anteeksi, anteeksi, anteeksi.
On vaikea muistaa kaikkia pahoja tekoja tai ajatuksia. Anteeksi. Pyydän lopulta anteeksi 
koko olemustani. En muuta ennätäkään.

Herra, miksi sinä itket?

Olenko ymmärtänyt kaiken väärin? Anteek...
Ei, enää en pyytele anteeksi koko aikaa. Sinä tunnet minut, sinä Jumala olet luonut minut. 
Maanantaikappale? Okei – usein omasta mielestäni hyvinkin – mutta sinä Jumala loit 
maanantaikappaleetkin omaksi kuvaksesi. Itsellekin täytyy riittää.
Tulen sinun luoksesi Herra. Sinäkö olet toivottoman toivo?
Heikon voima. Rakkaudettoman rakkaus. Sinä olet sairaan terve silmä, rakastava käsi ja 
koko olemuksellasi vastaus syntiin. Ristinkuolema ja ylösnousemus.
Anteeksiantamus ja ilo!
Kätkeydyn sinuun. Tässä olen – enkä muuta halua.

SATU KREIVI-PALOSAARI
Karjasillan seurakunnan vs. seurakuntapastori

Sanan aika

Hyvä Jeesus,

Sunnuntai 7.7.2013
Psalmi: Ps. 28: 1-2, 6-9 
1. lukukappale: 3. Moos. 19:1-4, 11-18 
2. lukukappale: Room. 12:16-21 
Evankeliumi: Matt. 5:20-30 
 

Satu K
reivi-P

alo
saari
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Kesälukemista!

”Lensin tuolta / tänne / Tu-
hat penninkulmaa taivalsin 
/ Että vain / Sinut näkisin”. 

Anu Isoahon esikoisru-
nokirja on iloinen kutsu astua suurien 
tunteiden maailmaan, elämää suurem-
pien tuntemusten ääreen. Taival sydä-
mestä sydämeen, päästä varpaisiin, sa-
noihin ja kuviin on herkistävä, hengit-
tävä ja omalaatuinen kokemus. 

Rakkaus ei ole ruma sana: ”Et tur-
haan sanonut: Rakkaus on suloisem-
paa kuin viini.” 

Rakkaudessa voi kasvaa, sen hy-
väksi voi toimia ja sitä tulee myös vaa-
lia: ”Rakastan Sinua aamun hohteessa, 
tähtien tuikkeessa. Päivinä öissäni Si-
nua rakastan.”

Isoahon runot värisevät ja tiukuvat 
herkkyyttä, toisen ihmisen läsnäolon 
tärkeyttä. Ne tuovat esille rakkautta lä-
himmäiseen, toiseen ihmiseen ja myös 
armolliseen ja rakastavaan Jumalaan: 
”Kumarruit selkäni yli, kiinnostunee-
na katselit mitä lueskelin. Niin – lues-

kelin vain kirjaa, jonka olit kirjoittanut 
kauan sitten.” 

Hellyys, rakkaus kuvastuvat kahden 
ihmisen todellisuudessa, arjen keskellä 
ja myös vastoinkäymisissä. 

Luonto kuvastaa Jumalan luomis-
työtä, rakkautta ja huolenpitoa: ”Si-
nä täytät henkäykselläsi koko kaikke-
uden / Alitse merten syvyyksien / Ylit-
se vuorten kukkuloiden / Aurinkona 
loistat loistossasi / tähtenä vilkutat vii-
saudessasi.” 

Rakkaus saa aikaan armon avaruu-
den.

Isoahon runokirja on kaunis koko-
naisuus, runoja täydentävät ja syven-
tävät mustavalkoiset valokuvat. Iso-
aho kirjoittaa ilmavasti, koskettavas-
ti ja kauniisti, ei pyri tekotaiteellisuu-
teen eikä aiheuttamaan päänsärkyä. 
Tämä on lupaavaa ja odotuksia herät-
tävää runoutta.

JUHA VÄHÄKANGAS

”Ne tappaa mut. Auttakaa. 
Mun isä tappaa  mut”.  
17-vuotias Dijar-tyttö 
soittaa hätäkeskukseen. 

Lenkkipolulta löydetään nainen kuo-
liaaksi ammuttuna. Maahanmuutta-
jataustainen Anna Fekete aloittaa työt 
vanhempana rikoskonstaapelina. Ka-
ti Hiekkapellon esikoisromaani on tii-
vistunnelmainen rikosromaani, lupa-
uksia herättävä ja hyvinkin kiintoisa 
lukukokemus.  

Romaani vie matkalle, josta ei puu-
tu draamaa, outoja juonenkäänteitä, 
rakkautta, ennakkoluuloja, itsetutkis-
kelua ja päättäväisyyttä selviytyä. Ro-
maani on kuvaus murhatutkimuksis-
ta, tutkintaryhmän sisäisistä hankauk-
sista ja syyllisen etsinnän vaikeuksista.

Riikka Raution surman tutkinta ei 

etene. Kuka halusi tappaa hänet? Mikä 
olisi motiivi?  Sitten löydetään samalta 
paikata samalla tavalla tapettuna Vil-
le Pollari. Tutkintaryhmä yrittää löy-
tää näitä kahta tapausta yhdistäviä te-
kijöitä. Molempien housujen taskusta 
löytyy salaperäinen amuletti. 

Eikä kahta ilman kolmatta. Veli-
Matti Helmerson löydetään julmasti 
tapettuna samalta lenkkipolulta, sama 
amulettikoru taskussaan. Tämä tapaus 
on kuitenkin erilainen. Siinä on jotain 
henkilökohtaista. 

Peräänantamattomuus, oikeat kysy-
mykset, vainu avaavat kuitenkin vih-
doin uusia tutkintalinjoja, salaisuuk-
sia paljastuu vähitellen, syyllisen ajo-
jahti käynnistyy ja tiivistyy.  

Annan elämää vaikeuttaa ennakko-
luulojen, oman taustan lisäksi suomea 

Paavi Benedictus XVI:n teos Jee-
sus Nasaretilainen julkaistiin 
suomeksi viitisen vuotta sitten. 
Sen tuottama lukukokemus oli 

riemullinen ja juhlallinen. Samaa voi 
sanoa jatko-osasta.

Ensimmäisen osan perusteella odo-
tusarvot olivat korkealla – ja ne täyttyi-
vät. Jeesuksen viimeisiin päiviin liitty-
vät asiat ovat tuttuja, mutta Benedic-
tuksen tapa kirjoittaa on tieteellisen 
tarkka, samalla myös lämmin ja raikas.

Benedictus XVI:n teologinen tietä-
mys on sekä määrällisesti että laadul-
lisesti vertaansa vailla. Hänen opetuk-
sensa perusviesti on, ettei Raamatun 
tekstejä tule vääristellä, vaan niistä on 
etsittävä kristillisen julistuksen alku-
peräinen sanoma.

Hän myös toteaa, että jos uskonvar-
muus olisi historiallis-tieteellisen to-
dentamisen varassa, sitä jouduttaisiin 
jatkuvasti korjailemaan.

Kirjan juhlallisinta ja koskettavin-
ta antia on kuvaus yläsalin liturgiasta 

ensimmäisenä kiirastorstaina. Jalko-
jenpesun teologinen ja hengellinen se-
littäminen on koskettava. Hienolla ta-
valla paavi käsittelee myös ekumeniaa 
ja kirkon näkyvän ykseyden tavoitetta. 
Tähän liittyen hän toteaa, että ristiin-
naulittavan Jeesuksen saumaton paita 
on kuva kirkon ykseydestä.

Emeritus-paavilla on erinomainen 
taito sanoittaa asiansa kiinnostavalla 
ja virkistävällä tavalla. 

Kirjassa on lukuisia hengellisen il-
maisun helmiä: väärä tapa katua on 
katsoa vain omaan pimeyteen / rauhaa 
ei voi luoda vastoin totuutta / psalmi-
en aikamuoto on kärsimyksen preesens 
/ ristissä kohtaavat ihmisten pimeys ja 
Jumalan kirkkaus.

Jeesuksen viimeiset päivät on syväl-
tä luotaava kirja Ristin miehestä, joka 
kuoli meidän syntiemme takia. 

Benedictus XVI:n teos on ristin teo-
logian vankka oppikirja.

VEIJO KOIVULA

Kutkuttava ja koukuttava rikosromaani

Rakkaus ei ole ruma sana

Ristin teologia

Anu Isoaho: Valikoituja 
sanoja rakkaudesta. 
Mediapinta 2013.

Joseph Ratzinger 
– Benedictus XVI: 
Jeesuksen viimeiset 
päivät. Jerusalemiin 
saapumisesta 
ylösnousemukseen.
Suom. Jarmo Kiilunen 
ja Aarre Huhtala. 
Perussanoma 2013.

Paulus Juusten oli suomalaisen re-
formaation kakkosmies. Monessa 
mielessä hän jäi ykkösmiehen eli 
Mikael Agricolan varjoon. 

Hämärä varjo lankesi myös Juuste-
nin ja Agricolan välille; varjo jota voi 
kutsua kateudeksi. Voi olla, että ilman 
tätä kateuden piirrettä kakkosmiehen 
merkitys olisi noussut suuremmaksi – 
ja ainakin kauniimmaksi.

Professori Simo Heinisen teos Ag-
ricolan perintö on ensimmäinen koko-
naisesitys Juustenin elämästä ja kirjalli-
sesta tuotannosta. 

Heinisen teksti on ammattilaisen 
kirjoittamaa, selkeää ja mielenkiintois-
ta.

Hyvin kirjoitetut henkilöhistori-
at ovat aina myös katsauksia histori-
aan laajemmin. Niinpä tässäkin kir-
jassa Heininen tekee selkoa mm. neste-

riidasta eli likvoristisesta riidasta (saa-
ko ehtoollisella käyttää muuta nestettä 
kuin viiniä) sekä Agricolan ja Juustenin 
erilaisesta suhtautumisesta piispanhiip-
paan ja muuhun korkeakirkolliselta vi-
vahtavaan. 

Mielenkiintoinen liturginen yksityis-
kohta on sekin, että Juustenin messus-
ta näyttäisi puuttuvan saarna. Heininen 
kuitenkin pätevästi selittää sen johtuvan 
mahdollisesti siitä, ettei saarnan paik-
ka luterilaisessa messussa ollut vielä va-
kiintunut. 

Yksi pienistä, mutta pysyvistä Juus-
tenin jäljistä suomalaiseen kirkolliseen 
elämään on myös se, että Kristuksen 
taivaaseenastumisen juhlan toinen ni-
mi, helatorstai, on lähtöisin hänen pääs-
tään ja kynästään.

VEIJO KOIVULA 

Kakkosmiehen elämäkerta

Simo Heininen: Agricolan 
perintö. Paulus Juustenin 
elämä. Edita 2012, 218 s. 

laiturille, kannon nokkaan, kotisohvalle. Junaan, lentokoneeseen, auton takapenkille.
Kirja sopii lomakaveriksi. Jos lomaa ei ole, lykkää se imurointi, tiskaaminen ja pyykkääminen ja muu 

puuha huomiseen ja suo itsellesi lomanen kirjan parissa. lomamatka korvien välissä voi alkaa.
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etene. Kuka halusi tappaa hänet? Mikä 
olisi motiivi?  Sitten löydetään samalta 
paikata samalla tavalla tapettuna Vil-
le Pollari. Tutkintaryhmä yrittää löy-
tää näitä kahta tapausta yhdistäviä te-
kijöitä. Molempien housujen taskusta 
löytyy salaperäinen amuletti. 

Eikä kahta ilman kolmatta. Veli-
Matti Helmerson löydetään julmasti 
tapettuna samalta lenkkipolulta, sama 
amulettikoru taskussaan. Tämä tapaus 
on kuitenkin erilainen. Siinä on jotain 
henkilökohtaista. 

Peräänantamattomuus, oikeat kysy-
mykset, vainu avaavat kuitenkin vih-
doin uusia tutkintalinjoja, salaisuuk-
sia paljastuu vähitellen, syyllisen ajo-
jahti käynnistyy ja tiivistyy.  

Annan elämää vaikeuttaa ennakko-
luulojen, oman taustan lisäksi suomea 

taitamaton ja moniin ongelmiin siten 
joutuva veli. Anna ei unohda taustaan-
sa, perhettänsä, syitä miksi joutui äi-
tinsä ja veljensä kanssa Suomeen.  Työ-
kavereiden arvostus kasvaa sitä mu-
kaan kun Anna paljastaa taustaansa, 
kuorii itseään näkyväksi.

Hiekkapellon rikosromaani kutkut-
taa ja koukuttaa. Päähenkilön kautta 
avautuu näkyviin erilainen maailma, 
selviytymis- ja kasvukertomus. Sisäi-
sen maailman tunnuskuvat, tunne-
myrskyt, kuvataan värikkäästi, hyvin 
ja huolellisesti. Juonenkuljetus on ilah-
duttavan monisyistä ja palkitsevaa. 

Tämä on erinomainen lukukoke-
mus.

JUHA VÄHÄKANGAS

”Kaivan laukusta paketin ja 
ojennan sen äidille. Hän 
katsoo minua ihmeissään, 
avaa keltaisen paperin, jos-

ta pilkistää pieni kirja. Sen kannessa 
koreilee kaksi punasulkaista papukai-
jaa, joiden pään päälle lukee ”Teneriffa”. 

”Oottako te lährös johonki? Sä oot”. 
Äiti täyttää 60 vuotta ja tyttäret ovat 

ostaneet hänelle lomamatkan. Tästä 
käynnistyy Taina Latvalan kolmas te-
os, matka- ja kasvukertomus. Tarina 
suvusta, perheestä,  äidistä ja kahdes-
ta tyttärestä, kadonneesta, perheeltään 
karanneesta isästä.  

Hienovarainen ja kaunis, sykähdyt-
tävä ja mielenjäävä on romaani, jonka 
kieli elävää, rikasta ja tunteita täynnä. 

Romaani vie eteläpohjalaiseen ky-
lään, sen salaisuuksiin ja muistoihin. 
Miksi isä jätti perheensä? 

Tyttärien lomamatkalahja saa äidil-
tä kielteisen vastauksen: ”Ensunkaan 
mä sinne yksin lähäre. Mitä mä siälä 
teen?”. Toinen tyttäristä päättää lähteä 
mukaan matkalle. 

Äidin sisäinen maailma paljastuu 
kun tytär löytää äitinsä käsilaukusta 

sinisen päiväkirjan, joka paljastuu isän 
kirjoittamaksi. Päiväkirja ja takauma-
muistelmat  paljastavat perheidyllin ta-
kaa perhesalaisuuksia.

Tytär pohtii oman elämänsä tra-
gedioita, ikävää, surua ja kaipuutansa 
rakkaaseen isiinsä. Tyttären irtiotto-
yritykset  lomamatkalla eivät miellytä 
äitiä. Lomamatka muuttaa kumpaakin.

Latvala kirjoittaa selkeästi, miellyt-
tävästi ja humoristisesti.  Juonenkulje-
tus on yllätyksiä täynnä, romaani on 
kuin monitasoinen rakennus, jossa sa-
manaikaisesti ovet avautuvat ja sitten  
sulkeutuvat. 

Aikajanalla tapahtumat kerrotaan 
kahdella tavalla,  takaumamuistelmat 
eteläpohjaisella murteella ja nykyhet-
ki  selkokielellä.

Monipuolisuus ja kielen värikkyys 
ovat romaanin suola. Romaani vaikut-
taa kevyeltä, mutta sen syvyys tekee 
vaikutuksen. 

Juonenkuljetuksessa annetut pala-
pelin palat napsahtavat lopussa ehjäksi 
kokonaisuudeksi. 

JUHA VÄHÄKANGAS

Mitä lintua kutsutaan ilon tuo-
jaksi, mikä kala on veden 
tiikeri? Mikä ötökkä livahti 
ulos Jumalan luonnoskirjas-

ta? Mikä on enkelin valeparta tai puu-
tarhurin piina? 

Näihin kysymyksiin löytyvät vasta-
ukset Olli Seppälän uudesta kirjasta. 
Kirjan kertomukset kertovat Jumalasta 
Luojana, ”Jumala luo, kehittelee, tuu-
naa ja säätää lajien ominaisuuksia en-
keleiden suosiollisella ja usein kömpe-
lölläkin avustuksella”. 

Kirja on täynnä iloa, mielikuvituk-
sen rikkautta ja Jumalan luomistyön 
ihmettelyä. Se on samalla tietokirja, 
luontokirja, hartauskirja mutta myös 
suuri ilo silmille ja ajatuksille.

Kertomukset ovat sekoitus vanho-
ja hurskaita legendoja, joihin on lisät-
ty ripaus luomiskertomusta, evoluu-
tionäkemystä ja kourallinen hyödyllis-
tä lajitietoa.  

Linnut, kalat, eläimet, sienet, ötö-
kät, marjat, sammal, jäkälä saavat ku-
kin taustaa, tilaa ja tietoa, mitä kaik-

kea Jumala ajattelikaan luodessaan niin 
rikkaan luonnon ja kaiken muun.

Kiehtova kerronta lajien synnys-
tä ja niiden nykytilasta asettaa ihmi-
sen miettimään omaa toimintaansa, 
omaa suhtautumistaan Jumalan luo-
maan maailmaan: osaammeko viljel-
lä ja varjella, olla kiitollinen kaikesta 
siitä pienestäkin hyvästä jota saamme 
kokea ja nähdä.

Seppälä kirjoittaa viisaasti, eheästi ja 
kiintoisasti. Kirja on helppolukuinen, 
tavattoman kiintoisa ja hauska, syväl-
linen ja hyödyllinen. Tarinankerron-
taa rikastuttavat värivalokuvat. Luon-
nonihmettely leviää sanojen ja kuvien 
kautta muistiin, mieleen.

Kirja on ehjä kokonaisuus, sopii kai-
kenikäisille luontobongareille iloksi ja 
hyödyksi. Tarinat on aiemmin julkais-
tu Kotimaa- lehdessä. On hienoa ja tar-
peellistakin että tarinat on saatu nyt 
kansien väliin yhteiseksi iloksi ja hyö-
dyksi.

JUHA VÄHÄKANGAS

Jumalan luomistyön ihmettelyä

Kutkuttava ja koukuttava rikosromaani

Jasmiini tuoksuu ja lämmin on maa

Brittikirjailija C. S. Lewis on saa-
vuttanut kuuluisuutta niin las-
tenkirjoillaan kuin myös kristil-
listä uskoa avaavilla teoksillaan. 

Myös Varjojen maat -elokuvan kautta 
hänen elämänsä ja ajatuksensa ovat tul-
leet tunnetuiksi.

Neljä rakkautta on nyt ilmestynyt 
uusintapainoksena. Alkuperäisteok-
sen ilmestymisestä on kulunut jo yli 
50 vuotta ja suomennoksenkin ilmes-
tymisestä 30 vuotta. Sisältö on toki aja-
ton, mutta ehkä kirja hieman jo kärsii 
vanhahtavasta kielestä.

Lewis tarkastelee rakkautta neljässä 
eri olomuodossa: kiintymys, ystävyys, 

eroottinen rakkaus ja lähimmäisenrak-
kaus. Kaikissa näissä neljässä lajissa on 
kolmenlaista ainesta: tarve, lahja ja ar-
vostus.

Ihmisten maailmassa jumalalli-
suus ja demonisuus ovat Lewisin mu-
kaan usein varsin lähellä toisiaan: siellä 
missä luonnolliset asiat näyttävät ole-
van lähimpänä jumalallista, demoni-
suus väijyy jo nurkan takana.

Kirjoittajan näkemykset ovat har-
kittuja, kristillisen uskon ja syvän elä-
mänkokemuksen läpäisemiä.

VEIJO KOIVULA

Tarve, lahja, arvostus

C. S. Lewis: Neljä 
rakkautta. The Four 
Loves by C. S. Lewis. 
Suom. Taisto Nieminen. 
Kirjapaja 2012, 199 s.

Kati Hiekkapelto: Kolibri. 
Otava 2013.

Taina Latvala: Välimatka. 
WSOY 2012.

Olli Seppälä: Lentävä 
omena. Uusia 
kertomuksia lajien 
synnystä. Kirjapaja 2012.

M inna Ko l i s t a ja

laiturille, kannon nokkaan, kotisohvalle. Junaan, lentokoneeseen, auton takapenkille.
Kirja sopii lomakaveriksi. Jos lomaa ei ole, lykkää se imurointi, tiskaaminen ja pyykkääminen ja muu 

puuha huomiseen ja suo itsellesi lomanen kirjan parissa. lomamatka korvien välissä voi alkaa.
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lämsänjärven lastenpäivien touhua dein arkistossa
Radio Dein ohjelma-arkistoon on tallennettu paljon Oulun seura-
kuntien toimintaan liittyviä radio-ohjelmia. Ohjelmat löytyvät kä-
tevimmin menemällä osoitteeseen www.oulunseurakunnat.fi/kuun-
teleohjelmia.

Kesäisenä poimintana arkistosta löytyy Iita Pirttikosken tutustu-
misreissu Lämsänjärven Lastenpäiville. Juhannusviikolla lähetetys-
sä radio-ohjelmassa kuullaan Lastenpäivien ohjaajien ja lasten tun-
nelmia Lämsänjärven leirikeskuksesta. 

Oulussa on vietetty seurakuntien järjestämiä Lastenpäiviä yli vii-
den vuosikymmenen ajan, eikä perinteelle näy loppua. Osallistumi-
nen Lastenpäiville on ilmaista, mahdollisista retkistä peritään eril-
linen maksu. Päivien ohjelmaan kuuluu hartaushetki, leikkejä, as-
kartelua, uimista, pelaamista ja retkeilyä. Lisäksi lapsille tarjotaan 
päivittäin lämmin ateria.

Toimintaa on Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa arkipäivi-
sin 25.7. heinäkuuta saakka kello 10–15. 18.7. saakka mukaan voivat 
ilmoittautua 2003–2006 syntyneet oululaislapset osoitteessa  www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Paikan päällä ei siis enää aikaisempien 
vuosien tapaan ilmoittauduta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Sunnuntain aluelähetys on kesä-
tauolla 4.8. saakka. Rukousradiot 
jatkuvat syyskuussa. 
Radiopyhäkoulu lähetetään val-
takunnallisena lähetyksenä myös
kesäsunnuntaisin kello 8.45.
Toivon päivä
Juttuarkisto osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24 -uutiset ja Oulun seu-
rakuntien perjantaiset Päivän va-
linnat ovat kesätauolla 1.8. saakka.
Ke 10.7. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Esikoislestadiolaisuuden
tulevaisuus on lapsissa, sillä liike 
kasvaa voimakkaasti sisältäpäin.
Esikoislestadiolaiset ry:llä on 
maksavia jäseniä vajaa 5 000, 
mutta kaikkiaan yhteisön piiris-
sä on maassamme noin 12 000 
ihmistä, kun lapsetkin lasketaan 
mukaan. Oululainen Juha Pyyk-
könen kuuluu Esikoislestadiolai-

www.oulunseurakunnat.fi/radio | Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

set ry:n hallitukseen. Hän kertoo, 
millaista on esikoislestadiolainen 
usko. MP. Uusinta.
Ke 17.7. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään. Uusheräyksestä on sa-
nottu, että se on kolmesta lesta-
diolaisuuden päähaarasta lähim-
pänä kirkkoa. Liikkeessä ajatel-
laan, että itse kukin saa muodos-
taa oman käsityksensä asioista. 
Tärkeintä on armo. Uusheräyk-
sen Oulun aluetyöntekijä Jorma
Räisänen kertoo lisää hengellises-
tä kodistaan. MP. Uusinta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 7.7. klo 9.45 Radiopyhäkoulu. 
Uusinta.
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. 
Su 14.7. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu. Uusinta.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Ke-
min kirkosta.

Suora nettilähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 7.7. klo messu Oulun tuomio-
kirkosta. 
Su 14.7. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 7.7. klo 10 Musiikkipäivien ju-
malanpalvelus Muhoksen kirkosta.
Klo 18 Herättäjäjuhlien päiväseu-
rat Haapajärveltä klo 18. Seura-
puhujina toiminnanjohtaja Simo 
Juntunen, opettaja Pirkko Masto-
kangas, pastori Anna-Kaisa Ten-
hunen ja piispa emeritus Eero 
Huovinen. (Nauhoitettu la 6.7.)
Su 14.7. klo 10 Kaustislainen mes-
su Kaustisen kirkosta.
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

Su 7.7. klo 10 Nojatuolikirkko 
Oulunkylän vanhasta kirkosta
Helsingistä.

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

rippikoulu 
nähdään 
hyödyllisenä 
satsauksena 
tulevaisuuteen, 
se mahdollistaa 
esimerkiksi 
kirkollisen 
vihkimisen ja 
kummiuden.

Petri Satomaa

Ku va t :  S a nna K r o o k

rippikoulun suosio 
pysynyt vahvana oulussa

Rippikoulun suosio 
on pysynyt oululais-
ten nuorten keskuu-
dessa vahvana. Uu-

den Oulun 15-vuotiaista 
86 prosenttia eli noin 1 830 
nuorta osallistuu Oulun 
ev.lut. seurakuntien järjes-
tämään rippikouluun tänä 
vuonna. Rippikoulun suo-
sio on myös valtakunnalli-
sesti lähes yhtä vahva kuin 
Oulussa. Kahtena viime 
vuotena rippikoulun kävi 
83 prosenttia 15-vuotiai-
den ikäluokasta.

Oulun ev.lut. seurakun-
tien jäsenistä rippikouluun 
osallistuu tänä vuonna 
95 prosenttia ikäluokasta. 
Esimerkiksi Kiimingin ja 

Haukiputaan seurakunnis-
sa 97,5 prosenttia 15-vuoti-
aista seurakunnan jäsenis-
tä käy rippikoulun. Nuor-

ten rippikoulujen lisäksi ai-
kuisrippikouluun osallis-
tuu vuosittain Oulussa 10–
20 aikuista.

Karjasillan seurakun-
nan kappalaisen Petri Sa-
tomaan mukaan suosion 
syynä on rippikoulun hy-
vä maine.

– Rippikoulu nähdään 

hyödyllisenä satsauksena 
tulevaisuuteen, se mahdol-
listaa esimerkiksi kirkolli-
sen vihkimisen ja kummiu-
den. Myös rippilahjat mo-
tivoivat nuoren lähtemään 
rippikouluun.

– Rippikoulun suosiota 
ei tule pitää itsestään sel-
vyytenä, vaan toimintaa 

Menot Oulun seurakunnissa 4.–18.7.2013

Rippikoululainen Emilia Körkkö on saanut rippileiriltä uusia kavereita ja kokemuksia.

on arvioitava ja kehitettävä 
jatkuvasti. Jokainen rippi-
koululainen on kohdattava 
yksilönä ja opetuksen taso 
on pidettävä korkealla, Pet-
ri Satomaa sanoo.

Oulun ev.lut. seurakun-
nissa on tänä vuonna noin 
80 rippikouluryhmää. 
Muutama ryhmä on päivä-

rippikouluja, mutta suurin 
osa rippikoululaisista osal-
listuu rippileirille. Osa lei-
reistä on erikoisrippikoulu-
ja, kuten esimerkiksi kesä-
kuussa Hailuodossa pidet-
ty ekorippikoulu sekä hei-
näkuussa järjestettävä vael-
lusrippikoulu Hetta-Pal-
laksella.

Isonen Anni Tikkanen (vas.) ja rippikoululainen Emilia Körkkö ovat 
viihtyneet hyvin Kiimingin seurakunnan rippileirillä Suvelassa. 
– Voisin ajatella olevani itsekin isosena ensi vuonna, Emilia sanoo.
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kuulovammaiset:
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.
Hietasaaren kesäilta to 18.7. klo 17, Kaupunkileirikes-
kus. Kesäinen illanvietto ulkona hartauden, pelien ja 
kahvittelun merkeissä. Sateella olemme sisätiloissa.
Kuulovammaisten leiri Juumassa ma–to 2.–5.9., Juu-
man leirikeskus. Leiri on yhteinen Karjasillan seura-
kunnan eläkeläisten leirin kanssa. Leirin hinta on 62 
€ sisältäen täysihoidon ja kuljetuksen. Ilmoittautumi-
set 16.8. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Li-
sätietoja anne-mari.kyllonen@evl.fi tai 040 5912 657.

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

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 9.7. ja ti 16.7. klo 18.30, Torika-
tu 9 A 32. 
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 kesäillat 
nuorille aikuisille 

17. ja 25.7. klo 18–21 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Pelaillaan lenttistä, uidaan ja 
paistellaan makkaraa 

hyvässä seurassa. 
Odotamme iltoihin 

juuri Sinua!
Lisätietoa: 

mari.tuokkola@evl.fi.

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.

Oulun hautausmaalla Intiössä 
kierros joka maanantai!

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

Kierrokset lähtevät 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.

Tule vapaaehtoiseksi palvelemaan ihmisiä
Totuus-tapahtuma Oulussa lauantaina 10.8.  
Totuus on ilmainen palvelutapahtuma, jossa kristityt useista eri Oulun seudun seurakunnista ja 
kristillisistä yhteisöistä kokoontuvat palvelemaan kaupunkilaisia.
Haluaisitko olla mukana tässä innostavassa ja iloisessa tapahtumassa? Sinun taitojasi, käsiäsi 
ja ennen kaikkea läsnäoloasi tarvitaan. Tule mukaan, ideoidaan lisää yhdessä!
Mukaan pääset parhaiten tulemalla valmistaviin tilaisuuksiin:
Su 7.7. klo 18 Totuus13 STARTTI
Infoa, yhteistä ideointia, rukousta. 
Paikka: Karjasillan kirkon seurakuntasali, Nokelantie 3
Pe 12.7. klo 18 Totuus13 Palvelun ilta
Palveluun varustamista, palveluryhmien muodostamista ja ohjausta, rukousta. 
Paikka: Oulun Vapaaseurakunta, Kirkkokatu 34
Ti 23.7. klo 18 Totuus13 Palvelun ilta
Palveluun varustamista, palveluryhmien muodostamista ja ohjausta, rukousta. 
Paikka: Oulun Kotiseurakunta, Tuulimyllynkatu 18
La 3.8. klo 12-18 Totuus13-valmennuspäivä
Evankelioimisvalmennusta, palveluryhmien käytännön asioita, rukousta. 
Paikka: Oulun Helluntaiseurakunta, Uusikatu 78

Voit myös ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä:
Tapahtumakoordinaattori: Suvi Nehvonen, 044 5336 333,  snehvonen@gmail.com.
Eri palvelupisteet: Jonna Määttä, 044 9969 766, mrsjonnamaatta@gmail.com.

Mielenterveyskuntoutujien leiri ma–ke 9.–11.9. klo 
17, Juuman leirikeskuksessa. Mielenterveyskuntoutuji-
en leiri luonnon kauniissa Juumassa. Teemana "Enempi 
yhessä ku yksinään." Ilmoittautumiset 22.7.–9.8. men-
nesssä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 5313 
500. Leirillä mukana diakonissat Eija Röning ja Anna-
Maija Sälkiö sekä pastori Juha Sarkkinen. Leiri on tar-
koitettu kotona itsenäisesti selviytyville mielenterveys-
kuntoutujille. Leirin hinta 44 €. Ilmoittautuneille lähe-
tetään leirikirje.

”Samaa tietä”-Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Tai-
valkoskella. Lähtö la 24.8. klo 8 Oulun linja-autoase-
man tilausajolaiturista, paluu samana iltana noin kel-
lo 22.30. Hinta 15 €, sisältää matkan sekä vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ruokailut jokai-
nen maksaa itse. Lisätietoja ohjelmasta www.oulun-
hiippakunnanlahetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta: Kat-
ja Haipus, p. 044 316 1459 ja Raija Nissinen, p. 040 5747 
105 Ilmoittautuminen viimeistään 14.8. www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo tai Karjasillan kirkkoherranvirastoon, 
p. (08) 5313 200.

Leirit ja retket

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

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

www.suurellasydamella.fi

Vapaaehtoistyötä 
tarjolla
Käy katsomassa tarjolla 
olevia tehtäviä osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi 
–> Oulu ja ilmoittaudu 
tekemään hyvää!
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Menot Oulun seurakunnissa 4.–18.7.2013

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 su 7.7. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Kaido Soom ja avustaa Risto 
Räihä. Kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki ja urkurina Péter 
Marosvári. Kolehti tunturi-
kappeleiden ja tiekirkkojen 
toiminnan tukemiseen. Lä-
hetys myös www.virtuaali-
kirkko.fi ja radio Pooki.
Kesähartaus ke 10.7. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Kaido 
Soom.
Messu su 14.7. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kant-
torina Péter Maros-
vári ja urkurina 
Lauri-Kalle Kal-
lunki. Kolehti 
seurakuntadia-
konian kehittä-
miseen. Lähetys 
www.virtuaalikirk-
ko.fi.
Kesähartaus ke 17.7. klo 
12, Oulun tuomiokirkko. Ris-
to Räihä.

diakonia
Bongaa diakoniatyönteki-
jä Rotuaarilla to 4.7. klo 10, 
Rotuaari. Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan diakonia-
työntekijät jalkautuvat Ro-
tuaarille kesän aikana. Tule 
rohkeasti juttelemaan, me 
kuuntelemme.
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 

Nuoret
Pienoismallikerho su 7.7. klo 
14, Heinätorin seurakuntata-

lo. Kaikenikäisille asias-
ta kiinnostuneille! 

Vetäjänä Tapio 
Huhtelin, p. 050 
5479 657.

muut menot
Cafe krypta, Ou-

lun tuomiokirkon 
krypta. Kahvila on 

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

jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 7.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, saarna 
Martti Heinonen, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. Konfirmoita-
vana kesän 3. leiririppikoulu-
ryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Jari Flink, kanttorina Kaisa 
Säkkinen. Kesäasukkaiden ja 
lomalaisten kirkkopyhä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit kirkkopihassa. 

musiikkitilaisuudet
Kesäillan sävelhartaudet to 
4.7., 11.7. ja 18.7. klo 20. 
Ks. ilmoitus.

lapset
Ekaluokkalaisten leiri 24.–
25.8 Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Leiri on tarkoitettu 1. 
luokan aloittaville lapsille. 
Leirin hinta 15 €. Ilmoittau-
tumiset 22.7.–2.8. www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. En-
sisijaisesti Haukiputaan seu-
rakunnan jäsenille. Tieduste-
lut ja yhteydenottopyynnöt 
leiristä 15.7. asti Elisa Man-
ninen, p. 050 5133 225, eli-
sa.manninen@evl.fi ja 31.7. 
jälkeen Outi Palokangas, p. 
040 5471 472, outi.palokan-
gas@evl.fi.

Nuoret
Nuorten illat kesällä perjan-
taisin 28.6., 5.7., 12.7. ja 19.7. 
klo 18 Vakkurilassa.

seniorit
Vanhemman väen leiri 12.–
16.8. Isonniemen leirikeskuk-
sessa. Ks. ilmoitus.

diakonia
Lähtisitkö kaveriksi kävelyl-
le? Usea haukiputaalainen 
toivoo saavansa vapaaehtoi-
sen apua ulkoilemiseen. Lisä-
tietoja Johanna Kerolalta, p. 
045 1393 993.

muut menot
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisölle 
3.6.–23.8. ma–pe klo 10–18, 
jolloin myös kirkon opas on 
paikalla. Haukiputaan kir-

kon 250-vuotisjuhlakirjoja 
myytävänä 15 € / kpl heinä-
kuun ajan, normaalisti hinta 
20 €. Juhlakirjoja saatavana 
kirkosta ja kirkkoherranviras-
tosta aukioloaikoina.
Kellonkartano: Kartanon 
kirkko su 7.7. ja su 14.7. klo 
13, Kuntouttavien sanojen 
kirjoittajaleiri 11.–13.7., Pa-
rantava anteeksiantamus-
seminaari 18.–21.7.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
pihaseurat 6.7. klo 18.30 Paa-
son mökillä Yli-Iissä, Pahka-
lantie 1703, seurat su 7.7. klo 
18 ry:llä, seurat su 14.7. klo 
18 ry:llä, Kello: seurat su 7.7. 
klo 17 ry:llä.

Nuorten 
aikuisten 
kesäilta 

Hietasaaressa 
17.7. klo 18–21.

Maakirkko 
keskiviikkona 17.7. klo 18 Kalimenkylällä, 
Kalimenkyläntien ja Yläkalimentien risteyksen 
läheisyydessä olevalla pellolla. 

Toimittaa Jari Flink, mukana kanttori 
Hannu Niemelä ja diakonissa Johanna Kerola. 
Päätteeksi kirkkokahvit ja makkaranpaistoa. 
Mukaan voi ottaa oman istuimen. 
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To 4.7. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa
Oulujoen kirkon kamarikuoro Gaudiate, johtaa 
Lauri Nurkkala. Iltahartaus Jari Flink.

To 11.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa
Hannu Holma baritoni ja Anni Holma piano 
ja urut. Iltahartaus Martti Heinonen.

To 18.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa
Manfred Gräsbeck viulu ja Maija 
Lehtonen urut. Iltahartaus Jari Flink.

Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa

Kirkkoretki Haukiputaalle sunnuntaina 
14.7. klo 9.15. Lähtö Haukiputaalle linja-
autoaseman tilausajolaiturilta klo 9.15. 
Osallistuminen jumalanpalvelukseen, 
jonka jälkeen tutustuminen kuvakirk-
koon sekä sen ympäristöön. Lounas Mar-
tinhovissa klo 12. Paluu noin klo 14. Ret-
ken kokonaishinta on 10 €. 
Ilmoittauminen 5.7. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. 044 3161 401 klo 9–16.
Eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa 
keskiviikkona 7.8. klo 8.30–15.30 Hieta-
saaren kaupunkileirikeskuksessa. Muka-
na pastori Jouko Lankinen, diakonissa 
Heidi Karvonen ja kanttori Henna-Mari 
Sivula. Päivän hinta 15 €, sisältää kulje-
tukset, aamiaisen, lounaan, päiväkahvit 
ja Oulun ev.lut. srk:n jäsenille vakuutuk-
sen. Bussikuljetus lähtee Heinätorin srk-
kodilta, Aleksanterinkatu 71, klo 8.30 ja 
seuraavaksi Intiön srk-kodilta, Intiönpol-
ku 2, klo 8.45. Paluu samoihin paikkoihin 
noin klo 15. Leirimaksu kerätään paikan-
päällä. Lisätietoja Heidi Karvonen, p. 040 
5747 091. 
Ilmoittautuminen 25.7. mennessä Ou-
lun tuomiokirkkosrk:n kirkkoherranviras-
toon, p. 044 3161 401. 
Tuomiokirkkoseurakunnan perhepyhis-
leiri pe–su 16.–18.8. Kuusamossa Juuman 
leirikeskuksessa. Leirillä puuhaillaan yh-
dessä koko perheen kanssa askarrellen, 

ulkoillen, hiljentyen sekä saunoen ja ilta-
nuotiosta nauttien. Etuoikeus osallistua 
Perhepyhisleirille on Tuomiokirkkoseura-
kunnan pyhäkoululaisten ja perhekerho-
laisten perheillä. Leirin hinta on 45 € ai-
kuisilta ja 4–18 vuotiailta 31 €, alle 4-vuo-
tiaat ovat leirillä ilmaiseksi. Hintaan sisäl-
tyy matkat, majoituksen, ruokailut ja Ou-
lun ev.lut. srk:n jäsenille vakuutuksen. 
Ilmoittautuminen www. oulunseurakun-
nat.fi/ilmo 15.7. mennessä. 
Sovellamme Kuluttajaviraston tekemää 
yleiset valmismatkaehdot-sopimusta. Mat-
kustaja voi peruuttaa matkan ilman eri-
tyistä syytä seuraavasti: myöhemmin kuin 
14 vuorokautta, mutta viimeistään 48 tun-
tia ennen matkan alkua maksamalla 50% 
matkan hinnasta. Jos matka peruutetaan 
myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan 
alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä 
koko matkan hinta. Ks. tarkemmin: www.
kuluttajavirasto.fi-yleiset valmismatkat.
Eläkeläisten leiri 5.–8.9. Kuusamossa 
Juuman leirikeskuksessa. Lähtö 5.9. klo 
8.30 linja-autoaseman tilauslaiturilta. Lei-
rin hinta matkoineen ja vakuutuksineen 
on 62 €. Leiristä lisätietoja diakonissa Kir-
si Karppiselta, p, 040 5747 181. 
Ilmoittautumiset www. oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai kirkkoherranvirastoon klo 
9–16, p. 044 3161 401. Leirille hyväksytyil-
le lähetetään leirikirje.

Leirit ja retket

Kesäsarjan 
urku- ja huilukonsertti 

tiistaina 9.7. 
Oulun 
tuomiokirkossa. 
Matti Oikarinen 
(urut) ja 
Katja Sirkiä (huilu) 
Hämeenlinnasta. 
Vapaa pääsy. 
Käsiohjelma 5 €.

10–15. Tarjolla kahvia ja tee-
tä sekä tuoreita leivonnaisia 
edulliseen hintaan. 
Oulun hautausmaalla Inti-
össä järjestetään maksut-
tomat tutustumiskierrok-

set ilman ennakkoilmoit-
tautumista maanantaisin 
17.6.–19.8. klo 18–20. Sää-
varausta ei ole. Kierrokset 
lähtevät Oulun hautaus-
maan pääportilta hauta-

jaishuoneiston edestä. Tar-
kemmat tiedot kunkin kier-
roksen teemasta löytyvät in-
ternetosoitteesta www.ou-
lunseudunoppaat.fi/i/kesa-
kierrokset.

Vanhemman 
väen leiri 
12.–16.8. Isonniemen 
leirikeskuksessa. 
Leiri alkaa ma klo 11 ja päättyy 
pe klo 13. Leiri on tarkoitettu 
ensisijaisesti Haukiputaan seu-
rakunnan alueella asuville. Lei-
rin hinta 60 €. Leirille on mah-
dollista osallistua myös päivä-
kävijänä. Leirimaksu päiväkävi-
jöiltä 10 € / päivä. 

Ilmoittautumiset 11.7. mennessä ma klo 9–12, 
p. 044 7310 232. Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje, jossa tarkemmat tiedot leiristä.
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Kummien ja kummilasten ilta
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.

Menot Oulun seurakunnissa 4.–18.7.2013

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
Konfirmaatiomessu (Karja-
silta 1) su 7.7. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina Juha 
Soranta. 
Konfirmaatiomessu (Karja-
silta 5) su 7.7. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Maija 
Konttinen, avustaa Juha Ki-
virasi, kanttorina Henriikka 
Väänänen. 
Messu su 7.7. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Kolehti Karjasil-
lan seurakunnan nimikkolä-
hetin, Pia Marttilan työn tu-
kemiseen Thaimaassa. Suo-
men Lähetysseuran kautta.
Konfirmaatiomessu (Karja-
silta 2) su 7.7. klo 13, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa An-
na Savu oja, kanttorina Juha 
 Soranta. 
Konfirmaatiomessu (Karja-
silta 6) su 7.7. klo 14, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Maija 
Konttinen, avustaa Juha Ki-
virasi, kanttorina Henriikka 
Väänänen. Nimikkokohde: 
Xikheleni, Kirkon Ulkomaa-
navun kautta.
Messu su 14.7. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Messu su 14.7. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimitta Esa Nevala, 
saarna Eine Rautiainen, kant-
torina Henriikka Väänänen. 
Konfirmaatiomessu (Kaak-
kuri 3) su 14.7. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Atte 
Kääriäinen, Satu Kreivi-Palo-
saari, kanttorina Henriikka 
Väänänen. Kolehti seurakun-
tadiakonian kehittämiseen, 
erityisesti koulunsa päättä-
neiden nuorten syrjäytymi-
sen riskien vähentämiseksi 
ja syrjäytyneiden nuorten 
osallistuvan toimin-
nan kehittämisek-
si yhdessä seura-
kuntien kanssa 
Kirkkopalvelui-
den kautta. 
Perhemessu su 
11.8. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

hartauselämä
Raamattupiiri to 4.7, 11.7 ja 
18.7. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Miesten raamattupiiri ke 
10.7. klo 18, Karjasillan kirkko. 

musiikki ja kulttuuri
"Tämä on Jumalan päivä" 
- kesärunoilta Kastellin kir-
kolla su 14.7., Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus.

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

seniorit
Kesäkerho to 11.7. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko.
Ystävänkamarin kesäkahvit 
ti 16.7. klo 13, Kaukovainion 
kappeli. Tuleppas jakamaan 
kesäkuulumisia ystävänka-

mariin. Mukana kesätyönte-
kijä Heidi Härkönen.
Eläkeläisten kesäkerho to 
18.7. klo 13, Kastellin kirkko.

Kesäkerho to 25.7. 
klo 13.30, Kar-

jasillan kirk-
ko. Mukana 
diakonia-
opiskelija 
Heidi Här-
könen.

Eläkeläisten 
leiripäivä Hie-

tasaaressa pe 
9.8. klo 8.30, Hieta-

saaren kaupunkileirikeskus. 
Ks. ilmoitus.
Eläkeläisten kesäkerho ma 
8.7. klo 13, Maikkulan kap-
peli. Kesäinen kerho kahvit-
telun ja keskustelun merkeis-
sä.

leirit ja retket
Eläkeläisten leiri ma–to 2.–
5.9 klo 12, Juuman leirikes-
kus. Ks. ilmoitus.
"Perhosen lailla, huolta 
vailla, pysähdy ihminen kii-
reinen" Leiri lepoa kaipaa-
ville ke–la 11.–14.9., Juuman 
leirikeskus. Ks. ilmoitus.

muut menot
Totuus'13-tapahtumaa 
STARTTI-tilaisuus su 7.7. klo 
18, Karjasillan kirkko. Tilai-
suudessa infoa tapahtumas-
ta, yhteistä ideointia, ja ru-
kousta. Kaikki ovat terve-
tulleita. Lisätietoja 10.8. pi-
dettävästä Totuus’13-tapah-

Perhemessu 
sunnuntaina 11.8. klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Perhemessussa saamme yhdessä olla siunaamassa nii-
tä eka luokan aloittavia lapsia koulutielle, joita ei ole 
vielä keväällä siunattu ja pyytämässä heille ja heidän 
perheilleen Taivaallisen Isämme huolenpitoa uudessa 
elämänvaiheessa. Perhemessun toimittaa Maija Kont-
tinen, ja siinä avustavat Marjaana Lassi, Auli Kipinä, 
Eveliina Korkea-aho. Kanttorina on Ilkka Järviö. Kou-
lunlähtevät lapset kukitetaan. Raamattuopetuksen ja 
radioraamattupiirin kehittämiseen ja toteuttamiseen 
Suomen Raamattuopiston säätiön kautta.

Hei ja tervetuloa runokesän runoiltaan Kastellin kir-
kolle. Kesäistä luontoa, väriä ja eloa tuovat esille Mai-
ja Karppinen, Eeva Holma, Arja Alakontiola, Hilja Ala-
suvanto, Terttu Välikangas, Pirjo Kauppinen, Virve Vi-
kamaa ja Juha Vähäkangas. Kesäisiä virsiä säestää Riit-
ta Piippo. Vapaa pääsy!

tumasta: www.yksitotuus.fi/
rekry. Terv. Ari Kauppila, p.  
040 4818 888.
Grilli- ja lauluilta su 14.7. klo 
17, Kaukovainion kappeli. Ks.  
ilmoitus.
Kummien ja kummilasten 
ilta ke 28.8. klo 18, Lämsän-
järven kaupunkileirikeskus 
(hiihtomaja). Ks. ilmoitus.

Grilli- ja lauluilta 
sunnuntaina 14.7. klo 17 Kaukovainion kappelissa. 
Lauletaan kesäisiä lauluja, tarjolla makkaraa ja salaat-
tia. Thaimaan lähettimme Pia Marttila on kanssamme 
ja kertoo työstään ja elämästään Aasiassa. Tervetuloa!

"Perhosen lailla, huolta vailla, 
pysähdy ihminen kiireinen" 
Leiri lepoa kaipaaville ke–la 11.–14.9.
Juuman leirikeskuksessa. 

Lähde hiljentymään Juuman puhutteleviin maisemiin. 
Leirin ohjelmassa on retriitin aineksia, mutta myös 
muuta ohjelmaa. Etusijalla Karjasillan seurakunnan 
alueella asuvat. Leirillä mukana ovat diakoniatyönte-
kijät Terttu Rahko 040 575 2712 ja Marjukka Hamari 
040 575 2710. Ilmoittautumiset internetissä tai 15.7. 
alkaen suoraan työntekijöille.

Eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa 
perjantaina 9.8. klo 8.30 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Ilmoittautumiset Karjasillan 
seurakunnan vanhuslinjalle ke 
31.7. mennessä diakoniatyönte-
kijä Marjukka Hamarille, p. 040 
5752 710. Leiripäivän hinta on 
15 € sisältäen kuljetuksen, aa-
mukahvin, lounaan ja päivä-
kahvin. Ilmoittautuneille lähe-
tetään kirje, jossa on tarkem-
paa tietoa päivästä ja linja-au-
ton reitti aikatauluineen.

Diakonian 
ajanvaraus 

maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 

paikan päältä 
Karjasillan 
kirkolta.

Eläkeläisten leiri 
ma–to 2.–5.9 klo 12 Kuusamossa, Juuman leirikeskuk-
sessa. 
Etusijalla Karjasiltalaisilla eläkeläisillä. Leirin hinta 62 
€ sis. matkat ja täysihoidon. Tällä leirillä huomioimme 
erityisesti kuulolaitteen käyttäjät. Tule virkistymään 
ja hiljentymään Juuman luonnonkauniisiin maisemiin. 
Ilmoittautuminen 29.7.–16.8. välisenä aikana www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Karjasillan seurakunnan 
kansliaan p. (08) 5313 200. Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje. Leirillä mukana Karjasillan diakoniatyönteki-
jät Päivi Rahja ja Asta Leinonen sekä kuulovammais-
työn diakoniatyöntekijä Anne-Mari Kyllönen.
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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
Konfirmaatiomessu su 7.7. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Juha Sarkkinen, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Huone-
suon rippikouluryhmä.
Messu su 7.7. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Juha 
Sarkkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 7.7. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.
Kansanlaulukirkko su 7.7. 
klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 
Konfirmaatiomessu su 14.7. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Sanna Jukkola, avus-
taa Jouni Heikinheimo, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Hintta-Laanila ja Talvikan-
gas-Hönttämäki rippikoulu-
ryhmät.
Messu su 14.7. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Leo Rahko.
Messu su 14.7. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Messu su 14.7. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Leo 
Rahko.

musiikki ja kulttuuri
Kesäillan musiikkia to 4.7. 
klo 20, Ylikiimingin kirkko. 
Ylikiimingin kirkkokuoro ja 
yksinlaulajia kuorosta.

Kesäillan musiikkia to 11.7. 
klo 19, Oulujoen kirkko. Ilo-
na Sekiguchi, piano. Hartaus 
Ilkka Mäkinen.
Kesäillan musiikkia to 18.7. 
klo 20, Ylikiimingin kirkko. 
Anne-Mari Kanniainen, har-
monikka.

jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 7.7. 
klo 10 kirkossa. 7. sunnuntai 
helluntaista. Toimittaa Miia 
Seppänen, avustajana Aulik-
ki Rinta-Säntti, kanttorina 
Sari Wallin. 
Konfirmaatiomessu su 
14.7.2013 klo 10 kirkossa. 
Kirkastussunnuntai. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaja-
na Jii-Pee Nyyssönen, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Messu su 14.7. klo 18 Jää-
lin kappelissa. Kirkastussun-
nuntai. Toimittaa Seija Helo-
maa, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.

diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 

maanantaisin klo 9–11 pu-
helimitse tai sähköpostilla. 
Ajanvarausnumero on p. 040 
7008 151.

lapset ja perheet
Lastenparkki ja päiväkerhot 
ovat kesätauolla.
Perhekerhot ja Perhekahvi-

diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
8.7.  ja ma 15.7. klo 9–11, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Ajan-
varaus taloudellisissa asiois-
sa p. 040 7033 690. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
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Kesäillan 
musiikkia
Oulujoen kirkossa
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 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

Hautausmaakierroksilla 
matkustetaan menneille 
vuosisadoille 

Oulujoen hautausmaalla on opastettuja kävelykier-
roksia kello 17.30–19 kesätorstaisin 11.7.  25.7. ja 8.8. 
Lähtöpaikkana on Oulujoen kirkon ja hautausmaan 
pysäköintialue osoitteessa Oulujoentie 69. 

Oulujoen kirkon ympäristössä pääsee tänäkin kesänä 
tutustumaan historiaan oulujokelaisten merkkihen-
kilöiden kautta. Ammattitaitoisten oppaiden johdol-
la toteutetut kierrokset kestävät noin kaksi tuntia. 
Ne ovat maksuttomia ja mukaan voi tulla ilman en-
nakkoilmoittautumista. Oulujoen hautausmaalla tu-
tustutaan myös pappilaan ja Oulujoen yli satavuoti-
aaseen, Pohjois-Suomen ainoaan säilyneeseen puu-
jugendkirkkoon. 

Hautausmaakierroksen jälkeen on mahdollista osal-
listua myös Kesäillan musiikkihetkeen, joka alkaa ai-
na heti kierroksen päätyttyä kello 19 Oulujoen kir-
kossa.
. 

lat ovat kesätauolla.
Esikkoryhmä on kesätauolla 
jatkamme 13.8.
Kouluunlähtevien siunaa-
mistilaisuudet ovat 11.8. klo 
18 Kiimingin kirkossa ja Jää-
lin kappelissa. Kutsu saapuu 
kesän aikana postitse kou-
luunlähteville. Tervetuloa!

Haluamme kehittää jumalanpalvelusta 
seurakuntalaisten yhteisenä asiana. 

Kutsumme sinua 
kirkkoväärtiksi 

tai kirkkoväärtinnaksi. 

Kirkkoväärti / -väärtinna toimii kokoamansa 4–10 hengen 
ryhmän vetäjänä. Ryhmän jäsenet voivat olla eri-ikäisiä. 
Vetäjänä hän sopii/jakaa tehtävät jäsentensä 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.

Sävelhartaus 
keskiviikkona 17.7. klo 19 kirkossa. 

Mukana Anna-Maria Jurvelin, sopraano 
ja Esko Jurvelin, tenori. 

Urkuja soittaa Jarkko Metsänheimo.
Ohjelmassa hengellisiä yksinlauluja ja duettoja. 

Iltahartauden toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen.

Lähetystyö tarvitsee sinua!
Tule letunpaistajaksi 
Kiiminkipäiville.

 

Tulot käytetään 
epätasa-arvon 
poistamiseksi 
maailmalla.
Ota yhteys 
Kirsi Paavolaan, 
p. 044 5760 019
viim. 7.7. mennessä.

Kiimingin 
kirkko on avoinna 

hiljentymistä ja 
tutustumista varten  

ma–pe 1.–26.7.
klo 12–18.
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Elämän polku

kastetut
Tuomiokirkko: Jonne Tii-
tus Haapakoski, Olivia Auro-
ra Kaihua, Veera Ilona Leh-
tinen, Luna Elma Lydia Lind-
holm, Pauli Herman Tapa-
ni Ruotsalainen, Elsa Olivia 
Vornanen.
Haukipudas: Peetu Juli-
us Hirvasniemi, Samuel Vili 
Valtteri Koivukangas, Edvin 
Toivo Nestori Niemelä, Hilla 
Amanda Tissari, Nella Alek-
sandra Kivioja, Oliver Nikolas 
Similä, Alexandra Emily Har-
ju, Viktor Evert Viking Hah-
tonen, Iina Heleena Irmeli 
Ylipelto, Inka Marija Matikai-
nen, Jonne Juhani Määttä.
Karjasilta: Aatos Frans Al-
vari Daavittila, Noel Niko-
laus Fabritius, Taneli Hen-
rik Katajamäki, Enna Josefii-
na Kivilompolo, Manuel Lu-
ka Anselmi Kivioja, Elvia Ai-
da Olivia Määttä, Alvar Au-
kusti Majava, Enni Aada Oli-
via Piiroinen, Roosa Matil-
da Timlin, Aarni Aleksander 
Eroma, Inari Elli Eriika Tolo-
nen, Juuso Onni Juhani Moi-
lanen, Seela Eeva Annukka 
Sopanen.
Kiiminki: Aarno Altti Elmeri 
Rytilahti, Eemil Ossian Hau-
takoski, Linnea Aurelia Kur-
kela, Michelle Tiana Mimosa 
Bergbacka, Aleksi Eetu Juha-
ni Antila. 
Oulujoki: Veeti Viljami Ala-
talo, Topi Eino Oskari Ala-
talo, Elsi Laila Maria Holm-

ström, Junnu Armas Antero 
Issakainen, Lianna Luminea 
Jaara, Aapo Sulo Herman-
ni Kaisto, Matias Oliver Kar-
jalainen, Kasper Matti Mi-
kael Karvonen, Aslak Eeme-
li Kivilompolo, Amanda Mai-
ja Marjaana Träff, Alina Emi-
lia Mäkelä, Jasper Matias Mä-
kelä, Luka Elia Antero Sulila, 
Niilo Olavi Wirkkala, Taavi El-
meri Tornberg, Joonas Valt-
teri Kotajärvi.
Oulunsalo: Inka Lotta Tör-
mänen, Bertta Matilda Lei-
no, Luka Onni Tapio Heino-
nen, Tuure Olavi Teppola, 
Otto Eino Anselmi Kuusrai-
nen, Lyydia Aurora Hintik-
ka, Aati Armas Sakari Vai-
nio, Veli Mattias Pudas, Kia 
Josefina Tuominen, Lotta So-
fia Ojalehto, Joel Toivo Stu-
art Collins, Mikael Erik Her-
man Muotka, Vilma Linnea 
Lehtinen.
Tuira: Veera Emilia Depner, 
Nicolas Valtteri Alasuvanto, 
Pihla Matilda Halijoki, Hel-
mi Olivia Herranen, Eeli Hen-
rik Benjamin Kukkonen, Onni 
Aleksanteri Petrinpoika No-
ri, Niklas Hermanni Haapa-
koski, Inna Alisa Varjus, Iisa 
Elisabet Vendelin, Eelis Alvin 
Väyrynen, Isla Elisabeth Hau-
kipuro, Sofia Linnea Heikki-
nen, Sanni Vilhelmiina Kan-
tala, Matias Samuli Hepo-
oja, Josua Heikki Eemeli Mä-
kiniemi, Atte Topias Rätti, 
Emilianna Jasmiina Särestö-
niemi, Ellamaria Linnea Sä-
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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 su 7.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Tarja Sakko.
Sanajumalanpalvelus su 
14.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttori Tuomo Kangas.
Konfirmaatiomessu, Kesä 2, 
su 14.7. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Päivi Liiti, kanttori 
Tuomo Kangas.

hartauselämä
Hartaus to 4.7. klo 11.30, 
Teppola, Päivi Liiti.
Hartaus ke 10.7. klo 13.30, 

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 an-
netaan koulutus tiistaina 10.9. klo 18–19 Karjasillan 
kirkon seurakuntasalissa.
Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta osoittees-
sa www.suurellasydamella.fi

restöniemi, Armiida Bea An-
tila.

vihityt
Tuomiokirkko: Jussi Valtteri 
Heikkilä ja Anni Emilia Nie-
melä, Juha Matti Silvasti ja 
Anne Maria Hakonen.
Haukipudas: Samppa Mati-
as Vänttilä ja Katariina Eli-
na Puoskari, Samppa Mati-
as Vänttilä ja Katariina Elina 
Puoskari, Veli-Juhani Seppä-
nen ja Suvi Hannele Louhela.
Karjasilta: Henri Mikael 
Lempinen ja Anna Katariina 
Nybacka, Ville Kasperi Nylan-
der ja Inkeri Pauliina Määt-
tä, Aapo Taneli Aitto-oja ja 
Aune-Kerttu Maaria Ylimä-
ki, Esa Henrik Hietala ja Jenni 
Mari Sofia Jestola, Janne Pet-
teri Vainio ja Essi Sanna Ele-
na Rytky, Aappo Toivo Ilma-
ri Mäkelä ja Annina Iida Ma-
ria Ahola.
Kiiminki: Jussi Tapio Pikku-
aho ja Riikka Hannele He-
rukka, Ari Kalle Hermanni 
Säävälä ja Jenna Elina Inka-
la, Jaakko Esko Eerik Jurva-
kainen ja Mari Annika Ojala.
Oulujoki: Mikko Sakari Hä-
likkä ja Sanna Maria Paavi-
lainen, Timo Samuli Fager ja 
Anne Kristiina Riepula, Onni 
Juhani Timmerbacka ja Jaana 
Helena Salo, Pasi Tapani Kar-
jalainen ja Johanna Katarii-
na Kesälahti.
Oulunsalo: Iiro Waltte-
ri Soukka ja Janni Josefii-

na Kanniainen, Jarkko Ola-
vi Seppänen ja Sari Hanne-
le Rönkkö, Miika Johannes 
Karhumaa ja Mirjami Johan-
na Tervaniemi.
Tuira: Niko Juhani Ollila ja 
Susanna Kristiina Pulkkanen, 
Timo Mikael Hoikkala ja Ma-
ri Johanna Louhimo, Paulus 
Tarmo Turtinen ja Roosa Ma-
tilda Harju, Toni Tapani Pa-
nagopulos ja Marja-Anneli 
Kanniainen, Pentti Henrikki 
Kukkonen ja Jatta Karoliina 
Kuokkanen, Vesa-Matti Tei-
rikko ja Kati Marjut Ronkai-
nen, Matti Ryhänen ja Han-
ne Satu Maarit Heikka.

kuolleet
Tuomiokirkko: Lilja Annikki 
Kälkäinen 79, Niilo Eero Suo-
mela 80, Alli Kyllikki Kanniai-
nen 55, Aino Maria Kuosa 96, 
Eeva Rauha Parkkila 73.
Haukipudas: Jorma Einari Ta-
pio 67, Heikki Pellervo Säävä-
lä 83.
Karjasilta: Aino Helena Hir-
vensalo 84, Annikki Matilda 
Häikiö 90,  Fanni Maria Jär-
visalo 87, Reeta Elviira Kova-
lainen 89, Laina Valpuri Mak-
konen 88, Seija Inkeri Mäkelä 
69, Helli Karpansalo 91, Elma 
Elisabet Mannermaa 83, Impi 
Adolfiina Pakonen 83, Laina 
Orvokki Tähtinen 85.
Kiiminki: Mimmi Inkeri Man-
ninen 83, Arto Matti Korho-
nen 65.
Oulujoki: Aini Anni Häppäri 

74, Pirkko Heleena Alakärp-
pä 82, Uuno Johannes Mus-
tonen 96, Erkki Johannes 
Outila 60, Sanna Maria Aho-
la 83.

Tuira: Reima Veikko Antti-
la 83, Martta Katariina Hip-
pi 94, Allan Robert Immonen 
79, Anja Ritva Maria Kääriäi-
nen 83, Vieno Kaarina Lepis-
tö 87, Elias Antero Sääski 79.  
 

Salonkartano, Tuomo Kan-
gas.
Hartaus ke 17.7. klo 13.30, Sa-
lonkartano, Tuomo Kangas.
Hartaus to 18.7. klo 11.30, 
Teppola, Tuomo Kangas.

Nuoret
Kesä 3-rippikoulun vanhem-
painilta 24.7. klo 18
Toimitalolla, Vattukuja 2.

muut menot
Kirkonkylän ry: Seurat su 
7.7. klo 16 Matti Määttä, Ju-
hani Lepistö. Seurat su 14.7. 
klo 16 Aarne Ronkainen, Ja-
ri Kupsala. 

Salonpään 
päiväkerhossa 
(Työväentalolla) 

on vielä 
vapaita 
paikkoja!

Kerho on 2008–2009 
syntyneille lapsille 
3 kertaa viikossa 
2,5 h/ kerta. 
Kerho alkaa viikolla 34. 
Ilmoittautuneet 
saavat kerhokirjeen 
elokuun alussa. 
Ilmoittautumiset ja 
lisätietoja sähköpostilla 
hannele.heinonen@evl.fi.

www.suurellasydamella.fi

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla 

olevia tehtäviä osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi –> Oulu
 ja ilmoittaudu tekemään hyvää!
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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 su 7.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Stiven Naa-
tus, avustaa Liisa Halonen, 
kanttorina Taru Ängeslevä.
Messu su 7.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Jonna Piirainen, kantto-
reina Tommi Hekkala ja Ilo-
na Kiesilä.
Konfirmaatiomessu su 7.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Riitta Louhelainen, avusta-
vat Anssi Putila ja Atte Tolo-
nen, kanttorina Pirjo Mänty-
vaara, Ossi Vuorre, viulu. Ra-
jakylä 3 -rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Iltamessu su 7.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttoreina Heik-
ki Jämsä ja Ilona Kiesilä.
Viikkomessu ke 10.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttoreina Pirjo 
Mäntyvaara ja Ilona Kiesilä.
Messu su 14.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 14.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Konfirmaatiomessu su 14.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Jaakko Syynimaa, avustavat 
Sanna Parkkinen, Liisa Ha-
lonen ja Aki Lappalainen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Koskela 2 -rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Iltamessu su 14.7. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 17.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, kanttorina Taru 
Ängeslevä.

hartauselämä
Kesähartaus to 4.7. klo 14, 
Mäntykoti, pastori Anna-
Leena Häkkinen ja kesädia-
konissa Katri Juntunen.
Kesähartaus ke 10.7. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus. Har-
tauden pitää Pasi Kurikka. 
Mukana kesädiakonissa Kat-
ri Juntunen. 
Kesähartaus to 18.7. klo 13, 
Lassintalo. Hartauden pitää 
Pasi Kurikka.
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 24.7. klo 
13–15, Pateniemen kirkko. 
Tervetuloa kesäraamikseen 
suunnittelemaan syksyn raa-
mattupiirin ohjelmaa. Lisä-
tietoja diakoni Heli Mattila 
p. 040 5747 145.

diakonia
Tuiran seurakunnan dia-
koniatyön ajanvarausnu-
mero on 044 3161 412. Ajan 

voi varata maantaisin klo 
9–11 joko puhelimitse tai pai-
kan päältä Tuiran kirkolta.

lapset ja lapsiperheet
Avoimet ovet perheille to 
4.7. klo 9.30–11, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Tervetuloa lap-
siperheiden kohtaamispaik-
kaan, jossa voit jutella, kah-
vitella, hiljentyä, syödä omia 
eväitä ja leikkiä perheenne 
oman aikataulun mukaan. 

Nuoret
Tuiran seurakunnan ke-
sänuortenilta to 4.7., 11.7. 
ja 18.7. klo 18–20, Koskelan 
seurakuntakoti.  Ks. ilmoitus.

muut menot
Naisten illat Hietasaaren 
leirikeskuksessa maanan-
taisin 15.7 ja 29.7 klo 18–20. 
Ks. ilmoitus.

Naisten illat 
maanantaisin 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!
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Avoimet ovet perheille 
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. 

Tuiran seurakunnan 

kesänuortenillat 
kutsuvat nuoria seurakuntalaisia torstaisin 
4.7., 11.7. ja 18.7. 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 keskiviikkona 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.

Nuorten eläkeläisten 
ja työttömien leiri 
Juuman leirikeskuksessa pe–ma 30.8.–2.9. 

Tule virkistäytymään ja hiljentymään Juuman luon-
nonkauniisiin maisemiin! 
Leirin hinta on 62 € sisältäen matkan, majoituksen ja 
ruokailut. Leirin vetäjinä toimivat Tuiran seurakun-
nan diakoniatyöntekijät Sami Riipinen ja Heli Mattila. 

Ilmoittautuminen ensisijaisesti seurakunnan omien 
nettisivujen kautta, www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 
tai vaihtoehtoisesti Sami Riipiselle 8.–9.8., p. 040 5747 
149. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. 

A
rkisto / San

n
a Tu

ru
n

en

Koskelan 
seurakuntakodin elokuu
Koskelan kesäpiha to 1.8. klo 11–15 
Koskelan seurakuntakodilla. 
Tule viettämään kesäpäivää! Laulamme, 
leikimme ja paistamme makkaraa nuotiolla. 
Hartaus klo 12 Paula Kyllönen. Kahvitarjoilu 
diakoniatyön hyväksi. Järjestää Koskelan 
diakonian aluetukiryhmä.
Nuotioilta to 15.8. klo 18–20 
Koskelan seurakuntakodilla. 
Laulamme ja paistamme makkaraa nuotiolla. 
Hartaus ja säestys Lauri Kujala. Kahvitarjoilun 
tuotto diakoniatyölle. Järjestää Koskelan 
diakonian aluetukiryhmä.
Toivelaulujen ilta to 29.8. klo 18–20 
Koskelan seurakuntakodilla. 
Laulamme toivelauluja Pertti Haipolan 
säestyksellä. Hartaus Riikka Honkavaara. 
Kahvitarjoilun tuotto diakoniatyölle. 
Järjestää Koskelan diakonian aluetukiryhmä.

Tuiran seurakunnan 
vanhustyön linja 
vastaa keskiviikkoisin klo 9–11
puhelinnumerossa 044 3161 412. 
Numeroon voit soittaa: 
- kun olet yksin tai kaipaat kuuntelijaa 
- kun haluat puhua sinulle tärkeistä asioista 
- kun haluat pyytää kotikäyntiä tai jättää soittopyynnön.
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Seurakunnissa tapahtuu 4.–18.7.2013

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

Sanajumalanpalvelus su 
7.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.
Messu su 14.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Kirkkoherra Timo Jun-
tunen vuosilomalla 19.–
28.6.
Diakonissa Marja Ranta-
suomela virkavapaalla ja 
vuosilomalla 24.6.–11.8.

KESÄKERHOT 
1.–4.-lk:n oppilaille (kevään 2013 luokka-asteen mukaan)
29.7.–12.8.  maanantaista perjantaihin klo 9–15 (ei juhan-
nusaattona 21.6.) Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
ja Keskustan seurakuntatalolla.

Ei ennakkoilmoittautumista eikä osallistumismaksua. Ker-
holaisella tulee olla omat eväät mukana, kerhopisteissä 
on jääkaapit ja mikroaaltouuniit, ruuan säilyttämiseen 
ja lämmittämiseen. Huoltajan tulee käydä ensimmäisellä 
kerhokerralla tuomassa kerholainen ja täyttämässä hen-
kilötietolomake. Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan 
lapsilähtöisesti ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomal-
la. Ohjattua toimintaa tarjotaan päivittäin. Lisätietoja voi 
kysyä varhaiskasvatuksen työalajohtaja Saija Kivelältä, p. 
040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.

Messu su 7.7. klo 10 vanhassa kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, diakoni Minna Sorvala, kanttori Else Sassi. Ta-
pulikahvit messun jälkeen.
Konfirmaatiomessu su 7.7. klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Juha Maalismaa, avustaa Reino 
Tikkinen, diakoni Saija Kivelä, kanttori Else Sassi.
Konfirmaatiomessu su 14.7. klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Paulus Pikkarainen, avustaa Tee-
mu Riihimäki, diakoni Matias Jurmu, kanttori Else Sassi.
Rauhan Sanan suvijuhlien perhemessu su 14.7. klo 10 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi

Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuotioilta pe 12.7. klo 19 
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Elmeri Kaarlo Ar-
vid Auniola. Sebastian Aate 
Daniel Perttula. Jemina Emi-
lia Tiikkaja. Jouka Ilmari Ni-
ku. Valle Ilmari Mäkelä. Milka 
Iida Emilia Hyry.  Anni Ilona 
Piittinen. Milka Melina Harri. 
Jenna Julia Alexandra Lauro-
nen. Matti Antero Ståhle. Vii-
vi Alice Mäkelä.  Alisa Helmi 
Sofia Koponen.
Vihitty: Lauri-Pekka Mäke-
lä ja Heidi Alice Haapakoski.
Kuollut: Ahti Ensio Hentilä 
84, Jari Jukka Pääkkö 51.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 14.7. klo 16 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 
vanhassa kirkossa

keskiviikkona 10.7. klo 19 Sari Hourula, laulu.

keskiviikkona 17.7. klo 19 Antti Heikkilä, kitara.

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.

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.

Messu su 7.7. klo 10 kir-
kossa, toimittaa Olavi 
Palovaara, saarnaa Niko 
Seppä, kanttorina Juha 
Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus 
su 14.7. klo 18 kirkossa 
(huom. aika!), toimittaa 
Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö.

Lähetysilta kirkonmäellä to 
4.7. klo 18.30, mukana Niko 
Seppä ja lähetystiimiläiset, 
makkaranpaistoa. Sateen 
sattuessa siirrytään sisätiloi-
hin srk-talolle.
Rukousmatka kirkon tor-
niin ti 9.7. klo 14, mukana Ni-
ko Seppä. Matka kirkon tor-
niin vaatii hieman ponniste-
lua, mutta perillä näet me-
ren ja kesäisen lakeuden.
Viraston aukioloissa poik-
keuksia heinäkuussa: viras-
to avoinna ma 15.7., ti 16.7., 
ma 22.7. ja ke 24.7 klo 9–14. 
Puhelin 044 7750 600 päi-
vystää ajalla 26.6.–16.7. 
Maanantaina 29.7. pala-
taan normaaliaikaan.
Lumijoen kirkko on tie-
kirkkona ja avoinna ajal-
la 22.6.–31.7 joka päivä 
klo 11–16.
Lasten ja nuorten kesä-
leiri 2. luokkalaisille ja 
siitä isommille 11.–14.7. 
Pyhäjoella, Yppärin Ve-
teraanimajalla. Jonkin 
verran sisämajoitusta, 
mutta pääosin teltta-
majoitus. Hinta 25 €, 

sisarale 30%. Ilmoittautu-
minen 5.7. mennessä sinik-
ka.harkonen@lumijoki.fi, p. 
044 5037 080.
Erätaitokurssi yli 15-vuo-
tiaille Lumijoella 31.8.–1.9. 
Kurssi sopii myös erityisryh-
mille. Pääosa varusteista jae-
taan kurssilla. Kokeneet kou-
luttajat opastavat erätaito-
ja. Kurssin hinta 30 €. Lisä-
tiedot ja ilmoittautuminen 
www.mpk.fi.
Rauhanyhdistys: Tiistaina 
9.7. klo 19 nuotioiltaseurat 
E&M Töllillä. (huom. päivä).
Kastettu: Viivi Hilma Evelii-
na Kauppi ja Elli Inkeri Elisa-
beth Sallinen.
Vihitty: Nina Marja Maarit 
Myllynen ja Jussi Alvar Aspe-
gren sekä Jenni Maria Leino 
ja Joni Antero Riihijärvi.

A ar o Ku k ko h ov i

Kirkko avoinna
24.6.–4.8. 
ma–la klo 13–18 
ja su klo 11–15. 
Kirkon kesäoppaana 
toimii arkisin 
Pauliina Vuotikka 
ja sunnuntaisin 
eläkeliiton väki.

Tuo kukkia alttarille! 
Kesäajan jumalanpalveluk-
siin voi tuoda alttarille kuk-
kia kotipihalta tai luonnos-
ta. Varaa vuorosi Timolta, p. 
040 7430 371. Aikoja on 30.6 
jumalanpalveluksesta alka-
en, joka sunnuntaille elo-
kuun loppuun saakka.

Uutta suuntaa etsimässä – 
Usko tai älä

Kempeleen seurakunnassa alkaa syyskuussa 2013 Kate-
kumenaatti-ryhmä, joka sopii niin hengellisille etsijöille 
kuin jotain jo löytäneille. 
Kurssi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja se kestää 
toukokuuhun 2014. Ryhmään otetaan max. 10 henkilöä. 
Kokoonnumme 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.

Kesäillan musiikkihetki 
kirkossa torstaina 11.7. klo 19. 

Teksasilaiset nuoret 
Samu Järvelä, klarinetti ja Miika Järvelä, huilu 

soittavat esi-isiensä kotisaaren kirkossa.

Kuollut: Lahja Sylvia Hava-
na 84.
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Senioripysäkki  
keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille
Yksinäisille ja erilaisia elämän muutoksia kokeneille 
Aloittaa syksyllä 2013 viikolla 36. Ryhmä (noin 8 hen-
kilöä) kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin seura-
kuntatalolla kerran viikossa yhteensä 14 kertaa.           

Ryhmästä kiinnostuneet haastattelen henkilökohtai-
sesti ennen ryhmää. Ryhmään valitulta odotetaan si-
toutumista osallistumiseen. Ohjaajana toimii esh-dia-
konissa Sinikka Ilmonen.

Ota rohkeasti yhteyttä 31.7. mennessä, 
p. 044 7521 226!

Järjestää Limingan seurakunta

Seurakunnissa tapahtuu 4.–18.7.2013

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

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

Tupoksen 
diakoniatoimisto 

Vanamo:
Uusi 

diakoniatyöntekijä 
Ritva Sassali 
Vanamossa 

p. 044 7521 227.

Konfirmaatiomessu su 
7.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Timo 
Ustjugov, avustaa Tuu-
la Väänänen ja Hanna 
Kaisto-Vanhamäki.
Messu su 14.7. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa rovasti 
Leila Ikonen, kanttorina 
Timo Ustjugov.

Hartaushetket to 4.7. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
Nuorten hengellinen hen-
gailuilta to 4.7. klo 18.30. Ko-
koontuminen srk-talon edes-
sä, Liina Hauru.
Kesäkirkko su 7.7. klo 18 mu-
seon pihalla, Jouni Heikki-
nen, Timo Ustjugov.
Hartaus ja ehtoollinen ti 9.7. 
klo 15 Muhoksen palveluko-
dissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 9.7. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla, Simo Pek-
ka Pekkala.
Kesäillan musiikkia ti 9.7. 
klo 18 kirkossa, Timo Ustju-

gov.  Tilaisuuden jälkeen kir-
kon esittely kiinnostuneille. 
Hartaus ke 10.7. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaushetket to 11.7. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 11.7. klo 14 Vire 
kodissa, Timo Ustjugov.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
16.7. klo 13.30 Puhakan pal-
veluasunnoilla, Simo Pekka 
Pekkala.
Kirkkohetki ti 16.7. klo 14 
kirkossa. Lapsille suunnattu 
kierros kirkossa ja sen ympä-
ristössä, tutustumista kirkon 
jännittäviin vaiheisiin.
Taloustoimisto avoinna 
19.7. saakka arkisin klo 10–
14.
Nuoret/rippikoulut: Leiri-
jakso Koortilassa jatkuu 5.7. 

Konfirmaatiomessu su 
7.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Marja-Liisa Hau-
tamäki, kanttorina Han-
na Korri.
Konfirmaatiomessu su 
14.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotka-
ranta.

Kesäinen lauluhetki Limin-
gan seurakuntatalolla to 
4.7. klo 13. Mukana Ilkka 
Tornberg, Hanna Korri ja Ma-
rika Kamps.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 4.7. klo 14, 
Marja-Liisa Hautamäki.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 11.7. klo 14, 
Ilkka Tornberg.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 18.7. klo 14.
Tupoksen kesäkahvila Va-
namon yläkerrassa keskiviik-

koisin klo 10–12 kesä- ja hei-
näkuun ajan. Yhdessäoloa, 
kahvittelua, pientä ohjel-
maa ja hartaus. Mukana seu-
rakunnan työntekijöitä.
Retki hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Taivalkoskelle 
24.–25.8. Hinta n. 80 €. Il-
moittautumiset 2.8. mennes-
sä Hannalle p. 044 7521 235. 
Lisätietoa seurakunnan net-
tisivuilla.
Partio: Partiotoimisto päi-
vystää kesän aikana keski-
viikkoisin klo 15–17. Pökke-

lön leiriläis- ja johtajako-
koukset tiistaisin 10.7. ja 17.7. 
klo 17 seurakuntatalolla.
Rauhanyhdistys: Seurat 
su 7.7. klo 17 ja 18.30 ry:llä. 
Seurat su 14.7. klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla.
Kastettu: Elias Oliver Kivinie-
mi, Nelli Emilia Palovaara, Ai-
no Elisa Lappalainen, Justus 
Mikael Lotvonen, Okko Aar-
re Aukusti Pieviläinen, Viena 
Inka Olivia Riekki ja Manu 
Kaarlo Nikolai Seppälä.

Muhoksen 
hautausmaalla kävijät! 
Huomioittehan, että au-
tolla ajo hautausmaalle 
on sallittu ainoastaan in-
vatunnuksen omaaville 
tai huonokuntoisille hen-
kilöille, erityistä varovai-
suutta noudattaen.

Lähetystyö kiit tää 
maidon lahjoit tajia, 

talkoolaisia ja 
juhannusjuuston 

ostajia!

Yhteisvastuukeräys 2013 
yksinäisten vanhusten hyväksi tuotti tänä vuonna 

yhteensä 7765,23 €. 
Sydämelliset kiitokset kaikille kerääjille!

 Palautetta keräyksestä voi antaa: 
marika.kamps@evl.fi tai p. 044 7521 243

Aikuisten 65+ leiripäivä (65–100 vuotiaille)
keskiviikkona  21.8. Klo 9–17 Utajärvellä 
Kempeleen leirikeskuksessa Luurinmutkassa

Lähtö klo 9 S-marketin edestä. Hinta 25 €.
Kesäistä ohjelmaa, ruokailut.  Mahdollisuus  lepoon.
Mukana kirkkoherra Ilkka Tornberg, kanttori 
Hanna Korri ja diakonissa Sinikka Ilmonen.
Ilmoittautuminen 9.8. mennessä, p. 044 7521 226.
50 nopeinta mahtuu. Tervetuloa!

Sinun 
paikkasiko?

Kesäkirkko 
sunnuntaina 7.7. klo 18 Museon pihalla.

Jouni Heikkinen ja Timo Ustjugov. 
Kahvitarjoilu.

Seurakuntaretki 
13.–14.8. Rovaniemelle

Lähtö ti 13.8. klo 8, 
paluu ke 14.8. illalla. 
Majoitus hotelli Rantasi-
pi Pohjanhovissa. 
Matkan hinta 120 €, joka 
sis. matkan, majoituksen, 
ruokailut, kirkkokäynnit, 
porotilavierailun ja käyn-
nin Arktikumissa. 
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 
19.7. mennessä kirkkoherranvirastoon p. (08) 533 1284. 
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma ennen 
matkaa. Tervetuloa!

saakka. Konfirmaatio su 7.7. 
klo 10 kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 7.7. klo 17 seurat ja lau-
lutuokio ry:llä. To 18.7. klo 
19 nuotioilta Kaarlejärvellä, 
Muhosperäntie 234.

Kastettu: Vili Verneri 
Lukkari, Aapo Sulo San-
teri Näppä, Iina Aliisa 
Paaso, Pihla Linda Mar-
ketta Paso, Siiri Sofie 
Pellikka, Aslak Lauri Val-
demar Tölli. 
Vihitty: Jesse Kristian 
Pyykkö ja Kati Elisa Sa-
vilaakso.
Kuollut: Salli Maria Ran-
takangas s. Karppinen 96.
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Kotiseutu-
aiheisten 
laulujen ilta
torstaina 11.7. klo 19
Piippolan kirkossa
Hartaus Erkki Piri. 
Tervehdyssanat ja 
juonto Anneli Virtanen.
Säestys ja yksinlaulu
kanttori Pekka Kyöstilä.
 

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

Sanajumalanpalvelus 
su 7.7. klo 10 Temmek-
sen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kantto-
ri Aino Juntunen. Vuo-
den 1963 rippikoululais-
ten kirkkopyhä. Kirkko-
pyhän ohjelma jatkuu 
klo 13 Temmeksen seu-
rakuntatalolla.
Messu su 7.7. klo 18 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Aino Juntunen.
Messu su 14.7 klo 10 Tyr-
nävän kirkossa, Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Aino Juntunen.

Kaikenikäisten toimintailta 
to 4.7., 11.7. ja 18.7. klo 18–21 
Kaiken kansan kesäilta seu-
rakunnan kesäkodilla Kolmi-
kannassa os. Kylmäläntie 55. 
Kodalla on mahdollisuus gril-
lailla omia eväitä ja saunakin 
lämpiää tarvittaessa. Voi-
daan pelailla mölkkyä, len-

topalloa tai lauleskella kesä-
lauluja.
Kesäillan iltamusiikkitilai-
suudet ke 10.7 klo 19 Tyrnä-
vän kirkossa ja ke 17.7. klo 19 
Temmeksen kirkossa. Aino 
Juntunen.
Liikkumista ja yhdessäoloa 
nuorille ke 10.7. ja 17.7. klo 
18–19.30 Tyrnävän liikun-

Nuortenleiri 
25.–26.7. 
Tyrnävän kesäkodilla. 
Tule viettämään kesälo-
maa rennolla otteella! 
Luvassa saunomista, gril-
lailua, Raamatun sanan 
äärellä hiljentymistä ja yl-
lätysohjelmaa. Leiri alkaa 
torstai-illalla ja yövymme 
teltoissa (huonolla sääl-
lä sisätiloissa). Ei vaadi-
ta aiempaa telttailuko-
kemusta! Ilmoittautumi-
set 22.7. mennessä johan-
na.rantala@evl.fi tai 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, Hanna 
Korteniemi, p. 044 752 1235. Osallistumismaksu on n. 80 
€ (tarkentuu ilmoittautumisajan päätyttyä), sisältää mat-
kat ja majoittautumisen kahden hengen huoneessa Sai-
jan Lomakartanossa. Linja-auto lähtee Limingasta klo 7 ja 
kyytiin pääsee 4-tien varrelta. Ilmoittautumisajan päätyt-
tyä jokaiselle ilmoittautuneelle lähetetään retkikirje, jos-
ta löytyy tarkempi informaatio retkeen liittyen.

ta-alueilla. Kaikille nuorille 
avoin ryhmä! Kokoontumi-
sissa kokeillaan eri liikunta-
lajeja; frisbeegolfia, beach-
volleyta, jalkapalloa jne. Läh-
tö S-Marketin pihalta liikun-
tapaikkaan. Rohkeasti mu-
kaan! Lisätietoja: Johanna, 
p. 044 7372 632.

Sanajumalanpalvelus su 7.7. klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla. Kestilän kotiseutupäivät.
Messu su 7.7. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Hanna 
Bradter, kanttorina Unto Määttä.
Messu su 7.7. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Hanna 
Bradter, kanttorina Unto Määttä. 
Maakirkko su 7.7. klo 15 Kärsämänkylän rukoushuoneella. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen. Kirk-
kokahvit ja rukoushuoneyhdistyksen vuosikokous. 
Messu su 14.7. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Pekka Kyöstilä. Piippolan kotiseutupäivät.
Messu su 14.7. klo 13 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Pekka Kyöstilä.

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomalla 1.–14.7., sijaisena  vt. 
kappalainen Saila Karppinen.
Ehtoollishartaus pe 5.7. klo 
14 Pohjantähdessä.
Nuotioilta pe 5.7. ja pe 19.7. 
klo 19 Kestilän ry:llä.
Ehtoollishartaus su 7.7. klo 
13 Pihlajistossa.
Seurat su 7.7. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 Pulkkilan 
ry:llä, Lauri Hankkila.
Seurat su 7.7. klo 17 ja klo 
18.30 Rantsilan srk-talossa.
Seurat ma 8.7. klo 19 Kestilän 
srk-kodissa, Ray Waaraniemi 
ja Jari Latvala.
Lähetyksen toimintailta to 

Kastetut: Mico Eikka Alexander Kangas (Rantsila), Elsa-Ma-
ria Johanna Ruha (Rantsila), Olli-Pekka Huhtala (Pyhäntä).
Vihityt: Juho Pauli Petteri Pitkänen ja Annariikka Emi-
lia Tuomaala (Kestilä), Jaakko Juha Johannes Linna ja Eija 
Rimpiläinen (Rantsila), Jarmo Aarre Kotisaari ja Saara Mar-
jaana Heikkinen (Pyhäntä).
Kuolleet: Rauha Maria Konola 96 (Pulkkila).

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

Kesäillan iltamusiikkitilaisuudet 
keskiviikkona 10.7. klo 19 Tyrnävän kirkossa ja 
keskiviikkona 17.7. klo 19 Temmeksen kirkossa. 

Aino Juntunen.

11.7. klo 19 Kurun kodalla. 
Lähetyksen hyväksi kahvia, 
makkaraa ja arpajaiset.
Ehtoollishartaus pe 12.7. klo 
13 Koivulehdossa.
Ehtoollishartaus su 14.7. klo 
14 Siikalatvan vuodeosastol-
la.
Ehtoollishartaus to 18.7. klo 
13 Nestorissa.
Virsilauluilta pe 19.7. klo 19 
Rantsilan kirkkopuistossa, 
huonon sään sattuessa srk-
talossa, Hanna Bradter ja Un-
to Määttä.
Lähetyksen toripöytä la 
20.7. klo 9–14 Rantsilan to-
rilla.

Rippikoululaisten konfirmaatiopyhät 
Siikalatvan seurakunnassa

Sunnuntaina 28.7. Rantsilan kirkossa klo 10 ja 
Kestilän kirkossa klo 13.

Sunnuntaina 4.8. klo 10 Pyhännän kirkossa klo 10 ja
Piippolan kirkossa klo 13 (Piippolan ja Pulkkilan yhteinen).

Piippolan, Pulkkilan, Pyhännän ja 
Rantsilan TIEKIRKOT sekä 
PIIPPOLAN KIRKKOMUSEO

avoinna aj. 26.6.–4.8. 
ke–la klo 10–16

su klo 10–13 Piippolan kirkko ja kirkkomuseo
su klo 11–14 Pulkkilan, Pyhännän 

ja Rantsilan kirkot
Kestilän kirkko arkisin klo 9–14.

Hautausmaahartaus 
torstaina 11.7. klo 12 Kestilän ja klo 14 Rantsilan 

hautausmaalla, Saila Karppinen ja Arja Leinonen. 

Gospel Riders 
mp-kerhon 

vierailu 
tiistaina 16.7. klo 12 

Pulkkilan ABC:n 
terassilla. 

7xSF -ajon teema 
tänä kesänä on 
"Selvä Reitti". 

Mukana Haveriset 
ja ajoon osallistuvia 

motoristeja.

Temmespäivät 
Lauantaina 6.7. klo 12–15 

Koko perheen perinnepäivä. Työnäytöksiä ja 
kansanperinneohjelmaa. Lapsille oma osasto.

Sunnuntaina 7.7. klo 10
jumalanpalvelus Temmeksen kirkossa, 

ja klo 11.30 alkaen kirkkokahvit ja pääjuhla museoalu-
eella. Juhlapuheen pitää maaherra Eino Siuruainen.

Kumpanakin päivänä myytävänä 
Temmes-kirjoja ja muita julkaisuja.

Tervetuloa!

Kahden vartin kirkko 
torstaina 18.7. klo 14 Tyrnävän kirkossa. 

Ehtoollisjumalanpalvelus on nimensä mukaisesti kestol-
taan lyhyt ja suunniteltu erityisesti ikäihmisiä varten. 
Mikäli sää sallii, kahvit juodaan lopuksi kirkon pihalla. 
Seurakunta järjestää kirkkokyydin sitä tarvitseville. 
Nyt on siis helppo ikäihmisenkin lähteä kirkkoon kes-
kellä viikkoa.
Jos tarvitset kyytiä tai avustajaa, niin soita 12.7. mennes-
sä Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630.

Hiljaisuuden Lähteellä – vii-
konloppu 23.–25.8. Röön 
Rannassa, Kylmäläntie 135 A.
Varaa aika kalenteriisi. Lisä-
tietoja seuraavassa Rauhan 
Tervehdyksessä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 7.7. klo 14.30 hartaus Vil-
la Tyrnissä, klo 16 pihaseurat 
Ikolalla, Keskikyläntie 26. Su 
14.7. klo 16 seurat ry:llä.
Kastettu: Rony Jared Os-
car Ojala, Aaro Elmeri Nie-
mi, Santtu Markus Komulai-

nen, Elea Olivia Lauriala, Aa-
po Kullervo Karhumaa, Hel-
jä Kristiina Vanhala-Räisä-
nen, Eemil Juhana Samuel 
Räisänen, Linnea Lempi So-
fia Räisänen, Alvar Olavi Rai-

ner Räisänen.
Avioliittoon vihitty: Miska 
Eewert Marjanen ja Iida-Ma-
ria Mehtälä, Antti Tapio Lah-
tinen ja Henriikka Tuulia Väy-
rynen.



24    Nro 23    4.–18.7.2013

J u t t u s a r j a s s a 

käs i t e l l ää n 

a ih e i t a ,  j o i l l a  vo i 

o l l a  m e r k i t y s t ä 

a i ku i s e n e lä mäs s ä .

Saara Tu
o

m
ela

talentit ovat 
Jumalan lahja ihmisille

Matteuksen evanke-
liumin 25. luvussa Jee-
sus kertoo pelottavasta 
miehestä.

Silloin on käyvä näin: Mies oli 
muuttamassa pois maasta. Hän 
kutsui puheilleen palvelijat ja us-
koi koko omaisuutensa heidän 
hoitoonsa. 

Yhdelle hän antoi viisi talent-
tia hopeaa, toiselle kaksi ja kol-
mannelle yhden, kullekin hänen 
kykyjensä mukaan. Sitten hän 
muutti maasta. 

Se, joka oli saanut viisi talent-
tia, ryhtyi heti toimeen: hän kä-
vi niillä kauppaa ja hankki voit-
toa toiset viisi talenttia. Samoin 
se, joka oli saanut kaksi talent-
tia, voitti toiset kaksi. Mutta se, 
joka oli saanut vain yhden talen-
tin, kaivoi maahan kuopan ja kät-
ki sinne isäntänsä rahan. 

Pitkän ajan kuluttua isäntä pa-
lasi ja vaati palvelijoiltaan tilityk-
set. Se, joka oli saanut viisi talent-
tia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja 
sanoi: 'Herra, sinä annoit minul-
le viisi talenttia. Kuten näet, olen 
hankkinut voittoa toiset viisi.

 Isäntä sanoi hänelle: 'Hyvin 
tehty! Olet hyvä ja luotettava pal-
velija. Vähässä olet ollut uskolli-
nen, minä panen sinut paljon hal-
tijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan! 

Myös se, joka oli saanut kaksi 
talenttia, tuli ja sanoi: 'Herra, si-
nä annoit minulle kaksi talenttia. 
Kuten näet, olen hankkinut voit-
toa toiset kaksi. 

Isäntä sanoi hänelle: 'Hyvin 
tehty! Olet hyvä ja luotettava pal-
velija. Vähässä olet ollut uskolli-
nen, minä panen sinut paljon hal-
tijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!' 

"Viimeksi tuli se palvelija, jo-

ka oli saanut vain yhden talentin, 
ja sanoi: 'Herra, minä tiesin, että 
sinä olet ankara mies. Sinä leik-
kaat sieltä, minne et ole kylvänyt, 
ja kokoat sieltä, minne et ole sie-
mentä viskannut. Minä pelkäsin 
ja kaivoin talenttisi maahan. Täs-
sä on omasi. 'Isäntä vastasi hänel-

le: 'Sinä kelvoton ja laiska palveli-
ja! Sinä tiesit, että minä leikkaan 
sieltä, minne en ole kylvänyt, ja 
kokoan sieltä, minne en ole sie-
mentä viskannut.

Silloinhan sinun olisi pitänyt 
viedä minun rahani pankkiin, 
niin että olisin palatessani saanut 
omani takaisin korkoineen. Otta-
kaa pois hänen talenttinsa ja an-
takaa se sille, jolla on kymmenen 
talenttia. 

Jokaiselle, jolla on, annetaan, 
ja hän on saava yltäkyllin, mutta 
jolla ei ole, siltä otetaan pois se-
kin mitä hänellä on. Heittäkää 
tuo kelvoton palvelija ulos pimey-
teen. Siellä itketään ja kiristellään 
hampaita.'

Kaikki talentit 
käyttöön
Helsingin yliopiston dosentti, 
Oulun avoimessa yliopistossa teo-
logiaa opettava Niko  Huttunen 
kertoo, että vertauksessa  kuva-
taan tutulla tavalla vierasta.  

Tavallinen konkreettinen elä-
mä raottaa oven hengelliseen 
ulottuvuuteen. Jeesus mainitsee 
muun muassa pankin, jollaiset 
olivat jo tuolloin kuulijoille tut-
tuja. 

Kyse ei ole kuitenkaan  talous-
opeista vaan  talouselämästä ote-
tulla esimerkillä  havainnolliste-

täkin pahemmaksi. Hän karkotti 
talentin pois mielestään, Huttu-
nen selostaa. 

Leikkaaminen ja kokoaminen 
merkitsee sitä, että isäntä saa pää-
omastaan voittoa, vaikka ei ole 
tehnyt työtä sen eteen.  Vertaus 
kertoo maatalouskielellä sen ajan 
sijoitustoiminnasta.

Palvelija ei pannut rahaa edes 
pankkiin, ammatti-ihmisten 
huolehdittavaksi.

– On hienoa, jos ihminen saa 
edes kaksi talenttia kokoon, mut-
ta vähempikin riittää, Huttunen 
sanoo. 

– Jokainen voi miettiä mikä on 
minun talenttini ja onko se käy-
tössä.

Talentit  eivät Huttunsen mu-
kaan ole välttämättä hengelli-
siä vaan luonnollisia lahjoja, joil-
la niilläkin voi palvella kristillis-
tä elämää.

Pelottava mies 
luotti palvelijoihin
Vaikka isäntä on ankara, hän 
kuitenkin luottaa palvelijoihinsa 
ja antaa kullekin kykyjensä mu-
kaan.  Isäntä on Kristus, joka pa-
laa viimeiselle tuomiolle. 

 Itku ja hammasten kiristely 
merkinnee kadotusta. 

– Tätä ei ole syytä pehmentää 
vaan tarina on opiksi meillekin.

Matteuksen evankeliumissa 
kadotusajatus on Huttusen mu-
kaan hyvin vahva.

Matteus mainitsee, että jokai-
selle, jolla on, annetaan, ja hän on 
saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, 
siltä otetaan pois sekin mitä hä-
nellä on. 

Ajatusta kutsutaan Matteuk-
sen periaatteeksi. Hän mainitsee 
sen parissa muussakin kohdassa 
evankeliumissaan.

Huttusen mukaan Matteuk-
sen periaate liittyy konkreettises-
ti ajan sosiaaliseen ympäristöön: 
raha tulee rahan luokse. 

Periaatteella  on myös hengel-
linen ulottuvuus. Jolla ei ole hen-
gellistä voittoa, siltä otetaan ”pää-
omakin” pois.

Vertauksia on käytetty kaikki-
na aikoina, mutta Jeesus käyttää 
niitä poikkeuksellisen paljon. 

Vertaukset eivät ole helppo-
ja ymmärtää, mutta siinä onkin 
niiden viisaus. Ne pakottavat tul-
kitsemaan, jolloin  vastuu siirtyy 
kuulijalle. 

Vertauksen osoittavat Jeesuk-
sen luottavan kuulijoihinsa, sil-
lä Hän haluaa, että kuulija ajat-
telee itse.

– Jeesus vihjaa, mutta ei sano 
suoraan, Huttunen luonnehtii.

PEKKA HELIN

taan Kristuksen  antamaa luotta-
musta  siihen, että ihmisen käyt-
tää talenttinsa oikein.

Vertauksen talentit ovat Hut-
tusen mukaan Jumalan ihmisil-
le antamia lahjoja, jotka  tulee ot-
taa käyttöön. 

Yhdellä talentilla olisi voinut 
palkata työmiehen 20 vuodeksi. 
Kyse oli suuresta summasta, jol-
laista ei sovi tuhlata.

Huttunen huomauttaa, että 
vertauksesta ei ihan käy ilmi mi-
tä talentit tarkalleen ottaen ovat. 
Ihmisten tulee kuitenkin käyttää 
niitä riippumatta heidän lahjak-
kuuseroistaan. 

Yhden talentin saanut sanoo 
isännän leikkaavan sieltä mistä 
ei ole kylvänyt ja kokoavan sieltä 
mihin  ei ole siementä viskannut. 

Palvelija tiesi tämän, mikä te-
kee hänen passiivisuutensa entis-

Jokainen voi 
miettiä mikä on 
minun talenttini 
ja onko se 
käytössä.

NIko Huttunen


