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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Oulun kaupunginvaltuusto päätti maanantai-ilta-

na miljoonasijoituksesta ydinvoimalahankkee-

seen Pyhäjoella. Luottamushenkilöt tekivät rat-

kaisun, jota osa kaupunkilaisista pitää oikeana ja viisaana. 

Valtuutettujen päätös aiheuttaa oululaisissa myös kiuk-

kua, surua ja ihmetystä.

Luottamushenkilöt olivat todellisella vastuun paikalla 

maanantai-iltana.

Vaikka seurakunnissa harvoin päätetään 16–17 miljoo-

nan euron suuruisista asioista – kuten kaupunginvaltuus-

tossa alkuviikosta – myös kirkon luottamushenkilöt ovat 

vastuullisilla paikoilla kirkkoneuvostoissa ja -valtuustois-

sa. Monissa seurakunnissa, kuten Oulussa, luottamushen-

kilöt päättävät lähitulevaisuudessa esimerkiksi kiinteistöis-

tä, joista on luovuttava taloudellisista syistä.

Syksyn seurakuntavaalit lähestyvät. Ne tuovat uudet 

ihmiset päätöksentekoon.

Vaaleissa valitut luottamushenkilöt tulevat linjaamaan 

kirkon tulevaisuutta. He päättävät, millainen on tulevai-

suuden kirkko, miten varoja kohdennetaan, keitä aute-

taan, missä ja miten.

Kysymys keitä autetaan tuo mieleen huhtikuisen tapa-

uksen Oulusta: kirkosta haki tuolloin turvapaikkaa huos-

taanotettu suomalaisteini. Tapaus pakottaa miettimään 

kirkon roolia auttajana eli juuri sitä, keitä autetaan, missä 

ja miten. Kenelle kirkko on turvapaikka?

Seurakunnat tarvitsevat ennen muuta nuoria päättäjiä. 

Nuoren vahvuutena on kyky tarkastella päätettäviä asioita 

uudesta näkökulmasta. Jos virheitä tulee kokemattomuu-

den vuoksi, niitä voi harmitella, pyytää anteeksi ja oppia. 

Seurakuntavaalit.fi-sivustolla on palvelu, jossa jokainen 

voi kertoa kiinnostuksensa ryhtyä oman seurakuntansa 

päättäjäksi.  Sitä kannattaa hyödyntää.

Vielä ydinvoimaan. Kirkolla ei ole omassa ilmasto-ohjel-

massaan virallista kannanottoa ydinvoimaan. Kirkossa piis-

poja myöten puhutaan vastuullisesta elämäntavasta. 

Oliko oululaisvaltuutettujen päätös ydinvoiman tukemi-

sesta vastuullinen kannanotto? 

Muut mediat

Olen jäänyt joskus miettimään, miten 
paljon me luotamme Jumalaan myös pi-
hoilla ja puutarhoissa. Jokainen keväällä 
kylvetty siemen sisältää ylösnousemuksen 
vertauksen. Pieni kukan siemen ei ole ko-
vinkaan kummoinen, mutta kesän läm-
mön ja Luojan huolenpidon avulla siitä 
kasvaa jotakin hyvin kaunista ja puhut-
televaa. 

Myös uskon siemen sisältää jotakin 
kaunista ja puhuttelevaa, se sisältää sano-
man ylösnousemuksen ilosta. 

Tomi Alasalmi 
Kirkonseutu-lehdessä 11.6.

taiteen ja KriStinuSKOn perustavim-
pia ja minulle rakkaimpia yhteyksiä on se, 
että tärkeämpää niiden on olla nalli, joka 
räjäyttää meidät prosessiin; ajattelemaan 
ja toimimaan, mutta helpompaa on va-
litettavasti tuudittautua niiden nostalgi-
seen ja sitä kautta sisäänpäin kääntynee-
seen versioon. 

Marzi Nyman
Esse-lehdessä 12.6.

MOiKKaSin Stubbia eurovaalien aikaan 
Elielin aukiolla ja sanoin rehellisesti, et-
tä vaikka en häntä äänestänyt, niin pidän 
hänestä ja taisinpa toivottaa vielä siunaus-
takin. 

Tuon äänestämättömyyden olisin kyl-
lä voinut jättää sanomattakin, vähän har-
mittaa. Mutta Alex hymyili leveästi ja pyy-
si munkkikahveille. 

Hän on nyt pääministerimme ja tarvit-
see siunauksemme ja esirukouksemme. Ei 
tarvitse olla samaa mieltä hänen kanssaan, 
mutta ei tarvitse myöskään mollata hän-
tä julkisesti antaen näin kummallisen ku-
van kristillisyydestä ja samalla Jumalasta. 

Meidät on kutsuttu siunaamaan, eli toi-
vottamaan hyvää… jopa julistamaan uu-
den pääministerin toimille menestystä. Se 
on koko kansalle parhaaksi.

H H Hilvo 
Usko, toivo, bloggaus-sivustolla 14.6.

aatoksia

Päättäjillä on väliä

isosena oppii 
ihmisyyttä

Kävimme itse rippikoulun 
kaksi kesää sitten. Ohjaajat 
tulivat tuolloin tutuiksi ja 
– nyt tämän myönnämme 

– ensimmäinen mieleen syntynyt 
ajatus isostoiminnasta oli, että sii-
tähän saisi helposti rahaa itselleen. 

Kahden vuoden koulutuksen jäl-
keen ajatuksemme ovat muuttuneet.

Monesti kuulee väitteen, ettei isos-
toiminta olisi oikeaa työtä. Uskon, et-
tä kaikki, jotka ovat isosena toimineet, 
ovat eri mieltä. 

Leiriviikko on yleensä raskas, ja se 
käy työstä. 

Isosena oleminen tarkoittaa muu-
takin kuin hauskojen iltaohjelmien 
järjestämistä leiriläisten viihdyttämi-
seksi. Isonen on leiriläisten omanikäi-
nen tuki ja turva ohjaajien ollessa jo 
aikuisia. 

Leiriläiset katsovat isosia ylöspäin. 
Siksi isosen on osattava nauraa itsel-
leen ja osoittaa, etteivät "nolot" jutut 
olekaan niin noloja, jos heittäytyy täy-
sillä mukaan. 

Hengellisyys on tärkeä asia leirillä. 
Uskomme, ettei kukaan, joka kirkkain 
silmin väittää olevansa ateisti, alkai-
si isoseksi. 

Jumalanpalvelukset ja hartaudet 
ovat vaikuttava osa leirielämää. Kai-
killa leiriläisillä on omanlaisensa suh-
de Jumalaan, ja he toimivat sen mu-
kaisesti. 

Rippileireille tulee paljon nuoria, ja 
jokainen heistä on erilainen, ainutlaa-
tuinen sellaisenaan. On tärkeää, että 
isonen osaa ottaa heidät kaikki huo-
mioon rohkaisten ja kannustaen hei-
tä mielipiteiden ja omien ajatustensa 
ilmaisemiseen. 

Aina siihen ei tarvita suuria tekoja, 
vaan pienetkin eleet ja toista tukeva il-

maisu riittävät huomioimisessa.
Isosena oppii monia taitoja, joista 

on hyötyä tulevaisuudessa. Isosen on 
osattava esiintyä ja ohjata ryhmiä eri-
laisissa tilanteissa ja tehtävissä. 

Isosena oleminen antaa esiintymis-
kokemusta ja varmuutta esillä olemi-
seen. Työ kehittää myös vuorovaiku-
tustaitoja. 

Isosena näkee, kokee sekä oppii pal-
jon uutta – niin toisista ihmisistä kuin 
itsestäänkin. Isosena toimiminen on-
kin ennen kaikkea ihmisenä kasva-
mista. Työskentely erilaisten ihmisten 
kanssa avaa silmiä ja on opettavaista. 

Isosena on tärkeää ajatella ympäril-
lä olevia ihmisiä – erityisesti nuoria – 
kunnioittavasti.

Välillä meidän kaikkien olisi hyvä 
pysähtyä miettimään, millaisia ihmi-
siä olemme toinen toisillemme. 

Isostoiminta antaa paljon. Isosena 
toimiminen on ollut kasvattava ko-
kemus, josta emme luopuisi mistään 
hinnasta.

Erika LEhto
Noora ÅmaN

Oulunsalon seurakunnan isoset

RIITTA HIRVONEN 
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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yhteisvastuukeräys 
onnistui Oulun seudulla

Verenpaine- ja saturaa-
tiomittareita sekä veren 
hyytymisestä kertovia 
mittauslaitteita. Uusia 

potilaiden lepotuoleja, hoitokas-
seja ja asentohoitotyynyjä.

Muun muassa kaikkia näitä 
tarvikkeita Oulun kaupunginsai-
raalan palliatiivisen hoidon A2-
osastolla tarvitaan lisää – välillä 
kipeästikin. 

Siksi osaston sairaanhoitaja, 
kotisaattohoitoa tekevän hoito-
ringin tiimivastaava Anitta Koi-
visto iloitsee Oulun seurakuntien 
8 400 euron suuruisesta yhteis-
vastuulahjoituksesta A2:n käyt-
töön.

Koivisto paljastaa vielä yhden 
haaveen, johon toivoisi lahjoitus-
varojen riittävän.

– Haaveenamme on sisustaa 
osastoamme, erityisesti omaisten 
huonetta, aiempaa kodikkaam-
maksi, hän kertoo.

Yhteisvastuukeräyksen koti-
maisena kohteena oli tänä vuonna 
saattohoidon kehittäminen. Seu-
rakuntien keräyspotista jää kym-
menen prosenttia niiden omaan 
käyttöön. Seurakunnat voivat itse 
päättää lahjoituskohteen.

Oulun kaikki seitsemän seu-
rakuntaa lahjoitti oman yv-pot-
tinsa A2:lla tehtävän saattohoito-
työn hyväksi.

muuallakin
meni hyvin
Puhutteleva keräysaihe ja run-
sas joukko vapaaehtoisia kerää-
jiä nostivat Oulun keräystulosta 
viime vuodesta yli 6 000 eurolla.  
Kaupunkilaiset keräsivät kevään 
aikana reilut 84 000 euroa Yhteis-
vastuukeräykseen.

Keräyksen loppupotti oli Ou-
lun lisäksi viime vuotta muh-
keampi myös muutamissa muis-
sa Rauhan Tervehdyksen tilaaja-
seurakunnissa. Ainakin Muhok-
sella, Kempeleessä, Siikalatvan, 
Limingan ja Tyrnävän seurakun-
nissa keräystuotto nousi – osassa 
niistä jopa huomattavasti.

Limingassa lahjoitetaan 
omaan seurakuntaan jäävä osuus 
Limingan terveyskeskuksen käyt-
töön.

– Konkreettinen kohde in-
nosti lahjoittajia. Lahjoitussum-

malla pystytään hankkimaan 
terveyskeskukseen muun muas-
sa vierassänky ja lepotuoli, dia-
koniatyöntekijä Sinikka Ilmo-
nen kertoo.

kuolemaa ei 
voi lahjoittaa
Siikalatvan diakoniatyöntekijä 
Kirsti Hakkarainen selvittää, et-
tä keräysaihe Lahjoita hyvä kuo-
lema sai seurakuntalaisilta myös 
kritiikkiä.

– Jotkut kokivat keräyksen 
teeman "Lahjoita hyvä kuolema" 
epäonnistuneena. Kuolema ei ole 
lahjoitettavissa, Hakkarainen vä-
littää kuulemiaan kommentteja.

– Nykyään puhutaan eutanasi-
asta, ja ihmiset kuuntelevat her-
källä korvalla kuolemaan liitty-
vää keskustelua.

Siikalatvalla myös kehutaan 
kotimaista keräysaihetta. Tietoi-
suus saattohoidosta on parantu-
nut yv-keräyksen myötä, Hakka-
rainen uskoo. 

Oulun kaupunginsairaalan osasto A2:n 
kotisaattohoitoon erikoistunut hoitorin-
ki aloitti varsinaisen toimintansa pari-
sen vuotta sitten. Kuntaliitokset eivät ole 

merkinneet hoitoringin toiminnan laajenemista 
Ylikiiminkiin, Kiiminkiin, Oulunsaloon, Hau-
kiputaalle ja Yli-Iihin. 

Suur-Oulussa hoitoringin ammattitaito on 
yhä vain kantaoululaisten käytössä.

Tätä suree A2-osaston sairaanhoitaja, hoito-
ringin tiimivastaava Anitta Koivisto.

– Tilanne on epäoikeudenmukainen osalle 
kuntalaisista, hän sanoo suoraan.

Hoitorinkiin kuuluu tällä hetkellä kymme-
nen hoitajaa, joista työvuorossa on aina kolme 
vuorotellen. Tarvittaessa yksi hoitaja työskente-

lee myös yöllä. 
– Tarvitsemme kolme hoitajaa lisää, jotta voi-

simme yhdenvertaisesti tarjota palveluamme ko-
ko Oulun alueella. Kyse on rahasta, siitä että löy-
dämme rahoituksen hoitoringin työn laajentu-
miselle. Tekemämme työn tärkeys on todistettu, 
Koivisto toteaa.

A2:lla elää kuitenkin toivo tilanteen muuttu-
misesta oikeudenmukaisemmaksi kuntalaisille.

Koivisto kertoo työryhmästä, jossa on pun-
nittu kevään aikana mahdollisuuksia ulottaa toi-
mintaa liittyneisiin kuntiin. 

– Toivon tilanteen muuttuvan mahdollisim-
man pian, Koivisto huokaisee. 

Hyvää kotisaattohoitoa 
ei riitä kaikkialle

onnistuminen
muutakin kuin rahaa
Vaikka seurakunnissa keräys-
tuottoja on jo laskettu, valtakun-
nallista yv-tuottoa ei ole vielä yn-
nätty. Näin kertoo Yhteisvastuu-
keräystä organisoivan Kirkkopal-
velujen keräysjohtaja Tapio Paju-
nen. 

Virallinen keräystulos luovu-
tetaan tasavallan presidentille lo-
kakuussa.

Pajunen muistuttaa, että vi-
rallisesti keräys jatkuu vielä ke-
sän ajan. Rahaa voi lahjoittaa elo-
kuun loppuun saakka valtakun-
nallisille yv-tileille.  

Pajusen mukaan jo nyt voi-
daan kuitenkin todeta, että Yh-
teisvastuukeräys on osaltaan 
vauhdittanut saattohoidon ke-
hittämistä Suomessa.

– Keräyksen myötä saattohoi-
don parantamisessa on otettu as-

kelia eteenpäin. Useammassa sai-
raanhoitopiirissä on alkanut saat-
tohoitoaiheisia hankkeita.  

Olipa keräystulos lopulta mikä 
tahansa, pelkät rahasummat eivät 
kuvaa tämänkeväisen keräyksen 
tärkeää merkitystä, keräysjohta-
ja uskoo.

riitta hirVoNEN

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

Konkreettinen 
kohde innosti 
lahjoittajia. 

Sinikka Ilmonen

Sairaanhoitaja Anitta Koivisto Oulun kaupunginsairaalasta otti iloisena vastaan yhteisvastuulahjoituksen Oulun seurakuntien diakoniatyöntekijöiltä.

Kaupunginsairaalan 
osasto sai Oulussa 
yhteisvastuuvaroja 
yli 8 000 euroa. 
useissa seurakunnissa 
yv-potti kasvoi 
viime vuodesta. 
Saattohoitoaiheisen 
keräyksen teema sai 
myös kritiikkiä. 
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Piispa: 
lähetysseura ei 
ole jakautunut
Suomen Lähetysseuran vuo-
sikokouksessa viime lauan-
taina esiintyneet linjaeri-
mielisyydet eivät merkitse 
seuran jakautumista, sanoo 
Suomen Lähetysseuran hal-
lituksen puheenjohtaja, piis-
pa Matti Repo.

– Sellainen huoli tietys-
ti voi olla. Toivon kuitenkin, 
että tämä keskustelu ei ole 
merkki syvästä jakautumi-
sesta. Yksittäisissä kysymyk-
sissä, kuten seksuaalietiikan 
alueella jakautumista voi tie-
tysti tulla, Repo sanoi vuosi-
kokouksen jälkeisessä tiedo-
tustilaisuudessa.

Lähetysseuran vuosiko-
kouksessa keskusteltiin vilk-
kaasti seuran linjasta ja eri-
tyisesti siitä, mikä on ulko-
ministeriön rahoittaman ke-
hitysyhteistyön osuus ja mer-
kitys seuran strategiassa ja 
linjauksissa. Monet keskus-
telijat tunsivat huolta perin-
teisen lähetystyön asemasta.

radikalisoitunut 
islam huolena 
myös Suomessa
Radikaali-islamististen väki-
vallantekojen uhka on kasva-
nut Suomessa, kertoo Suoje-
lupoliisin tänään julkaisema 
uhka-arvio.

Koko maan mittakaavassa 
uhka on edelleen pieni, arvi-
oi Supo. Suomessa on kuiten-
kin esimerkiksi uskonnollisia 
intressejä edustavia tahoja ja 
kansainvälisiä tapahtumia, 
joihin kohdistuu normaalia 
suurempi terrorismin uhka. 
Uhkan muodostavat yksittäi-
set radikalisoituneet henkilöt 
ja pienryhmät.

Kotimaa24:n haastattele-
ma Supon viestintäpäällikkö 
Jyri Rantala ei halua yksilöi-
dä arvion tarkoittamia kor-
keamman uhkan alla olevia 
uskonnollisia kohteita. Hän 
kuitenkin toteaa, että Eu-
roopassa yleisesti on pelät-
ty Syyrian konfliktin kiristä-
vän erityisesti shiia- ja sunni-
muslimien välejä.

Euroopassa Syyrian ti-
lanteen vuoksi myös juuta-
laisyhteisöihin on kohdistu-
nut kasvanutta uhkaa. 

Samalla pallolla

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

Kun Brasilian joukkue saa-
puu MM-kisakentälle, Ju-
mala on varmasti muka-
na. Jalkapallo on Brasilias-

sa kuin uskonto. Pelaajien käytös 
kentällä ja sen ulkopuolella pal-
jastaa myös muutokset Brasilian 
uskonnollisessa maisemassa.

Brasilian pelaajat tekevät tut-
tuun tapaan katoliseen uskoon lii-
tettyjä eleitä kuten ristinmerkkejä, 
mutta viime aikoina myös evan-
kelisemmat kristinuskon ilmaisut 
ovat alkaneet näkyä kentällä. 

Kun maa voitti vuoden 2002 
maailmanmestaruuden, ko-
ko joukkue polvistui kentälle 
rukous piiriksi. Jotkut pelaajat rii-
suivat pelipaidan alta esiin T-pai-
dan, jossa luki ”I belong to Jesus”. 

Vielä 40-luvulle saakka 99 
prosenttia brasilialaisista tun-
nusti katolista uskoa. Siitä lähti-

en katolilaisten osuus on laskenut 
kolmanneksella. Protestanttisiin 
kirkkoihin kuuluvien osuus on 
noussut, mutta myös uskonnot-
tomuus, islam ja buddhalaisuus 
ovat lisänneet kannatustaan.

Karismaattinen uushelluntai-
laisuus tuli Brasiliaan 70-luvulla. 
Yhteiskunta oli teollistunut ri-
peästi. Elämäntapa ja uskonto oli-
vat itse valittavissa. Yksilöllisyyt-
tä ja itseluottamusta painottanut 
sanoma upposi kansaan, kertoo 
Lancasterin yliopiston lehtori An-
drew Dawson. 

Uuteen keskiluokkaan vetosi 
myös liikkeen saarnaama menes-
tysteologia, joka pitää maallista 
varallisuutta merkkinä Jumalan 
suosiosta.

Uushelluntailaisuuden myötä 
Brasilian jalkapalloilijoiden ima-
go on muuttumassa. ”Pahat po-

jat” noudattavat nyt Jumalan la-
kia, mutta ovat myös kuuliaisia 
valmentajalle ja joukkueelle.

Antropologian professori Car-
men Rial haastatteli kuuttakym-
mentä brasilialaista jalkapalloilijaa. 

Lähes jokainen kuuntelee au-
tossa gospelmusiikkia ja katsoo 
kotona kristillisiä TV-kanavia. 
Perheet käyvät säännöllisesti kir-
kossa. Pelaajat todistavat uskos-
taan pelikenttien ulkopuolella, 
myös YouTube-videopalvelussa. 

Menestyksekkääseen uraan 
tarvitaan terve keho ja kuuliai-
suus sääntöjä kohtaan pitää sen 
kunnossa. Pelaajat antavat tulois-
taan kymmenykset kirkolle. 

Jalkapallon kansainvälinen 
jalkapalloliitto FIFA rankai-
si 2009 joukkuetta, kun T-paita-
tempaus uusittiin Confederation 
Cupin voittohuumassa. 

Jumala jalkapallokentällä

Rial arvelee, ettei kiitoksen 
kohdetta kuitenkaan peitellä, jos 
Brasilia voittaa maailmanmesta-
ruuden.

Lähde: BBC Religion and Ethics / 
Rosie Dawson
www.bbc.co.uk/religion/0/27379992

raiJa kUrki

evankeliumia joka mediasta
Syyrian pakolaisleirien 
teltoissa kuunnellaan 
kristillisiä televisio- 
ja radio-lähetyksiä. 
Ohjelmissa kerrotaan 
jumalasta ja annetaan 
vinkkejä lasten 
terveydenhoitoon.

Kaikkia juhlavieraita ei saa 
kuvata. Näin opastettiin 
toimittajia ja valokuvaajia 
Medialähetys Sanansaat-

tajien, Sansan kesäjuhlilla Ou-
lussa viikonloppuna.

Kuvauskielto kertoo Sansan 
arabiankielisen työn vaarallisuu-
desta Lähi-idässä. 

Medialähetysjohtaja Juha Au-
vinen mukaan Sanansaattajissa 
seurataan tällä hetkellä tarkasti 
Irakissa taistelevien Isis-sunnika-
pinallisten taistelujen etenemistä. 

Auvinen toteaa, että Irakin ta-
pahtumat lisäävät osaltaan kris-
tillisen medialähetystyön vaa-
rallisuutta, mutta ennen kaikkea 
kriisi korostaa rauhan ja toivon 
sanoman tarpeellisuutta Lähi-
idässä, kuten Irakissa ja Syyriassa.

Auvinen toteaa alueen ihmis-
ten väsyneen sotaan ja pakolai-
suuteen. 

– Siksi median kautta välitty-
vä kristillinen julistus toivosta on 
erityisen tärkeä juuri nyt, hän sa-
noo.

Julistus kiinnittyy
arjessa selviytymiseen
Sansa tukee kymmenillä eri kie-
lillä tehtävää kristillistä media-
työtä Aasiassa, Afrikassa ja Eu-
roopassa. Tärkeitä työalueita ovat 
muun muassa Intia, Kiina ja mus-
limimaat, kuten juuri Syyria.

Sansan yhteistyökumppani, 
kristillinen mediajärjestö TWR 
(Trans World Radio) on jakanut 

satoja radioita pakolaisleireillä 
asuville syyrialaisille. 

Auvinen toteaa, ettei televisio-
kaan ole harvinainen laite pako-
laisleirillä.  Lapset katsovat las-
tenohjelmia, paljon myös kristil-
listä SAT-7 Kids -kanavaa. SAT-7 
on myös Sansan yhteistyökump-
pani maailmalla.

Auvisen mukaan kristillisissä 
ohjelmissa välitetään sanoman li-
säksi arjessa selviytymiseen liit-
tyviä ohjeita. 

– Pakolaisleireillä kuultavat 
lähetykset saattavat sisältää neu-
vontaa, miten vanhemmat voivat 
huolehtia pakolaisleirillä lasten-
sa terveydestä. Afrikassa radiolä-
hetykset voivat kertoa esimerkik-
si karjanhoidosta. 

– Kristillinen toivo kiinnittyy 
arkeen, Auvinen painottaa.

Jälkihoitoa tarvittaisiin
nykyistä enemmän
Sansan taloudellista tilannetta 
vaikeuttaa tällä hetkellä Helsin-
gin ja Vantaan seurakuntayhty-
mien kolmisen vuotta sitten te-

kemä päätös olla tukematta jär-
jestöä taloudellisesti.

– Ratkaisua perusteltiin suh-

Media tavoittaa miljardeja
lainauksia Sansan mediajohtaja juha auvisen 
puheesta Medialähetyspäivillä Oulussa 14.–15.6.

tautumisella naispappeuteen ja 
homoseksuaalisuuteen. Sansas-
sa päätöstä pidetään yhä epäoi-
keudenmukaisena. Me liitymme 
näissä kahdessa asiassa Suomen 
kirkon linjauksiin, Auvinen sel-
vittää.

Sansan viime vuoden talous-
arvio oli alijäämäinen. Auvisen 
mukaan toimintoja onkin pak-
ko laittaa tiukasti tärkeysjärjes-
tykseen. 

Hän harmittelee, että talous 
jarruttaa esimerkiksi Intiassa me-
dialähetystyön jälkihoitoa.

– Ihmisten tarve saada vasta-
uksia hengellisiin kysymyksiin on 
käsittämättömän suuri. He lähes-
tyvät tv- ja radiotoimituksia.

– Niissä tulisi olla riittävästi 
henkilöstöä vastaamaan yhtey-
denottopyyntöihin, Auvinen sa-
noo. 

riitta hirVoNEN

K a r in  Wäsp i ,  T W R

Kovia kokeneita pakolaislapsia yritetään lastenohjelmissa lohduttaa ja auttaa 
purkamaan ahdistusta.

• Yhä useammat kuuntelevat radiota, katselevat televisiota, 
käyttävät kännykkää ja internetiä, ja siksi ihmisille tulee vie-
dä evankeliumia näillä välineillä.

• Viime syksynä TWR-Intian työyhteydessä alkanut hindin-
kielinen televisiotyö on osoittautunut hyvin tulokselliseksi. 
Jopa niin, että se herättää myös vastustusta.

• Sansan työn painopiste on Aasiassa, missä elää yli 60 pro-
senttia maailman väestöstä ja yli 83 prosenttia ei-kristityis-
tä. 

• Näkynä on viedä evankeliumi median avulla kahden mil-
jardin ihmisen ulottuville vuoden 2015 loppuun mennessä. 

• Kun evankeliumi Jeesuksesta saavuttaa ihmisen sydämen 
kuulemisen ja uskomisen kautta, tämä muuttaa häntä, hä-
nen ympäristöään ja koko yhteiskuntaa.
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Kesäinen juhlaväki saa 
tulla kirkkoon sellaisena 
kuin on. Vai saako? 
Kirkkoetiketti ei ole 
ankaraa kuria, vaan iloista 
toisten huomioimista,
tapakulttuurin 
asiantuntija toteaa. 
Kokenut rippipappi 
iloitsee monen 
nykynuoren halusta 
pukeutua hyvin.

Kirkkokäytös poikkeaa il-
lanvietosta lähiöbaarissa.

– Kirkko koetaan py-
hänä tilana, jossa rauhoi-

tutaan ja hiljennytään. Kirkko 
on kristitylle pyhän kokemisen 
paikka, jota kunnioitamme käy-
töksellämme ja siihen sopivalla 
asulla, Tuiran kappalainen Pasi 
Kurikka toteaa. 

Kurikan mukaan kunnioitus-
ta osoittaa esimerkiksi se, että 
miehet ottavat kirkkoon tulles-
saan lakit ja myssyt päästä ja nai-
set peittävät paljaat olkapäät esi-
merkiksi huivilla. 

Pukeutuminen 
kiinnittää huomiota
Pasi Kurikka on ilokseen nähnyt, 
että on paljon nuoria, joille kon-
firmaatio on juhla, johon he mie-
lellään pukeutuvat hyvin: pojilla 
voi olla jopa puku päällä. 

Kokenut rippipappi huomaut-
taa, ettei konfirmoitavien käyt-
tämä pitkä alba peitä kuitenkaan 
kaikkea. Kirjavat paidat näkyvät 
alban läpi. Valkean puvun jatkee-
na lenkkarien lika korostuu. Ri-
saiset ja rapaiset housunlahkeet 
vilkkuvat helposti helman alta 
alttarilla polvistuessa. 

Etenkin vanhempaa väkeä är-
syttää epäasiallinen pukeutumi-
nen, Kurikka tietää. 

– Seurakuntaan otetaan varta 
vasten yhteyttä ja valitetaan kon-
firmoitavien epäsiisteistä lenkka-
reista, jalkapallokengistä tai mor-
sianten paljaista hartioista. 

Jokaiselle löytyy 
sopiva paikka
Mihin kirkossa saa istua, miettii 
moni vihkikirkkoon tullessaan. 

Vanhan hääetiketin mukaan 
kirkossa morsiamen suku ja ystä-
vät istuvat kirkon takaosasta kat-
soen vasemmalla puolella ja sul-
hasen oikealla.

Ystävät istuvat taaempana 
kuin sukulaiset. Bestmanin ja 
kaason on järkevää istua edessä. 

Useissa seurakunnissa konfir-
moitavien kummit kutsutaan alt-
tarille kummilastaan siunaamaan. 
Heitä opastetaan istumaan eteen, 
jotta matka alttarille olisi lyhyt. 

Lapset ovat 
kirkkoon tervetulleita
Lapset ovat herttaisia, mutta joi-
denkin juhlavieraiden mielestä 

Kaunis käytös nostaa juhlamielen

joskus myös häiriöksi kirkossa. 
Pasi Kurikka on eri mieltä: 
– Ilman muuta lapset saavat 

tulla kirkkoon. Meidän pitää hy-
väksyä, että he liikkuvat. Lapsia 
olisi hyvä tuoda mukaan häihin 
ja hautajaisiin, jotta he näkisivät 
ja oppisivat elämää, hän kuvailee. 

Monissa kirkoissa on tarjolla 
lasten viihdykkeeksi kuvakirjoja 
ja niin sanottuja kirkkokavereita. 
Kirkkokaverit ovat nukkeja, jotka 
asuvat usein nätissä mökissä kir-
kon ovella.

kuvaajilla on 
oma etiketti
Valokuvat ovat tärkeitä juhla-
muistoja. Kurikka tietää, et-
tei muutaman kuvan ottaminen 
omalta paikalta kirkon penkistä 
yleensä häiritse tilaisuutta.

– Ehtoollisen aikana ei har-
tautta kuitenkaan pidä rikkoa ku-
vaamalla, hän neuvoo. 

Konfirmaation päätyttyä on 
hyvää aikaa ottaa esimerkiksi 
perheen ryhmäkuvia kirkon pi-
halla, kun nuorella on vielä alba 
päällä ja onnittelukukat sylissä. 

Papin, vihkiparin sekä juhla-
väen keskittymistä häiritsee alt-
tarille ja vihittävien selän taakse 
pyrkivä kuvaaja. 

Parasta olisikin, jos vihkipari 
valitsee yhden valokuvaajan huo-
lehtimaan kuvaamisesta kirkossa. 

Hänelle voi esittää toiveensa 
kuvaamisesta, Kurikka suositte-
lee hyväksi havaittua käytäntöä. 

– Osaavat valokuvaajat ovat 
ajoissa paikalla kirkossa ja käyvät 
tervehtimässä sakastissa pappia, 
jonka kanssa voidaan sopia tar-
kemmin valokuvaamisesta, hän 
vinkkaa.

Puhelimista ja 
savusta kiusaa
Harva tarvitsee puhelinta kirkko-
juhlan aikana. Tästä huolimatta 
moni ottaa kännykkänsä kirk-
koon mukaan. 

Joskus puhelimen sulkemises-
ta muistutetaan kirkkohetken al-
kaessa. 

Entä jos puhelin silti pärähtää 
soimaan kesken kaiken?  

– Parasta on hiljentää kännyk-
känsä paikallaan istuen. Kävele-

Etiketti on turvallisuutta

mään lähteminen soivan laitteen 
kanssa häiritsee tilaisuutta vielä 
enemmän, neuvoo Kurikka.

Kirkot ovat savuttomia alueita. 
Jos tupakointi on välttämätöntä, 
on kohteliasta siirtyä kirkkoalu-
een ulkopuolelle sauhuttelemaan. 

Sätkä suussa riisiä vihkipa-
rin päälle heittelevä kirkkovieras 
tuomitaan nettipalstojen keskus-
teluissa.

raiJa kUrki

Etiketti ei ole rikoslaki vaan iloinen asia. 
Myös kirkkoetiketti.

– Etiketin mukaan käyttäytyvä pystyy 
olemaan rauhassa ja keskittymään tilai-

suuteen, oululainen tapakouluttaja Markus H. 
Korhonen tiivistää. 

Kirkossa hyviin tapoihin kuuluu peittää pal-
jaat olkapäät, sillä siellä on mietittävänä syväl-
lisempiä asioita kuin oma hemaiseva ulkonäkö, 
Korhonen kärjistää. 

Hän painottaa kuitenkin, että etikettivirheestä 
huomauttaminen on virhe. Kaikkein suurin vir-
he on toisen nolaaminen. Jalointa on estää etiket-
tiä tuntematonta joutumasta noloon tilanteeseen. 

– Niin sanottu etikettigestapo miettii koko 
ajan, mikä on oikein ja mikä väärin. Tärkeintä 
on keskittyä tilaisuuteen eikä virheisiin. Kirk-
ko ei tuomitse, kuten kliseisesti väitetään. Kir-
kon luonteeseen kuuluu suvaitsevaisuus, Korho-
nen sanoo. 

– Etiketti ei jäykistä juhlia, hän lisää.
Korhosen mukaan henkilökohtainen mielty-

mys ei ole yhtä kuin hyvä käytös. Hän sanoo, et-
tä on tärkeää kunnioittaa niitä tapoja, jotka val-
litsevat kussakin yhteisössä.

– Kenen maa, sen uskonto. Luterilaisessa kir-
kossa otetaan hattu pois ja sillä siisti. Lakin otta-
minen päästä kirkkoon tullessa muistuttaa kun-
nioituksesta Jumalaa kohtaan. Juutalainen ei kä-
vele kipa päässä luterilaiseen kirkkoon, eikä ken-
gät jalassa mennä islamilaiseen moskeijaan. 

Korhosen mukaan etiketti on turvajärjestel-
mä uudenlaisessa tilanteessa. Hänellä on muita-
kin vertauksia käyttäytymissäännöille:

– Etikettiä voi verrata liikennesääntöihin. Lii-
kenne sujuu, kun kaikki noudattavat niitä. Mut-
ta kun kolari uhkaa, on parempi rikkoa sääntöjä 
ja väistää vaikkapa jalkakäytävälle. 

Jos luulee tuntevansa etiketin, pitää myös sie-
tää enemmän kuin muut ja ymmärtää niitä, jotka 
eivät tiedä käyttäytymissäännöistä yhtä paljon. 

Tämä lähimmäisenrakkauden periaate löytyy 
Raamatustakin, Korhonen muistuttaa.

lapsia olisi hyvä 
tuoda mukaan häihin 
ja hautajaisiin, 
jotta he näkisivät ja 
oppisivat elämää.

Pasi Kurikka

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Alba helpottaa konfirmoitavia juhlavaatteiden valinnassa, mutta joitakin yksityiskohtia jää itse ratkaistavaksi. Kunnioittava asenne kirkkotilaa, konfirmaatiota ja juhlaväkeä 
kohtaan on pukeutumisetiketin tärkein sisältö.



6    Nro 22     19.6.–3.7.2014

   urut soivat aiempaa 
komeammin seurakuntalaisille

Muhoksen urkujen 
peruskorjaus ei alkanut 
ilman soraääniä. 
urkuasiantuntijoiden 
mukaan kalliimmalla 
urakoitsijalla oli muita 
parempi osaaminen 
erityisesti urkujen 
uudelleen äänityksessä.

Muhoksen kirkkoval-
tuusto päätti kesäkuun 
alussa, että 1968 val-
mistuneiden urkujen 

peruskorjaus uskotaan Urkura-
kentamo Martti Porthan Oy:lle. 
Tarjousta oli pyydetty myös kah-
delta muulta urkurakentamolta, 
Sotkamon Urkurakentajilta ja Ur-
kurakentamo Veikko Virtaselta.

Seurakunnan kanttori Os-
si Kajava pitää tervakoskelaisen 
Martti Porthanin valintaa perus-
teltuna, vaikka sotkamolaisten 
tarjous oli yli 50 000 euroa, noin 
kolmanneksen halvempi.

– Ammattitaito ratkaisi valin-
nan Martti Porthan Oy:n hyväk-
si, Kajava toteaa urkupäätökses-
tä, joka herätti kirkkovaltuustos-

sa kaksi eriävää mielipidettä.
– Martti Porthanin muita pa-

rempi osaaminen on urkujen uu-
delleen äänityksessä. Urkujen 
soinnin parantamista painotet-
tiin tarjouskilpailun pisteytyk-
sessä.

– Urkujen teknisestä rakenta-
misesta – soittimen soitettavuu-
den ja toimintavarmuuden lisää-
misestä – olisivat selviytyneet to-
dennäköisesti samanveroisesti 
myös kaksi muuta urkurakenta-
moa, Kajava arvioi.

Muhoksen urkujen peruskor-
jauksen kokonaiskustannus on 
noin 160 000 euroa.

Esimerkkikohteet
vakuuttivat
Muhoksen urkujen peruskorja-
ukseen perehtynyt työryhmä on 
vieraillut muun muassa Helsin-
gin Kannelmäen ja Kirkkonum-
men seurakunnissa sekä Kajaa-
nin pääkirkossa, joissa on tehty 
vastaavanlainen urkujen korjaus 
kuin Muhoksella on edessä.

Esimerkit vakuuttivat Kajavan 
ja muut ryhmäläiset.

Kaikkien kolmen tarjouskil-
pailussa mukana olleiden tehtä-

vänä oli esittää selkeä näyttö sekä 
urkujen tekniikan korjausosaa-
misesta että työn laadusta urku-
jen uudelleen äänityksessä.  

Muhoksen urkujen korjaus-
ta asiantuntijana valmistelemas-
sa ollut urkuri, urkujenrakentaja, 
professori emeritus Pentti Pelto 
Kangasalta toteaa, että kalliimpi 
korjaus takaa muhoslaisille entis-

tä paremmin soivat urut ja myös 
luotettavammin toimivat urut. 

Korjaustöiden jälkeen seura-
kuntalaisten on aiempaa luonte-
vampaa laulaa urkujen säestyk-
sellä, hän lupaa.

Hyvin tehty työ tarkoittaa seu-
rakunnalle takuuta siitä, ettei ur-
kujen uusiminen ole edessä lähi-
vuosikymmenien aikana, Pelto 

vakuuttaa. 
Kaleva kertoi verkkosivuillaan 

tiistaina, että Sotkamon Urkura-
kentajat aikoo valittaa Muhok-
sen urkujen korjauspäätöksestä 
markkinaoikeuteen.

riitta hirVoNEN

Terveys ja Hyvinvointi
PARTURI-KAMPAAMO

Marja Huhtakangas
Kuivastie 21 as. 43, Tuira

puh. 045 134 7171
Kotikäynnit lähialueille.

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

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Terveys ja Hyvinvointi
-palveluhakemisto 

ilmestyy 
kerran kuukaudessa.
Seuraavan kerran se 

ilmestyy 31.7. 

Ilmoitusmarkkinointi  
Pirjo Teva 

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

ASIANTUNTIJALUPAUS:

A r k i s t o  /  Re i j a  Haa p a la in e n

Muhoksen urut ovat lähes 50 vuotta vanhat ja peruskorjauksen tarpeessa.
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lempeys on kiivautta 
kiinnostavampaa
Professori Martti 
nissinen lähtisi kernaasti 
kesälomareissulle 
raamatun serkusten, 
johannes Kastajan ja 
jeesuksen seurassa. 
Kirkossa hän kuuntelisi 
mieluimmin jeesusta.

Juhannus on Johannes Kas-
tajan juhla. Kiivaana mie-
henä tunnettu Johannes oli 
Raamatun mukaan Jeesuk-

sen serkku. 
Syntisiä armahtava Jeesus 

tuntuu lempeältä mieheltä ver-
rattuna serkkuunsa, äkkivää-
ränoloiseen Johannekseen, joka 
pukeutui kamelinkarvoihin ja 
viihtyi erämaassa.

Kumman tyyli puree sinuun 
enemmän, Vanhan testamentin 
eksegetiikan professori Martti 
Nissinen? 

– Täytyy myöntää, että minus-
takin Jeesuksen tyyli tuntuu lä-
heisemmältä. Tulisin varmaan 
paremmin toimeen ”syömärin ja 
juomarin, publikaanien ja syntis-
ten ystävän” kuin askeettisen tuo-
mionpasuunan kanssa.

Myös Jeesus osasi kovan pu-
heen. Miksi sukulaismiehet oli-
vat näin ehdottomia? Eikö lem-
peällä sanalla herätellä ihmisiä 
Jumalan mielen mukaiseen elä-
mään?

– Ehdottomuus kuuluu vai-
kuttavaan puheeseen ja on teho-
kas retorinen keino saada ihmi-
set kuuntelemaan. Jeesuksen eh-
dottomuutta on tulkittava rak-
kauden läpi, Johanneksesta en ole 
niin varma. 

– Johannes kertoo valmista-
vansa tietä Jeesukselle, joka sit-
ten kuitenkin yllättää Johannek-
sen itsensäkin. Johannes joutuu 
kysymään Jeesukselta, että sinä-
kö se tosiaan olet, jonka oli mää-
rä tulla.

– Miksi usko ja ehdottomuus 
tuntuvat kuuluvan usein yhteen?  
Puhutaanhan Jumalasta mieluus-
ti lempeänä ja rakastavana Isänä, 
joka ymmärtää ihmisen heikko-
uksia ja auttaa heitä hädässä?

– Ehdottomuus on asenne, 
jonka voi yhdistää mihin tahansa 
ja jota voi käyttää toisen ihmisen 
hyväksi tai vahingoksi. Usko on 
mahdollista ilman ehdottomuut-
takin. Ehdottomuus ilman rak-
kautta tekee pahaa jälkeä, siitä on 
todisteita yllin kyllin. 

– Rakkaus on enemmän kuin 
asenne. Rakkaus on Kristus meissä.

Kumpaa moderni nykyihminen 
sietäisi pitempään, Jeesusta vai 
Johannes Kastajaa?

– Riippuu tietysti ihmisestä. 
Modernit nykyihmiset ovat ai-
van yhtä erilaisia keskenään kuin 
Jeesuksen ja Johanneksen kuuli-
jat olivat. Toisiin ihmisiin veto-
aa suoraviivaisempi viesti kuin 
toisiin. 

Kumpaa sinä itse haluaisit 
kuunnella sunnuntaiaamun ju-
malanpalveluksessa kotikirkos-
sa?

– Jeesusta, koska Johanneksel-
la ei ole vielä evankeliumia.

Kumman oppeja on helpompi 
noudattaa elämässään?

– Johanneksen. Lakia on aina 
helpompi noudattaa kuin evan-
keliumia.

Jos seuraisimme Mestarina Jee-
suksen sijaan Johannesta, oli-
siko kristityn elämäntapa toi-
senlainen kuin mihin Jeesuksen 
elämä ja opetukset meitä viitto-
vat ja velvoittavat?

– Uuden testamentin pohjalta 
on vaikea hahmottaa Johannek-
selle Jeesuksesta riippumatonta 
opetusta. Johannes viittaa itse-
ään suurempaan, eikä Uuden tes-
tamentin lukijaa kutsuta seuraa-
maan Johannesta vaan Jeesusta. 

– Siksi on vaikea sanoa, mil-
lä tavalla Johannesta seurattai-
siin muuten kuin katsomalla Jee-
sukseen.

Mikä oli sinun mielestäsi Jee-
suksen radikaalein oppi? Entä 

Johanneksen?
– Jeesuksen opeista lähimmäi-

senrakkaus on kaikessa tuttuu-
dessaan radikaalein. Johannek-
sella taas totaalinen suunnan-
muutos, mitä se sitten käytän-
nössä tarkoittaneekin.

Poikkeavatko serkusten kan-
nanotot ja asenne vallankäyttä-
jiä kohtaan toisistaan?

– Johannes arvostelee suoraan 
Herodeksen naisasioita. Jeesus 
taas tuntuu joskus välinpitämät-
tömämmältä: ”Antakaa keisarille 
mikä keisarille kuuluu”. 

– Mutta kyllä Jeesuskin joskus 
hermostuu. Välikohtaus temp-
pelissä, jossa pöydät kaatuivat ja 
jakkarat lensivät, oli toki vahva 

viesti vallankäyttäjille. 
– Johannes menettää päänsä ja 

Jeesus naulitaan ristiin, joten ai-
nakaan lopputulos ei tunnu riip-
puneen asenteesta.

Kumman kanssa tekisit mie-
luummin kesälomamatkan Suo-
men suvessa?

– Mielelläni ottaisin takapen-
kille molemmat ja kuuntelisin, 
millaista juttua siellä serkukset 
iskevät keskenään. Varmaan op-
pisin heiltä jotakin tärkeää.

riitta hirVoNEN

Juhannuksen raamatuntekstit ja 
kiiminkiläispastorin Seija Helomaan 
hartaus sivulla 11.

Vastarannan Kiiskenä Rauhan 
Tervehdykseen piirtävän Erkki Kiisken  
kuvituksessa Johannes Kastaja ja Jeesus 
ovat siirretty nykyaikaan. 

Erkki K
iiski
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uutta yhteistyötä 
veteraanien hyväksi 
tuore lakimuutos auttaa 
löytämään veteraanit, 
jotka eivät saa heille 
kuuluvia palveluja. 
Helsingissä heitä etsivät 
vapaaehtoiset. Oulun 
Diakonissalaitos on 
kiinnostunut etelän 
kokeilusta.  

Sosiaalialan järjestö Hel-
sinkiMissio ja Sotavete-
raaniliitto sopivat keväällä 
harvinaislaatuisesta yhteis-

työstä veteraanien auttamiseksi.
Yhteistyökokeilun alkuun-

panija, Sotaveteraaniliiton val-
tuuttama edunvalvonta-asia-
mies Heikki Järvinen auttaa liit-
toa eduskuntaan ja ministeriöi-
hin kohdistuvassa edunvalvon-
tatyössä.  

– Sosiaali- ja terveysministeriö 
toimii kaavojen mukaan. Kunnat 
ja me tiedämme, mikä on todel-
lisuus kentällä. Sotaveteraani-
en keski-ikä on tällä hetkellä 90 
vuotta. Kuntoutuksen ja etenkin 
kotiin vietävien palveluiden tarve 
kasvaa koko ajan.

Valtio maksaa kunnille mää-
rärahat kuntoutusta ja kotiin vie-
täviä palveluja varten. Kuntien 
velvollisuus on vastata veteraani-
en hoivasta ja huollosta. 

helpotusta veteraanien
tavoittamiseen
Ongelmana on tähän asti ollut 
rintamatunnuksen omaavien ve-
teraanien tavoitettavuus erityi-
sesti isojen kuntien alueella. Tänä 
keväänä tehty lakimuutos muut-
ti tietosuojasäännöksiä niin, että 
Kela saa luovuttaa kunnille suo-
raan veteraanien yhteystiedot. 

Lakiuudistus helpottaa kun-
tia velvollisuutensa täyttämises-
sä. Yksikään kunta ei enää voi ve-
täytyä sen taakse, ettei tietäisi ve-
teraanien yhteystietoja. 

Heikki Järvisen mukaan Hel-
sinkiMission yhteistyökokeilussa 
kolmas sektori tulee mukaan aut-
tamaan kuntia tunnistamaan ne 
veteraanit, jotka eivät tähän asti 
ole olleet palvelujen piirissä.

Sotaveteraaniliitto tekee yh-
teistyötä myös kolmannen sek-
torin muiden järjestöjen kanssa.

– Muun muassa Lions-liike on 
ottanut veteraanit sydämenasiak-
seen, iloitsee Järvinen.

 
isot järjestöt yhteistyössä 
veteraanien hyväksi
Kun HelsinkiMission uusi asia-
kas osoittautuu veteraaniksi, jär-
jestön vapaaehtoistyöntekijä kar-
toittaa hänen avuntarpeensa ja 
antaa myös käytännön apua ve-
teraanietuuksien hakemisessa.

HelsinkiMissio ei kuiten-

kaan tee varsinaista etsivää työtä 
ikäihmisten parissa, joten yhteis-
työkumppaneita tarvittiin lisää, 
HelsinkiMission kansalaistoi-
minnan johtaja Henrietta Grön-
lund kertoo. 

– Yhteistyökumppaniksi kut-
suttiin Helsingin Diakonissalai-
toksen Seniori-Vamos hankkeen 
edustajia, hän selvittää

myös seurakunnan
apu hyödyksi
– Seniori-Vamos on etsivän ja 
jalkautuvan vanhustyön projek-
ti Kallion kaupunginosassa. Et-
simme heikoimmassa tilanteessa 
olevia vanhuksia. Kun uusi asia-
kas löytyy, tarkistamme samal-

la, kuuluisiko hänelle sotavete-
raaneille tarkoitettuja etuuksia ja 
palveluja, Seniori-Vamos-hank-
keen projektipäällikkö Tarja Jal-
li kertoo.

Seniori-Vamos saa Sotavete-
raaniliitolta listan jäsenistä, jotka 
eivät ole veteraanitukien ja -pal-
velujen piirissä. 

Jallin mukaan listaa on luvan 
saamisen jälkeen jaettu myös 
Kallion seurakunnan ja kaupun-
gin kotihoidon kanssa. 

– Ilman listaa eivät välttämät-
tä tulisi esille esimerkiksi muisti-
sairaiden sotaveteraanien oikeu-
det palveluihin. 

– On myös niitä, jotka eivät 
tiedä, että palveluja olisi tarjol-

la. Tukiviidakko on sellainen, et-
tä harvoin avun tarvitsija itse tie-
tää, kuka on palveluiden järjestä-
jä ja tuottaja.

oDL: Systemaattista
etsintää ei ole aloitettu
Oulun Diakonissalaitoksen dia-
koniajohtajalla Hannu Rahikai-
sella ei ole tiedossa, että Oulus-
sa olisi vireillä vastaavanlaista 
yhteistyöhanketta sotaveteraani-
en auttamiseksi. 

– Aivan hyvin sellainen yhteis-
työ voisi olla mahdollista. Meillä 
on tiiviit ja hyvät yhteydet paikal-
lisiin veteraanijärjestöihin, sanoo 
Rahikainen. 

– Systemaattista sotaveteraa-

nien etsintää ei ole kuitenkaan 
aloitettu. Kartoitamme pikim-
miten yhteistyössä veteraanijär-
jestöjen kanssa sotaveteraanien 
tilanteen ja pyrimme löytämään 
mahdolliset, tukea vaille jääneet 
veteraanit.

Oulun Diakonialaitos ylläpi-
tää muun muassa Sotainvalidien 
Veljeskotia ja järjestää kuntoutus- 
ja avustajapalveluita sotaveteraa-
neille. 

Vuoden alusta alkoi kaikille 
ikäihmisille tarkoitettu Keikka-
palvelu, jonka kautta saa kerta-
luonteista apua vapaaehtoistyön-
tekijöiltä. 

raiJa kUrki

R a i j a  Ku r k i

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

Heikki Järvisen vanhemmat olivat sotaveteraaneja. Äiti kehotti Heikkiä: "Vyötä kupeesi, tervaa jalkapohjasi, nyt on sinun vuoro lähteä hommiin." 
Sotaveteraaniliiton liittopäivien näyttelyssä oli esillä muun muassa rintamasotilaskotisisaren ja kadetin vanha puku.

Reservin vääpeli Matti Aitto-ojalla oli kunnia 
olla mukana Sotaveteraaniliiton liittopäivi-
en seppelpartiossa Oulussa viime viikolla. 

Aitto-oja kuului jalkaväen rykmentti 
12:een, ja hän oli rintamalla viisi vuotta. Juhan-
nusta ei tuolloin ehditty liiemmälti juhlia, oulu-
lainen sotaveteraani kertoo.

Jatkosota alkoi heti juhannuksen jälkeen 
25.6.1941. Aitto-oja lähti JR12:n mukana välittö-
mästi Kemijärven Hautajärveltä itärajalle. Saksa-
laisten raskasta kalustoa kuljetettiin teitä pitkin 
ja Suomen sotilaat saivat marssia maastossa jän-
gän puolella. 

Seuraavaan juhannukseen mennessä keripuk-
ki oli sairastuttanut Aitto-ojan. Tauti laski juhla-
mieltä, vaikka juhannussää oli kaunis.

Aitto-ojan viimeinen sotajuhannus kului Kan-

naksella Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alettua.
 – Hyökkäys oli raju ja raaka. Kaikki oli sekai-

sin, miehiä pakeni ja johtajat olivat ihmeissään, 
Aitto-oja muistelee.

Neuvostoliitto valtasi Viipurin 20.6.1944. JR12 
sai käskyn lähteä puolustamaan Viipuria. Paikal-
le päästyään miehet huomasivat yrityksen mah-
dottomaksi.

Tulevaa juhannusta Aitto-oja viettää kaikessa 
rauhassa tyttärensä perheen mökillä Kokkolassa. 

– Toivotaan että aurinko paistaa päivällä ja vain 
yöllä sataa, hän toteaa hyväntahtoisesti Rauhan 
Tervehdyksen lukijoille. 

raiJa kUrki

Juhannukset sodan varjossa

Oululainen Matti Aitti-oja osallistui 
sotaveteraaniliiton liittopäiville Oulussa.
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Hyvää lukemista  
kannesta  
kanteen. 

Tilauskortti
ASKEL

MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 30.9.2014 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.  
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA Kesä14

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi  Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 8 kk hintaan 30 € (norm. 56 e).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Voit tilata

  Soittamalla 
  020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

  Sähköpostilla 
 asiakaspalvelu@kotimaa.fi

  Internetistä 
 www.askellehti.fi/tarjous

30-Vuotisjuhlatarjous  

sinulle ja ystävillesi. 

Tilaa Askel 8 kk hintaan

30€
(norm. 56 €)

Kantaja palvelee lähimmäistä

Lähes kolmekymmen-
tä kiinnostunutta saa-
pui viime viikolla Inti-
ön kappeliin kuulemaan 

lisätietoja arkunkantajan va-
paaehtoistehtävästä. Siitä ker-
toivat Oulun seurakuntien 
hautaustoimen päällikkö Tuo-
mo Vuontisjärvi ja Karjasil-
lan seurakunnan pastori Satu 
Kreivi-Palosaari.

Syyskuun 10. päivä järjes-
tetään vapaaehtoisten arkun-
kantajien perehdytys. Pereh-
dytyksen tavoitteena on va-
paaehtoisten yhtenäinen, ar-
vokas ja sujuva toiminta. 

Kreivi-Palosaari arvioi, et-
tä vapaaehtoinen saa työkut-
sun tavallisesti noin pari viik-
koa ennen kantotehtävää. Sii-
tä saa kieltäytyä, jos se ei so-
vi omaan aikatauluun. Va-
paaehtoiset arkunkantajat ei-
vät osallistu muistotilaisuuk-
siin, elleivät omaiset sitä erik-
seen pyydä. 

Vuontisjärven mukaan 
Oulussa siunaustilaisuuksissa 
on keskimäärin 27 saattajaa. 
Pienemmissä kunnissa heitä 
on enemmän, esimerkiksi Yli-
Iissä noin 70 henkilöä hauta-
usta kohden.

Suntio voi toimia yhte-
nä kantajana, jos ehtii muil-
ta töiltään. Joskus vainaja 
on pitänyt jättää kappeliin ja 

kantaa hautaan vasta, kun seu-
rakunnan työntekijöitä on saa-
tu tarpeeksi kokoon. Lions-klu-
bin kautta on saatu jonkin verran 
apua, mutta lisää tarvitaan.

Viimeinen palvelus 
lähimmäiselle
Matti Isokoski, 53, ilmoittautui 
tilaisuudessa arkunkantajaksi. 
Hän on mukana muussakin va-
paaehtoistyössä, mutta ei aiem-
min seurakunnan puitteissa.

– Lähden mukaan sellaiseen, 
mikä koskettaa. Tehtävä ei vie lii-
kaa aikaa ja on miehille sopiva. 
Haluan auttaa, jotta vainajan vii-
meinen matka olisi sellainen kuin 
sen pitäisi olla. 

– Toivon, että minutkin joskus 

haudataan ja kannetaan, Isokoski 
perustelee mukaan tuloaan.

Isokoski olisi valmis autta-
maan jo kesällä, vaikka viral-
linen perehdytyspäivä on vasta 
syyskuussa. 

Kreivi-Palosaari muistutti lop-
puhartaudessa, että myös Kristus 
kannettiin hautaan. Kristus puo-
lestaan kantaa meitä.

Osallistujamäärä yllätti jär-
jestäjät iloisesti. Muut tehtävästä 
kiinnostuneet voivat kuitenkin 
vielä ottaa yhteyttä Vuontisjär-
veen, tuomo.vuontisjarvi@evl.fi, 
040 510 2839. 

Arkunkantajan ei tarvitse kuu-
lua kirkkoon. 

raiJa kUrki

Vapaaehtoiset arkunkantajat kirjoittivat yhteystietonsa tiedostustilaisuudessa 
kiertäneeseen listaan.

R a i j a  Ku r k i

Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen SRK:n 
suviseurat järjestetään 
27.6.–30.6. Pyhäjoella.

Päivien tunnuslause on jou-
luevankeliumista tuttu raama-
tunlause: Minä ilmoitan teille 
suuren ilon. 

Pyhäjoella val-
mistaudutaan 85 000 
seuravieraan vas-
taanottamiseen. Su-
viseurat ovat Poh-
joismaiden suurin 
hengellinen kesäta-
pahtuma.

Suviseurojen 
ajankohtaista tiedo-
tusta voi seurata Su-
viseurat Pyhäjoella 
2014 -Facebook-si-
vulla. Seuroihin tu-
lija voi lähettää yk-
sityisviestillä kysy-
myksiä Facebook-si-
vulle esimerkiksi su-
viseurojen järjeste-
lyistä. 

Lapsia varten on avattu oma 
suviseurasivusto.

Suviseurojen torstain tiedo-
tustilaisuuden aihe on uskon-
nonvapaus.

– Kevään kuluessa on käyty 
keskustelua uskonnollisten tilai-

suuksien ja kristillisen kasvatuk-
sen asemasta yhteiskunnassa sekä 
kirkon ja valtion suhteista. 

– Se, että valtio on uskonnol-
lisesti neutraali, näyttää johta-
van vähemmistön toivomiin rat-
kaisuihin: kevätjuhlassa suvivir-

si saattoi jäädä pois, 
vaikka enemmistö 
olisi halunnut lau-
laa sen. 

– Luterilaisen kir-
kon ja muiden us-
konnollisten yhtei-
söjen asema yhteis-
kunnassamme heik-
kenee, totesi SRK:n 
johtokunnan pu-
heenjohtaja Ola-
vi Voittonen Päivä-
mieslehdessä 4. ke-
säkuuta.

Pyhäjoen suviseu-
rojen pääjärjestäjä-
nä on Oulaisten rau-
hanyhdistys yhdes-
sä 13 muun lähialu-
een rauhanyhdistyk-

sen kanssa.
Tällä viikolla suviseurojen tie-

dote sisälsi muistutuksen siitä, et-
tä Pyhäjoki on punkkien riskialu-
etta. 

riitta hirVoNEN

Ilo suviseurojen 
aiheena
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noinen.
Klo 18 jumalanpalvelus Pyhäjo-
elta Suviseuroista. Saarnaajana 
opetusneuvos Matti Määttä ja ro-
vasti Niilo Rauhala.

YLE tV 1
La 21.6. Juhannuspäivän Noja-
tuolikirkon piirissä liturgi Ville 
Talolan kanssa keskustelevat pas-
tori, toimittaja Hanna Paavilai-
nen, viestinnän asiantuntija Tuu-
lia Matilainen ja kansainvälisten 
asioiden asiantuntija, muusikko 
Sakari Löytty.
Su 29.6. klo 10 Sateenkaarimes-
su Kallion kirkossa. Saarnaajana 
Jaana Partti.

Oulun ev.lut. seurakuntien ja Sa-
nansaattajien Medialähetyspäi-
viltä tallennettuja videoita löytyy 
You Tubesta: http://www.youtu-
be.com/user/SansaMLP

Toivontuottajien Suviradio soi 
tauotta 3.8. saakka osoitteessa 
www.suviradio.fi. Toivontuotta-
jat on pääkaupunkiseudun seu-
rakuntien sähköisen median toi-
mitus.

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

• 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

Ilmoittaja, 

ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

radio Dei 106,9 mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 mhz,
www.radiodei.fi
Su 22.6. klo 8.45. radiopyhäkou-
lussa Virpi Hyvärinen kertoo Jo-
hannes Kastajasta. Uusinta.
Su 29.6. klo 8.45 radiopyhäkou-
lussa Tuiran seurakunnan lasten-
ohjaajat Marja Raatikainen ja Pir-
jo Kangas kertovat Herran huo-
neesta.

radio Pooki 88,0 mhz,  
kaapeliverkossa 89,5 mhz,
www.radiopooki.fi
Su 22.6. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa Virpi Hyvärinen kertoo Jo-
hannes Kastajasta. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.  
Su 29.6. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa Tuiran seurakunnan lasten-
ohjaajat Marja Raatikainen ja Pir-
jo Kangas kertovat Herran huo-
neesta.

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

Klo 10 jumalanpalvelus Vihannin 
kirkosta. Jumalanpalvelu liittyy 
SRK:n Suviseuroihin.  

Suora lähetys oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 22.6.  klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta
Su 29.6. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta

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 22.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Imatralta. Saarnaajana kappalai-
nen Ritva Tamminen.
Su 29.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Tapiolan kirkosta Espoosta. Saar-
naajana kirkkoherra Päivi Lin-

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

TERVETULOA SIIKAJOELLE 
Siikatörmän leirikeskukseen 

juhannusaattoillan seuroihin 
20.6. klo 19.00 

Tarjoilu alkaa klo 18.00. Seuroja voi kuunnella netistä 
www.oulunrauhanyhdistys.fi kohdasta Kuuntele seuroja. 

Seuratoimikunta

Su 22.6., Su 29.6. Ei seuroja.
Ke 9.7. klo 18 Seurat 
Ben Johnsson, USA.
Tervetuloa!

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 24.6. klo 18.00 Eila Maalismaan ja Jarmo 
Junttilan kodissa, Jyväskyläntie 97 A, Liminka, to 26.6. klo 18.00 Pattijoen 
Pappilassa, su 29.6. klo 15.00 Vanhassa Pappilassa, Asemakatu 6, Oulu, 
su 29.6. klo 18.00 Lamminahon talossa Vaalan Nuojualla,  
su 29.6. klo 19.00 Kestilän kirkossa
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 19.6. klo 19 Lähde-ilta, Jukka Wenström, Tuomo Kokko, ”totuus tekee 
vapaaksi.” Su 22.06. klo 18 Iltakirkko, Kyllikki Mettovaara, aihe: 1 Kor. 
15:12-58, ”Mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen?”. To 26.6. klo 19 Rukous-
ilta, Risto Wotschke, Mika Dorff. Su 29.6. klo 18 Iltakirkko, Pekka Packalén, 
Outi Huczkowski. Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

18.-22.6. Juhannuskonferenssi Keuruulla. 
Ke 25.6. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Raimo 
Karhu, Tarja Liljamo, Jari Virtanen. Pe 27.6. klo 18 
Fresh-grilli-ilta Markkasilla, Luhtitie 5. Su 29.6. 
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Sam ja Päivi 
Tuokkola, Hannu Orava, Ulla Rasinkangas. Ke 2.7. 

klo 19 Ystävän paikka. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. 
www.uskotv.fi TERVETULOA! Rauhallista Juhannusta!

Su 22.6. Jumalanpalvelus klo 11.00.
Su 29.6. Jumalanpalvelus klo 11.00.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT

Jumalanpalvelus lauantaisin klo 11. 
Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot ks. oulu.adventist.fi

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Ke 25.6 klo 19.00.
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 29.6. klo 11.00
JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Tyrnävän seurakunnassa on avoinna 

lastenohjaajan työsuhteen sijaisuus 
ajalle 11.8.2014–27.3.2015. 

Tarkemmat tiedot www.tyrnavanseurakunta.fi

Paikkoja avoinna

Kesäajassa
rauhan tervehdys 

ilmestyy 
kesäkuukausien ajan 
joka toinen viikko.

Seuraava lehti 
ilmestyy torstaina 

3. heinäkuuta.

rauhan tervehdys 
on myös verkossa

Vinkkaa mainoskiellon asettaneelle tuttavallesi, 
että lehti löytyy kokonaisuudessaan netistä:

www.rauhantervehdys.fi
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Luuk. 1: 57-66
Elisabetin aika tuli, ja hän synnytti pojan. 
Kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suuresta 
laupeudesta, jonka Herra oli hänelle osoittanut, 
he iloitsivat yhdessä hänen kanssaan. 
Kahdeksantena päivänä kokoonnuttiin 
ympärileikkaamaan lasta. Muut tahtoivat antaa 
hänelle isän mukaan nimeksi Sakarias, mutta 
hänen äitinsä sanoi: ”Ei, hänen nimekseen 
tulee Johannes.” Toiset sanoivat: ”Eihän sinun 
suvussasi ole ketään sen nimistä.” He kysyivät 
viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoi antaa 
lapselle. Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti 
siihen: ”Hänen nimensä on Johannes.” Kaikki 
hämmästyivät. Samalla hetkellä Sakarias sai 
puhekykynsä takaisin, ja hän puhkesi ylistämään 
Jumalaa.
    Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan, 
ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko 
Juudean vuoriseudulla. Ne, jotka niistä kuulivat, 
painoivat kaiken mieleensä ja sanoivat: ”Mikähän 
tästä lapsesta tulee?” Sillä Herran käsi oli hänen 
yllään.

Matt. 13: 44-46
Jeesus sanoi:
    ”Taivasten valtakunta on kuin peltoon 
kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen 
uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi 
kaiken minkä omisti ja osti sen pellon.
    Taivasten valtakunta on myös tällainen. 
Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi 
yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken 
minkä omisti ja osti sen.”

Luuk. 19: 1-10
Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. 
Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän 
oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän 
halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta 
ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan 
väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin 
matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun 
nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. 
Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja 
sanoi: ”Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun 
on määrä olla vieraana sinun kodissasi.”
    Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten 
Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät 
tämän, he sanoivat paheksuen: ”Syntisen miehen 
talon hän otti majapaikakseen.” Mutta Sakkeus 
sanoi Herralle kaikkien kuullen: ”Herra, näin minä 
teen: puolet omaisuudestani annan köyhille, 
ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan 
nelinkertaisesti takaisin.” Sen kuultuaan Jeesus 
sanoi häneen viitaten: ”Tänään on pelastus tullut 
tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin 
poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen 
Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.”

Mitä silmät ei nää 
Kesä on lomien ja seurakuntatyössä erilaisten leirien aikaa. Itse sain aloittaa kesän rippi-
leirillä. Yhdeksi leirin suosituimmista lauluista kohosi punaisesta veisukirjasta laulu, jonka 
kertosäkeessä todetaan: "Mitä silmät ei nää, sen sydän ymmärtää, totuutta etsii kestävää." 
   Laulu on soinut radioissakin paljon ja oli varmasti nuorille entuudestaan tuttu. Itseäni 
puhuttelee siinä se, kuinka elämän arjen ja juhlan, kriisien ja suvantojen vaihdellessa poh-
jimmaisena ihmisellä kuitenkin on kestävän totuuden etsintä ja Taivaan ikävä. Ihminen 
tietää ja tiedostaa sen, ettei kaikki ole tässä käsin kosketeltavissa. 
   On olemassa enemmän.

Leirillä luettiin Raamattua. Kuultiin Jeesuksen sanat: "Minä olen tie, totuus ja elämä." 
Näyteltiin Jeesuksen vertausta kahdesta rakentajasta - fiksumpi heistä rakensi talonsa kes-
tävälle perustalle. Puhuttiin uskon perusasioista, mietittiin omaa suhdetta niihin. Elämä 
opettaa lisää ja tuo uusia näkökulmia. Tapahtuu kypsymistä ja kasvamista. 

Raamatun äärellä uuden oivaltaminen ei varmaan lopu koskaan. Kristittynä kasvami-
nen jatkuu niin kauan kuin elämä jatkuu. 

Tuo riparilla suosituksi tullut laulu oli otettu veisukirjaan ilman sen ehkä yhteislauluksi 
huonosti taipuvaa c-osaa. Siinä lauletaan: "Humaus niin kuin tuulispää, jostain saapuu, 
yllättää, ja sen sanattoman kaipuun se hellästi tyynnyttää." 

Tuuli on yksi Pyhälle Hengelle Raamatussa annettu vertauskuva: "Tuuli puhaltaa missä 
tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee." (Joh. 
3:8). Tuulen vaikutukset me näemme, mutta emme tuulta itseään. Kun ihminen etsii kes-
tävää totuutta, kaipaa jotain mille ei tunnu sanoja löytyvän, tekee Pyhä Henki hiljaa työ-
tään. Henki kutsuu meitä Jumalan yhteyteen. Hän avaa meille Raamatusta ja elämästä 
näköaloja todellisuuteen, joka on enemmän kuin mitä silmämme näkevät.

Olkoon se sitten kuin humaus tai tuulenpuuska tai olkoon se sitten kasvun ja kypsymi-
sen tulosta, niin sanaton kaipaus tyyntyy Jumalan yhteydessä. Rakastavan Isämme kat-
seelta emme ole koskaan hukassa. Jeesus lupaa: "Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois." 
(Joh.6:37) "Ehkä tänään, ehkä tänään joku löytää Taivaan", niin kuin laulussa lauletaan. 

SEiJa hELomaa
kappalainen, Kiiminki

Sanan aika
Juhannuspäivä lauantai 21.6.2014
Psalmi: Ps. 92: 2-6
1. lukukappale: Jes. 51:3-6
2. lukukappale: Ap.t. 14:15-17
Evankeliumi: Luuk. 1:57-66

w
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Sunnuntai 29.6.2014 
Psalmi: Ps. 18: 17-20, 26-29
1. lukukappale: Sak. 1:3-6
2. lukukappale: 1. Kor. 1:26-31
Evankeliumi: Luuk. 19:1-10

Sunnuntai 22.6.2014 
Psalmi: Ps. 49: 6-10, 16-21

1. lukukappale: Aam. 8:4-8
2. lukukappale: 2. Kor. 8:1-9

Evankeliumi: Luuk. 12:13-21 
tai Matt. 13:44-46
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astu kymmenen 
askelta onnellisempaan 
parisuhteeseen.

Suomen suvessa tuhannet 
parit astuvat sydämet ty-
kyttäen avioliiton sata-
maan ja lukemattomat uu-

det rakkaustarinat saavat aloitus-
lauseensa valoisissa kesäilloissa.

Miten saada rakkaus kestä-
mään tuulet ja tuiskut? 

Rauhan Tervehdys haastatte-
li aiheesta pari- ja seksuaalitera-
peutti  Heikki Syrjämäkeä, joka 
on antanut 10 ohjetta onnellisem-
paan parisuhteeseen. 

Syrjämäki on Tampereen 
ev.lut. seurakuntien perheneu-
vontatyön johtaja.

1) Sulje tietokone ja televisio, älä 
vilkuile puhelinta. Kun vietätte 
aikaa yhdessä, nauti käsillä ole-
vasta hetkestä.

”Perinteisesti on huolehdit-
tu siitä, että lapset pelaavat liikaa 
tietokonepelejä. Nykyään aikui-
setkin saattavat tuntea, että esi-
merkiksi omaan tai puolison ne-
tin käyttämiseen täytyisi saada 
vähän rajaa. 

Sosiaalisessa mediassa on pal-
jon hyvää. Tämän päivän kysy-
mys on, uskallammeko olla sii-
tä pois ollaksemme oman puo-
lisomme ja perheemme kanssa.”

2) Käytä vähemmän alkoholia. 
Älä juo arki-iltaisin tai joka vii-
konloppu.

”Tutkimusten mukaan jat-
kuva alkoholinkäyttö on lisään-
tynyt. Eräiden selvitysten mu-
kaan mahdollisesti jopa joka nel-
jäs pienten lasten isä on alkoholin 
suurkuluttaja. 

Alkoholinkäyttäjä ei päätä, 
häiritseekö hänen juomisensa, 
vaan puoliso.”

3) Ajattele hyvää puolisostasi ja 
osoita olevasi hänestä ylpeä, vie-
lä vuosienkin jälkeen.

”Miten omasta puolisostaan 
ajattelee, sellaisena hänet myös 
alkaa nähdä. Jos ajattelee hy-
vää, hyvät tunteet vahvistuvat ja 
päinvastoin. Jokaisesta myös tun-
tuu hyvältä, että puoliso ei häpeä 
häntä, vaan on hänestä ylpeä.”

4) Opettele kuuntelemaan puoli-
soasi. Tutustu hänen unelmiinsa 
ja ajatuksiinsa, älä kuvittele tun-
tevasi niitä.

”Pitkässä parisuhteessa on pal-
jon oletuksia. Hyvä testi on kysyä 
itseltään: tiedänkö, mistä puoli-
soni unelmoi? Jos kuvittelen tie-
täväni, olenko oikeassa?” 

5) Ymmärrä, että te molemmat 
tulette muuttumaan monella ta-
voin. Näe se rikkautena ja mah-
dollisuutena.
”Muutos kuuluu elämään. Pyri 
näkemään hyvänä sellainen muu-

Rakkaus  kasvaa hyvistä ajatuksista

tos, joka tekee toisen onnelliseksi.
Esimerkiksi lasten kasvettua 

nainen saattaa tulla itsenäisem-
mäksi ja nähdä uusia mahdolli-
suuksia elämässä. Hienoa olisi, 
jos puoliso näkisi tämän hyvänä 
asiana eikä uhkana.”

6) Tarjoa puolisollesi sitä, mitä 
hän haluaa ja tarvitsee, älä sitä 
mitä itse haluat.

”Usein käy niin, että se, joka 
haluaa keskustella kumppanin-
sa kanssa, tarjoaa puhetta. Se, jo-
ka haluaa seksiä, tarjoaa seksiä. 
Se joka tykkää kyläilystä, yrittää 
ilahduttaa toista kutsumalla vie-
raita.

Välillä päädytään koomisiin-
kin tilanteisiin, joissa kumpikin 
tuputtaa sitä, mitä toinen ei ha-
lua. Kannattaa pysähtyä mietti-
mään, mitä toinen todella halu-
aa.”

7) Kysy, miten kumppanisi toi-
voisi sinun muuttavan ajankäyt-
töäsi tai tapojasi ja toteuta hänen 
toiveensa.

”Me miehet syyllistymme jos-
kus ajattelemaan, että jos kysym-
me puolison mielipidettä omiin 
menemisiimme tai tekemisiim-
me, olisimme kuin lapsi, joka ky-
syy äidiltä lupaa joka asiaan. Ky-
se on kuitenkin toisen huomioi-
misesta ja siitä, ettei pidä asioita 
itsestäänselvyytenä.”  

8) Ylläpidä hellyyttä; Kosketa, 
halaa, silitä, suutele kumppa-
niasi ilman, että edes ajattelet 
sen johtavan seksiin. 

”Kosketus ja halaus saavat 
meidät voimaan hyvin. Hellyys 
on tärkeää – olennaista ei ole, 
milloin se johtaa seksiin.”  

9) Puhu kumppanistasi ja hänel-
le tärkeistä ihmisistä aina arvos-
tavasti oli hän itse paikalla tai ei.

”Se miten puolisostasi puhut, 

60-luvulla hääpareille jaetussa 
kirjassa annettiin naiselle neuvoja 
avioliiton koossa pitämiseen.

Nainen. Tiesitkö, mitkä ovat avioliiton 
arkipäivässä kaksi tärkeää, ”kriitillis-
tä” hetkeä? Oikea vastaus on: aamu ja 
miehen kotiintulo.

Ensimmäiseksi aamulla pitää nähdä oma ku-
vansa peilistä, jotta voisi kammata hiuksen-
sa. Myös ennen miehen kotiintuloa vaimon on 
suotavaa kuluttaa kymmenisen minuuttia pei-
lin edessä.

Näin neuvottiin 60-luvun 
loppupuolella julkaistussa 
Hääkirjassa, jota Suomen Kul-
taseppien liiton jäsenet jakoi-
vat kihlasormukset ostaneille 
pareille. 

Kirjassa on lukuisia käy-
tännön ohjeita nuorelle paril-
le – oikeanlaisen kattilan os-
tosta ja tahrojen poistosta si-
sustamiseen ja lastenhoitoon.

Kirja sisältää myös yksinomaan naisille suun-
natun, nimettömän kirjoittajan artikkelin: 
”Osaatko pitää miehestäsi kiinni?” Siinä tuore 
vaimo saa lukuisia neuvoja siihen, miten onnis-
tua pitämään avioliitto kasassa. Sillä:

”Siinä, että olet saanut miehen, ei ole mitään 
ihmeellistä, mutta että saat pidettyä hänet, niin, 
että hän hopeahääpäivänänne ihailee ja rakas-
taa Sinua yhtä paljon kuin hääpäivänä – kas, sii-

nä vasta taito.”
Onnellisen avioliiton salaisuudeksi teoksessa 

paljastetaan paitsi omasta ulkonäöstä ja puhtau-
desta huolehtiminen, myös aviomiehen kohtelu 
silkkihansikkain.

”Älä heti ovella vuodata hänelle omia huolia-
si, kuinka talousrahat eivät riittäneetkään, kuin-
ka uusi lattiavahasi on huonoa, mitä maitokau-
passa kerrottiin naapurin rouvasta, tarvitset uu-
den hatun ja olet juuri ostanut kengät. Miehelläsi 
on lukemattomia, tärkeämpiä asioita mielessään, 
anna hänen kertoa ensin niistä – jos hän haluaa.”

Jos mies ei itse kerro päivästään, vaimon ei 
kannata kysellä turhia, kirja 
neuvoo.

Kaikkein suurimman pai-
non artikkelissa saa kuitenkin 
ulkonäkö. Nuorikkoa neu-
votaan muun muassa välttä-
mään esiintymistä papiljo-
tit päässä miehensä nähden ja 
harjaamaan hampaansa aa-
mulla, sillä: 

”Pahanhajuinen hengitys 
ja keltaiset hampaat saavat miehen kuin miehen 
epäröimään, onko hänen valintansa ollut oikea.”

50-vuotiaana naisen tulee Hääkirjan mukaan 
pyrkiä olemaan suurin piirtein samanpainoinen 
kuin vihkiäispäivänä. Mutta ei siinä kaikki:

”Jokaisen naisen aviovelvollisuuksiin kuuluu 
valvoa, ettei hänen miehensäkään liho liikaa.”

kati LUoma

”Osaatko pitää 
miehestäsi kiinni?”

Pahanhajuinen hengitys 
ja keltaiset hampaat 
saavat miehen kuin 
miehen epäröimään, 
onko hänen valintansa 
ollut oikea.

Miten omasta 
puolisostaan 
ajattelee, 
sellaisena hänet 
myös alkaa 
nähdä. 

Heikki Syrjämäki
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Rakkaus  kasvaa hyvistä ajatuksista
vaikuttaa siihen, miten alat asi-
at nähdä. Vaikka puoliso ei ar-
vostelua kuulisikaan, arvoste-
lija alkaa itse nähdä hänet ne-
gatiivisessa valossa ja se vahin-
goittaa suhdetta. 

Aina eivät pariskuntaa kiin-
nosta samat ihmiset eikä suhde 
puolison lähisukuun ole välttä-
mättä helppo. Jos puhuu puoli-
solleen tärkeistä ihmisistä kiel-
teisesti, tekee heihin suhtautu-
misen itselleen kuitenkin en-
tistä vaikeammaksi.”

10) Älä tee mitään sellaista, 
mikä saa kumppanisi tunte-
maan, että joku muu on häntä 

tärkeämpi. Hän päättää, mikä 
häntä loukkaa, et sinä.

”Pahimpia virheitä on aja-
tella, että tekemällä toisen 
mustasukkaiseksi saa hänet 
rakastamaan enemmän tai toi-
mimaan toisin.  Mustasukkai-
suus ei saa toisessa myönteis-
tä reaktiota aikaan, hyvää saa 
hyvällä.

Suhteen kestämisellä on hy-
vä ennuste, kun kumpikaan 
puoliso ei joudu tuntemaan, 
että joku toinen on häntä tär-
keämpi.”

kati LUoma

Suomen Pipliaseura  |   myynti 010 838 6520  |   myynti@piplia.fi   |   www.pipliakauppa.fi     

www.piplia.fi  ■  

TAHDOTKO 
  PIPLIAN

Vihki- ja rippiraamattu-
valikoimassamme on nyt 
entistä enemmän kansi-
vaihtoehtoja. Pyydä tar-
jous isommista määristä.  

KESÄN HERKIMPIÄ 
HETKIÄ VARTEN 
LÖYDÄT RAAMATUT 
PIPLIASTA.

Saatavana on myös kattava valikoima virsikirjoja. Kysy kesän 
pakettitarjousta, pienoisraamattu ja virsikirja samalla kannella!

Tiedustelut myynti@piplia.fi 

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

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Uusheräyksen 
KESÄSEURAT

KEMPELEESSÄ 
25.–27.7.2014

TERVETULOA!

Ohjelma ja muut lisätiedot 
www.uusherays.fi 

Kesäkukat pihoille,
parvekkeille ja haudoille

ruusu- ja mukulabegoniat
pelargoniat, lumihiutaleet
samettikukat, lobeliat

kukkivat amppelit
jaloruusut, hopealehdet...

Tervetuloa!

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

Palveluja tarjotaan

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267
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Menot Oulun seurakunnissa 19.6.–3.7.2014

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: Nea Vanessa 
Maria Räisänen, Iisa Livian 
Yrjänä, Akseli Benjamin Pil-
tonen, Hertta Kerttuli Saa-
renheimo.
Haukipudas: Abiel Kristian 
Jurvelin, Teppo Jalmari Kaat-
tari, Niilas Joakim Seppänen, 
Vilho Pertti Hermanni Julku-
nen, Sampo Lauri Johannes 
Salo, Niklas Antero Ekonsa-
lo, Oona Selina Kortetjärvi, 
Julius Benjamin Korpi, Ella 
Maaria Manninen, Ellen Alii-
na Räihä, Matias Eino Tapa-
ni Similä, Silja Anneli Partti-
maa, Nooa Eetu Mikael Räty.
Karjasilta: Emilia Hannele 
Marie Colby, Emilia Elisabet 
Hansen-Haug, Eetu Väinö 
Joonas Jokitalo, Atte Juha-
ni Elmer Kylli, Herkko Saka-
ri Kylmäluoma, Anni Eveliina 
Lahdenperä, Lilianna Eliina 
Lepistö, Samuel Nikolai Luok-
kanen, Milo Eerikki Luukkai-
nen, Oona Emilia Nissilä, Aar-
ni Ilmari Nätynki, Joona Ante 
Eerikki Oikarainen, Amanda 
Nea Maaria Pakanen, Bertta 
Malviina Saukko, Juudit Au-
rora Saukko, Enni Alli Alek-
sandra Vänskä, Noel Taneli 
Vänttilä, Emil Antton Johan-
nes Ylitalo, Hertta Liisa Ju-
liaana Haataja, Ronja Sofia 
Heikkilä, Juuso Juhani Kristi-
an Heikkinen, Ella Maria Jo-
sefiina Immonen, Jesper Eelis 
Jokinen, Peppi Maija Matilda 

Jurvelin, Lili Saga Selia Lang, 
Aada Emilia Johanna Lämsä, 
Lassi Johannes Stjerna, Arne 
Tuomas Olavi Tenhunen, Je-
re Eemeli Vallioniemi, Veik-
ka Juhani Vilppola.
Kiiminki: Alina Aurora Kaari-
vaara, Aapo Pauli Ilmari Rau-
daskoski, Johannes Paavo Ju-
hani Peltoniemi, Minea Jose-
fiina Kvist, Aada Olivia Salli-
nen, Alli Auri Hannele Jaara, 
Nea Annika Keskitalo, Alex 
Eerik Jeremias Vänttilä.
Oulujoki: Martti Juhani Erk-
kilä, Eino Tapani Karppinen, 
Julius Elmeri Lohi, Janette 
Johanna Päkkilä, Venla Iida 
Maria Vuolteenaho, Eero Sa-
kari Haapola, Aida Eveliina 
Huotari, Manu Eemil Valtteri 
Jokikokko, Miikkael Tuomas 
Järvelä, Eerika Aurora Kaja-
va, Amalia Mariel Laurila, Ii-
ro Sakari Antero Määttä, Ii-
vo Onni Iivari Nikula, Hilma 
Helena Seppänen, Luca Jo-
hannes Siltakoski, Joni Mik-
ko Matias Vierikko.
Oulunsalo: Seela Helmiina 
Keskinen, Inari Lyydia Seppä-
lä, Edla Olivia Sarajärvi, Kaius 
Toivo Andreas Takala, Maija 
Leena Kärnä.
Tuira: Armi Elviira Hakamä-
ki, Elise Annabel Heinikoski, 
Eemeli Ossian Hietamäki, Aa-
mu Sofia Kangas, Maria El-
len Kasandra Martimo, Wee-
ti Casper Pirttikoski, Mikael 
Jaakko Joakim Pirttiperä, Ji-
ri Johannes Pähtilä, Viljami 

Akseli Rundgren, Oona Emi-
lia Viinamäki, Jaakko Johan-
nes Hauru, Emilia Sofia An-
niina Kantola, Ella Sofia Koi-
vikko, Luka Leo Petteri Läm-
sä, Katri Luna Johanna Mik-
kola, Oiva Pietari Ollila, Emi-
lia Iida Matilda Puolakanaho.

Vihityt
Tuomiokirkko: Olli-Matti 
Ossian Karesvuo ja Iida Ellen 
Leinonen. 
Haukipudas: Jaakko-Pekka 
Johannes Mustikka ja An-
na-Kristiina Malinen, Henry 
Sami Ossian Hintikka ja Tii-
na Maria Arolaakso, Tapani 
Henrik Kyngäs ja Sari Anitta 
Tähtinen, Joni Aukusti Vai-
nio ja Johanna Marianne Pe-
sonen, Tapani Aleksi Riekki 
ja Katri Sofia Vänttilä.
Karjasilta: Toni Henrik Länki-
nen ja Riikka Maria Kytökor-
pi, Tuomas Mikael Laukka ja 
Emma Karoliina Mettovaa-
ra, Auvo Osmo Antero Löy-
tynoja ja Jaana Kaarina As-
pegren, Pekka Juhani Tuomi-
nen ja Ritva Tuulikki Rajala, 
Reima Petteri Haukilehto ja 
Marita Johanna Mäntyvaara, 
Raine Aleksi Kuiri ja Solja Oili 
Annika Kokko, Teemu Heik-
ki Johannes Sarkkinen ja Ta-
ru Tuulia Stjerna, Iikka Olavi 
Ylikoski ja Minna Maria Hau-
tamäki, Aleksi Tapani Laitila 
ja Saara Eveliina Karppinen, 
Hannu Mika Kukkurainen ja 
Jonna Maria Piirainen, Risto 

Kalevi Torvinen ja Heidi Kris-
tiina Kuivas.
Kiiminki: Paulus Joona Saka-
ri Kälkäjä ja Riikka Sofia Mä-
enpää, Ari Tapani Hyrkäs ja 
Tiina Katariina Vuorinen.
Oulujoki: Mikael Kalervo 
Häkkilä ja Tiia Hannele Lah-
tonen, Sami Herman Pelko-
nen ja Sofia Katariina Pyhti-
nen, Juho Jaakko Moilanen 
ja Mari Liisa Ilona Leinonen, 
Mikko Valtteri Pitkäkoski ja 
Jenny Maria Helena Jokikok-
ko, Markku Jaakko Nurmen-
tie ja Kati Elisa Lusikka, Mar-
ko Sakari Wedenoja ja Jenni 
Marika Koivukangas.
Tuira: Juha Markus Nikka-
nen ja Vilma Anniina Niska-
nen, Mika Petteri Tauriainen 
ja Terhi Annukka Karjalai-
nen, Pertti Johannes Lepistö 
ja Anna Sofia Kaivosoja, Tuo-
mo Tapani Simuna ja Mervi 
Johanna Kokko, Kimmo Ari 
Eerik Kellokumpu ja Jaa-
na Seija Kyllikki Alaiso, On-
ni Tapio Härkönen ja Susan-
na Sini-Maaria Lähteenmäki, 
Markus Kristian Dahlström ja 
Virpi Susanna Vahanka. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aune Kaa-
rina Opas 81, Toivo Johan-
nes Penttilä 91, Salli Johan-
na Puusti 89, Juhani Henrik 
Taipaleenmäki 68, Eino Val-
demar Jestilä 85, Bertta An-
nikki Immonen 82, Eeva Liisa 
Kanniainen 82, Heimo Aar-

Juhannusta juhlistetaan 
Oulun ev.lut. seurakun-
nissa monissa erilaisissa 
tapahtumissa. Esimer-

kiksi juhannusaattona 20.6. 
järjestetään Hietasaaren lei-
rikeskuksessa perinteinen 
koko kansan juhannusjuh-
la kello 18 alkaen.

Illan aikana seurataan 
lipunnostoa, lauletaan yh-
teislauluja ja kuullaan ni-
mikkolähettien Satu ja 
Jorma Arkkilan sekä sam-
bialaisten vieraiden Annie 
Kamangan ja hänen tyttä-
rensä Abinin kuulumisia. 
Lisäksi ohjelmassa on kah-
vitarjoilua, makkaranpais-
toa ja arvontaa. Myös kuu-
lovammaiset on huomioitu 
tilaisuudessa ja osa tapah-
tumista tulkataan viitto-
makielelle.

Ennen tilaisuuden alkua, 
kello 15 alkaen kutsutaan 
vapaaehtoisia avustamaan 
tapahtuman järjestelyissä. 
Halukkaat voivat ottaa yh-
teyttä lähetyssihteeri Mari-
ka Alakopsaan, p. 040 574 
7172 tai sähköpostitse ma-
rika.alakopsa@evl.fi.

 

Tunnelmallisen juhannuksen 
voi viettää kaupungissakin

Pihakirkko ja 
kesäkarkelot karjasillalla
Juhannuspäivänä 21.6. 
kannattaa ottaa viltti mu-
kaan ja suunnata Karjasil-
lan kirkolle, sillä kirkon pi-
hamaalla järjestetään piha-
kirkko ja kesäkarkelot kello 
10 alkaen.

Karjasillan seurakunnan 
kappalaisen Kimmo Kiek-
sin mukaan tapahtumalla 
halutaan tuoda tuttuja ju-
hannusperinteitä keskelle 
kaupunkijuhannusta. 

– Kaikilla ei ole mah-
dollisuutta lähteä vaikka-
pa mökille juhannukseksi, 
mutta tunnelmallisen ju-
hannuksen voi viettää kau-
pungissakin.

Messun toimittaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina toi-
mii Ilkka Järviö. Pihakir-
kon jälkeen kesäkarkeloi-
den ohjelmassa on mu-
siikkia, yhteislaulua, pu-
he ja oodi kesälle sekä ju-
hannuskukitus. Ilakoinnin 
ohessa nautitaan myös ju-

hannusmenu. Sateen sat-
tuessa siirrytään sisälle 
kirkkoon.

 
turkansaaressa perin-
teinen juhannushartaus
Juhannuksena järjeste-
tään myös useita jumalan-
palveluksia ja hartauksia. 
Esimerkiksi Turkansaaren 
kirkossa (Turkansaaren-
tie 165) järjestetään juhan-
nusaattona perinteinen ju-
hannushartaus kello 17.30. 
Hartauden pitää Pentti 
Kortesluoma, kanttorina 
toimii Sanna Leppäniemi.

Juhannuspäivänä 21.6. 
Oulujoen seurakunta jär-
jestää kello 10 alkavan 
messun jälkeen kirkkokah-
vit, joihin kutsutaan erityi-
sesti vuonna 1954 Oulujo-
en kirkossa ripille päässeitä 
henkilöitä. Messu pidetään 
Oulujoen kirkossa ja kah-
vitilaisuus noin kello 11.30 
Oulujoen pappilassa.

Kaikki juhannuksen ta-
pahtumat löytyvät Oulun 
ev.lut. seurakuntien netti-
sivuilta, www.oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

Oulun ev.lut. seurakuntien kirkkoherran-
virastojen ja pappien yhteispäivystyksen 
asiakaspalvelu on avoinna juhannusaaton 

aattona 19.6.2014 klo 14 saakka.

Satu Kreivi-Palosaari ja Kimmo Kieksi luonnon helmassa Karjasillalla.
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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
Sanajumalanpalvelus la 
21.6. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Liturgia Jouko Lanki-
nen, saarna Salla Laurila ja 
kanttori Henna-Mari Sivula. 
Kolehti Haitin koulujen jäl-
leenrakentamiseen.
Messu su 22.6. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Jouko Lankinen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Lauri-Kalle Kallunki. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Hanna-
Maija Ollanketo, avustaa 
Kaido Soom ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 29.6. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
saarna Salla Laurila, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki.

Hartauselämä
Herännäisseurat su 29.6. klo 
15, Vanha pappila.

Musiikki ja kulttuuri
Lääninlääkäri, ruustinna 
Lauha Airaksen 100-vuo-
tisjuhlakonsertti ma 7.7. 
klo 14, Oulun tuomiokirkko.  
Maija Tynkkynen cembalo ja 
urut. Kolehti lähetystyölle. 
Juhlakahvit kryptassa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 

p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.

Lapset ja lapsiperheet
Intiön perhekerho to 19.6. 
klo 10, Intiön seurakuntako-
ti. Perhekerho on lasten ja 
aikuisten yhteinen kerho, jo-
hon lapsi tulee aikuisen kans-
sa. Perhekerhossa aluksi hil-
jennymme hartauteen, sit-
ten on kahvien ja mehujen 
aika. Lisäksi kerhossa leiki-
tään, lauletaan, askarrellaan 
ja touhuillaan kaikenlaista. 
Perhekerhoon ei ole ilmoit-
tautumista.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 26.6. klo 
18–20. Lenkkiryhmä starttaa 
keskustan seurakuntatalolta 
torstaisin parillisilla viikoilla. 
Käymme tunnin reippailulla, 
jonka jälkeen nautimme ilta-
palasta ja hartaudesta. 

Muut menot
Tuomiorovastin kirkkokier-
rokset to 19.6. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. 
Bongaa diakoniatyöntekijä 
Rotuaarilla to 3.7. klo 10–14. 
Tule bongaamaan, keskuste-
lemaan ja tutustumaan Ou-
lun tuomiokirkkoseurakun-
nan työntekijöihin.

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.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä 
torstaina 21.8. klo 9.30–15.30 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Olet sydämellisesti tervetullut 
Tuomiokirkkoseurakunnan eläkeläisten leiripäivään 
Hietasaareen. Päivän hinta on 17 €. Ilmoittautuminen 
4.8. mennessä kesätyöntekijä Veera-Maria 
Koivumaalle, p. 040 5747169. 
Kuljetus Hietasaaren leirikeskukseen on linja-autolla. 
Linja-autoreitti kulkee seuraavasti: 
klo 8.45 Heinätorin srk-koti, Aleksanterinkatu 71, 
klo 9.00 Keskustan palvelutalo, Torikadun puoli, 
klo 9.15 Intiön srk-koti, Intiönpolku 2. 
Päivä alkaa aamukahveilla voileivän kera klo 9.30, 
lounas klo 11.30 ja päiväkahvit klo 15. Kotiinlähtö 
noin klo 15.30. Päivän aikana on monenlaista 
ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. Mahdollisen 
esteen sattuessa ilmoitathan siitä välittömästi. 
Leiripäivään valituille lähetetään leirikirje. 

Kesän 
konserttisarja 
tiistaina 22.7. klo 20 
Oulun tuomiokirkossa. 

Kesän konserttisarjan toisessa 
konsertissa esiintyy saksalaisia vieraita, 
Peter Vamosi (pasuuna) ja Karl Echle (urut). 

Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Pianokonsertti
Stephen Whale (Australia) ti 1.7. klo 19–20.15 Oulun tuo-
miokirkossa. Australialainen pianisti Stephen Whale esit-
tää Beethovenin, Chopinin, Griegin ja Rautavaaran pia-
nomusiikkia. Konsertin kesto on noin 70 minuuttia. Va-
paa pääsy.

Haukiputaalla torstaisin klo 20

26.6.  Haukiputaan kirkossa 
Kairos (Päivi Pulkkinen piano ja
laulu, Irina Ahola laulu, Mikko Sorri 
viulu, Leo Loueranta kitara, Roni 
Helminen kontrabasso ja Petteri 
Kuivala rummut). Iltahartaus Juha 
Sarkkinen.

3.7. Seurakuntakeskuksessa
  Aarne Pelkonen baritoni ja Juho 

Alakärppä piano. Iltahartaus Jaakko 
Kaltakari.

10.7. Haukiputaan kirkossa
Terttu Iso-Oja sopraano ja 
Outi Keskisipilä urut. 
Iltahartaus Leena Brockman.

17.7. Seurakuntakeskuksessa
Riikka Vuorijärvi sopraano ja 
Tetyana Kushniruk piano. 
Iltahartaus Juha Sarkkinen.

24.7. Haukiputaan kirkossa
Maria Mannermaa sopraano ja Katri 
Holma urut. Iltahartaus Martti Hei-
nonen. 

31.7.  Haukiputaan kirkossa
Annu Piilonen sello ja Else Sassi urut.
Iltahartaus Jari Flink.

7.8.  Seurakuntakeskuksessa
Uusi Ääni, johtaa Taru Pisto. Solisti 
Outi Äärelä ja Piia Knihtilä piano.
Iltahartaus Arto Nevala.

14.8. Haukiputaan kirkossa
Haukiputaan Mieskuoro, joht. Mihkel 
Koldits. Iltahartaus Jaakko Kaltakari.

21.8. Seurakuntakeskuksessa
Lauluyhtye Cappella pro Vocale.
Iltahartaus Arto Nevala.

28.8. Haukiputaan kirkossa              
Cantio Laudis, johtaa Olli Heikkilä.
Iltahartaus piispa Olavi Rimpiläinen.

Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa

Kesäillan sävelhartaudet
”Soi kunniaksi Luojan!”

Haukiputaalla torstaisin klo 20
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re Olavi Hohti 74, Toivo Ola-
vi Timoniemi 73, Mikko Ve-
li Salmi 65.
Haukipudas: Aili Kirsti Nie-
melä 83, Jorma Jalmari Kel-
lolampi 79.
Karjasilta: Reino Johannes 
Kaappola 89, Simo Johannes 
Mäki-Tuuri 67, Aino Tuulikki 
Sainio 92, Juho Antero Sans-
si 73, Chrisse-Maria Stenfors 
58, Lauri Niskala 86, Pauli 
Veikko Prinkkilä 85, Mai-
la Esteri Impiö 83, Mauri Ju-
hani Kauppi 78, Anne Irene 
Harmainen 57.
Kiiminki: Heikki Väinö Jo-
hannes Leinonen 55, Terttu 
Anneli Jatkola 59.
Oulujoki: Sirkka Sinikka Toi-
viainen 93, Martta Kont-
tinen 86, Yrjö Aatos Ante-
ro Hyvönen 85,  Urho Ola-
vi Pekkala 80, Hemmi Mati-
as Jalo 78, Kirsti Irja Johan-
na Ukonmaanaho 75, Aune 
Kaarina Vuolteenaho 71.
Oulunsalo: Eino Kalevi Hela-
nen 80, Sami Olavi Kuula 35, 
Timo Juhani Helanen  44.
Tuira: Pentti Juhani Juntu-
nen 75, Antti Ensio Järven-
pää 81, Aune Anita Lång 86, 
Helmi Annikki Skurnik 90, 
Seppo Jaakko Juhani Valjus 
86, Eugen Järvelä 95, Pirk-
ko Marjatta Miesmaa 88, Ei-
la Tenno 81, Anna Marjatta 
Kilpinen 65, Rauno Kalervo 
Heikkinen 49.
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Menot Oulun seurakunnissa 19.6.–3.7.2014

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
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä la 21.6. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jari 
Flink, kanttorina Hannu Nie-
melä.
Messu su 22.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Neva-
la, saarna Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Else Sassi. 
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Juha Sarkkinen, saarna Jari 
Flink, kanttorina Anna Käl-
käjä. Konfirmoitavana 5. lei-
ririppikouluryhmä.
Maakirkko ke 2.7. klo 18 Mie-
hikkään saaren laavulla. Ks. 
ilmoitus.

Retket ja leirit
Vanhemman väen retki Ka-
lajoelle ja Ylivieskaan to 17.7. 
Retkimaksu 15 € peritään 
matkan aikana. Maksuun sis. 
matkat, ruokailu ja kahvit se-
kä oppaan palvelut. Linja-au-
ton aikataulu: Häyrysennie-
mi klo 7, Martinniemi, Repo-
lantien pysäkki klo 7.05, Jo-
kivarren vanhustentalo klo 
7.15, kirkkopiha klo 7.25, Re-
vontie, Kellonhovin pysäkki 
klo 7.35, Kiviniemi, Lohitien 
pysäkki klo 7.40, Kello, liike-
keskuksen pysäkki klo 7.45, 
Holstinmäki klo 7.50. Myös 
reitin varrelta voi nousta 
kyytiin. Retki on tarkoitettu 
Haukiputaan seurakunnan 
alueella asuville. Ilm. pe 4.7. 
mennessä, p. 0400 184 853. 
Retki on Haukiputaan seura-
kunnan ja Kotiapuyhdistyk-
sen yhteinen.

Isosten jatkot -leiri 15.–16.8. 
Isoniemen leirikeskuksessa. 
Leiri isosille, jotka ovat käy-
neet isoskoulutuksen ja ha-
luavat pysyä mukana isostoi-
minnassa uusin ulottuvuuk-
sin. Tule leirille kehittämään 
ja miettimään uutta toimin-
taa. Leirin hinta 15 €. Ilm. 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo 31.7. men-
nessä. Lisätietoja Elisalta, 
Tarjalta tai Katrilta. 
Kehitysvammaisten nuor-
ten leiri 29.–31.8. Suvelan 
leirikeskuksessa. Ks. ilmoi-
tus s. 20.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na to 19.6. klo 9–14.

Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisölle 
2.6.–22.8. maanantaista per-
jantaihin klo 10–18, jolloin 
myös kirkon opas on paikal-
la. Voit tutustua Haukipu-
taan kirkkoon ja Mikael Top-
peliuksen kirkkomaalauksiin 
myös internet -osoitteessa 
www.pilvikirkko.fi. Pilvikirk-
ko -sivulla ei ole toiminnallis-
ta ohjelmaa.
Kellonkartanon toimintaa: 
Juhannusjuhlat 20.–22.6., 
Heprean kurssi 26.–29.6. 
Kartanon kirkko sunnuntai-
sin klo 13. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: juhannusseurat la 21.6. 
klo 17 Isollaniemellä.

Kirkkoherra Pauli Nieme-
lä lomalla 9.6.–13.7.2014, vs. 
kirkkoherra Miia Seppänen 
9.–30.6. ja  Juha Tahkokorpi 
1.–13.7.

Jumalanpalvelukset
Perinnejumalanpalvelus la 
21.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Harri Isopahkala, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
Kiimingin Martat järjestävät 
Tapulikahvit messun jälkeen.
Messu su 22.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo
Konfirmaatiomes-
su su 29.6. klo 10 
kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, 
avustavat Aulikki 
Rinta-Säntti ja Esa 
Arbelius, kanttori-
na Sari Wallin.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 
maanantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla. 

Kehitys-
vammaisten 

nuorten lei-
ri Suvelassa pe–su 

29.–31.8. Ks. tarkempi ilmoi-
tus laatikossa.

Lapset ja lapsiperheet
Lasten toiminta on jäänyt 

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.

Leikkipuistopyhis! 
maanantaina 23.6. klo 10–10.30 

Sarkkisenmutkan leikkipuisto, Asemakylä, 
tiistaina 24.6. klo 10–10.30 

Sampantien leikkipuisto, Martinniemi, 
keskiviikkona 25.6. klo 10–10.30 

Isoniityntien leikkipuisto, Santaholma, 
torstaina 26.6. klo 10–10.30 

Torvelantien leikkipuisto, Asemakylä ja 
perjantaina 27.6. klo 10–10.30 

Perhontien leikkipuisto, Kiviniemi. 
Tervetuloa kaikille avoimeen, iloiseen 

leikkipuistopyhäkouluun! Ohjelmassa laululeikkejä, 
hartaus, pullakahvit ja -mehut. 

Säävarauksella! Tied. p. 045 6577 426.

”Soi kunniaksi Luojan!”

Kesäillan sävelhartaudet
Haukiputaan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa 

torstaisin klo 20  

26.6. Haukiputaan kirkossa: Kairos. Päivi Pulkkinen pia-
no ja laulu, Irina Ahola laulu, Mikko Sorri viulu, Leo 

Loueranta kitara, Roni Helminen kontrabasso ja Petteri 
Kuivala rummut. Iltahartaus Juha Sarkkinen.

3.7. Seurakuntakeskuksessa: Aarne Pelkonen baritoni 
ja Juho Alakärppä piano. Iltahartaus Jaakko Kaltakari.

Ks. ilmoitus s. 15.

Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa. Tervetuloa!
Haukiputaan seurakunnan musiikkityö

Diakoniatyön 
taloudellisen 

ajanvarauksen 
puhelin on 

kesätauolla viikot 
27–28 eli 30.6. ja 7.7. 

ei ole ajan-
varausta!

Perinnejumalanpalvelus 
lauantaina 21.6. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Harri Isopahkala, 
kanttorina Jarkko Metsänheimo.

Kiimingin Martat järjestävät Tapulikahvit 
messun jälkeen.

Maakirkko 
keskiviikkona 2.7. klo 18 Miehikkään saaren laavulla. 
Toimittaa Jaakko Kaltakari. Saarnan aikana lapsille 
pyhäkoulu, lastenohjaajat Kati Jussila ja Sarita Kirves. 
Kirkkokahvit ja makkaran paistoa. Venekuljetus San-
taholman piipun venelaiturilta, Santaholman koulun 
läheisyydestä, Santaholmantie 86. 
Lisätietoja Laila Juntti p. 040 8668 319 
laila.juntti@evl.fi.
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kesätauolle. Jatkamme syk-
syllä viikolla 33.

Lähetys
Sydämellinen kiitos sinulle 
vapaaehtoinen, joka annoit 
aikaasi lähetystyön hyväk-
si kuluneena lukukautena: 
rukouksin, lämpöä neuloen, 
kahvileipää leipoen, myyjäi-
siä järjestäen, tapahtumiin 
osallistuen, lähetysjuhlille 
lähtien. Lähetystyö on tar-
vinnut sinun panostasi! Lä-
hetyssihteeri Kirsi Paavola 
jää nyt kesälomalle. Syksyllä 
aloitamme jälleen uurastuk-
sen. Siunattua kesää sinulle!

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 22.6. klo 
18 juhannusseurat, Kiimingin 
kirkko, puhe Risto Kuha.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 22.6. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kolehti nimik-
kokohde; Makumiran teolo-
gisen seminaarin tukemiseen 
(Tumaini university) Tansani-
assa, SLS:n kautta.
Konfirmaatiomessu (Taize) 
su 22.6. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 
Konfirmaatiomessu (Kaak-
kuri 3) su 22.6. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Kolehti ni-
mikkokohteeseen Makumi-
ran teologisen seminaarin 
tukemiseen (Tumaini univer-
sity) Tansaniassa, SLS:n kaut-
ta. Ks. ilmoitus. 
Messu su 29.6. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Satu Krei-
vi-Palosaari, kanttorina Riit-
ta Piippo. Kolehti ulkosuo-
malaistyöhön Kirkkohallituk-
sen kautta.
Messu su 29.6. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, saarna Ville Vak-
kuri, kanttorina Aki Uusitalo.
Konfirmaatiomessu (Kaak-
kuri  1) su 29.6. klo 10, Py-
hän Andreaan kirkko. Ks. il-
moitus. 
Konfirmaatiomessu (Kaak-
kuri  2) su 29.6. klo 14, Py-
hän Andreaan kirkko. Koleh-
ti Xikhelenin kaupunkipro-
jektiin Mosambikissa Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Ks. il-
moitus. 

Hartauselämä
Raamattupiiri to 19.6, 26.6. 
ja 3.7. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Miesten raamattupiiri ke 
25.6. klo 18, Karjasillan kirkko.

Lapset ja lapsiperheet
Lämsänjärven lastenpäi-
vät ovat joka arkipäivä ajal-
la 5.6.–31.7. klo 10–15, paitsi 
juhannusaattona. Lastenpäi-
vien ohjelmaan sisältyy har-
taushetki, ohjattua toimin-
taa, leikkejä, askartelua, pe-
laamista ja retkiä. Lapset saa-
vat päivittäin lämpimän ate-
rian. Lastenpäivien toimin-
ta on ilmaista.  Retkistä pe-
ritään erillinen maksu. Las-
tenpäiville voi ilmoittautua 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Lisätietoa: 
lastenpäivien vastaava oh-
jaaja Kati Naisniemi, p. 044 
3161 471 tai lapsityönohjaa-
ja Marjaana Lassi, marjaana.
lassi@evl.fi.
Perheiden kesäilta ti 29.7. 
klo 18 Lämsänjärven kau-
punkileirikeskuksessa. Ter-
vetuloa koko perheellä. Lu-
vassa mukavaa yhdessä te-
kemistä ja olemista, makka-
ranpaistoa sekä pieni hiljen-
tymishetki. Lisätietoja Ma-
ri Jääskeläinen p. 040 5747 
109. 

Seniorit
Eläkeläisten kesäkerho to 
19.6. klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kesäkerho ti 
24.6. klo 13, Kaukovainion 
kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 3.7. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

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

Tule viettämään loppukesän lupsakoita päiviä Rokuan 
leirikeskuksen uusittuihin tiloihin. 
Ilmoittautuminen osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo tai Karjasillan seurakunnan kansliaan, p. (08) 
5313 200. Ilmoittautuminen 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 Karjasillan diakoniatyönteki-
jät Päivi Rahja ja Anu Kontio.

Konfirmaatiomessut 
Konfirmaatiomessu (Taize) su 22.6. klo 10, 
Kastellin kirkko. Toimittaa Maija Konttinen, 
avustaa Anna Savuoja, kanttorina Juha Soranta. 
Konfirmaatiomessu (Kaakkuri 3) su 22.6. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa Mirjami Dutton, 
avustaa Katja Ylitalo, kanttorina Ilkka Järviö. 
Konfirmaatiomessu (Kaakkuri 1) su 29.6. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Anna Savuoja, kanttorina Eeva Holappa. 
Konfirmaatiomessu (Kaakkuri 2) su 29.6. klo 14, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Anna Savuoja, kanttorina Eeva Holappa. 

Syksyn 2014 päiväkerhoissa 
on vielä tilaa:) 
Päiväkerho on seurakunnan järjestämää varhaiskasva-
tustoimintaa, johon kokoonnutaan kaksi kertaa viikos-
sa, 2,5 h / kerta, joko aamu- tai iltapäivällä. Kerhossa as-
karrellaan, lauletaan ja leikitään sekä satuillaan. Jokai-
seen kerhokertaan kuuluu pieni hiljentymishetki. Ker-
hoon saa ottaa mukaan omat eväät.
Karjasillan seurakunnan 3–5-vuotiaiden päiväkerhoja 
kokoontuu Karjasillan ja Kastellin sekä Pyhän Andre-
aan kirkoissa sekä Maikkulan kappelilla. 
Syksyllä 2014 päiväkerhon voi aloittaa heinäkuun 2014 
loppuun mennessä kolme vuotta täyttänyt lapsi. 
Lisätietoja vapaista paikoista ja toiminnasta voit kysyä 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassilta, p. 040 5747 108 tai 
marjaana.lassi@evl.fi. 

KIRJAVIRTAA
PAPPILASSA

Kirjallisuuspiiri lukevaisille uteliaille keskiviikkoisin 
klo 18–20 Kastellin kirkon pappilassa, Töllintie 38 

27.8. JP Koskinen: Ystäväni Rasputin
Laila Hirvisaari: Minä, Katariina

17.9. Mia Kankimäki: Asioita, 
jotka saavat sydämen lyömään nopeammin

Yasanari Kawabata: Kioto
15.10. Antti Heikkinen: Pihkatappi

Gabriel García Márquez: Sadan vuoden yksinäisyys

12.11. Yiyun Li: Kulkurit
Sahar Delijani: Jakarandapuun lapset

10.12. Satu Koskimies (toim.):
Tämän runon haluaisin kuulla

Granta 1 TAI Granta 2

Lisätietoja antaa pastori Juha Vähäkangas, 
p. 040 5747 158, juha.vahakangas@evl.fi.
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Runomaailmoihin johdattavat Eeva Holma, Eeva-Kaari-
na Sarastamo, Hilkka Patja, Aila Valtavaara, Pirjo Kaup-
pinen ja Juha Vähäkangas. Kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 

Juhannuspäivän 
pihakirkko ja kesäkarkelot 
lauantaina 21.6. klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Pihakirkon toimittaa Kimmo Kieksi, avustajina Satu 
Kreivi-Palosaari, Ville Vakkuri ja Iida Glumoff. Musiikista 
vastaa kanttori Ilkka Järviö. Kolehti Haitin koulujen jäl-
leenrakentamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Pihakirkon jälkeen kesäkarkeloiden ohjelmassa on mu-
siikkia, yhteislaulua, puhe ja oodi kesälle sekä juhannus-
kukitus. Tarjolla on myös juhannusmenu. Omat  piknik-
viltit voi ottaa mukaan. Sateen sattuessa siirrymme si-
sälle kirkkoon.
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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 19.6.–3.7.2014

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
Juhannuspäivän messu la 
21.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Tuomo Kangas.
Sanajumalanpalvelus 22.6. 
kirkossa. Toimittaa Ma-
ri Flink, kanttorina Tuomo 
Kangas. 
Kansanlaulukirkko su 29.6. 
klo 12 museolla. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Kai-
sa Ristiluoma. Kirkkokahvit. 
(Huom. ei jumalanpalvelusta 

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

Jumalanpalvelukset
Hartaus juhannusaattona 
20.6. klo 17.30, Turkansaaren 
kirkko. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu juhannuspäivänä 
21.6. klo 10, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
avustaa Antti Leskelä, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Kirkkokahvit Oulujoen pap-
pilassa.
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 21.6. klo 10, 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Tuo-
mo Rahko.
Messu juhannuspäivänä 
21.6. klo 12, Turkansaaren 
kirkko. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 21.6. klo 12, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Tuomo Rahko.
Konfirmaatiomessu su 22.6. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Sanna Jukkola, avus-
tavat Sanna Karjalainen, Sa-
muli Paldanius ja Tinja Halu-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kynsilehto-Myllyo-
ja-rippikouluryhmät.
Messu su 22.6. klo 10, Yli-
Iin kirkko. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Tuo-
mo Rahko.
Messu su 22.6. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Maakirkko Uumassa su 22.6. 

klo 13, Uuma, Ylikiiminki. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Tuomo Rah-
ko. Uuman seurat.
Messu su 29.6. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa San-
na Jukkola, saarna Tinja Ha-
lunen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Leo Rahko.
Messu su 29.6. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Sanna Jukkola, saarna Tinja 
Halunen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 12, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Leo 
Rahko.

kirkossa klo 10). Ks. tarkem-
mat tiedot ilmoituksesta.

Muut menot
Hartaus to 19.6. klo 11.30, 
Teppola. 
Hartaus ke 25.6. klo 13.30, 
Salonkartano. 
Hartaus ke 2.7. klo 13.30, Sa-
lonkartano. 
Hartaus to 3.7. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.

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

Opastettu hautausmaakierros 
torstaina 26.6. klo 17.30 Oulujoen hautausmaalla. 
Opastetulla hautausmaakierroksella tutustutaan hau-
tausmaan lisäksi myös Oulujoen yli satavuotiaaseen, 
Pohjois-Suomen ainoaan säilyneeseen puujugendkirk-
koon. Hautausmaakierroksen jälkeen on mahdollista 
osallistua myös Kesäillan musiikkihetkeen, joka 
alkaa klo 19 Oulujoen kirkossa. Kierroksen kesto 
musiikkihetkineen on noin kaksi tuntia. 

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

Seniorit
Eläkeläiskerho to 19.6. ja 3.7. 
klo 12, Myllyojan seurakunta-
talo. Ystävän kamarissa.
Eläkeläisten kerho to 26.6. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 

Lähetys
Uuman seurat su 22.6. klo 
13, Uuma, Ylikiiminki. Sa-
massa yhteydessä sanajuma-
lanpalvelus. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma.

Suvilinnun lauluilta 
torstaina 26.6. klo 19 Oulujoen kirkossa. 

Tervetuloa laulamaan kesäisiä yhteislauluja 
Oulujoen kirkkoon!  

Yhteislauluja säestää Sanna Leppäniemi  
ja hartauden pitää Ilkka Mäkinen.

Uuman seurat 
sunnuntaina 22.6. klo 13 Uumassa, Ylikiimingissä. 
Samassa yhteydessä sanajumalanpalvelus. 
Toimittaa Pentti Kortesluoma.

Juhannuspäivän 
21.6. 

kirkkokahvit 
Oulujoen 

pappilassa. 
Kutsumme  erityisesti 

vuonna 1954 Oulujoen 
kirkossa ripille päässeitä 

henkilöitä kirkkokahveille
jumalanpalveluksen jälkeen.

Eläkeläisten kesäkerhot
Myllyojan seurakuntatalossa 3.7. ja 17.7. klo 12. 
Sanginsuun seurakuntakodissa 10.7. ja 24.7. klo 12, 
Ylikiimingin seurakuntatalossa 8.7. klo 12 sekä 
Yli-Iin seurakuntatalossa 15.7. klo 12.

Kansanlaulukirkko 
sunnuntaina 29.6. klo 12 Oulunsalon museolla

Mari Flink, kanttori Taru Pisto, Jukka Nurmela kontrabasso
Kaisa Ristiluoma, harmonikka. Olli Seikkula, kitara ja viulu.
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Sydämellinen kiitos 
sinulle vapaaehtoinen, joka annoit aikaasi lähetystyön 
hyväksi kuluneena lukukautena: 
rukouksin, lämpöä neuloen, kahvileipää leipoen, 
myyjäisiä järjestäen, tapahtumiin osallistuen, 
lähetysjuhlille lähtien.
Lähetystyö on tarvinnut sinun panostasi! 
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Lähetyssihteeri 
Kirsi Paavola jää nyt 
kesälomalle. Syksyllä 
aloitamme jälleen 
uurastuksen. 

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

Kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset  
Messu la 21.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Heikki Jämsä.
Sanajumalanpalvelus la 
21.6. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Ulla Mit-
runen-Nyyssönen, kanttori-
na Anu Arvola-Greus.
Messu su 22.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Ulla Mit-
runen-Nyyssönen, avustaa 
Marko Vanhanen, kanttori-
na Heikki Jämsä.
Messu su 22.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa
Petteri Tuulos, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.
Messu su 22.6. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.
Iltamessu su 22.6. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, puhe Marko Vanhanen, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 25.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus.
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Juha Valp-
pu, avustavat Matti Ketola, 
Marko Vanhanen ja Ulla Mit-
runen-Nyyssönen, kanttori-
na Anu Arvola-Greus. Tuira 
1 -rippikouluryhmän konfir-
maatio.
Messu su 29.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jonne Pirkola, avustaa Niilo 
Pesonen, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 13, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Juha Valp-
pu, avustavat Matti Ketola, 
Marko Vanhanen ja Ulla Mit-
runen-Nyyssönen, kanttori-
na Anu Arvola-Greus. Tuira 
2 -rippikouluryhmän konfir-
maatio.
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Petteri Tuulos, avustavat 
Marja Manelius ja Mikko 
Keskinen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Koskela 2 -rippikoulu-
ryhmän konfirmaatio.
Iltamessu su 29.6. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa Jonne Pir-
kola, kanttorina Mikko Kes-
kinen.
Viikkomessu ke 2.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ul-
la Mitrunen-Nyyssönen, pu-
he Marko Vanhanen, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Pyhän Tuomaan päiväkerho 

12.8. alkaen. Ks. ilmoitus.
Pyhän Luukkaan kappelin 
puuhakerho 15.8. alkaen. 
Ks. ilmoitus.
 

Seniorit
Eläkeläisten kesäkerho to 
19.6. klo 13–14.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Vietä kans-
samme kesäinen hetki. Oh-
jelmassa keskustelua, yhteis-
laulua ja kahvittelua. Muka-
na Paula Kyllönen ja kesä-
työntekijä Elina Koivulahti.
Eläkeläisten kesäkerho to 
26.6. klo 13–14.30, Koskelan 
seurakuntakoti. Vietä kans-
samme kesäinen hetki. Oh-
jelmassa keskustelua, yhteis-
laulua ja kahvittelua. Sään 
salliessa olemme pihalla. Mu-
kana Paula Kyllönen ja kesä-
työntekijä Elina Koivulahti.
Eläkeläisten kesäkerho to 
17.7. klo 13–14.30, Palokan 
palvelukeskus. Vietä kans-
samme kesäinen hetki. Oh-
jelmassa keskustelua, yhteis-
laulua ja kahvittelua. Muka-
na Paula Kyllönen ja kesä-

työntekijä Elina Koivulahti.
Tuiran eläkeläisten leiripäi-
vä Hietasaaressa ke 20.8. klo 
9.30–15, Hietasaaren leirikes-
kus. Tervetuloa viettämään 
kesäistä leiripäivää Hieta-
saareen. Ohjelmassa ulkoi-
lua ja yhdessäoloa. Leirimak-
su 17 euroa sisältää ruokai-
lun, kahvit ja linja-autokulje-
tuksen. Ilmoittautumiset 9.7. 
ja 23.7. klo 9–11 p. 044 3161 
412. Ilmoittautuneille lähete-
tään leirikirje, jossa tarkem-
paa tietoa. Leiripäivässä mu-
kana diakoniatyöntekijät Sa-
mi Riipinen, Saila Luukkonen 
ja Päivi Moilanen.

Muut menot
Juhannusjuhlat pe 20.6. klo 
18 Hietasaaren leirikeskus. 
Ks. ilmoitus.
Tervehdys Ilembulasta ma 
23.6. klo 18, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus.
Naisten ilta Hietasaaressa 
ke 25.6. klo 18–20, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus.

Eläkeläisten 
kesäkerhot 

torstaina 19.6. klo 13–14.30 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Vietä kanssamme kesäinen hetki. Ohjelmassa 

keskustelua, yhteislaulua ja kahvittelua. Mukana 
Paula Kyllönen ja kesätyöntekijä Elina Koivulahti.

torstaina 26.6. klo 13–14.30 
Koskelan seurakuntakodilla. 

Vietä kanssamme kesäinen hetki. Ohjelmassa 
keskustelua, yhteislaulua ja kahvittelua. Sään salliessa 

olemme pihalla. Mukana Paula Kyllönen ja 
kesätyöntekijä Elina Koivulahti.

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.

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 kahvia ja teetä sekä pientä iltapalaa. 

Seuraavat kokoontumiset 9.7. ja 23.7. 
Järjestäjänä Tuiran seurakunnan diakoniatyö.

Juhannusjuhlat 
perjantaina 20.6. klo 18

Hietasaaren leirikeskuksessa.

Lipunnosto, yhteislaulua, seurat, vieraana 
Tuiran seurakunnan nimikkolähetit Satu ja Jorma 

Arkkila (SLEY) sekä sambialaiset vieraat Annie 
Kamanga ja tyttärensä Abin. Kahvitarjoilu, 

makkaranpaistoa ja arvontaa, tuotto Arkkiloiden 
työn tukemiseksi. Mukana myös Pasi Kurikka, 

Marika Alakopsa ja Terhi-Liisa Sutinen. Musiikista 
vastaavat Mikko Keskinen ja Atte Tolonen.
Tervetuloa koko kansan juhannusjuhlaan! 

Vapaaehtoisia tarvitaan juhannusjuhlien talkoisiin 
klo 15 alkaen mm. penkkien kantamiseen, grillin 

valmisteluun ja muihin järjestelytehtäviin. 
Lisätietoja Marika Alakopsa, p. 040 5747 172.

Tuiran eläkeläisten leiripäivä 
keskiviikkona 20.8. klo 9.30–15 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Ohjelmassa ulkoilua ja yhdessäoloa. 
Leirimaksu 17 euroa sisältää ruokailun, kahvit ja lin-

ja-autokuljetuksen. 
Ilmoittautumiset 9.7. ja 23.7. klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje, jossa tarkem-
paa tietoa. Leiripäivässä mukana diakoniatyöntekijät 

Sami Riipinen, Saila Luukkonen ja Päivi Moilanen.

maanantaina 23.6. klo 18 Tuiran kirkolla

Hallintojohtaja Bryceson Mbilinyi
ja Leena Pasanen kertovat kuulumisia

Ilembulan sairaalasta.
Musiikkia  Kahvitarjoilu

Tervetuloa – Karibu!
Tuiran seurakunta ja Ilembulan Ystävät
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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.
Lähtöseurat Herättäjäjuhlil-
le su 29.6. klo 19 Kestilän kir-
kossa, Merja Jyrkkä. Kirkko-
kahvit kirkon eteisessä. 
Virsilauluilta kesävirsien ja 
-laulujen merkeissä ti 24.6. 
klo 19 Pulkkilan kirkkopuis-
tossa, sateen sattuessa kir-
kossa. Lähetyskahvit. 
Naistenpiiri pe 27.6.klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.

Kirkkovaltuuston pöy-
täkirja 7.5.2014 pide-
tään uudelleen nähtävä-
nä valitusosoituksineen 
kirkkoherranvirastossa  
30.6.–30.7.2014 välisenä 
aikana.

Konfirmaatioharjoitukset 
la 5.7. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa ja klo 13 Rantsilan kir-
kossa.
Rauhanyhdistykset: Kestilä: 
Seurat ja laulutuokio su 6.7. 
klo 19 ry:llä. Pulkkila: Seu-
rat su 22.6. klo 19 ry:llä, Ta-
pani Kopsa. Pyhäntä: Seurat 
su 22.6. klo 16 ry:llä. Rantsi-
la: Seurat su 22.6. klo 18.30 
ry:llä. 

Sanajumalanpalvelus la 
21.6. klo 10 kesäkirkos-
sa vanhan kirkon rauni-
oilla (sadesäällä kirkos-
sa). Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.
Kansanlaulukirkko su 
22.6. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Suora lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 29.6. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
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

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki 

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu
vintti, käynti sisäpihalta

English Service during summer on every Sunday 
at 4 pm. in St. Luke's Chapel.
Englanninkieliset seurat joka sunnuntai klo 16 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Kansainvälisyys Lähetys
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.siikalatvan-
seurakunta.fi.  

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 
internet-osoittessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 
tai puhelimitse diakoni Heli Mattilalle 
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.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Etusijalla Tuomiokirkkoseura-
kunnan perheet. 
Lisätietoja Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779 
ja Tea Lakkala, 
p. 050 5207 757. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 26.6 klo 18, Keskustan seurakuntatalo. 
Torstaisin parillisilla viikoilla klo 18–20. Käymme tunnin 
reippailulla, jonka jälkeen nautimme iltapalasta ja har-
taudesta. Tervetuloa! 

JäRJESTöT
OPKOn kesäraamis ti 24.6. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Tiistaisin 20.5.-26.8. 
Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden kesäilta pe 27.6. 
klo 18–21, Kellonkartano, Raamattuopistontie 93. 
OPKOn kesäraamis ti 1.7. 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 ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Sitovat ilm. ja ruokavaliot sekä lisätietoja pu-
helimitse 11.7. mennessä: diakoniatyöntekijä Erja Haho, 
p. 0400 775 164 (ei tekstiviestillä).

KuuLOVAMMAISET
Hietasaaren kesäilta to 26.6. klo 17, Hietasaaren leiri-
keskus. Yhdessäoloa leirikeskuksen pihalla, hartaus ja 
kahvitarjoilu. Sateella olemme sisätiloissa.
Viittomakielisten leiri Rokualla ma–to 25.–28.8. Lei-
ri toteutetaan yhdessä Kuurojen Lähetyksen kanssa ja 
mukana ovat Riitta Kuusi ja Inkeri Vyyryläinen. Leirin 
hinta on 67 € ja se sisältää täysihoidon ja kuljetuksen. 
Ilmoittautuminen 8.8. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo Lisätietoja: anne-mari.kyllonen@evl.fi tai p. 
040 5912 657 20.6. saakka ja 2.7. alkaen jyrki.vaaramo@
evl.fi tai p. 050 4334 108.

NäKöVAMMAISET
Näkövammaiset lapset perheineen -leiripäivä su 17.8. 
klo 11–17, Isoniemen leirikeskus Haukiputaalla. Ohjel-
massa yhteinen musiikkihetki, ulkoilua, halukkaille pa-
tikointi Runtelinharjulle, askartelua, saunomista ja ui-
mista. Aloitamme lounaalla klo 11. Omat kyydit. Päi-
vä järjestetään yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n 
kanssa. Ilm. ruokavalioineen 1.8. mennessä Susanna 
Hintsala, p. 050 5497 485, susanna.hintsala@gmail.com. 
Näkövammaisten leiripäivä ma 25.8. klo 9–15, Hieta-
saaren leirikeskus. Syyskesän virkistyspäivä näkövam-
maisille ja läheisille. Hinta 7 € sis. aamukahvit, lounaan 
ja päiväkahvit. Varaathan mukaasi tasarahan. Ilm. ruo-
kavalioineen 11.8. mennessä Diakonisten erityispalve-
lujen toimistoon, p. 044 3161 552. (Huom. toimiston 
kesälomien vuoksi ei ilmoittautumisia ajalla 7.7.–3.8.)

Hautausmaakierrokset
Oulun hautausmaalla Intiössä 
maanantaisin 16.6.–18.8. klo 18
Mielenkiintoinen kierros oululaisten suurmiesten ja 
-naisten historiaan. Kierros sopii niille, jotka haluavat 
kuulla, mitä siihen aikaan Oulussa tapahtui, kun nuo 
nurmen alla nukkuvat elivät elämäänsä. Hautausmaal-
ta löytyvät niin Oulun omat kauniit ja rohkeat kuin 
traagisen koskettavat tarinatkin. Sateen sattuessa son-
tikat mukaan! Suuren suosion vuoksi kierroksille on va-
rattu 2 opasta, mikäli lähtijöitä on yli 20. Lähtö Oulun 
hautausmaan pääportilta hautajaishuoneiston edestä.
 
Oulujoen hautausmaalla 
joka toinen torstai 26.6., 10.7., 24.7., 7.8. klo 17.30
Opastetulla hautausmaakierroksella tutustutaan hau-
tausmaan lisäksi myös Oulujoen yli satavuotiaaseen, 
Pohjois-Suomen ainoaan säilyneeseen puujugendkirk-
koon. Hautausmaakierroksen jälkeen on mahdollista 
osallistua Kesäillan musiikkihetkeen, joka alkaa klo 19 
Oulujoen kirkossa. Kierroksen kesto musiikkihetkineen 
on noin kaksi tuntia. Lähtö Oulujoen kirkon (Oulujoen-
tie 69) ja hautausmaan parkkialueelta.

Raamattu- ja rukousilta ti 
24.6. klo 18 srk-salissa.
Kesäillan musiikkihetki to 
26.6. klo 19 kirkossa. Kaisa-
marja-kanttori soittaa pieniä 
kappaleita spinetillä.

Kuollut: 
Martta Sofia Vihko 98.

Lauluhetki 
Juhannuspäivänä 
lauantaina 21.6. klo 16 

Marjaniemessä 
Puikkarin 

piha-alueella. 
Laulattajina 

Oiva Tanskanen 
ja Heikki Rasi.
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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
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

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

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

Juhannuspäivän sana-
jumalanpalvelus la 21.6. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Olavi Palovaara, kanttori-
na Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 13 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö.

Virasto suljettuna viikoil-
la 26 ja 27. Kiireellisissä ta-
pauksissa soittakaa p. 044 
7750 604.
Sanan ilta to 26.6. klo 18.30 
srk-talossa. ”Ahtaalla, mutta 
ei umpikujassa” (2. Kor.4:7-
12), Niko Seppä.
Limingan musiikkiviikko-
jen konsertti kirkossa ti 1.7. 
klo 21.

Kastettu: 
Jimi Juhani Koistila

Kastettu: 
Sara Helmi Amanda Hyvärinen (Kestilä), 
Jasper Iisakki Pikkarainen (Pyhäntä),
Niilo Mikael Verronen (Kestilä), 
Iiris Emilia Viitamäki (Pulkkila), 
Casimir Hugo Kristian Andersson (Pyhäntä), 
Saara Sofia Huovinen (Pyhäntä), 
Silva Helmiina Aitto-oja (Pyhäntä), 
Sauli Ilmari Kilpelänaho (Kestilä).
Vihitty: 
Tero Erkki Mourujärvi ja Heli Astrid Palomäki (Kestilä), 
Leif Henry Olavi Eklund ja Tia-Leena Andersson (Pyhäntä), 
Juha Antero Keränen ja Tuija Marjatta Aho (Rantsila).  
Kuollut: 
Johannes Ilmari Halmetoja 95 (Pulkkila), 
Tyyne Sofia Leskinen e Sainkangas 94 (Piippola), 
Kirsti Vilhelmiina Karhunen e Nissinen 92 (Pyhäntä), 
Tauno Matti Eemeli Visuri 86 (Pulkkila), 
Eila Annikki Heikkinen e Lämpsä 84 (Kestilä).   
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Jumalanpalvelukset
Messu juhannuspäivänä 21.6. klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina 
Pekka Kyöstilä.
Messu juhannuspäivänä 21.6. klo 10 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina 
Unto Määttä.
Messu juhannuspäivänä 21.6. klo 13 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina 
Jonna Koistinen.
Messu juhannuspäivänä 21.6. klo 13 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina 
Unto Määttä.
Maakirkko su 22.6. klo 13 Sipolan saarnahuoneen 
muistomerkillä. Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä. Parkkeeraus ja kirkkokahvit 
Elli ja Teuvo Punkerin pihamaalla, Punkerintie 4. 
Sanajumalanpalvelus su 22.6. klo 19 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Paula Petäjäjärvi, kanttorina 
Unto Määttä.
Messu su 29.6. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina Pekka Kyöstilä.
Messu su 29.6. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina Pekka Kyöstilä.
Konfirmaatiomessut su 6.7. klo 10 Pulkkilan ja 
klo 13 Rantsilan kirkoissa.

Lumijoen kirkko 
tiekirkkona 

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

Hailuodon kirkko 
avoinna kesällä 2014 
25.6.–3.8. välisenä aikana 
ke–su klo 11–15. 
Muina aikoina ryhmille 
tilauksesta (suntio, p. 040 5858 010).

Taideretki Pirkko Räntilän 
Galleriaan Oulunsaloon
Vierailemme rakutaiteilija Pirkko Räntilän Galleriassa 
Oulunsalossa ke 25.6. Kimppakyydit kirkolta klo 16 ja 
paluu klo 19.30 lautalla. Hailuodon kirkossa on Rän-
tilän rakuveistos Rukoileva munkki.

Viitasten kesäjuhla 
sunnuntaina 22.6. klo 18 Eeva Hyvösellä, 
Viitastentie 1134, Pulkkila.
 
Mukana nimikkolähetit Jorma, Satu ja 
Joanna Arkkila Keniasta sekä Sambian vieraat 
Annie ja Abi Kamanga (kuvassa) sekä Martti Arkkila. 
Kanteleen soittoa, Elvi Viio.

Kirkot avoinna 
Piippolan tiekirkko ja kirkkomuseo sekä Pulkkilan, 
Pyhännän ja Rantsilan tiekirkot avoinna 
ajalla 25.6. – 3.8. ke–la klo 10–16. 
Su Piippolan kirkko ja kirkkomuseo klo 10–13
Su Pulkkilan, Pyhännän ja Rantsilan kirkot klo 11–14.
Kestilän kirkko on avoinna kyläpäivien aikana 3.7. – 4.7. 
klo 9–14, muulloin sopimuksen mukaan.

Lähetysjuhla
torstaina 19.6. klo 12 Junnonojan Rukoushuoneella. 

Reijo Arkkila ja kenialainen pappi Zedekiah Nyako-
yo vierailevat seurakunnassa. Zedekiah on paneutu-
nut erityisesti muslimityön haasteisiin. Juhlilla myös 
Martti Arkkila, Timo Hakkarainen ja Pekka Kyöstilä. 

Lasten ja nuorten 

kesäleiri 
2.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille 
Yppärin Veteraanimajalla 17.–20.7. 
Ilmoittautuminen 14.7. mennessä 
sinikka.harkonen@edu.lumijoki.fi, p. 044 5037 080. 
Lisätietoja Pekalta, p. 040 5357 567 tai 
Juha Härkönen, p. 044 0927 825.
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Seurakunnissa tapahtuu 19.6.–3.7.2014

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

Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Nuoret: Nuotioillat torstaisin 
26.6. ja 10.7. klo 19-21 Van-
hassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat to 3.7. klo 18 ry:llä
Kastetut: Albert Väinö To-
pias Kaikkonen, Aava Emi-
lia Arffman, Aino Martta Ta-
kalo, Miisa Suoma Elmiina 

Juhannuspäivän sanaju-
malanpalvelus la 21.6. klo 
10 Vanhassa kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Salko, diako-
ni Antti Ristkari, kanttori 
Marjo Irjala.
Messu su 22.6. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimit-
taa Olli Seikkula, avustaa 
Jouni Salko, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara. Luoma-
kunnan sunnuntai. Tapu-
likahvit. 
Viikkomessu la 28.6. klo 
18 Vanhassa kirkossa. Li-
turgi Olli Seikkula, saarna 
Lahja Sarkkinen, kanttori 
Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 29.6. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Juha Maalismaa, avustaa 
Olli Seikkula, diakoni Min-
na Sorvala, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. Tapulikah-
vien jälkeen kirkossa ti-
laisuus: Kirkko lähelläm-
me (Kirkon merkitykses-
tä Sarkkisen suvulle ker-
too kirjailijapastori Lahja 
Sarkkinen). Tapulikahveil-
la on mahdollisuus ostaa 
Lahja Sarkkisen kirjaa Et-
simässä elämää rauhaa ja 
rajoja 500 vuotta.
Konfirmaatiomessu su 
29.6. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Teemu Riihimäki, 
avustaa Juha Maalismaa, 
diakoni Antti Ristkari, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara.

Pääskynen, Jalo Janne Uole-
vi Pääskynen, Jessica Sanni 
Mikkola, Aino Sofia Jouhten, 
Meja Märtta Matilda Sulka-
la, Joona Oliver Talman, Vilja 
Iida Inkeri Turunen, Inka En-
nimarie Kälkäjä.
Kuollut: Leo Ilmari Moilanen 
84, Anna Esteri Björn s. Lius-
ka 80.

Siioninvirsiseurat ti 24.6. klo 
18 Eila Maalismaan ja Jarmo 
Junttilan kodissa, Jyväskylän-
tie 97 A. 
Partio: pe 4.7. päivystys Par-
tiotoimistossa klo 14–16. To 
17.7. päivystys Partiotoimis-
tossa klo 16–17. Pökkelön lei-
riläiskokous 2. seurakunta-
talolla klo 17–18. Pökkelön  
johtajakokous 2. seurakun-
tatalolla klo 18–19. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
20.7 klo 14 Niittypirtin palve-
lutalolla sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä.

Kastettu: Eemeli Mati-
as Julkunen, Miro Johan-
nes Karhumaa, Mirella 
Sandra Aurora Kimpimä-
ki, Minea Amanda Koivu-
kangas, Lilja Ilona Mak-
konen, Moona Leea Cris-
tina Nyrhinen, Veeti Ben-
jamin Onnela ja Luukas 
Onni Tapani Tulisalo.
Kuollut: Mikko Härmä, 60.
Vihityt: Tapio Viitamaa ja 
Satu Sinikka Peräsaari. 

Juhannuspäivän juma-
lanpalvelus la 21.6. klo 
12 Tasannon Karjalaispir-
tissä. Toimittaa Aino Pies-
kä, kanttorina Hanna Kor-
ri, avustaa Rantakylä-Virk-
kulan jumalanpalvelusryh-
mä. Jumalanpalvelusta ei 
tänään kirkossa.
Messu ja kesän 1. rippi-
leirin konfirmaatio su 
22.6.klo 10 Limingan kir-
kossa. Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki, Aino Pieskä 
ja Maria Pohjola, kanttori-
na Korri Hanna. 
Messu ja kesän 2. rippilei-
rin konfirmaatio su 29.6. 
klo 10 Limingan kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä 
ja Marja-Liisa Hautamäki, 
kanttorina Tiina Saukkorii-
pi-Haapala.

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.

Kesäkahvila
tiistaisin 1.7,  8.7,  15.7,  22.7.  ja 29.7. klo 12–14 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, klo 13 hartaus.
Kesäkahvilassa on tarjolla pullakahvit, lisäksi tuttujen 
tapaamista, mukavaa yhdessäoloa ja jutustelua.

Kesäillan musiikki 
keskiviikkona 2.7. klo 19 Vanhassa kirkossa. 

Esiintymässä Sini Alatalo, laulu, Tuomas Korhonen, 
piano ja Jere Lilja, kitara, Panu Koskela, perkussiot. 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.

Tilkkupeittotalkoot 
torstaina 3.7. klo 10–14 Kirkonkylän srk-kodissa.

Yhteisvastuu-tempaukseen liittyvä tilkkupeittojen 
kokoamispäivä. Ota oma virkkuukoukku mukaan 
(koko n. 3–3,5mm). Kokoamme keväällä neulotuista 
tilkuista peittoja Kempeleen terveyskeskuksen ja 
Oulun kaupunginsairaalan saattohoitoyksiköihin.

Uusheräyksen Kesäseuroihin Kempeleessä 25.–26.7.

tarvitaan edelleen talkoolaisia: 
Heinis-kahvilaan, keittiötehtäviin, seurakansliaan, 
liikenteen ohjaukseen, vartiointiin ym. 
Ilmoittautumiset: vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Minna Sorvala, 
minna.sorvala@evl.fi, p. 040 7797 705. 
Lisätiedot: Jorma Räisänen, p. 045 2722 411.
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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 eikä kerhoista 
peritä osallistumismaksua. Kerholaisella tulee olla omat 
eväät mukana, kerhopisteissä on jääkaapit ja mikroaal-
touunit ruuan säilyttämiseen ja lämmittämiseen. Huol-
tajan tulee käydä ensimmäisellä kerhokerralla tuomas-
sa kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake. Ker-
hoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti aja-
tellen 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.

Kesäiset perhekahvilat
Keskustan seurakuntatalolla ke klo 9.30–11:  
25.6, 6.8, 13.8, 20.8. ja ti 26.8.  
Kokkokankaan srk-keskuksessa to klo 9.30–11: 
19.6, 26.6. ja ke 6.8, 13.8, 20.8. ja ti 26.8.

Lisätietoja kesäisistä perhekahviloista voi kysyä 
varhaiskasvatuksen lähiesimieheltä 
Saija Kivelältä,p. 040 7790 375 tai perhetyön 
papilta Jaakko Tuiskulta, p. 040 7790 644.

KIITOS sinulle!
Yhteisvastuukeräys 
tuotti yllättävästi 
11 189,93 euroa.

Terveyskeskukseen 
saattohoidon avuksi 

hankitaan 1120 eurolla 
mm.  lepotuoli ja 

matkasänky.

65+ LEIRI eläkeläisille
28.–29.8. Lomakoti Onnelassa Haukiputaalla
Kahdenhengen huoneet. Täysihoito ja matkat 65 €.
Ilmoittautumiset 14.8. mennessä, p. 044 7521 226 
tai p. 044 7521 220.
Mukana Sinikka Ilmonen ja Ilkka Tornberg.

Ihanaa!
Tupoksen kesäkahvila Vanamossa keskiviikkoisin 
klo 10–12 kesä- ja heinäkuun ajan. Olet lämpimästi 
tervetullut yksin tai lasten kanssa. Leppoisaa jutustelua
yhdessä kahvin ja pullan kera.
(9.7. kahvilaa ei pidetä, vaan 10.7. on kesäkirkko 
koko  perheelle Limingan srk-talolla klo 10)

Järj. Limingan seurakunta

Seurakuntaretki aikuisille
Kierikkiin Yli-Iihin keskiviikkona 2.7.  
Ohjelma: Lähtö klo 8.30 S-Marketin edestä
Kahvitauko Kiimingissä (omakustannus), Yli-Iin kirkko, 
ostoksia, kahvittelua, Aurinkokivi -lyhytelokuva.
Paluu noin klo 16.30. Hinta 35 €.
Ilmoittautuminen  24.6. mennessä, p. 044 7521 226.
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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: 
Lilian Olivia Lehtola, 
Jenna Aino Elisabet 
Nurro, Milena Julia 
Marianne Holappa, 
Inari Anniina Törmänen.
Kuollut: 
Martti Johannes 
Kaiponen 91.

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17
7.7. –1.8. ma, ke ja pe 
klo 10–13.

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: Antreas 
Sebastian Korhonen, 
Arttu Joonatan 
Martinkauppi, 
Pinja Alina Riekki, 
Pekka Oskari Ristinen, 
Helmi Emilia Räihä, 
Maija Matilda Läspä.
Avioliittoon vihitty: 
Ari Jorma Sakari Niemelä 
ja Tarja Tellervo Salo, 
Esa Hannes Remes ja 
Elina Anniina Kreivi.

Kesälaulajaiset to 19.6. klo 
12 Päiväkeskuksessa, Tarja 
Pyy, Timo Ustjugov.
Kesälaulajaiset ti 24.6. klo 
12 Päiväkeskuksessa, Simo 
Pekka Pekkala, Timo Ustju-
gov.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
24.6. klo 13 Muhoksen pal-
velukodissa, Tarja Pyy.

Hartaus ti 24.6. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, Si-
mo Pekka Pekkala
Lauluilta ti 24.6. klo 18 San-
ginjoen Pirttijärven metsäs-
tysmajalla. Laulua ja makka-
ranpaistoa hyvässä seurassa, 
Tarja Pyy, Leena Leskelä, Ti-
mo Ustjugov.
Kesälaulajaiset ke 25.6. klo 
13 Päiväkeskuksessa, Tarja 
Pyy, Timo Ustjugov.
Hartaus to 26.6. klo 14 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Kesälaulajaiset pe 27.6. klo 
13 Päiväkeskuksessa, Jouni 
Heikkinen, Timo Ustjugov.
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 29.6. klo 18 Lammin-
ahon talossa. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 1.7. 
klo 14 tk-sairaalan b-osastol-
la ja klo 15 ryhmäkodissa, 
Jouni Heikkinen.
Hautausmaahartaus ti 1.7. 
klo 18 muualle haudattujen 
muistomerkillä, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ke 2.7. klo 14 Koi-

Sanajumalanpalvelus 
juhannuspäivänä 21.6. 
klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 21.6. klo 
12 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.
Messu su 22.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Jorma Kiviranta, avustaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Mikko 
Haltsonen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.

Kesäpäivän hartaushetki 
pe 20.6. klo 13 Anita ja Sep-
po Junttilalla, Ojakyläntie 1 
Temmes.
Rippikouluryhmä III:n van-
hempainilta ke 25.6. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kahvios-
sa.
Harri Miettusen tuubakon-
sertti su 29.6. klo 14 Tem-
meksen kirkossa.
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 29.6. klo 18 Lammina-
hon talolla Vaalan Nuojualla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Juhannusseurat la 21.6. klo 
18 sekä su 22.6. messu klo 
10, seurat klo 13 ja 18 Tyrnä-
vän kirkossa.

Juhannuspäivän messu la 
21.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Juhannuspäivän messu la 
21.6. klo 12 Kylmälänkylän 
kappelissa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttorina 
Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Messu su 29.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ti-
mo Ustjugov. 50 vuotta 
sitten ripille päässeiden 
kirkkopyhä, messun jäl-
keen ruokailu ja juhla seu-
rakuntatalossa.

vu- ja Tähtikodeissa ja klo 15 
Rantakodissa, Tarja Pyy. 
Hartaushetket to 3.7. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Tarja Pyy. 
Rippikoulut: Kesä II – rippi-
koulun päiväjakso 25.–27.6. 
klo 9–14 seurakuntatalossa, 
leirijakso 30.6.–4.7. Koorti-
lassa, konfirmaatio su 6.7. klo 
10 kirkossa. 
Partio: Kesäleiri Keminmaal-
la 30.7.–3.8. (sudenpennut 
1.–3.8.) yhteistyössä muuta-
mien muiden lippukuntien 
kanssa. Ilmoittautumiset Ti-
molle 11.7. mennessä os. Kä-
märäntie 15, 91500 Muhos 
tai Annelle leirikirjeen mu-
kaisesti. Leirimaksu ym. tie-
dot tarkentuvat myöhem-
min.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 22.6. klo 17 seurat ry:llä. 
Suviseurat 27.–30.6. Pyhäjo-
ella.

Peli-ilta 
Kesän kolmas peli-ilta 19.6. klo 18.  Tule mukaan ja ehdo-
ta pelilajia! Saavu Tyrnävän srk-talolle hyvissä ajoin. Siir-
rymme yhdessä pelipaikalle. Ota mukaasi sään mukainen 
vaatetus ja hymy!

Kaiken kansan kesäilta 
torstaisin, 10.7., 17.7., 24.7. ja 31.7. Kesäkodilla. 

Tule pelailemaan, saunomaan ja viettämään iltaa 
leppoisassa seurassa.

Tyrnävän 
seurakunnan 
Yhteisvastuu-

keräyksen tulos 
oli 9 846 euroa. 
Lämmin kiitos 

kaikille vapaaehtoisille 
sekä keräykseen 

osallistuneille 
lahjoittajille.

Vuoden 1964 rippikoululaisia kokoontui 8.6. seurakuntatalolle.

Aikuisten kehitysvammaisten 
ja heidän läheistensä 

Kesäretki Heinävedelle 
19.–20.8.

Majoitumme Valamon luostarin vierasmajoissa 2–3 
hengen huoneissa. Tutustumme luostarielämään ja 
vierailemme myös Lintulan naisluostarissa. Lisäksi 
teemme laivaristeilyn ja vietämme mukavia kesäpäi-
viä yhdessä. Osallistumismaksu 130 € / henk. sisältää 
linja-autokyydin, majoituksen, ohjelman, aamu- ja il-
tapalan sekä kaksi lämmintä ateriaa.
Ilmoittautumiset 27.6. mennessä. Liminkalaiset ilmoit-
tautuvat Tuija Luttiselle p. 050 594 1395  ja tyrnäväläi-
set ilmoittautuvat Merja Niemelälle p. 044 5767 011. 
Ilmoittautuneille toimitetaan retkikirje heinäkuun ai-
kana. Järjestää Limingan ja Tyrnävän seurakunnat yh-
teistyössä  Limingan kunnan ja Lakeuden Palveluyh-
distys ry:n kanssa.

Seurakunnan kesäretki 
25.–26.8. Viitasaarelle.

Majoittuminen seurakunnan leirikeskuksessa 3–4 hen-
gen huoneissa. Leirikeskus sijaitsee kauniilla paikalla 
järven rannalla. Retki on kaikille avoin ja sinne ovat 
tervetulleita kaikenikäiset. Tutustumiskohteita mm. 
Ståhlbergin lapsuudenkoti Haapajärvellä, Viitasaaren 
kirkko ja tsasouna sekä Savivuoren näkötorni. Matkaan 
sisältyy myös mahdollisuus virkistyä liikunnan, sauno-
misen ja uimisen merkeissä. Osallistumismaksu 80 € si-
sältää kyydin, majoituksen, kaksi lämmintä ateriaa, aa-
mu- ja iltapalan sekä ohjelman. Diakoniatyön vapaa-
ehtoistyössä toimiville (aamukammari, nuttupiiri, dia-
koniakylätoimikunnat, Yhteisvastuukeräys, lähimmäis-
palvelu, kuljetuspalvelu, kirkkoavustaminen, talkoo-
toiminta) osallistumismaksu on 50 €. Ilmoittautumi-
set 31.7. mennessä kirkkoherranvirastoon p. (08) 5640 
600. Matkalle otetaan 40 henkeä ilmoittautumisjär-
jestyksessä.

T im o L i i ka n e n  

Kutsu ja kiitos vuoden 2014 
Yhteisvastuukeräyksen 
vapaaehtoisille!
Tervetuloa paistamaan makkaraa 
ja jakamaan kokemuksiasi YV-keräyksestä 
rippikoululaisten kanssa tiistaina 1.7. klo 18 Koortilaan. 
Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista 24.6. 
mennessä Leena Leskelälle, p. 040 5470 785. 
Tänä vuonna keräyksen tuotto Muhoksella oli 8822,54 €. 

Seurakuntaretki
13.–14.8. Vaasaan.

Lähtö ke 13.8. klo 8, yöpyminen Vaasassa Sokos Hotel
Vaakunassa, paluu 14.8. illalla. 
Matkan hinta 140 / 150 €, sis. mm. matkat, vierailut 
kirkkoihin, risteilyn lounaineen Vaasan saaristossa, 
ruokailut ja majoituksen.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 1.8. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 08 5331 284. Ilmoittautuneille 
lähetetään tarkempi ohjelma ja aikataulut ennen matkaa. 
Tervetuloa mukaan retkelle!

Herättäjäjuhlien lähtöseurat 
sunnuntaina 29.6. klo 18 
Lamminahon talossa Vaalan Nuojualla.
Seuroihin lähtö Muhoksen seurakuntatalolta klo 16.45 
kimppakyydein. Puhujina seuroissa Leila Ikonen, Mat-
ti Malinen ja Jouni Heikkinen. Herättäjäjuhlat 4.–6.7. 
Lapualla.

Kesäkalenteri
Ti 8.7. klo 18 kesäillan musiikkia kirkossa.
Su 13.7. klo 17 kansanlaulukirkko 
Muhoksen kotiseutumuseon pihalla.
Ti 22.7. klo 18 kesäillan musiikkia kirkossa.
Ke 23.7. klo 18.30 kesälaulajaiset 
Kylmälänkylän kodalla.
Su 27.7. klo 12 kyläkirkko Mäntyrannan 
koulun salissa.
Ti 29.7. klo 18 hautausmaahartaus 
muualle haudattujen muistomerkillä.
Su 3.8. klo 10 kirkon 380-vuotisjuhla / 
radiokirkko kirkossa.
Ke 6.8. klo 18 kouluun lähtevien 
siunaaminen kirkossa.
Ti 12.8. klo 18 kesäillan musiikkia kirkossa.
Ti 19.8. klo 18 Maunonpäiväseurat 
seurakuntatalossa.
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Tiedättekö, mitä ajatte-
lee ihminen, joka velka-
kierteestä selvitäkseen on 
yrittänyt kaikkensa?

On hakenut kaiken avun, on 
yrittänyt ja taas yrittänyt nous-
ta, mutta joka paikassa on lyöty 
ovi edessä kiinni?

Kaikki alkoi jo vuosia sitten. 
Tuli avioero, jossa mies jätti mi-
nut ja lapset puille paljaille, kos-
ka laiton miehen ulos väkival-
taisuuden takia.

Yritin hoitaa olemattomalla 
palkallani lasten kulut harras-
tukset ja vaatteet. Tein päivät 
töitä, yöt opiskelin paremman 
toivossa.

Rahat eivät riittäneet, joten 
otin ensimmäisen luottoni. Sil-
lä syötiin muutama kuukausi. 
Kohta otin toisen. Ajattelin et-
tä kyllä tämä tästä.

Tapasin uuden miehen ja 
rakastuin. Otin uusioperheen 
hoitaakseni. Kohta huomasin 
kustantavani myös miehen luo-
namme asuvien lapsien kulut.

Otin taas uuden kulutus-
luoton. Ja uuden, ja uuden, jot-
ta pystyin kustantamaan neljän 

lapsen kulut. Mies teki määräai-
kaisia töitä pienellä palkalla ei-
kä juuri tienannut.

Olin täysin loukussa. Tein 
yötä päivää töitä. Vuodet vieri-
vät, lapset lähtivät maailmalle. 
Siinä vaiheessa kun olin saanut 
itseni viimein koulutettua olin 
niin veloissa, että valvoin yöt.

Laskut ja luotot alkoivat 
mennä perintätoimistolle ja pi-
an ulosottoon.

Hain apua velkaneuvonnas-
ta, sosiaalitoimistosta, seura-
kunnasta – joka paikasta.

Olin ihan loppu.
Velkajärjestelyt menivät 

mönkään ja sain velkaneu-
vonnasta neuvon: anna kaiken 
mennä ulosottoon, sinne voi 
neuvotella.

Toimin näin. Voi minua hul-
lua!

Tuli uusi ero, paineet kaatoi-
vat liiton.

Muutin pieneen asuntoon, 
mies jäi yhteiseen taloomme.

Hain uudelleen apua joka ta-
holta. Joka paikasta lyötiin taas ovi 
kiinni. Sitten hylkäsi suku; olen 
kuulemma surkea epäonnistuja.

Nyt on osakkeesta menos-
sa siivu pakkohuutokauppaan. 
Elättelin viimeiseen saakka toi-
vetta että maksan velat pois ja 
pääsen takaisin omaan kotiini, 
jonka laitoin vuokralle.

Voudilta tullut kirje vei vii-
meisenkin toiveen. Ei riitä että 
puolet palkasta menee ulosot-
toon, lainoihin ja vuokraan toi-
nen puoli.

Kuukausiin en ole syönyt 
kunnolla. Vaatteet ja jalkineet 
ostan kirpputorilta.

Iltaisin huudan mielessäni: 
näinkö tässä kävi? Autoin nel-
jä lasta maailmalle, minulle jäi 
ikuinen velkakierre josta en sel-
viä koskaan.

Aamuisin raahaudun töihin 
ja yritän keksiä vielä jonkin ta-
hon, joka auttaisi minua velois-
sani, että pääsisin uuteen al-
kuun.

En ole kateellinen enkä kat-
kera, olen vain loppu. En jaksa 
enää tätä avunhakemista ja hä-
peää.

LiNtU hENtoiNEN

Kun kaikki on mennyt

naispappeus on tuonut jonkin 
verran parannusta saarnoihin.

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute  

Hyvä Saila Kukkohovi-
Jämsä,  Rauhan Terveh-
dyksessä 5.6. julkaistun 
mielipidekirjoituksen 

mukaan uskonnonvapaus tar-
koittaa mielestäsi muun mu-
assa sitä, että sinulla on oikeus 
uskontosi mukaisesti rukoilla ja 
veisata virsiä oppilaittesi kans-
sa koulussa. 

Hyvä on, mutta suhtaudutko 

samalla tavalla kaikkien opet-
tajien uskonnonvapauteen vai 
ovatko kristityt erityisasemas-
sa? 

Entä jos ei-kristitty opettaja – 
uskonnonvapauttaan hyödyn-
täen – johtaa oppilailleen ruo-
ansiunaamisrituaaleja tai lau-
lattaa oman uskontonsa laulu-
ja? 

Entä jos ateistinen opetta-

ja oman uskonnonvapauten-
sa mukaisesti ei halua lainkaan 
ruokarukousta eikä veisuuta? 

Onko tässä viime aikoina 
käydyssä suvivirsikeskustelus-
sa mielestäsi kyse opettajien 
uskonnonvapaudesta vai voisi-
ko olla, että myös oppilailla on 
vastaava vapaus?

YmmYrkäiSENä

Kiitos!
Pitkä työurani Oulun seurakuntayhtymässä 

päättyi hienoon juhlaan Hietasaaressa 26.5.

Lämmin kiitos kaikille minua eri tavoin

 muistaneille.

Voimallista jatkoa,

toivottaa seurakuntien partiotyöntekijä 

Veikko ”Veke” Pehkonen.

Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa, sanoi 
Jeesus.

Joskus tuntuu, että juhlien järjestäminen on 
suoritus, josta odotetaan palkaksi rahaa. Lahjan 

valinta on taas kuin viritetty ansa, josta selviää anta-
malla rahaa. Mutta ei rahankaan antaminen ole niin 
helppoa kuin ensihätään luulisi. 

Ikä ja elämäntilanne vaikuttavat rahalahjan riittä-
vään arvoon. Pikkulapsi pitää itseään rikkaana, kun 
saa lahjaksi ihan oman euron kolikon. Moposta haa-
veileva nuori saattaa pettyä, jos rippilahjoista ei ker-
ry kulkupelin ostoon tarvittavaa summaa. Lähisu-
ku pitää isotteluna, jos kaukainen ystävä antaa suu-
remman summan kuin heillä on tapana. Isoäiti ilah-
tuu kahvipaketistakin, kun 
se vain tuotaisiin henkilö-
kohtaisesti.

Millä mitalla te mittaat-
te, sillä teille mitataan. Jee-
suksen sanat ottaa moni 
lahjan antaja liian kirjaimellisesti. Hän arvottaa saa-
jan ennen lahjakortin hankkimista. 

Sopiva summa saa saajan tuntemaan, että arvos-
tan hänen elämäänsä. Summa täytyy kuitenkin suh-
teuttaa tunteisiin, joita tunnen muita lähimmäisiä-
ni kohtaan. 

Minkä arvoinen on naapurin rippilapsi? Entä vuo-
sia täyttävä pikkuserkku? Jos annan naapurin lapsel-
le parikymppiä, pitää lapsenlapselle antaa vähintään 
satanen. Jos annan ensimmäiselle lapsenlapselle vii-
sikymppisen, pitää seuraaville antaa saman verran.

 Hyvä ystävä antoi minulle sata euroa, mutta pa-
hastuuko hän, jos annan hänelle vain yhdeksän-
kymppiä? 

Jos ei ole rahaa, on toivottavasti hyvä itsetunto, 
jonka turvin uskaltaa mennä juhliin tuomisinaan 
vain kimppu itse poimittuja niittykukkia.

Joku vain jättää vastaamatta juhlakutsuun ja ke-
huu itseään erakkoluontoiseksi. Pikkuhiljaa kitsas jää 
ystäväpiirin ulkopuolelle ja muuttuu oikeasti yksi-
näiseksi.

Entä jos uskaltaisi vain olla iloinen siitä, mitä juh-
lan viettäjälle on tapahtunut ja veisi lahjaksi oman 
iloisen mielensä? 

Jaettu ilo kun on kaksinkertainen ilo.

raiJa kUrki
toimittajaharjoittelija 

Minkä arvoinen 
on naapurin 
rippilapsi? 


