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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Loma-aikaan monelle konkretisoituu, mitä tarkoitta-

vat paljon puhutut turvaverkot. Siinä ei paljon au-

rinko hymyile, jos perheen aikuiset ovat puurtaneet 

pätkätöissä. Kuka katsoo jälkikasvun perään, kun aikuisil-

la ei ole lomaa tai se on ainakin merkittävästi lasten lo-

maa lyhyempi?

Ongelma vielä suurenee, kun taloudessa on vain yksi 

aikuinen ja muut tutut ja turvalliset aikuiset – isovanhem-

mat, isän ja äidin sisarukset, kummit ja muut – asuvat ehkä 

satojen kilometrien päässä.

Koululaisten ihana, pitkä loma voi pahimmassa tapa-

uksessa kääntyä pitkästyttäväksi, jos päivät pitää viettää 

yksikseen.

Suomessa pikkulasten itsenäisyyttä ja pärjäämistä ihan-

noidaan liiankin kanssa. Monissa Keski-Euroopan maissa 

määritellään laissa, minkä ikäisen lapsen saa jättää yksik-

seen. Ikäraja on usein 12 vuotta.

Onneksi osa seurakunnista tarjoaa vaihtelua lasten 

lomapäiviin kesäleireillä ja -kerhoissa.

Joka kesä jokin lehti julkaisee jutun, jossa leikkimieli-

sesti – ehkä puolitosissaankin – listataan keinoja karkottaa 

kutsumatta kesämökille pölähtävät lomailijat.

Jospa jätetään tänä kesänä ei-toivotut yllätysvisiitit 

väliin ja keskitytään miettimään, kuka oikeasti voisi odot-

taa, suorastaan toivoa käyntiä. 

Ehkä vanhusten palvelutalossa asuva, korkeaan ikään 

ehtinyt Sylvi, jolla ystäväpiiri on harvennut ja samaa tahtia 

kyläilijät. Kenties terveyskeskuksen vuodeosastolla oleva 

Heikki, joka mielisi ulos kesäpäivään, mutta tarvitsisi pyö-

rätuolilleen pukkaajaa. Tai Anne, joka vammastaan huo-

limatta pärjää kyllä kotona, mutta luonnon helmassa liik-

kuessaan kaipaisi kaveria.

Kesäkuussa maahan julistettiin lomarauha. Muistetaan 

siis, että lomalla ei ole pakko suorittaa, ehtiä, jaksaa. Ei 

kipittää ahdistavan aikataulun kanssa. Lomalla saa hidas-

taa, pysähtyä, olla vain. Kerätä voimia tuleviin haasteisiin.

Muut mediat

AJATUS SIITÄ, ETTÄ kaikki kristityt kes-
kittyisivät samaan puolueeseen, on mah-
doton. Kristityt tarvitsevat toimeentu-
loa, puhtaan ympäristön, turvallisuutta, 
onnellisen lapsuuden sekä hoivaa sairau-
den ja vanhuuden kohdatessa siinä mis-
sä muutkin. Politiikan tehtävä on edistää 
näiden tarpeiden toteutumista. Onkin 
syytä kysyä, onko nykyään kristityillä po-
litiikassa enää yhteisiä päämääriä. Kuinka 
paljon on niitä kysymyksiä, joissa kristityn 
poliittiset tavoitteet poikkeavat merkittä-
västi muiden ihmisten tarpeista?

Ville Hoikkala 
Sana-lehti 10.7.2014

ON MIELENKIINTOISTA, miten tiedotus-
välineet käsittelevät [hengellisiä kesä]juh-
lia. Ne pyrkivät usein etsimään juhlista 
kiistan aiheita. Asiaa perustellaan uutisar-
volla, mutta onko ihmisten erimielisyy-
dellä enää 2000-luvulla uutisarvoa? Luu-
lisi historian opettaneen sen, mitä Raa-
mattu jatkuvasti opettaa: ihmisen sydän 
on petollinen ja pahanilkinen. Ilmeisesti 

liika harmonia ei ole profaanin eikä osan 
kirkollisen mediankaan toiveissa ensim-
mäisellä sijalla.

Hannu Kippo
Sanansaattaja 3.7.2014

HEILLE INVALIDI TARKOITTAA vaivaista 
ihmistä eikä tietokoneen näyttötekstiä sii-
tä, ettei ihmistä ole kytketty koneeseen. 
Sairaalat ja terveyskeskukset tuovat mie-
leen Siiloan lammikon, jonka äärellä vai-
vaiset odottavat vuoroaan ja könyävät hoi-
toon sitten kun näyttötauluenkeli ilmoit-
taa veden olevan kuohutettu.

Matti J. Kuronen 
Askel-lehti 7–8/2014

TÄMÄ ON SITÄ IKUISTA hallintoraken-
nekeskustelua, jonka mukaan tämän on-
gelman purkamisen jälkeen kaikki oli-
si paremmin. Tätä ei saa käyttää tekosyy-
nä muille ongelmille, eivätkä mitkään ra-
kenteet saa ola este sille, että ihmisiä ei ter-
vehditä.

Arto Köykkä
Silta-lehti 7/2014

Kutsumattomia vieraita, toivottuja tulijoita

 

Heillä  
ei ole aikaa

Kuuntelimme vuonna 1967 Lasse 
Mårtensonin tekemää laulua, 
joka alkaa ”Herra, ymmärrät-
hän, heillä ei ole aikaa”. 

Laulussa luetellaan asioita, jotka 
aiheuttavat ihmisille kiirettä: lapsel-
la on leikkinsä, koululaisella läksyn-
sä tai urheilunsa, perheenisällä huo-
lensa, sairailla hoitonsa. Kiire estää 
ihmisiä antamaan aikaansa Jumalan 
käyttöön.

Saattohoidon näkökulmasta lau-
lun voi kuulla toisin: ihmiset ovat niin 
kiireisiä, että heillä ei ole aikaa käy-
dä kuolevan luona, saati viipyä hänen 
luonaan. 

Tästä kertovat monet terveyden-
huollon kokeneet ammattilaiset. 
Osastonhoitaja, joka on hoitanut kuo-
levia potilaita 27 vuotta, kertoo muu-
toksen näkyvän selvästi: yhä useam-
min omaiset eivät tule lähiomaisensa 
luokse, vaikka heitä kutsuu ja pyytää 
tulemaan.

Kipeä esimerkki samasta asiasta oli 
piispa Samuel Salmen kirjoituksessa 
hänen avatessaan tämän vuoden yh-
teisvastuukeräyksen. Piispa kertoi 
vanhuksesta, joka sanoi olevansa ko-
vin yksin, vaikka hänellä on kymme-
nen lasta. Nämä lapset ovat liian kii-
reisiä käydäkseen äitinsä luona. 

Minkälaisilla säkeillä nämä kym-
menen mahtaisivat jatkaa Mårtenso-
nin laulua?

Sairaalapappien kokemuksen mu-
kaan jotkut pelkäävät sairaalaa niin, 
etteivät halua edes ajaa sen ohi. Sisälle 
tulosta ei puhettakaan! 

Joku voi pahoin sairaalan hajuis-
ta ja jää siksi pois. Joku asuu toisella 
paikkakunnalla, toisessa maassa, toi-
sella mantereella. Moni ei ehdi hauta-
jaisiinkaan. 

Ehkä ihmissuhteet ovat vuo-
sia sitten menneet niin pahasti sol-
muun, että kaikki yhteydenpito on 
loppunut. ”En ole puhunut hänen 
kanssaan kolmeenkymmeneen vuo-
teen” kertoo syvälle lyödyistä haa-
voista. 

Mutta juuri tässä on syy lähteä 
liikkeelle, ei vähiten sen vuoksi, et-
tei sitten omaisen kuoleman jälkeen 
joudu kipuilemaan oman syyllisyy-
tensä kanssa.  

Saattohoidon sielunhoidon yhte-
nä tavoitteena on sovinnon raken-
taminen menneisyyden kanssa. Se 
rakentuu anteeksisaamisesta ja an-
teeksiantamisesta. 

Sovinnolla on kolme ulottu-
vuutta: sopu oman itsen kanssa, so-
pu läheisten kanssa ja sopu Jumalan 
kanssa. Niiden varassa on turvallis-
ta kuolla. 

Afrikkalainen runo opastaa: ”Älä 
odota, kunnes ihmiset kuolevat; ra-
kasta heitä juuri nyt ja näytä, että 
välität.”

”Minä olin sairas, ja te kävitte 
minua katsomassa” (Matt. 25: 36). 
Ja myös: ”Minä olin kuolemassa, ja 
teillä oli aikaa viipyä luonani.” 

KIRSTI AALTO 
Kirjoittaja on rovasti ja eläkkeellä oleva 

sairaalasielunhoidon johtaja

Tuiran seurakunnan 
kirkkoherra Niilo Pesonen 
toivoo kirkon sanoman 
viemiseen lisää luovuutta 
niin seurakunnan 
työntekijöiltä kuin 
seurakuntalaisiltakin. 
Ehtoollisen vietto Oulun 
Qstock-festivaalilla tai 
Kempeleen Zeppelinissä ei 
ole mahdoton ajatus.

Meillä on niin hieno sa-
noma, että se pitää 
saada ihmisten tie-
toon. Mutta tärkeää 

ei ole pelkästään sanoman vie-
minen, vaan ihmisten kohtaami-
nen, Pesonen toteaa.  

Hänen mukaansa pitäisi ky-
syä: ”Mitä sinulle kuuluu?”. 

– Kun on menty ihmisten pa-
riin kirkkorakennusten ulkopuo-
lelle, ihmiset ovat suhtautuneet 
erittäin positiivisesti. 

Menneinä vuosina monet he-
rätyskristityt lähtivät vapaaeh-
toisina kadulle jakamaan niin 
sanottuja traktaatteja. Traktaatit 
ovat pieniä vihkosia, joissa opas-
tetaan lukijaa uskon tielle. 

Nykyään uskon ja seurakun-
nan läsnäolo huomataan vähem-
mälläkin.

– Melkoinen traktaatti on 
myös se, että esimerkiksi diakoni 
tai muu seurakunnan työntekijä 
on kauppakeskuksessa virkapai-
taan pukeutuneena. 

– Yhtä hieno asia on seurakun-
nan vastuunkantaja tai vapaaeh-
toinen esillä siten, että ihmiset 
näkevät, että hän on valmis jut-
telemaan, sanoo Pesonen.

Ehtoollinen sopii  
ihmisten pariin
Kirkko & Kaupunki -lehti ker-
toi toukokuussa Sörnäisten met-
roaseman vieressä vietetystä eh-
toollisesta. Katumessuun osallis-
tui sekä satunnaisia ohikulkijoita 
että varta vasten paikalle tulleita. 
Liikenteen melu häiritsi messun 
viettoa enemmän kuin päihtyneet. 

Ensi viikolla Turun ja Kaari-
nan seurakuntayhtymä tarjoaa 
viisi tuntia ehtoollista Down By 
The Laituri -tapahtumassa. 

Ehtoollisen jakamiselle vara-
taan festivaaleilta oma alue. Jaka-
jiksi tulee pappeja sekä Turusta et-
tä Helsingistä ja tarkoitus on va-
rautua satoihin ehtoollisvieraisiin.

Ehtoollisen vieminen sinne, 
missä ihmiset ovat, kuulostaa 
Niilo Pesosen mielestä ensi kuu-
lemalta ihan hyvältä ajatukselta. 

– Kysehän on jumalanpalve-
luksen viettämisestä kyseisessä 
tilanteessa.

Yleisötapahtumat, kauppakes-
kukset ja vaikka Qstock-festivaa-
li ovat periaatteessa sopivia paik-
koja, mutta jonkin rajan Pesonen 
asettaisi: 

– Tapahtuma ei saisi sotia kir-
kon sanomaa vastaan ja kirkon 
sanomaa pitäisi saada pitää rajoi-
tuksetta esillä. 

– Käytännössä on tietenkin 
myös mietittävä, onko juuri eh-
toollisjumalanpalvelus sopiva ta-
pa kohdata ihmiset kussakin ti-
lanteessa vai jokin muu.

Ulkoilmajumalanpalveluksia 
pidetään muun muassa leireillä, 
erilaisissa tapahtumissa ja hen-
gellisillä kesäjuhlilla. 

Kokonaisen jumalanpalveluk-
sen sijaan ehtoollisen viettoon riit-
tää lyhyempikin kaava, esimerkik-

si arkisin pidettävän viikkomes-
sun tapainen tai jopa lyhyempi. 

– Ehtoollisen vietto on hen-
gellinen tilanne. Sitä varten tar-
vitaan sopiva rauhallinen paikka. 
Seurakunnan kirkkoherra kat-
soo, mikä on mahdollista, Peso-
nen painottaa.

Ehtoolliselle  
kauppareissulla
Kempeleessä kauppakeskus Zep-
pelinissä sijaitsevassa Pyhän Mat-

teuksen kappelissa alkaa syksyllä 
säännöllinen toiminta. 

Työntekijöiden päivystys aloi-
tetaan uusin kujein, vihjaa vt. 
kappalainen Paulus Pikkarai-
nen, joka ideoi Zeppeliniin suun-
nattua toimintaa yhdessä diako-
nia- ja nuorisotyöntekijöiden 
kanssa.

– Kappeli muodostaa toimin-
nan tukikohdan. Suurimman 
osan aikaa työntekijät liikkuvat 
kuitenkin eri puolilla kauppa-

keskusta. 
– Kahvilassa tavattavissa ole-

va seurakunnan vapaaehtoinen 
tai työntekijä antaa seurakunnal-
le kasvot. 

Pikkarainen pitää ehtoollis-
ta viettämistä Zeppelinissä aivan 
mahdollisena. Sitä kohti edetään 
kuitenkin hiljalleen.

– Ensin kartoitetaan, mis-
sä ihmiset liikkuvat. Kun ihmi-
set tottuvat näkemään kauppa-
keskuksessa seurakunnan työn-
tekijöitä, he ovat valmiimpia tu-
lemaan sisälle kappeliin, joka si-
jaitsee syrjässä pankkiautomaat-
tien takana. 

Hänen mukaansa ehtoollisia 
ja hartaustilaisuuksia kappelissa 
voidaan harkita aluksi vaikkapa 
suurten juhlapyhien yhteyteen.

Vapaaehtoisten voimin 
jo monta vuotta
Joitakin vuosia sitten Zeppelinis-
sä kokeiltiin papin päivystystä, 
mutta työntekijävaihdosten myö-
tä toiminta hiipui. 

– Tällä hetkellä vapaaehtoiset 
pitävät kappelissa muun muas-
sa rukoushetkiä ja rukouspiirejä. 
He tekevät hienoa työtä. Yhteis-
työ toimii hyvin eri kirkkokunti-
en ja vapaaehtoisten kanssa, Pik-
karainen iloitsee. 

Myös seurakunnan nuoriso-
työllä on silloin tällöin toimintaa 
Zeppelinissä, koska kauppakes-
kus on nuorison suosiossa.  

Pyhän Matteuksen ekumeeni-
nen kappeli on Suomen ensim-
mäinen kauppakeskuksen yhte-
yteen rakennettu kappeli. Piispa 
Olavi Rimpeläinen ja metropo-
liitta Leo vihkivät sen käyttöön 
1992.

RAIJA KURKI

Kuvateksti: 

Kesällä 2011 Anna Abreun esitystä Qstock-
lavalla odotettiin malttamattomasti. 
Ehtoollisen viettäminen festivaalialueella 
voisi olla mahdollista tulevaisuudessa. 
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R a i j a  Ku r k i

Messun voisi tuoda festareillekin

MINNA  KOLISTAJA 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Pyhän Matteuksen kappelia Zeppelinin ostoskeskuksessa ovat tuskin kaikki 
ohikulkijat edes huomanneet. 
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Tuhkaus ilman 
siunaus-
tilaisuutta
Vainajien tuhkaus ilman edel-
tävää siunaustilaisuutta on 
yleistynyt, kirjoittaa Suomen 
Hautaustoimistojen liiton 
Tiimalasi-lehti. Päätoimittaja 
Maija Lepolan mukaan siu-
naustilaisuus jätetään pai-
koin väliin vaikka vainaja oli-
si kuulunut kirkkoon. 

– Joissakin tapauksissa uur-
na siunataan pienellä porukal-
la jälkikäteen. Seurakuntaan 
kuulumattomien kohdalla ei 
välttämättä järjestetä mitään 
tilaisuutta, Lepola sanoo. 

Krematoriosäätiön toimi-
tusjohtaja Göran Fagerströ-
min luettelee syitä tuhkausta 
edeltävän siunaustilaisuuden 
pois jättämiseen:

– Vainaja on voinut olla 
ateisti tai sitten hän on ollut 
niin yksinäinen ihminen, et-
tei ole saattajiakaan. Jos vai-
naja on kuulunut kirkkoon ja 
siunaustilaisuutta ei järjestet-
täisikään, niin kuitenkin pap-
pi käy siunaamassa vainajan 
meidän tiloissamme ennen 
tuhkausta. Se kuuluu papin 
velvollisuuksiin. 

Nimikeräys
omantunnon 
vapauden 
puolesta

Hengellisillä kesäjuhlilla on ke-
rätty nimiä kansalaisaloittee-
seen terveydenhuollon henki-
lökunnan oikeudesta kieltäy-
tyä elämän lopettamisesta. La-
kialoitteen vireillepanijana on 
ollut gynekologi Sari Tanus.

– Tällä hetkellä aloitteen al-
lekirjoittaja on noin 13 500. 
Aloite ei ole poistamassa ke-
nenkään oikeutta aborttiin. 
Kyse on vakaumuksesta johtu-
van syrjinnän poistamisesta ja 
tasa-arvosta. Tarkoitus on saa-
da lisää oikeuksia niille, jotka 
haluaisivat toimia esimerkik-
si gynekologeina ja kätilöinä, 
mutta eivät vakaumuksensa 
vuoksi voi osallistua elämän 
lopettamiseen, Tanus sanoo.

Euroopan neuvoston pää-
töslauselmassa vuodelta 2010 
katsotaan, että terveydenhuol-
lon henkilökunnalla pitäisi olla 
oikeus kieltäytyä abortin teke-
misestä henkilökohtaiseen va-
kaumukseen vedoten. Lausel-
ma kehottaa jäsenmaita korjaa-
maan asian lainsäädännössään. 

Sa
m

al
la 

pallolla

Oululaislapset ovat 
viettäneet kesäpäiviään
Lämsänjärvellä 
1950-luvulta alkaen. 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
ilmaisia Lastenpäiviä 
pidetään 31.7. saakka 
joka arkipäivä. 

Helteisenä heinäkuun kes-
kiviikkona Lämsänjär-
ven lastenpäivään saapuu 
44 lasta. Toinen moko-

ma vielä mahtuisi, mutta monen 
vanhemman loma on jo alkanut 
ja lapset viihtyvät kotona. 

Marita Marttasen loma on 
vasta tulossa. 8-vuotias Pekko käy 
toista viikkoa lastenpäivillä. 

– Pekko ainakin viihtyy tääl-
lä erittäin hyvin, päivistä on tul-
lut hyvää palautetta, todistaa äiti. 

– Mä tykkään uimisesta. Vesi-
leikkejä on pelattu ja lautapelejä. 
Mä oon oppinut täällä kaksi uutta 
peliä, Pyramidin ja jonkun nap-
pulajutun.  Täällä voi pelata ul-
kopöydillä ja rappusilla. Keski-
viikkoisin saa olla karkkeja, ker-
too Pekko ja juoksee saman tien 
ilmoittautumaan ohjaajille.

Joni Halonen osallistuu las-
tenpäivään ensimmäistä ker-
taa. Äiti Katja Ylikoski oli kuul-
lut niistä vasta äskettäin kaverien 
kavereilta.

– Olisin tuonut Jonin jo viime 
vuonna, jos olisin tiennyt lasten-
päivistä. Mummolat ovat lomil-

la ja itse olen kolmivuorotyössä. 
Jonin ikäisille on ongelma löytää 
päiviksi tekemistä. 

Leirikeskuksen pihalle on tuo-
tu pöytäryhmiä, joiden ääressä 
ohjaajat istuvat kirjaimin koris-
tellut pahvitötteröt päässä. 

Joka aamu lapsi ilmoittautuu 
sukunimensä alkukirjaimen mu-
kaiselle ohjaajalle ja saa tarran, 
jonka voi liimata päivän ajaksi 
paitaan tai käteen. Ilmoittautu-
misista lasketaan ruokailijoiden 
määrä.

Ohjaajina on työntekijöiden 
lisäksi kesäsetelinuoria ja hen-
kilökohtaisia avustajia. Tehtä-
vät kuten aurinkorasvavastaa-
va, ruokajonovastaava, ruokai-
luvastaava, uintivastaava kiertä-
vät päivittäin.   

Ainutlaatuiset  
helmet
Tänään aamuhartauden pitää 
oikea pappi, seurakuntapastori 
Mirjami Dutton.

– Haluatteko nähdä ihmeen? 
hän kysyy lapsilta ja pistää kier-
tämään kädestä käteen tasku-
peilin. 

Dutton kertoo lapsille, että 
ihan jokainen on arvokas, kau-
nis ja ihana. Sitten lapset leikki-
vät laulun, jossa vielä vakuute-
taan: Olet ainutlaatuinen helmi. 

Isolla kartongilla on rukous, 
jonka ovat laatineet viime vuon-
na lastenpäivillä olleet lapset. Sen 
lausumisen jälkeen 44 lasta pu-
haltaa yhdessä hartauskynttilän 
sammuksiin.

Pihapöydät  
täynnä toimintaa
Jimi ja ohjaaja Tapio Moilanen 
tekevät yhdessä Titanicia. Pa-
perikuutioon teipataan pyöreää 
höyrytorvea. 

– Siitä tulee laivan johtajuus-
matriksi, selittää Jimi.  

Jimillä on kotona myös Tita-
niciin liittyvä jäävuori. Paperive-
ne on kuitenkin kaimaansa tur-
vallisempi:

– Tää ei huku helposti, mä ko-
keilin jo tätä kotona.

Kahdessa pöydässä pelataan 
Unoa. Pekon pöydässä kierrok-
sen voittaa tällä kertaa ohjaaja. 
Pojat epäilevät, että tämä hui-
jaa, koska hänellä on aurinkola-

sit päässä.
– Tulipa huonot kortit, har-

mittelee toisessa pöydässä Joni, 
jolle peli ei ollut entuudestaan 
tuttu. Pelikaveri Uuno Palosaa-
rella on ollut toistaiseksi parem-
pi tuuri. 

Pöydän ääreen singahtaa tyttö-
kolmikko. Puhe kääntyy säihin. 

– Eilen toivottiin, että tulisi 
sadepäivä. Helteet ovat liian kuu-
mat, sanoo Salla Oksanen. 

Kaveri tietää, että kaatamalla 
sataa vasta ensi tiistaina.

– Tuleeko ukkosen jälkeen kyl-
mempää säätä? tiedustelee Joni, 
mutta niin kauas eivät ennusteet 
ole yltäneet.

Uintiaika!  
Juu! Olé!
Pilli viheltää uintiajan merkik-
si. Tapio Moilanen komentaa ui-
maan lähtevät luokseen ja kertaa 
uintisäännöt. Vedessä saa mennä 
vain kainalorajaan asti. 

– Mitä tahansa teet, käy seiso-
maan ja levitä kädet veden pin-
nalle, kun vihelletään.

Uimapuvut on hetkessä vaih-
dettu ja kohta uimarannan por-
tilla seisoo jonossa kolmekym-
mentä lasta. Jonosta kuuluu kär-
simättömiä huudahduksia, kun 
ohjaajat ottavat lapsista lukua. 

– Mikä siinä maksaa? Kaikki 
on jo tullu!

Uimahetkiä pidetään säiden 
mukaan. Kylmimpinäkin päivi-
nä jotkut uskaltavat veteen, edes 
kymmeneksi minuutiksi.

Ruokaa  
tulevaisuuden tähdille
Ruokapilli soi. Ruokajonovas-
taava Markus Mäntymaa vilaut-
taa isoa kahdeksikkoa rappusil-
la. 8-vuotiaat pääsevät tänään en-
simmäisinä syömään. 

– Ruokajono suoraksi! Lippik-
set pois päästä! Kädet ristiin!

Ruokalaulu Nyt silmäin alla 
Jeesuksen lauletaan tänään Saku 
Sammakon sävelellä ja sitten on 
makkarakeiton aika. 

Emäntä Hilkka Roininen 
huolehtii pitopalvelunsa kautta 
lastenpäivien ruokahuollosta.

– Kuinka paljon otat? jaksaa 
Hilkka kysyä jokaiselta ja kehot-
taa ottamaan kahdella kädellä 

Leirin rukous

Rakas Taivaan Isä, 
kiitän tästä päivästä, 

ihanasta elämästä. 

Kavereiden kanssa 
täällä olla saan. 

Yhdessä uida 
polskuttaa. 

Ohjaajat meitä 
avustaa. 

Niin kaikki hyvin 
menee vaan. 

Siunaa meitä kaikkia. 

Anna tänään ja 
huomenna 

ystävyyttä, iloa, 
riemua ja malttia. 

Aamen.

Lastenpäivät on vähän tunnettu ihanuus

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

KATSO LISÄÄ 
JUTTUKEIKALLA 
OTETTUJA KUVIA 

RAUHAN TERVEHDYK-
SEN FACEBOOK-

SIVULTA!

kiinni lautasesta. 
Eelis on lastenpäivillä jo kol-

matta viikkoa. 
– Tosi kivaa, kun saa uida ja 

pelailla. Nyt mennään ruoan jäl-
keen uimaan taas. Täällä on tosi 
hyvät ruoat, kertoo Eelis toimit-
tajalle tottuneesti. 

– Mä tykkään olla kaikissa leh-
dissä. Oon myös Summerissa, jo-
ka tulee ulos heinäkuun loppu-
puolella, Eelis paljastaa.

Toni ryntää kuvaan ystävänsä 
Antin kanssa.

– Me halutaan kansikuvaan! 
Minä haluan olla kuuluisa tähti, 

Toni ilmoittaa. 
Lehteen haluavat monet muut-

kin leiriläiset. Summerissa on nä-
kynyt myös Valentina Ibrahim, 
joka on muita leiriläisiä vähän 
vanhempi. Hän on mukana las-
tenpäivillä jo viidettä kertaa. 

– Esimerkkinä toisille, selittää 
Valentina. 

– Vuosien aikana lastenpäi-
vät ovat vähän muuttuneet ku-
ten ohjaajatkin, mutta se ei hait-
taa. Tulin, koska on hauskaa olla 
muiden kanssa. Muuten katsoi-
sin vaan telkkaria kotona, kertoo 
Valentina.

Kaverit  
ovat tärkeitä
Anna-Kaisa Nummela leikki ys-
tävänsä Helmi Oikarisen kanssa 
uintiaikana delfiiniä ja haita. An-
na-Kaisa näyttää, kuinka delfii-
ni päästää sieviä kimeitä äännäh-
dyksiä ja hai avaa kitansa ammol-
leen ja puraisee, leikisti. 

Tytöt ovat olleet ystäviä jo yk-
sivuotiaista asti ja sen huomaa. 
He haluavat lähettää terveisiä:

– Helmiltä terveisiä serkku-
vauvalle!

– Annulta terveisiä vanhem-
mille ja marsuille! huudahtaa 
Anna-Kaisa, jolla on kaksi vau-

vamarsua kotona. 
– Marsuja pitää olla kaksi, sil-

lä ne voivat kuolla surullisuuteen, 
jos ei ole kaveria.

Vastuuohjaaja Kati Naisnie-
melle lastenpäivien parhaat het-
ket liittyvät yhdessäoloon. 

– Parhaita ovat hetket, jolloin 
isommalla tai pienemmällä jou-
kolla keräännytään yhteen. Esi-
merkiksi aamu- ja loppuhartaudet 
tai hetket, jolloin joku lapsi uskal-
taa avautua ohjaajalle huolistaan. 

RAIJA KURKI

Katso ilmoitus Lastenpäivistä 
sivulta 15.

Lastenpäivän aluksi ohjaajat esittelevät itsensä ja kertovat päivän ohjelmasta. Puhevuorossa vastuuohjaaja Kati Naisniemi.

Joni Halonen ilmoittautuu ensimmäistä kertaa lastenpäivään. Mukana äiti Katja 
Ylikoski. Ohjaaja Tapio Moilanen huolehtii tarpeellisten lappujen täyttämisestä.

Ohjaajien 

välissä istuva 

Pekko on Uno-

pelissä tarkkana.   

Uimaan ei 

tarvitse kahta 

kertaa käskeä. 

Pojat ovat tyttöjä 

nopeampia.

Kaverit ovat tärkeitä ja leirillä heitä saa lisää. Lounaalla 

Helmi ja Anna-Kaisa sekä Eelis ja Toni.
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Luotolaiset koristavat 
kirkkoa luonnonkukilla

Viime kesänä Haukiputaan 
Kellossa sijaitsevassa Kel-
lonkartanossa järjestet-
tiin ensimmäistä kertaa 

Sata tuntia sanan äärellä -tapah-
tuma. 

Noiden sadan tunnin aikana 
Raamattu luettiin kannesta kan-
teen vapaaehtoisvoimin. Tänä 
kesänä lukumaraton järjestetään 
uudelleen 23.–28.7. 

Idean isä Lars Soutukorva, 
eläkkeellä oleva muurari, on ollut 
pitkään mukana Kellonkartanon 
ystävät ry:n toiminnassa. 

– Johtoajatuksenahan tässä on 
se, että kokoamme kristikansaa 
yhteen Sanan ääreen, hän sum-
maa yhdistyksen ja sen pyörit-
tämän loma- ja kurssikeskuksen 
toimintaa. 

– Ja sama pätee mitä suurim-
min tähän lukumaratoniinkin. 

Lukijaksi voi ilmoittautua 
paikan päällä
Tuntikaupalla ei tarvitse yhteen 
putkeen lukea, sillä jokainen luki-
ja lukee ”sopivan pätkän”, suun-
nilleen luvun kerrallaan. Aiem-
paa kokemusta tai kantavaa ään-
täkään ei tarvita. 

– Luemme mikrofoniin, ja jos 
porukkaa on vähemmän, me-
nemme pienempään saliin, jossa 
ääni varmasti kuuluu, Soutukor-
va rohkaisee.

Vapaaehtoiseksi lukijaksi voi 
ilmoittautua paikan päällä tai en-
nakkoon Erkki Vuoristolle p. 050 
3588 447 tai Timo Pykälälle p. 050 
528 4119.

Lukumaraton alkaa keskiviik-
ko-iltana kello 18 ja päättyy maa-
nantain aikana. Yösydämen aika-
na pidetään kuuden tunnin luku-

Viime kesänä Hailuodos-
sa keksittiin uusi perin-
ne. Luotolaisille annettiin 

mahdollisuus tuoda kotikirkon 
alttarille  kukat sunnuntain ju-
malanpalvelukseen. 

– Järjestely on toiminut todella 
hyvin, kovinkaan montaa kertaa 
ei ole tarvinnut itse kukkia kerä-
tä, naurahtaa kanttori Kaisamar-
ja Stöckell.

Alttarilla on nähty paljon 
luonnonkukista tehtyjä kimppu-
ja, mutta myös kukkapenkkien 
komistuksia.

– Alkukesästä maljakossa oli 
omenapuun oksakin, joka kuk-
ki juuri hienosti, Stöckell kertoo.

Yksi kimppu,  
kaksi pyhää
Sunnuntaiksi alttarille tuodut 
kukat säilyvät usein jopa seuraa-
vaan pyhään saakka – vaikka ul-
kona olisi minkälainen helle ta-
hansa. 

Kesäaikaan jumalanpalveluk-
set  on pidetty sään salliessa hau-
tausmaallakin, joten luonnonku-
kat sopivat hyvin paikalle.

Tuiran missionuoret veivät 
villasukkia Etiopiaan

Perinteikkäässä Kellonkartanossa urakoidaan taas raamatunluvussa
taukoja. Silti urakasta suoriudut-
taneen alle tuon sadan tunnin. 

Lars Soutukorva hoksauttaa, 
että paikalle voi tulla myös vain 
kuuntelemaan. 

 – Viime vuonna moni sa-
noi, että se kuunteleminenkin oli 
fantastista. Harvoinhan sitä saa 
kuunnella Raamattua niin pitkiä 
aikoja kerrallaan. 

Kuivin suin ja maha tyhjänä ei 
tarvitse lukea tai kuunnella, sillä 
koko maratonin ajan on katettu-
na kahvipöytä, josta löytyy niin 
suolaista kuin makeaa. 

– Kellonkartanon alue on hy-
vin sievää ja vanha rakennus hen-
kii arvokkuutta. Täällä saa käve-
leskellä ihan rauhassa, Soutukor-
va mainostaa.

Eri suuntausten ja liikkeiden 
yhteinen paikka
Kellonkartano on kristillinen lo-
ma- ja kurssikeskus, joka sijait-
see Haukiputaan Kellossa ja jossa 
kesäisin järjestetään leirejä ja vii-
konlopputapahtumia. 

Kiinteistö on Suomen Raa-
mattuopiston Säätiön omistama, 
mutta toiminnasta vastaa paikal-
linen yhdistys Kellonkartanon ys-
tävät ry. 

Toiminta pohjautuu ev.lut. 
tunnustukseen ja yhteistyötä teh-
dään monien herätysliikkeiden ja 
kristillisten järjestöjen kanssa.

Tämän kesän toiminnassa 
suunnataan keskelle tavallisen ih-
misen arkea.

Perjantaina 18.7. alkaa Erkki 
Rannan raamattuopetusten sar-

ja Jeremian kirjasta ja sen lomas-
sa Riitta Ranta johdattelee maa-
lauksen saloihin.  

Juuri ennen Raamatun luku-
maratonin alkua, 21.–23.7. pide-
tään kuntouttavien sanojen kir-
joittajaleiri otsikolla Arjen kos-
kettavat tarinat lähellä ja kauka-
na.

Lauantai 2.8. on omistet-
tu miehille ja silloin pohditaan 
monelle tuttuja tuntoja teemal-
la "Kun en riitä". Joka sunnuntai 
on Kartanon kirkko, johon kaik-
ki ovat tervetulleita. 

Lisätietoja toiminnasta tar-
kemmin osoitteessa www.kellon-
kartano.fi.

ELSI SALOVAARA

Lars Soutukorva

Kellonkartano on rakennettu vuonna 1911 ja se on toiminut kristillisessä käytössä vuodesta 1962 alkaen. Kuva on otettu kesällä 2013.

Jumalanpalveluksen jälkeen ku-
kat koristavat keskiviikosta sun-
nuntaihin kävijöille avoinna ole-
vaa kirkkoa.

Piha täynnä  
lupiineja
Aino Järvelän toissa sunnuntai-
na alttarin koristeeksi tuoma lu-
piinikimppu kesti myös koko vii-
kon. Kimpun hän poimi kotipi-
haltaan. 

– Ei minulla pihalla oikein 
muuta kasvakaan, se on niin 
luonnontilasssa. Tyrnipensaiden 
vuoksi siistin sen kerran vuodes-
sa, mutta ei sille oikein muuta eh-
di tehdä, naurahtaa viikot mante-
reella asustava Järvelä.

Järvelällä on kokemusta kirk-
kokukkien tuomisesta jo viime 
kesältä. Kaunis lupiini on hänen 
suosikkinsa, vaikka se kuuluukin 
olevan vierasperäinen ja jonkin 
sortin rikkakasvi. 

– Kymmenisen vuotta sitten 
sain naapurilta muutaman mutu-
kan ja sehän on kova leviämään. 

ELSI SALOVAARA

Kaisa Rahko ja muut 
Tuiran Missionuoret 
palasivat sunnuntaina 
kolmiviikkoiselta Etiopian-
matkalta. Matkaan 
valmistauduttiin kaksi 
vuotta. Ryhmäläiset 
kirjoittivat matkalla 
blogia näkemästään ja 
kuulemastaan.

17.6. ”Tänään meillä oli pakkaus-
talkoot, eli me laitettiin avustus-
tavaroita pusseihin ja jaettiin ne 
meidän 15 hengen kesken. Pittäis 
sitte saaha kaikennäköiset nutut, 
värikynät ja jalkapallot mahtu-
maan omien kamppeitten lisäk-
si matkalaukkuun ja koittaa pi-
tää laukun paino siinä 30 kilossa, 
vähän haastetta ja arjen matema-
tiikkaa!” Elina

Missionuoret tutustuivat mat-
kalla muun muassa AIDS-orpo-
jen toimintakeskuksiin Dessies-
sä ja Woldiassa sekä Hosainan 
kuurojen kouluun. Niissä työs-
kentelevät lähetystyöntekijät ja-
kavat avustustarvikkeet eteen-
päin. 

– Villasukkia vietiin valtavat 
määrät. Etiopiassa voi olla kyl-
mä öisin. Meilläkin oli villasukat 
käytössä, nauraa Kaisa Rahko.

Lähetystyöntekijöiden lisäk-
si matkalaiset tutustuivat myös 
paikallisiin, jotka olivat itse or-
poja, mutta olivat nyt töissä toi-
mintakeskuksissa.

– Minua kosketti nähdä, kuin-
ka autetut auttavat toisia. Se 
osoitti, että lähetystyö toimii ja 
on kestävää.

6.7.2014 ”Tänään käytiin aamul-
la jumalanpalveluksessa. Juma-
lanpalveluksessa, joka kesti yli 3 
h ja siinä ajassa tuli koettua mm. 
lapsen ja nuoren kaste, yliopistosta 
pääsevien valmistujaiset, 20 min 
kuoroesitys ja eläköityminen sekä 
virkaan asettaminen.” Johanna, 
Saara ja Suvi

Tuiran Missionuoret työntämässä bussiaan etiopialaisella tiellä.

– Elävyys oli hyvä kokea,  spon-
taanit kimeät huudot ja tanssi-
maan nousu. Me tanssimme mu-
kana ja taputimme rytmissä. Tuli 
yhteenkuuluvuuden tunne, vaik-
ka yhteinen kieli puuttui, muiste-
lee Rahko.

Rahko toivoisi suomalaiseen 
arvokkaaseen ja juhlalliseen ju-
malanpalvelukseen jotain  etio-
pialaisesta elävyydestä. Ainoa 
huono puoli hänen mielestään 
oli jumalanpalveluksen pitkä 
kesto.

4.7.2014 ””Eilen valloitimme vuo-
ren (soijaa pukkasi), vierailimme 
kodeissa ja tutustuimme AIDS-
toimintakeskukseen jossa työsken-
telee lähetti Annika Utriainen. Tä-
nään pidämme keskuksen nuorille 
ja lapsille rasteja ja kisoja.” Kaisa

Missionuoret olivat jo Suo-
messa suunnitelleet musiikkia, 
askartelua ja liikuntaa sisältäviä 
rastitehtäviä. 

Rahko kertoo lasten olleen in-
nokkaasti mukana, vaikka leikki 
oli heille aivan uusi.

– Lopuksi jaoimme viidelle-
kymmenelle osallistujalle Suo-
mesta tuodut mitalit. Olimme 
ottaneet mukaan muun muas-
sa lapsena Hippo-hiihdoista saa-

miamme mitaleja. Meille ne oli-
vat jo rihkamaa, joka vain pölyt-
tyisi kaapissa.

Rahkolle jäi mieleen nuorten ja 
lasten suuri keskinäinen solidaa-
risuus, vaikka ikähaitari oli laaja, 
5–15 vuotta. 

– Yhteishenki pelasi lasten kes-
ken, kuurolle kaverillekin tulkat-
tiin koko ajan. 

30.6.2014 ”Metsähuussissa ja rei-
kävessoissa käydessä sekä Bedeles-
sä nukkuessa on huomannut, että 
voi selvitä hengissä ilman Suomen 
tasoisia olosuhteita. Selviytymis-
tä avittaa eniten rukoukset. Sekä 
omat matkarukouksemme ja tieto 
siitä, että Suomessakin kaikki ovat 
hengessä mukana, on voimia anta-
vaa.” Saara ja Kristiina

Rahko on ehtinyt käydä jo ennen 
matkaa Lähetysseuran esikoulu-
tuskurssin. 

– Itselleni matka todisti, että 
lähetystyö on oikea tapa auttaa.

Moni ryhmäläinen sai reis-
sun aikana tiedon opiskelupai-
kasta. Matka sai kaikki varmas-
ti miettimään tulevaisuuttaan 
lähetystyönkin kannalta, arve-
lee Rahko. 

– Nykyään kirkossa painote-
taan liian vähän lähetystyötä, jo-
ka kuitenkin on yksi kristittyjen 
päätehtävistä. 

– Aika vasta näyttää, missä 
muodossa lähetystyö liittyy it-
se kunkin matkalaisen elämään, 
Rahko pohtii.

Matkalla olivat tukijoukko-
na nuorisotyöntekijä Tuulikki 
Ståhlberg ja kirkkoherra Matti 
Hirvilammi, joka entisenä Etio-
pian-lähettinä osasi paikallisen 
amharan kielen. 

RAIJA KURKI

Sitaatit ovat otteita matkalaisten blogista 
Pilkahduksia päiväntasaajalta. 

Blogi on luettavissa osoitteesta 
http://tuiranmissionuoret.blogspot.fi/.

E l i na  Au t i o Su v i  Ko r ka la

Pittäis sitte saaha 
kaikennäköiset 
nutut, värikynät 
ja jalkapallot 
mahtumaan omien 
kamppeitten lisäksi 
matkalaukkuun 
ja koettaa pitää 
laukun paino siinä 
30 kilossa.

Elina ryhmän blogissa 
Pilkahduksia päiväntasaajalta

Ryhmä pääsi myös valloittamaan vuoria.

A r k i s t o  /  Pe k ka H e l i n

Torkkupeittohanke  
alkaa olla loppusuoralla

Kouriintuntuva tekeminen 
on monelle mieluinen va-
paaehtoistoiminnan muo-
to.

Tämän on huomannut työs-
sään myös Kempeleen seurakun-
nan lähetystyön ja vapaaehtois-
toiminnan koordinaattori Min-
na Sorvala.

Tuorein esimerkki on Kempe-
leen seurakunnan ja Rauhan Ter-
vehdyksen tämänkeväinen tork-
kupeitehanke. Yhteisvastuukerä-
yksen saattohoito-teeman puhut-
telemat ihmiset neuloivat ja virk-
kasivat yli 2 000 neliötä. 

Kempeleen seurakunnan va-
paaehtoiset ovat koonneet ne 
peitteiksi, jotka annetaan syk-
symmällä pariin saattohoitoa te-
kevään yksikköön Kempeleessä ja 
Oulussa.

– Moni kokee mielekkääk-
si auttamisen tavaksi tällaiset 
hankkeet, joissa on yksinkertai-

nen idea eikä osallistujan tarvit-
se olla mestaritekijä. Entinen esi-
mieskin kehui ideaa loistavaksi, 
Sorvala myhäilee.

Tuhansien tilkkujen 
kimpussa jo pari kuukautta
Lahjoitettujen tilkkujen laskemi-
nen lopetettiin jossakin välissä, 
kun määrä ylitti 2 000.

– Välissä meinasi tuntua, ett-
eivät tilkut koskaan lopu. Mutta 
kyllä tässä nyt loppu häämöttää, 
Sorvala sanoo katsellessaan va-
paaehtoisia, jotka ahkeroivat vii-
meisiä tilkkuja peitteiksi heinä-
kuisena päivänä keskustan seu-
rakuntakeskuksessa. Peitteiden 
kokoaminen aloitettiin jo yhtenä 
iltana toukokuussa.

Sorvala on saanut pitkin vuot-
ta aukoa muitakin mukavia käsi-
työnyyttejä:

– Toimistolle ilmaantuu koko 
ajan käsityöpusseja, kun seura-

kunnassa on ollut monta käsityö-
hanketta: torkkupeitteen tilkku-
jen lisäksi on otettu vastaan kas-
tesukkia ja ehdotuksia seurakun-
nan nimikkolapasiksi.

Pikkuriikkisiä, hellyttäviä kas-
tesukkia vapaaehtoiset ovat ura-
koineet ainakin 300 paria joko 
kotona tai seurakunnan nuttu-
kerhossa.

– Toivotaan, että saadaan jat-
kaa hanketta niin kauan kuin 
sukkien tekijöitä ikinä riittää. 
Pappien kautta on tullut tervei-
siä, että kastekodeissa sukat on 
koettu mieltä lämmittävänä ter-
vehdyksenä.

Seurakunnan nimikkolapasia 
ryhdytään valmistamaan syksyllä.

– Myös nuttuja voi tehdä edel-
leen, samoin villasukkia lähetys-
työn myyjäisiin, Sorvala vinkkaa.

MINNA KOLISTAJA

Anneli Räinä ja Irma Alanko yhdistivät tilkkuja virkkaamalla, Minna Sorvala ihasteli torkkupeitteen värimaailmaa.

M inna Ko l i s t a ja

Viime ja toissa sunnuntaina kirkonmenoja juhlistivat Aino Järvelän tuomat lupiinit. 
Ne kestivät maljakossa hehkeinä koko viikon.

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l

A r k i s t o



8 9   Nro 24     17.–31.7.2014    Nro 24     17.–31.7.2014

Oulujoki elää 
hautausmaalla

Palveluja tarjotaan

• 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

1. Ylistyssäteitä – 
Beams of Praise
torstaina 31.7. klo 18.00, 
liput 22 / 16 €
Oulun Tuomiokirkko, 
Kirkkokatu 5, Oulu
Dall’Abaco – Bach – Barber – 
Janáček – Britten – Boccherini – 
Händel
Trey Lee / Danel-kvartetti / 
Tuomas Katajala / Virpi Räisänen / 
Jukka Eskola / Barocco Boreale

8. Bach poikineen – Bach & Sons
sunnuntai 3.8. klo 14.00, liput 20 / 15 €
Oulunsalon kirkko, Uhrikirkonkuja 2, Oulunsalo
C. Ph. E. Bach – J. C. F. Bach – J. S. Bach
Barocco Borealen ensemble / Virpi Räisänen / Trey Lee

Hailuoto-päivä Konsertti-isäntä: 

4. Virvatuleen – To the Fen-Fire
perjantai 1.8. klo 19.00, liput 20 / 15 €
Hailuodon kirkko, Luovontie 52, Hailuoto
Smetana – Schubert
Trey Lee / Danel-kvartetti

Liput Lippupalvelun myyntipisteistä. Lipun hintaan lisätään Lippupalvelun toimituskulu. 
Ilman toimituskuluja lippuja saa Oulu10-palvelupisteistä.

Oulun seudun XVII musiikkijuhlat
Oulunsalo Chamber Music Festival

31.7.–3.8.2014
www.oulunsalosoi.fi

Tuomas Katajala

Kuva: Karoliina Paappa, 
vuoden kuvataiteilija

Perjantai  25.7.
12.00 Vähemmistöjen Kristus 
-symposium, Oleg Menaker, Leena 
Levin, Liisa Kingma
15.00 Avajaiset
17.00 Kristus-kuningas, kaikkival-
tias, Raamattutunti Taina Taskila 
18.30 Sinulle, Jeesus, laulan riemu-
mielin, Matkalaulujen toivelau-
lutunti
20.00 Syntisten Vapahtaja ja 
alttarihetki, Iltaseurat

Lauantai 26.7.  
8.00 Ristiinnaulittu Kristus. 
Seurat Vanhassa kirkossa  
10.00 Jeesus – opettaja. 
Opistoseurat
11.45–12.30 Lähetysnäyttely 
Kirkonkylän yhtenäiskoululla. 
Puheita, haastatteluja, Tansania-
ryhmän ohjelmaa
13.00 Kristuksen todistajana, 
Raamattutunti Reino Junttila 
15.00 Kaikenikäisten seurat 
18.00 Matkalaulumessu, 
saarna Pekka Siljander

Sunnuntai  27.7.
8.00 Ylösnoussut Kristus. 
Seurat Vanhassa kirkossa

10.00 Messu ja työntekijöiden 
tehtävään siunaaminen, 
saarna Kalevi Silvola
14.00 Lähetysjuhla 
ja viestikapulan luovutus,  
mm. piispa Samuel Salmi

Nuorille ja nuorille aikuisille:
Perjantai 25.7.
21.00 Minun tieni.  
Ilta Vanhassa kirkossa
Lauantaina 26.7.
13.00 Lähteä vaiko lähettää? 
Raamis Vanhassa kirkossa
21.00 Huoltoasemailta 
Pyhän kolminaisuuden kirkossa

Kouluikäisille (7-14 v):
Perjantai 25.7.
16.30–19.30 Punaista lankaa 
etsimässä
Lauantai 26.7.
10–11.30 Vanhan kirkon salaisuuk-
sia – Kirkko tutuksi viidellä aistilla 
12.45–14.15 Raamattutuokio 
ja yhteistä puuhailua 
yhtenäiskoulun tiloissa  
Sunnuntai 27.7.
10.00 Pyhäkoulu Vanhassa 
kirkossa

Uusheräyksen valtakunnalliset 
KESÄSEURAT 

Kempeleessä  25.–27.7.2014
Jeesus on Herra

Seurapaikka Kempeleen kirkko
Katso koko ohjelma www.kesaseurat.fi 

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

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Rauhan Tervehdys 
on myös verkossa

Vinkkaa mainoskiellon asettaneelle tuttavallesi, 
että näköislehti löytyy ilmaiseksi netistä:

www.rauhantervehdys.fi

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Olemme 
kesäajassa!

Rauhan Tervehdys 
ilmestyy 

kesäkuukausien ajan 
joka toinen viikko.

Seuraava lehdet
ilmestyvät:

31.7.
14.8.
28.8.

Opas Antti Pönkkö on et-
sinyt tietoja Oulujoen 
hautausmaakierrokseen 
usean vuoden ajan. Si-

sältö täydentyy edelleen sitä mu-
kaa kun Pönkkö löytää haastatel-
tavaksi uusia ihmisiä. 

– Jokaisen hautakummun al-
le kätkeytyy tarina. Etsin tieto-
ja uusista suvuista, mutta myös 
yksittäisistä ihmisistä, jotka ovat 
vaikuttaneet aktiivisesti Oulujo-
en alueella. Tavallinen työmyyrä-
kin saattaa olla taustaltaan mie-
lenkiintoinen.

Oulujokivarressa on muun 
muassa asunut huomattavan pal-
jon maanviljelijöitä, jotka ovat 
luoneet uusia viljelymenetelmiä. 
He hoitivat myös monia kunnan 
ja seurakunnan luottamustehtä-
viä. 

Oulun tervaporvarien elämäs-
tä on saatavilla helposti paljon 
tietoa, mutta Oulujoen hautaus-
maahan haudattujen sukujen sel-
vittely on vaikeampaa. 

Parhaita tietolähteitä Pönköl-
le ovat olleet keskustelut elossa 
olevien sukulaisten kanssa. Hän 
tarkistaa omaisilta, mitä tietoja 
ja tarinoita voi kertoa julkisesti  

hautausmaakierrosten yleisölle.
Sukulaisten juttusille pääsyä 

helpottaa Pönkön työura Valion 
neuvonta-agrologina. Hän kiersi 
ympäri Pohjois-Suomea ja maati-
lojen isännät tulivat tutuiksi. 

Kiinnostus hautausmaihin 
syttyi, kun työmatkoilla majoi-
tuttiin kirkonkylillä. Hänelle tuli 
tavaksi tehdä työkaverinsa kans-
sa iltakävely, jonka aikana usein 
poikettiin myös paikalliselle hau-
tausmaalle. 

Uudet juuret löytyvät  
hautausmaalta
Hautausmaakierrokset ovat erit-
täin suosittuja.

– Nykyihmiset kaipaavat his-
toriatiedon lisäksi rauhoittumista 
ja hengellisyyttä, Pönkkö selittää.

Myös maaltamuutto vaikuttaa 
hautausmaakierrosten suosioon.

– Ihmiset hakevat kenties uu-
sia juuria uudelta asuinalueel-
taan, vaikka vanhoja perusjuu-
riakaan ei unohdeta. He mietti-
vät myös, haluavatko tulla hau-
datuksi vanhan vai uuden asuin-
paikan hautausmaalle. He totut-
televat ajatukseen ja pohtivat va-
lintaa.

– Paikkakunnan kulttuu-
ria pystyy peilaamaan myös  
hautausmaiden hoidon kautta, 
paljastaa Pönkkö.

Mieli avoimena  
kierrokselle
Oulujoen opaskierros on tiivis 
ja tarinoita täynnä. Päätteeksi 
on täsmälleen seitsemältä alkava 
musiikkihetki Oulujoen kirkossa. 

Pönkkö ei kuitenkaan kaipaa 
kierrokselle lisää aikaa, koska lii-
an pitkä kierros puuduttaa osal-
listujia.

– Opastuksen perusrunko on 
aina sama, mutta muunnan pai-
notuksia esimerkiksi osallistujien 
iän mukaan. Sisältöön vaikutta-
vat myös yleisön kysymykset. 

– Opaskierrokselle kannattaa 
lähteä mieli avoimena. Saa olla 
aktiivinen ja omia kommentteja 
voi esittää vapaasti, se on oppaalle 
hyväksi, kehottaa Pönkkö.

Kierroksella esitetyistä kom-
menteista hän saa lisää tietoa. 

Tulevaisuutta varten Pönköllä 
on varastossa myös uusia aiheita 
Oulujoen opaskierrokselle: 

– Vanhat puut, kasvillisuus ja 
elävä luonto. Oravat ja linnut us-
kaltavat hautausmaalla kommu-
nikoida ihmisten kanssa. Taide-
teokset ja kulttuurihistoriallinen 
miljöö on läsnä. Kierrokseen voisi 
sisällyttää näitä kaikkia sopivassa 
suhteessa.

Muun muassa Helsingin Hie-
taniemen hautausmaan merkki-
henkilöistä ja muistomerkeistä 
on koottu tietoa nettiin. Pönkön 
mielestä Oulussa voisi hyvin toi-
mia samoin.

– Sellainen virittäisi kiinnos-
tusta hautausmaita kohtaan. Eikä 
se vähennä opastuksen tarvetta, 
vaan luo halua tietää lisää.

RAIJA KURKI

Muhoksen helmellä  
on juhlavuosi

Ilmaiset opaskierrokset 
jatkuvat vielä kuukauden
Oulujoen hautausmaalla to 24.7. ja 7.8. Kierros alkaa klo 17.30 
kirkon pysäköintialueelta (Oulujoentie 69) ja päättyy klo 19 
kirkossa alkavaan Kesäillan musiikkihetkeen.

Oulun hautausmaalla Intiössä joka maanantai 18.8. saakka. 
Kierros alkaa klo 18 pääportilta (Kajaanintie 1) hautajaishuoneis-
ton edestä. Kierrosten teemat:
21.7. Kulttuurin kaikuja/ Siveltimellä ja sulkakynällä  
28.7. Kaiken takana on nainen  
4.8. Kaiken takana on nainen  
11.8. Kaiken takana on nainen  
18.8. Leipää ja sirkushuveja / Sodan ja rauhan sankareita

R a i j a  Ku r k i

Opas Antti Pönkkö on perehtynyt Oulujoen hautausmaan historiaan.

Kesähäät ehtii vielä saada 
tälle kesälle, sillä perjan-
taina 8. elokuuta kello 17–
19 Oulun tuomiokirkossa 

vietetään vihkihetkeä. 
Vihkihetkeen ei ilmoittaudu-

ta etukäteen vaan parit vihitään 
saapumisjärjestyksessä. Vihki-
hetkessä voidaan myös siunata jo 
solmittu avioliitto.

– Vihimme illan aikana kaik-
ki parit, jotka ehtivät ilmoittautua 
tuon kahden tunnin aikana vihit-
täviksi, kappalainen Anna-Mari 
Heikkinen Oulun tuomiokirkko-
seurakunnasta. 

Vihkipari voi kutsua mukaan 
läheisensä, mutta tarvittavat to-
distajat voivat tulla myös seura-
kunnan puolesta. 

Joka vihkiminen  
on yksilöllinen
Vihkimisen jälkeen on tarjol-
la hääkakkua ja kahvit hääväelle 
tuomiokirkon kryptassa. Vihki-
toimitus ja juhlakahvit ovat mak-
suttomia.

– Monet ovat yllättyneet iloi-
sesti siitä, että Vihkihetkessä jo-
kainen vihkitoimitus on yksilöl-
linen. Eli vaikka vihittäviä pareja 

Vihkihetkessä 8.8. saa 
hääpäivän, jonka muistaa 

on useita, vihkitoimitus on aina 
hääparin oma hetki, kertoo Heik-
kinen. 

Hääparien on mahdollista va-
rata myös oma vihkihetki ha-
luamalleen ajankohdalle Oulun 
ev.lut. seurakuntien päivystävältä 
papilta numerosta (08) 3161 410. 

Esteettömyystodistus 
viikkoa aikaisemmin
Vihittävien ei tarvitse olla oululai-
sia, vaan papin puheille voivat tul-
la kaikki, joilla on paperit kunnos-
sa. Ilman esteettömyystodistusta 
vihille ei nimittäin pääse. 

Esteettömyystodistuksella 
varmistetaan, että parilla on oi-
keus mennä naimisiin. Todistus 
tulee olla hankittuna viimeis-
tään seitsemän vuorokautta en-
nen vihkimistä jommankum-
man vihittävän kotiseurakun-
nan kirkkoherranvirastosta.

Kirkollinen vihkiminen on 
mahdollista myös silloin, kun 
toinen vihittävistä kuuluu johon-
kin muuhun kristilliseen kirkko-
kuntaan, ja toinen vihittävistä on 
rippikoulun käynyt ev.lut. kirkon 
jäsen.

Muhoksen kirkon 
380-vuotisjuhlaa voi-
daan elokuussa viet-
tää Suomen toisek-

si kauneimmassa rakennukses-
sa. Titteli tuli Apu-lehden äänes-
tyksessä. 

Moni on kylläkin ollut va-
kuuttunut kirkon ainutlaatuisuu-
desta jo ennen tätä.

– Muhoksen kirkko on oikea 
helmi. Aarre ihan kansainvälises-
tikin ymmärrettynä, sanoo kirk-
koherra Jouni Heikkinen.

– Jos ei Suomen kaunein raken-
nus niin Suomen kaunein kirkko 
kumminkin, Heikkinen hymyilee.

Kirkko on yksi Suomen tusi-
nasta säilyneestä tukipilarikir-
kosta. Sen aarteena vaalitaan eri-
tyisesti kirkkomaalari Emanuel 
Granbergin vuosina 1773–1775 
maalaamia kuvia.

Heikkinen iloitsee kuvakirkon 
saamasta positiivisesta julkisuu-
desta sekä Muhoksella syntynees-
tä pienoisesta kansanliikkeestä.

– Oliko yllättävä kansanliike 
sattumaa vai johdatusta, en tie-
dä. Joka tapauksessa se lisäsi sel-
västi omanarvontuntoa muhos-
laisten sydämissä. 

– Toivon mukaan tämä julki-
suus poikii tietoisuutta tästä kir-
kosta muutenkin niin, että moni 

löytäisi tiensä myös kirkossa pi-
dettäviin tilaisuuksiin.

Heikkinen sanoo huoman-
neensa, että  ihmisten kiinnostus 
kirkkorakennuksiin sekä niihin 
liittyvään kulttuurihistoriaan ja 
arkkitehtuuriin on kasvanut.

Nähtäväksi jää, vaikuttaako 
Suomen toiseksi kauneimmaksi 
rakennukseksi nimeäminen kä-
vijämääriin.

Muhoksen kirkko on avoinna 

tiekirkkona maanantaista per-
jantaihin kello 12–18. Viime ke-
sänä kävijöitä oli kesä–elokuussa 
500–600. 

– Kävijöitä on saattanut olla 
enemmänkin, kaikkihan eivät jä-
tä puumerkkiään vieraskirjaan, 
Heikkinen huomauttaa.

Juhlajumalanpalvelus
radioidaan 3.8.
Elokuun 3. päivänä Muhoksen 
kirkossa vietetään juhlajumalan-
palvelus kello 10. 

Myös radiossa Yle 1 -kanaval-
la kuultavassa jumalanpalveluk-
sessa liturgina toimii Simo Pekka 
Pekkala, Jouni Heikkinen saar-
naa. Kanttorina toimii Ossi Ka-
java ja urkurina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Erja Seppä on tekstinluki-
ja ja Anja Hämäläinen lukee esi-
rukouksen. Musiikkiesityksiä 
kuullaan juhlaa varten kootulta 
kamariorkesterilta sekä kamari-
kuorolta.

Seurakuntatalolla tarjotaan 
ruoka ja kakkukahvit, jonka jäl-
keen kirkon 380-vuotisjuhla al-
kaa noin kello 12.30. Juhlapuheen 
pitää Kirkkohallituksen yliarkki-
tehti Antti Pihkala.

MINNA KOLISTAJA

Muhoksen kirkko valittiin Apu-lehden 
äänestyksessä Suomen toiseksi 
kauneimmaksi rakennukseksi.

R a i j a  Ku r k i

E l s i  S a l ovaa ra Arkkipiispa Kari Mäkinen 
avasi Porin SuomiAree-
nan kehottamalla keskus-

telijoita sokeitten pisteitten tun-
nistamiseen ja itse-
kriittisyyteen. 

Puheensa yhtey-
dessä pyysi anteeksi 
sitä, kuinka julmasti 
sekä yhteiskunta et-
tä kirkko ovat sek-
suaalivähemmistöjä kohdelleet.

Arkkipiispan mukaan homo-
seksuaaliset ihmiset ovat vuosien 
varrella joutuneet yhteiskunnassa 
ja kirkossa torjutuiksi sairauteen, 
rikokseen tai erityiseen syntisyy-
teen vedoten.

– Se on julma osa suomalais-
ta kertomusta, myös kirkon ker-
tomusta.

Arkkipiispa arvioi, että jul-
muus on nykyisin 
hienovaraisempaa 
kuin ennen, mutta 
ei poistunut. Se il-
menee muun muas-
sa vaikenemisena, 
torjumisena ja ohi 

katsomisena.
Hänen mukaansa julmuus ei 

muuksi muutu, vaikka se olisi nä-
kymätöntä tai sitä perusteltaisiin 
uskonnollisesti ja luonnollisuu-
della tai vaikka se peitettäisiin yl-
häältä katsovaan suvaitsemiseen.

Arkkipiispa pyysi anteeksi 
homoseksuaalien kohtelua

Rippikoululaiset, isoset ja 
muut leirityöntekijät ovat 
voineet päivittää riparikuu-

lumisia ja rippikouluun liittyviä 
kuvia Twitterissä, Instagramissa 
ja Facebookissa käyttäen #ripa-
ri2014-merkintää.

Sosiaalisessa mediassa käytet-
tävä #ripari2014 sai alkunsa Pun-
kaharjun seurakunnasta.

– Jo heti ensimmäisenä päivä-
nä saatiin noin 100 kuvapäivitystä 
Twitterissä. Nyt tulee yleensä 70 
twiittiä päivässä, sanoo nuoriso-
työnohjaaja Juha Hakala.

Twitter on suosittu etenkin 
rippikoulujen työntekijöiden kes-

Riparikuulumiset menivät 
sosiaaliseen mediaan

kuudessa, isoset ja rippikoululai-
set ovat aktiivisimpia Instagra-
missa. 

Isoset ja rippikoululaiset ja-
kavat somessa etenkin selfieitä ja 
kaverikuvia. Muut kirkon työn-
tekijät ottavat kuvia maisemista 
ja esimerkiksi rippikouluissa ai-
kaansaaduista töistä. 

Jopa rippikoulupapit ovat in-
nostuneet ottamaan selfieitä kon-
firmaatiokirkoissa. 

– Some on nuorten arkipäivää. 
Puhelimet on järkevämpää ottaa 
osaksi rippikoulua kun kieltää 
täysin, sanoo kappalainen Mar-
jaana Härkönen.

Se on julma osa 
suomalaista 
kertomusta.
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Miksi Pietari itki?
Yksi Raamatun vaikuttavimmista kohtauksista sattuu pääsiäisen aikaan Jerusalemin 
temppelin esipihalla. Jeesus on juuri vangittu ja hätääntyneet opetuslapset yrittävät pii-
loutua väkijoukkoon aamun jo valjetessa. Juutalainen kansa on kuohuksissa. Karismaat-
tinen saarnamies on saanut syytteen jumalanpilkasta ja väkijoukko janoaa verta. Samalla 
Jeesuksen lähipiiriä etsitään kiivaasti.
 Pelokkaana Pietarikin hakee turvaa temppelin pilareiden kätköistä. Hän piilottelee 
kasvojaan, mutta siitä huolimatta monet vastaantulijat kyselevät: ”Etkös sinä ollutkin 
sen Nasaretilaisen seuraaja?” Pietari kieltää tuntevansa koko miestä. 
 Kun kolmannen kerran Pietari kieltää olleensa Jeesuksen opetuslapsi, kuuluisa kukko 
laulaa. Samalla Pietari muistaa Jeesuksen sanat: ”Ennen kuin kukko laulaa, olet minut 
jo kolmesti kieltänyt.”
 Samassa ruoskittua ja vertavuotavaa Jeesusta talutetaan temppelin esipihan poikki. 
Hämärän rajamailla olevan Jeesuksen katse eksyy yllättäen Pietariin. Miesten katseet 
kohtaavat ja Pietari purskahtaa itkuun.
 Muistan tämän pääsiäistarinan jo Heinäpään seurakuntakodin pyhäkoulusta. Ison 
miehen itku teki jo silloin vaikutuksen. Ajattelin, että Pietari itki Jeesuksen kovaa koh-
taloa ja sitä, että hänet oli niin kovakouraisesti ruoskittu. 
 Nyt aikuisiällä luen tuota Raamatun kohtaa eri silmin. En niinkään eläydy Jeesuksen 
kärsimykseen, vaan Pietarin tuntemuksiin. Miksi Pietari siis oikein itki? Vaikka Jeesuk-
sen kärsimyksen näkeminen tekikin kipeää, ei se hänen kyynelkanaviaan avannut. 
 Itku tuli Jeesuksen lempeästä katseesta. Vaikka Pietari oli kieltänyt oman Vapahtajansa 
kolmeen kertaan, Jeesus ei silti häntä hylännyt, vaan katsoi Pietaria rakkaudella. 
 Tuona hetkenä Pietari sai kokea ihmiselämän tärkeimmän asian, armon. Teologi Paul 
Tillichin sanoin: ”Armo on sen tunnustamista, että kelpaamme, vaikka olemme kelpaa-
mattomia.” 
 Miten armollinen sinä, hyvä lukijani, osaat olla itsellesi?

MIKKO SALMI
pastori

Sanan aika
Sunnuntai 20.7.2014
Psalmi:  Ps. 145: 3–7
1. lukukappale: Hes. 2:1–8
2. lukukappale: Ef. 2:19–22
Evankeliumi: Matt. 16:13–19
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Sunnuntai 27.7.2014 
Psalmi: Ps. 28: 1–2, 6–9

1. lukukappale: 
1. Sam. 15:22–26

2. lukukappale: 
Jaak. 2:8–13

Evankeliumi: 
Mark. 10:17–27

Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 20.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Rantsilan kirkosta, Siikalatvan 
seurakunnasta. Virret: 420:1,2,  
700, 178:1,2,  164, 421:1, 326:1,9.
Su 27.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Lemin kirkosta.

YLE TV 1
Su 20.7. klo 10 Nojatuolikirkossa 
päivän teemana on lähimmäinen. 
Artistivieraana Jaakko Löytty.

********

Oulun ev.lut. seurakuntien ja 
Sanansaattajien Medialähetys-
päiviltä tallennettuja videoita 
löytyy You Tubesta: www.youtu-
be.com/user/SansaMLP

Toivontuottajien Suviradio soi 
tauotta 3.8. saakka osoitteessa 
www.suviradio.fi. Toivontuottajat 
on pääkaupunkiseudun seurakun-
tien sähköisen median toimitus.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa 
myös verkossa: www.oulunseura-
kunnat.fi/radio

Su 20.7. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa Terttu Aakko kertoo siitä, 
miten elämämme on täynnä kät-
kettyjä aarteita. Uusinta.
Su 27.7. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa Aila Valtavaara kertoo Lau-
piaasta samarialaisesta. Uusinta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 20.7. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu. Terttu Aakko kertoo siitä, mi-
ten elämämme on täynnä kätket-
tyjä aarteita. Uusinta.
Su 20.7. klo 10 jumalanpalvelus 

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

Kemin kirkosta.  
Su 27.7. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Aila Valtavaara kertoo Lau-
piaasta samarialaisesta. Uusinta.
Su 27.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Kempeleen kirkosta. Jumalanpal-
velus on osa Uusheräyksen Kesä-
seuroja.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 20.7. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta
Su 27.7. klo 10 sanajumalanpalve-
lus Oulun tuomiokirkosta

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.

Yhdistykset

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Hes 2:1–8
Herra sanoi: ”Ihminen, nouse. Minä tahdon 
puhua sinulle.” Hänen puhuessaan minuun 
tuli henki, se nosti minut seisomaan, ja minä 
kuulin hänen puhuvan minulle.
    Hän sanoi: ”Ihminen, minä lähetän sinut 
israelilaisten luo, noiden kapinallisten pariin, 
jotka ovat nousseet minua vastaan. Alusta 
alkaen he ja heidän isänsä ovat olleet minulle 
uskottomia. Minä lähetän sinut ihmisten 
luo, joilla on kovat kasvot ja taipumaton 
sydän. Sinun tulee sanoa heille: ’Näin 
sanoo Herra Jumala.’ Kuulkoot tai olkoot 
kuulematta - he ovat uppiniskaista kansaa - 
he tulevat kuitenkin tietämään, että heidän 
keskellään on ollut profeetta. Älä sinä, 
ihminen, pelkää heitä, älä kauhistu heidän 
sanojaan, vaikka olet heidän keskellään kuin 
piikkipensaikossa ja skorpionien seassa. Älä 
pelkää heidän puheitaan, älä säiky heitä - he 
ovat uppiniskaista kansaa. Sinun tulee puhua 
minun sanani heille, kuulkoot tai olkoot 
kuulematta - he ovat uppiniskaisia. Mutta 
sinä, ihminen, kuuntele mitä sinulle sanon. 
Älä niskoittele, niin kuin tämä niskuroiva 
kansa. Avaa suusi ja syö, mitä sinulle annan.”

Ef. 2:19–22
Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, 
vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan 
kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä 
rakennuksessa, jonka perustuksena ovat 
apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä 
on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko 
rakennuksen yhteen niin että se kasvaa 
Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää 
teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan 
asumukseen

Matt. 16:13–19
Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean 
seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: ”Kuka 
Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä 
sanovat?” He vastasivat: ”Toisten mielestä 
hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä 
Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu 
profeetoista.” ”Entä te?” kysyi Jeesus. ”Kuka 
minä teidän mielestänne olen?” Simon Pietari 
vastasi: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan 
poika.”
    Jeesus sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, 
Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole 
ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, 
joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä 
olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan 
kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä 
olen antava sinulle taivasten valtakunnan 
avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on 
sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan 
päällä, se on myös taivaissa vapautettu.”

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

Muut seurakunnat

Su 20.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Sana ja Rukous

Su 27.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Sana ja Rukous
TERVETULOA!

Seurakunnan kirpputori 
Valtatie 23 (Siwan talo)

avoinna pe 10.00-17.00 ja 
la 10.00-14.00

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

OULUN ILMESTYSMAJA - YHTEISKRISTILLINEN
KOHTAAMISPAIKKA Siljonkatu 70

Perjantaisin klo 18 PYHÄN HENGEN ILTA
Ke 23.7. klo 18 VIERAITA ISRAELISTA:

LUOMISTIEDE, DINOSAURUKSET ym. 
Lämpimästi tervetuloa!

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

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 19.7. klo 11-13 Soppaa ja evankeliumia 
Toppila-Centerissä, Paakakatu 2. Su 20.7. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, kaste, Miika Savola, 
Hannu Orava, Kaukopartio. Ke 23.7. klo 19 Ystä-
vän paikka. La 26.7. klo 14 ”Tarjolla Elämä”-telt-
takokous Rantsilassa, Partalan pihassa, Pasontie 

102. Pauli Heikinmäki ja Laihian seurakunnan kuoro. Su 27.7. klo 11 Jumalanpal-
velus, Raili Harjula, Hannu Orava, House Band. Ke 30.7. klo 19 Ystävän paikka. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11.  www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 17.7. klo 19 Lähde-ilta, Tauno Jurvelin. Su 20.7. klo 18 Iltakirkko, 
Mika Martinmäki, Willie ja Annukka Kinnaird, musiikki: Sari ja Eeli Kaikkonen. 
To 24.7. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, musiikki: Jouko Annala. Su 27.7. 
klo 18 Iltakirkko, Tuomo Kokko, Juha Pätsi, musiikki: Suvi Ruotsalainen. 
Tervetuloa!

Rauhan Sanan Suvijuhlat 
Ylitorniolla 18.-20.7.2014

Su 20.7. Ei seuroja.
Su 27.7. Ei seuroja.

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Rantsilan kirkosta radioidaan 
apostolien päivän jumalan-
palvelus sunnuntaina 20.7. 

Jumalanpalvelus ja virsi-
lauluilta kuuluvat perinteises-
ti Rantsilan kyläpäivien ohjel-
maan. Aiemmin pitäjän histo-
riaa on juhlistettu kansanlaulu-
kirkolla tai perinnejumalanpal-
veluksella, mutta nyt radiojuma-
lanpalvelus vietetään tavallisella 
kaavalla. 

– Erikoisuutena on virsisaar-
na. Saarnan katkelmien välissä 
seurakunta veisaa säkeistö ker-
rallaan virren 164, paljastaa kirk-
koherra Merja Jyrkkä. 

Perjantain virsilauluillassa 
harjoitellaan tänä vuonna radio-
jumalanpalveluksen virsiä.

Jumalanpalveluksen jälkeen 
on seppeleenlasku sankarihau-
doille. Rantsilan lähetystiimi 
tarjoaa pientä korvausta vastaan 

Rantsilan kyläpäivillä kuultava 
virsisaarna radioidaan Ylelle

kahvit kirkkopuistossa. 
– Saavat toivottavasti keittää 

paljon kahvia, vihjaa Jyrkkä. 
Radiojumalanpaveluksen 

valmisteluja on tehty jo monta 
kuukautta. Jyrkkä myöntää, et-

tä työntekijöitä vähän jännittää, 
mutta se on myös hyvä haaste. 

– Se on pienelle seurakun-
nalle suuri ponnistus, tiimityötä 
parhaimmillaan. Kanttori Arja 
Leinonen on tehnyt kovasti töi-
tä Rantsilan kuorojen kanssa. He 
ovat harjoitelleet koko kevään, 
myös siksi, että lapsikuoro Stel-
lat on tehnyt levyn, joka julkais-
taan syksyllä.

Yleisön toivotaan tulevan kirk-
koon viimeistään klo 9.45. Juma-
lanpalveluksessa liturgina toimii 
Saila Karppinen, saarnaajana on 
Merja Jyrkkä ja kanttoreina Ar-
ja Leinonen ja Unto Määttä. Mu-
kana ovat myös Kappelikuoro ja 
Rantsilan  Stellat. 

Jumalanpalvelus on kuunnel-
tavissa YLE Radio 1:ssä ja netissä 
Yle Areenassa.

RAIJA KURKI

Rantsilan vuonna 1785 valmistuneesta 
kirkosta kuullaan radiojumalanpalvelus 
tulevana sunnuntaina.

Herännäis-/Siionin virsiseurat: ti 29.7. klo 18.00 Hilkka Tasannolla, 
Toppilankuja 3, Liminka.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi
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Esa Kauranen otti ensimmäisen tatuointinsa vä-
hän päälle parikymppisenä.

– Aloitetaan heti isosti, hän ajatteli. 
Rintaan piirtyi tukeva musta risti. Tatuoi-

ja ehdotti ensin, että risti laitettaisiin ylösalaisin tai 
tehtäisiin siitä vaaleanpunainen, jolloin se näkysi pa-
remmin. 

– Tuli vaikutelma, että sille oli vastenmielistä ta-
tuoida tällaista ristiä.

Esa ei kuulu tällä hetkellä kirkkoon. 
– En koe, että ihmisen pitäisi kuulua johonkin seu-

rakuntaan. Minulla on liberaalimpi ajattelutapa.
Hän muistelee kuulemaansa keskustelua Jeesuk-

sesta, joka ruoski rahanvaihtajat pois pyhäköstä. Seu-
rakuntalaisille kuumin kysymys tuntui olevan, oli-
vatko maahan lentäneet rahat dinaareita vai taale-
reita.

– En tykkäisi puhua asioista, joita en tunne. Raa-
mattuakin pitäisi saada lukea alkukielellä, niin tietäi-
si tarkkaan, mitä todella sanotaan. 

Kaikilla Esan tatuoinneilla on hänelle syvä mer-
kitys. Risti merkitse hänelle lapsuuden ja nuoruuden 
kotia, ajanjaksoa jonka hän haluaa säilyttää elämäs-
sään.

– Kun katson peiliin, näen siinä Jeesuksen antamat 
arvot, jotka haluaisin täyttää. Seurakunta on koti, jo-
ka kasvatti kriittisten vuosien läpi, sanoo Esa.

Sosionomista  
diakoniksi
Esa oli riparin jälkeen tarmokkaasti mukana seura-
kunnan toiminnassa muun muassa leiri-isosena. Seu-
rakuntatyö oli mielessä myös, kun koulun jälkeen pi-
ti miettiä ammatinvalintaa. Hän sanoo joutuneensa 
Oulun Diakonia-ammattikorkeakouluun kuitenkin 
puoliksi vahingossa.

– Serkkutyttö oli hakenut sosionomiopintoihin 
monta vuotta tuloksetta. Päätin hakea sinne ”harjoit-
telemaan pääsykokeisiin”, sillä seurakuntahommia 
ajatellen Diak tuntui turvalliselta paikalta aloittaa.

Esa pääsi kouluun ensi yrittämällä. Hän aloitti so-
sionomiopinnot lapsi- ja nuorisolinjalla ja vaihtoi en-
simmäisen vuoden jälkeen diakonilinjalle.

 Esa naurahtaa saavansa mieheydestään ”pippe-
lilisää” työpaikkoja hakiessa. Hänen kokemuksen-
sa mukaan lapset tarvitsevat kipeästi miesten läsnä-
oloa. Opiskeluihin liittyviä harjoitteluja Esa on teh-
nyt muun muassa lastensuojelussa ja lastenkodissa.

– Voi olla lapsilla rankkaa elämää, hän huokaa.
Työkaverit neuvoivat etsimään vastapainoksi 

oman rentoutustavan. Esa keksi pistää töistä lähties-
sä soimaan M. A. Nummisen lastenlauluja. Se auttoi.

– Otan sydämellä asiat. Välillä itkettää, mutta pys-
tyn jättämään työasiat töihin, kun lähden kotiin. 

Hetkessä eläminen  
voitti masennuksen
Esa oli tekemässä harjoittelua seurakunnassa, kun 
työkaverit huomasivat, että hänen elämänsä alkoi 
mennä huonommin. He kehottivat hakemaan apua. 

Masennusdiagnoosin lisäksi hän sai paniikkikoh-
tauksia. Opinnot keskeytyivät sairausloman ajaksi. 
Ammattilaisten tarjoama masennuksen hoito saa 
Esalta kritiikkiä:

– Jos vaaditaan masentuneelta, että annetaan tiet-
ty aika ja paikka, mihin pitää tulla, niin ei se onnistu. 

Esa ”Lisuliini” Kauranen on 
sosiaalialan opiskelija, standup-koomikko, vapaapainija ja maailmanmatkaaja. 

Hän on seurakuntanuori, joka ei tällä hetkellä kuulu kirkkoon. 
Hän on nuori mies, joka kantaa ristiä rinnassaan. 

Esa teki itse itsensä kanssa työtä ja kokee, että se 
vaikutti paranemiseen ammattiapua enemmän. Eri-
tyisen hyödyllinen oli psykologian alan kirja, jossa 
neuvottiin elämään hetkessä.

– Olen niin sopivan tyhmä, että teen mitä käske-
tään, hän lausahtaa ironisesti.

– Minulla on myös onni omistaa paljon ystäviä, 
jotka uskaltavat potkia perseelle ja puhua suoraan. 
Se vaatii pokkaa, kehuu Esa ystäviään.

Masennuksen hellitettyä otettaan Esan teki mieli 
kokeilla kaikkea uutta. Siihen viittaa salamoiva uk-
kospilvi, joka on tatuoitu vasemmalle ristin alapuo-
lelle. 

– Ennemmin tahdon elämässäkin myrskyä kun 
pysähtynyttä ilmaa. Aina jotain uutta pitää olla me-
nossa.

Myös tyttökaveri löytyi.
– Koin, että nyt minussa on tarpeeksi miestä al-

kaa seurustelu.

Esitys on  
lahja lähimmäisille
Esa piti nimeään tylsänä. Rippileirillä hän keksi lem-
pinimekseen Lisuliinin ja sillä nimellä hänet tunne-
taan ystävä- ja harrastuspiireissä edelleen. Hän har-
kitsee Lisuliinin ottamista joskus virallisesti toisek-
si nimekseen.

Monista harrastuksistaan Esa mainitsee vapaaot-
telun, potkunyrkkeilyn, standupin ja koomisten vi-
deoiden tekemisen kavereiden kanssa.

– Olen aina tykännyt olla esillä. Haluan esiinty-
misellä antaa jotain ihmisille, en kerätä rahaa tai ko-
rostaa itseäni. 

Standup-koomikko seisoo yleisön edessä ja ker-
too vitsejä ja tarinoita. Esa kertoo standupin vaati-
van paljon työtä. Yhtä keikkaa varten hän treenaa 
parhaimmillaan parikymmentä tuntia. Tussi on suun 
edessä mikrofonina, kun hän harjoittelee käsien elei-
tä, äänenpainoja ja ilmeitä. Hän tekee jokaiseen esi-
tykseen pilkuntarkan käsikirjoituksen ja aina pitäisi 
keksiä jotain uutta. 

– Amerikassa standup-koomikko voi kiertää sa-
malla ohjelmistolla parikin vuotta, mutta Suomi on 
niin pieni maa, että uutta pitää keksiä suunnilleen 
vuoden välein, kun esiintymispaikkoja ei ole niin pal-
jon, selittää Esa.

Rohkea askel  
ulkomaille
Esa on kotoisin Pyhäjärveltä. Lapsuuden perhe reis-
sasi usein Lapissa, mutta ulkomaanmatkailusta van-
hemmat eivät olleet kiinnostuneita. 

– Minulla on ollut kymmenen vuoden haave pääs-
tä karkaamaan ja katsomaan maailmaa.

Tänä keväänä Esa lähti ensimmäiselle ulkomaan-
matkalleen, ja alkoi tässäkin asiassa isosti: hän mat-
kusti neljä kuukautta Thaimaassa, Laosissa, Vietna-
missa ja Nepalissa. Kathmandun vuoristoon hän tu-
tustui jalkapatikassa kaksitoista päivää yhdessä tyt-
tökaverin kanssa., vain kantaja oli apuna.  

Tyttökaveri lensi mukaan matkaan, kun Esa oli 
viettänyt Thaimaassa jo kuukauden. 

– Ei oltu kauaa oltu vielä yhdessä, joten jännitti, 
kestääkö suhde, mutta ollaan matkan jälkeenkin vielä 
yhdessä. Ilman tyttökaveria en lähtisi enää reissuun, 
kun toinen jää kotimaahan haikailemaan.

Nyt Esa on jo palannut töihin makkaratehtaalle. 
Kun rahaa on säästössä tarpeeksi, on mahdollisuus 
seuraavaan matkaan. Esaa kiinnostaisi mennä Aust-
raliaan ja olla siellä sen aikaa töissä että tienaisi rahat 
seuraavan kohteeseen, vaikkapa Kiinaan. 

– Mä voin tehdä mitä vaan työtä, vaikka lantaa la-
pioida.

Nyt harkinnassa on kuitenkin keskeytyneiden 
opintojen jatkaminen. Sillä saralla Esaa on alkanut 
kiinnostaa vanhustyö.

– Olen ollut töissä myös vanhusten parissa. Tykkä-
sin jutella, kuulla miten he ovat eläneet, miten joku 
on ollut vaikka aamuisin torilla perkaamassa kalaa.

RAIJA KURKI

Lisuliini on rohkea mies

Ku va t :  R a i j a  Ku r k i
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Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa 
Hiihtomajantie 2 
31.7. saakka arkisin klo 10–15

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille 
oululaisille lapsille (synt. 2004–2007).
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! Ilmoittautua voi myös paikan päällä.

Lisätietoa lastenpäivistä: 
Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi tai 
Mari Jääskeläinen, mari.jaaskelainen@evl.fi

Menot Oulun seurakunnissa 17.–31.7.2014

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

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

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 20.7. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Jou-
ko Lankinen. Kanttori Hen-
na-Mari Sivula ja urkuri Pé-
ter Marosvári. Kolehti dia-
konisen perhetyön kehittä-
miseen seurakunnissa. Lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi.
Sanajumalanpalvelus su 
27.7. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Kaido 
Soom ja avustaa Jyrki Vaara-
mo. Kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki ja urkuri Péter Maros-
vári. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle ma klo 9–11 p. 044 
3161419, Keskustan seura-
kuntatalo.

Lapset ja lapsiperheet
Taaperoikäisten musiikki-
kerho Laulupuu to 4.9. klo 
15–15.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Kesäkahvila Cafe Krypta ja 
pieni käsityöpuoti, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Avoin-
na ma–to klo 10–20 ja pe 10–
15. Hyvää kahvia ja teetä, se-
kä nuorten leipomia makei-
ta ja suolaisia leivonnaisia. 
Perjantaisin pannukakkua ja 
vohveleita.
Vihkihetki elokuussa pe 8.8. 
klo 17–19, Oulun tuomiokirk-
ko. Lue juttu s. 8.

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Leo Kalevi 
Kokkoneva, Aleksi Kalle To-
pias Niemi, Valde Johannes 
Hämäläinen, Sakri Viljami 
Juntunen, Aava Kaarina Ka-
jaste, Sylvi Sofia Adele Keto-
oja, Frida Edith Adina Majan-
maa, Jasmin Salminen.
Haukipudas: Henriikka Mari 
Savilaakso, Tuukka Pentti Il-
mari Huttunen, Noel Jarmo 
Armas Kestilä, Uljas Pekka Ja-
ninpoika Saarenpää, Minna 
Elisa Wiman, Emilia Orvok-
ki Jussinpekka, Niklas Aleksi 
Hansen, Enni Ilona Holappa, 
Julius Valo Artturi Hanhela, 
Jonni Hannu Tapani Lohela, 
Johannes Vilho Kullervo Lei-
nonen, Aaro Taneli Kuisma, 
Noomi Elvia Karanta, Adelia 
Helmiina Lukka, Peetu Olavi 
Helmeri Kaikkonen. 
Karjasilta: Olivia Ada Emi-
lia Arola, Kuutti Alvar Akseli 
Mahlman, Aapo Tarmo Ilmari 
Paakkolanvaara, Paulus Roni 
Marius Rintamäki, Astrid Iida 
Ilona Sinikumpu, Saana Emi-
lia Särkelä, Elina Elli-Noora 
Aleksandra Timonen, Joska 
Malakia Tuomivaara, Teea-
Tuulia Mirjami Halmetoja, 
Tiitus Onni Alvari Hattunen, 
Frans Elmo Mikael Heikkilä, 
Roosa Henriikka Jäntti, Iida 
Amalia Kangastie, Elle Raa-
kel Elmiina Kyllönen, Väinö 
Jukka Edvard Pietarila, Elia 
Sakari Pöyskö, Livia Martta 
Mariela Tauriainen.

Kiiminki: Mikael Eemeli Illi-
kainen, Alina Anna-Liisa Illi-
kainen, Ella Alina Parantai-
nen, Tuuli Sofia Honkanen, 
Vea Karoliina Vanhanen, Os-
kari Mikael Laurila, Aada Lilli 
Olivia Kinnunen, Vilma Anja 
Maria Uitto, Atte Iikka Olavi 
Inkala, Elle-Noora Olivia Pyl-
käs, Elia Aaron Mertala.
Oulujoki: Jasu Juhani Haapa-
la, Julius Armas Aarne Mäen-
tausta, Ella Matilda Männis-
tö, Lauri Benjamin Tornberg, 
Aarne Veikko Aukusti Vanha-
la, Elina Annikki Aatsinki, Is-
la Matilda Hanhela, Silja Se-
rafiina Hevosmaa, Lukas On-
ni Olavi Nikkanen, Sami Ola-
vi Pekkala.
Oulunsalo: Veikka Aleksi Jo-
kisalo, Justus Pauli Viljami 
Manninen, Peetu Eemeli Pa-
junen, Martta Lempi Grazia 

Lemberg, Aale Otto Eevert 
Närhi.
Tuira: Ada Iisa Sofie Api-
lo, Matilda Lyydia Elo, Oli-
ver Elia Waltteri Hautakan-
gas, Oskar Hermanni Huovi-
nen, Fanni Iida Ulriika Hyvö-
nen, Immi Annikki Komulai-
nen, Aurora Azade Oba, Elias 
Noel Benjamin Piirainen, Mil-
la Emilia Ranua, Kristian Jare 
Matias Uusitalo, Leevi Oliver 
Haataja, Artturi Heikkinen, 
Kaapo Jalmari Sakunpoika 
Huotari, Pekka-Eerik Kan-
niainen, Eliot Oliver Karttu-
nen, Ella Olivia Kivioja, Ma-
tias Aapeli Leppänen, Olli 
Tapio Mettovaara, Jeremias 
Pentti Juhani Sääskö, Eeme-
li Evald Vuolteenaho.

Vihityt
Tuomiokirkko: Pertti Ilmari 
Rauhio ja Tytti Johanna Tup-
purainen, Antti Johannes 
Hautapakka ja Tiina Hanne-
le Mäki. 
Karjasilta: Seppo Jalmari 
Tikka ja Heli Marketta Lius-
ki, Olli-Pekka Paakkolanvaa-
ra ja Niina Eliisa Hautala, 
Tuomas Kalle Koski ja Noo-
ra-Maria Sänkiniemi, Tuure 
Armas Salin ja Jonna Kristii-
na Laukka, Mikko Petteri Ni-
kula ja Terhi Johanna Tuuli-
ainen, Pasi Matti Oulanne ja 
Sari Marjaana Kosonen, Arto 
Juhani Koistinen ja Eeva Kaa-
rina Ervasti.
Kiiminki: Jarmo Antero Ala-
lauri ja Mervi Kristiina Leino-
nen, Ville Henrik Kokkonie-
mi ja Satu Marika Rekilä, Pasi 

Vihkihetki
Oulun tuomiokirkossa
perjantaina 8.8. klo 17–19

Vihkihetkeen ei ilmoittauduta 
etukäteen vaan parit vihitään 
saapumisjärjestyksessä. Mukaan 
tarvitaan esteettömyystodistus, 
joka on hankittu viimeistään viikkoa 
ennen vihkimistä jommankumman vihittävän 
kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta. Vihkimisen 
jälkeen on tuomiokirkon kryptassa kakkukahvit. 
Vihkitoimitus ja juhlakahvit ovat maksuttomia.

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

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. 
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Kesän 
konserttisarja 
tiistaina 22.7. klo 20 
Oulun tuomiokirkossa. 
Kesän toisessa konsertissa esiintyy saksalaisia vieraita, 
Peter Vamosi (pasuuna) ja Karl Echle (urut). 

tiistaina 5.8. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Kesän kolmannessa konsertissa esiintyy unkarilainen 
lauluyhtye Unicum Laude. Ohjelmassa on musiikkia kes-
kiajalta gospeliin saakka. Konserttiin on vapaa pääsy. 
Lisätietoja osoitteessa www.unicumlaude.hu.

Molempiin konsertteihin on vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Antero Laurila ja Marita He-
lena Luukkonen.
Oulujoki: Pentti Johannes 
Klaavuniemi ja Maija Kaarina 
Auniola, Sami Kristian Torn-
berg ja Laura Marjaana Kor-
va, Juho Eino Eerik Pehkonen 
ja Tanja Karita Tammi, Pasi 
Kristian Forss ja Merja Han-
nele Alafrantti, Petri Lennart 
Juhani Huotari ja Mervi Alli 
Inkeri Salmi.
Oulunsalo: Hannu Petteri 
Martikainen ja Jonna Minttu 
Maarit Vilmi, Juho Matti Tep-
po ja Tanja Hannele Hartikai-
nen, Markus Olavi Löppönen 
ja Sarita Pauliina Tervaniemi.
Tuira: Juha-Mikko Ilmari Hei-
kura ja Belinda Mia Isabel 
Pihlajisto, Mikko Juhani Läm-
sä ja Jenni Inkeri Kesti, Pek-
ka Eemeli Kivelä ja Merja So-
fia Marjatta Mehtälä, Miikka 
Pekka Heiskanen ja Milena 
Alexandra Cecilia Nurminen, 
Tommi Mikael Lindström ja 
Miia Pauliina Hand, Heikki 
Aukusti Mikkonen ja Saara 
Kaarina Kalliopuska, Tommi 
Kalevi Lahtinen ja Anu Mir-
jami Niskanen, Karri Petteri 
Väänänen ja Kaisu Hannele 
Kinnunen, Marko Mikael Ter-
monen ja Mari Johanna Erika 
Huhta, Reijo Pauli Granlund 
ja Raili Tuulikki Karhu, Mark-
ku Juhani Vääräniemi ja Tiia 
Maria Yli-Pyky.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Paavo Aatos 

Ötökkä-perheleiri 
pe–su 15.–17.8. Rokuan leirikeskuksessa. 

Häärimme ötökkä-teeman ympärillä askartelujen, leik-
kien, satujen ja toiminnan merkeissä. Lähtö pe klo 17.30 
linja-autoaseman tilausajolaiturilta, paluu su noin klo 
16. Leirin hinta aikuisilta 47 € / leiri ja 4–18-v. lapsilta  
32 € / leiri, alle 4-v. ilmaiseksi, sisaralennus -25 %.
Ilmoittautuminen 4.8. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Etusijalla Tuomiokirkkoseurakunnan per-
heet. Lisätietoja Kaija Siniluoto p. 050 5249 779 ja Tea 
Lakkala p. 050 5207 757. 

Pentti Päiviö Itkonen 87, Ei-
la Sisko Johanna Aarni 83, 
Reino Antti Aakko 82, Tapio 
Kullervo Karvonen 64, Tyy-
ne Vilhelmiina Koiranen 92, 
Toini Maria Mielikki Mathlin 
91, Anna-Liisa Dufva 90, Kai-
ja Johanna Kunelius 70, Sulo 
Samuli Leinonen 69, Markku 
Einari Eilo 48.
Haukipudas: Anna Liisa Si-
milä 87, Jouni Erkki Ylönen 
58, Helvi Margareta Kauha-
va 88, Sinikka Marjatta Kasu-
rinen 68.
Karjasilta: Sirkka Liisa Soini 
88, Toivo Armas Pussila 85, 
Pentti Reino Rauhio 85, Tai-
mi Kaarina Torvinen 83, Au-
ne Esteri Piekkola 82, Tapani 
Pohjola 75, Esko Heikki Rin-
takari 71, Elsi Leena Petäjä-
kangas 70, Arvo Johannes 
Fredriksson 77.
Kiiminki: Vieno Eliisabet 
Runtti 86.
Oulujoki: Elsa Karvonen 74, 
Kimmo Frans Penttilä 52. 
Martta Marjatta Lampinen 
97, Meimi Marja Siltakoski 83, 
Erkki Eino Antero Hänninen 
68, Jan Daniel Mannela 36.
Oulunsalo: Jorma Kalevi Ilo-
la 78, Aimo Esko Jalmari Sa-
lo 77. 
Tuira: Eino Alfred Jurvakai-
nen 88, Vieno Sofia Kramsu 
87, Terttu Toini Tuulikki Virta-
nen 75, Liisa Kyllikki Jokikok-
ko 73, Maarit Hannele Helaa-
koski 52, Ere Samuli Ilmonen 
27, Salli Siviä Kärkkäinen 89.

Ilmoittaudu taaperoikäisten 
musiikkikerho Laulupuuhun
Syyskauden ensimmäinen kokoontuminen 
to 4.9. klo 15–15.30 Heinätorin seurakuntatalossa. 
Laulupuu on 1–3-vuotiaiden musiikkikerho, joka ko-
koontuu joka kuukauden kahtena ensimmäisenä tors-
taina klo 15–15.30 Heinäpään seurakuntatalossa ja jo-
ka kuukauden kahtena viimeisenä torstaina klo 14.30– 
15 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Laulupuussa lauletaan niin hengellisiä kuin perinteisiä 
lastenlauluja, leikitään ja lorutellaan, liikutaan, hiljen-
nytään ja rentoudutaan. Lapsi tulee Laulupuuhun ai-
kuisen seurassa. Ryhmään mahtuun n. 12 lasta. Laulu-
puu on maksuton. 
Ilmoittautuminen 11.–22.8. Tealle tekstiviestinä 
050 520 7757 tai sähköpostina tea.lakkala@evl.fi.

Kesäillan sävelhartaudet
”Soi kunniaksi Luojan!”

Haukiputaalla torstaisin klo 20
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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 Heinonen.

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

Haukiputaalla torstaisin klo 20

Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa

Pyhän Andreaan 
kirkossa Kaakkurissa 
vietetään 
sunnuntaina 27.7. 
kasteen juhlaa 
kello 12 alkavan 
kastemessun 
merkeissä.

 

Kastemessu on taval-
linen, kaikille avoin 
jumalanpalvelus, 
johon vanhemmat 

voivat ilmoittaa lapsensa 
kastettavaksi. 

Kastemessun järjestää 
Karjasillan seurakunta, 
mutta sinne ovat tervetul-
leita kaikkien seurakuntien 
jäsenet, myös Oulun ulko-
puolelta. 

Kastaa voidaan niin vau-
va kuin isompikin lapsi, sil-
lä kasteelle ei ole ikärajaa. 
Messun toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina toi-
mii Sirpa Ilvesluoto.

 – Kastepaikkana kirkko 
tuo kasteeseen oman juh-
lavan tunnelmansa, mutta 
turhaa jäykkyyttä ei kan-
nata pelätä, sillä messu pi-
detään lasten ehdoilla. Las-
ten äänet ovat elämän ää-
niä, ne saavat ja niiden pi-
tääkin kuulua, Karjasillan 
seurakunnan seurakunta-
pastori Heikki Karppinen 
kuvailee juhlan tunnelmaa.

 

Kastemessuilla  
on pitkät perinteet
Nykyään lapset kastetaan 
pääsääntöisesti kotona, 
mutta vanhan kristillisen 
perinteen mukaisesti kas-
te voidaan antaa myös ju-
malanpalveluksen yhtey-
dessä.   

– Kastemessuja on jär-
jestetty Oulussa paljon vie-
lä 1970-luvulla, mutta tapa 
on pikkuhiljaa hiipunut. 
Karjasillalla onkin halut-
tu herätellä perinnettä uu-
delleen eloon, Karppinen 
sanoo.

Messun yhteydessä kas-
taminen symboloi hyvin si-

tä, miten lapsi otetaan kas-
teessa seurakunnan jäse-
neksi – seurakuntalaisten 
keskellä yhdessä juhlista-
en. Kastemessussa kaikilla 
on mahdollisuus osallistua 
ehtoolliselle.

Kastemessuja järjeste-
tään Oulussa tänä vuon-
na vielä kaksi kertaa, 28.9. 
ja 23.11.

 
Ilmoittautuminen  
20.7. mennessä
Kastemessun aikana voi-
daan kastaa useampia lap-
sia. Messuun tulee ilmoit-
tautua etukäteen viikkoa 
ennen tapahtumaa, vii-

meistään sunnuntaina 20. 
heinäkuuta Heikki Karp-
piselle joko puhelimitse 
numeroon 044 316 1580 tai 
sähköpostitse heikki.karp-
pinen@evl.fi.

Vähintään toisen kastet-
tavan huoltajista on oltava 
evankelisluterilaisen kir-
kon jäsen. 

Kastettavalla on oltava 
pääsääntöisesti kaksi kum-
mia, ja heidän tulee ol-
la rippikoulun käyneitä ja 
konfirmoituja kirkon jäse-
niä. Seurakunta voi myös 
auttaa kummin etsinnässä.

Kaste on 
seurakunnan 

yhteinen juhla

Elsi  S a lovaa ra

E l s i  S a l ovaa ra
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Menot Oulun seurakunnissa 17.–31.7.2014

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. (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

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
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, saarna Mart-
ti Heinonen, kanttorina Else 
Sassi. Konfirmoitavana 7. lei-
ririppikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 27.7. 
klo 10 kirkossa, toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Ju-
ha Sarkkinen, kanttorina An-
na Kälkäjä. Konfirmoitavana 
8. leiririppikouluryhmä.

Lapset ja lapsiperheet
Kouluunlähtevien siunaa-
minen ke 6.8. klo 18 Hauki-
putaan kirkossa. Kirkkohet-
ken jälkeen tarjoilua srk-kes-
kuksessa. Tervetuloa kaikki 
ekaluokkalaiset perheineen!

Nuoret
Nuorten leiri  5.–7.9. Isolla-
niemellä. Leiri on tarkoitet-
tu rippikoulun käyneille nuo-
rille ja ensisijaisesti Haukipu-
taan seurakunnan jäsenille. 
Leiri maksaa 20 €. Ilm. 17.8. 
mennessä oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja Tarjal-
ta, p. 040 8245 861 tai Katril-
ta, p. 045 6576 122.

Retket ja leirit
Vanhemman väen leiri 12.–
15.8. Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Leirimaksu 60 €, päivä-
kävijöiltä 10 € / päivä. Leirillä 
mahdollisuus osahierontaan, 
omavastuuosuus 10 €. Ilm. 
21.7. mennessä diakoniatoi-
mistoon ma klo 9–11, p. 044 
7310 232. Ilmoittautuneil-
le postitetaan leirikirje, jos-

sa tarkemmat tiedot leiristä.
Isosten jatkot -leiri 15.–16.8. 
Isoniemen leirikeskuksessa. 
Isosten jatkot on leiri isosil-
le, jotka ovat käyneet isos-
koulutuksen ja haluavat py-
syä mukana isostoiminnas-
sa uusin ulottuvuuksin. Tule 
leirille kehittämään ja miet-
timään uutta toimintaa. Lei-
rin hinta 15 €. Ilm. osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo 31.7. mennessä. Lisä-
tietoja Elisalta, Tarjalta tai 
Katrilta. 

Seniorit
Veteraanien kesäpäivä ke 
6.8. klo 12 Kellon srk-kodissa. 
Ruokailu klo 12 ja sen jälkeen 
yhteislaulua, hartaus ja muu-
ta ohjelmaa. Lopuksi kahvi-
tarjoilu. Parturi-kampaamo 
Tiuku tarjoaa veteraaneil-
le ilmaista hiustenleikkaus-
ta ennen ruokailun alkua. 
Lions Club Haukipudas / Kel-
lo tarjoaa ilmaisen kuljetuk-
sen kesäpäivään. Ilm. hius-
tenleikkaukseen ja kuljetuk-
seen Rauno Heikkiselle, p. 
040 7367 614.

Muut menot
Nuotioilta ke 30.7. klo 18 Ka-
limenkylässä Heikkisen pel-
toaukealla, Kalimenkylän-
tie 203. Ohjelmassa yhteis-
laulua, hartaus, kahvitarjoi-
lu ja makkaranpaistoa. Mu-
kana Martti Heinonen, Han-
nu Niemelä ja Johanna Kero-
la. Jos mahdollista, ota oma 
istuin mukaan.
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkkona avoinna yleisöl-
le 22.8. saakka maanantais-
ta perjantaihin klo 10–18, jol-
loin myös kirkon opas on pai-
kalla. Voit tutustua Haukipu-
taan kirkkoon ja Mikael Top-
peliuksen kirkkomaalauk-
siin myös internetosoittees-
sa www.pilvikirkko.fi. Pilvi-
kirkko-sivulla ei ole toimin-
nallista ohjelmaa.
Kellonkartanon toimintaa: 
Raamattukurssi 18.–20.7., 
Kartanon kirkko su 20.7. klo 
15 sekä raamattutunti, tai-
teilija Riitta Rannan pitämä 
Kuvataidetyöpaja 18.–19.7. 
(pe-la), kuntouttavien sano-

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa Jii-
Pee Nyyssönen, kanttorina 
Sari Wallin.
Messu su 27.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, kanttorina Sari Wallin. 
Tapulikahvit järjestää Jäälin 
alueen kirkkoväärtiryhmä.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 puhelimit-
se tai sähköpostilla. Ajanva-
rausnumero on 040 7008 151.
Eläkeläisten leiri pe–su  
5.–7.9. Suvelan leirikeskuk-
sessa. Ks. ilmoitus.

Lapset ja perheet
Lasten toiminta on jäänyt 
kesätauolle. Jatkamme syk-
syllä viikolla 33.
Kouluun lähtevien siunaa-
mistilaisuudet ovat keski-
viikkona 6.8. klo 18.00 Jäälin 
kappelilla ja klo 19 Kiimingin 
kirkossa. Tilaisuuden jälkeen 
kahvi- ja mehutarjoilu. 
 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 20.7. klo 
17 seurat ry:llä, Timo Väntti-
lä, Olavi Ikonen.

Kiimingin kirkko 
on tiekirkkona 

avoinna 
8.8. saakka ma–pe

klo 12–18.

Jumalanpalvelukset
Messu su 20.7. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 10, Kastellin kirkko. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa Anna Savuoja, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Kas-
telli 1 -ryhmä.
Messu su 20.7. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, saarnaa 
Ville Vakkuri, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kolehti diakoni-
sen perhetyön kehittämi-
seen seurakunnissa Kirkko-
palvelujen kautta. 
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 14, Kastellin kirkko. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa Anna Savuoja, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Ko-
lehti Xikheleni kaupunkipro-
jektiin Mosambikissa Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Kas-
telli 2 -ryhmä. 
Messu su 27.7. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. 
Messu su 27.7. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, saarna Tiina Es-
kelinen, kanttorina Juha So-
ranta. 
Kastemessu su 27.7. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti seurakunnan nimik-
kokohteeseen, Paulinumin 
pappisseminaariin Namibi-
aan, Suomen Lähetysseuran 
kautta. Ks. ilmoitus 

Hartauselämä
Raamattupiiri to 17.7., 24.7. 
ja 31.7. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
23.7. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa avustusasioissa 
ma 21.7. ja 28.7. klo 9, Karja-
sillan kirkko. Diakonian ajan-
varausnumero on 044 3161 
579. Ajan voi varata maa-
nantaisin klo 9–11 joko pu-
helimitse tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Lapset ja lapsiperheet
Perheiden kesäilta  ti 29.7. 
klo 18, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus. Ks. ilmoi-
tus.

Seniorit
Eläkeläisten kesäkerho to 
17.7. klo 13, Karjasillan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kesäkerho ti 
22.7. klo 13, Kaukovainion 
kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 7.8. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Leirit ja retket
Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä to 
7.8. klo 8.30, Hietasaaren lei-
rikeskus. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Kouluun lähtevien siunaa-
minen su 3.8. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus.

Kastemessu 
sunnuntaina 27.7. klo 
12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. 

Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti Karjasillan 
seurakunnan 
nimikkokohteeseen, 
Paulinumin 
pappisseminaariin, 
Namibiaan, Suomen 
Lähetysseuran kautta. 
Kastemessuun 
ilmoittautuminen 
viikkoa ennen messua 
Heikki Karppiselle, 
p. 044 3161 580 tai 
heikki.karppinen@evl.fi.

Eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa
Tervetuloa viettämään Karjasillan seurakunnan eläkeläisten 
leiripäivää 7.8. klo 8.30 Hietasaaren leirikeskukseen! 

Leiripäivän hinta on 17 € ja se kerätään leiripäivän alussa. Kuljetus Hietasaareen 
tapahtuu linja-autolla, joka lähtee Kaakkurista ja kulkee Maikkulan, Kastellin, 
Kaukovainion ja Karjasillan kirkon kautta Hietasaareen ja päivän lopuksi takaisin 
samaa reittiä. Päivän ohjelma Hietasaaressa alkaa klo 8.30 aamukahvilla ja päättyy 
päiväkahveihin klo 14.15. Kotiinpäin linja-auto lähtee n. klo 15. Lounaan lisäksi päivän 
aikana on monenlaista ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa.
Ilmoittautuminen on 25.7. mennessä kesätyöntekijä Anne Leskelälle p. 044 3161 579. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje ja tarkempi aikataulu reitteineen.
Mukana leiripäivässä vierailijoiden lisäksi diakoniatyöntekijät Sirpa Vähäaho-Kuusisto 
ja Seppo Meriläinen (tavoitettavissa 28.7. alkaen p. 044 7884 035)

Kesäillan 
sävelhartaus 

torstaina 17.7. klo 20 srk-keskuksessa 
Riikka Vuorijärvi sopraano ja 

Tetyana Kushniruk piano (kuvassa), 
iltahartaus Juha Sarkkinen. 

To 24.7. klo 20 kirkossa 
Maria Mannermaa sopraano ja Katri Holma urut, 

iltahartaus Martti Heinonen.  

To 31.7. klo 20 kirkossa 
Annu Piilonen sello ja Else Sassi urut, 

iltahartaus Jari Flink.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 3 €.

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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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. 
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Kouluun lähtevien 
siunaaminen 
sunnuntaina 3.8. klo 10 
Kastellin kirkossa.
 
Kastellin kirkkoon ovat 
tervetulleita kaikki lapset, 
joita ei keväällä siunattu 
koulutielle. Lasta alttarille 
siunaamaan voi tulla äiti, 
isä tai joku muu läheinen. 
Koulutielle siunaamisen 
jälkeen kouluun lähtevät 
kukitetaan.
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2. Perheiden kesäilta
3. Karjasillan seurakunna syksy

Perheiden kesäilta  
tiistaina 29.7. klo 18 

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 

Luvassa pieni hiljentymishetki, makkaranpaistoa ja 
mukavaa yhdessä tekemistä ja olemista. 

Lisätietoja Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109 tai 
mari.jaaskelainen@evl.fi

Kastetut
Mikael Eemeli Illikainen, Alina Anna-Liisa Illikainen, 
Ella Alina Parantainen, Tuuli Sofia Honkanen, 
Vea Karoliina Vanhanen, Oskari Mikael Laurila, 
Aada Lilli Olivia Kinnunen, Vilma Anja Maria Uitto, 
Atte Iikka Olavi Inkala, Elle-Noora Olivia Pylkäs.

Vihityt 
Jarmo Antero Alalauri ja Mervi Kristiina Leinonen, 
Ville Henrik Kokkoniemi ja Satu Marika Rekilä, 
Pasi Antero Laurila ja Marita Helena Luukkonen.

Kuollut
Vieno Eliisabet Runtti, 86.

Leirin hinta 47 € sisältää
täysihoidon ja kuljetuksen. 
Leiri järjestetään yhdessä Oulun 
seurakuntien kuulovammais-
työn kanssa huomioiden erityi-
sesti kuulolaitteen käytön. 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
22.8. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 
tai Seija Lommalle 
p. 040 579 3247 / 
seija.lomma@evl.fi. 

Eläkeläisten leiri 
pe–su 5.–7.9. Suvelan leirikeskuksessa. 

jen kirjoittajaleiri 21.–23.7. 
Tiedustelut ja ilm. kursseil-
le Kellonkartanoon, p. 044 
0510 405. Kartanon kirkko 
27.7. klo 13. Sata tuntia Sa-
nan ääressä! 23.–28.7. alka-
en ke klo 18. Lue juttu leh-

den sivulta s. 6.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 20.7. klo 18 
ry:llä. Kello: seurat su 20.7. 
klo 17 Kellon srk-kodilla. Jo-
kikylä: seurat su 20.7. klo 18 
ry:llä.
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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 17.–31.7.2014

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
Konfirmaatiomessu la 19.7. 
klo 13. Toimittaa Minna Sal-
mi, avustavat Kirsi Järvelin ja 
Virpi Luotolampi, kanttori-
na Taru Pisto. Taivalkoski-lei-
ririppikoulun konfirmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. klo 10. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttorina Taru Pisto.
Messu su 27.7. klo 10. Toimit-
taa Mari Flink, kanttorina Ta-
ru Pisto.

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

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

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus la 
19.7. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Raimo Paaso. Räi-
nän sukujuhla.
Messu su 20.7. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Messu su 20.7. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Maakirkko su 20.7. klo 12, 
Matti Hiltusella Niemikyläs-
sä, Ylikiiminki. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Anja 
Hyyryläinen.
Konfirmaatiomessu su 27.7. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, saarna 
Riitta Kentala, avustavat Jou-
ni Heikinheimo, Samuli Pal-
danius ja Jenna Puolakan-
aho, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Haapalehto-Hiukkavaa-
ra rippikouluryhmät.
Messu su 27.7. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kantto-
rina Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
27.7. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Toivo Hyyryläinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
27.7. klo 13, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

Hartauselämä
Kesäillan sävelhartaudet ke 
23.7. ja to 24.7. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
21.7. ja 28.7.  klo 9, Myllyojan 
seurakuntatalo. Taloudellisis-
sa asioissa maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7033 690. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Jumalanpalvelukset  
Konfirmaatiomessu la 19.7. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Pasi Kurikka, avustaa Markku 
Korhonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Jukka Kol-
monen, avustavat Marika 
Alakopsa, Marko Vanhanen, 
Mikko Keskinen ja Lauri Ku-
jala, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. Tuira 3 -rippikouluryh-
män konfirmaatio.
Messu su 20.7. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Sallamari Hyrkäs, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 13, Tuiran kirkko. Toi-
mittaa ja konfirmoi Jukka 
Kolmonen, avustavat Mari-
ka Alakopsa, Marko Vanha-
nen, Mikko Keskinen ja Jon-
ne Pirkola, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Tuira 4 -rippikoulu-
ryhmän konfirmaatio.
Messu su 20.7. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Iltamessu su 20.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonne 
Pirkola, puhe  Sallamari Hyr-
käs, kanttorina  Mikko Kes-
kinen.
Viikkomessu ke 23.7. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Messu su 27.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Kuja-
la, avustaa Sallamari Hyrkäs, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 27.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Niilo Pesonen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Konfirmaatiomessu su 27.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Jonna Piirainen, avustavat 
Matti Ketola, Atte Tolonen 
ja Tuomas Annola, kantto-
rina Tommi Hekkala. Pyhä 
Luukas 1 -rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Iltamessu su 27.7. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Atte Tolonen, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 30.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Heikki 
Jämsä.

Nuoret
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ISO15 ti 26.8. klo 
17, Tuiran kirkko, nuoriso-
tila. Koulutus alkaa infolla 
26.8.  ja  27.8. klo 17 (valitse 
jompikumpi kerta). Tarkem-
man ohjelman saat sieltä! Il-
moittautuminen avoinna 4.–
31.8.2014! Lisätiedot: Marja 
Manelius p. 040 5245 944.

Seniorit
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.

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

Opastettu hautausmaakierros 
torstaina 24.7. klo 17.30 Oulujoen hautausmaalla. 
Oppaan johdolla tutustutaan hautausmaan lisäksi 
myös Oulujoen yli satavuotiaaseen, Pohjois-Suomen 
ainoaan säilyneeseen puujugendkirkkoon. Hautaus-
maakierroksen jälkeen on mahdollista 
osallistua Kesäillan musiikkihetkeen, joka 
alkaa klo 19 Oulujoen kirkossa. Kierroksen kesto 
musiikkihetkineen on noin kaksi tuntia. 
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Tervetuloa 
tutustumaan 

Oulunsalon kirkkoon
Kirkko avoinna ja kirkonesittelijä paikalla 

1.8. saakka ma–pe klo 12–18.
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Tuiran eläkeläisten 
leiripäivä 

keskiviikkona 20.8. klo 9.30–15 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Ohjelmassa ulkoilua ja yhdessäoloa. 
Leirimaksu 17 euroa sisältää ruokailun, 

kahvit ja linja-autokuljetuksen. 
Ilmoittautuminen 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.
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Eläkeläisten leiri 
1.–4.9. Rokuan leirikeskuksessa. 

Leirin hinta 67 euroa, joka sisältää bussimatkat, 
majoituksen, ruokailut, ohjelman sekä vakuutuksen 

Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille.

 Ilmoittautuminen leirille on avoinna 17.7.–6.8. 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Lisätietoja antaa diakoniatyöntekijä Heli Mattila
 4.–8.8. numerosta 040 5747 145.

W
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Tuiran seurakunnan 
varhaiskasvatuksen 

musiikkiryhmät
Pehmotassut ovat vauvaperheiden omia ryhmiä, 
joissa lapset ovat 0–1-vuotiaita. 
Rytmitassut ovat alle kouluikäisten lasten (0–6-v) 
ja vanhempien yhteisiä ryhmiä. 

Ryhmät kokoontuvat joka toinen viikko alkaen vii-
kosta 36. Kuhunkin ryhmään otetaan 10 perhettä. 
Toiminta on ilmaista. Ilmoittautumiset puhelimitse 
14.–15.8. klo 12–15 ryhmän ohjaajalle.

Tuiran kirkossa
• Pehmotassut torstai klo 10.15–10.45
 Katri Sippola, p. 044 3161 576
• Rytmitassut torstai klo 11–11.30
 Katri Sippola, p. 044 3161 576 

Koskelan seurakuntakodissa
• Rytmitassut tiistai klo 14.30–15
 Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 050 4334 094
• Rytmitassut tiistai klo 15.15–15.45
 Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 050 4334 094

Pyhän Luukkaan kappelissa
• Pehmotassut tiistai klo 10.15–10.45
 Seija Kurvinen, p. 044 3161 717
• Rytmitassut tiistai klo 11–11.30
 Seija Kurvinen, p. 044 3161 717
• Rytmitassut maanantai klo 17–17.30
 Marja-Liisa Toropainen, p. 050 3716 257
• Rytmitassut maanantai klo 17.45–18.15
 Marja-Liisa Toropainen, p. 050 3716257

Ritaharjun nuorisotilassa
• Rytmitassut tiistai klo 9.30–10
 Anu Hannula, p. 044 3161 718
• Rytmitassut tiistai klo 10.15–10.45
 Anu Hannula, p. 044 3161 718

 

Almond´s-marsujen  
kesätapahtuma ja 

marsunäyttely 
lauantaina 26.7. klo 10 alkaen 
Tuiran kirkon Suvantosalissa.

Omaa marsua ei tarvitse omistaa, tapahtuma on 
tarkoitettu kaikille marsuista kiinnostuneille. 

Marsujen arvostelu alkaa noin 10.30. 

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan 
marsuharrastukseen! 

Naisten ilta Hietasaaressa 
keskiviikkona 23.7. klo 18–20 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Kesäkauden viimeisen kokoontumisen ohjelmassa on 
keskustelua, laulua, saunomista ja hartautta. 

Voit ottaa makkaraa mukaan ja paistaa
 sitä nuotiossa. 

Tarjoamme kahvia ja teetä sekä pientä iltapalaa. 
Järjestäjänä on Tuiran seurakunnan diakoniatyö.

Kesäillan 
sävelhartaudet 
ke 23.7. klo 19 Yli-Iin seurakuntatalossa 

Laulu baritoni Jussi Juola, 
säestys Leena Rautakoski, hartaus Olavi Isokoski.

to 24.7. klo 19 Oulujoen kirkossa
Laulu baritoni Jussi Juola, 

säestys Leena Rautakoski, hartaus Olavi Isokoski.

Maakirkot Ylikiimingissä

Su 20.7. klo 12 Matti Hiltusella Niemikylässä 
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Anja Hyyryläinen, 
kirkkokahvit.
Su 3.8. klo 10 Juopulin kylätalossa 
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Anja Hyyryläinen, 
kirkkokahvit.
Su 24.8. klo 10 Nuorittan Myllyllä 
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Leo Rahko, 
kirkkokahvit.
Su 7.9. klo 10 Eija ja Asko Väänäsellä Alavuotolla
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Leo Rahko, 
kirkkokahvit.
Su 21.9. klo 10 Vasamolla
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Leo Rahko, 
kirkkokahvit.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 17.7. 
klo 12, Myllyojan seurakun-
tatalo. Ystävän kamarissa.
Eläkeläisten kerho to 24.7. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 

Muut menot
Opastettu hautausmaakier-
ros to 24.7. klo 17.30, Oulujo-
en hautausmaa. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Hartaus to 17.7. klo 11.30, 
Teppola. Minna Salmi.
Hartaus ke 23.7. klo 13.30, 
Salonkartano. Sauli Tuuli.
Hartaus ke 30.7. klo 12.45, 
Caritas- talo. Sauli Tuuli.
Hartaus ke 30.7. klo 13.30, 
Salonkartano. Mari Flink.
Hartaus to 31.7. klo 11.30, 
Teppola. Sauli Tuuli.
Kirkonkylän ry: Seurat su 
20.7. klo 16 Toivo Määttä, 
Matti Lääkkö. Seurat la 26.7. 
klo 11.30 Teppolassa. Ranuan 
opistoseurat 24.–27.7.

Viime viikolla vietettiin rippileiriä Taivalkosken Jokijärvellä. 
Pastori Mari Flink valmistautuu kuvassa uimavalvojan 
tehtäviin nuorten ollessa saunassa.
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Ehtoollishartaus su 20.7. klo 
14 Siikalatvan vuodeosastol-
la.
Nuotioilta to 24.7. klo 18 Py-
hännän srk-talon rannassa. 
Kappelineuvostolaiset pais-
tavat räiskäleitä ja makka-
raa. Virsilaulua ja hartaus. 
Rauhanyhdistykset: Kesti-
lä: Nuotioilta pe 18.7. klo 19 
ry:llä. Seurat su 20.7. klo 12 
(Matti Lahti) ja su 27.7. klo 
19 ry:llä. Pulkkila: Seurat 
su 20.7. klo 19 ja la 26.7. klo 
19.30 ry:llä. Pyhäntä: Seurat 
su 20.7. klo 16 ja su 27.7. klo 
16 ry:llä. Rantsila: Pihaseu-
rat su 20.7. klo 18.30 M-L ja H 
Alangolla, Jouni Karhumaa. 
Varttuneiden kesäkerho ke 
23.7. klo 12 Pirkko ja Aukusti 
Nevalalla. Seurat su 27.7. klo 
18.30 ry:llä, Tapio Mustonen.

Menot Oulun seurakunnissa 17.–31.7.2014

21

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Messu su 20.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. 
Sanajumalanpalvelus 
su 27.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Viraston aukioloissa poik-
keuksia heinäkuun aikana. 
Virasto avoinna pe 18.7., ma 
21.7., ke 23.7. ja pe 25.7. klo 
9–12. Kiireellisissä tapauk-
sissa voi soittaa numeroon  
044 7750 604. Viikosta 31 vi-
rastoajat palaavat normaali-
aikoihin.
Lasten ja nuorten kesäleiri 
2.-luokkalaisille ja sitä van-
hemmille Yppärin Veteraa-
nimajalla 17.–20.7. Lisätieto-
ja Pekalta p. 040 5357 567 tai 
Juha Härkönen p. 044 0927 
825.
Rauhanyhdistys: Su 20.7. klo 
17 seurat ry:llä.

Kastettu 
Petro Juhana Yli-Kovero (Pulkkila), 
Pinja Iida Sofia Keskitalo (Kestilä), 
Erin Amalia Närhi (Piippola).
Vihitty 
Heikki Juhani Mertaniemi ja 
Venla Katariina Kaikkonen (Kestilä).
Kuollut 
Maikki Ingeborg Margareeta Tinkala, 94 (Piippola), 
Veikko Abraham Taipaleenmäki 88 (Kestilä).

Iltakirkko su 20.7. klo 
18 kirkossa. Toimittaa 
Minna Salmi, kanttori-
na Eeva Holappa.
Messu su 27.7. klo 18 
kirkossa. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina 
Eeva Holappa. 
Raamattu- ja rukous-
ilta ti 22.7. klo 18 srk-
salissa.

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

A
aro K

u
kko

h
o

vi

Jumalanpalvelukset
Radiojumalanpalvelus su 20.7. klo 10 Rantsilan 
kirkossa. Liturgia Saila Karppinen, saarna Merja 
Jyrkkä. Kanttoreina Arja Leinonen ja Unto Määttä. 
Kappelikuoro sekä Pulkkilan ja Rantsilan Stellat. 
Kirkkoväkeä pyydetään tulemaan kirkkoon 
viimeistään klo 9.45. Jumalanpalvelus kuunneltavissa 
YLE Radio 1:ssä ja netissä Yle Areenassa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku 
sankarihaudoille ja kirkkokahvit lähetystyön hyväksi 
tapulissa.  Rantsilan kyläpäivät.

Maakirkko su 27.7. klo 10 Selkälässä. Toimittaa 
Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen. Kirkon 
jälkeen ruokailu.

Pulkkilan kyläpäivien sanajumalanpalvelus su 27.7. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Pekka Kyöstilä. 

Maakirkko su 27.7. klo 14 Tavastkengän kylätalossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kylätoimikunta tarjoaa kahvit kirkon jälkeen. 

Kansanlaulukirkko su 27.7. klo 14 Kärsämänkylän 
Rukoushuoneella. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Pentti Jäntti. Kirkkokahvit ja 
rukoushuoneyhdistyksen vuosikokous kirkon jälkeen. 

Iltakirkko su 27.7. klo 19 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurkinen, kanttorina Veijo Kinnunen.

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

Ilmoittautumiset 
syksyn 

päiväkerhoihin
viimeistään 22.8. 

osoitteessa
 www.siikalatvan-

seurakunta.fi.  

Lumijoen kirkko 
tiekirkkona 

27.7. saakka 
Avoinna joka päivä klo 11–16.

Kirkkoherranvirasto 
toimii ajanvarausperiaatteella suoraan työntekijöiden 
numeroista tai p. 044 334 0380.

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä, p. (08) 3161300.

Työntekijöiden yhteystiedot
Kirkkoherra Timo Juntunen, 040 7430 371, 
timo.juntunen@evl.fi
Kanttori Kaisamarja Stöckell, 040 7430 381, 
kaisamarja.stockell@evl.fi
Diakonissa Marja Rantasuomela, 040 7430 382, 
marja.rantasuomela@evl.fi
Suntio Kari Tanskanen, 040 5858 010, 
kari.a.tanskanen@evl.fi

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden kesäilta pe 18.7. 
klo 18–21, Kellonkartano, Raamattuopistontie 93. 
OPKOn kesäraamis ti 22.7. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Tiistaisin 26.8. saakka.

Erityisdiakonia
KUULOVAMMAISET

Hietasaaren kesäilta to 24.7. klo 17, Hietasaaren leiri-
keskus. Kesäinen illanvietto leirikeskuksen pihamaalla 
yhdessäolon ja kahvittelun merkeissä. Sateella olem-
me sisätiloissa.

Viittomakielisten leiri Rokualla ma–to 25.–28.8., Ro-
kuan leirikeskus. Leiri toteutetaan yhdessä Kuurojen 
Lähetyksen kanssa ja mukana ovat Riitta Kuusi ja Inkeri 
Vyyryläinen. Leirin hinta on 67 € ja se sisältää täysihoi-
don ja kuljetuksen. Leirille tulee ilmoittautua 8.8. men-
nessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo Lisätietoja jyrki.
vaaramo@evl.fi tai p. 050 4334 108.

Kuulovammaisten eläkeläisten leiri pe–su 5.–7.9., Su-
velan leirikeskus. Leiri toteutetaan yhdessä Kiimingin 
seurakunnan eläkeläisten leirin kanssa Suvelan leirikes-
kuksessa. Leirin hinta on 47 € sisältäen täysihoidon ja 
kuljetuksen. Leirille on ilmoittauduttava 22.8. mennes-
sä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Anne-Marille p. 
040 591 2657 tai anne-mari.kyllonen@evl.fi.

NÄKÖVAMMAISET

Leiripäivä näkövammaisille lapsille perheineen  
su 17.8. klo 11–17, Isoniemen leirikeskus Haukiputaalla. 
Ohjelmassa yhteinen musiikkihetki, ulkoilua, halukkail-
le patikointi Runtelinharjulle, askartelua, saunomista ja 
uimista. Aloitamme lounaalla klo 11. Omat kyydit. Päi-
vä järjestetään yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n 
kanssa. Ilmoittautumiset ruokavalioineen 1.8. mennes-
sä Susanna Hintsalalle p. 050 5497485 tai sähköpostiin 
susanna.hintsala@gmail.com 

Näkövammaisten leiripäivä ma 25.8. klo 9–15, Hieta-
saaren leirikeskus. Syyskesän virkistyspäivä näkövam-
maisille ja läheisille Hietasaaren leirikeskuksessa, Hie-
tasaarentie 19. Hinta 7 euroa sisältäen aamukahvit, lou-
naan ja päiväkahvit. Varaathan mukaasi tasarahan. Il-
moittautumiset ruokavalioineen 11.8. mennessä Dia-
konisten erityispalvelujen toimistoon p.044 3161 552. 
(Huom. toimiston kesälomien vuoksi ei ilmoittautumi-
sia ajalla 7.7-3.8.) 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 18.7. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. Kokoonnumme Erityisdiakonian tiloissa Puu-
sepänkatu 4. Naistenryhmä johon miehetkin ovat ter-
vetulleita vierailemaan!
A-leiri ma–pe 8.–12.9., Juuman leirikeskus. Leirille il-
moittautuminen ajalla 11.–15.8. diakoniatyöntekijä Ri-
ku-Matti Järvelle, p. 040 5157 315. 

Hautausmaakierrokset
Oulun hautausmaalla Intiössä 
maanantaisin 18.8. saakka klo 18
Mielenkiintoinen kierros oululaisten suurmiesten ja 
-naisten historiaan. Kierros sopii niille, jotka halua-
vat kuulla, mitä siihen aikaan Oulussa tapahtui, kun 
nuo nurmen alla nukkuvat elivät elämäänsä. Hauta-
usmaalta löytyvät niin Oulun omat kauniit ja rohkeat 
kuin traagisen koskettavat tarinatkin. Sateen sattues-
sa sontikat mukaan! Suuren suosion vuoksi kierroksil-
le on varattu kaksi opasta, mikäli lähtijöitä on yli 20. 
Lähtö Oulun hautausmaan pääportilta hautajaishuo-
neiston edestä.
 
Oulujoen hautausmaalla 
torstaina 24.7. ja 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. 

Lue juttu hautausmaakierroksista sivulta 9.

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.

Oulunsalo Soi 
-festivaalin 
konsertti 
pe 1.8. klo 19 

Hailuodon kirkossa. 
Tray Lee, sello ja 
Danel-kvartetti

Työntekijöiden kesälomat: 
Kirkkoherra Timo Juntusen 
vuosiloma 30.6.–3.8. (toimi-
tusasioissa yhteys sijaiseen 
Mari Flinkiin, p. 044 3161 418)
Diakonissa Marja Rantasuo-
melan vuosiloma 1.7.–24.8. ja 
kanttori Kaisamarja Stöckel-
lin vuosiloma 14.7.–7.8.

Elojuhlan messu 
sunnuntaina 17.8. klo 10 Oulujoen kirkossa. 

Toimittaa Satu Saarinen, saarna Lea Pesonen, avustaa 
Sanna Jukkola, Ilkka Mäkinen, kirkkoväärtit kanttorit 
Anja Hyyryläinen ja Sanna Leppäniemi, urkuri Lauri 
Nurkkala, Tuija Perkkiö ja nuorten lauluryhmä. 

Elojuhla 
sunnuntaina 17.8. klo 11.30–14 
Oulujoen kirkon puistikossa.

Kirkkokahvit sotilaskotisisaret, lipunnosto, 
musiikkiohjelmaa. 
Puheenvuorot: Myllyojan asukastupa, Korvensuoran 
asukastupa, kirkkoherra emeritus Paavo Moilanen. 
Päätössanat kirkkoherra Satu Saarinen.

A
rkisto

Virsilauluillat
Perjantaina 18.7. klo 19 Aila ja Mauno 
Tuokkolalla, Keräläntie 113, Rantsila. 
Lauletaan radiokirkon virsiä: 420:1–2, 178:1–2, 
164, 421:1–, 326:1,9. 
Merja Jyrkkä, Arja Leinonen ja Unto Määttä.

Keskiviikkona 23.7. klo 19 kesävirsien ja -laulujen 
merkeissä Pulkkilan kirkkopuistossa, sateen 
sattuessa kirkossa. Veijo Kinnunen 
ja Merja Jyrkkä. Lähetyskahvit. 

Lähetystyö
Toripöytä la 19.7. klo 9–14 Rantsilan kyläpäivillä. 

Toimintailta to 31.7. klo 19 
Kurun kodalla Rantsilassa. 
Kahvia, makkaraa ja arpoja 
lähetyksen hyväksi.

Lahjoituksia toivotaan 
myyntiin ja arpavoitoiksi.

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

A
rkisto

Avioliittoon 
kuulutetaan: 
Jenni Karoliina 
Knuutinen ja 
Juho Aulis 
Herajärvi

Vieraita 
Afrikasta

1. Pulkkilan kirkon 
edessä, 2. Annie tutus-
tuu Koivulehdon keit-

tiöön, 3. Zedekiah 
Haveristen 
navetassa

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki 

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

p. 044 788 1392

Kesäkahvila
Oulun tuomiokirkon kryptassa. 

Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti avoinna 
29.8. saakka ma-to klo 10–20 ja pe klo 10–15. 

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

Ku va t :  S i i ka la t va n s e u ra ku n t a
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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

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

Kastettu
Iivari Arvid Oliver Hauru, 
Eemeli Vilho Aleksi Perämäki.

Kuolleet
Kauko Ilmari Ristiniemi 87
Aili Inkeri Oksala s. Utoslahti 84
Elvi Annikki Pikkarainen s. Kostekivi 76
Ahti Olavi Herman Väyrynen 78.

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

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
(1.8. alkaen 
Jaakko Tuisku)

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Hartaus to 17.7. klo 14 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Kesäillan urkukonsertti ti 
22.7. klo 18 kirkossa, Timo 
Ustjugov.
Kesälaulajaiset ke 23.7. klo 
18.30 Kylmälänkylän kodal-
la. Kauneimpia kesälauluja 
ja yhteistä tarinointia, kahvit 
kyläyhdistykseltä, pieni kah-
viraha, mukana papit Simo 
Pekka Pekkala ja Tarja Pyy 
sekä kanttori Timo Ustjugov.
Hartaus ti 29.7. klo 14 tk-sai-

Sanajumalanpalvelus 
su 20.7. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Mik-
ko Haltsonen, kanttori 
Eeva Maija Sorvari. 
Messu su 20.7. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohja-
nen, saarna Mikko Halt-
sonen, kanttori Eeva 
Maija Sorvari. Lasten 
lauluryhmä avustaa.
Sanajumalanpalvelus 
su 27.7. klo 10 Vanhalla 
hautausmaalla. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Eeva Maija Sorvari. 
Jumalanpalveluksen jäl-
keen Kyllikki Matinolli 
pitää esitelmän vanhan 
kirkon historiasta. Sa-
teen sattuessa  kirkossa.

Kirkkoherranvirasto on 
avoinna 7.7.–1.8. ma, ke ja 
pe klo 10–13. Suljettu 4.–5.8.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 20.7. klo 16 Tyrnä-
vän kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 20.7. klo 16 ry:llä.

Kastettu: Kerttu Meeri 
Silvia Karhu.
Avioliittoon vihitty: 
Mikko Johannes Tölli ja 
Sofia Kristiina Kyngäs.
Kuollut: Liisa Annikki 
Oikarinen s. Lehmusjoki 
90, Kauko Henrikki Mar-
kus 87.

Kirkkoherranviraston auki-
oloajat kesällä ovat ma–ti ja 
pe klo 10–15, ke klo 10–14, to 
klo 10–17. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Kastetut: Reetta Alina Nie-
mi, Juuso Tapani Orava, 
Nooa Aleksi Parkkila, Emilia 
Iida Adeliina Kämäräinen, 
Pinja Maria Parkkinen, Linus 
Matteo Hintsala, Hilda Ame-
lia Airas.
Vihitty: Markus Olavi Niemi 
ja Laura Susanna Posti. Saka-
ri Osmo Tuomikoski ja Sari 
Annikki Kilpimaa.

Messu su 20.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustaa 
Paulus Pikkarainen, diako-
ni Noora Kutilainen, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara. Ta-
pulikahvit.
Konfirmaatiomessu su 
20.7. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Paulus Pikkarai-
nen, diakoni Pia Rättyä, 
kanttori Tarja Sakko.
Messu su 27.7. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Paulus Pik-
karainen, saarna Kale-
vi Silvola, avustaa Jaakko 
Tuisku, diakoni Pia Rättyä, 
kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra. Musiikkiavustus Ver-
sot. Uusheräyksen kesä-
seurojen messu.

Virsimessu su 20.7. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Timo Ustjugov. 
Messu su 27.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Timo Ustjugov.
Kyläkirkko su 27.7. klo 12 
Mäntyrannan koulun sa-
lissa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina 
Timo Ustjugov.

raalan B-osastolla, Simo Pek-
ka Pekkala.
Hartaus ti 29.7. klo 15 ryhmä-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hautausmaahartaus ti 29.7. 
klo 18 muualle haudattujen 
muistomerkillä, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ke 30.7. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.  
Hartaus ke 30.7. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala.  
Partio: Kesäleiri Keminmaal-
la 30.7.–3.8. (sudenpennut 
1.–3.8.). 
Seurakuntaretki Vaasaan, 
paikat täynnä.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 17.7. klo 19 nuotioilta An-
nukka ja Jussi Karjulalla. Su 
20.7. klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä. Opistoseurat 
Ranualla 25.–27.7. 

Tupoksen kesäkahvila lapsi-
perheille keskiviikkoina 23.7. 
ja 30.7. klo 10–12 Vanamon 
Olohuoneessa. 
Partio: To 17.7. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 16–17. Pök-
kelön 2. leiriläiskokous seura-
kuntatalolla klo 17–18. Pök-
kelön 2. johtajakokous seu-
rakuntatalolla klo 18–19. 
22.–27.7. Lippukunnan kesä-
leiri Pökkelö 14 Hossan Sei-
piniemessä Suomussalmel-
la. 28.7.–31.8. Markku Kor-
honen vuosilomalla. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
20.7. klo 14 Niittypirtin pal-
velutalolla sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. Nuotioilta 
pe 1.8. klo 19 Johanna ja Esa 
Junttilalla sekä Katja ja Sami 
Tissarilla.

Kastettu 
Emma Eeva Sinikka Hauru
Neela Sofia Hiltunen
Iisak Olavi Koivukangas
Vili Veli Petteri Kettunen
Viljami Onni Artturi Laulajainen
Helmi Riina Milaja Leinonen
Oona Aurora Niemikorpi
Petrus Jaakko Johannes Paananen
Noora Helmi Maaria Rahkolin
Evilla Serafiina Vinkki
Neela Aava Elea Vänttilä

Vihitty
Jouni Tapani Puhakka ja 
Laura Heli Johanna Pulkkinen

Kuollut
Elsa Kaarina Arvola, 82

Messu su 20.7. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Helomaa, kanttorina 
Mika Kotkaranta, avus-
tamassa Kedonperän ju-
malanpalvelusryhmä.
Messu su 27.7. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä ja Kimmo He-
lomaa, kanttorina Mika 
Kotkaranta, avustamas-
sa Lähetyksen jumalan-
palvelusryhmä.

Uusheräyksen 
kesäseurat 
Kempeleessä 
25.–27.7.
Kesäseurat ovat Uusheräyksen vuosittain päätapahtu-
ma. Kesäseurat järjestetään yhteistyössä Kempeleen 
seurakunnan kanssa. Seurojen teemana on 'Jeesus on 
Herra!'
Mukana kansainvälisiä vieraita: Harlun seurakunnan 
pastori Oleg Menaker Venäjältä, messiaaninen juuta-
lainen, Machaseh-järjestön johtaja Lena Levin Israelista 
sekä lähetit Taina Taskila Etiopiasta, Hanna Oja-Nisula 
Tansaniasta sekä Tuula ja Kimmo Kosonen Thaimaasta.
Katso kesäseurojen ohjelma: www.uusherays.fi/

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

Kesäkerhotoimintaa
28.7.–7.8. klo 9–15 maanantaista perjantaihin 
Kokkokankaan srk-keskuksessa ja 
Keskustan seurakuntatalolla.

Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja eikä 
kerhoista peritä osallistumismaksua.
Kerholaisella tulee olla omat eväät mukana, kerhopis-
teissä on jääkaapit ja mikroaaltouuniit ruuan säilyttä-
miseen ja lämmittämiseen.
Huoltajan tulee käydä ensimmäisellä kerhokerralla tuo-
massa kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake. 
Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti 
ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. Ohjattua toi-
mintaa tarjotaan päivittäin.
Lisätietoja kerhoista voi kysyä Saija Kivelältä, 
p. 040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.
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Kesäkahvila
tiistaisin 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.

Seurakunnan kesäretki 
Viitasaarelle 
25.–26.8.

Majoittuminen seurakunnan leirikeskuksessa 
3–4 hengen 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, saunomisen ja uimisen 
merkeissä. Osallistumismaksu 80 € sisältää 
kyydin, majoituksen, kaksi lämmintä ateriaa, 
aamu- ja iltapalan sekä ohjelman. Diakoniatyön 
vapaaehtoistyössä toimiville (aamukammari, 
nuttupiiri, diakoniakylätoimikunnat, 
Yhteisvastuukeräys, lähimmäispalvelu, 
kuljetuspalvelu, kirkkoavustaminen, 
talkootoiminta) osallistumismaksu on 50 €. 

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600. Matkalle 
otetaan 40 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Kaiken kansan kesäilta 
torstaisin 17.7., 24.7. ja 31.7. klo 18–21 Kesäkodilla. 
Tule pelailemaan, saunomaan ja viettämään iltaa 
leppoisassa seurassa. 

Kodalla on mahdollisuus grillailla omia eväitä.

65+ LEIRI eläkeläisille
28.–29.8. Lomakoti Onnelassa Haukiputaalla

Minileiri on tarkoitettu yli 65-vuotiaille. Yöpyminen 2 
hengen huoneessa. Täysihoito, kuljetus ja ohjelma 65 €.  
Lähtö klo 9.30 S-marketin edestä. Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen 14.8. mennessä p. 044 7521 226 / Ilmonen 
tai p. 044 7521 220 / kirkkoherranvirasto.
Mukana Ilkka Tornberg ja Sinikka Ilmonen.

Senioripysäkki-keskusteluryhmä 
aloittaa syksyllä  2014

Hiljattain eläkkeelle jäänyt tai pian jäävä,
haluatko pysähtyä itsesi äärelle 

luottamuksellisessa keskusteluryhmässä?

•  pienryhmä  kokoontuu  kerran viikossa keskiviik-
koisin  tai torstaisin klo 9.15 Limingan  seurakun-
tatalolla

•  kokoontumisia yhteensä 14 kertaa 4.9. alkaen.
•  ryhmän ohjaajana toimii esh-diakonissa
 Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.
•  ota rohkeasti yhteyttä, jos asia kiinnostaa. 

Kuollut: Esa Mikael Ruumen-
saari 72.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 20.7. klo 16 
Vanhassa kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 20.7. klo 16 ry:llä.
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Kouluun lähtevien siunaaminen 
torstaina 7.8. klo 18 Tyrnävän kirkossa. 
Tilaisuudessa tänä syksynä koulunsa aloittavat 
lapset siunataan alttarilla.

Kesäillan  
musiikki 
keskiviikkona 23.7. klo 19 
Vanhassa kirkossa.
Esiintyjät: 
Maria Mannermaa, sopraano
(kuvassa) ja Katri Holma, urut 
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 €.

Vanhemman väen leiripäivä Luurinmutkassa 
torstaina 14.8. 

Ohjelmassa mm. ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Lähtö klo 9.30 Keskustan seurakuntakodilta, Tiilitie 
1. Bussi kiertää Honkasen monitoimitalon ja Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksen kautta. Takaisin Kem-
peleessä klo 16.30 mennessä. Ilmoittautumiset Kesä-
kahvilassa tai Jaanalle p. 040 7790 368. Mukaan mah-
tuu 50 ensin ilmoittautunutta.

Kempeleen seurakun-
nan vt. kirkkoherrana 
toimii 1.8.2014 alkaen  

Jaakko Tuisku.

KUTSU

Muhoksen kirkon 
380-vuotisjumalanpalvelus 
radiokirkkona su 3.8. klo 10 kirkossa.

Toimittaa pastori Simo Pekka Pekkala, 
saarna kirkkoherra Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, 
urkurina Lauri-Kalle Kallunki, 
kamarikuoro ja kamariorkesteri, 
soolo Anne Ranta

Ruokailu ja juhla seurakuntatalossa 
juhlaesitelmä yliarkkitehti Antti Pihkala

Tervetuloa!

Tule viettämään 
ikäihmisten leiripäivää! 

Kesä on kääntymässä syksyyn ja se mer-
kitsee seurakunnan kerhojen käynnisty-
mistä. Lähtölaukauksena kerhosyksylle 
pidetään Koortilassa 20.8. klo 9.30 alka-
en ikäihmisten leiripäivä. 

Vietetään mukava päivä virkistävän oh-
jelman ja maittavan ruuan merkeissä! Il-
moittautumiset (ja ruokavaliot) kirkko-
herranvirastoon 12.8. mennessä,  
p. (08) 533 1284. Mukaan mahtuu  
45 leiriläistä. Osallistumismaksu 5 €. 

Kesäinen musiikki-ilta 
perjantaina 18.7. klo 18 Tyrnävän kirkossa.
Lapsikuoro, Viena ja Jaakko Yrjänä sekä kvartetti 
laulavat kesäisiä ja hartaita lauluja. Lisämausteena 
instrumenttimusiikkia. 

Seurakunnan yhteislauluilta 
keskiviikkona 30.7. klo 19 Tyrnävän torilla. 
Tervetuloa laulamaan kesälauluja!

<= Koortilasta on hienot näkymät Oulujoelle.
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Naispappeus on tuonut jonkin 
verran parannusta saarnoihin.

  Sinappia

Palvelukseen  
kutsuttu

Minut kutsuttiin viime viikolla palvelukseen. 
Ei puolustusvoimien riveihin tai ylitöihin, 
vaan oman seurakuntani kirkkoon. 

Sattuupa nimittäin olemaan niin, että Fa-
cebook-kavereinani on myös liuta pappeja. Ja kun yk-
si heistä kaipaili sosiaalisessa mediassa vapaaehtoisia 
avustajia sunnuntain jumalanpalvelukseen, ajattelin, 
että miksipäs ei. Niinpä vastasin julkisesti esitettyyn 
kutsuun ja lupauduin tekstinlukijaksi messuun. 

Hellesäässä pidettyyn jumalanpalvelukseen osallis-
tui vain kourallinen väkeä. Vähäinen väkimäärä ei kui-
tenkaan häirinnyt minua. Tilanne tuntui mukavalla 
tavalla intiimiltä, vaikka olin tavannut vain yhden kir-
konpenkissä istujan aiemmin.

Oma lukuosuuteni jännitti hieman, sillä ääneen 
lukeminen on viime vuosina jäänyt vähille. Raamat-
tua olen tainnut lukea vain kerran ääneen rippikoulun 
jälkeen. En harrasta myöskään lausuntaa, ja aina kun 
kuulen oman ääneni mikrofonista tai nauhalta, en mei-
naa tunnistaa sitä. 

Teini-ikäisenä olin kuitenkin haka lukemaan satuja 
ja Aku Ankkoja pienemmille sisaruksilleni, ja heidän 
mukaansa olin siinä paljon parempi kuin tasapaksul-
la äänellä lukevat vanhemmat. Tällä pohjaosaamisella 
nousin kirkonpenkistä, kun tuli aika lukea päivän en-
simmäinen lukukappale. 

Kaipa minussa jonkinlaista satutätin vikaa on. Kir-
kon pihalla saadun palautteen mukaan olin lukenut 
hötkyilemättä ja selkeästi. Täytyy tunnustaa, että ke-
hut lämmittivät mieltä enemmän kuin helle. Tuli tun-
ne, että tämän teen mielelläni uudelleenkin.

Seuraavan kerran, kun sosiaalisessa mediassa kai-
paillaan avustajia jumalanpalvelukseen, laitan viestin 
eteenpäin myös omalle sivulleni. Toivon, että muutkin 
uskaltavat astua palvelukseen. 

PS. Terveisiä seurakuntiin: Minua ja esimerkik-
si kaikkia ikäluokkani edustajia voisi pyytää mukaan 
palvelukseen perinteisillä kirjeilläkin. Siinä olisi kak-
si plussaa: On hienoa saada paperipostia ja olla avuksi. 

ELSI SALOVAARA

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

Eräänä kesäisenä päivä-
nä olivat omaisemme 
hautajaiset erään pienen 
paikkakunnan kirkos-

sa. Noin kolmisenkymmen-
tä henkeä käsittävä saattoväki 
koostui vainajan, matriarkaa-
lisessa iässä poisnukkuneen 
naishenkilön sukulaisista.

Olen ollut usein vastaavan-
laisissa tilaisuuksissa, ja joka 
kerta on ihmetystäni herättä-
nyt yksi seikka: kun tulee vir-
renveisuun aika, niin miksi 
kukaan ei laula? 

Minä tulen laulamaan niin 
kauan kuin ääntä riittää, sillä-
kin uhalla, että joudun esittä-
mään kirkkoväen joukossa yk-

sinlaulua. 
Tässäkin tapauksessa ko-

ko porukka minua lukuun ot-
tamatta tyytyi tuijottamaan 
apaattisen näköisenä virsikir-
jaansa virsien aikana. 

Osoittaa erittäin huonoa it-
setuntoa, jos ei uskalleta vei-
sata vain sen takia kun vieres-
sä oleva naapurikaan ei veisaa. 
Pelätään siis vähänkin korot-
taa omaa ääntään tilaisuudes-
sa, jossa sellainen olisi mitä 
luonnollisinta.

Ikävää on se, että vanhem-
mat ja isovanhemmat näin toi-
miessaan antavat jälkikasvul-
leen kyseenalaisen esimerkin 
katkaisemalla vuosisataisen 

virrenveisuun perinteen. Pa-
himmassa tapauksessa meil-
le on kasvamassa uusi suku-
polvi, joka kohta osaa toteut-
taa laulajankutsumustaan vain  
karaokepaikoissa.

Hyvät vanhemmat. Käyttä-
kää lapsianne kirkossa, korot-
takaa äänenne rohkeasti yh-
teiseen virteen Jumalan yh-
teisen seurakunnan ja uskon-
ne vilpittömäksi osoituksek-
si. Opettakaa tämä myös lap-
sillenne. 

Laululla on valtava voima.

VEIKKO TIITTO
Oulunsalo

Tunnelma
Kuulen puhelimien soivan,
vaikka ne eivät soikaan.
postilaatikko ja sähköposti
ammottavat tyhjyyttään.
Katson ikkunasta kaukaisuuteen.
Missä olet?
Sinä?
Kuka tahansa!
 
Appelsiinipuu kuihtuu.
Täällä odotan minä.
Minä ja lohivoileivät.
Niin kuin aina, niin kuin joka hetki.
Avaan parvekkeen oven ja huudan:
Tule jo!
Sinä!
Kuka tahansa!

JOUKO PELKONEN
Tyrnävä

Ikäihmisiämme kohdellaan 
kaltoin kahdella eri rinta-
malla. Ensinnäkin, yksin 
asuva liikuntakyvytön ko-

kee, että rakas koti on muut-
tunut ahdistavaksi vankilaksi, 
josta ei ole ulospääsyä. 

Kodinhoitaja käy pikai-
sesti katsomassa, mutta van-
hus joutuu olemaan yksin jo-
pa 22 tuntia. Eräs kuumeinen 
yli kahdeksankymppinen ma-
kasi huoneensa lattialla tajut-
tomana perjantaista maanan-
taiaamuun, koska hoitajaa ei 
kuulunut. 

Putkassakaan ei "asiakasta" 

uskallettaisi jättää niin pitkäk-
si aikaa valvomatta. Johan siitä 
ihmisoikeusmökä nousisi, jos 
jalankulkijan surmannut rat-
tijuoppo menehtyisi kohtauk-
seen sellissä.

Toisenlaisen vääryyden koh-
teeksi joutuu omaishoitaja, jo-
ka itsekin on usein ikäihminen. 
Hänelle on kunnia-asia hoitaa 
rakkaansa loppuun asti, mutta 
voimat pettävät. 

Eräänkin vaimon oli pakko 
siirtää mies hoitokotiin, koska 
painavan potilaan nostelemi-
nen oli hengenvaarallista hoi-
tajalle itselleenkin. Selkä ja sy-

dän eivät kestä. Siis tuplaantu-
nut vanhusten piina.

Jollei valtiolta tai kunnalta 
liikene rahaa kansallisen hätä-
tilanteen hoitamiseen, on mie-
tittävä muita keinoja. Vapaa-
ehtoisilla on jo erilaisia ryh-
miä vanhusten viihdyttämi-
seen. Niistä pitäisi organisoida 
luotettavia kodinturvajoukko-
ja omaishoitajan avuksi, kort-
telitoimikuntia. 

Yhteisvastuuta ja ihmisoi-
keushenkeä tarvitaan.

RITVA-LIISA HARJUMAA
Rovaniemi

Tuplavääryys koettelee ikäihmisiä
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