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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Vuonna 1972 YK:n yleiskokous julisti kesäkuun 5. 

päivän Maailman ympäristöpäiväksi. Päivän ta-

voitteena on nostaa esiin muutoksia, joita ym-

päristössämme tapahtuu.

Luomakunnan varjeleminen on yksi kirkon valit-

semista strategisista painopisteistä. Kirkolla on oma 

ympäristöjärjestelmä – kirkon ympäristödiplomi – sekä 

oma ilmasto-ohjelma. Kirkko tekee myös ympäristökas-

vatusta, esimerkkinä Vihreät rippikoulut.

Seurakunnissa vietetään vuosittain touko–lokakuus-

sa erityispyhää nimeltä luomakunnan sunnuntai. Seura-

kunnissa ja eri työaloilla on erilaisia käytäntöjä sen viet-

toon. Joka tapauksessa tavoitteena on vahvistaa tietoi-

suutta siitä, että Jumala on elämän antaja ja ylläpitäjä 

ja kutsuu myös meitä vastuuseen.

Kirkon ilmasto-ohjelmassa todetaan: "Koska luoma-

kunta on Jumalan läsnäolon paikka, voimme sanoa, että 

se on pyhä. (- - -) Jokainen luotu, jossa Jumala on läsnä, 

on samalla lahja, jossa Luoja lahjoittaa itsensä. Mikään 

luotu ei ole olemassa itseään vaan toisia varten, siis 

edistääkseen toisten luotujen elämää ja hyvinvointia. 

Aurinko ja kuu eivät paista itselleen vaan antaakseen 

valoa muille, vesi ei sada itseään varten vaan pitääk-

seen yllä kasvien, eläinten ja ihmisten elämää, ilma ei 

ole olemassa itseään vaan kasvien, eläinten ja ihmisten 

hengitystä varten.”

Elokuussa Kirkon ympäristöpäivillä Jyväskylässä on 

luvassa mielenkiintoisia, yllättäviäkin puhujia: Green-

peace-ympäristöaktivisti Sini Saarela kertoo, mikä moti-

voi ympäristötyöhön sekä mitä hän odottaa kirkolta 

ympäristöasioissa. Paneelikeskustelussa puolestaan 

kysytään, mihin kirkko voi ottaa kantaa ja mihin sen 

tulisi ottaa kantaa ympäristöasioissa. Saarelan kanssa 

keskustelijoina ovat muun muassa ekoteologi Pauliina 

Kainulainen ja puoluesihteeri Timo Laaninen.

Ensi viikolla 15.6. vietetään muuten luonnonkukkien 

päivää ja 30. elokuuta Suomen luonnon päivää.

Muut mediat

En taVannut koskaan Karjasillan en-
simmäistä kirkkoherraa Aarno Seppoa, 
mutta usein seurakuntalaiset muistelivat 
hänen saarnaansa, ehkä sitä mieliinpainu-
vinta. (…) Aarno Seppo astui saarnatuo-
liin, oli pitkän aikaa hiljaa pää painettu-
na. Sitten hän nosti päänsä, katsoi seura-
kuntaa ja sanoi: ”Jumala ei ole antanut mi-
nulle mitään jaettavaa.” Sitten hän poistui 
saarnatuolista.

Saarna puhui. Seurakuntalaiset kohta-
sivat Kristuksen kirjeen: aidon, rehellisen, 
rohkean ja Jumalaan luottavan miehen, 
joka uskalsi olla tyhjä, jonka ei tarvinnut 
teeskennellä ja puhua turhia sanoja.

Ulla Säilä 
Hengellisessä Kuukauslehdessä 6/2014

nyKyPäIVäStä KatSoEn Jeesuksen rek-
rytointipolitiikka tuntuu tosi oudolta. Hän 
nimittäin näyttää poimineen mukaansa sa-
tunnaisia vastaantulijoita, ansioluetteloita 
tai suosituksia tarkistamatta. (…)

Me emme voi tulla virheettömiksi, 
mutta meillä on valta päättää, miten suh-
taudumme virheisiin. Jeesuksen konsep-
tilla se menisi ehkä niin, että opettajakou-

lutukseen lisäpisteitä saisivat entiset kou-
luraggarit ja sosiaalityön hauissa suosittai-
siin sosiaalityön asiakkaita. Vuoden yrit-
täjäksi valittaisiin henkilö, joka on oppi-
nut epäonnistumisistaan eniten.

Voihan olla, että vasta rakkaan opetta-
jan kieltäminen kolmesti, sitä seurannut 
epätoivo ja lopulta armo tekivät Pietaris-
ta sen kallion, jota Jeesus oli aavistellut.

Anna Kontula 
Kirkossa&kaupungissa 28.5.

olEn Kyllä Kohdannut ihmisissä ai-
ka häkellyttävääkin hyvyyttä. On hurjaa, 
miten köyhä voi antaa vähästään. Uskon 
hyvään ihmisessä. Se on varmaan maail-
mankatsomukseni.

Reeta Räty 
Sana-lehdessä 28.5.

onKo Käynyt niin, että kirkko ei nyky-
aikana pysty tarjoamaan riittävästi foo-
rumeita modernin kyselevän ja usein ky-
seenlaistavan ihmisen tulla pohtimaan 
elämän tarkoitusta?

Ville Jalovaara 
blogissaan K24-sivustolla

aatoksia

hyvää maailman ympäristöpäivää

Kohtaamisen kirkko 
vuonna 2020

Kirkolliskokoukselle esitettiin tie-
doksiantona uusi Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon toimin-
nan suunta vuoteen 2020. Asia-

kirja on saanut nimen ”Kohtaamisen 
kirkko”. Kirkolliskokouksessa se sai 
paljon myönteistä palautetta.

Asiakirja pyrkii olemaan maan-
läheinen jo sillä, että siinä vältetään 
käyttämästä strategiajargonia. Toi-
saalta ensimmäistä kertaa toiminnan 
suunta on laadittu selvästi seurakun-
talähtöiseksi.  Varsinaiset päätökset 
ja toimet tavoitteiden saavuttamisek-
si tehdään paikallisseurakunnissa, ei 
kirkon ylätasolla hallinnossa.

Kirkon tehtävänä on kutsua ihmi-
siä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista 
välittämään lähimmäisistä ja luoma-
kunnasta. Tämä kolmisuuntainen nä-
kökulma on tuttu jo rippikoulusta: ih-
minen suhteessa Jumalaan lähimmäi-
seen ja luomakuntaan. 

Kirkon arvot rakentuvat kolmiyh-
teisen Jumalan varaan. Usko avaa yh-
teyden armolliseen Jumalaan ja tuo 
elämään kestävän perustan. Jeesuk-
sen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. 
Pyhä Henki rohkaisee meitä rakasta-
maan toisiamme. Eli arvoina ovat tu-
tut usko, toivo ja rakkaus.

Kirkon tavoitteena on, että vuonna 
2020 seurakunnan jäsen kokee uskon 
Jumalaan voimavarana, ja yhä useam-
pi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävä-
nä. Lisäksi seurakunta on luottamuk-
sen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset 
yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja 
vaikuttaa kaikkialla. 

Tähän ylevään tavoitetilaan pääs-
tään neljällä keinolla: Nostamme sa-
noman esiin, kohtaaminen koskettaa, 
rakastamme lähimmäistä ja arvos-
tamme jäsenyyttä. 

Järjestystä voi pitää hyvin luteri-
laisena. Ensin tulee sanoma. Puhum-
me Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhäs-
tä Hengestä rohkeasti ja ymmärret-
tävästi kaikkialla. Tässä jumalanpal-
velus nousee keskiöön. Jumalanpalve-
lukset ovat vieraanvaraisia, saavutet-
tavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seura-
kuntalaiset osallistuvat niiden suun-
nitteluun ja toteutukseen. Tähän liit-
tyy sanoman välittäminen myös uusil-
la viestimillä.

Toinen keino alleviivaa kosketta-
vaa kohtaamista. Vuorovaikutukselle 
luodaan tilaa. Se merkitsee samalla si-
tä, että kirkko toimii siellä, missä ih-
miset elävät ja liikkuvat. Perinteisesti 
seurakuntien toiminta on rakentunut 
kutsumisen varaan. Nyt suunta on sel-
vimmin ulospäin, mennä sinne missä 
ihmiset elävät ja liikkuvat. Tämä mer-
kitsee painopisteen muutosta ja suur-
ta haastetta myös työntekijöille. Miten 
osata sanoittaa kirkon sanoma uuden-
laisissa ja yllättävissäkin tilanteissa.

Nyt siis seurakunnissa miettimään 
toiminnan suuntaa vuoteen 2020!

Pauli Niemelä
kirkolliskokousedustaja

MInna  KolIStaja 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Kesätyöstä vihreässä 
ympäristössä kilpaili 
yli 900 hakijaa. 

Oulun seudun seura-
kunnat työllistävät tä-
män kesän aikana yli 
200 nuorta ja aikuista. 

Suurin osa kesätyöntekijöistä on 
aloittanut työnsä tällä viikolla.

Oulun seurakuntayhtymässä 
eniten kesätyöntekijöitä on pal-
kattu hautausmaille. Intiön, Hau-
kiputaan, Oulujoen, Oulunsalon, 
Kiimingin, Yli-Iin ja Ylikiimin-
gin hautausmailla työskentelee 
tänä kesänä noin 120 kesätyön-
tekijää.

Hakijoitakin hautausmaan 
töihin on ollut perinteiseen ta-
paan paljon, yli 900. Tämä tar-
koittaa, että hautausmaan kesä-
työpaikoista oli yhtä suuri kilpai-
lu kuin esimerkiksi opiskelupai-
kasta Helsingin yliopiston oike-
ustieteellisessä tiedekunnassa. 

Oikeustieteelliseen pääsi viime 
vuonna 13,89 prosenttia pääsyko-
keeseen osallistuneista, hautaus-
maalle sisäänottoprosentti oli sa-
maa luokkaa. 

 
aikaistus 
karsi hakijoita
Ylipuutarhuri Juha Moilanen 
Seurakuntayhtymän hautaus-
palveluista kertoo, että aiempi-
na vuosina hautausmaiden ha-

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä haki 
noin 40 kesätyöntekijää tai harjoitteli-
jaa muun muassa kanttorin, kesäteolo-
gin, diakoniatyöntekijän, nuorisotyön-

ohjaajan, kirkonesittelijän ja kahvilatyöntekijöi-
den tehtäviin.

Kesäläiset työskentelevät esimerkiksi rippi-
leireillä ja lastenpäivien ohjaajina. Seurakunnat 
palkkaavat myös kesäsetelinuoria.

Lumijoen seurakuntaan palkattiin 15 kesä-
työntekijää, joista kaksi kirkon oppaan tehtäviin 
ja loput puutarhatyöhön hautausmaalle ja kirkon 
ympäristöön.

Tyrnävän seurakuntaan palkattiin kesäteolo-
gi sekä 3–4 aikuista kesätyöntekijää pääasiassa 
hautausmaa- ja puistotöihin. Temmeksen ja Tyr-

nävän kirkkoihin on palkattu molempiin kaksi 
nuorta kirkonesittelijää 4H-yhdistyksen kautta. 

Limingan seurakunnalla on tänä vuonna 10 
kesätyöntekijää hautausmaalla sekä kirkon ja 
pappilan ulkoalueilla tehtävissä töissä.

Siikalatvan seurakunta tarjoaa opiskelijoille 15 
kesätyöpaikkaa puistotyötoiminnassa sekä Piip-
polan, Pulkkilan, Pyhännän ja Rantsilan tiekirk-
kotoiminnassa. 

Viisi puistotyöntekijää palkataan lähinnä työl-
lisyysvaroin viiden kuukauden ajaksi hautainhoi-
tokukkien istutus- ja hoitotöihin. 

Lisäksi seurakunta palkkaa rippileireille yh-
den työntekijän.

KaTi luOma

halutulla paikalla hautausmaalla
ravointiin ja kunnossapitoon on 
haettu jopa vielä innokkaammin. 
Esimerkiksi vuosina 2007–2008 
hakemuksia tuli pelkästään in-
ternetin kautta noin 2 500. 

Tänä vuonna haun aikaista-
minen todennäköisesti karsi osan 
hakijoista. Aiemmin hiihtoloma-
viikkoon sijoittunut haku päättyi 
tänä vuonna jo helmikuun puo-
livälissä.

– Hakuaikaa on ollut pakko 
aikaistaa, jotta sadat hakemuk-
set ehdittäisiin käydä läpi ennen 
huhtikuuta, Moilanen sanoo.

Hakijoiden ja palkattujen jou-
kossa on pääasiassa nuoria opis-
kelijoita ja aikuisia. Töihin pääs-
täkseen hakijan ei tarvitse kuulua 
kirkkoon.

Lähes puolet kesätyöläisistä on 
ollut samassa työssä myös aiem-
pina vuosina, reilu puolet on en-
sikertalaisia.

– Tämän enempää aivan uusia 
työntekijöitä ei voisi kesässä tulla-
kaan. Jatkuvuus takaa, että hom-
mat pyörivät, Moilanen sanoo.

ulkoilmaa 
ja mäkäräisiä
Joonas Nissinen ja Ulriika Hon-
ka kuuluvat siihen onnekkaaseen 
joukkoon, joka täksi kesäksi on 
päässyt haravan varteen hautaus-
maalla. Molemmat ovat opiskeli-
joita ja molemmilla on takanaan 
jo useampi kesä hautausmaan 
töissä.

– Tämä on lähellä oleva työ-
paikka, jossa saa olla ulkona, pe-
rustelee Nissinen viihtymistään 
hautausmaan porttien sisäpuo-
lella. 

– Kouluvuoden jälkeen olen 
mielelläni kesällä täällä ulkona, 
myöntää Honkakin.

Koska Hongalle ja Nissiselle 
työ on tuttua, heidän vastuunsa-
kin ovat suurempia kuin ensiker-
talaisilla. Honka toimii nuorten 
ja kokemattomien työnjohtajana, 

Nissinen nurmikon tekijänä.
Työt alkoivat kaksikon koh-

dalla tänä vuonna jo toukokuus-
sa. Honka on ajanut ruohoa, ha-
ravoinut ja kääntänyt kukkapaik-
koja. Kesäkuun alkupuolella hän 
pääsee istuttamaan kukkia ja hoi-
tamaan niitä.

Nissinen on toukokuun aika-
na muun muassa kylvänyt nur-
mikoita. Luvassa on vielä myös 
nurmikon ja pensaiden leikkuuta.

Pari huonoa puoltakin nuoret 

työntekijät onnistuvat halutusta 
kesätyöpaikasta löytämään, kun 
oikein miettivät. Nissinen mai-
nitsee aikaisen herätyksen, sillä 
hautausmaalla on oltava aamulla 
kello 7. Honkaa taas ei haittaisi, 
vaikka työkavereina ei olisi äkäi-
siä mäkäräisiä ja sääskiä.

– Mutta hyönteismyrkky aut-
taa. Siitä se kesän tuoksu tulee, 
hän naurahtaa.

KaTi luOma

Kirkko-oppaita, 
leirityöntekijöitä ja kesäteologeja

K at i  L u o ma

Ulriika Honka ja Joonas Nissinen kokevat työssään Intiön hautausmaalla niin pipo- ja välihousukelit ja rankkasateet kuin aurinkoiset hellepäivätkin. Sään arvaamattomuudesta huolimatta kesäinen ulkotyö maistuu 
molemmille  erinomaisesti.
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oulun 
agnostikkoillat 
palaavat
Räväkästi kristinuskon pe-
ruskysymyksiin tarttuvat 
Agnostikkoillat jatkuvat uu-
den yhteistyökumppanin, 
Oulun kirjailijaseuran, kans-
sa.

Oulun seurakuntien kirk-
koherrat päättivät viime tal-
vena, ettei Agnostikkoiltojen 
sarjaa saa enää järjestää Ou-
lun seurakuntien tiloissa. 

Viime keväänä illoista 
tehtyjä kanteluja käsiteltiin 
myös Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulissa.

Iltojen vetäjinä jatkavat 
tutut papit Árpád Kovács, 
Päivi Jussila, Stiven Naatus 
ja Mikko Salmi. Ensimmäi-
nen ilta järjestetään torstai-
na 5.6. oululaisessa ravintola 
Tubassa kello 18.

Iltojen tavoite on ollut 
kannustaa kristinuskon yti-
men pohtimiseen ihmisiä, 
jotka eivät välttämättä käy 
kirkossa.

 

Paavi kritisoi 
lasten 
korvaamista 
lemmikeillä 
Paavi Franciscus on va-
roittanut pariskuntia kor-
vaamasta lapsia lemmikeil-
lä. Paavi vietti Vatikaanissa 
messua 15 avioparin kanssa 
ja lausui, että koirien tai kis-
sojen hankkiminen lasten si-
jaan johtaa katkeruuteen ja 
yksinäisyyteen vanhemmal-
la iällä.

Paavin mukaan paris-
kunnat, jotka päättävät ol-
la hankkimatta lapsia, ovat 
ottaneet vaikutteita "hyvin-
voinnin kulttuurista", jonka 
mukaan elämä on parempaa 
ilman lapsia.

– Voi olla helpompaa 
hankkia koira tai kaksi kis-
saa ja rakastaa kissoja ja koi-
raa, eikö totta? Mutta lopul-
ta avioliitto muuttuu van-
huudeksi yksinäisyydessä ja 
katkeruudessa, paavi Fran-
ciscus sanoi.

Asiasta kertoi Religion 
News Service.

Remontoiden kohti unelmakotia
Kodin ikkunoista avautuu 

moneen suuntaan lumijo-
kinen peltomaisema. Yh-
täällä on talli ja kaksi he-

vosta, toisaalla pieni tontin lai-
dalla loriseva puro. Pihamaalle 
mahtuvat juoksemaan lapset ja 
koirat.

Kaikki nämä ovat osatekijöi-
tä siihen, miksi Aleksi ja Katarii-
na Lepistö päätyivät hankkimaan 
tontin ja kunnostamaan tontilla 
olleen vanhan talon perheen ko-
diksi.

– Ihastuimme molempiin, 
paikkaan ja taloon, Katariina sa-
noo.

Hänelle on tärkeää, että kodin 
pihalla on tilaa lapsille. Täällä oli 
myös mahdollisuus toteuttaa pit-
käaikainen haave pitää hevosia.

Naapurit muistavat
talon historiaa
Lepistöt muuttivat Lumijoen Yli-
päähän 2008. Tukin tilasta on 
remonttivuosina kehkeytynyt 
omannäköinen koti.

Edelliset omistajat olivat kun-
nostaneet vanhan puutalon keit-
tiön ja vessan, mutta tekemistä on 
riittänyt Lepistöillekin:

– On maalattu katto ja laitettu 
lattiat, lattiasta hiottiin pois kol-
me paksua maalikerrosta. On vil-
loitettu välikatto, uudistettu ul-
kolaudoitusta, purettu veranta 
rungolle asti ja tehty uudelleen. 
On tehty maatyöt tontilla ja ra-
kennettu sauna tallin toiseen pää-
hän, Aleksi listaa.

Suurin työ oli rossipohjan tyh-
jentäminen.

Aleksi on ryöminyt talon alu-
sen lapion kanssa niin, että talon 
alla on nyt metrin verran tilaa.

– Se taisi olla tämän talon re-
monteista suuritöisin. Ryömin 

sen traktoriliikkeestä muistuttaa 
traktorihalli.

– Talossa on kuulemma kum-
mitellut, mutta meillä ei sellai-
sesta ole havaintoja, Aleksi nau-
rahtaa.

Pappa tietopankkina
vanhan korjaamisessa
Lepistöjä varoiteltiin vanhan ta-
loon korjaamiseen liittyvistä 

lattian alla pari kuukautta 5 tun-
tia päivässä. Sellaiseen kun vain 
ei ole konetta, joka menisi vaaka-
tasossa talon alle.

– Onhan tämä työläämpi tapa 
kodin tekemiseen kuin ostaa ta-
lopaketti, Katariina tietää.

Naapurit ja kyläläiset ovat 
tienneet kertoa talon historiasta 
80 viime vuoden ajalta.

Paikalla sijainneesta Silta-

mahdollisista riskeistä. Aleksin 
mielestä monia pelotellaan tur-
haan.

Lepistöillä apuna on ollut Mu-
seoviraston perinnerakentamis-
kortti. Paras apu on kuitenkin 
saatu Aleksin papalta.

– Pappa tietää kaikesta kai-
ken. Jos olen välillä yrittänyt ky-
syä neuvoa isältä, niin hänkin ke-
hottaa soittamaan papalle. Meillä 

Omannäköinen koti syntyy itse tekemällä ja vanhaa hyödyntämällä, tuumivat Katariina ja Aleksi Lepistö. Kodin alakerrassa 4-vuotiaalla Auralla ja 2-vuotiaalla Aslakilla on tilaa ajella. Yläkerran 
remontoiminen on ajankohtaista viimeistään kun lapset kasvavat.

Ihmiskaupan vastainen työ kärsii Thaimaan levottomuuksista

Lähetystyöntekijä Pia Mart-
tila seuraa Thaimassa kak-
si viikkoa sitten tehdyn val-
lankaappauksen seurauksia 

yhden Bangkokin pääkadun var-
relta. 

Vilkas tie ei normaalisti hilje-
ne kokonaan edes aamuyön var-
haisiksi tunneiksi, mutta vallan-
vaihdoksen jälkeen katu tyhjen-
tyi tyystin öisen ulkonaliikku-
miskiellon seurauksena. 

– Normaalisti Bangkokissa on 
elämää 24 tuntia vuorokaudessa. 
Kaupat, kioskit ja ravintolat ovat 
auki vuorokauden ympäri. 

– Nyt thaimaalaiset naureske-
levat, että tällä kertaa vallankaap-
pauksessa on selvästi tosi kysees-
sä, kun kioskitkin menevät kiin-
ni, Karjasillan, Kiimingin ja Tyr-
nävän nimikkolähetti Pia Martti-
la raportoi Bangkokista.

Thaimaan armeija on tehnyt 
viime vuosikymmeninä useita 

henkilöstö joudutaan varaamaan 
mielenosoituksia varten.

Muuhun ei ole mahdollisuutta 
irrottaa poliiseja, Marttila kertoo. 

Hänen mukaansa vallankaap-
pauksen seurauksena maan rajat 
on suljettu ja ihmiskaupan uhri-
en avustamisen kannalta tärkeitä 
maiden välisiä kokouksia on osit-
tain peruttu. 

– Työskentelemme maiden ra-
joilla ja meillä on henkilökun-
taa kolmessa maassa. Normaali-
oloissa Laosin ja Thaimaan rajalla 
työskentelevät kollegamme liik-
kuvat rajan yli päivittäin, mutta 
heti vallankaappauksen jälkeen 
laosilaiset työtoverimme eivät 
päässeet tänne, Marttila harmit-
telee työn hidastumista. 

”Oma työni ei 
ole vaarallista”
Ulkoministeriön mukaan "ih-
misoikeuksien puolustajien toi-

vallankaappauksia, niistä viimei-
sin oli vuonna 2006.

Poliisien voimat
kiinni mielenosoituksissa
Suomen Lähetysseuran lähet-
ti Pia Marttila tekee Thaimaas-
sa työtä Lähetysseuran kumppa-
nin Alliance Anti Trafic -järjestön 
(AAT) kanssa.  AAT työskentelee 
prostituutio- ja ihmiskauppaon-

gelmien parissa.
Thaimaan levottomuudet hei-

jastuvat AAT:n toimintaan.  Pit-
kittynyt poliittinen kriisi on joh-
tanut siihen, että viranomaiset 
keskittyvät tällä hetkellä pelkäs-
tään rauhan ylläpitämiseen.

– Kun kollegani ovat yhtey-
dessä poliisiin tehdäkseen ihmis-
kaupan uhrien pelastusoperaati-
on, sieltä on vastattu, että koko 

Suomalainen Thaimaan lähetystyöntekijä Pia Marttila pahoittelee, että maan julkisen 
hallinnon heikkous näkyy helposti ihmiskaupan lisääntymisenä.
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Samalla pallolla

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien nimikkolähettien 
kuulumisia eri puolilta maailmaa

Remontoiden kohti unelmakotia
Katariina 
suunnittelee, 
että yhdelle 
seinälle 
liisteröidään 
vintistä 
löytyneitä 
takavuosi-
kymmenien 
Rauhan 
tervehdyksiä.

on sama tietopankki, Aleksi hy-
myilee.

Omalta tuntuva koti syntyy 
vanhaa hyödyntämällä. Keittiös-
tä paikkansa löysivät Katariinan 
mummon perintönä tulleet kel-
taiset tuolit, olohuoneessa on Ka-
tariinan isomummon vanha soh-
va.

Tulevaisuudessa Lepistöjen 
olohuoneessa saattaa olla persoo-

nallinen tapetti: Katariina suun-
nittelee, että yhdelle seinälle liis-
teröidään vintistä löytyneitä ta-
kavuosikymmenien Rauhan Ter-
vehdyksiä ja muita vanhoja sano-
malehtiä.

Lepistöjen mielestä vanhaa 
korjaavan ei kannata liikaa tuijot-
taa tehtyjä työtunteja eikä miet-
tiä, mille ryhtyisi seuraavaksi.

– Itse teemme sen mukaan, 
mihin aika ja rahat riittävät. Kun 
remontoiminen alkaa tuntua 
epämielekkäältä, pidetään pieni 
tauko. Pakkotahtisuus syö mie-
lenkiinnon, Aleksi ja Katariina 
tietävät.

Valmista ei tule koskaan ja 
haaveita riittää aina, Lepistöt tuu-
maavat. Toiveissa on vielä ainakin 
leivinuuni.

– Ja vintti rakennetaan vii-
meistään siinä vaiheessa, kun lap-
set kasvavat.

Kesä menee pihaa ja ulkora-
kennuksia laitellessa.

miNNa KOliSTaja
Vintiltä löytyi monta peräkärryllistä vanhoja lehtiä. Takavuosikymmenten Rauhan Tervehdyksiä pääsee kenties silmäilemään 
jatkossa Lepistöjen olohuoneen seinältä.

Omannäköinen koti syntyy itse tekemällä ja vanhaa hyödyntämällä, tuumivat Katariina ja Aleksi Lepistö. Kodin alakerrassa 4-vuotiaalla Auralla ja 2-vuotiaalla Aslakilla on tilaa ajella. Yläkerran 
remontoiminen on ajankohtaista viimeistään kun lapset kasvavat.

Katariinan pitkäaikainen haave hevosista toteutui Lumijoen Ylipäässä.

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

Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli käsit-
teli toukokuun lopussa 
kuuden hiippakuntan-

sa papin toimia Suomen evan-
kelisluterilaisessa lähetyshiip-
pakunnassa. 

Neljä pappia sai tuomioka-
pitulilta kirjallisen varoituk-
sen. Tuomiokapitulin mukaan 
pastori Hannu Lehtonen, ro-
vasti Lasse Marjokorpi, pasto-
ri Juha Muukkonen sekä rovas-
ti Ilkka Perttula ovat toimineet 
vastoin pappislupausta toimies-
saan papillisissa tehtävissä Suo-
men evankelisluterilaisessa lä-
hetyshiippakunnassa. 

Lähetyshiippakunnan hiip-
pakuntadekaanina toimivalle 
pastori Juhana Pohjolalle tuo-
miokapituli varasi tilaisuuden 
tulla kirjallisesti kuulluksi pap-
pisviran velvollisuuksien ja pap-

pislupauksen rikkomista sekä 
pappisviran menettämistä kos-
kevassa asiassa.

Utsjoen kirkkoherra Arto 
Seppäsen osalta tuomiokapi-
tuli päätti, ettei selvitys koski-
en Seppäsen suhdetta Suomen 
evankelisluterilaisen lähetys-
hiippakuntaan johda jatkotoi-
menpiteisiin. 

Suomen evankelisluterilai-
nen lähetyshiippakunta perus-
tettiin viime vuoden maalis-
kuussa. Yhteisö on organisoitu-
nut kristillisen kirkon tapaan si-
ten, että sillä on omat seurakun-
nat, hiippakunta ja piispa.  

Suomen luterilaisen kirkon 
piispat ovat todenneet, ettei lä-
hetyshiippakunnan toiminta ole 
Suomen ev.lut. kirkon toimin-
taa eikä Suomen kirkon pappi 
voi kuulua lähetyshiippakun-
nan papistoon. 

Kapituli jakoi varoituksen 
neljälle papille

Ihmiskaupan vastainen työ kärsii Thaimaan levottomuuksista
mintamahdollisuudet ja turva 
lain edessä ovat Thaimaassa ra-
jalliset."

Pia Marttila arvio ministeriön 
tekstin viittaavan siihen, että mo-
narkian kritisoiminen on Thai-
massa rangaistava rikos. Niin sa-
nottua majesteettirikospykälää 
on käytetty myös sananvapaut-
ta ja muita poliittisesti arkaluon-
teisia asioita ajaviin aktivisteihin.

– Minun työhöni ei liity val-
lanpitäjien kritisointi, vaikka 
AAT tuo esille niitä epäkohtia, 
jotka vaikeuttavat ihmiskaupan 
kitkemistä ja uhrien auttamista 
alueella. 

– Oma työni ei ole vaarallis-
ta. Järjestöni töistä vaarallisim-
pia ovat pelastusoperaatiot, jois-
sa kollegani hyökkäävät suoraan 
järjestäytyneiden rikollisjengien 
pyörittämiin bordelleihin. Usein 
näissä bisneksissä on mukana 
korruptoituneita poliiseja.

Marttila ei ole mukana ope-
raatioissa muun muassa turval-
lisuussyistä. 

Tietoa tapahtumista
on haettava eri paikoista
Pia Marttila näkee Thaimaassa 
paljon sellaista, mitä tavallinen 
turisti ei lomamatkallaan havaitse.

– Thaimaalaiset ovat ulospäin 
usein rauhallisia, eivätkä puhu 
mielellään politiikasta. Turismin 
parissa työskentelevät ihmiset, 
esimerkiksi taksikuskit, ovat tur-
hautuneita pitkittyneeseen levot-
tomuuteen. Se vie heiltä elannon. 

Marttila huomauttaa, että 
thaimaalainen politiikka on eri-
laista kuin Suomessa tai muualla 
maailmassa.  

– Suurin osa konflikteista pui-
daan Thaimaassa kulisseissa. Jo-
pa Bangkokissa voi elää hyvin 
kuulematta sanaakaan kriisistä. 

– Minulla on Facebookissa ka-

vereina sekä kaadettua hallitus-
ta kannattavia punapaitoja että 
protestiliike PDRC:n kannatta-
jia. Heidän kauttaan olen muo-
dostanut jonkinlaisen kuvan le-
vottomuuksien syistä. 

Marttilan mukaan maan ti-
lanteen ymmärtämiseksi on ollut 
tärkeää seurata Twitterissä ulko-
maalaisia, Thaimaan tilanteesta 
raportoivia henkilöitä. 

RiiTTa HiRVONeN
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lähetysjuhlille ilmaa puhdistamaan
Suomen lähetysseuran 
vuosi sitten alkaneelle 
piinalle toivotaan pistettä 
viikonvaihteessa Vaasan 
lähetysjuhlilla.

Kun Suomen Lähetysseura 
(SLS) siunasi vuosi sitten 
parisuhteensa rekisteröi-
neen miesparin kehitys-

yhteistyöhön Kambodžaan, rä-
jähti myrsky. 

Ensimmäistä kertaa Suomen 
kirkon historiassa kirkon työhön 
lähetettiin homopari.

Päätöstä kuvailtiin keskuste-
lupalstoilla kauhistuttavaksi ja 
kirkkoa tarkoituksella hajotta-
vaksi teoksi.

Jonkinlaista mediamylläkkää 
Lähetysseurassa tiedettiin asi-
asta odottaa, mutta keskustelun 
laajuus yllätti. Tämän tunnusti 
SLS:n vs. toiminnanjohtaja Rolf 
Steffansson Kotimaassa touko-
kuun alussa. 

Toinen kritiikki:
liikaa kehitysyhteistyötä
Tapani Haapala ja Ari Mut-
tonen ovat tehneet köyhässä 
Kambodžassa töitä vuoden – 
lähettikirjeiden perusteella il-
man suuria ongelmia – mut-
ta ensi viikonvaihteessa Vaasan 
valtakunnallisilla lähetysjuhlil-
la Lähetysseuran ratkaisu nou-
see yhä esille.

Juhlien vuoksikokousväki 
puntaroi luottamuksen palautta-
mista Suomen suurimmalle lähe-
tystyötä tekevälle järjestölle. 

Kivenä kengässä on myös väi-
te, että Lähetysseurassa korostuu 

tällä hetkellä liiaksi kehitysyh-
teistyö lähetystyön sijaan. 

”Rekrytointi, joka 
jätti tahran”
Siikalatvan seurakunnan kokous-
edustajana Vaasaan lähtevä Jo-
hannes Hyytinen kokee mur-
heelliseksi Lähetysseuran kohu-
rekrytoinnin.

– Homoparin lähettämisestä 
tuli tahra järjestölle, joka tekee 
arvokasta työtä. Vaikka ratkaisu 
oli valitettava, se ei saa johtaa esi-
merkiksi järjestön taloudelliseen 
syrjintään, Hyytinen sanoo.

Hyytinen ei tiedä tässä vai-
heessa, äänestetäänkö vuosiko-

kouksessa luottamuksen palaut-
tamisesta.

– Ehkä kyse on pikemminkin 
jonkinlaisesta evästyksestä seu-
ran johdolle. Vastaavanlaista rek-
rytointia ei tule enää tehdä, Hyy-
tinen sanoo oman kantansa.

myös Pohjois-Suomessa
kiukustuttiin
Oulun hiippakunnan kansain-
välisen työn hiippakuntasihtee-
ri Matti Laurila kertoo, että har-
vinainen rekrytointi on puhutta-
nut myös Pohjois-Suomen lähe-
tysväkeä. 

Voimakkaimmin asiaan rea-
goi Utsjoen seurakunta, joka lak-

kautti ripeästi tukensa Lähetys-
seuralle.

Laurilan mukaan myös muu-
tamissa muissa hiippakunnan 
seurakunnassa on harkittu tar-
kasti, tehdäänkö seuran kanssa 
yhteistyötä uutta nimikkosopi-
musta ratkaistaessa. 

Tilastojen valossa Oulun hiip-
pakuntien seurakuntien tuki Lä-
hetysseuralle ei ole notkahtanut 
jupakan seurauksena. 

Sen sijaan yksityisten lähetys-
ystävien vapaaehtoisessa kanna-
tuksessa SLS:lle oli koko maassa 
jonkin verran pudotusta verratta-
essa vuoden 2012 ja 2013 tilastoja.

Työrauha edellyttää
kunnioittavaa keskustelua
Matti Laurilan harras toivomus 
on, että Vaasan vuosikokoukses-
sa pystytään rakentavaan, erilai-
sia näkemyksiä kunnioittavaan 
keskusteluun asiasta, joka jakaa 
lähetysväen keskuudessa voimak-
kaasti mielipiteitä. 

Hän muistuttaa, että Haapalan 
ja Muttosen rekrytointi on saanut 
myös kiitosta osalta seurakunta-
laisista.

Laurilan tulkinta on, että mo-
nissa pohjoisen seurakunnissa 
kaivattaisiin jo työrauhaa Suo-
men Lähetysseuralle.

– Mutta ensin on hyvä keskus-
tella asiasta avoimesti, hän linjaa. 

Vammaisten ihmisoikeudet
aiheina lähetysjuhlilla
Työrauhaa tarvitaan, sillä Lä-
hetysseura tekee arvokasta työ-
tä muun muassa kehitysmaiden 
vammaisten parissa, Matti Lau-
rila toteaa.

Vammaisuus on esillä myös 
Vaasan lähetysjuhlilla. Lähetys-
seuran työn ytimessä on kristilli-
nen ihmiskäsitys, jonka mukaan 
jokainen ihminen on ainutkertai-
nen ja arvokas itsessään. 

– Jumalan edessä kaikilla on 
oikeus ihmisarvoiseen elämään.
Jokaisella on myös oikeus kuul-
la sanomaa Jumalan rakkaudes-
ta, Laurila sanoo.

80 prosenttia maailman mil-
jardista vammaisesta ihmisestä 
elää köyhissä maissa syrjittynä ja 
köyhyysrajan alapuolella.

RiiTTa HiRVONeN

Pyhästä hengestä 
puhutaan nuorille hengen 
hedelmä -pelin avulla, 
mutta rippikoulukirjan 
testi on itsetutkiskelua 
aikuisillekin.  

Moni tietää horoskoop-
pimerkkinsä, mutta 
tiedätkö, mikä Pyhän 
Hengen hedelmä olet? 

Oletko rakkaus, ilo, kärsiväl-
lisyys vai ystävällisyys? Tai eh-
kä oletkin Paavalin luettelemis-
ta Hengen hedelmistä hyvyys, 
uskollisuus, lempeys tai itsehil-
lintä.

Oikea hedelmä on selvitettä-
vissä.

Hengen hedelmä -peli löytyy 
Ihan sama -rippikoulukirjasta. 
Yksi sen kirjoittajista on oululai-
nen pastori Helena Paalanne.

Pyhä Henki todelliseksi
hedelmissä
Hengen hedelmä -peliä ei ole tar-

Hedelmäpelin pelaajalle oma hengen hedelmä 

tekijä Helena Paalanne uskoo.
– Oman Hengen hedelmän et-

siminen laittaa miettimään, mi-
kä hedelmistä realisoituu omas-
sa elämässäni. Mikä hedelmistä 

on totta minun arjessani? Lem-
peys? Ilo?

– Mikä hyvistä hedelmistä taas 
ei näy minussa? Olenko laimin-
lyönyt jonkin hedelmän kasvat-
tamisen itsessäni? 

Moni suomalainen muistaa 
rippikouluajoilta pelottavan tun-
tuisen opetuksen siitä, että Pyhän 
Hengen pilkka on syntiä, jota ei 
saa anteeksi. 

Paalanne tietää mieliin iskos-
tuneen toteamuksen. Hän har-
mittelee, jos se on ainoa asia, joka 
yhdistyy hyviä hedelmiä synnyt-
tävään Pyhään Henkeen.

Rippikoulussa aprikoidaan, 
mitä Hengen pilkkaaminen oike-
astaan tarkoittaa.

Eikö se ole sitä, että emme väli-
tä upeista hedelmistä. Siitä, todel-
listuuko Pyhä Henki meissä niiden 
kautta, Helena Paalanne sanoo.

RiiTTa HiRVONeN

Ensi sunnuntai on helluntai, joka on 
Pyhän Hengen juhlapäivä.

hää Henkeä ei voi vangita dog-
meiksi, oppilaiden päähän taot-
taviksi oppilauseiksi. 

Pyhä Henki on kokemus, Paa-
lanne pohtii.

– Opillinen lähestyminen ai-
heeseen vie nopeasti metsään. Py-
hästä Hengestä ei voi sanoa, mitä 
siitä on ajateltava. Pyhä Henki on 
vapautta, eikä väänny ilman väki-
valtaa määritelmiksi.

Paalanne kuvaa Pyhä Henkeä 
tuuleksi, jota ei voi ottaa kiin-
ni laatikkoon esitelläkseen sitä 
muille. 

Pelissä aineksia
aikuisillekin
Vaikka hedelmäpeli löytyy nuor-
ten rippikoulukirjasta, antaa se 
pohdittavaa aikuisillekin, kirjan 

koitettu viihdykkeeksi naisten-
lehtien ”oletko täydellinen puoli-
so” -testien tyyliin. 

Helena Paalanne ja kirjan 
muut kirjoittajat lähestyvät pelin 
avulla rippikoulutuntien aihetta, 
Pyhää Henkeä, jonka esille otta-
minen aiheuttaa usein syvän hil-
jaisuuden.

– Meillä on mielissämme ku-
va Jeesuksesta pitkine, tummine 
hiuksineen. Jumalan miellämme 
usein herttaiseksi isähahmoksi, 
mutta mikä on kuvamme Pyhäs-
tä Hengestä? 

– Pyhä Henki tulee todellisek-
si hengen hedelmissä; siinä, miten 
me elämme todeksi ja näkyväk-
si Pyhän Hengen hedelmiä, kuten 
iloa, lempeyttä tai ystävällisyyttä.

Pyhä Henki taipuu
huonosti määritelmiksi
Paalanne ei hämmästele, mik-
si puhuminen luokan edessä Py-
hästä Hengestä rippikoulunuoril-
le tuntuu lähes mahdottomalta.

Rippikoulussa on yhä paljon 
koulumaista opetusta, mutta Py-

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

Matti Laurila uskoo, että toisia kunnioittava vuorovaikutus  on mahdollista, vaikka näkemykset keskustelun aiheesta olisivat 
erilaisia. Tällaisen kanssakäymisen aika on Vaasan lähetysjuhlilla viikonloppuna, hän sanoo.

Pyhä henki tulee 
todelliseksi hengen 
hedelmissä; siinä, 
miten me elämme 
todeksi ja näkyväksi 
Pyhän hengen 
hedelmiä, kuten 
iloa, lempeyttä tai 
ystävällisyyttä.

Helena Paalanne
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Nyt lehtipisteissä. 
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Lähdemme 4.7. klo 10.00 Oulun linja-autoasemalta kohti Lapuaa reittiä; 
Ylivieska-Kaustinen-Evijärvi-Kauhava-Lapua.
Majoitus Kauhavan Yrittäjäopistolla sekä Hotelli Kauhava.
Hinta  145 eur/hlö, sisältää majoituksen 2 hh/huoneessa aamiaisella, 
sekä kuljetukset myös perillä juhlapaikalle. 70 eur/hlö pelkkä kuljetus.
Paluu alkaa 6.7. n. puolituntia päätösseurojen jälkeen.

Varaukset/tiedustelut
Pohjolan Matka / Ilkka Mäenpää
040 553 0772

Herättäjäjuhlat 4.–6.7. Lapua

Palveluja tarjotaan

Oulunsalon kirkkoherrak-
si valittu Petri Satomaa 
oli vaali-illan jälkeisenä 
maanantaina hyvin on-

nellinen mies.
– Vielä on pikkuisen pöllähtä-

nyt olo. Olin asennoitunut mo-
lempiin vaihtoehtoihin.

Toukokuun 25. päivänä järjes-
tetty kirkkoherranvaali sai ou-
lunsalolaiset kiitettävästi liikkeel-
le. Vaalissa äänesti yhteensä 1750 
seurakuntalaista, joten äänestys-
aktiivisuus nousi 32,4 prosenttiin. 
2000-luvun kirkkoherranvaaleis-
sa äänestysprosentti on Oulun 
seurakunnissa tätä ennen ollut 
korkeimmillaan 18 prosenttia. 

Herätysliiketaustaltaan van-
hoillislestadiolainen Satomaa jät-
ti äänimäärällään taakseen Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalaisen Ari-Pekka Metson 
ja Salon seurakunnan kappalai-
sen Juha Hekkalan. Satomaa sai 
annetuista äänistä 43,8 prosent-
tia, Metso 36,1 prosenttia ja Hek-
kala 19,8 prosenttia.

Kirkkoherruus sopii 
organisoijatyypille
47-vuotias Satomaa toimii tällä 
hetkellä Karjasillan seurakunnan 
kappalaisena. Oulunsalon seura-

Oulunsalon uusi kirkkoherra 
on järjestyksen ihminen

kunnan pomoksi hän siirtynee 
syyskuussa.

Kirkkoherran virkaa Satomaa 
alkoi havitella huomattuaan, että 
tehtävä voisi olla hänenlaiselleen 
ihmiselle juuri sopiva. 

Satomaa on toiminut papin 
perustyön lisäksi Kaakkurin alu-
eella moniammatillisen työryh-
män vastaavana pappina, missä 
tehtävässä hän on saanut koordi-
noida isohkoa aluetta. Tätä pes-

tiä Satomaa luonnehtii ”kirkko-
herramaiseksi”.

– Kirkkoherran tehtävä on ol-
lut mielessäni jo pitempään. Olen 
organisoijatyyppi, joka haluaa, 
että asiat ovat järjestyksessä, Sa-
tomaa perustelee hakeutumis-
taan työhön.

”Hetkiä, joihin 
ei kyllästy”
Oulunsalolaisia odottaa työhön 
tarttuva, uuttera ja innostunut 
uusi kirkkoherra. 

Ennen kaikkea Petri Satomaa 
haluaa olla läsnä ja kuunnella tar-
kasti sekä työntekijöitä että seu-
rakuntalaisia.

– Kirkkoherran ei pidä paeta 
omiin oloihinsa, vaan johtaa kes-
kellä. 

Satomaa on iloinen, että hal-
linnollisten tehtävien lisäksi hän 
pääsee Oulunsalossakin tekemään 
papin perustyötä – hoitamaan kir-
kollisia toimituksia ja saarnaa-
maan jumalanpalveluksissa.

– Ne ovat aina hienoja hetkiä, 
joihin ei kyllästy. Silloin tunnen, 
että kutsumukseni konkretisoi-
tuu ja voin hyödyntää omat lah-
jani, Satomaa pohtii. 

KaTi luOma

Petri Satomaa sanoo olevansa kiitollinen 
saamastaan luottamuksesta. 
– Tehdään yhdessä työtä lähimmäisen ja 
seurakunnan parhaaksi, hän lupaa.

RT kesäajassa
Rauhan tervehdys ilmestyy 

kesäkuukausien ajan joka toinen viikko.
Seuraava lehti ilmestyy juhannuksen alla 

19. kesäkuuta.

Kristittyinä meillä on huol-
ta oikeastaan kolmen-
kin valtakunnan kohta-
loista: Oman kansam-

me Suomen, Jumalan omaisuus-
kansan Israelin sekä myös kris-
tillisen seurakunnan. Näistä nä-
kökulmista puhuu Kansan Raa-
mattuseuran julistustyöntekijä 
Olli Seppänen Kellonkartanossa 
7.–8. kesäkuuta.

Oulussa kasvanut Seppänen 
on aiemmin toiminut hävittäjä-

lentäjänä ja lentäjien kouluttaja-
na, nykyisin hän toimii evanke-
listana Kansan Raamattuseuran  
yhteyksissä.

Seppälä ammentaa rohkaisua 
Raamatusta ja historian Jumalan 
teoista. Hän muistuttaa muun 
muassa  profeetta Jeremian kaut-
ta saadusta rohkaisusta: ”Näin 
sanoo Herra: -- Pysähtykää ja kat-
sokaa, minne olette menossa, otta-
kaa oppia menneistä ajoista! Va-
litkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, 

niin löydätte rauhan.” (Jer. 6:16a) 
Viesti on ajankohtainen niin 

Israelin kuin Suomen kansoille 
tänäkin päivänä. 

Helluntaita vietetään Kellon-
kartanon upeassa miljöössä lau-
antaina kello 14 alkaen ja sun-
nuntaina kello 13 alkaen. Lauan-
tain Lähellä Jumalaa -illassa kel-
lo 18 on mukana myös Johanna 
Seppänen.

maRTTi HaNNula

Hävittäjälentäjä, evankelista Olli Seppänen 
puhuu Kellonkartanossa helluntaina

Oulun ev.lut. seurakun-
tayhtymä toimittaa ke-
säkuussa Pohjois-Suo-
men aluehallintoviras-

tolle selvityksen työsuojeluviran-
omaiselle tehtyyn valvontapyyn-
töön. 

Valvontapyynnön on tehnyt 
yhtymän talousjohtaja Arja Aho-
nen, joka kokee tulleensa työpai-
kallaan epäasiallisesti kohdelluk-
si yhtymäjohtaja Ilpo Kähkösen 
ja henkilöstöpäällikkö Seppo Pit-
käahon taholta. 

Ellei epäasialliseen kohteluun 

tai häirintään liittyviä asioita saa-
da ratkaistua työpaikalla, työnte-
kijä voi jättää valvontapyynnön 
Pohjois-Suomen aluehallintovi-
raston (avi) työsuojelun vastuu-
alueelle, joka on yksi maan vii-
destä työsuojeluviranomaisesta. 
Valvontapyyntöjä tulee Pohjois-
Suomessa vireille noin 40 vuo-
dessa.

Työnantajan on vastattava työ-
suojelutarkastajan kysymyksiin 
1,5–2 kuukaudessa. Työntekijällä 
on sama aika kommentoida työn-
antajan vastauksia. 

Kun tietoja on tarpeeksi, työ-
suojelutarkastaja tekee tarkastus-
kertomuksen, joka päättää asian 
käsittelyn avissa. 

Tarkastuskertomus voi sisäl-
tää toimintaohjeita tai kehotuk-
sia. Mikäli työnantaja saa keho-
tuksen, tarkastaja valvoo, että ha-
vaitut puutteet korjataan määrä-
aikaan mennessä.

Valvontapyynnön käsittelyai-
ka on yleensä 4–6 kuukautta, el-
lei tarkastajan tarvitse pyytää li-
sätietoja.

Seurakuntayhtymältä selvitys aville
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tuhatkertainen rukous 
siskojen puolesta
Suomen pohjoisimpaan 
hanna-ryhmään 
oulussa saa tuoda 
myös omia asioitaan. 
uusi ryhmä aloittaa 
syksyllä kokoontumiset 
Kempeleessä. 

Jumala saa tänään, Rauhan 
Tervehdyksen ilmestymispäi-
vänä 5. kesäkuuta, saman ru-
kouksen 79 kielellä esitettynä 

123 maasta:
”Isä, lähetä viisautta Han-

na-työn tekijöille, että he osaisi-
vat neuvoa Naiset toivonlähteellä 
-ohjelmien kuulijoita vaikeissa ja 
uhkaavissakin ongelmissa.” 

Mantereelta toiselle kulkevan 
rukousaallon takana ovat ”han-
nat”. Noin 40 000 ihmistä ym-
päri maailman rukoilee määrä-
tyn aiheen puolesta määrättynä 
päivänä. Kuukausittain ilmes-
tyvissä rukouskirjeissä on mää-
ritelty rukous vuoden jokaiselle 
päivälle.

Tänä vuonna hannat ovat ru-
koilleet muun muassa apua yk-
sinhuoltajaäideille, työtä afgaani-
leskille ja että Tarton AM -radio-
asemalta lähetettävät Hanna-
työn ohjelmat kuuluisivat hyvin 
ja laajalle alueelle Venäjällä. 

jotta naisten 
elämä muuttuisi
Kansainvälisen Hanna-työn pe-
rustaja ja johtaja on brasilialais-
syntyinen nainen Marli Spieker. 

– Rukous on yksi tärkeimmistä 
asioista, joilla voi muuttaa naisten 
elämää, on Spiekerin motto.

Hanna-työhön kuuluvat paitsi 
rukousryhmät, myös Naiset toi-
vonlähteellä -radio-ohjelmat, joi-
ta tehdään 64 kielellä ja lähete-
tään viidessä maanosassa interne-
tissä ja 900 radioaseman kautta. 
Ohjelmissa annetaan eväitä niin 
hengelliseen kasvuun kuin arki-
siin ongelmiinkin.

Suomessa Hanna-työtä teh-
dään Medialähetys Sanansaatta-
jien (Sansa) riveissä.

Pieni, mutta 
vetävä ryhmä
Suomen pohjoisin Hanna-ryh-
mä aloitti tammikuussa toimin-
tansa Oulussa. Nyt myös Kempe-
leeseen on perusteilla rukousryh-
mä, jonka vetäjinä toimivat An-
neli Kauppi ja Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Yhteensä ryhmiä on 
Suomessa noin 70.

Oulun Hanna-piiri on kokoon-
tunut joka toinen viikko Kauko-
vainion kappelilla. Vetäjä Mari 
Vakkilainen kertoo, että koossa 
on pieni, mutta vetävä ryhmä. 

– Tärkeää alussa on, että työ-
hön tulee juuri. Juuren tekevät us-
kolliset kävijät, he pitävät ryhmää 
yllä ja mahdollistavat myös uusi-
en ihmisten mukaantulon, Vak-

kilainen sanoo.
Kun oululaiset hannat ko-

koontuvat, he rukoilevat ääneen 
kerralla puolet kuukauden ru-
kouskalenterista. Tilaisuuksis-
sa luetaan myös Marli Spiekerin 
kirjaa, joka kertoo hannoista eri 

puolilla maailmaa.
Lisäksi ryhmäläisillä on mah-

dollisuus tuoda esiin omia asioi-
taan, joiden puolesta sitten ru-
koillaan yhdessä.

– Tämä on yhtä tärkeää kuin 
rukouskalenterin seuraaminen, 

uskoo Vakkilainen.
Hän huomauttaa, että kaik-

kien ei suinkaan ole pakko jakaa 
omia asioitaan. Joku saattaa pu-
hua jo ensimmäisellä kerralla, jo-
ku ehkä myöhemmin. Ryhmäläi-
siä sitoo myös vaitiolovelvollisuus 
toisten asioista.

Vakkilainen näkee Hanna-ru-
kousryhmän mielenkiintoisena 
mahdollisuutena koskettaa maa-
ilman hätää. Rukouskirjeistä saa 
myös paljon tietoa naisten oloista 
eri puolilla maailmaa.

– Minua maailman hätä on ai-
na ahdistanut. Helpottaa saada 
siitä pikkuisen otetta.

Vakkilaisen mielestä Hanna-
työssä on hienoa, että se vetää 
yhteen naiset ympäri maailman.

– Tulee olo, että varmaan jo-
ku minunkin puolestani rukoilee.

KaTi luOma
 

Arabiankielisen Hanna-työn koor-
dinaattori Lähi-idästä on mukana 
Sansan medialähetyspäivillä. 

Oulun Hanna-ryhmä kokoontuu 
taas 4. syyskuuta lähtien joka toinen 
torstai Kastellin kirkossa kello 18. 
Kempeleen Hanna-ryhmä aloittaa 
syyskuussa ja kokoontuu tiistaisin. 
Tarkemmasta ajankohdasta ja pai-
kasta ilmoitetaan myöhemmin.

K at i  L u o ma

Oulu on valmis Medialähetyspäiviin
– Medialähetyspäivien ohjelmassa on valinnan-
varaa. Kysymys Syyriasta on erittäin ajankohtai-
nen. Raamatunopetusta on tarjolla kolmeen ot-
teeseen. Nuorille on Pekka Laukkarisen musiik-
kia ja perheille puistopyhäkoulua, listaa Ulla Mä-
kinen, Oulun tuomiorovastikunnan lähetystyön 
koordinaattori. 

Medialähetyspäivät on Medialähetys Sanan-
saattajien (Sansa) kesäjuhla, joka tänä vuonna jär-
jestetään yhdessä Oulun evankelis-luterilaisten 
seurakuntien kanssa 14.–15. kesäkuuta.

Viikonlopun aikana pureudutaan erityisesti Lä-
hi-idän ja Pohjois-Afrikan kristilliseen mediatyö-
hön.

Mäkisen mukaan Oulussa on pitkä ja vahva lä-

hetystyön tukemisen perinne:
– Oulun seurakunnat ovat jo 1980-luvulta läh-

tien antaneet kaksi prosenttia arvioidusta veroker-
tymästä lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoni-
aan. Vuosien saatossa olemme myös saaneet omis-
ta seurakunnista monia nimikkolähettejä, ja mo-
ni seurakuntien työntekijä on aiemmin ollut lähe-
tystyössä.

Oulun seurakuntayhtymän seurakunnat tuke-
vat kirkon kaikkia suomenkielisiä lähetysjärjestöjä. 
Seitsemästä seurakunnasta kuudella on tällä het-
kellä yhteistyösopimus Sansan kanssa. Nämä seu-
rakunnat tukevat erityisesti arabiankielistä radio- 
ja televisiotyötä, Turkin televisiotyötä ja Intian ra-
diotyötä.

Suomen Sotaveteraaniliiton 
valtakunnalliset liittopäi-
vät pidetään 11.–12. kesä-
kuuta Oulussa. 

Sotaveteraanien ja heidän 
oman järjestönsä aktiiviväen 
rinnalla liittopäivien tilaisuuk-
siin toivotaan osallistuvan muu-
takin yleisöä.

Liittokokoustyöskentelyn ja 
päiväjuhlan tapahtumapaikak-
si järjestäjät ovat saaneet käyt-
tönsä riittävän suuret tilat Oulun 

Rauhanyhdistyksen toimitalos-
ta. Siellä pidetään myös torstaina 
12.6. kello 10 yhteinen jumalan-
palvelus piispa Samuel Salmen 
johdolla, tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen saarnaa. 

Palvelusta toimittamasta on 
myös isä Eino Hynninen orto-
doksisesta kirkosta, kuorona on 

Oulun Sotaveteraanikuoro ja 
uruissa Lauri-Kalle Kallunki.

Lounastarjoilun jälkeen kello 
13 alkavassa liittojuhlassa pitää 

juhlapuheen hallituksen  puheen-
johtaja Antti Herlin. Puolustus-
voimain tervehdyksen tuo ken-
raalimajuri Sakari Honkamaa. 

Lapin Sotilassoittokunta, Ou-
lun Sotaveteraanikuoro ja Teu-
vo Pakkalan koulun lapsikuoro 
esiintyvät. 

Juhlaan on vapaa pääsy.
Ensimmäisen kokouspäivän 

iltana 11.6. kello 18 on Madetojan 
salissa ohjelmallinen asemiesilta  
”Laula kanssamme”. Ohjelman 

juontaa ja yleisöä laulattaa muu-
sikko Mikko Alatalo. 

Mukana ovat myös Lapin so-
tilassoittokunta, Haukiputaan 
mieskuoro sekä Pertti Lahtinen, 
laulu ja lausunta. 

Lippuja asemiesiltaan on en-
nalta ostettavissa veteraanitoi-
mistoista ja Musiikki-Kullaksel-
ta. 

Asemiesillan jälkeen on vielä 
kirkkoilta Oulun tuomiokirkos-
sa kello 21.

Liittopäivien ajaksi on Oulun 
Rauhanyhdistyksen aulatiloissa 
esillä yleisönäyttely sodan aika-
na rintamalla tehdyistä puhde-
työesineistä sekä veteraaneihin 
liittyvistä matrikkeliteoksista ja 
muista julkaisuista. 

Näyttelyn valmistanutta työ-
ryhmää on johtanut Oulun sota-
veteraaniyhdistyksen puheenjoh-
taja Reijo Sallinen.

Mikko Alatalo laulattaa sotaveteraanien liittopäivillä 

Rukous on yksi 
tärkeimmistä 
asioista, joilla voi 
muuttaa naisten 
elämää.

Marli Spieker

Mari Vakkilaisen mielestä Hanna-työssä on hienoa, että se vetää yhteen naiset ympäri maailman.
– Tulee olo, että varmaan joku minunkin puolestani rukoilee.
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Kotimaan matkaklubi

Länsi-Unkarin kirkot ja luostarit 
25.9.–30.9.2014

1. päivä to 25.9.: Klo 9.30–10.50 lento Hki-Budapest. Bussikuljetus Budapestistä 
suoraan Länsi-Unkarin Győriin. Majoittuminen Hotel Klastromiin ja tutustumista 
Győrin nähtävyyksiin. Győr on rento ja värikäs kaupunki puolimatkalla Wienin ja 
Budapestin välillä, ja täälta löytyy monta arkitehtuuri-, kulttuuri- ja luonnon-
aarretta. Illallinen hotellissa. 

2. päivä pe 26.9.: Aamiaisen jälkeen kuljetus Pannonhalmaan, jossa vierailu  
yli 1000 vuotta vanhassa benediktiiniluostarissa. Luostari kuuluu Unescon  
maailmanperintökohteisiin. Pannonhalma sijaitsee Pyhän Martinin kukkulalla, 
joka on ollut pyhä paikka unkarilaisille jo yli 1000 vuotta. Omakustanteinen lounas 
luostarissa. Iltapäivällä retki luostarin viereiseen Győrságin luterilaiseen seura-
kuntaan, jossa tutustumista seurakuntaan ja kylän viinikellareihin. Retken jälkeen 
kuljetus Soproniin. Majoittuminen hotelli Wollneriin. Illallinen hotellissa. 

3. päivä la 27.9.: Aamiaisen jälkeen kävelykierros Sopronissa, jossa yhdistyy 
menneisyys ja nykypäivä, ja joka muodostaa sillan Unkarin ja sen länsi- 
naapuri maiden välissä. Kaupunki on yksi vanhimmista jalokivistä maassa.  
Lounas paikallisessa ravintolassa.  Iltapäivällä retki Itävaltaan, Eisenstadtiin. 
Vierailu Esterházy-linnassa, Joseph Haydn -museossa ja Bergkirchessä.  
Illalla paluu takaisin Soproniin.

4. päivä su 28.9.: Aamiaisen jälkeen kuljetus Köszegiin, jossa jumalanpalvelus 
luterilaisessa kirkossa. Lounas paikallisessa ravintolassa, iltapäivällä vapaa-aikaa 
Köszegissä, mm. mahdollisuus sään salliessa patikointiin tammi- ja pyökki-
metsissä tai tutustumista museoihin, kirkkoihin ja viinikellareihin. Illalla kuljetus 
takaisin Soproniin. 

5. päivä ma 29.9.: Aamiainen. Aamupäivä vapaata. Keskipäivällä lähtö Buda-
pestiin. Matkalla lounas Hernyákin viinitilalla, Etyekissä. Budan viinialue sijaitsee 
noin 25 km Budapestista länteen. Hernyákin perheen omistuksessa oleva viinitila 
sijaitsee kauniissa ympäristössä Vanhalla kukkulalla (Old Hill – Öreghegy). 
Vierailijat saavat tietoja viinistä ja sen valmistusmenetelmistä suoraan valmista-
jalta. Illalla Budapestiin ja majoittuminen hotelli Mercure Budapest Koronaan.

6. päivä ti 30.9.: Aamiainen hotellissa.  Kuljetus lentokentälle. Finnairin lento 
Helsinkiin lähtee klo. 11.40. Saapuminen Helsinkiin klo. 15.00

Matkan hinta: 1080  € /hlö + toimitusmaksu 10 €/tilaus 

Matkan hintaan sisältyy: • lennot Hki- Budapest-Hki Finnairin reittilennolla 
• lentokenttäverot ja matkustajamaksut • yöpymiset 2 hh 5 vrk aamiaisella 
• ohjelmassa mainitut retket ja sisäänpääsyt opastuksella  • ateriat matka-
ohjelman mukaan (2 x illallinen + 3 x lounas) • bussikuljetukset kohteessa matka-
ohjelman mukaan • suomenkielisen paikallisoppaan palvelut kohteessa.

Lisämaksusta: yhden hengen huone: 190 €, ruokajuomat illallisilla.

Lisätiedot ja varaukset:
Matkapojat Oy, p. 010 2323 109 tai ryhmat.helsinki@matkapojat.fi
http://matkapojat.fi/teemamatkat/lukijamatkat

Lähde Kotimaan Matkaklubin kanssa tutustumaan Länsi-Unkarin kirkkoihin, 
seura kuntiin, kulttuuriin ja luostareihin. Käymme viehättävässä Győrin  
kaupungissa, vietämme muutaman päivän Sopronissa ja vierailemme 
Győrságin kylässä. Näemme myös Kőszegin barokkikaupungin, pistäydymme 
Itävallassa ja päätämme matkamme Budapestiin. Kotimaan Matkaklubin 
matkanjohtajana toimii pastori ja artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen.

Kesäkukat runsaasta
valikoimastamme!

ruusu- ja mukulabegoniat
pelargoniat ja pisarat
petuniat, hopealehdet

enkelinsilmäpelargoniat
lumihiutaleet
kukkivat amppelit...

Tervetuloa!

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

Medialähetyspäivät 
Oulussa 14.–15.6.2014 
Päivien aiheena on Lähetä vahva viesti
Medialähetyspäivät on Medialähetys
Sanansaattajien (Sansa) kesäjuhla. 
tänä vuonna se järjestetään yhdessä 
oulun evankelis-luterilaisten 
seurakuntien kanssa. 
tilaisuudet ovat kaikille avoimia 
ja maksuttomia. tuomiokirkossa 
pidettäviä tilaisuuksia voi 
seurata myös suorina lähetyksinä 
osoitteessa sansa.fi/nettitv.

lauantai 14.6.
9.00  Lähetä riemuviesti, avajaiset, 

Juha Auvinen, Seija Helomaa, 
Marko Pihlajamaa. 
Tuomiokirkko.  

  Suoratoisto: katsottavissa 
suorana lähetyksenä 
osoitteessa sansa.fi/nettitv.

10.00  Vahva usko?, 
raamattuopetus, Marko 
Pihlajamaa. Tuomiokirkko. 
Suoratoisto.

11.00  Viesti vapauttaa, radio toivon lähettinä 
Syyriassa, TWR:n arabiankielisen työn johtaja, Tuomiokirkko. 
Suoratoisto.

  Samaan aikaan perheille puistopyhäkoulu. (Ks. kohta Ohjelmaa lapsiperheille)
12.30  Lähetä rakkautta, raamattuopetus, Kimmo Kieksi. Tuomiokirkko. Suoratoisto.
13–15  Lounas. Putiikki, lähetystori ja kahvio palvelevat. Keskustan seurakuntatalo. 
14.00  Viedään viestiä, mediatyön kasvunäkymät seurakuntien lähetystyössä. Juha Auvinen, 

Marja Soikkeli, Jarno Tepora, Pasi Kurikka. Keskustan seurakuntatalo.
15.00  Taajuudet, Keskustan seurakuntatalo
  1. taajuus: 40 vuotta ilosanomaa Kiinaan, Juha Auvinen
  2. taajuus: Evankeliumi – valo arabikevään pimeässä, TWR:n arabiankielisen työn johtaja, 

David ja Marja-Liisa Ezzine
  3. taajuus: Hanna-työ – Jumalan käsivarsi, arabiankielisen Hanna-työn koordinaattori 
  Lähi-idästä ja Sansan Hanna-tiimi 
  4. Puistopyhäkoulu (Ks. kohta Lapsiperheille)
16.30–17 Päivällinen. Putiikki, lähetystori ja kahvio palvelevat. Keskustan seurakuntatalo. 
17.00  Lähetä vahva viesti, pääjuhla, TWR:n arabiankielisen työn johtaja, Juha Auvinen, 
  Matti Pikkarainen, Marko Patronen. Tuomiokirkko. Suoratoisto.
19.00  Armon viesti, iltakattaus, Pekka Laukkarinen ja Arja Savuoja. Tuomiokirkko. Suoratoisto.
20.00  Iltalähetys, nuortenilta. Keskustan seurakuntatalo.

Sunnuntai 15.6.
9.00  Herätysviesti, aamun Sana ja rukous, Pirjo Hyövälti. Keskustan seurakuntatalo.
10.00  Piispanmessu, "Salattu Jumala", saarna piispa Samuel Salmi. Tuomiokirkko. Suoratoisto.  

(Ks. kohta Lapsiperheille)
12–13.30 Lounas. Putiikki, lähetystori ja kahvio palvelevat. 
13.30  Viestin sytyttäminä, raamattuopetus, Jukka Norvanto. Tuomiokirkko. Suoratoisto.
14.30  Viesti kantaa, Medialähetysjuhla, Jarno Tepora, Samuel Salmi, TWR:n arabiankielisen työn 

johtaja, Juhani Lavanko. Tuomiokirkko. Suoratoisto.
n. 16.00  Päätöskahvi

Ohjelmaa lapsiperheille
La 14.6.  klo 11–12 ja 15–16 Perheiden puistopyhäkoulussa on iloista puuhaa luonnossa ja sukellusta 

Sanaan perheen pienimpien ehdoilla yhdessä oman aikuisen seurassa. Paikka Hupisaarten 
kaupunginpuistossa, kokoontuminen Pohjois-Pohjanmaan museon pihassa, Ainolanpolku 1.

Su 15.6.  klo 10 Lasten pyhäkoulu piispanmessun aikana Keskustan seurakuntatalon monitoimitilas-
sa, Isokatu 17.

Tapahtumapaikoista
Tapahtumapaikkoina ovat Oulun tuomiokirkko, (Kirkkokatu) ja Keskustan seurakuntatalo (Isokatu 17)
Info-ja ensiapupiste sijaitsevat Keskustan seurakuntatalolla, Isokatu 17.
Sansan Putiikki ja myyjäispöydät palvelevat päivien ajan Keskustan seurakuntatalon ala-aulassa 
ja pihatorilla (Isokatu 17).
Kahviossa on tarjolla sekä suolaista että makeaa ja pihatorilla makkaraa grillistä. 
Lounasta ja päivällistä tarjoavat lähellä sijaitsevat alueen runsaslukuiset ravintolat.
Muutokset mahdollisia.
Medialähetyspäiviä ja seminaaria voi seurata suorina nettilähetyksinä osoitteessa sansa.fi/nettitv. 
Sunnuntain piispanmessuun voi osallistua myös osoitteessa virtuaalikirkko.fi tai kuunnella Radio Pookista.

Mahdolliset muutokset: www.sansa.fi/medialahetyspaivat-oulussa-141562014-laheta-vahva-viesti.html
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Jakeluhäiriöt:  
jakelupalaute@kotimaa.fi

020 754 2267

yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

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

Muut seurakunnat

hautauspalveluja

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 10, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 12.6. klo 18.00 Raahen seurakunnan 
kesäkodilla.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

To 5.6. klo 19 Lähde-ilta, Kati Neuvonen, Esko Taipale. Su 08.06. klo 11 
Aamukirkko, Juha Piippo, lähetit Juha & Mari, saarna: Henri Tuhkala. Ke 11.6. 
klo 18 Nuortenilta. To 12.6. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. Su 15.6. 
klo 18 Iltakirkko, Tuovi Piippo, Eija Soini. Tervetuloa!

8.6. Su Pelastusarmeijan 125 v. Juhla 
vieraana Everstiluutnantti Aino Muikku klo 11.00.

Ana, Eliel ja Anneli Vargasien jäähyväisjuhla klo 14.00.
15. 6. Su Tervetulokokous klo 11.00 Luutnanteille 

Kaisa ja Markku Tulanderille.
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 7.6. klo 11-13 Soppaa ja evankeliumia 
Toppila-Centerissä, Paakakatu 2. Su 8.6. klo 11 
Jumalanpalvelus, Ritva Himanka, Hannu Orava, 
Ahti Kurki. Ke 11.6. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Hannu Orava, Pasi & co. Päivärukous ti, ke ja 
to klo 11-12. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   

www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Pohjois-Suomen Lähetyksen kesäjuhlat Oulussa 13.–14.6.2014
Oulun Adventtikirkolla, Tuulimyllynkatu 18 90140 Oulu

Perjantai
18.00 Ruokailu
19.00 Iltatilaisuus 

Lauantai
9.00 Aamiainen
10.00-12.00 Jumalanpalvelus
12.00 Ruokailu
13.00-15.00 Iltapäivätilaisuus
Lapsille iltapäiväretki

Puhujina ovat:
• Jaakko Pappinen
• Juha Mikkonen
• Kari Nikkarinen 
• Paavo Hautala

Majoitus ja ruokailu 
omakustanteisesti

Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot oulu.adventist.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

Su 8.6 klo.18.00 Sana ja  
Rukouksen ilta.
Su 15.6 klo.18.00 Sanan ja  
Rukouksen ilta.
Tervetuloa! svk.kempele.fi

To 5.6. klo 18 Kokoushuoneiston 
siivoustalkoot.
Su 8.6. klo 17 Seurat Heino Kouva.
Su 15.6. klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Tervetuloa!

Su 8.6. klo 11.00 
JUMALANPALVELUS, Pasi Markkanen

Ke 11.6. klo 18.00 TULE JA KATSO, 
Aktiotilaisuus

Jaakko Sopanen, Makarios
La 7.6. klo 11.00-13.00 

YSTÄVÄLOUNAS
Su 15.6. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

Mukana Gideonit
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz,
www.radiodei.fi
Su 8.5. klo 8.45. Helluntain Ra-
diopyhäkoulussa puhuu Karjasil-
lan seurakunnan lapsityönohjaaja 
Marjaana Lassi. Uusinta.
Ke 11.6. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa Medialähetys 
Sanansaattajien Mervi Viuhko ja 
lähetyssihteeri Kirsi Paavola ker-
tovat mitä tapahtuu Medialähe-
tyspäivillä. Uusinta.   
Su 15.5. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa Muru-tyttö ihmettelee, mi-
ten kaikki on saanut alkunsa. 
Pyhäkoulun pitää lastenohjaaja 
Marja Raatikainen Tuiran seura-
kunnasta. Uusinta.  

Radio Pooki 88,0 mHz,  
kaapeliverkossa 89,5 mHz,
www.radiopooki.fi
Su 8.6.  klo 9.45 Radiopyhäkou-

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

lussa Karjasillan seurakunnan 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi 
kertoo helluntaista. Uusinta.
Klo 10 piispanmessu ja pappis-
vihkimys Oulun tuomiokirkosta. 
Su 15.6. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Muru-tyttö ihmettelee, mi-
ten kaikki on saanut alkunsa. 
Pyhäkoulun pitää lastenohjaaja 
Marja Raatikainen Tuiran seura-
kunnasta. Uusinta.  
Klo 10 piispanmessu ja diakonian 
virkaanvihkiminen Oulun tuo-
miokirkosta. Messu on osa San-
san Medialähetyspäiviä.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 8.6. klo 10 piispanmessu ja 
pappisvihkimys Oulun tuomio-
kirkosta.

Su 15.6. klo 10 piispanmessu ja 
diakonian virkaanvihkiminen 
Oulun tuomiokirkosta. Messu on 
osa Sansan Medialähetyspäiviä.

Radio Yle 1, 90,4 mHz, 
www.yle.fi/radio1 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 8.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Rautalammin kirkosta Rauta-
lammilta. 
Su 15.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Helsingin tuomiokirkosta. 

Yle TV 1
Su 8.6. klo 10 messu Kurikan kir-
kosta.

Medialähetys Sanansaattajat ja 
Oulun ev.lut. seurakunnat järjes-
tävät Oulussa Medialähetyspäi-
vät 14.–15. kesäkuuta. Edeltävä-
nä päivänä perjantaina 13.6. jär-
jestetään medialähetys-aiheinen 
seminaari. Medialähetyspäiviä 
ja seminaaria voi seurata suorina 
nettilähetyksinä osoitteessa san-
sa.fi/nettitv.

arkunkantamisen vapaaehtoistehtävästä 
kiinnostuneille infoilta ensi viikolla

Oulun ev.lut. seurakunnat 
kouluttavat vapaaehtoi-
sia arkunkantajiksi hau-
tajaisiin, sillä arkunkan-

tajista on toisinaan pulaa. 
Tehtävästä kiinnostuneita kut-

sutaan tiedotustilaisuuteen keski-

viikkona 11.6. kello 16.30 Intiön 
kappeliin (Kajaanintie 5).

Tilaisuuteen voi tulla kuule-
maan asiasta lisää ja pohtimaan, 
voisiko silloin tällöin olla pyyn-
nöstä kantamassa arkkua vapaa-
ehtoisena. Tilaisuuteen osallis-

tuminen ei sitouta mihinkään, 
mutta siellä voi antaa yhteystie-
tonsa, jos haluaa mukaan pereh-
dytykseen.

 Valtaosa hautauksista on Ou-
lussa arkkuhautauksia. 
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Joh. 14: 15-21
Jeesus sanoi:
    ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte 
minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, 
ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka 
on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on 
Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, 
sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta 
te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja 
on teissä.
    En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen 
luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma 
enää näe minua, mutta te näette, sillä minä 
elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te 
ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te 
olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut 
vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, 
se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa 
sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin 
rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.”

Joh. 15: 1-10
Jeesus sanoo:
    ”Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on 
viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen 
oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen 
hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa 
liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää 
entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, 
sillä se sana, jonka olen teille puhunut, 
on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, 
niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty 
tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, 
ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy 
minussa.
    Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka 
pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa 
paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa 
aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin 
irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. 
Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja 
ne palavat poroksi.
    Jos te pysytte minussa ja minun sanani 
pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä 
haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun 
Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte 
runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne 
opetuslapsiani. Niin kuin Isä on rakastanut 
minua, niin olen minä rakastanut teitä. 
Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte 
käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, 
niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä 
ja pysyn hänen rakkaudessaan.”

Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,
sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan."
…
Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suojassa.
Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, 
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

Ps. 90: 1, 9-12.

Väkeviä sanoja tässä Vanhan testamentin psalmissa siitä, miten Jumala suojelee Häneen 
turvaavaa ihmistä kaikelta pahalta. Me kuitenkin tiedämme elävästä elämästä sen, ettei 
aina käy hyvin niille ihmisille, jotka kulkevat elämänsä polkua Jeesukseen turvaten. Myös 
heille sattuu monia onnettomuuksia ja vastoinkäymisiä. 

Nuorena kristittynä uskoin varsin vahvasti Jumalan johdatukseen ja siihen, että Hän 
ohjaa meidän elämämme polkua. Ajattelin myös, ettei meillä kristityillä ole paljon mah-
dollisuutta muuttaa ennalta asetettua polkua. Minä näin polun suorana viivana.

Nuorena ihmisenä unohdin täysin vapaan tahdon merkityksen Jumalan johdatuksessa. 
En ajatellut, että sillä olisi paljoa merkitystä. Nyt olen ymmärtäen kokenut, että meidän 
polkumme ei ole vain yksi. Jumala antaa meille usein polkujen risteyksiä, joista meidän on 
valittava oma tiemme. Jumala ei määrää meitä valitsemaan yhtä polkua, vaan me saamme 
vapaasti päättää minkä reitin valitsemme. Voi olla niin, että olemme rukoilleet Jumalalta 
apua tilanteeseen X ja pyytäneet, että Jeesus näyttäisi meille merkein oikean polun. Mutta 
sitten huomaammekin, että kaikissa noissa poluissa, joista meidän on valittava, on toteu-
tunut rukousvastaus. Ja näin päätös on meidän. Jumala tietää kyllä, minkä polun me valit-
semme, aivan kuin me tarkastelisimme historiaa, mutta silti valinta on meidän. 

Siunausta päivääsi.

jaRi FliNK
Seurakuntapastori,

Haukiputaan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 8.6.2014 
Psalmi: Ps. 68: 5-11
1. lukukappale: Jer. 31:31-34
2. lukukappale: Ap.t. 2:1-13
Evankeliumi: Joh. 14: 15-21

Sunnuntai 15.6.2014 
Psalmi: Ps. 95: 1-2, 6-7

1. lukukappale: Job 37:21-24 
tai Saarn. 8:16-17

2. lukukappale: Ef. 4:1-6
Evankeliumi: Joh. 15:1-10
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Muhoksen seurakuntasivut

Rakkaudesta luontoon                                                                                                                                         

K
irkkomme on herännyt voimakkaammin kiin-
nittämään huomiota ekologiseen elämäntapaan 
ja suhtautumiseen luontoon.  Tässä edesauttaa 
myös ekumeeninen vuorokeskustelu. Konstan-

tinopolin ekumeeninen patriarkka Bartholomeos on saa-
nut kansainvälistä arvostusta puheillaan ja kirjoituksil-
laan. Aiheesta on laadittu Kreikassa kirja, Jumalan rak-
kauden pisaroita, joka kertoo ortodoksisen kirkon pyhistä 
ihmisistä, joiden elämässä rakkaus Jumalaan näkyy myös 
heidän suhtautumisessaan luontoon.  Nykymaailmassa 
vallitseva ekologinen kriisi edellyttää sitä meiltä kaikilta.  
Kirkkoisät ovat osoittaneet sitä elämällään ja askeettisel-
la elämänasenteellaan, johon suuntaan meidänkin on hy-
vä suuntautua.

Kirjan eräänä punaisena lankana on kasvattaa meitä 
eri- ikäisiä rakastamaan luontoa.  Seurakunnan elämäs-
sä ja toiminnoissa on hyvä pitää esillä oikeaa ja kunnioit-
tavaa asennetta luonnon arvoa ja kauneutta kohtaan.  Se 
on myös pyhän kunnioittamista ja vastuun ottamista ra-
tionaalisina ihmisinä.

Läntisen kristikunnan tutuin luonnonsuojelija on Pyhä 
Franciscus Assisilainen, joka rakasti ja sääli ihmisiä mutta 
samaan aikaan myös suojeli lintuja ja muita eläimiä ja piti 
luontoa veljenään ja sisarenaan.  Hän työskenteli 1200-lu-
vulla maailman parhaaksi ja sulki sen kokonaisuudessaan 
rukouksiinsa.  Pyhän elämänsä avulla hän siunasi ja uu-
disti luomakuntaa. Ei ihme, että katolisessa maailmassa 
Franciscus on luonnonsuojelijoiden nimikkopyhimys ja 
siis heidän työnsä suojelija.

Ympäristöasioissa meillä on aina haastetta.  Seurakun-
tien tekemät ympäristöohjelmat on tarkoitettu innoitta-
maan meitä ja saamaan meidät rakastumaan luomakun-
taan, mikä meille suomalaisille ei ole mitenkään uusi asia. 
Herätköön meissä pieniä Jumalan rakkauden pisaroita in-
nostamaan meitä kaikkia luonnon varjelemiseen. 

Oi, nöyryydessä palvelkaa, Luojaamme kunnioittakaa,                                                                                                         
Halleluja, halleluja!
Te nöyryydessä palvelkaa ja kiittäkää ja rukoilkaa                                                                                                                    
suurta Herraa! Halleluja.   
Halleluja, halleluja, halleluja.
 
                                                                                                                               

jOuNi HeiKKiNeN
kirkkoherra

M
uhoksen seurakun-
ta on tehnyt suoje-
lupäätöksen useas-
ta luontokohtees-

ta omistamissaan metsissä. Yksi 
suojelukohde on Oulujoen suurin 
saari, Rovastinsaari. Saaren puus-
tosta löytyy huomattavan iäkkäi-
tä ja järeitä kolopuita sekä laho-
puustoa.

Myös monille tuttu, Montan 
leirintäalueelta lähtevä Lemmen-
polku kulkee paljolti seurakun-
nan suojelemassa metsässä.

Suojelupäätös on tehty alueis-
ta, joissa luonnon jättämistä kos-
kemattomaksi – luonnontilaan – 
on puoltanut esimerkiksi alueen 
arvokas puusto tai pienvesi. Suo-
jelluissa kohteissa on huomioitu 
myös kulttuurihistorialliset ar-
vot sekä mahdollisuus hyödyntää 
aluetta virkistyskäytössä. 

Seurakunta ryhtyi metsänsuojelijaksiKesän laulutapahtumia 
Muhoksella
10.6. klo 18 Tiekirkon avaus
12.6. klo 18 kesän lauluilta Rukoushuoneella
13.6. klo 18 Kesän lauluilta museolla
17.6. klo 18 Hautausmaahartaus
1.7. klo 18 Hautausmaahartaus
29.7. klo 18 Hautausmaahartaus

Luonnossa kiireet unohtuvat
M

uhoksen kaunein 
luontopaikka voisi 
olla Isterinkoski. Ai-
nakin, jos kysyy mu-

hoslaiselta Kalle Männiköltä, 
jolle vesi oli tärkeä elementti lap-
suudessa ja nuoruudessa Kitkan 
rannalla Kuusamossa.

– Kyllä koko Oulujokivarsi 
on kaunista seutua, jatkaa Raili 
Männikkö.

Männiköt ovat innokkaita 
luontoihmisiä ja kovia marjasta-
jia. Viime kesänä marjaa otettiin 
talteen 2500 kiloa.

– Hillasta aloitetaan, musti-
kalla ja puolukalla jatketaan ja 
kerätään karpalot päälle, Män-
niköt tiivistävät.

Kallen mielimarja on hilla, 
Railista myös karpaloiden poi-
miminen on mielenkiintoista.

– Miten niin, sieltä samma-
leesta niitä repiä ja kaivaa, Kal-
le naurahtaa, mutta Raili puolus-
tautuu:

– Kun sattuu aurinkoisena 
päivänä karpalosuolle niin on-
han siellä ihanaa.

Marjastuksen viehätys on 
luonnossa liikkumisen rauhassa.

– Luonnossa kiireet jäävät, 
mikään ei häiritse, kaikki muu 
unohtuu. Siellä on aikaa ajatella 
rauhassa, Raili sanoo.

Marjamailta Männikköjä ei-
vät saa pidettyä loitolla edes hir-
vikärpäset tai karhut. Marjareis-
sulla he kokivat myös ikimuistoi-
simman luontoelämyksensä.

– Olimme Sanginjoella puo-
lukassa sellaisella katajan ja haa-
van ympäröimällä kumpareella, 
kun vierestä alkoi kuulua viheltä-

vä ääntä. Karhua emme nähneet, 
mutta kun Kalle vihelsi vastaan, 
viheltävä ääni loppui ja läheltä 
kuului sellainen ölähdys.

– Saareketta kiertävä karhu 
yritti ottaa meistä hajua. Karhu 
se oli, Kalle Männikkö uskoo.

Opasteita ja siltoja
Kallioselän reitille
Männiköt pitävät siististä ja hoi-
detusta ympäristöstä. Keväisin 
pariskunta esimerkiksi kerää ros-
kia Päivärinteen maastoissa. Työ 

huomioitiin 2007, kun Jokirin-
teen kyläyhdistys haki ja Pohjois-
Pohjanmaan liitto myönsi heil-
le ympäristöpalkinnon puhtaan 
ympäristön vaalimisesta.

– Moni luulee, että saam-
me ympäristön puhtaanapidosta 
palkkaa, mutta kyllä tätä ihan  va-
paaehtoispohjalta tehdään.

Virtaa talkoiluun Männiköil-
lä riittää muuallakin. He ovat 
esimerkiksi aktiivisia Kallioselän 
kämpän puuhaihmisiä.

Kunnan omistamalle entiselle 

Kalle ja Raili Männikön takana aukeaa Päivänpaistemaa, vanhasta soramontusta kunnan avustuksella ja EU-rahalla Muhoksen Päivärinteelle tehty uimapaikka. 

Kaikkiaan seurakunnan suo-
jelu koskee lähes 40:tä hehtaaria 
seurakunnan maa-aluetta Mu-
hoksen ja Utajärven kunnissa.

Muhoksen seurakunnalla on 
metsämaata yhteensä noin 656 
hehtaaria.

 
metsänhoitoyhdistyksestä
kehuja seurakunnalle
Seurakunnan kirkkoneuvoston 
tekemää suojelupäätöstä edel-
si maa- ja metsätalousministeri-
ön Metso-inventointi seurakun-
nan metsissä. 

Suojelukartoituksessa oli mu-
kana Muhoksen metsänhoitoyh-
distyksen toiminnanohjaaja Pert-
ti Moilanen. 

Moilanen kiittää seurakuntaa 
metsänsuojelusta.

– Muhoksen seurakunnan 
ratkaisu oli työtä metsien moni-

muotoisuuden puolesta. Haluan 
toivoa, että tämä päätös herätte-
lee myös muita seurakuntia, met-
siä omistavia yhteisöjä ja yksityi-
siä metsänomistajia metsänsuoje-
luun osana talousmetsien käyttöä 
ja hoitoa.

Raha ei houkutellut
metsänsuojelijaksi
Muhoksen seurakunnan talous-
päällikölle Riitta Kukkoho-
vi-Colpaertille metsä on tärkeä 
paikka. Tiukkatahtista toimisto-
työtä tekevälle risusavotta on hy-
vää urakointia vastapainoksi ko-
neen ääressä työskentelylle.

– Se on hermolepoa linnunlau-
lun keskellä erityisesti nyt, kun 
itikatkin pysyvät vielä pois, Kuk-
kohovi-Colpaert sanoo.

Nyt jo aikuiset lapset oppivat 
jo varhain kulkemaan vanhempi-
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Muhoksen seurakuntasivut

Seurakunta ryhtyi metsänsuojelijaksi

Muhoksella lapset 
oppivat tuntemaan   
ja suojelemaan luontoa

M
uhoksen seurakunnassa on voimassa jo kolmas 
ympäristöohjelma. Siinä tarkastellaan kaik-
kia seurakunnan toimintoja sananjulistukses-
ta metsänhoitoon luonnon hyvinvoinnin ja säi-

lyttämisen kannalta.
Ympäristöasiat on otettu huomioon seurakunnan kai-

killa tehtäväalueilla. Seurakunnan jokainen työntekijä ja 
luottamushenkilö voi olla ympäristökasvattaja, niin lasten-
ohjaaja perhekerhoa pitäessään kuin seurakuntamestarikin 
opastaessaan ihmisiä oikeaan jätteiden lajitteluun hautaus-
maalla.

Me luottamushenkilötkin annamme oman panoksemme 
toimiessamme ympäristötyöryhmässä ja edelleen tiedotta-
essamme seurakunnan ympäristötyöstä omille yhteistyöta-
hoillemme.

Lapsityön puolel-
la kaikki tilanteet, jois-
sa lasta ohjataan ja kan-
nustetaan luovuuteen, 
huolenpitoon, toisten 
huomioon ottamiseen, 
säästäväisyyteen ja it-
se tekemiseen tai kor-
jaamiseen, ovat muun 
ohella ympäristökas-
vatusta.

Varhaiskasvatus-
ympäristössä ja ko-
dissa saaduilla mal-
leilla on keskei-
nen vaikutus lap-
sen luomakuntaan 
liittyviin asenteisiin 
ja omien toimintatapojen muodostumiseen.

Seurakunnan ympäristöohjelmassa on oleellista, että 
ympäristökasvatus on luonteva osa kristillistä kasvatustyö-
tä. Emme saa tuudittautua fatalismiin eli siihen, että lopulta 
Jumala päättää kaikesta. Suojelemme luontoa ennen kaikkea 
nykyisten ja tulevien lastemme tarpeita varten.

Luonto ei ole meille vain pelkkä itseisarvo, vaan tärkeä 
myös sen tuottaman ilon, kauneuden ja hyödyn takia. Mi-
tä paremmin luonto voi ympärillämme, sitä paremmin it-
se voimme.

Huhtikuun lopulla seurakunnan lastenohjaajat Anja Hä-
mäläinen, Sirpa Kukkohovi, Soile Pietarila ja Anne Viini-
kanoja järjestivät lastenlasten ja isovanhempien luontopäi-
vän Koortilan toimintakeskuksessa. Mukaan mahtui neli-
senkymmentä vierasta.

Kun päivän touhuissa olivat mukana tutut isovanhem-
mat, vanhempien sukupolvien maltillinen elämänasenne 
saattoi siirtyä lapsille yhteisen tekemisen kautta.

Leiripäivän ohjelmaan ohjaajat olivat sijoittaneet mo-
nenlaista touhuilua ulkona ja sisällä. Kerättiin käpyjä, joi-
ta myöhemmin ammuttiin ritsalla tavoitteena saada käpy 
osumaan ämpäriin. Luontopolun varteen oli laitettu tehtä-
värasteja, joissa piti muun muassa tunnistaa puiden lehtiä, 
marjoja ja lintuja. 

Erityistä innostusta aivan nuorimpienkin joukossa herätti 
linnunpönttöjen naulaaminen kokoon valmiiksi katkotuista 
laudoista. Voi kuvitella, kuinka kiinnostavaa on kotona etsiä 
pöntölle sopiva ripustuspaikka ja sitten seurata, tuleeko itse 
tehtyyn pönttöön asukkaita jo ensimmäisenä kesänä.

Koortilan luontopäivässä välittyi arvokas viesti yhdes-
sä tekemisen ilosta ja luonnonvarojen säästämisestä. Itse ja 
yhdessä tekemällä saa aikaiseksi paljon tarpeellista, kaunis-
ta ja iloa tuottavaa.

maRTTi KiViHaRju
Muhoksen seurakunnan ympäristötyöryhmän puheenjohtaja

Luonnossa kiireet unohtuvat

metsätyömiesten kämpälle läh-
tee opastus Päivärinteeltä Piilo-
lantien päästä. Matkaa kämpälle 
kertyy 7,5 kilometriä suuntaansa 
tai 17 kilometriä lenkkinä.

– Kunta olisi luopunut käm-
pästä, mutta kyläläiset lupautui-
vat pitämään siitä huolen. Kevääl-
lä siivotaan porukalla kämppä ja 
sauna, muulloin on ohjelmassa 
esimerkiksi puuhuoltoa. Lähiai-
koina on tiedossa myös siltojen ja 
opasteiden uusimista, Männiköt 
sanovat.

Talkooväkeä löytyy tarvittaes-
sa, mutta Raili ja Kalle talkoilevat 
mielellään ihan kaksinkin. 

– Toimimme Kallioselän käm-
pän hyväksi niin kauan kuin jak-
samme. Sitten on seuraavien vuo-
ro ottaa vetovastuu.

Ympäristö huomioon
tekemisessä ja hankinnoissa
Suo on Railin mielipaikka. Suo-
ta mahtuu Kallioselän reitillekin.

– Reitillä on kaunis Hietanie-
mensuo. Ihan kuin Lapissa olisi, 

Männiköt tunnelmoivat.
Kallioselän kämpän lähistöllä 

olevalla Natura-alueella voi tark-
kasilmäinen havaita suojeltavan 
tikankontin tai näsiän. 

Muhoksen seurakunnalla on 
ympäristöohjelma vuosille 2013–
2017. Luomakunnan varjelemi-
nen halutaan huomioida kaikes-
sa, mitä seurakunta tekee.

Kaikissa hankinnoissa kritee-
rinä ovat ympäristöominaisuu-
det. Kertakäyttötuotteita välte-
tään. Hyötyjäte kerätään ja laji-
tellaan kattavammin kuin kun-
nan jätehuoltomääräykset edel-
lyttävät. Toimistoissa on pestä-
vät kankaiset käsipyyhkeet, tau-
kohuoneissa nimikkokupit, työn-
tekijät voivat käyttää lyhyillä työ-
matkoilla seurakunnan hankki-
maa polkupyörää.

Kirkon kiinteistöillä ja hau-
tausmaalla suositaan monivuoti-
sia kasveja ja kukkia. Seurakun-
ta on suojellut Rovastinsaaren, 
Lemmenpolun varren sekä yksit-
täisiä luontokohteita. Seurakun-
nan metsissä ei tehdä hakkui-
ta lintujen pesimäaikaan touko–
heinäkuussa ja niin edelleen.

– On hienoa, että seurakun-
ta ottaa huomioon ympäristöasi-
at. Kun olemme tällaisen kauniin 
luonnon saaneet, täytyyhän sii-
tä pitää huolta, sanoo kirkkoval-
tuustossa toista kautta ja kirkko-
neuvostossa ensimmäistä kautta 
toimiva Raili Männikkö.

miNNa KOliSTaja

Kalle ja Raili Männikön takana aukeaa Päivänpaistemaa, vanhasta soramontusta kunnan avustuksella ja EU-rahalla Muhoksen Päivärinteelle tehty uimapaikka. 

ensa mukana metsissä. 
Vaikka ympäristöministeriö 

houkuttelee aktiivisesti – ja myös 
rahan voimalla – seurakuntia 
metsänsuojeluun, Kukkohovi-
Colpaert toteaa, ettei yksin mi-
nisteriön tarjoama korvaus suo-
jelualueista innostanut heitä vaa-
limaan metsiä luonnontilassa.

– Olemme myyneet omista-
miamme asuinkiinteistöjä viime 
vuosina, mutta maata ei synny li-
sää. Metsä ei ole kuten rakennuk-
set, joita tulee ja menee.

RiiTTa HiRVONeN

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

M inna Ko l i s t a ja

M
artti K

ivih
arju

Riitta Kukkohovi-
Colpaertille metsä 

on tärkeä paikka
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Menot Oulun seurakunnissa 5.–19.6.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset 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.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  pu-
helimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Pihla Maria 
Inkeri Palosaari, Tuuli Kat-
riina Hepo-oja, Milo Aamos 
Oliver Ijäs, Eevi Mea Tuulia 
Myllykangas, Elsa Annikki 
Myllylä.
Haukipudas: Iida Aman-
da Ovaska, Louna Eedla Oli-
via Mikkonen, Silva Matilda 
Luokkanen, Aada Johanna 
Kautto, Antton Elmeri Ho-
lappa, Aino Maria Alina Tiri, 
Marko Mikael Autio, Aleksi 
Niko Juhani Savolainen, Ja-
mi Ville Kalevi Alakiuttu, Hil-
da Fanny Katariina Kuusisto, 
Viena Auroora Palola, See-
lia Matilda Salo, Viivi Anne-
li Siekkinen. 
Karjasilta: José Taneli Bar-
ros Isomursu, Iina Kristiina 
Heikkinen, Aino Elisabet Hy-
tönen, Ilmari August Hytö-

nen, Aada Elli Helena Ilmo-
la, Liinus Petteri Karjula, Fe-
lix Konstantin Koskela, El-
sa Anna Sofia Mikkola, Selja 
Helmiina Pasanen, Ellen Jo-
sefiina Pasanen, Eedla Helmi 
Adelia Piispanen, Luka Tapa-
ni Pätsi, Altti Hermanni Te-
ränen, Alice Lorna Kristiina 
Dance, Alisa Katariina Hau-
tamäki, Mico Rasmus Benja-
min Karjalainen, Joel Ilari Lu-
mijärvi, Veera Maaria Mus-
tonen, Samuel Aatos Tirkko-
nen. 
Kiiminki: Amanda Elisabet 
Sorvoja, Iiris Vellamo Ala-
kärppä, Petja Aukusti Heik-
kinen, Eevi Aurora Saarela, 
Helka Kaarina Kesti, Adele 
Helmi Räisänen, Saana Oli-
via Kampman, Sanni Alma 
Sylvia Tiirola, Ilari Benjamin 
Stenudd, Isella Anna Aurelia 

Takarautio, Alvar Joonatan 
Pitkälä, Tuukka Matias Ante-
ro Karhu, Rasmus Kari Juha-
ni Seppä. 
Oulujoki: Visa Matteus Huur-
re, Leo Eino Rikhard Lompo-
lojärvi, Edvin Juho Pietari 
Seppänen, Linnea Seela Ma-
ria Vikstedt, Heini Aili Hele-
na Alajeesiö, Aapo Johan-
nes Hyry, Seela Aino Matil-
da Kokko, Kaius Akseli Ku-
ha, Veeti Oliver Niskanen, 
Julius Peetu Benjamin Park-
kila, Niila Onni Artturi Tim-
merbacka. 
Oulunsalo: Veera Sofia Myl-
lynen, Topi Viljami Iisakka, 
Ella Olivia Raappana, Ee-
vi Amalia Haapalahti, Elias 
Fredrik Niskanen. 
Tuira: Venja Aili Elisabeth 
Heino, Mandi Jasmiida Häi-
kiö, Eevi Silvia Kenttä, Jimi 
Matti Tapani Ollila, Viljo Ed-
vin Silvennoinen, Linus Eliel 
Byman, Jere Viljo Oliver Hie-
taniemi, Nicola Vanessa Ado-
ra Körkkö, Martta Stiina Vil-
helmiina Manninen, Oiva 
Väinö Olavi Mikkola, Peppi 
Emilia Walpuri Murto, Paa-
vo Aatu Eemeli Palokangas, 
Juuli Aleksandra Pasila, Met-
te Annikki Penttilä, Simon 
Aleksi Savukoski.

Vihityt
Tuomiokirkko: Niko Johan-
nes Klasila ja Jutta Henriik-
ka Petäjäjärvi, Matias Ilma-
ri Torkki ja Annukka Linnea 
Asikainen. 
Karjasilta: Mika Juhani Nie-
melä ja Henna Päivikki Pit-
känen, Samuel Anton Sa-
tomaa ja Sara Sofia Pitkälä, 
Sauli Aukusti Hyväri ja Tiina 
Annikki Järvenoja, Arto Ta-
neli Iinatti ja Marja Elisa Tah-
vanainen, Juha Jaakko Karp-
pinen ja Kati Marjut Häkkilä.

Oulujoki: Eerik Samuel Save-
la ja Annariikka Juulia Karsi-
kas,  Aki Johannes Lintumäki 
ja Titta Pauliina Koskivuori.
Tuira: Juho Elmeri Pelo ja Ai-
no-Marja Kuisma, Matti Ans-
karius Tölli ja Elisa Kaarina 
Pöyskö, Tuomas Tapio Taski-
la ja Karoliina Orvokki Lauk-
ka, Henri Olavi Junes ja Heli 
Katariina Kiema, Mikko Ahti 
Siivikko ja Kaisa-Maria Auro-
ra Ylimaula.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Helga Riit-
ta Siekkinen 93, Pentti Valio 
Pohjola 92, Jori Raimo Rissa-
nen 77, Einar Salomo Pentti-
nen 83, Mikko Härmä 60, Ta-
pani Taisto Mäenpää 58. 
Haukipudas: Reijo Johannes 
Kärkkäinen 80, Taina Tuulik-
ki Harju 76, Riitta Maija Perä-
talo 62, Impi Annikki Puupe-
rä  85, Sylvi Elli Annikki Vit-
taniemi 82, Ari Martti Heik-
kinen 53.
Karjasilta: Valto Olavi Holap-
pa 85, Aino Ida Sofia Niska-
nen 81.
Kiiminki: Erkki Johannes 
Laakko 61, Elma Ella Maria 
Herrala 81, Jukka Siltakos-
ki 59.
Oulujoki: Leevi Vehkaoja 93, 
Esko Olavi Pekkala 90, Vieno 
Orvokki Piuva 87, Olavi Au-
kusti Räihä 86. 
Tuira: Mauri Olavi Pietilä 90, 
Emmi Maria Huotari 90, Mai-
re Sofia Kylmänen 89, Valde-
mar Kallinen 80, Sirkka Liisa 
Koskela 71, Reima Johannes 
Jääskö 63, Jorma Kalevi Saa-
renpää 57, Kari Olavi Hannu-
la 53, Toivo Johannes Väyry-
nen 87, Erkki Johannes Hassi-
la 86, Oili Matilda Pirnes 81, 
Arvo Antero Nokela 65, Pert-
ti Tapio Komulainen 63, Val-
demar Seppänen 84.

Puistopyhäkoulut kutsuvat 
hiljentymään ja puuhailemaan 
luonnon keskelle

Lauantaina 14. kesä-
kuuta Ainolan puiston 
siimeksessä on tarjolla 
iloista puuhaa perheen 

pienimmille oman aikuisen 
seurassa.  Oulun ev.lut. seu-
rakunnat järjestävät silloin 
kaksi perheiden Puistopy-
häkoulua, jotka ovat kai-
kille avoimia. 

Pyhäkoulujen alkaes-
sa kokoonnutaan Pohjois-
Pohjanmaan museon pi-
hassa, osoitteessa Ainolan-
polku 1.

Molemmissa pyhäkou-
luissa on hartaushetken 
ja musiikin lisäksi yhteis-
tä puuhailua ja askartelua. 
Pyhäkoulut järjestetään jo-

ka säällä, eli sateella kan-
nattaa varata sadevaatteet 
mukaan.

Kello 11–12 Puistopyhä-
koulun teemana on Juma-
lan huolenpito ja kello 15–

16 syvennytään kertomuk-
seen Joonasta valaan vat-
sassa.

Pyhäkoulut ovat osa Me-
dialähetyspäivien ohjel-
maa, mutta mukaan voivat 
tulla kaikki halukkaat il-
man ennakkoilmoittautu-
mista. Medialähetyspäivien 
ohjelma löytyy nettiosoit-
teesta: www.sansa.fi/mlp14

Puistopyhäkouluun voi 
osallistua myös keskiviik-
kona 18. kesäkuuta kello 13 
Nallikarinpuiston leikki-
puistossa. Myös se on kai-
kille avoin ja maksuton. 
Nallikarin puistopyhäkou-
lussa on säävaraus, eli sitä ei 
järjestetä sadesäällä.

Puistopyhäkouluissa on hartaushetkiä, musiikkia ja yhteistä puuhailua.

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n
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Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa, 
Hietasaarentie 19 
2.6.–26.6.2014 arkisin klo 10–15
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa, 
Hiihtomajantie 2 
5.6.–31.7.2014 arkisin klo 10–15

Lastenpäivät 2014 on tarkoitettu 7–10-vuotiaille 
oululaisille lapsille (synt. 2004–2007).
Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, 
ohjattua toimintaa, leikkejä, askartelua,
pelaamista ja retkeilyä. Toiminta on ilmaista. 
Mahdollisista retkistä peritään erillinen
maksu. Lapset saavat päivittäin aterian.

Varaa ennakkoon oma(t) lastenpäiväviikkosi 
(ma–pe) edellisen viikon torstaihin mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittaudu 
erikseen jokaiselle haluamallesi viikolle. 
HUOM! Lämsänjärven lastenpäiville voi ilmoittau-
tua myös paikan päällä, lastenpäivien aikana.

Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä: 
lastenohjaaja Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi tai
lapsi- ja perhetyön sihteeri Anu Hannula, 
anu.hannula@evl.fi

Lisätietoa Lämsänjärven lastenpäivistä: 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, 
marjaana.lassi@evl.fi tai lapsi- ja perhetyönsihteeri 
Mari Jääskeläinen, mari.jaaskelainen@evl.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Ordinaatiomessu su 8.6. klo 
10, Oulun tuomiokirkko. Joh-
taa piispa Samuel Salmi, toi-
mittaa Matti Pikkarainen, 
saarna Kari Tiirola ja avus-
taa Juha Rauhala. Kanttori-
na Raimo Paaso ja urkurina 
Péter Marosvári. Sofia Mag-
dalena -kuoro. Kolehti kirk-
kojen julistus- ja seurakunta-
työhön. Radiointi radio Poo-
ki. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 14, Oulun tuomiokirkko. 
Liturgia Ari-Pekka Metso, 
saarna Hanna-Maija Ollan-
keto ja avustaa Anna-Mari 
Heikkinen. Kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki.
Messu ja diakonian virkaan-
vihkiminen su 15.6. klo 10, 
Oulun tuomiokirkko. Johtaa 
piispa Samuel Salmi, liturgia 
Matti Pikkarainen ja saarna 
Eeva Mertaniemi. Urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki ja kant-
torina Péter Marosvári. Ra-
diointi radio Pooki. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.

Musiikki ja kulttuuri
Kesän konserttisarja tuo-
miokirkossa ti 17.6. klo 20, 
Oulun tuomiokirkko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.

Lapset ja lapsiperheet

Intiön perhekerho to 5.6., 
12.6. ja 19.6. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti. 
Heinätorin perhekerho ti 
10.6. ja 17.6. klo 10, Heinä-
torin seurakuntatalo. Perhe-
kerho on lasten ja aikuisten 
yhteinen kerho, jonne lapsi 
tulee oman aikuisen kanssa. 
Perhekerhossa aluksi hiljen-
nymme hartauteen, sitten 
on kahvien ja mehujen aika. 
Lisäksi kerhossa leikitään, 
lauletaan ja touhuillaan. Per-
hekerhoon ei ole ilmoittau-
tumista.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 12.6., Kes-
kustan seurakuntatalo. Lenk-
kiryhmä starttaa keskustan 
seurakuntatalolta torstaisin 
parillisilla viikoilla torstaina 
klo 18–20. Käymme tunnin 
reippailulla, jonka jälkeen 
nautimme iltapalasta ja har-
taudesta. Tervetuloa!

Muut menot
Kesäkahvila ma 26.5.–29.8.  
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Bongaa diakoniatyönteki-
jä Rotuaarilla to 8.6. klo 10–
14. Tule kohtamaan ja jut-
telemaan seurakunnan dia-
koniatyöntekijöiden kanssa.
Tuomiorovastin kirkkokier-
rokset to 12.6. ja 19.6. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. 
"Sallikaa lasten tulla" Ou-
lun tuomiokirkon lastenpai-
kan avajaiset ja käyttöönot-
tojuhla sekä tuomiorovasti 
Matti Pikkaraisen kirkkokier-
ros torstaina 12.6. klo 18.
KesäSilmukka keskiviikko-
aamuisin klo 10 kokoaa yh-
teen oululaisia käsityönte-
kijöitä! Kudotaan, virka-
taan, ommellaan ja askarrel-
laan kryptan myyntikaappiin 
tuotteita.
Oulun päivien 13.6.–6.7.ai-
kana avataan "toiveiden 
arkku", johon seurakunta-
laiset voivat kirjoittaa omia 

Kesän konserttisarja 
tiistaina 17.6. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Kesän konserttisarjan ensimmäisessä konsertissa esiin-
tyy Kaj Skrabb (trumpetti) ja Péter Marosvári (urut). 
Musiikkia barokin ja wieniläisklassismin aikakausilta. 
Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Kesäraamattupiiri 
kesäkeskiviikkoisin 11.6., 18.6. ja 25.6. 
klo 18 Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Aiheena Raamattu ja luonto. Teologiharjoittelija 
Salla Laurila ja pastori Anna-Mari Heikkinen.

Ekumeeninen 
pyhiinvaellus 
Bulgariaan 
4.–11.11.2014  

Oulun ekumeenisen ryhmän pyhiinvaellus suun-
tautuu ensi syksynä Bulgariaan, jossa tutustutaan 
kirkolliseen elämään, useisiin luostareihin, kirkkoi-
hin ja muihin nähtävyyksiin. Sofia–Veliko Tarnovo–
Preobrazhenskin luostari–Lyaskovskin luostari–Ar-
banassi–Etara–Kazanlak–Plovdiv–Bachkovon luosta-
ri–Brestovitsa–Starosel–Rilan luostari–Boyanan kirk-
ko–Sofia.  
Matkapaketin hinta: 
n. 1.500 € / henkilö (2 hh) (+ 150 € 1 hh)
Hintaan sisältyvät lennot Oulu-Helsinki-Sofia-Hel-
sinki-Oulu, majoitus laadukkaissa hotelleissa, aami-
aiset sekä lounaat tai päivälliset, ohjelman mukai-
set kuljetukset, englanninkielinen opas sekä sisään-
pääsymaksut.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Veijo Koivula, 
p.040 574 7138 tai veijo.koivula@evl.fi.

Kesäkahvila
Oulun tuomiokirkon kryptassa. 

Cafe krypta ja pieni käsityöpuoti avoinna 
26.5.–29.8. ma-to 10–20 ja pe 10–15. 

Hyvää kahvia ja teetä, sekä joka päivä nuorten 
leipomia makeita ja suolaisia kahvileipiä.

Retki Kuhmon 
kamari-
musiikkijuhlille 
23.7. 

Hinta n. 75 € sisältää 
matkat, kaksi 
konserttilippua, 
ruuan ja kahvit.
Sitova ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 
15.6. mennessä, 
p. 040 5844 406 tai 
Leena Mikkoselle, 
p. 040 7543 151. 

toiveitaan kirkosta, seura-
kunnasta ja sen toiminnasta.
Raamattupiiri kryptassa 
11.6., 18.6. ja 25.6. klo 18. 

Anna-Mari Heikkinen ja teo-
logiharjoittelija Salla Lau-
rila, aiheena Raamattu ja 
luonto.

Hautausmaakierrokset
Oulun hautausmaalla Intiössä 
maanantaisin 16.6.–18.8. klo 18
Mielenkiintoinen kierros oululaisten suurmiesten ja 
-naisten historiaan. Kierros sopii niille, jotka halua-
vat kuulla, mitä siihen aikaan Oulussa tapahtui, kun 
nuo nurmen alla nukkuvat elivät elämäänsä. Hauta-
usmaalta löytyvät niin Oulun omat kauniit ja rohke-
at kuin traagisen koskettavat tarinatkin. Sateen sat-
tuessa sontikat mukaan! Suuren suosion vuoksi kier-
roksille on varattu 2 opasta, mikäli lähtijöitä on yli 
20. Lähtö Oulun hautausmaan pääportilta hautajais-
huoneiston edestä.
 
Oulujoen hautausmaalla 
joka toinen torstai 26.6., 10.7., 24.7., 7.8. klo 17.30
Opastetulla hautausmaakierroksella tutustutaan 
hautausmaan lisäksi myös Oulujoen yli satavuoti-
aaseen, Pohjois-Suomen ainoaan säilyneeseen puu-
jugendkirkkoon. Hautausmaakierroksen jälkeen on 
mahdollista osallistua Kesäillan musiikkihetkeen, jo-
ka alkaa klo 19 Oulujoen kirkossa. Kierroksen kesto 
musiikkihetkineen on noin kaksi tuntia.
Lähtö Oulujoen kirkon (Oulujoentie 69) ja hautaus-
maan parkkialueelta.

Kiitos!
Oulun Tuomiokirkkokuoro kiittää kaikkia kuoron 
80-vuotisjuhlaa muistaneita ja siihen osallistuneita.

”Hyvyyttäs saamme julistaa
armoas laulain kuuluttaa.”
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Menot Oulun seurakunnissa 5.–19.6.2014

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

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

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 8.6. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Leena Brockman, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Veteraanien ja eläkeläisjär-
jestöjen kirkkopyhä. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja ohjel-
maa srk-keskuksessa.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 10 kirkossa, toimittaa Ar-
to Nevala, saarna Juha Sark-
kinen, kanttorina Else Sassi. 
Konfirmoitavana 4. leiririppi-
kouluryhmä.

Lapset ja lapsiperheet
Elokuussa alkavissa 
3–5-vuotiaiden päiväkerho-
ryhmissä on vielä tilaa! Soi-
ta kerhonumeroihin: Vak-
kurila p. 045 6578 347, Kel-
lon srk-koti, p. 045 6577426, 
Martinniemen srk-koti, p. 
045 1394 096 ja Jokelan van-
ha koulu, p. 040 5128 224. Li-
sätietoja antaa myös lapsi-

työnohjaaja, p. 040 5471 472 
tai outi.palokangas@evl.fi.

Retket ja leirit
Isosten jatkot -leiri 15.–16.8. 
Isoniemen leirikeskuksessa. 
Isosten jatkot on leiri isosil-
le, jotka ovat käyneet isos-
koulutuksen ja haluavat py-
syä mukana isostoiminnas-
sa uusin ulottuvuuksin. Tule 
leirille kehittämään ja miet-
timään uutta toimintaa. Lei-
rin hinta 15 €. Ilm. osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo 1.6.–31.7.välisenä ai-
kana. Lisätietoja Elisalta, Tar-
jalta tai Katrilta. 
Kehitysvammaisten nuor-
ten leiri 29.–31.8. Suvelan 
leirikeskuksessa. Leiri alkaa 
pe klo 18 ja päättyy su kirk-
kohetkeen klo 12.30. Kirkko-
hetkeen kutsutaan mukaan 
myös leiriläisten omaisia. Lei-
rille voivat ilmoittautua 15-
25 -vuotiaat omatoimiset ke-

hitysvammaiset nuoret Ou-
lun ev. lut. seurakuntayhty-
män alueelta. Leirin hinta 50 
€. Leirille otetaan 20 leiriläis-
tä ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Sitovat ilm. ja ruoka-
valiot sekä lisätietoja puheli-
mitse diakoniatyöntekijä Er-
ja Haho, p. 0400 775 164 (ei 
tekstiviestillä) 16.6.–11.7. vä-
lisenä aikana.

Muut menot
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisölle 
2.6.–22.8. maanantaista per-
jantaihin klo 10–18, jolloin 
myös kirkon opas on paikalla.
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon kirkko su 8.6. klo 
13 ja su 15.6. klo 17.

Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 15.6. klo 17 
ry:llä. Kello: Helluntaiseu-
rat la 7.6. klo 18 ja su 8.6. klo 
13 ry:llä, viikkomessu su 8.6. 
klo 18 Kellon srk-kodissa. Jo-
kikylä: Nuotioilta pe 6.6. klo 
18.30 Niina ja Juha Jämsä, 
Onkamontie 118, seurat su 
15.6. klo 18 ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 8.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Seija Helomaa, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
Tapulikahvit, kirkonkylän 
kirkkoväärtiryhmä.
Messu su 15.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Riina Moila-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla.
Kehitysvammaisten nuor-
ten leiri Suvelassa pe–su 

29.–31.8. Tarkemmat tiedot 
isommassa ilmoituksessa.

Musiikki ja kulttuuri
Retki Kuhmon kamarimu-
siikkijuhlille 23.7.2014. Sito-
va ilmoittautuminen kirkko-
herranvirastoon 15.6. men-
nessä, p. 040 5844 406 tai 
Leena Mikkoselle, p. 040 
7543 151. Hinta n. 75 € sisäl-
tää matkat, kaksi konsertti-
lippua, ruuan ja kahvit.

Lapset ja lapsiperheet
Kesäkerhotoimintaa tarjol-
la kesäkuussa. Perinteisiä las-
ten kesäkerhoja järjestetään 
Kiimingissä Kirkkopirtillä ja 
Jäälissä Jäälin kappelilla ar-
kipäivisin (ma-pe) 2.–13.6. vä-
lisenä aikana, voitte valita jo-
ko aamu- tai iltapäivän ryh-
män. Aamupäivän ryhmä ko-
koontuu klo 9–11.30 ja ilta-
päivän ryhmä klo 12.30–15. 
Kirkkopirtin kesäkerhoon 
voivat osallistua lapset, jot-
ka ovat syntyneet vuosina 
2008–2010.  Jäälin kappe-
lin kesäkerhoon voivat osal-
listua lapset, jotka ovat syn-
tyneet vuosina 2007–2010. 
Omat eväät mukaan. Kesä-
kerhoon ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon,  vaan il-
moittautuminen tapahtuu 
paikanpäällä lasta tuotaes-
sa. Kyselyihin vastaavat  las-
tenohjaajat p. 040 7431 902 
(Kirkkopirtti) ja p. 0400 835 
374 (Jäälin kappeli).

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 8.6. klo 
17 seurat ry:llä, Oiva Savela 
ja Aarne Mikkonen  su 15.6. 
klo 17 seurat ry:llä, Raimo Ol-
lila ja Tapio Kukko.

Lämmin kiitos 
kaikille yhteistyötahoille, vapaaehtoisille ja lahjoituksia 

antaneille yrityksille saamastamme tuesta! 
Toivomme kaikille aurinkoista ja 

Jumalan siunaamaa kesää! Terveisin diakoniatyö

A
rkisto

Haukiputaan kirkko on 
tiekirkko ja avoinna yleisölle 
2.6.–22.8. maanantaista perjantaihin klo 10–18, 
jolloin myös kirkon opas on paikalla. Voit tutustua Hau-
kiputaan kirkkoon ja Mikael Toppeliuksen kirkko maa-
lauksiin myös osoitteessa  www.pilvikirkko.fi. Pilvikirkko 
-sivulla ei ole toiminnallista ohjelmaa.

A
rkisto

Kehitysvammaisten 
nuorten leiri Suvelassa 
29.–31.8. 
Leiri alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina 
kirkkohetkeen klo 12.30. Kirkkohetkeen kutsutaan 
mukaan leiriläisten omaisia. 
Leirille voivat ilmoittautua 15–25 -vuotiaat 
omatoimiset kehitysvammaiset nuoret Oulun ev. lut. 
seurakuntayhtymän alueelta. 
Leirin hinta on 50 €. Leirille otetaan 20 leiriläistä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Sitovat ilmoittautumiset ja ruokavaliot 
alkaen 16.6. sekä lisätietoja puhelimitse: 
diakoniatyöntekijä Erja Haho, p. 0400 775 164 
(ei tekstiviestillä) 11.7. mennessä.

Kiimingin kirkko 
on tiekirkkona 

avoinna 
ma–pe 23.6.–8.8.

klo 12–18.

Nuotioilta
keskiviikkona 18.6. klo 18 Asemakylän Onnelassa, Saarikankaantie 5. 

Mukana Arto Nevala, Else Sassi ja Helena Seppänen. 
Ohjelmassa yhteislaulua, hartaus, kahvitarjoilu ja makkaranpaistoa.
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Jumalanpalvelus
sunnuntaisin

Karjasillan kirkko klo 10
Kastellin kirkko klo 10
Pyhän Andreaan kirkko klo 12

Kaukovainion ja Maikkulan kappeleiden mes-
sut ovat kesätauolla ja jatkuvat jälleen syksyllä.

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 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu (Karjasil-
ta 1) su 8.6. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Kimmo Kiek-
si, avustaa Anna-Leena Ylän-
ne, kanttorina Juha Soranta. 
Messu su 8.6. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Nina Niemelä, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Konfirmaatiomessu (Vael-
lus) su 8.6. klo 10, Pyhän An-
dreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustavat Ju-
ha Kivirasi, Satu Kreivi-Palo-
saari, kanttorina Riitta Piip-
po. Kolehti kasvavien kirk-
kojen julistus- ja seurakunta-
työhön Suomen Lähetysseu-
ran kautta. 
Konfirmaatiomessu (Karjasil-
ta 2) su 8.6. klo 14, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Kimmo Kiek-
si, avustaa Anna-Leena Ylän-
ne, kanttorina Juha Soranta.
Konfirmaatiomessu (Päivä-
koulu) su 8.6. klo 14, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustavat Katja 
Ylitalo, Satu Kreivi-Palosaari.
Konfirmaatiomessu (erityis-
rippikoulu) la 14.6. klo 14, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Elina Hyvönen, kanttorina 
Taina Voutilainen.
Messu su 15.6. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 15.6. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Messu su 15.6. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti nimik-
kolähetystyölle; Annukka 
Isokosken työn tukemiseen 
Bangladeshissa, Lähetysyh-
distys Kylväjän kautta. 

Viimeistään tästä alkaa kesä

Diakoniapiknik
torstaina 12.6. klo 17.30 Karjasillan kirkon pihalla

Hyväntuulisella piknikillä levitetään viltit kirkon pihalle, 
nautitaan eväistä, hyvästä seurasta ja musiikista. Eväskorin 
herkkuineen voit ottaa mukaan jo kotoa, mutta myös kirkol-
la on tarjolla pientä purtavaa. Piknillä esiintyy Kappelin laulu 
Riitta Piipon johdolla. Tekstejä lausuu oululaisille tuttu ääni, 
harrastelijanäyttelijä Hannu Tarvas. Ilta päättyy lämpimäs-
ti isoon sisaruspiiriin. Ota oma viltti mukaan!  Sateen sattu-
essa siirrymme kirkon sisälle. Kaikenikäiset ovat tervetullei-
ta yksin tai yhdessä.

Lastenpäivät 5.6.–31.7.
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa, 

Hiihtomajantie 2 arkisin klo 10–15

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululaisille.  
Päivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, ohjattuja 

leikkejä, askartelua, pelaamista ja retkiä. Lapset saavat 
päivittäin lämpimän aterian. Lastenpäivien toiminta on 

ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu. Lastenpäiville 
voi ilmoittautua osoitteessa  www.oulunseurakunnat.fi/

ilmo.  Lisätietoa Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi.

Perheiden kesäilta
tiistaina 29.7. klo 18

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa  

Tervetuloa koko perheellä. Luvassa mukavaa yhdessä te-
kemistä ja olemista, makkaranpaistoa sekä pieni hiljenty-

mishetki. Lisätietoa Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109.

Miesten  
raamattupiiri 
Karjasillan kirkon 
ryhmätyötilassa 

keskiviikkoisin klo 18. 
 Kesän päivät:  

11.6.; 25.6.; 9.7.; 23.7.;  
6.8. ja 20.8.

Raamattupiiri
Maikkulan kappelissa

torstaisin klo 18.

Karjasillan seurakunnan 
kesämuistio 2014

Konsertissa esiintyvät sopraano Helena Strand ja basso Jaakko 
Kuusela. Heitä säestää diplomiurkuri Keijo Vättö. Ohjelmis-
tossa on muun muassa Sibeliuksen, Merikannon, Kokkosen ja 
Pylkkösen lauluja. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.

Valoa kohti -kirkkokonsertti
torstaina 12.6. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa 

Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiri 
ma–to 18.–21.8. Rokuan leirikeskus. 

Tule viettämään loppukesän lupsakoita päiviä Roku-
an leirikeskuksen uusittuihin tiloihin. Ilmoittautuminen 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Karjasil-
lan seurakunnan kansliaan p. (08) 5313 200. Ilmoittau-
tuminen alkaa 19.6. ja päättyy 1.8. Leirin hinta 67 € sis. 
matkat ja täysihoidon. Lisätietoja leiristä 21.7. alkaen 
Anu Kontiolta, p. 040 5747 162. Leirillä mukana Kar-
jasillan diakoniatyöntekijät Päivi Rahja ja Anu Kontio.

Eläkeläisten kesäkerhot

Vietä mukava hetki rupattelun ja kahvittelun merkeissä. 
Kerhoissa on myös pieni hartaus.

Karjasillan kirkko to 19.6. ja 17.7. ja 21.8. klo 13–14.30
Kaukovainion kappeli  ti 24.6. ja 22.7. ja 12.8. klo 13–14.30
Caritas (Kapellimestarinkatu 2) 14.7. ja 19.8. klo 13–14.30
Höyhtyän palvelutalo (Hanhitie 15) 15.7. klo 14–15.30
Maikkulan kappeli ma 7.7. ja 4.8. klo 12–13.30 
Kastellin kirkko to 10.7. ja 14.8. klo 13–14.30
Pyhän Andreaan kirkko to 12.6. ja 3.7. ja 7.8. klo 12–13.30

TULOSSA: Eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa to 7.8.

Juhannuspäivän pihakirkko  
ja kesäkarkelot

lauantaina 21.6. klo 10 Karjasillan kirkon pihamaalla

Pihakirkon toimittaa Kimmo Kieksi, avustajina 
Satu Kreivi-Palosaari ja Ville Vakkuri. 

Musiikista vastaa kanttori Ilkka Järviö.  
Pihakirkon jälkeen ohjelmassa musiikkia, yhteislaulua, 
puhe ja oodi kesälle sekä juhannuskukitus. Tarjolla on 

myös juhannusmenu. Omat viltit voi ottaa mukaan. 
Sateen sattuessa siirrymme sisälle kirkkoon.

Satu K
reivi-P

alo
saari

R
iitta H

irvo
n

en
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im

m
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ieksi
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 5.–19.6.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Helluntaipäivän sanajuma-
lanpalvelus su 8.6. klo 10, 
Oulunsalon kirkko. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Tuomo Kangas.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 12, Oulunsalon kirkko. 
Toimittaa Mari Flink, avustaa 
Minna Salmi, kanttorina Tuo-
mo Kangas. Päivärippikoulun 
konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu la 14.6. 
klo 13. Toimittaa Jukka Jo-
ensuu, avustaa leirin henki-
lökunta. Kanttorina Tuomo 
Kangas. Pikku-Syöte leiririp-
pikoulu 1.
Sanajumalanpalvelus su 
15.6. klo 10. Toimittaa Min-
na Salmi, kanttorina Tuomo 
Kangas.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 12. Toimittaa Jukka Joen-
suu, avustaa rippikoululeirin 
henkilökunta. Kanttorina 
Tuomo Kangas. Pikku-Syöte 
-leiririppikoulu 2.

Oulunsalon 
kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 
vt. kirkkoherra, 
kappalainen Minna Salmi,
p. 044 7453 846, 
minna.salmi@evl.fi.

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Satu Saarinen, avus-
tavat Sanna Karjalainen ja 
Tinja Halunen, kanttorina 
Leo Rahko. Päivärippikoulu-
ryhmä.
Messu su 8.6. klo 10, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina Leo 
Rahko.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Kirk-
kokuoro. Päivärippikoulu-
ryhmä.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, avustaa Samuli Paldani-
us, kanttorina Tuomo Rahko. 
Päivärippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
tavat Jouni Heikinheimo, 
Jenna Puolakanaho ja Kat-
ja Antinoja, kanttorina Leo 
Rahko. Huonesuo-Talvikan-
gas rippikouluryhmät.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 13, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, avusta-
vat Tuija Perkkiö ja Ville Val-
tonen, kanttorina Jaakko 
Rahko. Hintta-Laanila rippi-
kouluryhmät.
Messu su 15.6. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
15.6. klo 10, Yli-Iin kirkko. 

Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Messu su 15.6. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Jaak-
ko Rahko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.

Hartauselämä
Hartaus to 5.6. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu
Hartaus ke 11.6. klo 13.30, 
Salonkartano. Sauli Tuuli
Hartaus ke 18.6. klo 12.45, 
Caritas talo. Riitta Markus-
Wikstedt
Hartaus ke 18.6. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joensuu
Hartaus to 19.6. klo 11.30, 
Teppola. 
 

Oulunsalon seurakunnan 
uusittu sali sai nimen 

Yläsali
Oulunsalon seurakunnan Toimi-
talolla ollut yläkerran iso kokous-
tila sai laajennuksen myötä myös 
uuden nimen. Seurakuntalaiset ja 
työntekijät saivat ehdottaa nimeä. 
Ehdotuksia tuli 29 kappaletta. Kak-
si eniten ääniä saanutta ehdotus-
ta oli Tapionsali ja Yläsali. Demo-
kratian periaatteiden mukaan eni-
ten ääniä saanut ehdotus valittiin. Nimeksi tuli Yläsali.
Yläsali tai yläkerran suuri huone mainitaan UT:ssa mm. 
(Mark. 14: 12-17). 
Yläsalissa Jeesus syö opetuslastensa kanssa pääsiäisate-
rian ja asettaa ehtoollisen. Jeesus pesee opetuslasten-
sa jalat ja sanoo heille, että hän on antanut opetuslap-
silleen esimerkin, jotta he tekisivät saman minkä Jeesus 
teki heille (Joh. 13:1-17). Jeesus sanoi: Totisesti, totises-
ti ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lä-
hettäjäänsä suurempi. 
VT:ssa yläsali mainitaan Jesajan kirjassa 38: 7-8, missä 
Herra antaa merkin Hiskialle todisteeksi siitä, että to-
teuttaa minkä on luvannut.
Toivotamme seurakuntalaiset lämpimästi tervetulleik-
si uuteen Yläsaliin!

Lapset ja lapsiperheet
Kesäperhekerho ti 10.6. klo 
9–11, Salonpään kylätalo. 
Kesäperhekerho ti 10.6. klo 
9–11, Vattukujan kerhopiste. 
Kesäperhekerho ti 17.6. klo 
9–11, Salonpään kylätalo. 
Kesäperhekerho ti 17.6. klo 
9–11, Vattukujan kerhopiste.

Oulunsalon seurakunnan kesäkerhot 
2008-2010 syntyneille lapsille 

(kerhoihin otetaan max. 15 lasta/ 
kerho saapumisjärjestyksessä) 

Eväät ja ulkoiluvaatteet mukaan!

to 5.6. Vattukujalla klo 12–14
ma 9.6. Vattukujalla klo 9–11
ti 10.6. Vattukujalla klo 12–14

to 12.6. Salonpään kylätalolla klo 12–14

Kesäperhekerhot Vattukujalla ja Salonpään 
kylätalolla tiistaisin 10.6. ja 17.6. klo 9–11

Oulujoen kirkko on avoinna 
tutustumista varten 
ti, ke, to 7.8. saakka klo 15–18 välisenä aikana.

Suvenjuhla 
torstaina 5.6. Myllyojan asukastuvalla. 

Ohjelma: 
klo 17: Kahvitarjoilu, karkkiarvaus, arpoja, 
musiikkia, tarjouslippuja Yrjänäisen puutarhalle.
klo 18: Puheita, musiikkia, yhteislauluja, näytel-
mä "Vanhat saranat" käsikirjoitus Annikki Vuoti 
ja ohjaus Ester Alakopsa.

Järjestää: Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmä, 
Tuvan seniorisoittajat, Liikenneturva, Yrjänäisen 
puutarha, Hintan Martat ja Oulujoen seurakunta.

Seniorit
Eläkeläiskerho to 5.6. ja 
19.6.  klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ystävän kama-
rissa.
Eläkeläisten kerho to 12.6. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 

Eläkeläisten kesäkerhot
Myllyojan seurakuntatalossa 5.6. ja 19.6. klo 12.
Sanginsuun seurakuntakodissa 12.6. ja 26.6. klo 12.
Ylikiimingin seurakuntatalossa 10.6. klo 12.
Yli-Iin seurakuntatalossa 12.6. klo 12.
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Varkkarien päiväleiri Umpimähkässä 
ti–to 17.–19.6. Umpimähkän leirikeskuksessa. 

Leirillä leikitään ja touhutaan yhdessä ohjaajien kanssa,
touhuamisen välissä syödään lämmin ruoka. 
Leirin hinta on 10 € / päivä. 
Leiripäivät ovat klo 9–15, yhteiskuljetusta ei ole. 

Ilmoittautumiset 8.6.2014 mennessä osoitteessa: 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Lisätietoja saa Annelilta, p. 044 7453 852.

Varkkarien avoin 
kesäloma Reppu 
arkipäiville 2.–13.6. klo 10–15, 
Oulunsalon seurakunnan nuorisotila Repussa. 
Oulunsalon seurakunta järjestää kesäkuussa varkkareille 
avointa päivätoimintaa Repussa. Päivätoimintaa on 
tarjolla arkipäivisin 2.–6.6. sekä 9.–13.6. 
Mahdollisuus pelaamiseen, askarteluun ja yhdessä 
tekemiseen ohjaajien kanssa. Sään salliessa ollaan 
myös ulkona. Ennakkoilmoittautumista ei tarvitse. 
Lisätietoja saa Annelilta, p. 044 7453 852.
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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  
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Pasi Kurikka, 
avustavat Sanna Tervo, Atte 
Tolonen, Teija Poikola ja Ju-
ha Valppu, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. Tuira 1 –päi-
värippikouluryhmän konfir-
maatio.
Messu su 8.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttorina Tommi Hek-
kala, Cassiopeia-kuoro.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Jaakko Syynimaa, avustavat 
Marja Manelius, Marika Ala-
kopsa ja Marko Vanhanen, 
kanttorina Taru Ängeslevä. 
Pateniemi 1 -rippikouluryh-
män konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 13, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Päivi Jussi-
la, avustavat Terhi-Liisa Su-
tinen, Tuomas Annola ja Sti-
ven Naatus, kanttorina Anu 
Arvola-Greus, Suvi Kaikko-
nen, huilu. Ekorippikoulu-
ryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Jaakko Syynimaa, avustavat 
Marja Manelius, Marika Ala-
kopsa ja Marko Vanhanen, 
kanttorina Taru Ängeslevä. 
Pateniemi 2 -rippikouluryh-
män konfirmaatio.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 8.6. 
klo 16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa Ari Savuoja. 
Kirkkokahvit takkahuoneessa.
Iltamessu su 8.6. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Niilo Pe-
sonen, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 11.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.
Messu su 15.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Pe-
sonen, saarna Matti Laurila, 
avustavat Jukka Kolmonen ja 
Anu Ojala, kanttorina Taina 
Voutilainen. Näkövammais-
ten Keskusliiton kesäpäiviin 
liittyvä messu.
Messu su 15.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Lauri Kujala, saarna Jon-
ne Pirkola, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Stiven Naatus, avustavat 
Sanna Tervo, Atte Tolonen 
ja Petteri Tuulos, kanttori-
na Taru Ängeslevä. Rajakylä 
1 -rippikouluryhmän konfir-
maatio.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Riitta Louhelainen, avusta-
vat Sanna Parkkinen, Tuo-
mas Annola ja Jonne Pirkola, 
kanttorina Taru Ängeslevä. 
Päiväkoulu 2 Koskela –rippi-
kouluryhmän konfirmaatio.
Iltamessu su 15.6. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, avus-
taa Jaakko Syynimaa, kant-
torina Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 18.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, puhe Tuomas An-

nola, kanttorina Heikki Jämsä.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri/ 
lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Puistopyhäkoulu ke 18.6. 
klo 13—13.30 Nallikarinpuis-
ton leikkipuistossa. Perhei-
den puistopyhäkoulussa lau-
letaan, hiljennytään ja puu-
haillaan luonnon helmassa. 
Sadevaraus. Lisätietoja: Anu 
Hannula, p. 044 3161 718.

Perheiden retki RanuaZoo-
eläinpuistoon keskiviikkona 
25.6. Ks. ilmoitus.
Pyhän Tuomaan päiväker-
ho Pyhän Tuomaan kirkossa 
ja Pyhän Luukkaan kappe-
lin puuhakerho Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kesäkerho to 
12.6. klo 13, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus.

Muut menot
Naisten ilta Hietasaaressa 
ke 25.6. klo 18–20, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus.
Viime kuulumiset Ilembu-
lasta -tilaisuus ma 23.6. klo 
18 Tuiran kirkossa. Vieraana 
sairaalan johtaja Bryceson 
Mbilinyi. Järjestää Ilembu-
lan ystävät ry ja Tuiran seu-
rakunta.

Eläkeläisten 
kesäkerho 

torstaina 12.6. klo 13 Tuiran kirkossa. 

Vietä kanssamme kesäinen hetki. Ohjelmassa 
keskustelua, yhteislaulua ja kahvittelua. Mukana 
Paula Kyllönen ja kesätyöntekijä Elina Koivulahti.

Puistopyhäkoulu
keskiviikkona 18.6. klo 13–13.30 

Nallikarinpuiston leikkipuistossa. 

Perheiden puistopyhäkoulussa lauletaan, 
hiljennytään ja puuhaillaan luonnon helmassa. 

Sadevaraus. 
Lisätietoja: Anu Hannula, p. 044 3161 718.

Pyhän Tuomaan päiväkerho 
Päiväkerho kokoontuu tiistaisin, torstaisin ja perjan-
taisin klo 9–11.30 Pyhän Tuomaan kirkossa. Alkaa tiis-
taina 12.8. 
Ohjaajina toimivat Minna Andersson, minna.anders-
son@evl.fi ja Sirkka-Liisa Lindvall, sirkka-liisa.lindvall@
evl.fi.

Pyhän Luukkaan kappelin 
puuhakerho 
Puuhakerho kokoontuu perjantaisin klo 9–11.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. Alkaa perjantaina 15.8. 
Ohjaajina toimivat Seija Kurvinen, seija.kurvinen@evl.
fi ja Marja-Liisa Toropainen, marja-liisa.toropainen@
evl.fi.

Kerhot ovat kirkon varhaiskasvatusta 3–5 -vuotiaille 
lapsille ja tukevat vanhempien kasvatustyötä tarjo-
amalla lapsen kokonaiskehitystä tukevaa toimintaa, 
joka pohjautuu kristillisiin arvoihin. Kerhossa hiljenny-
tään hartauteen, lauletaan, leikitään ja harjoitetaan 
kädentaitoja sekä ryhmässä toimimista. Ryhmään voi 
ilmoittautua, mikäli lapsi on täyttänyt heinäkuun lop-
puun mennessä 3 vuotta.

Ilmoittautumiset 30.6. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Lähtö Tuiran kirkolta klo 9 ja paluu n. klo 16. 
Matkan hinta alle 4-vuotiailta 18 € ja muilta 30 €. 
Hinta sisältää matkan, pääsylipun ja vakuutuksen 
Oulun ev.–lut. seurakuntien jäsenille. Ruokailut 
omakustanteisia. Ilmoittautumiset 8.6. mennessä
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuneet 
saavat leirikirjeen ilmoittautumisajan jälkeen.
 
Lisätietoja lapsi- ja perhetyönsihteeri 
Anu Hannula, p. 044 3161 718 ja 
lapsityönohjaaja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää, 
p. 040 5747 106.

Naisten ilta Hietasaaressa 
keskiviikkona 25.6. klo 18–20 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Illan aiheena on Suvilinnun laulut -kirkon 
ulkomaanavun keräys, johon kerätään illan aikana 

vapaaehtoinen kolehti. 
Ohjelmassa keskustelua, laulua, saunomista 

ja hartautta. Voit ottaa makkaraa mukaasi ja 
paistaa sitä nuotiossa. Tarjoamme kahvi/teen 

ja pientä iltapalaa. 
Seuraavat kokoontumiset 9.7. ja 23.7. 

Järjestäjänä Tuiran seurakunnan diakoniatyö.
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Perheiden retki 

RanuaZoo-

eläinpuistoon 

keskiviikkona 25.6. 

Juhannusjuhlat 
perjantaina 20.6. klo 18 

Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Luvassa mm. seurat, lähetysvieraita, arvontaa sekä 

kahvia ja pullaa. Tervetuloa juhannusjuhlaan!
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Menot Oulun seurakunnissa 5.–19.6.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 5.–19.6.2014

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

Kappalaiset 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

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

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva
Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomalla 22.6. asti. Sijaisena 
Martti Arkkila.
Naistenpiiri pe 6.6. klo 18.30 
Väinölässä.
Hartaus ti 10.6. klo 13 Koivu-
lehdossa. 
Rauhanyhdistykset: Kesti-
lä: Nuotioilta pe 6.6. ja pe 
13.6. klo 19 ry:llä. Seurat su 
8.6. klo 12 ry:llä, Jukka Kar-
humaa. Seurat su 15.6. klo 
14 Pihlajistossa ja klo 19 
ry:llä. Piippola: Kirkkokah-
vit ja seurat su 8.6. klo 13 ju-
malanpalveluksen jälkeen 
srk-kodissa, Erkki Piri ja Tero 
Väisänen.  Pulkkila: Seurat su 
15.6. klo 19 ry:llä.  Pyhäntä: 
Seurat su 8.6. klo 16 ry:llä, R 
Katainen ja M Kumpulainen. 
Hartaus su 15.6. klo 13 Nes-
torissa. Seurat su 15.6. klo 
16 ry:llä.  Rantsila: Seurat la 
7.6. klo 18.30 sekä su 8.6. klo 
12.30 ja klo 18.30 ry:llä.

Messu su 8.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
saarnaa Pirjo Juntunen 
Sanansaattajista, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell.

Kirkkoherran-
virastossa
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

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja kesälomalla 29.5. al-
kaen.
Puttaan Tuvan avoimet ovet jäävät kesätauolle ja jat-
kuvat syyskuussa.
Medialähetyspäivät. Lue juttu sivuilta 8–9.

English Service on Sunday 8th of June at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
8.6. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen 
pyhäkoulu lapsille.
English Service on Sunday 15th of June at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 15.6. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 12.6. klo 18, Keskustan seurakuntata-
lo. Torstaisin parillisilla viikoilla klo 18–20. Käymme tun-
nin reippailulla, jonka jälkeen nautimme iltapalasta ja 
hartaudesta. Tervetuloa! 

JäRJeStöt
Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden kesäilta pe 6.6. 
klo 18–21, Kellonkartano, Raamattuopistontie 93. 
OPKOn kesäraamis ti 10.6. ja 17.6. klo 18.30, Torikatu 
9 A 32. Tiistaisin 20.5.–26.8. 

Erityisdiakonia
KeHitySVaMMaiSet
Kehitysvammaisten nuorten leiri Suvelassa 29.–31.8. 
Leiri alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina 
kirkkohetkeen klo 12.30. Kirkkohetkeen kutsutaan mu-
kaan leiriläisten omaisia. Leirille voivat ilmoittautua 15–
25 -vuotiaat omatoimiset kehitysvammaiset nuoret Ou-
lun ev. lut. seurakuntayhtymän alueelta.  Leirin hinta 
on 50 €. Leirille otetaan 20 leiriläistä ilmoittautumis-
järjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset ja ruokavaliot 
alkaen 16.6. sekä lisätietoja puhelimitse: diakoniatyön-
tekijä Erja Haho 0400 775 164 (ei tekstiviestillä) 11.7. 
mennessä.

KuuLoVaMMaiSet
Hietasaaren kesäilta to 5.6. klo 17, Hietasaaren leirikes-
kus. Yhdessäoloa ulkona, hartauas, makkaranpaistoa ja 
kahvitarjoilu. Sateella olemme sisätiloissa.

NäKöVaMMaiSet
Messu su 15.6. klo 10, Tuiran kirkko. Näkövammaisten 
keskusliiton kesäpäivien jumalanpalvelus. Messun toi-
mittaa kirkkoherra Niilo Pesonen ja saarnaa kansain-
välisen työn hiippakuntasihteeri Matti Laurila. Avus-
tamassa diakoniatyöntekijät Paula Mustonen ja Paula 
Kyllönen. Musiikista vastaa kirkkomuusikko Taina Vou-
tilainen ja Helena Taskila. Messua on toteuttamassa nä-
kövammaiset ja Oulun seurakuntien näkövammaistyön 
vapaaehtoistoimijat. Virret saat tullessasi halutessasi 
isokirjoituksella tai pistekirjoituksella. Opasystäviä on 
mukana messussa. Olet lämpimästi tervetullut!

päiHDetyö
Päihdetyöntekijän päivystys tiistaisin klo 9–11, Dia-
koniset erityispalvelut, Puusepänkatu 4, 2. kerros.

Kesäkahvila 
Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti avoinna 26.5.–29.8. 
ma–to 10–20 ja pe 10–15 Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa. Hyvää kahvia ja teetä, sekä joka päivä nuorten 
leipomia makeita ja suolaisia kahvileipiä. 

Ilmoittautumiset 
syksyn 

päiväkerhoihin
2.6.–22.8. 

osoitteessa www.
siikalatvanseurakunta.fi.  

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 8.6. klo 14.30 kirkossa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
10.6. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.
Päiväkerhon ja kaveriker-
hon kesäkerhopäivä to 
12.6. klo 10 alkaen. Omat 
kerhoeväät mukaan. Ulkoi-
lua, pihaseikkailua, pelejä ja 
muuta mukavaa.
Alttarikukkia saa taas tuo-
da kesän jumalanpalveluk-
siin. Varaa sinulle sopiva py-
häpäivä työntekijöiltä!

Kuollut: Sylvi Maria 
Kangas 92.

Pyhäkoulu 
sunnuntaina 15.6. klo 10, Keskustan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu piispanmessun aikana keskustan seurakun-
tatalon monitoimitilassa, Isokatu 17. Kaikille avoin py-
häkoulu on osa Medialähetys Sanansaattajien Media-
lähetyspäivien ohjelmaa.

Leirit ja retket

Yksinhuoltajaperheiden 
leiripäivä Hietasaaressa 
lauantaina 2.8. klo 9.30–17.30 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Oulun ev.lut seurakuntien erityisnuorisotyö järjestää 
yksinhuoltajaperheille ilmaisen leiripäivän yhdessä 
Tuiran seurakunnan kanssa Hietasaaren leirikeskuk-
seen. Päivän aikana keskustelemme yksinhuoltajuu-
teen liittyvistä asioista ja perheen jaksamisesta. Lap-
sille on järjestetty omaa ohjelmaa. Oulun Kosmeto-
logikoulu tarjoaa myös pientä hemmottelua äideille. 
Mahdollisuus myös saunoa ja uida. 
Leiripäivään voi ilmoittautua 5.6. lähtien joko 
osoittessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
puhelimitse diakoni Heli Mattilalle 
5.–13.6 TAI 3.–11.7 välisenä aikana.

Ötökkä perheleiri 
pe–su 15.–17.8. Rokuan leirikeskuksessa. 
Ötökkä-teeman ympärillä häärimme yhdessä 
koko viikonlopun askartelujen, leikkien, satujen 
ja toiminnan merkeissä. 
Lähtö pe 15.8. klo 17.30 linja-autoaseman tilausajo-
laiturilta, paluu samaan paikkaan su 17.8. n. klo 16. 
Leirin hinta on aikuiset 47 € / leiri ja lapset 4–18-v. 
32 € / leiri, alle 4-v. ilmaiseksi, sisaralennus -25%. 
Ilmoittautuminen 4.8. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. 
Etusijalla Tuomiokirkkoseurakunnan perheet. 
Lisätietoja Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779 ja 
Tea Lakkala, p. 050 5207 757. 

Huom!
Kirkossa on 

merkitty paikat 
induktiosilmukan 

parhaalle 
kuuluvuusalueelle.

Vapaaehtoiseksi 
arkunkantajaksi? 

Kiinnostaisiko sinua vapaaehtoistyö 
arkun kantajana?

Oulun seurakunnat kutsuvat kuulemaan lisää 
vapaaehtoistyöstä, jossa annettava apu on 

erityisen konkreettista ja kunniakasta.
11.6. klo 16.30 Intiön kappeli, Kajaanintie 5

Tervetuloa!

S a nna K r o o k

Kolmen 
kirkon 
pyörälenkki
Kirkoissa, kirkkoher-
ranvirastoissa sekä seu-
rakuntayhtymän viras-
totalossa on saatavana 
Kolmen kirkon pyörä-
lenkki -passeja. Pas-
sin omistaja kerää lei-
man tms. merkinnän 
vähintään kolmesta 
eri kirkosta, jonne 
hän on pyöräillyt. 
Passi laitetaan ennen ju-
malanpalvelusta rippikoulukorttien keruulaa-
tikkoon tms. Jumalanpalveluksen jälkeen kortin saa 
merkittynä takaisin. Merkintöjä voi kerätä 11.5.–14.9. 
välisenä aikana kaikista Oulun ev.lut. seurakuntien 
kirkoista. Kortti palautetaan joko kirkkoon tai viras-
toon viimeistään sunnuntaina 14.9. Kaikki palautetut 
kortit osallistuvat palkintojen arvontaan. Voittajille 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Halutessaan passin 
omistaja voi tukea Oulun seurakuntien lähetystyötä: 
tilinumero FI12 5741 4020 024233, saaja Oulun seura-
kuntayhtymä, viesti pyörälenkki.
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Tuunaten Tansaniaan ja 
ommellen orpokotiin 
kummipäivä pe 6.6. klo 10 alkaen. 

Talkoillaan kesän kummikioskiin 
myytävää yhdessä tai omia töitä 

saa tuoda myytäväksi. Myös 
koululaisille askartelupuuhaa 

– tulkaa mukaan! 
Talkooruokailu ja kahvit.

Kahvitarjoilua lähetystyön 
hyväksi. 
Tulossa: Lasten kesäleiripäi-
vät 0.–4.-luokkalaisille ma–
ke 16.–18.6. klo 10–14 srk-ta-
lossa. Leirille ei tarvitse il-
moittautua, voit osallistua 
yhteen tai useampaan lei-
ripäivään. Ota omaa evästä 
matkaan. Leirillä tarjotaan li-
säksi mehua ja makkaraa. 
Lasten ja nuorten kesäleiri 
2.-luokkalaisille ja sitä van-
hemmille Yppärin Veteraa-
nimajalla 17.–20.7. Ilmoittau-
tuminen 14.7. mennessä si-
nikka.harkonen@edu.lumi-
joki.fi, p. 044 5037 080. Lisä-
tietoja Pekalta, p. 040 5357 
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www.hailuodonseurakunta.fi
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

eurakunnissa tapahtuu 5.–19.6.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Kirkkoherran puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–13, p. 040 7430 371.

Diakonissan puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11, p. 040 7430 382.

Helluntain messu su 8.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, saarnaa Es-
ko Jaatinen ja kanttorina 
Jaakko Jakkula. Ehtoolli-
nen jaetaan myös Lumi-
lyhtyyn. Rippikoulun 50 
vuotta sitten käyneiden 
tapaaminen.
Konfirmaatiomessu 
su 15.6. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Juha Pöykkö, 
kuoro ja messutiimi avus-
taa.

Virasto suljettuna pe 6.6. 
Puhelimeen pyrimme vastaa-
maan, p. 044 7750 600.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 11.6. klo 14.
Seurakuntailta to 12.6. klo 
18 srk-talossa, puhujana mm. 
Vilho Harvala ja vapaa sana. 

Kastettu: 
Paulus Jaakko Kalervo Tahkola (Pyhäntä), 
Onni Elias Karhumaa (Pyhäntä), 
Inari Lyydia Seppälä (Piippola).

Vihitty: 
Rainer Osku Samuli Mätäsaho 
ja Helka Mari Anneli Kamula.

Kuollut: 
Terttu Kylmäaho e. Niiranen 86 (Kestilä), 
Reijo Eemil Poutiainen 75 (Kestilä), 
Urpo Antero Viitanen 52 (Pulkkila).

A
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Jumalanpalvelukset
Helluntain aaton iltamessu la 7.6. klo 19 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä.

Helluntain messu su 8.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen. Kanttorina Unto Määttä, 
avustaa kirkkokuoro.

Helluntain messu su 8.6. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kanttorina Unto Määttä.

Helluntain messu su 8.6. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa kirkkokuoro.

Helluntain iltakirkko su 8.6. klo 19 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Anneli Virtanen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu su 15.6. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu su 15.6. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Unto Määttä.

Juustokeittomyyjäiset 
Myyntipäivä to 19.6. 
klo 9–11 Pulkkilan ja 
klo 10–12 Kestilän, Pyhännän ja Rantsilan 
seurakuntataloissa. 
Otetaan vastaan lahjoituksia myyntiin ja 
arpavoitoiksi. Tuotto lähetystyön hyväksi.

Keittovaraukset viimeistään ma 16.6. 
- Kestilä: Liisa Alasalmi p. 040 774 3982
- Pulkkila: Rauni Svartström p. 0400 155 772
- Pyhäntä: Kirkkoherranvirasto p. 040 552 8989
- Rantsila: Anita Oja p.040 838 04743 ja 
 Pirjo Kesälä p. 040 743 6670 tai 08 254115. 

567 tai Juha Härkönen, p. 
044 0927 825.
Lumijoen kirkko tiekirkko-
na ajalla 22.6.–27.7. joka päi-
vä klo 11–16.
Rauhanyhdistys: Su 8.6. klo 
17 seurat ry:llä. Pe 13.6. klo 
19 nuotioiltaseurat ry:llä.

Kastettu: 
Eemil Oskari Anttila,
Lasse Tapani Vuoti, 
Julius Juho Jeremia 
Viinikka ja 
Akseli Väinö Elias Kallio.
Kuollut: Eino Johannes
Kursula 74.

Kirppari-, kierrätys- 
ja myyjäispäivä 
tiistaina 10.6. 
klo 10 – 17 Rantsilan 
seurakuntatalolla.
Tule myymään, ostamaan 
ja tekemään löytöjä. 
Pöytävaraukset 
p. 044 5181 171 / 
Eeva-Liisa Kekkonen. 
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Lumijoen kirkko 
tiekirkkona 

ajalla 22.6.–27.7. 
Avoinna joka päivä klo 11–16.

Kenian 
matka 
21.2.–7.3.2015

Lähde matkalle Afrikan sydämeen!

• Matkalla tutustumme Kenian lähetystyön eri 
kohteisiin Nairobissa, Kisumussa, Matongossa 
Kakamegassa.

• Matkan kohokohtana osallistumme Shivagalan 
seurakunnan kirkon vihkiäisiin.

• Käymme Nakurun luonnonpuistossa ja Rondon 
sademetsässä.

• Matkanhinta on 2.320 €, sisältää lennot, yöpymiset 
(puolihoito) ja kuljetukset Keniassa.

• Vaadittavat matkadokumentit: passi ja viisumi
• Matkanjohtajina entiset afrikanlähetit   

Martti Arkkila, p. 040 519 9600 ja Esa Luomaranta, 
p. 040 503 6397.

• Tiedustele heiltä matkasta lisää ja ilmoittaudu 
mukaan!

Matkan järjestelyt 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Lähetysjuhla 
torstaina 19.6. klo 12 Junnonojan Rukoushuoneella. 
Kenialainen pappi Zedekiah Nyakoyo vierailee seura-
kunnassa. Zedekiah on paneutunut  erityisesti muslimi-
työn haasteisiin. Juhlilla mukana myös Martti Arkkila, 
Timo Hakkarainen ja Pekka Kyöstilä.

Hailuodon kirkko 
avoinna kesällä 2014 
25.6.–3.8. välisenä aikana 
ke–su klo 11–15. 
Muina aikoina ryhmille 
tilauksesta.

Kirpputori (SPR) 
lauanataina 7.6. klo 9–14 osuuspankin edustalla. 

Tuotto vapaaehtoistyöhön Hailuodossa.
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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. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kesäajan aukioloaika 
ma–ti ja
pe klo 10–15, ke klo 
10–14, to klo 10–17.
 
vt. kirkkoherra 
Vesa Äärelä
p. 040 7703 819
taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Kaisla Vellamo 
Karsikas, Emilia Aino Elisa-
bet Tertsunen, Jonas Topi Ta-
pio Parkkila, Minja Iita Alii-
na Räisänen, Peetu Arvo Jo-
hannes Salmela, Joona Ja-
mi Benjamin Pajala, Ville Au-
kusti Pulkkinen, Iina Estelle 
Tahkola, Lassi Antero Holap-
pa, Adalmiina Anni Elisabeth 
Korkiakoski.
Vihitty: Jukka Markus Räisä-

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Kesäkahvilaemäntien suun-
nittelupalaveri pe 6.6. klo 13 
Keskustan seurakuntatalolla. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kirpputori jää tauolle 
14.6. jälkeen.
Nuoret: Nuotioillat torstaisin 
11.6.,  26.6. ja 10.7. klo 19–21 

Helluntain messu su 8.6. 
klo 10 Vanhassa kirkossa. 
Toimittaa Jouni Salko, dia-
koni Antti Ristkari, kant-
tori Marjo Irjala. Tapuli-
kahvit.
Konfirmaatiomessu su 
8.6. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Jouni Salko, dia-
koni Antti Ristkari, kant-
tori Marjo Irjala.
Konfirmaatiomessu su 
15.6. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Olli Seikkula, avus-
taa Teemu Riihimäki, dia-
koni Pia Rättyä, kanttori 
Marjo Irjala.
Konfirmaatiomessu su 
15.6. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, avus-
taa Jouni Salko, diakoni 
Arto Pisilä, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

nen ja Katja Johanna Ikonen.
Kuollut: Jouko Joukahainen 
Jussila 73. Esko Eemeli Rasi-
la 64.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 8.6. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 15.6. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
säseurat la 7.6. klo 18 ry:llä. 
Kesäseurat su 8.6. klo 13 
ry:llä, klo 18 HPE Tyrnävän 
kirkossa ja kirkkokahvit ry:llä. 
Seurat su 15.6. klo 16 ry:llä.

50 vuotta sitten konfirmoi-
tujen juhla su 8.6. klo 12 seu-
rakuntatalolla. Kaikille vuon-
na 1964 Limingassa rippikou-
lun käyneille on yritetty lä-
hettää kutsu. Jos kutsu jäi tu-
lematta, olet silti tervetullut. 
Ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon.
Partio: Pe 6.6. Pökkelöleirin 
ilmoittautuminen päättyy. 
Ke 18.6. Päivystys Partiotoi-
mistossa klo 16–17. Pökkelön 
leiriläiskokous 1. seurakun-
tatalolla klo 17–18. Pökkelön 
johtajakokous 2. seurakunta-
talolla klo 18–20.   Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
6.7 klo 16 ja 17.30 ry:llä. Seu-
rat su 13.7 klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla. Seu-
rat su 20.7 klo 14 Niittypirtin 
palvelutalolla sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä.

Kastettu: Isla Ellen 
Katriina Lumijärvi, 
Sante Aaprami Räihä, 
Tobias Aukusti Tornberg.
Kuollut: Kosti Parkkila 81.

Helluntain messu su 8.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa ja Helena 
Ylimaula, kanttorina Han-
na Korri. Messu on samalla 
50 vuotta sitten konfirmoi-
tujen juhlajumalanpalvelus. 
Juhlamessu su 15.6. klo 
10 kirkossa. Katso oheinen 
SissiP 3 juhlakutsu!

Aikuisten kehitysvammaisten 
Kesäretki Heinävedelle 19.–20.8.

Majoitus Valamon luostarin vierasmajoissa 2–3 hengen 
huoneissa. Tutustumme luostarielämään ja vierailemme 
myös Lintulan naisluostarissa. Lisäksi teemme 
laivaristeilyn ja vietämme mukavia kesäpäiviä yhdessä. 
Osallistumismaksu 130 € / henk. sisältää linja-
autokyydin, majoituksen, ohjelman, aamu- ja 
iltapalan sekä kaksi lämmintä ateriaa.
Ilmoittautumiset Ritva Sassalille, p. 044 7521 227 
Ilmoittautuneille toimitetaan retkikirje kesäkuun 
aikana.
Järj. Limingan ja Tyrnävän seurakunnat yhteistyössä 
Limingan kunnan ja Lakeuden Palveluyhdistyksen 
kanssa

Seurakuntaretki Hengen uudistuksen 
kesäjuhlille Kalajoelle 1.–3.8. 
Retken hinta n. 90 € (sis. bussikyydin ja majoituksen Hos-
tel Retkeilijässä 2 hh/huoneissa sis. aamupalan). Lisätiedot 
ja ilmoitt. 16.6. mennessä www.kempeleenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen tai arkisin klo 9–15 p. 044 7790 016.

Tutustu Kempeleen kirkkoherraehdokkaisiin  
www.kempeleenseurakunta.fi/595-kirkkoherraehdokkai-
den-esittelyt

Pihakirppis
lauantaina 14.6. klo 11–14 keskustan srk-talon pihalla, Tii-
litie 1. Tervetuloa myymään /ostamaan kirpputorille.
Pöytien vuokrat 10 € / pöytä. Tiedustelut ja varaukset 12.6. 
mennessä Soile, p. 040 7790 367 tai Elisa Iso-Junno, p. 040 
7790 365. Pihalla myös kahvila ja arpajaiset. Kirpputori 
Ilonpisara jää tapahtuman jälkeen kesätauolle.

Kempeleen seurakunta järjestää 1.–4.-lk:n oppilaille 
(kevään 2014 luokka-asteen mukaan)

Kesäkerhotoimintaa
2.–27.6. ja 28.7.–7.8. Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa ja Keskustan seurakuntatalolla.
Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja eikä ker-
hoista peritä osallistumismaksua. Kerholaisella tulee olla 
omat eväät mukana, kerhopisteissä on jääkaapit ja mik-
roaaltouuniit, ruuan säilyttämiseen ja lämmittämiseen. 
Huoltajan tulee käydä ensimmäisellä kerhokerralla tuo-
massa kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake. 
Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti 
ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. Ohjattua toi-
mintaa tarjotaan päivittäin. Lisätietoja kerhoista voi ky-
syä Saija Kivelältä, p. 040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.

Kesäajan julistus keskiviik-
kona 28.5. klo 18 Kauppa-
keskus Zeppelinissä.

Juhannusjuhla Luurinmutkassa
Bussikuljetus Kokkokankaan srk-keskuksesta klo 17, klo 
17.15 Keskustan srk-talolta. Paluu n. klo 21.30 samoihin 
paikkoihin. 
Ohjelmassa mm. hartaus, yhteislaulua, arvontaa, makka-
ranpaistoa (säävaraus) ja kahvit. Itse tapahtuma + kyyti 
on ilmainen, vapaaehtoinen kahviraha ja arpamyynnin 
tuotto lähetystyön hyväksi. Ilmoittautuminen 16.6. men-
nessä seurakunnan nettisivujen kautta kempeleenseura-
kunta.fi/ilmoittautuminen tai suoraan Minna Sorvalalle 
minna.sorvala@evl.fi tai p. 040 7797 705.

Juhannusjuustoa myytävänä lähetystyön hyväksi
Seurakuntatalolla 19.6. klo 17–18.

Suuren suosion vuoksi juustoa myydään vain ennakkotilausten perusteella, 
jottei kenenkään tarvitse tulla turhaan jonottamaan. Nimikoidun oman as-
tian voi tuoda paikalle jo etukäteen. Juustolitran hinta 7 €. 

Ennakkotilaukset, p. 044 7521 235.

SISSIPATALJOONA 3:n 
68. vuosijuhla
veteraaneille ja nuoremmille sukupolville 
sunnuntaina 15.6.

Juhlamessu Limingan kirkossa klo 10, lääninrovas-
ti Ilkka Tornberg, kanttori Hanna Korri ja Lakeuden 
Laulumiesten vahvistettu kvartetti, avustajina lähe-
tystyön vapaaehtoiset
Kunniakäynti ja seppeleenlasku sankarihaudalla. 
Seppelpartion lähettää eversti Reijo Sallinen. 
Ruokailu seurakuntatalolla klo 11.30 (Ilmoittautumi-
nen viim. ma 9.6. kirkkoherranvirastoon.)
Perinnejuhla Limingan seurakuntatalolla (ruuan 
jälkeen n. klo 12.15-13.30) Ohjelmassa mm.  Evers-
ti Heikki Hiltulan juhlaesitelmä ”Tiedustelu ennen 
ja nyt”.

Järjestäjinä Sissipataljoona 3:n perinneyhdistys, vete-
raaniyhdistykset ja Limingan seurakunta

Tumma puku ja kunniamerkit
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Tiekirkko auki 
9.6.–15.8. 

ma–pe klo 12–18. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastettu: Aada Elma 
Valpuri Saarenpää, 
Emma Auroora Tihinen, 
Veikko Alvar Timonpoika 
Pekkarinen.
Kuollut: Timo Juhani 
Pohjosaho 58, 
Kirsti Amanda Kaarina 
Karvonen s. Möttönen 86.

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17

p. (08) 5640 600
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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: Venla Mariella 
Autio, Onni Juhani ja Iivo 
Kullervo Kuisma, Elsa Mir-
jami Marin, Hulda Ottilia 
Syri, Tatu Ilmari Karhu.
Kuollut: Helvi Maria 
Holappa e. Leikonoja 
s. Suutari 99.

Ehtoolliskirkko to 5.6. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ma 9.6. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Tiekirkon avaus ti 10.6. klo 
18 kirkossa, puhe Jouni Heik-
kinen, musiikkia Anne Ranta, 
Ossi Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen to 
12.6. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Lauluilta pe 13.6. klo 18 Mu-
hoksen kotiseutumuseolla, 
puhe Tarja Pyy, musiikkia Os-
si Kajava ja päiväkuoro. Pul-

lakahvitarjoilu!
Hartaus ja ehtoollinen ke 
18.6. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Tarja Pyy.
Kesälaulajaiset to 19.6. klo 
12 Päiväkeskuksessa, Tarja 
Pyy, Ossi Kajava.
Hautojen kastelusopimuk-
sia tehdään 6.6. asti seu-
rakunnan taloustoimistos-
sa p. 08 533 1174. Lisätie-
toa haudanhoidon sisällös-
tä ja maksuista löytyy osoit-
teesta www.muhoksenseu-
rakunta.fi 
Suomen Lähetysseuran val-
takunnalliset lähetysjuhlat 
”Veden äärellä” 6.–8.6. Vaa-
sassa. 
Rippikoulut: Päivärippikou-
lun konfirmaatio su 8.6. klo 
10 kirkossa. Kesä I -rippikou-

Messu su 8.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, saarna Ti-
mo Liikanen, kanttori Ee-
va Maija Sorvari. Vuoden 
1964 rippikoululaisten 
kirkkopyhä. Ruokailu ja 
rippikoulumuistelot srk-
talolla.
Messu su 8.6. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
ta Outi Pohjanen, saarna 
Mikko Haltsonen, kantto-
ri Eeva Maija Sorvari.
Konfirmaatiomessu su 
15.6. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, avustaa Merja 
Lukkari ja Mikko Haltso-
nen, kanttori Eeva Maija 
Sorvari.

Kesäteologina seurakun-
nassa toimii teologian yo 
Mikko Haltsonen heinäkuun 
loppuun saakka. 
Nuttupiiriläiset kokoontu-
vat "heiluttelemaan puikko-
jaan" viimeisen kerran tälle 
keväälle tiistaina 10.6. klo 17. 
Tämän jälkeen jäädään ke-
sätauolle, mutta neuloa saa 
kesälläkin, kuka haluaa. Lan-
koja annetaan mukaan.
Kevätkauden viimeinen 
aamukammari ke 11.6. klo 
9.30. Syksyllä jatketaan.
Hartaus pe 13.6. klo 13.30 
Lepolassa.
Hartaus ke 18.6. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Nuoret: KesäNuortenilta ke 
11.6. klo 18 Murron kerhoti-

Konfirmaatiomessu su 
8.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, saarnaa 
Rainer Väänänen, kant-
torina Timo Ustjugov. 
Päivärippikoulun konfir-
maatio.
Konfirmaatiomessu su 
15.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Rainer Väänä-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java. Kesä I -rippikoulun 
konfirmaatio.

8.6. klo 13 ry:llä. Viikkomes-
su su 8.6. klo 18 Tyrnävän kir-
kossa ja kirkkokahvit ry:llä. 
Seurat su 15.6. klo 16 ry:llä.

lun leirijakso 9.–13.6. Koorti-
lassa, konfirmaatio su 15.6. 
klo 10 kirkossa. 
Partio: Kesäleiri Keminmaal-
la 30.7.–3.8. Tarkempaa tie-
toa leiristä ilmoitetaan lähi-
aikoina.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Viisikielinen–lau-
luilta to 12.6. klo 18, Jou-
ni Heikkinen, Anja Hämäläi-
nen, Ossi Kajava.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 5.6. klo 19 nuotioil-
ta Marjatta ja Ahti Pitkäsel-
lä. Su 8.6. ja 15.6. klo 17 seu-
rat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 6.6. klo 19 aikuisten 
ilta ry:llä. Su 8.6. klo 17 seu-
rat ry:llä. 

Seurakunnan kesäretki 
25.–26.8. Viitasaarelle.
Majoittuminen seurakunnan leirikeskuksessa. Retki on kai-
kille avoin ja sinne ovat tervetulleita kaikenikäiset. Tarkem-
mat tiedot ja hinnat seuraavassa Rauhan Tervehdyksessä.

Juustokeittoa 
myytävänä lähetystyön hyväksi ke 18.6. klo 10 Tyrnävän
srk-talolla. Hinta 7 € / litra. Enintään 2 litraa / talous. 
Ei ennakkovarauksia! Omat astiat mukaan.
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Viisikielinen Lauluilta 
torstaina 12.6. klo 18 Laitasaaren rukoushuoneella, 
Rantatie 190. Viisikielinen on Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon viidennen 
herätysliikkeen laulukirja – yli 
400 kauneinta ja koskettavinta 
hengellistä laulua. 
Yhdessä laulaen tutustumme 
uuteen, useamman herätys-
liikkeen yhteiseen laulukirjaan. 
Makkaranpaistoa ja kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

     Muhoksen seurakunnan lähetys- ja musiikkityö

lassa ja ke 18.6. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Erkki ja Esko Alasaarelan toi-
mittamasta Muistojen Tulva 
-kirjasta, tarinoita Tyrnävän 
seurakunnasta on tehty 2. 
painos. Kirjaa saatavana Tyr-
nävän kirkkoherranvirastosta.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 15.6. klo 14.30 hartaus 
Villa Tyrnissä ja seurat klo 16 
kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
säseurat la 7.6. klo 18 ja su 

Peli-ilta Kesän ensimmäisessä peli-illassa to 5.6. klo 
18 pelaillaan hyvällä huumorilla jalkapalloa! Saavu Tyr-
nävän srk-talon kerhohuoneelle hyvissä ajoin. Kesän toi-
nen peli-ilta to 12.6. klo 18 ja kesän kolmas peli-ilta 19.6. 
klo 18. Ehdota pelilajia ja tule mukaan! Saavu Tyrnävän 
srk-talolle hyvissä ajoin. Siirrymme yhdessä pelipaikalle. 
Ota mukaasi sään mukainen vaatetus ja hymy!

Äitien ja tytärten ilta Kesäkodilla
maanantaina 16.6. klo 18–21. Ilta 10–17 vuotiaille tyttärille 
ja heidän äideilleen sisältää yhteistoimintaa, rentoutumis-
ta, saunomista, iltapalaa kodalla ja hemmottelua. Ilta on 
maksuton! Ilmoittautumiset www.seutunappi.fi/tyrnava 9.6. 
mennessä. Illan järjestelyistä vastaa kunnan ja seurakunnan 
nuorisotyö. Lisätietoja: Johanna Rantala, p. 044 7372 632.

Heimo-leiri (lähetysleiri) 
alakouluikäisille 23.–24.6. Kesäkodilla Kolmikannassa.
Tule mukaan tutustumaan afrikkalaisten heimojen elä-
mään. Teemme myös katsauksen kehitysmaissa asuvien 
lasten arkeen. Luvassa yllätysvieraita! Mukaan mahtuu 
20 leiriläistä. Lisätietoja Johannalta, p. 044 7372 632. Ilm. 
16.6. mennessä khranvirastoon, p. (08) 5640 600.

Urkukonsertti 
torstaina 12.6. klo 19 Tyrnävän kirkossa
Urkuri Elias Niemelä soittaa konsertis-
saan pääasiassa ranskalaisromanttista 
virtuoosista musiikkia sekä uruille sovi-
tettuja, alun perin orkesterille tai muille 

instrumenteille sävellettyjä teoksia.

Puistoperhekerhot
pe 6.6. klo 10.30–12 Murrossa Pronssikauden puistossa
pe 6.6. klo 14–15.30 kirkonkylällä Koskelan puistossa
pe 13.6. klo 10–13 Temmeksellä Tenavatalon pihalla

Lähetysleiri 
”Ystävät ympäri maailman” Koortilassa ti–ke 24.–25.6. 
2002–2007 syntyneille tytöille ja pojille. Hinta 20 € sisäl-
tää ruokailut, ohjelman, majoituksen ja vakuutuksen. 
Ohjelmassa kansainvälisiä pihaleikkejä, askarteluja, lau-
lua ja liikuntaa, tutustumista  kehitysmaa-lasten arkeen 
sekä tietenkin leppoisaa yhdessäoloa.
Ilmoittautuminen viim. 6.6. p. 040 5629 131 / Anja, 
p. 040 5795 799 / Soile

KOMMERVENKKAA
VEMMERKONKKAA-

liikuntatapahtuma
lauantaina 7.6. klo 10–13 Ponkilan urheilukentällä

Pääsemme kokeilemaan salibandyä ja sen 
laukaisunopeutta, kaukalojalkapalloa, norsutopsia, 

frisbeegolfia ja hyppimään pomppulinnassa.
Kahvakuulajumppaa klo 10.30–11

Omat kuulat mukaan!
Poniajelua klo 11–13

Kioski avoinna klo 10.30–12.30
Kioskissa myytävänä Yhteisvastuun 

hyväksi makkaraa, mehua, 
hattaroita ja popcornia…

Tapahtuman järjestää: Muhoksen seurakunnan 
perhetyö, Muhoksen kunnan nuorisotoimi, 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry (PoPLi)

Israelin matka
Rovasti Pekka Kyllönen on 
suunnittelemassa yhteistyössä 
seurakunnan kanssa Israelin matkaa 
16.–23.10.2014. 
Sitovat ilmoittautumiset 6.6. mennessä. 
Tiedustelut Pekka Kyllönen p. 044 3455 657 tai 040 9607 
733 tai sähköpostitse pekka.e.kyllonen@gmail.com.
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Ylikiimingissä järjestettiin helatorstaina perin-
teinen motoristikirkko. Tapahtuman järjestä-
jät varautuivat vilkkaaseen osallistumiseen, 
mutta tästä huolimatta tapahtuman suosio yl-

lätti heidät. Jumalanpalveluksen jälkeen oli kirkko-
kahvit, joista uhkasi loppua tarjottava. Ylikiimingistä 
kerrotaan, että vapaaehtoiset olivat tyhjentäneet omia 
pakastimiaan, jotta lupaus kahvituksesta kirkonme-
nojen jälkeen pitäisi.

Omien pakasteiden käyttäminen kertoo suuresta 
sitoutumisesta. Vau!

Monissa seurakunnissa siunataan syksyisin vapaa-
ehtoiset talven aherrukseen ja näin alkukesästä heitä, 
muun muassa yhteisvastuukerääjiä, kutsutaan kiitos-
juhlaan. 

Ei ole kuitenkaan lainkaan sanottua, että kerääjät 
tulevat paikalle sankoin joukoin. 

Ehkä he eivät koe tehneensä mitään niin suurta, et-
tä kiitosjuhla tuntuisi luontevalta.

Kiitoksen vastaanottaminen ei ole helppoa, jos 
oma panos tuntuu vaatimattomalta.

Vaikka kiitoksen järjestäminen ei houkuttelisi va-
paaehtoisia paikalle, on muistaminen jollakin tavoin 
hyvä esittää.

Kiittämättä jättäminen loukkaa herkästi.
Tässäpä seurakuntien työntekijöille pähkäiltävää: 

mikä olisi nappiin osunut kiitos talkooväelle?
Miten olisi jumalanpalveluksessa raikuvat aplodit 

vapaaehtoisille? 
Spontaani kiitos saattaisi tuntua helpommalta 

kuin organisoitu kiitosjuhla.
Kiitos on perusteltua siksi, että ajan antaminen toi-

sen hyväksi on arvokasta. Oma aika on harvinais-
ta monille. 

Muistan erään omaishoitajan, joka otti muutaman 
kerran vuodessa aamupäivänmittaisen tauon lähei-
sensä ympärivuorokautisesta huolenpidosta osallis-
tuakseen kotiseurakuntansa vapaaehtoistoimintaan. 

Minun oli pakko kysyä, miksi hän ei hemmottele 
itseään vaikkapa jalkahoidossa sen sijaan, että tulee 
valmistamaan ruokaa yhteisvastuulounaalle. 

Vapaaehtoistyössä on jotain sellaista imua, jo-
ta ei järjellä voi selittää. Sitä ei teh-
dä myöskään kiitoksen vuoksi.

Tämän ymmärsin, kun 
kuuntelin omaishoitajaa ja 
terveisiä Ylikiimingistä.

RiiTTa HiRVONeN

Sinappia

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

ja loput omasta 
pakastimesta

Pääsiäisen aikaan olin 
Israelissa viikon ver-
ran. Juutalaiset vietti-
vät varsinaista pääsiäis-

tään meidän tikkutiistainam-
me – tai oikeastaan koko vii-
kon erittäin näkyvästi ja kuu-
luvasti. Juutalaiskaupat ja pu-
tiikit olivat kaikki kiinni koko 
viikon. 

Hapatettua leipää ei saanut 
kaikista hampurilaispaikoista-
kaan; hampurilainen oli pääsi-
äisviikolla hupaisan näköinen: 
vaalean happamattoman leivän 
(meikäläisittäin ohuen näkki-
leivän) päälle aseteltu pihvi vi-
hanneksineen. 

Perheet lomailivat telttail-
len esimerkiksi Gennesaretin 
järven rannoilla tiheissä teltta-
seurueissa, joissa monenlainen 
musiikki soi äänekkäästi illan 
pimeyteen vierekkäisistä lait-
teista. 

Yömyöhään väki lapsineen 
grillaili ja seurusteli, käveli ja 
kulki kadulla tuttuja tapaillen. 
Usean päivän juhlimisesta huo-
limatta en nähnyt ensimmäis-
täkään humalaista nuorta tai 
aikuista kulkijoiden joukossa.

 Jostakin syystä Israelin 
arabeille, palestiinalaisille ja 
muulle väestölle ei ollut lain-
kaan ongelmallista se, että juu-

talaiset juhlivat julkisesti ja 
tunnustuksellisesti.

Hakiessani tiettyä israeli-
laista kauppaa kysyin neuvoa 
arabiputiikista. Myyjä selitti 
iloisesti, että sen kaupan omis-
taja on juutalainen ja oli su-
kuineen juhlimassa pääsiäis-
tä: kauppa olisi auki vasta en-
si viikolla. 

Oppaanamme toimi Ariel 
Livson. Hän on Suomen juuta-
lainen mies, joka on sydäntal-
vet oppaana Israelissa ja kesät 
luomuviljelijänä Suomessa. 

Livson kertoi, että suurim-
massa osassa Pohjos-Israe-
lin pikkukyliä ja -kaupunkeja 
eriuskoiset asuvat rinnakkain 
ihan sopuisasti. Kaikilla on il-
man muuta oikeus harjoittaa 
omaa uskontoaan, eikä vakau-
mustaan tarvitse piilotella ”su-
vaitsevaisuuden” nimissä.

Tämän kokemuksen perus-
teella olen entistä enemmän ym-
myrkäisenä aina uudelleen Suo-
messa vellovasta keskustelusta, 

voiko koulussa laulaa suvivirttä, 
pitää päivänavauksia tai siunata 
ruokaa toisten nähden. 

Suomessa on ainakin tois-
taiseksi uskonnonvapaus myös 
kristityillä. En ymmärrä, miksi 
vuosituhantisen perintömme ja 
useimmille suomalaisille todella 
tärkeän sisäisen pääoman ilmai-
seminen voi olla loukkaavaa. 

Olemme mielestäni nyt Suo-
messa tilanteessa, jossa joiden-
kin suuriäänisten ”suvaitsevai-
suuden” vaatijoiden suvaitse-
mattomuus kristittyjen uskon 
ilmaisuja vastaan saa aikaan 
kummallista pelkoa ja turhaa 
varalta rajoittamista. 

Opettajana virkatehtävii-
ni ei kuulu oppilaiden pakko-
käännytys, mutta jos olen koh-
ta 40 vuotta siunannut ruokani 
sekä kotona että koulussa, olen 
vapaassa Suomessa oikeutettu 
tekemään niin jatkossakin. 

Kouluvuoden lopussa mi-
nulla on ollut oikeus laulaa su-
vivirttä – kuten Hartwallin 
mainoksen hahmot tekevät te-
levisiossa. Tähän vaadin itsel-
leni mahdollisuuden myös tu-
levaisuudessa.

Saila KuKKOHOVi-jämSä

– Se on niin mukava kirja tuo vir-
sikirja. 

Näin lupsakkaasti toteaa en-
simmäisen aikuisten virsikisan 
voittajajoukkueen jäsen, hauki-
putaalainen laulumies Rauno 
Kinnunen.

Kinnunen kuuluu Virsivete-
raanit ja poika -tiimiin, jossa vir-
siosaamista väläyttivät voittopal-
kinnon edestä Kinnusen lisäksi 
Leo Tihinen, Martti Tihinen ja 
Teuvo Päkkilä. 

Kinnunen kertoo, ettei voitto 
tullut helpolla. Porukka on opis-
kellut virsitietoutta viime kesäs-
tä saakka.

Miehet pänttäsivät erityisen 
hyvin Tauno Väinölän Virsikir-
jamme virret -teoksen. Vaivannä-

kö palkittiin, ja Kinnunen arvioi, 
että ilman Väinölän kirjan ahke-
raa tutkimista voitto olisi saatta-
nut mennä muille.

Kinnusen mukaan virsien 
opiskelu ei ole tylsää puuhaa.

– Virsirunoilijoiden ja säveltä-
jien elämänkerrat ovat kiintoisia. 
Oli hienoa tutkia tekstejä, jotka 
ovat syntyneet 300-luvulla, mutta 
ovat yhä eläviä kirjoituksia.

Virsihuumassa
veisuuta tuomiokirkossa
Aikuisten virsivisa järjestettiin 
ensimmäistä kertaa keväällä. 

Kisassa tuli Oulun hiippakun-
taan peräti kolmoisvoitto, sillä 
toiseksi kiri Veisuopet-tiimi Hi-
mangalta ja kolmanneksi Virsis-

tä voimaa -joukkue Muoniosta.
Virsivisaan osallistui noin 60 

joukkuetta eri puolelta Suomea.
Kisamenestyksen huumas-

sa järjestetään virsilaulutilaisuus 
Oulun tuomiokirkossa keskiviik-
kona 11.6. klo 18. 

Tapahtuman pääosassa ovat 
voittajajoukkueiden esitykset ja 
muistamiset. 

Lisäksi tilaisuudessa lauletaan 
virsiä kisailumielessä. 

Tapahtuman juontaa hiippa-
kuntasihteeri Raimo Paaso ja ter-
vehdyksen esittää piispa Samuel 
Salmi.

RiiTTa HiRVONeN

Mestareita muistetaan
Oulun tuomiokirkossa

Suvivirsi soikoon!

Suomessa on 
ainakin toistaiseksi 
uskonnonvapaus 
myös kristityillä.


