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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Oletko koskaan osallistunut seurakunnan ti-

loissa pidettyyn hääjuhlaan? kysyi tuttava.

Hän ei ollut. Moni kirkossa vihittävä pari 

syö kermakakkunsa mieluummin ravintolassa kuin 

seurakuntatalossa. Miksi näin?

Tuttava tiesi vastauksen: häissä tarjoillaan alko-

holia. Hän ei ollut koskaan, lapsenakaan, osallistu-

nut hääjuhlaan, jossa ei olisi kilistelty – enemmän 

tai vähemmän.

Seurakunnan tiloissa juhla-

maljan kohottaminen on sallit-

tua, mutta muutoin alkoholitar-

joiluun suhtaudutaan pidätty-

västi.

Ja hyvä, että suhtaudutaan-

kin. Meillä on ihan tarpeeksi 

niitä tilaisuuksia, joissa alkoho-

litonta vaihtoehtoa joutuu erik-

seen pyytämään ja jopa perus-

telemaan.

Onneksi sentään rippijuhlissa vallitsee kahvi- ja 

mehulinja! Rippijuhlat jos mitkä soveltuvat mainios-

ti seurakunnan tiloissa pidettäviksi.

Aiemmin Oulun seurakuntien tiloja saattoi vara-

ta ilmaiseksi häihin, kastejuhliin ja muistotilaisuuk-

siin, muttei rippijuhliin.

Toukokuussa Oulun seurakuntayhtymän yhtei-

nen kirkkoneuvosto päätti, että jatkossa tiloja saa 

maksutta myös rippijuhliin.

Muutos kiinnostanee ainakin perheitä, joiden 

kodissa ei ole riittävästi tilaa rippijuhlien järjestämi-

seen.

KAHVI- JA MEHULINJAA saisivat suosia myös tämän 

viikonlopun juhannusjuhlijat, ettei meidän tarvitse 

lukea maanantaiaamun lehdestä uutisia alkoholin 

vaikutuksen alaisena hukkuneista tai kolaroineista.

Neljän seinän sisälläkin on syytä muistaa, että 

lapset kiistatta kärsivät vanhempi-

ensa runsaasta alkoholinkäy-

töstä.

Toisenlaisia juhannus-

juhlia kaipaavien kan-

nattaa tutustua seu-

rakuntien tarjontaan 

tämän lehden sivuilta 

7 ja 15–23. Esimerkik-

si Kempeleen seu-

rakuntalaiset pää-

sevät perjantaina 

laulamaan ja pais-

tamaan makkaraa 

luonnon helmaan  

Utajärvelle.

Kahvi- ja mehulinja
kunniaan juhlissa

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Testamenttivaroilla halutaan edistää itselle 
tärkeitä arvoja, kuten luonnonsuojelua

Vuonna 2014 Kirkon Ulko-
maanavun testamenttien 
osuus yksityisestä va-
rainhankinnasta oli yh-

deksän prosenttia, mikä tarkoit-
taa noin 740 000 euroa. Vuon-
na 2013 Ulkomaanapu sai testa-
menttilahjoituksia peräti 1,3 mil-
joonaa euroa. 

– Myös kuluva vuosi näyttää 
erittäin hyvältä. Tähän mennessä 
lahjoituksia on tullut 995 000 eu-
roa, järjestön varainhankintayk-
sikön päällikkö Johanna Karja-
lainen kertoo. 

Hänen mukaansa testament-
tien kasvua selittää muun muassa 
se, että lahjoitusmahdollisuutta on 
pidetty aiempaa enemmän esillä.

Myös Pelastusarmeijalle testa-
menteilla on ollut jo pitkään suu-
ri merkitys. Pelastusarmeijan Ou-

lun osaston luutnantti Kaisa Mä-
kelä-Tulander toteaa, että ”pie-
nelläkin testamentilla on merki-
tystä”. 

– 1 000 euron lahjoituksella 
pystymme järjestämään useam-
pia perheleirejä, hän toteaa.

Pelastusarmeijan testament-
tituotto vuonna 2014 oli 23 pro-
senttia kaikesta varainhankin-
nasta. Keskimääräinen tuotto tes-
tamenteista on ollut viime vuosi-
na noin 16 prosenttia.

Lahjoittaminen järjestöille
aiempaa tutumpaa
Testamenttilahjoitusten määrä 
yleishyödyllisille järjestöille on 
kasvamaan päin, arvioi johtaja 
Hannu Lappalainen Nordeasta.

– Herkkyyttä lahjoittaa tes-
tamentilla varoja hyvän teke-

Yhä useampi 
testamentti 

muistaa järjestöjä

miseen on enenevässä määrin jo 
siksi, että lahjoittaminen hyvän-
tekeväisyyteen on ylipäänsä ny-
kyisin tunnetumpaa kuin aiem-
min.

Tällä hetkellä Hannu Lappa-
lainen törmää testamenttilahjoi-
tuksiin vielä harvakseltaan, mut-
ta joka tapauksessa useamman 
kerran vuodessa. 

Lappalaisen mukaan suoma-
laisia kiinnostaa muun muassa 
lahjoitus uskonnollisille yhtei-
söille ja yliopistoille.

– Ihmisten puheissa nousee 
esille myös halu lahjoittaa testa-
menttivaroja itselleen rakkaan 
harrastustoiminnan – esimer-
kiksi luonnonsuojelun – edistä-
miseen. Lääketieteellinen tarkoi-
tus on myös usealle kiinnostava 
vaihtoehto.

Meillä on ihan 
tarpeeksi niitä 
tilaisuuksia, 
joissa 
alkoholitonta 
vaihtoehtoa 
joutuu erikseen 
pyytämään.
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Uskonto 
sinänsä ei 
aiheuta 
kenenkään 
radikalisoitumista.

Hyviä uutisia Lähi-idästä
Kolumni

M a r i  L ä h t e e nmaa

Kehitysmaiden ihmisiä 
voi muistaa jollakin 
osuudella sen jälkeen, kun 
on huolehtinut omaistensa 
muistamisesta.  

Johanna Karjalainen

– Pikemminkin puhumme 
siitä, että kehitysmaiden ihmi-
siä voi muistaa jollakin osuudel-
la sen jälkeen, kun on huolehtinut 
omaistensa muistamisesta.  

Mahdollisia testamenttilahjoi-
tuksista syntyneitä riitatapauksia 
ei Ulkomaanavussa ole ollut vii-
me vuosien aikana. 

Ulkomaanapu on mukana 
tammikuussa käynnistyneessä 
Hyvä testamentti -kampanjassa.

Ylen Hoivakoti kuntoon -oh-
jelmasarjasta monille tuttu geri-
atrian professori Jaakko Valvan-
ne sanoo, että hänellä ei ole pe-
rusteita epäillä järjestöjen ja yh-

Riitatapauksista 
ei ole tietoa
Johanna Karjalainen kertoo, että 
heidän testamentti-infonsa kärki 
ei ole se, että ”lahjoita meille ko-
ko omaisuuteesi”.

Jotkut testamenttaavat yhdistyksille ja järjestöille koko omaisuutensa, toiset vain osan siitä.

Seison kassajonossa. Nä-
kökenttäni syrjässä ha-
vaitsen hahmon, joka 
katsoo minua. Käännyn 

hahmon suuntaan ja näen edes-
säni pitkän ja komean nuoren 
miehen, joka hymyilee minul-
le iloisesti.

Hahmo osoittautuu oppi-
laakseni kymmenen vuoden ta-
kaa. Ilahdun kohtaamisesta ja 
kyselen kuulumisia. Poika ker-
too opiskelevansa lukiossa.

Muistan pojan olleen into-
himoinen jalkapallon pelaaja ja 
kysyn, vieläkö hän pelaa jouk-
kueessa. Poika kertoo vaihta-

neensa lajia, mutta urheilu oli 
edelleen isossa roolissa.

Kysyn isoveljestä, joka oli 
ollut myös oppilaani. Hän oli 
juuri armeijassa. Kassajono 
eteni ja oli aika toivottaa hy-
vää jatkoa.

Kohtaamisen jälkeen mie-
li jää läikkymään iloa. Muistan 
arat ja hämmentyneet veljek-
set, jotka tulivat Suomeen juu-
ri kylmimpään ja pimeimpään 
aikaan tammikuussa.

Vaikutti siltä, että he olivat 
kasvaneet vahvoiksi. Elämässä 
oli tukevat pohjat ja näkymä oli 
toiveikas.

Seurasin Kouvolan Kirkko-
päivillä keskustelua, jonka ot-
sikko oli Mitä uskonnolliset 
yhteisöt voivat tehdä radikali-
soitumisen estämiseksi. Tutki-

muksiin ja kokemuksiin nojaten 
keskustelija päätyivät perään-
kuuluttamaan uskonnollisten 
yhteisöjen välistä keskustelua ja 
yhteistyötä nuorten hyväksi.

Yhteinen näkemys oli, ettei 
uskonto sinänsä aiheuta kenen-
kään radikalisoitumista. Lop-
pukaneetikseen Tampereen is-
lamilaisen yhdyskunnan pu-
heenjohtaja Mustafa Kara esit-
ti havahduttavan vetoomuk-
sen: kertokaa meistä joskus hy-
viä uutisia.

Tämä kolumni kuuluu hyvi-
en uutisten sarjaan. Mitä ker-
rottavaa sinulla on?

•  Esimerkiksi Oulun seurakunnilla on kymmenkunta 

testamenttirahastoa, joiden arvo on noin 1,0 miljoonaa euroa. 

Vanhin rahasto on vuodelta 1951 ja uusin 2010. 

•  Yleishyödyllisille yhteisöille testamentatuista perinnöistä ei joudu 

maksamaan veroa.

•  Suomessa testamenttilahjoitusten osuus on noin 10 prosenttia 

yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankinnasta. Vastaavasti 

maailmalla järjestöt rahoittavat testamenteilla 20–30 prosenttia 

toiminnastaan. 

•  Testamentin laadinnassa on hyvä käyttää apuna asiantuntijaa. 

Määräsipä testamentti mitä tahansa, rintaperillisillä on aina oikeus 

niin kutsuttuun lakiosaan.

•  Ajankohtaiseen Hyvä testamentti -kampanjaan osallistuu 15 järjestöä.

Lähteenä muun muassa Hyvä testamentti -kampanjan aineisto

Asiantuntija on aina hyvä apu

Testamentti

Allekirjoittanut Maija Meikäläinen 

määrään viimeisenä tahtonani, että

distysten testamenttimarkki-
nointia liiallisesta aggressiivi-
suudesta ikäihmisiä kohtaan.

– Mistään tällaisesta en ole 
kuullut puhuttavan esimerkik-
si geriatrien piirissä. Paljon suu-
rempi huolenaihe mielessäni 
ovat ne rikkeet, joihin vanhus-
tenhoidossa syyllistytään koko 
ajan esimerkiksi laitoksissa – ja 
myös kotihoidossa. 

– Asiallinen testamentti-
mainonta ei ole eettisesti väärin, 
Valvanne toteaa kantansa.

RIITTA HIRVONEN

TEIJA SALMI
oululainen luokanopettaja
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Muu media Muhoksen urkujen korja  us viivästyy

Markkinaoikeus palaut-
ti Muhoksen seura-
kunnan urkujen pe-
ruskorjauksen uudel-

leen kilpailutettavaksi.
Kirkkovaltuusto päätti vii-

me vuoden toukokuussa hankkia 
urkujen korjauksen tarjouskil-
pailun perusteella Urkurakenta-
mo Martti Porthan Oy:ltä.

Sotkamon Urkurakentajat Oy 
teki ratkaisusta valituksen mark-
kinaoikeuteen. Valittajan mu-
kaan voittanut tarjous oli tarjous-
pyynnön vastainen.

– Markkinaoikeus ei ottanut 
valittajan vaatimusten oikeelli-
suuteen kantaa, vaan totesi pää-
töksessä, että hankintayksikön 
laatima tarjouspyyntö ei ollut 
hankintalain mukainen, Muhok-
sen kirkkoherra Jouni Heikkinen 

kertoo.
Markkinaoikeus kumosi han-

kintapäätöksen ja kielsi seura-
kuntaa sakon uhalla tekemästä 

hankintasopimusta.
– Päätös osoittaa, että julkinen 

hankinta on haasteellinen proses-
si. Valmistelimme asian huolelli-
sesti, mutta silti se tuli bumeran-
gina takaisin.

 
Tarjouspyyntö
sisälsi puutteita
Markkinaoikeuden mukaan seu-
rakunta menetteli julkisia han-
kintoja koskevien oikeusohjeiden 
vastaisesti.

Markkinaoikeuden mukaan 
virheellinen menettely voidaan 
korjata vain järjestämällä uusi 
tarjouskilpailu.

Laki edellyttää tarjouspyyn-
nön olevan niin selvä, että sen pe-
rusteella voidaan antaa yhteismi-
tallisia ja keskenään vertailukel-
poisia tarjouksia.

Pääosassa ar  kiset askareet
Arvokas vanhuus  -näyttelyssä 
muistellaan menneitä ja kerrotaan    nykyhetkestä

Eräänä viime kevään päivä-
nä oululainen Maria Ols-
bo sai kolme odotettua vie-
rasta. Tutun diakoniatyön-

tekijä Saila Luukkosen kanssa 
kylään tulivat Oulun seurakun-
tien tiedottajat Sanna Krook ja 
Ulla Keski-Filppula. 

Maijaksikin kutsuttu Maria 
Olsbo kertoi Sanna Krookille ja 
Ulla Keski-Filppulalle 92-vuoti-
sen elämänsä vaiheista sekä arjen 
iloista ja suruista tässä hetkessä. 
Sanna taltioi vierailun kuviksi, ja 
Ulla kirjasi tarinat. 

Kaksikko kävi myös kahden 
muun ikäihmisen kotona. Noilla 
vierailuilla otetuista kuvista ja ta-
rinoista koottu Arvokas vanhuus 
-näyttely on esillä Oulun tuomio-
kirkon Cafe Kryptassa elokuun 
loppuun saakka. 

Diakoniatyö 
tukee jaksamista
Ajatus näyttelystä syntyi, kun 
tiedottajat tekivät esittelytekste-
jä seurakuntien työmuodoista. 
Näyttely kertookin kirkon dia-
koniatyöstä, jonka tehtävänä on 
vahvistaa vanhan ihmisen jaksa-
mista ja edesauttaa hyvien asioi-
den löytämistä arjessa. 

– Toivomme, että katsojille vä-
littyy kuvien ja tekstien kautta ai-
to kokemus ja tunne, tekijät ker-
tovat. 

Näyttelyn avajaisissa puhunut 
Oulun Tuomiokirkkoseurakun-
nan kirkkoherra Matti Pikkarai-
nen kuvaa näyttelyä kirkon kan-
nanotoksi vanhusten ihmisarvoi-
sen elämän puolesta. 

– Yli 65-vuotiaat ovat yhteis-

Yli 65-vuotiaat 
ovat yhteis-
kunnassamme 
kasvava 
luonnonvara.

Matti Pikkarainen

Salme Raasakan iloinen hymy on osa Arvokas vanhuus -näyttelyä. Raasakan lisäksi näyttelyyn ikuistettiin Maria Olsbon 
ja Kalevi Lillbergin arkea.

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

KEHITYSYHTEISTYÖN määrärahojen 
leikkauksilla on merkittävä vaikutus 
kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen 
talouteen.

Suomen Lähetysseuran 
varatoiminnanjohtajan Rolf Steffanssonin 
mielestä kehitysavun leikkaaminen on 
huono tapa säästää, sillä ennaltaehkäisy on 
aina halvempaa kuin kriisinhallinta.

– Puhutaan että pitäisi auttaa siellä, 
missä ihmiset ovat, mutta nyt hallitus 
sanoo, että ei auteta. Pakolaisvirta ja 
radikalisoituminen eivät tule loppumaan 
näillä toimenpiteillä.

Kotimaa 11. kesäkuuta

Muhoksen urut kaipaavat korjausta. 
Markkinaoikeus vaatii kilpailuttamaan 
hankinnan uudelleen.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

kunnassamme kasvava luonnon-
vara, hän muistuttaa. 

Arjessa
kaivataan apua
– Pöllämystynythän minä olin, 
mutta ei se onneksi siltä kuvis-
sa näytä, Maria Olsbo naurahtaa 
näyttelyn avajaisissa vastauksek-
si kysymykseen, miltä tuntui ol-
la haastateltavana. 

Olsbo asuu nykyään yksin sa-
massa talossa, jossa he puolison-
kin kanssa asuivat. Diakonia-
työntekijän lisäksi poika käy ter-
vehtimässä silloin tällöin, ja piha-
töissä auttaa lähistöllä asuva ystä-
vällinen mies. 

– Hän on sellainen, johon voi 
luottaa, Olsbo luonnehtii.

Lukeminen pitää 
pään kasassa
Maria Olsbon tavoin yhden hen-
gen huushollissa asuvat myös Sal-
me Raasakka ja Kalevi Lillberg, 
joiden elämää on myös esitelty 
kuvissa. 
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Missä vietät juhannusta?Gallup

Ihmisiä

Kaikilla ei ole puutarhaa

Maria Portaankorvan aloitteesta seurakuntien tiloja saa nyt ilmaiseksi 
rippijuhliin.

   

Muhoksen urkujen korja  us viivästyy
Kyselimme Oulun keskustassa, missä ihmiset suunnittelevat viettävänsä 
juhannusta. Kuuluuko juhannuksen viettoon mieluummin maaseutu 
kuin kaupunkiympäristö?

TEKSTI: RIITTA HIRVONEN
KUVAT: ELSI SALOVAARA

lataan elokuussa suuremmalla 
perehtyneisyydellä.

Markkinaoikeuden päätös 
on käyty läpi juristin kanssa.

– Teemme nyt tarkan ana-
lyysin siitä, mitä voimme ottaa 
opiksi mahdollista uutta tar-
jouspyyntöä varten.

HELI VÄYRYNEN

Juhannuksen varalle ei ole eri-
koisempia suunnitelmia. Yleensä 
olemme vaimon kanssa mökillä 
maalla, mutta tällä kertaa kau-
pungissa. Kun haluaa rauhallista 
juhannusta, sen saa kokea täällä 
kaupungissakin helposti.

LAURI YLIPUKKI

Juhannukset kuluvat yleen-
sä maalla, mutta nyt olen kau-
pungissa. Juhannuksena viete-
tään kaverini 18-vuotissynty-
mäpäiviä hänen kodissaan kau-
pungissa.

SONJA HAAPALA

Menemme Hailuodon Marja-
niemeen. Ystäväni tykkää me-
rellisyydestä. Siksi vuokrasimme 
sieltä kalastajamökin, jossa ei ole 
ylellisyyksiä. 

Juhannukseen kuuluu mieles-
säni maalla oleminen.

PASI VAINIO

Oulun seurakuntien tiloja voi varata nyt ilmaiseksi 
myös rippijuhliin.

Valtuustoaloitteen asiasta teki Oulun seurakun-
tien yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, opettaja Ma-

ria Portaankorva.
Tätä ennen tiloja sai maksutta käyttöön vain hautajaisiin, 

häihin ja kastetilaisuuksiin.
– Eräs äiti harmitteli keväällä minulle, että heillä on pieni ko-

ti, jossa ei mahdu pitämään rippijuhlia. Sanoin hänelle, että ei hä-
tää, seurakunnalta saa tiloja ilmaiseksi kristillisiin perhejuhliin. 

Pian selvisi, ettei käytäntö koskenutkaan rippijuhlia.
– Hämmästyin, että eihän se niin voi olla. Rippikoulu on 

kirkon paras tuote!
Keväällä jätetty aloite meni läpi nopeasti.
– Tein aloitteen toissa kokouksessa, ja viime kokouksessa 

se hyväksyttiin, Portaankorva iloitsee.
Päätös on määräaikainen. Kokeilu jatkuu ensi vuoden 

loppuun.
Portaankorvan mukaan jotkut pelkäävät, että tilat loppu-

vat kesken, kun kaikki haluavat juhlia ripille pääsyä seura-
kuntatalossa. Hän ei usko, että niin käy.

– Suurin osa haluaa pitää juhlat kotona. Kaikilla ei kui-
tenkaan ole isoa olohuonetta tai puutarhaa. Tämä on iso 
vastaantulo myös eroperheille, jotka haluavat juhlia yhdes-
sä puolueettomalla maaperällä.

Tilat annetaan varausjärjestyksessä. Se, joka ehtii ensin, 
saa tilan.

– Sama käytäntö on häissäkin. Kirkon voi varata vuoden 
tai kahden päähän. Kannattaa olla liikkeellä ajoissa.

Portaankorvan oma lapsi pääsee ripille heinäkuussa.
– Ensin ajatuksena oli pitää juhlat seurakunnan tiloissa, 

mutta loppujen lopuksi päädyimme kotijuhliin.

HELI VÄYRYNEN

Päätös osoittaa, että 
julkinen hankinta on 
haasteellinen prosessi.
Valmistelimme asian 
huolellisesti, mutta silti 
se tuli bumerangina 
takaisin.

Jouni Heikkinen

H
eli V

äyryn
en

Pääosassa ar  kiset askareet
Arvokas vanhuus  -näyttelyssä 
muistellaan menneitä ja kerrotaan    nykyhetkestä

95-vuotias Salme Raasakka 
kertoo näyttelyn avajaisissa ole-
vansa vielä aika hyvässä kunnos-
sa. 

– Vähän lääkkeitä, hän arvioi 
syyksi. 

Palvelutalossa asuva Raasakka 
ei ole omien sanojensa mukaan 
kovin seurallinen, mutta hän lu-
kee senkin edestä, enimmäkseen 
elämäkertoja. 

– Tytär kantaa kirjoja kirjas-
tosta ”selkä vääränä”, hän nau-
rahtaa. 

Lukeminen auttaa Raasakan 
mukaan pitämään pään kunnos-
sa. Mahakin täyttyy, kun poika 
huolehtii kauppa-asioista. 

Yksin on 
osattava kokata
Kalevi Lillberg on leskeksi jääty-
ään innostunut ravintopuolesta. 
Hän kokkaa joka päivä ja on ko-
keillut taitojaan myös leivonnas-
sa. 

Maalaustelineen takana Lill-
berg viihtyy. 

– Olen käynyt aikanaan kol-
mena vuonna maalauskurssilla, 
siitä se lähti. 

Kalevi Lillberg nähdään myös 
Cafe Kryptan seuraavan näytte-
lyn avajaisissa, sillä hänen taide-
teoksiaan esitellään kryptan sei-
nillä syyskuussa. 

Suvussakin on taiteilijoita, ja 

pikku-Kalevi oli mallina jo vuo-
den ikäisenä. 

– Olen syntynyt 1937, ja seu-
raavana vuonna olin maalaukses-
sa, hän kertoo.

Kameraakaan mies ei pelkää, 
ja siksi hän suostui vanhusten ar-
jesta kertovaan näyttelyyn. 

– Ajattelin, että ehkä tämä voisi 
palvella jotakuta toista, hän toteaa.  

ELSI SALOVAARA

Arvokas vanhuus -valokuvanäyttely 
on esillä Oulun tuomiokirkon Cafe 
Kryptassa 28.8. saakka. Cafe Krypta 
on avoinna ma–to klo 10–20 ja pe klo 
10–15. Juhannusaattona suljettu.

Markkinaoikeus piti tarjous-
pyyntöä osin epäselvänä ja tul-
kinnanvaraisena sen suhteen, 
ovatko korjaussuunnitelman vaa-
timukset ehdottomia.

Epäselvyyttä oli esimerkiksi lis-
teiden korjausvaatimuksista. Nii-
den osalta eroavaisuudet ovat voi-
neet vaikuttaa tarjoushintoihin.

Listeet ovat ohuita puuliusko-
ja, joilla urkujen sointivärejä voi-
daan vaihdella.

 
Asiaan palataan
uudelleen elokuussa
Muhoksen kirkkoneuvosto poh-
tii Heikkisen mukaan elokuussa, 
järjestetäänkö uusi tarjouskilpai-
lu. Lopullisesti sen päättää kirk-
kovaltuusto.

– Asia pannaan nyt muhimaan 
pariksi kuukaudeksi, ja siihen pa-

Cafe Kryptan kesä-
työntekijät Iina Jaak-
kola ja Laura Riikola 
ovat tutustuneet työn 

ohessa näyttelyn kuviin ja ta-
rinoihin. 

Itseään koskettavimmak-
si molemmat nimeävät Ma-
ria Olsbon ajatuksen, jossa 
92-vuotias muistelee, kuin-
ka parasta aikaa elämässä oli 
nuoruus, kun ”oli vielä jalat 
irti maasta”.

Nuoret naiset eivät ole juu-
ri miettineet omaa vanhuut-
taan. Näyttelyn tarinat ovat 
heidän mielestään haikeita, 
mutta eivät surumielisiä. 

– Kaikki kuvatut tuntuvat 
osaavan nauttivan elämästä, 

Haikeaa, muttei surullista

vaikka asuvatkin yksin.
Kryptassa kesätyöntekijät  ovat 

päässeet juttusille myös iäkkääm-
pien asiakkaiden kanssa. Jut-
tua riittää varsinkin matkoista ja 

mukavista tekemisistä.  
– Tänne vaan kaikki kahville, 

krypta on avoinna joka arkipäivä! 
he vinkkaavat. 

Laura Riikola ja Iina Jaakkola pääsevät ihastelemaan näyttelyä työnsä ohessa.
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Rippikoulu kuuluu myös aikuisille
 Kaisa kävi rippikoulun vasta aikuisiällä toipuessaan masennuksesta 

Koskevatko Jumalan hyvät 
lupaukset myös minua? 
Mikä tarkoitus elämällä-
ni on?

Näitä elämän perimmäisiä ky-
symyksiä käytiin läpi tässä jutussa 
Kaisaksi kutsutun rippikoululai-
sen ja Oulun seurakuntien sairaa-
lapastorin Sanna Okkolan rippi-
koulussa viime talvena.

Kaisa haluaa kertoa kokemuk-
siaan yksityisestä rippikoulus-
ta nimettömänä. Haastattelu on 
tehty Oulun yliopistollisen sai-
raalan psykiatrian klinikassa, sai-
raalapastorin työhuoneessa.

Kaisa ei ole viisitoistakesäinen 
rippikoulunuori, vaan aikuinen, 
jolta ”ripari” jäi aikoinaan väliin 
parhaan kaverin perässä.

Sanna Okkola ja Kaisa kohta-
sivat toisensa kymmenkunta ker-
taa talven ja kevään aikana. Ke-
sän alussa rippikoulu päättyi Kai-
san konfirmaatioon ja kastejuh-
laan kirkossa.

Rippikoulun aiheet
nousivat toiveista
Rippikoulun opettaja ja oppi-
las tapasivat ensimmäisen kerran 
sairaalassa, jossa Kaisa oli masen-
nuksen vuoksi. 

Ajatus rippikoulusta oli alun 

Rippikoulu oli
osa toipumista
Rippikoulussa naiset tekivät ru-
koushelmen Kaisan käteen. Eri-
kokoisilla ja -värisillä helmillä on 
oma viestinsä: suurin, kultainen 
helmi ranteessa kertoo Jumalasta, 
joka on lähellä jokaista ihmistä. 

Punaiset helmet kertovat Ju-
malan rakkaudesta.

– Juuri nämä helmet ovat tul-
leet minulle tärkeimmiksi, Kaisa 
kertoo.

Rippikoulussa hyödynnettiin 
paljon kuvia. Kuva Pyhästä Hen-
gestä oli Kaisan piirtämä.

Vaikka rippikoulu on ohi ja 
Kaisan sairaalajakso päättyi jo 
keväällä, naiset suunnittelevat ta-
paavansa uudestaan. 

perin Kaisan.
Aikuisrippikoulua eivät oh-

jaa tarkat etukäteissuunnitelmat. 
Siksi tapaamisten aiheet saivat 
nousta Kaisan toiveista. 

Tässä rippikoulussa puhuttiin 
paljon kuolemasta, anteeksi anta-
misesta, rukoilemisesta, Jumalan 
huolenpidosta.

– Minulla on ollut paljon me-
netyksiä. Läheisten kuolemat ovat 
olleet minulle raskaita taakkoja. 
Kuoleman työstäminen on keven-
tänyt kuormaani, Kaisa uskoo.

– Kuolemasta ajattelen nyt, et-
tä sen jälkeenkin meille voi olla 
tarjolla jotakin. Rukoileminen on 
tällä hetkellä tärkeää minulle. 

– Koska olen sairauslomalla 
työstä, olisi hienoa olla osallinen 
jostakin merkityksellisestä vapaa-
ehtoistyön kautta.

Sanna Okkolan lupaus on aut-
taa löytämään seurakunnasta toi-
mintaa, jonka avulla tämä toive 
voisi toteutua.

RIITTA HIRVONEN

Aikuis- ja yksityisrippikouluihin osallis-
tuu seurakunnissa vuosittain useita sato-
ja ihmisiä. Asiantuntija Jarmo Kokkonen 
Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat 

-yksiköstä kommentoi lukuja sanomalla, että ne 
voisivat olla satojen sijaan useita tuhansia. 

Kokkonen näkee aikuisrippikouluissa selkeän 
kehittämistarpeen – jo siksi, että koskaan aikai-
semmin ei rippikoulun käymättömiä aikuisia ole 
ollut yhtä paljon kuin tänään.

– Aikuisrippikouluun panostaminen on jäänyt 
kirkossamme nuorten rippikoulun jalkoihin, hän 
sanoo.

Kehittämistyötäkin on tehty. Parisen vuotta sit-
ten syntyi aikuisrippikoulu.fi-nettisivusto. 

– Valtaosa aikuisrippikoulun kävijöistä on 

20–30-vuotiaita, joille netti on luonteva paikka 
etsiä tietoa ja opiskella, Kokkonen sanoo.

Moni aikuinen käy noin 20 tunnin mittaisen ai-
kuisrippikoulun, kun kirkkohäiden tai kummiu-
den esteeksi uhkaa tulla nuorena väliin jäänyt rip-
pikoulu. Kokkonen uskoo, että rippikoulu aikui-
siällä kiinnostaa muistakin syistä.

– Moni etsii elämälleen tarkoitusta, uutta suun-
taa ja pohtii vakaumustaan. Siksi aikuisrippikou-
lua pitäisi ryhtyä markkinoimaan nykyistä paljon 
näkyvämmin. 

– Luovuus käyttöön aikuisrippikoulun kehit-
tämisessä, Kokkonen rohkaisee kampanjointiin.

Miten olisi esimerkiksi pyhiinvaelluksena to-
teutettu rippikoulu aikuisille? hän ehdottaa.

Aikuisrippikoulu odottaa läpilyöntiä

Sairaalapastori Sanna Okkola ja Kaisa tapasivat aikuisrippikoulussa talven ja kevään aikana kymmenkunta kertaa. Näissä kohtaamisissa Okkolan työhuoneessa puhuttiin, mutta myös veisattiin.  Kaisalle on tärkeä virsi 
Kosketa minua henki, sillä siinä rukoillaan elämälle suuntaa ja tarkoitusta.

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

Minulla on ollut paljon 
menetyksiä. Läheisten 
kuolemat ovat olleet 
minulle raskaita 
taakkoja. Kuoleman 
työstäminen 
on keventänyt 
kuormaani.

Kaisa
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• 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

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

Herännäis-/Siionin virsiseurat: ti 23.6. klo 18.00 Eila Maalismaan ja  
Jarmo Junttilan kodissa, Jyväskyläntie 97 A, Ala-Temmes, to 25.6. klo 18.00 
Pattijoen Pappilassa, su 28.6. klo 18.00 herättäjäjuhlien lähtöseurat 
Lamminahon talolla Vaalan Nuojualla, su 28.6. klo 15.00 herättäjäjuhlien 
lähtöseurat Vanhassa pappilassa, Asemakatu 6, Oulu, ti 30.6. klo 18.00 
Simosella, Heinämiehentie 9, Rovaniemi
Herättäjäjuhlat Sotkamossa pe 3. – su 5. heinäkuuta.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluita

Su 21.6. Kesätauko, ei seuroja.
Su 28.6. Ei seuroja.

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Lehti ilmestyy keskiviikkoisin

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

1234

Kirkon piirissä juhannuk-
sena muistetaan Johan-
nes Kastajaa, joka raiva-
si tietä Jeesukselle ja kas-

toi tämän. 
Juhannus on myös perintei-

nen keskikesän juhla, jolloin ylis-
tetään Luojan luomistyön kau-
neutta.

Seurakunnissa juhannusta 
vietetään monin tavoin.

Perjantaina 19.6. Muhoksella 
vietetään Juhannuslaulajaisia kel-
lo 18 alkaen Koortilassa (Koorti-
lantie 30). Jokimaisemien ja mu-
siikin lisäksi paikan päällä pääsee 
paistamaan makkaraa. 

Myös Kempeleen seurakun-
nassa juhlitaan Oulujoen varrel-
la. Seurakunta järjestää aattona 
Juhannusjuhlan Luurinmutkan 
leirikeskuksessa (Kurtinlammen-
tie 9, Utajärvi). Tapahtumaan on 
bussikuljetus Kokkokankaalta ja 
keskustasta. 

Bussi on jo täynnä, mutta pai-
kalle voi saapua myös omilla kyy-
deillä.

Oulun seurakuntien juhan-
nusjuhlaa vietetään juhannus-
aattona kello 18 alkaen Koske-
lan seurakuntakodilla (Koske-
lantie 86). Ohjelmassa on seurat, 
yhteislaulua ja kahvitarjoilu. Ti-
laisuudessa on viittomakielinen 
tulkkaus. 

Seurakunnat kutsuvat 
juhannusjuhliin

Rauhan Tervehdyksen il-
mestymispäivä vaihtuu 
torstaista keskiviikoksi 1. 
heinäkuuta alkaen. Syy-

nä ovat Postin muuttuneet sopi-
musehdot.

Käsissäsi oleva lehti on siis 
toistaiseksi viimeinen torstaina 

ilmestynyt Rauhan Tervehdys.
Lehti ilmestyy joka toinen kes-

kiviikko kesän ajan. Syyskuun 9. 
päivästä lähtien lehti palaa nor-
maalirytmiin ja alkaa ilmestyä 
joka keskiviikko.

Jumalanpalveluksia 
ulkona ja sisällä

Juhannukseen kuuluvat myös 
jumalanpalvelukset ja hartaudet. 
Esimerkiksi Temmeksellä Kesä-
päivän hartauteen kokoonnutaan 
juhannusaattona kello 13 Anita ja 
Seppo Junttilalle (Ojakyläntie 1).

Oulussa Turkansaaren kirkos-
sa (Turkansaarentie 165) on ju-
hannusaattona perinteinen ju-
hannushartaus kello 17.30. 

Lauantaina 20.6. järjestetään 
juhannuspäivän jumalanpalve-
luksia kaikissa seurakunnissa. 
Keskikesää juhlistetaan myös vie-
mällä messukansa ulos. 

Esimerkiksi Hailuodossa ju-
hannuspäivän ulkokirkko al-
kaa lauantaina kello 10 hautaus-
maalla vanhan kirkon raunioil-
la. Huonolla säällä ollaan kool-
la kirkossa. 

Sunnuntaina 21.6. Lumijoella 
järjestetään rantakirkko kello 13 
Varjakassa. Rantakirkko pidetään 
ulkona laivan vierellä, sateella si-
sällä. Yhteiskyyti Varjakkaan läh-
tee kello 12.30 seurakuntatalolta. 

Tarkemmat jumalanpalvelusajat 
ja -paikat löytyvät seurakuntien 
palstoilta lehden sivuilta 15–23.

ELSI SALOVAARA

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

Oulussa Turkansaaren kirkossa on juhannushartaus perjantaina kello 17.30. 

Sakset, paperia ja liimaa. 
Niiden avulla väsättiin af-
rikkalaisia eläimiä Koske-
lan seurakuntakodin ulla-

kolla. Yhteinen askartelutuokio 
oli lopuillaan ja lasten luomuk-
set valmiita.

– Käypä viemässä norsun sil-
put pois, kuuluivat vielä ohjaajan 
sanat yhdelle lapsista.

Askarteluhetki pidettiin Tui-
ran seurakunnan lasten lähetys-
kasvatuspäivillä toukokuussa, 
jolloin alueen alakoululaiset vie-
railivat seurakuntakodilla.

Kaikkiaan 800 lasta osallistui 
kaksiviikkoiseen tapahtumaan, 
jonka teemana oli Afrikka. 

Nuorisotyönohjaaja Tuulik-
ki Ståhlbergin mukaan tämän-
vuotisilla lähetyskasvatuspäivil-
lä lapset myös katsoivat nukke-

Omenoita ja norsun silppua

teatteriesityksen mustan maan-
osan hengessä ja paistoivat nuoti-
olla omenan, sillä köyhässä Afri-
kassa makkaraa ei liikene hiillok-
selle, jos ollenkaan.

Pihalla pidettiin leluton leikki, 
sillä afrikassa leikkikaluja ei riitä 
jokaiselle. 

Kaikella tällä näytettiin, mil-
tä tuntuisi elää kehitysmaassa. 
Näin lähetyskasvatusta vietiin 
eteenpäin.

– Meidän pitää huolehtia, et-
tä myös tulevaisuudessa kehi-
tysmaissa tehdään lähetystyötä.  
Suomessa tarvitaan lähetyskan-
nattajia, jotta itse lähetit pärjäi-
sivät kentällä, nuorisotyönohjaa-
ja tuumii.

Koululaiset ovat ottaneen lä-
hetyskasvatuspäivät hyvin vas-
taan.

– Esimerkiksi nukketeatteris-
sa ei kuulu hiiskaustakaan. Siellä 
kuunnellaan. 

PEKKA HELIN

Lapset paistoivat nuotiolla omenaa, 
sillä heidän toivottiin eläytyvän Afrikan 
oloihin, jossa makkaraa ei aina saa.

Pe k ka H e l i n

Lehden ilmestymispäivät 
tänä kesänä:
Nro 22  1.7.
Nro 23  15.7.
Nro 24  29.7.
Nro 25  12.8.
Nro 26  26.8.
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Juhlia varjosti huoli 
maapallon köyhimmistä
Hallituksen kaavailut kehitysyhteistyövarojen 
leikkaamisesta sytyttivät kapinaa Lähetysjuhlilla   

Suomen Lähetysseuran ke-
hitysyhteistyön koordi-
naattori Saara Kalaluka 
ei kaunistele sanojaan ku-

vaillessaan järkytystään hallituk-
sen aikeista leikata kehitysyhteis-
työn määrärahoista nelisenkym-
mentä prosenttia.

Hän toistaa sanoja pöyristyt-
tävä ja pökerryttävä kommen-
toidessaan säästöjen suuruutta.

– Leikkaustarve on selvä – si-
tä vastaan emme kapinoi – mut-
ta lähemmäs 400 miljoonaa pois 
kehitysyhteistyöstä, ilmeisesti lä-
pi hallituskauden, on järkyttävä 
luku, eteläisessä Afrikassa työs-
kentelevä Kalaluka toteaa. 

Uuden hallituksen raju sääs-
tölinja oli viikonvaihteessa Valta-
kunnallisilla Lähetysjuhlilla Ro-
vaniemellä yksi puheenaihe ylitse 
muiden. Moni juhlavieras kertoi 
olevansa huolestunut päättäjien 
kovista arvoista maapallon kaik-
kein köyhimpiä kohtaan. 

Kapinaan kutsutaan
myös kansalaisia
Suomen Lähetysseura on vedon-
nut yhdessä 21 muun järjestön 
kanssa ulkomaankauppa- ja ke-
hitysministeri Lenita Toivak-
kaan (kok) leikkaustarpeen uu-
delleen harkinnan puolesta. 

Karjasillan, Tuiran ja Kiimin-
gin seurakuntien nimikkolähet-
ti Saara Kalaluka kutsuu vaikut-

Kalaluka korostaa, että lähe-
tystyötä tehdään juuri näiden – 
syrjittyjen ja haavoittuneiden ih-
misten parissa. Esimerkiksi Etio-
piassa ja Tansaniassa Lähetysseu-
ra työskentelee vammaisten pa-
rissa. Nepalissa kastisyrjinnästä 
kärsivät miljoonat ihmiset.

Kalalukan työalueella Etelä-
Afrikassa kehitysyhteistyön va-
roilla työskennellään rotuviha-
mielisyyksien loppumiseksi.

– Johonkin pisteeseen asti työ-
tä voidaan tehdä, vaikka kehitys-
yhteistyön varoja nipistettäisiin, 
mutta rahatalous on realiteetti 
myös muualla kuin Suomessa ja 
Euroopassa.

Auttaminen nappaa,
nuori kuvailee
Lähetysjuhlien torilla Lappi Aree-
nalla Haukiputaan seurakunnan 
missionuoret möivät kauniilla 
neuleella päällystettyjä jumppa-
keppejä ja puisia muistipelikort-
teja. Tuulia Väänänen kertoo in-
nostuneensa lähetystyöstä, koska 
häntä kiinnostavat eri kulttuurit 
ja ”auttaminen nappaa”.

Myyntipöydän tulot menivät 
maanjäristyksestä kärsineen Ne-
palin hyväksi. Siellä Tuulia ei ole 
käynyt – vielä. 

Tuulialle maapallon toisella 
puolella olevat traagiset tapahtu-
mat eivät tunnu niin kaukaisilta, 
että ne tulisi ohitettua ”ei koske 

mua” -asenteella. 
Juhlilla missionuoret kuulivat 

nepalilaisvieras Bhibin Shakyal-
ta, että köyhistä ja syrjäytyneistä 
on maanjäristyksen jälkeen tul-
lut entistä haavoittuvaisempia. 
Muun muassa ihmiskauppiaiden 
on helppo houkutella heitä lu-
pauksilla hyvistä palkoista, kou-
lutusmahdollisuuksista, hyvästä 
avioliitosta ulkomailla. 

Lähetysjuhlille osallistui noin 
6 000 ihmistä. Juhlien aloitus-
messu Rovaniemen kirkossa ke-
räisi väkeä niin paljon, että osa 
joukosta ei mahtunut sisälle. 

Osallistujien keskuudessa 
”kirkon pullistelua” kuvattiin tu-
tuksi tilanteeksi ainakin afrikka-
laisille juhlavieraille.

RIITTA HIRVONEN

Lähemmäs 400 
miljoonaa pois 
kehitysyhteistyöstä, 
ilmeisesti läpi 
hallituskauden, on 
järkyttävä luku. 

Saara Kalaluka

tamistyöhön myös kansalaisia. Se 
onnistuu Kalalukan mukaan esi-
merkiksi allekirjoittamalla tällä 
viikolla netissä julkaistun kansa-
laisadressin kautta. 

– Allekirjoitus on viesti päät-
täjille, että kansalaiset eivät halua 
tämänsuuruisia kurjistuksia ke-
hitysyhteistyöhön.

Pelkästään Rovaniemellä ke-
rättiin yli 600 allekirjoitusta ve-
toomukseen kehitysyhteistyön 
puolesta. 

Lähetysseura ja Kirkon Ulko-
maanapu ovat lähestyneet tällä 
viikolla myös paikallisseurakun-
tia, jotta myös ne reagoisivat sääs-
töaikeisiin.

Kärsijöinä vammaiset,
naiset, kastittomat
Lähetysseuran viikonvaihtees-
sa julkaistussa teologisessa asia-
kirjassa todetaan naisten, lasten 
ja vähemmistöjen ihmisoikeus-
tilanteen heikentyneen monissa 
maassa viime vuosina. 

Toivevirsiä
kuullaan
Ylikiimingissä
Toivotut virret soivat Ylikii-
mingin kirkossa keskiviikko-
na 1. heinäkuuta kello 21 al-
kaen.

Virsitoiveita voi esittää 
tekstiviestillä numeroon 050 
531 6578.

Tilaisuus on osa Ylikiimin-
gin Tervastiima-perinneviik-
koa, johon myös Oulujoen 
seurakunta osallistuu.

Juhlaviikon aikana kirkossa 
vietetään torstai-iltana 2. hei-
näkuuta kello 20 musiikkihet-
ki ja sunnuntaina 5. heinäkuu-
ta kello 12 kansanlaulukirkko.

YV-keräys 
tuotti Oulussa 
liki 75 000
Oulun ev.lut. seurakunnis-
sa kerättiin Yhteisvastuukerä-
ykseen kevään aikana 74 841 
euroa. Lipaskeräys, kolehdit 
ja tapahtumat tuottivat eni-
ten kaikissa seitsemässä seu-
rakunnassa.  

Tänä vuonna Yhteisvas-
tuukeräys auttaa lapsia kou-
luun Haitissa ja tukee Suomes-
sa vaikeaan tilanteeseen jou-
tuneita ihmisiä Suurella Sydä-
mellä -vapaaehtoistoiminnan 
kautta. 

Vuonna 2016 keräyksen ko-
timaan kohde on Suomen Par-
tiolaisten valtakunnallinen 
Nuorten syrjäytymisen ehkäi-
sy partion avulla -hanke. En-
si vuoden ulkomaan kohde on 
Kirkon Ulkomaanavun Mo-
sambikin maaohjelma, jos-
sa tuetaan erityisesti lasten ja 
nuorten parissa tehtävää työtä.

Johtajat 
linjasivat 
toimintaa
Medialähetys Sansan johtaja 
Juha Auvinen iloitsi järjestön 
kesäpäivillä siitä, että järjestön 
asettama tavoite kahden mil-
jardin ihmisen tavoittamises-
ta näyttää toteutuvan.

– Rukoustemme, lahjojem-
me ja työmme tuloksena lähes 
kolmasosa maailman asuk-
kaista voi kuulla kaikkein tär-
keimmän uutisen: Jumala ra-
kastaa sinua, Auvinen sanoi 
viikonvaihteessa Raumalla. 

Lähetysyhdistys Kylväjä 
vietti viikonloppuna kesäpäi-
viä Kauniaisissa. Lähetysjohta-
ja Pekka Mäkipää kertoi, että 
järjestön ykköstavoite on edel-
leen elää ja tehdä työtä evan-
keliumista tietämättömien ih-
misryhmien keskuudessa.

– Yhdenkin kadonneen 
löytyminen tuo juhlan taivaa-
seenkin, Kylväjän lähetysteo-
logi Jukka Norvanto tviittasi 
kesäjuhlilta. 

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Vastuun kantaminen maailmassa kiinnostaa Saara Kalalukaa. – Kehitysyhteistyöhankkeiden kautta voin olla tukemassa niitä kehitysponnisteluja, joita ihmisillä itsellään on – 
auttamassa siiville juuri siinä kohtaa, kun oma usko ja voimavarat loppuvat, Rovaniemellä lähetystyöhön siunattu Kalaluka kertoo.

Lähetysjuhlille Nepalista saapunut 
Bhibin Shakya vieraili juhlien jälkeen 
Oulussa muun muassa lasten 
kesäpäivillä Lämsänjärvellä.
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RIPPIRAAMATUT

RAAMATTUJA SUOMEN KANSALLE

UUtUUsteos

www.piplia.fi  ■  

Vaikuttava teos Suomen 
Pipliaseuran  ja raamattu
kustannuksen historiasta.

Tulossa elokuussa:

365 päivää Raamatun keRtomuksia 

FARKKURAAMATTU

Suosikkiraamatussa kestävät 
kangaskannet, oikea tasku ja vetoketju.

Laajin valikoima kansivaihtoehtoja. Uudistuneet liiteosat. 
Pyydä tarjous tai tilaa Pipliakaupasta.

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

Tartu Pipliaan!

P
voimasanoja 

IPLiA.  
       t       ™ 

Terveys ja Hyvinvointi

Terveys ja Hyvinvointi ilmestyy seuraavan kerran 29.7. 
Ilmoitusmyynti Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isokatu 45, 90100 Oulu 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 
oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

 

Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 10-21 

Palvelemme vuoden jokaisena 
päivänä! 

 
Juhannuksena palvelemme 

to 18.6 klo 8.30-21 
pe juhannusaatto klo 9-18 
la juhannuspäivä klo 9-18 

su 21.6 klo 10-21 
 

Tervetuloa! 
 

Rauhallista juhannusta! 

  

 

OULUN III HANSA APTEEKKI

OULUN III HANSA APTEEKKI
Limingantullin Prisma
Nuott asaarenti e 1|90400 Oulu

MUISTATHAN MYÖS
HYVINVOINTIPALVELUMME!

AJANVARAUS JA PALVELUHINNASTOT:
www. oulunhansaapteekki.fi  tai 
puhelimitse p. 08 311 2019

• Terveydenhoitajan vastaanott o 
(Apteekin terveyspiste)

• Iho- ja kauneushoitola

Perheille tarkoitettu suru-
ryhmä alkaa syyskuussa 
Tuiran seurakunnassa.

Ryhmä on tarkoitettu 
Oulussa asuville lapsiperheille, 
joiden lähiomainen, kuten van-
hempi, isovanhempi tai sisarus 
on kuollut. Kuolemasta olisi hy-
vä olla kulunut aikaa noin kol-
mesta kuukaudesta kahteen vuo-
teen.

Sururyhmän tarkoitus on 
tarjota vertaistukea lapsiper-
heille, joita yhdistää läheisen 
ihmisen menetys. Ryhmä tarjo-
aa paikan ja tilan käsitellä kuo-
leman herättämiä ajatuksia ja 
tunteita sekä antaa tukea per-
heen elämään.

Ryhmä kokoontuu Pyhän 
Luukkaan kappelissa viitenä 
keskiviikkoiltana. Illat alka-
vat yhteisellä hartaudella, jon-
ka jälkeen lapset ja aikuiset jat-
kavat työskentelyä omissa ryh-
missään. Ilta päätetään yhtei-
seen hetkeen.

Aikuisten ryhmässä mene-

tystä käsitellään pääsääntöisesti 
keskustelemalla. Lasten ryhmäs-
sä surua työstetään leikin ja toi-
minnan avulla turvallisessa ilma-
piirissä. 

Sururyhmä on suljettu ryhmä, 
johon vaaditaan etukäteisilmoit-
tautuminen ja sitoutuminen vii-
teen kokoontumiskertaan syys-
marraskuussa sekä mahdolliseen 
jatkotapaamiseen seuraavana ke-
vättalvena. 

Ryhmään voidaan ottaa enin-
tään kahdeksan aikuista ja kym-
menen lasta. Ensisijaisesti ryh-
mään valitaan Tuiran seurakun-
nan alueen lapsiperheitä. Mikäli 
ryhmässä on tilaa, muutkin ovat 
tervetulleita.

Ryhmän vetäjinä toimivat pas-
tori Jonna Piirainen, diakonissa 
Raija Yrjölä sekä lastenohjaajat 
Teija Kokko ja Tiina-Kaisa Kaik-
konen.

Ilmoittautuminen on elokuus-
sa. Ohjeet löytyvät Tuiran seura-
kuntatiedoista sivulta 19.

Perheiden sururyhmä
alkaa syksyllä Tuirassa
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Su 28.6. klo 10 Keskiaikamessu 
Turun tuomiokirkosta. 
Klo 11 Suviseurat Vaasasta. 
 
YLE TV1
Pisara-hartaus la kello 15.10 ja 
uusintana ma klo 11.05.
La 20.6. klo 10 Nojatuolikir-
kossa puhutaan tien raivaa-
misesta. Isäntänä Ville Talo-
la, saarna pastori Niko Huttu-
nen. Artistivieraana on Pepe 
Johansson.
Su 21.6. klo 10 Sanan suvipäi-
vien messu Kansan Raamattu-
seuran toimintakeskus Viva-
mossa.
Su 28.6. klo 10  Nojatuolikir-
kon teemana on armahtami-
nen. Isäntänä on Ville Talola, 
ja saarnaajana vankilapastori 
Marko Meijer. Artistivieraana 
on Marko Haavisto. 

vieskan kirkosta  
Su 28.6. klo 9.45 Radiopyhä-
koulu. Mari Jääskeläinen.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta  

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 21.6. ja 28.6. klo 10 juma-
lanpalvelus Oulun tuomiokir-
kosta
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Juhannuspäivä 20.6. klo 10 ju-
malanpalvelus Kangasalan kir-
kosta. 
Su 21.6. klo 10 Tuomasmessu 
Ilkon kurssikeskukselta Kan-
gasalta. Virret: 572, 135

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 21.6. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa puhutaan siitä, miten 
Jumala on puidenkin Luoja. 
Pyhäkoulun pitää Virpi Hyvä-
rinen. Uusinta vuodelta 2004.
Su 28.6. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Mari Jääskeläinen 
kertoo rukouksesta. Uusinta 
vuodelta 2004.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
sunnuntailähetys on kesätau-
olla elokuun loppuun saakka. 
Oululaisten kirkkojen juma-
lanpalveluksia voi kuunnella 
sunnuntaisin kello 10 suorana 
lähetyksenä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/verkko-
kirkko. Kuuntelu vaatii VLC-
mediasoittimen asennuksen 
tietokoneelle.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 21.6. klo 9.45 Radiopyhä-
koulu. Virpi Hyvärinen.
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-

Paikkoja avoinna

KÖRTTIRADIO SOTKAMON 
HERÄTTÄJÄJUHLILLA 3.-5.7.2015

Körttiradiota voi kuunnella netissä kaikkialla maailmassa. 
Linkki nettiradioon julkaistaan juhlien aikana herättäjäjuhlien 
verkkosivuilla www.h-y.fi/juhlat/.

Nettiradiosta sekä pääkaupunkiseudun (105,8 MHz) ja Sievin 
(87,8 MHz) lähettimien kautta ohjelmaa tulee herättäjäjuhlien 
aikaan ympäri vuorokauden. Lisäksi herättäjäjuhlien lähetykset 
kuuluvat useilla radioasemilla eri puolilla maata.

Lähetykset Radio Kajaanissa:
Taajuus 88,8 MHz

pe 3.7. klo 15.45-20.00
la 4.7.  klo 8.15-20.30
su 5.7. klo 7.45-16.00 

Lisäksi lähetykset Iskelmä Oikea Asema Kuopiossa, Iskelmä 
Oikea Asema Iisalmessa, Iskelmä Botniassa, Iskelmä Pohjan-
maassa ja Radio Kajaus Oulussa:

Iskelmä Pohjanmaa
Lapua 96,9 MHz
Kurikka 92,3 MHz
Alajärvi 104,3 MHz
Kristiinankaupunki 105,1 MHz
Ähtäri 97,8 MHz
kaapeliverkoissa mm. Vaasa ja Seinäjoki 104,3 MHz

Iskelmä Oikea Asema Kuopio
Kuopio 96,7 MHz
Kuopion kaapeliverkossa 98,8 MHz

Iskelmä Oikea Asema Iisalmi
Iisalmi 89,5 MHz
Iisalmen kaapeliverkossa 97,3 MHz

Radio Kajaus Oulu
Oulu 98,7 MHz

TERVETULOA SOTKAMOON HERÄTTÄJÄJUHLILLE!

pe 3.7. klo 18.00-n.19.15 aattoseurat
la 4.7.  klo 8.30-n.9.45 aamuseurat
             klo 10.30-n.12.15 vuoroveisuut ja raamattutunti
             klo 18.30-n.19.45 iltaseurat
su 5.7. klo 10.00-n.11.15 messu
             klo 14.00-n.15.15 päätösseurat

Iskelmä Botnia
Vaasa 89,1 MHz
Kokkola-Pietarsaari 105,9 MHz

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

PERHENEUVOJAN VIRKA
sijoituspaikkana  

seurakuntatyön erityispalvelujen yksikkö

Hakuaika päättyy 17.7.2015 klo 15.
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 

Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat. 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimi-

sia työntekijöitä on noin 400.

www.oulunseurakunnat.fi

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 21.6. klo 11 jumalanpalvelus
Su 28.6. klo 11 jumalanpalvelus

“Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin 
ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivä hän 
nousee kuolleista.” (Luuk. 24:7)

La 20.6. klo 11 sapattijumalanpalvelus, saarna Elina Mäkinen. La 27.6. klo 11 sapatti-
jumalanpalvelus, Raamattutunnin aiheena “Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus”. 
Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa sanan kuulolle!

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

To 18.6. klo 19 Lähde-ilta, Anna-Kaisa Pelto, Eija Soini, musiikki Daisy Öster. 
Su 21.6. klo 18 Iltakirkko, Henri Tuhkala, Pekka Tuominen, musiikki: Jukka 
Wenström. To 25.6. klo 19 Rukousilta, Linnar Edesi, musiikki: Jukka Väliheikki. 
Su 28.6. klo 18 Iltakirkko, Henri Tuhkala & nuoret. Lastenleiri (7-10 v., hinta 35 €) 
13.-16.7.2015, Varkkileiri (11-14 v., hinta 40 €) 13.-17.7.2015, ilmoittaudu  
Koppanan leireille 5.7. mennessä: oulunvapis.leirit@gmail.com. Tervetuloa!

La 27.6. klo 12.00 Toritapahtuma 
Muhoksella MAKARIOS ym.
Su 28.6. klo 11.00 LÄHETYS-

JUMALANPALVELUS
Lähetystyöntekijä Jaakko Sopanen

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

To 17.6. – su 21.6. Juhannuskonferenssi Keuruulla. 
Ti 23.6. klo 18 Toppilan Majakan rukous-ilta, 
Paakakatu 3. Ke 24.6. klo 19 Ystävän paikka,  
nuoret. La 27.6. klo 18 - 19.30 Toppilan Majakka-
ilta, Paakakatu 3. Su 28.6. klo 11 Jumalanpalve-
lus, Jouni Vikström, Hannu Orava, Ahti Kurki ja 

Makarios. Seimi. Su 28.6. klo 17 International Service, in english and russia.  
Ti 30.6. klo 18 Toppilan Majakan rukous-ilta, Paakakatu 3. Ke 1.7. klo 19  
Ystävän paikka. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

GSM: 045 109 1809 
E-mail: hautakivi@ 
hautakivihalvemmalla.fi 

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

Myydään hautakiviä  

Muut seurakunnat

Sunnuntaina 7.6. vihittiin Oulun hiippakuntaan neljä uutta pappia: Mia Hagman Kuusamon seurakuntaan, 
Päivi Ollikainen Kempeleeseen, Laura Suokas Kolariin ja Marja-Riitta (Mari) Ojala Simon seurakuntaan.

R i i t t a  N i ska n e n

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Ef. 2: 1-10
Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka 
olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne 
tähden. Ennen te elitte niiden vallassa 
tämän maailman menon mukaan, 
totellen avaruuden henkivaltojen 
hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa 
tottelemattomissa ihmisissä. Heidän 
joukossaan mekin kaikki ennen elimme 
noudattaen oman luontomme haluja ja 
tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme 
tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme 
vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin.
    Jumalan laupeus on kuitenkin niin 
runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, 
että hän teki meidät, rikkomustemme 
tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. 
Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti 
meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen 
kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa 
osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, 
kuinka äärettömän runsas on hänen 
armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, 
kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. 
Armosta Jumala on teidät pelastanut 
antamalla teille uskon. Pelastus ei ole 
lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se 
ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan 
voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, 
luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen 
toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita 
tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.

Matt. 9: 9-13
Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki 
tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen 
miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: 
”Seuraa minua”, ja hän nousi ja lähti 
seuraamaan Jeesusta.
    Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. 
Sinne tuli myös useita publikaaneja ja 
muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen 
ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän 
nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen 
opetuslapsille: ”Kuinka teidän opettajanne 
syö yhdessä publikaanien ja muiden 
syntisten kanssa!” Jeesus kuuli sen ja 
sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, 
vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä 
tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä 
tahdon, en uhrimenoja.’ En minä ole tullut 
kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.”

Tien raivaaja Johannes
Oma nimi on ihmiselle tärkeä. Sitä hän ei alun perin voi itse päättää, sillä se päätetään 
hänelle. Botswanassa, jossa asuimme tovin, lapsi saa lukemattomia nimiä. Jokainen 
läheinen voi antaa lapselle nimen. Lapsi on sitten jatkossa nimeäjälleen sen niminen. 
Ajan myötä muutama nimi vakiintuu käyttöön. Rakkaalla lapsella todella on monta 
nimeä!

Suomessa noudatetaan usein samaa tapaa kuin Sakariaan ja Elisabetin suvussa; lapsi 
saa ainakin jonkin nimistään aiemmilta sukupolvilta.  Pieni ihminen liittyy nimellään-
kin suvun miesten tai naisten joukkoon.

Nimeämisellä on suuri merkitys. Ajatellaan, että nimi kantaa mukanaan paljon. 
Sanotaan jopa, että nimi on enne. Nimeäminen on myös vallan asia. Kuka saa valita 
nimen, mihin nimi viittaa, mitä se kertoo?

Juhannuksen nimihenkilön Johanneksen nimi tarkoittaa ”Jumala on armollinen”. 
Sakarias luopui hänelle kuuluvasta isän vallasta, kun antoi pojalle enkelin ilmoitta-
man nimen. Sukukin varmasti hämmästyi, sillä myös he tahtoivat antaa pojalle nimen 
isän mukaan. Vanhemmat päätyvät silti Jumalan ehdottamaan nimeen. Se antaa tietä 
ja suuntaa myös pojan kasvaessa aikuiseksi, tehtäväänsä. Kaiken aikaa ”Herran käsi 
on hänen yllään”.

Johannes ei joutunut valmistautumaan tehtäväänsä yksin. Juhannuksen evankeliu-
missa korostuu se, että lapsen elämässä ja vanhempien tukena on laajempi joukko ihmi-
siä. Heti alussa mainitaan naapurit ja sukulaiset, jotka iloitsivat yhdessä vastasyntyneen 
vanhempien kanssa. Nimenannossakin heillä on sanansa sanottavana.

Jokainen lapsi, joka tähän maailmaan syntyy, muuttaa tämän maailman. Vähin-
täänkin hän muuttaa läheistensä maailman, eikä mikään ole enää niin kuin oli ennen. 
Olipa lapsi toivottu tai yllätysvauva, pystyipä biologinen vanhempi pitämään hänet tai 
ei, saavuttipa lapsi aikuisuutta tai ei – jokainen lapsi on muutoksen edelläkulkija ja tien 
raivaaja jossain mittakaavassa. Johannes oli sitä koko luomakunnalle.

SATU SAARINEN
Oulujoen seurakunnan kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 21.6.2015
Psalmi: Ps. 32:1-2, 5-8
1. lukukappale: Hoos. 14:2-9
2. lukukappale: Ef. 2:1-10
Evankeliumi: Matt. 9:9-13
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Hei, olen uusi 
naapurinne muualta
 Monikulttuurisuus ravistelee suomalaisten 
 käsitystä hyvästä naapuruudesta

Japanilainen Yuka Kato 
muutti Suomeen parisen 
vuotta sitten. Ouluun tulles-
saan hän alkoi tervehtiä uu-

sia naapureitaan reippaasti koti-
maassaan opitulla tavalla. Yuka 
Kato olisi tahtonut myös viedä 
japanilaiseen perinteen mukaan 
lähimmille naapureilleen pienen 
lahjan tervehdykseksi.

– Myös Tokion kaltaisessa 
suurkaupungissa eikä vain maa-
seudulla on säilynyt tapa muis-
taa uusia naapureita lahjalla, hän 
kertoo.

Yuka Katon suomalaispuoliso 
empi idean onnistumista. Oli-
siko sittenkin viisaampaa antaa 
olla naapureiden omassa rauhas-
sa? Voisiko lahjan vieminen pi-
kemminkin hätkäyttää kuin teh-
dä iloiseksi?

Yuka Kato ymmärsi aika pi-
an, mitä puoliso tarkoitti: useim-
mille suomalaisille riittää hyvän 
päivän tuttuus ja sopiva etäisyys 
naapureihin. 

Hymyilemisestä naapureilleen 
Kato ei ole luopunut, vaikka tie-
tää jo hyvin, että naapuruussuh-
teet Suomessa ovat usein etäi-
sempiä kuin Japanissa.

Välillä hymyyn 
vastattiin kirosanalla
Suomessa kolme vuotta asunut, 
Kongon tasavallasta kotoisin ole-
va Tresor Manangou on oppinut 
Yuka Katon tavoin, että hyvät 

Tutkija Jukka Hirvonen Aalto-yliopistos-
ta on tutkinut suomalaista naapuruut-
ta. Tässä jutussa esitettävät tulokset poh-
jautuvat vuonna 2012 toteutettuun valta-

kunnalliseen kyselyyn.  Selvitys liittyy laajem-
paan tutkimukseen Naapuruuskiistat ja asumi-
nen Suomessa 2011–2015.

Miten naapuruus on muuttunut Suomessa 
vuosikymmenten aikana, ja mitkä ovat syyt 
muutoksiin?

– Vuoden 1986 elinolotutkimukseen ver-
rattuna naapuruston sosiaaliset verkostot ovat 
hieman ohentuneet sekä juttelusuhteiden et-
tä ystävyyssuhteiden osalta. Silti nykyäänkin 
lähes kaikilla oli ainakin yksi naapuri, jonka 
kanssa syntyy juttelua joskus. 

Naapuruston suhteellinen merkitys ihmisen 
sosiaalisen verkoston kokonaisuudessa on vä-
hentynyt ja muiden elämänpiirien merkitys li-

sääntynyt. Muutoksen taustalla on esimerkik-
si kaupungistuminen, liikkuvuuden lisäänty-
minen ja tieto- ja viestintätekniikan kehitys. 

Onko naapuruudessa eroja eri väestönosi-
en kesken?

– Ikä oli tässä merkittävin selittäjä: nuorilla 
ikäryhmillä oli naapurustossa juttelukaverei-
ta ja ystäviä selvästi vähemmän kuin vanhem-
milla. Hankalaksi koettuja naapuruussuhteita 
nuoremmilla oli taas hieman enemmän kuin 
vanhemmilla.

 Millaisena näette naapuruuden tulevai-
suuden Suomessa?

– On aivan mahdollista, että naapuruus-
suhteiden ohenemisen trendi muuttuu väes-
tön ikääntyessä. Ikääntyvät ovat usein riippu-
vaisempia lähiympäristöstä kuin nuoremmat. 

PEKKA HELIN

Naapuruus on 
ohentunut Suomessa

tervehtimisessä Suomessa kan-
nattaa olla itse aloitteellinen. 

– Meillä pitäisi olla vähän 
enemmän valmiutta ja avoimuut-
ta avata kotimme ovet naapureil-
le, hän harmittelee monien suo-
malaisten jähmeyttä.

Anni Rekilä kertoo vierailleen 
myös hyviä kokemuksia naapu-
ruudesta. Kun heidän perheellään 
oli entisessä kodissa kannettava-
na painava pesukone kerrostalon 
ylempiin kerroksiin, naapurit tu-
livat hätiin apua pyydettäessä.

Apua on siis vain rohkeasti us-
kallettava kysyä, hän toteaa.

Myös Tresor Manangou suun-
nittelee pyytävänsä naapureiltaan 
reilusti apua, kun sitä tarvitsee.

– Nyt voin tehdä kysymykseni 
jo suomen kielellä. 

Avuliaat naapurit tuovat 
tunteen turvallisuudesta
Anni Rekilälle tutustuminen 
naapureiden kanssa merkitsi-
si mahdollista äitien yhteistä kä-
velylenkkiä ja lasten pallopelejä, 
mutta myös turvallisuuden tun-
teen lisääntymistä. 

Rekilä pohtii, mitä hän teki-
si, jos joutuisi lähtemään esimer-
kiksi yllättäen sairaalaan perheen 
vauvan kanssa. Pitäisikö muutkin 
lapset ottaa mukaan, vai voisiko 
naapuri tulla avuksi hätätilan-
teessa?

– Kun tietää saavansa naapu-
reiltaan apua tarpeen tullen, tun-
tee olonsa turvalliseksi, hän sa-
noo.

Monissa kerrostaloissa on ny-
kyisin pihagrilli. Kolmikko Myl-
lyojalla pohtii, mitä heille viestii 
se, jos grillillä on jo muita: onko 
paikka silloin varattu vai voisiko 
samoille tulille mahtua samanai-
kaisesti muitakin?

Anni Rekilä arvelee monen 
suomalaisen tulkitsevan asiaa 
– ehkä valitettavasti – niin, että 
grillille voi mennä vasta sitten, 
kun toiset ovat sieltä lähteneet.

Suomalaista pitää ensin 
lämmitellä jutustelemaan
Tutustumista naapureihinsa Ma-
nangou aikoo jatkaa sitkeäs-
ti myös siinä kerrostalossa, jossa 
hän asuu nykyisin. Manangoun 
mukaan suomalaisissa on aimo 
annos ystävällisyyttä myös tun-
temattomia ihmisiä kohtaan. 

Hän puhuu vertauskuvallisesti 
pienestä liekistä suomalaisten si-
sällä, joka pitäisi osata puhaltaa 
hehkuun.

– Perunat ovat vedessä, mutta 
vesi pitäisi saada kiehumaan, Tre-
sor Manangou sanoo vertauksensa.

– Minulla meni vuosi aikaa, 
että ymmärsin, miten puhumisen 
saa alkuun Suomessa. Jos haluan 
aloittaa pihalla keskustelun naa-
purin miehen kanssa, ryhdyn jut-
telemaan ja kyselemään esimer-
kiksi hänen autostaan.

– Olisi aina hyödyllistä taju-
ta ensin se, mistä tuo ihminen 
on kiinnostunut ja aloittaa jutte-
lu siitä.

naapuruussuhteet saattavat Suo-
messa tarkoittaa eri asioita kuin 
naapuruus hänen kotimaassaan.

Manangou kertoo käyneensä 
tervehtimässä naapurinsa ovel-
ta ovelle muuttaessaan Ouluun. 
Vastaanotto vaihteli tylyydestä 
ja kirosanoista hämilliseen hy-
myyn.

– Onneksi talossamme oli yk-
si ihminen, joka itse koputteli sil-
loin tällöin ovelleni ja kysyi, tar-
vitsenko esimerkiksi astioita. Se 
tuntui mukavalta, ja sellaiseen 
olin tottunut Kongossa.

Tresor Manangou kuvailee ys-
tävällisesti suomalaista ja kongo-
laista naapuruutta ”eri planeetoil-
ta oleviksi”. 

Manangoun kotimaassa ys-
tävät ja naapurit ovat eräänlais-
ta kolmatta perhettä vanhempi-
en ja sisarusten sekä isovanhem-
pien lisäksi.

Pojat etsivät kavereita 
naapureissa kiertäen
Yuka Kato ja Tresor Manangou 
ovat vierailemassa Oulun Myl-
lyojalla asuvan Anni Rekilän ko-
tona. Kolmikkoa yhdistää se, että 
he osallistuvat Oulun Diakonis-
salaitoksen ODL:n vapaaehtois-
toimintaan. 

Anni ja Janne Rekilä muut-
tivat Myllyojalle vain muutama 
kuukausi sitten, ja erityisesti An-
ni kaipaa kotiäitinä tuttavuuksia 
lähialueelta. Myös lapset halusi-

vat muuton jälkeen itselleen uu-
sia kavereita leikkeihin.

– Kohta muuttomme jälkeen 
perheemme pikkupojat kävivät 
soittelemassa viereisten talojen 
ovikelloja kysyäkseen, asuuko 
missään muita lapsia, Anni Reki-
lä kertoo vierailleen.

Minulla meni 
vuosi aikaa, että 
ymmärsin, miten 
puhumisen saa 
alkuun Suomessa.

Tresor Manangou

Janne ja Anni Rekilän kotipihalla oli paljon puhetta muun muassa kivistä. Janne Rekilää kiinnostaa kivet, kuten myös Yuka Katoa ja Tresor Manangouta. 
Yuka Kato oli saanut Suomeen muuttaessaan isältään kiviä viemisiksi uuteen kotiinsa.

Saadakseen itselleen ja per-
heelleen tuttavia uudelta asuin-
alueeltaan Anni Rekilä lähti ke-
väällä mukaan ODL:n Oulun 
Nappi Naapuri -kisaan, jonka 
avulla pyritään lisäämään naa-
purustojen kanssakäymistä kau-
pungissa. Kisassa kannustetaan 
muun muassa järjestämään naa-
purustotapahtumia. Parhaille oi-
valluksille on luvassa jopa spon-
sorirahaa.

Ensimmäinen tervehtijä
kannattaa olla itse
Yuka Katolle ja Tresor Manan-
goulle Anni Rekilä sanoo omasta 
kokemuksesta, että naapureiden 
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UUSHERÄYKSEN 

KESÄSEURAT
Ylivieskassa 24.–26.7.2015

Tervetuloa!

Ohjelma ja muut lisätiedot: 
www.uusherays.fi 

Herättäjäjuhlat 3. – 5.7. Sotkamo
Lähdemme 4.7. klo 07.00 Oulun linja-autoasemalta Sotkamon 
herättäjäjuhlille reittiä; Muhos - Utajärvi - Vaala - Paltamo - Vuokatti 
- Sotkamo. Paluu samaa reittiä n. puolituntia iltaseurojen jälkeen.
Hinta 35 eur/hlö, maksu tapahtuu bussissa.
Sunnuntaina 5.7. meno samalla aikataululla, paluu n. puolituntia 
päätösseurojen jälkeen. Hinta 40 eur/hlö/maksu bussissa.

Varaukset/ilmoittautumiset
Pohjolan Matka/Ilkka Mäenpää
040 553 0772

Esperi Hoivakoti Santaholma on uusi ikäihmisten hoivakoti Haukiputaalla. 
Tarjoamme pitkä- ja lyhytaikaista hoivaa kodikkaassa ja lämminhenkisessä 
ympäristössä. Avoimet ovet su 28.6. kello 13-15, osoitteessa Ämmöntie 4,  
Haukipudas. Asukkaaksi voi tulla myös palvelusetelillä. Tervetuloa tutustumaan!

Ota yhteyttä: 050 592 1854  |  heli.piirala@esperi.fi   |  www.esperi.fi 

Avaa ovi 
Esperin hoivakotiin!

TERVETULOA
Siikatörmän leirikeskukseen 
juhannusaattoillan seuroihin
19.6. klo 19
(Alapääntie 80, Siikajoki) 
Tarjoilu alkaa klo 18.
Seuroja voi kuunnella netistä  www.oulunrauhanyhdistys.fi
Seuratoimikunta

Naapureiden ilo
on yhteinen ilo 
Yuka Kato harmittelee sitä, että 
hän ei tiedä Suomessa edes naa-
pureittensa lasten nimiä. Japa-
nissa hän on tottunut siihen, et-
tä kaikki kutsuvat naapureiden 
lapsia heidän nimillään.

– Kun naapurin perheeseen 
syntyi lapsi, tapana oli viedä 
heille eräänlainen erikoisherk-

ku, onnen lahja.
Katon mukaan huomion tar-

koitus on halu jakaa onnelliset, 
iloiset uutiset.

Yuka Kato kertoo saaneen-
sa ystäviltään kannustusta sille, 
että hän säilyttäisi Oulussa ko-
timaansa viehättävät perinteet. 

– He sanovat, että jonkun pi-
täisi aloittaa myös täällä uusia 
tapoja, jotka saattaisivat levitä 

naapureiden kesken. 
Myös Kongon Brazzavilles-

sä, Tresor Manangoun entises-
sä kotikaupungissa, uusi lapsi oli 
naapureiden yhteinen ilonaihe. 
Myös surua jaettiin naapureiden 
kanssa, eikä surevaa jätetty yk-
sin, hän kertoo. 

RIITTA HIRVONEN

 

Mikeva Oy – Hyvä Olla

Hyvän Olon Huushollimme Myllyojalla tarjoaa asumis-, hoiva- ja 
kuntoutuspalveluja ikääntyneille. Tarjoamme yksilöllistä hoivaa 
ja palveluja liikkeelle houkuttelevassa ja viihtyisässä ympäristössä. 
Yhteisenä tavoitteenamme on elämänmakuinen ja virikkeelli-
nen arki, jossa huomioidaan ikääntyneen elämäntarina sekä 
henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet. Meille voi tulla lyhyelle tai 
pitempiaikaiselle jaksolle joko itsemaksavana tai palvelusetelillä.

Tervetuloa tutustumaan 
Huusholliimme Myllyojalle 
Kanervatie 5, 90650 OULU 

Lisätietoja kodinomaisesta 
ja lämminhenkisestä paikasta 
voi kysellä: 

puh. 044 7121 610  / minna.sumukari@mikeva.fi
puh. 0400 739 698 / pirkko.mustonen@mikeva.fi
www.mikeva.fi 

Janne ja Anni Rekilän kotipihalla oli paljon puhetta muun muassa kivistä. Janne Rekilää kiinnostaa kivet, kuten myös Yuka Katoa ja Tresor Manangouta. 
Yuka Kato oli saanut Suomeen muuttaessaan isältään kiviä viemisiksi uuteen kotiinsa.
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Menot Oulun seurakunnissa 18.6.–1.7.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, 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
Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainvälisentyön pastori 
Stiven Naatus, 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 (virkavapaalla)
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 toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus 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

Suureen suosioon 
nousseita hautaus-
maakierroksia to-
teutetaan Oulussa 

tänäkin kesänä. Osallistu-
jat pääsevät tutustumaan 
oululaisten suurmiesten 
ja -naisten koskettaviin ja 
kiinnostaviin elämäntari-
noihin asiantuntevien op-
paiden johdolla.  

Kierroksia järjestetään 
sekä Oulujoen hautaus-
maalla että Oulun hauta-
usmaalla Intiössä. Kier-
rokset ovat maksuttomia, 
eikä osallistumisesta tar-
vitse ilmoittaa etukäteen. 
Lisätietoja kierroksista 
löytyy osoitteesta www.
oulunseudunoppaat.fi/i/
kesakierrokset.

OULUJOEN HAUTAUS-
MAALLA kierroksia järjes-
tetään neljänä torstaina: 
25.6., 9.7., 23.7. ja 6.8. Liik-
keelle lähdetään kello 17.30 
Oulujoen kirkon parkki-
paikalta (Oulujoentie 69). 
Kierros huipentuu kirkos-

Elämäntarinoita 
hautakivien takaa

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Fiia Elviira 
Luokkanen, Elea Eevi Aikio, 
Hilla Elina Kauppila, Leevi 
Viljami Ritamäki.
Haukipudas: Hilda Elena 
Kokko, Eedit Anne Maria Pir-
nes, Leo Eemeli Järvenpää, 
Maija Ella Maria Kukkonen, 
Asta Elisabeth Holma, Senja 
Adelia Kuisma, Luukas Kim-
mo Olavi Torvela, Eetu Mark-
ku Antero Leiviskä.
Karjasilta: Roosa Abena 
Asiedua Kamaru-Deen, Mi-
nea Anne-Liisa Koivuniemi, 
Sofia Marketta Liuski, Alvar 
Amadeus Marin, Elia Mylly-
koski, Lilja Annikki Tuome-
la, Dani Matti Juhani Ylileh-
to, Viljami Otto Aukusti Ho-
lappa, Eevi Alisa Kilpivaa-
ra, Lyydia Milja Maria Lauk-
ka, Beea Aurora Laurila, Lin-
nea Lilja Aliina Leskelä, Juli-
us Mikael Kristian Litendahl, 
Aada Emilia Mikkola, Eeli Sa-
muli Pirnes, Jarkko Jooseppi 
Pitkänen, Aino Sofia Pohjola, 
Eemi Heikki Matias Suoharju, 
Louna Mathilde Ylikulju.
Kiiminki: Veikka Valdemar 
Tuomikoski, Enna Sara Maria 
Lämsä, Vivian Isla Isabella Ta-
kalo, Ilona Lyyli Kristiina Pel-
konen, Niklas Juhani Moila-
nen, Miko Eemi Samuel Jaak-
kola, Lenni Johannes Laiti.
Oulujoki: Matilda Helmi Fan-
ni Halt, Hilda Aili Sofia Lai-
tinen, Peetu Johan Benja-
min Pirttikangas, Tiitus Tou-

sa pidettävään kesäillan sä-
velhartauteen. 

OULUN HAUTAUSMAAL-
LA kierroksia järjestetään 
maanantaisin 22.6.–24.8. 
Lähtö tapahtuu kello 18 
hautausmaan pääportilta 
hautajaishuoneiston edestä 
(Kajaanintie 1).

Kierrosten teema vaih-
tuu viikoittain: joukkoon 
mahtuu niin taiteilijoiden 
ja kulttuurihenkilöiden 

ko Hermanni Sakko, Bea Elle 
Amelie Aho, Olli Eemil Am-
munet, Okko Mainio Kemp-
painen, Aatos Hugo Antero 
Koivuniemi, Emilia Kaisa So-
fia Lehto, Aaron Klaus Se-
bastian Ojanaho, Eevi Hed-
da Ilona Perttula, Samu Ant-
ti Eemil Salo, Sulo Santtu Sa-
kari Sarajärvi, Aino Karoliina 
Sorvoja, Sara Helvi Emilia Ti-
hinen.
Oulunsalo: Eemi Antero Pie-
tilä, Sami Onni Sakari Kah-
los, Jaro Olavi Johannes Pa-
sanen, Jere Antti Johannes 
Puuronen.

kuin tervaporvareiden ja 
kuvernöörienkin elämän-
tarinoita. 

Yleisesti kierrokset kes-
kittyvät elämäntarinoi-
hin kunkin teeman mu-
kaisesti, mutta vaihtelevas-
ti käydään läpi kertomuksia 
myös hautausmaan muista 
muistomerkeistä, raken-
nuksista sekä oululaisista 
hautajaisperinteistä. 

Kierroksille on varattu 
kaksi opasta, mikäli lähti-

jöitä on yli 20. Muutokset 
teemoissa ovat mahdollisia.

Kierrokset maanantaisin 
kello 18–20:
22.6.  Kaiken takana on 

nainen!  
29.6.  Leipää ja sirkushu-

veja / Taiteilijoita ja 
kulttuurihenkilöitä

6.7.  Kaiken takana on 
nainen! 

13.7.  Tervaporvareita ja 
kuvernöörejä

20.7.  Kaiken takana on nai-
nen! / Tervaporvareita 
ja kuvernöörejä

27.7.  Leipää ja sirkushu-
veja / Siveltimellä ja 
sulkakynällä

3.8.  Kaiken takana on nai-
nen! / Tervaporvareita 
ja kuvernöörejä

10.8.  Siveltimellä ja sulka-
kynällä

17.8.  Siveltimellä ja sul-
kakynällä / Sodan ja 
rauhan sankarit

24.8.  Sodan ja rauhan san-
karit / Leipää ja sir-
kushuveja

Tuira: Santeri Joonatan Hut-
tunen, Milo Olavi Keskitalo, 
Mauno Risto Juhani Korkea-
maa, Amanda Isabel Aurora 
Lahtinen, Aleksi Kasper Ju-
hani Lauronen, Elsa Matilda 
Turtinen, Henna Sofia Vaa-
raniemi, Martta Sofia Han-
hela, Valma Rebekka Hau-
tala, Arno Kari Ensio Jankki-
la, Oliver Iikka Elmeri Karsi-
kas, Fanni Johanna Katariina 
Kynsijärvi, Jimi Joonatan Las-
sila, Lauri Ilari Leppälä, Vio-
la Serafiina Lämsä, Eemi Ei-
no Markus Pahtaharju, Aada 
Sofia Valkama.

Vihityt
Tuomiokirkko: Janne Kus-
taa Välimaa ja Marissa Kris-
tiina Pöysti. 
Karjasilta: Jouko Henrik-
ki Ämmänpää ja Merja Elii-
sa Hietala, Juha Markus Kar-
jalainen ja Jaana Marja Kaa-
rina Malo, Matti Tapio Pitkä-
nen ja Kirsi Elisa Naumanen, 
Jaakko Aaron Kemppainen 
ja Anna-Elina Laitila, Oskari 
Elias Heikkilä ja Annika Liisa 
Marjaana Koistinen.
Kiiminki: Ville Tapani Koivu-
kangas ja Petra Janita Elisa-
beth Yli.
Oulujoki: Jari Antti Siekki-
nen ja Leena Anneli Niemi.
Tuira: Markku Mikael Yli-
hoikka ja Sari Hannele Haa-
vikko, Mikko Markus Heini-
koski ja Sari Helena Lasanen, 
Olli-Pekka Eemeli Tikkanen 
ja Nelli Jenni Katariina Mälli-
nen, Antti Olavi Rimpiläinen 
ja Salla-Maria Koukka.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Risto Matti 
Rusko 81, Kimmo Matti Ilma-
ri Tegelberg 45, Sylvi Katarii-
na Hurmes 91, Osmo Ante-
ro Keränen 89, Kaarlo Iisak-
ki Määttä 79, Tauno Petteri 
Parviainen 64, Hannu Juha-
ni Pentikäinen 61, Hanna ja 
Seppo Kopsalan kuolleena 
syntynyt pienokainen.
Haukipudas: Sylvi Maria Ko-
sunen 95, Anna Liisa Manni-
nen 87, Ritva Marjatta Ruu-

Naisten illat 
Hietasaaren leirikeskuksessa keskiviikkoisin: 
1.7., 15.7. ja 29.7. klo 18–20. 
Ilta yhdessäolon merkeissä mm. keskustelua, 
saunomista,  makkaranpaistoa nuotiolla 
(omat eväät mukaan) ja hartaus. Illassa 
tarjotaan kahvi/tee pienen purtavan kanssa. 

Taiteilija Eemil Halosen mukaan lyyraa pitelevä hengetär 
U. J. Matinollin haudalla kuvaa sielun vapautumista.

A r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra

Oulujoen kirkon hautausmaakierros 2014
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Varttihartaus to 18.6. Jorma 
Laapotti, to 25.6. Tuulia Tas-
kila ja to 2.7. Lyly Rajala klo 
18  Oulun tuomiokirkko. Ilta-
hetki Raamatun ja rukouksen 
äärellä. 
Sanajumalanpalvelus la 
20.6. klo 10  Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa teol.yo. Tit-
ta Pirkola ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula. 
Messu su 21.6. klo 10  Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Jouko Lankinen. Kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Vir-
tuaalikirkko.
Raamattuhetki ke 24.6. klo 
18  Oulun tuomiokirkko. Raa-
mattu Oulun tuomiokirkon 
taideteoksissa. Teologihar-
joittelija Titta Pirkola ja pas-
tori Anna-Mari Heikkinen.
Messu su 28.6. klo 10  Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Mat-
ti Pikkarainen ja avustaa Kai-
do Soom. Kanttorina Risto Ai-
nali. Virtuaalikirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
18.6. klo 10  Keskustan seu-
rakuntatalo. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten kohtaamis-
paikka, johon lapsi tulee yh-
dessä huoltajan kanssa. Ker-
ho alkaa yhteisellä hartaus-
hetkellä, jonka jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leiki-
tään. Päätämme kerhon las-
ten ja aikuisten yhteisellä lo-

ru/lauluvartilla. 
Varttipyhäkoulu to 18.6., 
25.6. ja 2.7. klo 18–18.15 Ou-
lun tuomiokirkko. Pikkupyhä-
koulu lastenpaikassa. 

Harrastukset ja kerhot
Kesäkahvila, Cafe Krypta 
ja pieni käsityöpuoti Oulun 
tuomiokirkon krypta. Avoin-
na ma-to 10–20, pe 10–15 (ju-
hannusaattona suljettu). 
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 

Varttipyhäkoulu 
torstaina 18.6. 
klo 18–18.15 

Oulun tuomiokirkossa.
Pikkupyhäkoulu 
lastenpaikassa. 

22.6. ja 29.6. Keskustan seura-
kuntatalo. Taloudellisissa asi-
oissa  klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä Isokatu 17. Koti-
käyntipyynnöissä voitte ol-
la yhteydessä suoraan oman 
alueen työntekijään.

sunen 70, Heli Tellervo Anti-
kainen 47, Ossian Eerik Ojala 
88, Matti Ilmari Kivimäki 67.
Karjasilta: Pentti Otto Kaasi-
nen 79, Elia Myllykoski 2 päi-
vää, Veikko Alvar Pikkarai-
nen 87, Rauha Julia Tikkala 
82, Pirjo-Riitta Haapala 65, 
Helvi Eliina Hako-Rita 86, At-
te Aukusti Jaurakkajärvi 85, 
Jaakko Henrik Karila 93, Ree-
ta Sisko Karjalainen 85, Vil-
jo Matias Koistinen 90, Mar-
ja Kaarina Matinolli 73, Esko 
Ilmari Peura 87.
Kiiminki: Emmi Elviira Ny-
man 91, Elvi Laamanen 86, 
Eero Olavi Savilaakso 88.
Oulujoki: Aili Katariina Kär-
ki 92, Teo Kalle Kalervo Sor-
ri 85, Heino Johannes Tervo-
la 80.
Oulunsalo: Matti Tapio Vi-
tikka 49.
Tuira: Martta Katariina Ala-
talo 79, Eeva Liluusa Gran-
berg 93, Leena Marjatta 
Gröhn 76, Jorma Kalervo 
Heikkilä 91, Hilkka Anja Emi-
lia Holappa 83, Hannu Risto 
Olavi Kivelä 63, Maija Liisa 
Kurikka 83, Irma Sofia Luu-
kela 79, Irja Eeva Annikki Tu-
runen 87, Aulis Arvid Jalo 82, 
Mikko Matias Kortekangas 
80, Kerttu Orvokki Kuokka-
nen 96, Raili Kyllikki Kyllö-
nen 76, Kaarina Esteri Malo 
74, Sirkka Maria Määttä 99, 
Arvo Heikki Ojapelto 86, Ai-
no Maria Linnea Vimpari 90, 
Meri Eva Sisko Zili 50.

Kesäkahvila, Cafe Krypta 
ja pieni käsityöpuoti  
Oulun tuomiokirkon kryptassa. 

Avoinna ma–to klo 10–20, pe klo 10–15 
(juhannusaattona suljettu). 

Arvokas vanhuus -valokuvanäyttely 
Cafe Kryptassa kesän ajan!

Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

Kesän konserttisarja 
ti 28.7. klo 20 
Tanssivat Urut – � e Dancing Organ 
Péter Marosvári ~ urut 
www.marosvaripeter.hu

ti 4.8. klo 20 
Bachin kaudesta aikojen kautta – 
From Bach through the ages 
Henryk Gwardak ~ urut 
www.gwardak.com 

ti 11.8. klo 20 
Jazzahtavat pilliurut – � e Jazzy Pipe Organ
Barbara Dennerlein (München) ~ urut 
www.barbaradennerlein.com 

Taiteiden Yön konsertti 
to 20.8. klo 21 
Harppu ja Urut – Harp and Organ 
Kirsi Kiviharju & Kalevi Kiviniemi 
www.kirsikiviharju.com • www.kalevikiviniemi.com 

Kanttoreiden konsertti
pe 25.9. klo 19 
Henna-Mari Sivula ~ sopraano, urut
Lauri-Kalle Kallunki ~ baritoni, viulu, urut
Péter Marosvári ~ urut, tenori

18.6. Seurakuntakeskuksessa 
 Johanna Kropsu sopraano ja  

Tetyana Kushniruk piano.
 Iltahartaus Jaakko Tuisku.

25.6.  Haukiputaan kirkossa
 Christian Ahlskog urut.
 Iltahartaus Sami Puolitaival.

2.7. Haukiputaan kirkossa
 Heikki Rainio tenori ja  

Hannu Niemelä urut. 
 Iltahartaus rovasti Juhani Pitkälä.

9.7.  Haukiputaan kirkossa
 Petri Komulainen käyrätorvi,  

Harri Lidsle tuuba ja Jan Lehtola urut.
 Liittyy Konsertti tuli kylään -produktioon. 

Iltahartaus Juha Sarkkinen.

16.7.  Haukiputaan kirkossa
 Seeli Toivio sello ja Elias Niemelä urut.
 Iltahartaus Sami Puolitaival.

23.7.  Haukiputaan kirkossa 
 Anne-Mari Kanniainen harmonikka.
 Iltahartaus Leena Brockman. 

30.7.  Haukiputaan kirkossa
 Gospelmuusikko Iina Palokangas laulu  

ja Alisa Ojanen piano.
 Iltahartaus Jari Flink.

6.8. Seurakuntakeskuksessa
 Merikosken Laulu, johtaa  

Marita Kaakinen.
 Iltahartaus Jaakko Tuisku.

13.8.  Haukiputaan kirkossa
 Vaskikvartetti Owla: Arja Ollila trumpetti, 

Sauli Orbinski käyrätorvi,
 Jaakko Kangas pasuuna,  

Juha Pisto tuuba ja  
Nathan Archer lyömäsoittimet.  
Iltahartaus Arto Nevala.

20.8. Seurakuntakeskuksessa
 Sinikka Holma-Peets piano.
 Iltahartaus Martti Heinonen.

27.8. Seurakuntakeskuksessa
 Kaukametsän Kamarikuoro,  

johtaa Juha Mikkonen.
 Iltahartaus rovasti Jaakko Kaltakari.

Haukiputaalla torstaisin klo 20

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Kesäillan 
musiikkia
Kesäillan 

 





P

OULUJOEN KIRKKO
To 25.6. klo 19 
Johanna Leponiemi, alttoviulu 
Kristina Tekoriute-Griciene, 
piano 

To 9.7. klo 19 
Eeva Holappa yksinlaulu 
ja viulu 
Eeva-Liisa Pietiläinen, huilu 
Lauri Nurkkala, piano ja urut

To 23.7. klo 19 
Päivi Hirvikoski, sopraano 
Sanna Leppäniemi, piano ja 
urut

To 6.8. klo 19 
Riikka Vuorijärvi ja 
Lassi Hentilä, yksinlaulu
Saara Eskola, piano ja urut

YLIKIIMINGIN 
KIRKKO
To 2.7. klo 20
Jenni Kinnunen, laulu
Tuomo Rahko, laulu 
Laura Rahko, piano 

To 6.8. klo 20
Juhani Alakärppä, laulu
Pekka Luukkonen, 
piano ja urut 
Ohjelma 10 €

To 13.8. klo 20 
Lauluyhtye Hoijakka

YLI-IIN KIRKKO
Ke 8.7. klo 19  
Jenni Kinnunen, laulu
Tuomo Rahko, laulu 
Laura Rahko, piano 

Ke 22.7. klo 19  
Kesäisiä virsiä, kanttori 
Leo Rahko 

Ke 12.8. klo 19 
Kesäillan sävelhartaus 
seurakuntatalossa
Jouni Kokkoniemi, 
laulu ja kitara

Elsi Salo
vaara
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Menot Oulun seurakunnissa 18.6.–1.7.2015

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Juhannuspäivän perinneju-
malanpalvelus la 20.6. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Sari 
Wallin, tapulikahvit.
Messu su 21.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, saar-
naa Raimo Sa-
lonen, kantto-
rina Sari Wal-
lin. Pirkko Es-
kola, laulu.
Konfirmaa-
tiomessu su 
28.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avus-
taa Jenna Puolakanaho, 
kanttorina Sari Wallin.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. Hox! 29.6. ja 6.7. ei 
ole päivystystä!

Musiikkitilaisuudet
Lauluhetki ”En pelkää vaa-
rojen matkaa” ke 1.7. klo 
19–20.30. Ks. erillinen ilmoi-
tus. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 21.6. klo 
18 seurat Kiimingin kirkossa, 
Tapio Kukko.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 20.6. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Martti 
Heinonen, kanttorina Han-
nu Niemelä. Kirkkokahvit.
Messu su 21.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jaakko Tuisku, 
kanttorina Eeva Holappa.
Nuotioilta ke 24.6. klo 18 
Onkamon uimarannalla. Yh-
teislaulua, hartaushetki, ilta-
kahvit ja makkaranpaistoa. 
Oma tuoli mukaan. Nuoti-
oiltaa kanssasi viettämässä 
Martti Heinonen, Johanna 
Kerola ja Eeva Holappa.
Konfirmaatiomessu su 28.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, saarna Ju-
ha Sarkkinen, kanttorina Ee-
va Holappa. Konfirmoitava-
na kesän 2. leiririppikoulu-
ryhmä.

Lähetys
Nuorten järjestämä lähe-
tystyön kesäkahvila avoin-
na ma–ke ja pe klo 12–15 se-
kä to klo 17–20 Wirkkulassa. 
Tarjolla kahvia, teetä ja voh-
veleita. Tervetuloa iloiseen 
kesäkahvilaan! 

Musiikkitilaisuudet
Kesäillan sävelhartaus to 
25.6. klo 20 kirkossa, Christi-
an Ahlskog urut. J. S. Bach-
in ja J. Sibeliuksen musiikkia, 
iltahartaus Sami Puolitaival. 
Kesäillan sävelhartaus to 
2.7. klo 20 kirkossa, Heikki 
Rainio tenori ja Hannu Nie-

melä urut, iltahartaus Juha-
ni Pitkälä.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talo-
udellisen avun hakemiseksi 
p. 044 7310 232.

Vs. diakoniatyöntekijä Eli-
sa Iso-Junno on aloittanut  
työnsä 8.6., p. 040 8668 319.  
Työalueena Kiiminkijoen 
pohjoispuolen alueet.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na to 18.6. klo 9–14. 

Jäälin 
kappelin 
jumalan-

palvelukset 
ovat kesätauolla 

30.8. asti.

Seurakunnan osallistuminen 
Kiiminkipäiville 7.–8.8. 
(alustava ohjelma)

Perjantai 7.8.
klo 18.15–19 Yhteislaulutilaisuus

Lauantai 8.8.
noin klo 10 Seurakunnan tervehdys, 
seurakuntaneuvoston vpj. Risto Ainali, jonka jälkeen
Kansanlaulukirkko, toim. Pauli Niemelä, saarna 
Juha Tahkokorpi, kanttori Jarkko Metsänheimo 
Katusuunnistuksessa seurakunnan rasti 
(vs. nuorisotyönohjaaja Jenna Puolakanaho)

Molempina päivinä seurakunnan teltalla kahvia ja 
lättyjä lähetyksen hyväksi, työntekijöitä tavattavissa. 

Kirkkoherra Pauli Niemelä lomalla 15.–28.6. ja 
6.–26.7., vs. kirkkoherra 15.–28.6. Juha Tahkokorpi, 
6.–12.7. Miia Seppänen ja 13.–26.7. Seija Helomaa.

Kiimingin kirkko 
on tiekirkkona 

avoinna 
ma–pe 22.6.– 31.7. klo 12–18.

Kesän ensimmäinen 
Kesäillan sävelhartaus 
torstaina 18.6. klo 20 srk-keskuksessa. 

Johanna Kropsu sopraano ja Tetyana Kushniruk piano. 
Iltahartaus Jaakko Tuisku. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 
Kesäillan sävelhartaus on joka torstai klo 20 Haukipu-
taan kirkossa tai srk-keskuksessa juhannukselta elo-
kuun loppuun. Tilaisuudessa on musiikkia n. 40 min 
ja lisäksi papin pitämä iltahartaus. Tällainen kesämu-
siikkisarja on Haukiputaalla ollut jo miltei 25 vuotta.

Leikkipuistopyhis! 
ma 22.6 klo 10–10.30 

Junttapolun leikkipaikka, Haapakangas, 
ti 23.6 klo 10–10.30 

Tuohipuiston leikkipaikka, Holstinmäki, 
ke 24.6 klo 10–10.30 

Sampantien leikkipaikka, Martinniemi, 
to 25.6 klo 10–10.30 

Torvelantien leikkipuisto, Asemakylä, 
ma 29.6. klo 10–10.30 

Perhotien leikkipuisto, Kiviniemi, 
ti 30.6. klo 10–10.30 

Isonniityn leikkipaikka, Santaholma, 
ke 1.7. klo 10–10.30 

Raappananpuiston leikkipaikka, Kiviniemi ja 
to 2.7. klo 10–10.30 

Niilonrinteen leikkipaikka, Haapakangas. 

Tervetuloa kaikille avoimeen, iloiseen 
leikkipuistopyhäkouluun laulamaan, leikkimään ja 

kuuntelemaan Taivaan Isästä. Säävarauksella!
Tied. p. 040 512 8224.

Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisöl-
le 1.6.–21.8. maanantaista 
perjantaihin klo 10–18, jol-
loin myös kirkon opas on 
paikalla.
Vanhemman väen leiri ma–
to 13.–16.7. Isoniemen leiri-
keskuksessa. Leiri on tarkoi-
tettu ensisijaisesti Haukipu-
taan seurakunnan vanhem-
malle väelle. Osallistua voit 
täysihoidolla 60€/ hlö/ lei-
ri tai päiväkävijänä 10€/ hlö/ 
päivä. Tied. diakoniatyön-
tekijä Heli Puuperä, p. 040 

5898 362. Ilm. www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat 
tai soittamalla Helille 4.–
23.6. arkisin klo 9–15. 
Kellonkartanon toimintaa: 
juhannusjuhlat 19.–21.6., 
nuorten aikuisten viikonlop-
pu 26.–28.6., Kartanon Kirk-
ko sunnuntaisin klo 13, kesän 
lasten ja nuorten leirit: tie-
dustelut ja ilm. Säde Pokka 
p. 044 0510 405.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: seurat la 20.6. klo 17 Iso-
niemen leirikeskuksessa.

Leikkipuistopyhis! 
A

rkisto / Elsi Salo
vaara

Lauluhetki 

”En pelkää 
vaarojen matkaa” 

keskiviikkona 1.7. klo 19 – 20.30 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 

Siionin virsiä kesäillassa. 

Tule laulamaan Siionin virsiä yhdessä. 
Puhe Anne-Maaria Ahonen ja Seija Lomma. 

Kahvitus.

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

Lauluja Suomesta -konsertti 
tiistaina 23.6. klo 19 seurakuntakeskuksessa
Kuoro ja soitinyhtye, johtaa Paulus Kälkäjä.
Solistit: Joonas Vatjus, Paulus Kälkäjä. 
Yhteislaulua.
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Runon ja suven päivän 
RUNOILTA 

Eino Leinon lyriikasta
ma 6.7.2015 klo 18 Kastellin kirkossa

Lauantaina 20.6.
Messu la 20.6. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Erja Järvi, avustaa Joonas Vapaavuori, 
kanttorina Hannaleena Ristolainen. Kirkkokahvit. 
Kolehti kirkon diakoniarahastolle. 

Sunnuntaina 21.6.
Konfirmaatiomessu (Karjasilta 1) 
su 21.6. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Maija Konttinen, avustaa Janne Honkanen, 
kanttorina Hannaleena Ristolainen. 
Kolehti Nimikkolähetystyölle, Sambian orpotyöhön, 
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. 

Messu su 21.6. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
kanttorina Pauliina Stenudd.
Kolehti Nimikkolähetystyölle, Sambian orpotyöhön, 
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. 

Messu su 21.6. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustaa Joonas Vapaavuori, kanttorina Pauliina Stenudd.
Kolehti Nimikkolähetystyölle, Sambian orpotyöhön, 
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. 

Konfirmaatiomessu (Karjasilta 2) 
su 21.6. klo 14, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Maija Konttinen, avustaa Janne Honkanen, 
kanttorina Hannaleena Ristolainen. 
Kolehti Xhikheleni, Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Sunnuntaina 28.6.
Messu su 28.6. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Liisa Karkulehto, avustaa Maija Konttinen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto.  
Kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme 
tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallituksen kautta.

Konfirmaatiomessu (Kastelli 1) 
su 28.6. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Erja Järvi, avustavat Tiina Siloaho, 
Simo Ollikainen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme 
tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallituksen kautta. 

Messu su 28.6. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Liisa Karkulehto, avustaa Maija Konttinen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme 
tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallituksen kautta. 

Konfirmaatiomessu (Kastelli 2) su 28.6. klo 14, 
Kastellin kirkko. 
Toimittaa Erja Järvi, avustavat Tiina Siloaho, 
Simo Ollikainen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti Xhikheleni, Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 18.6. klo 
18 Maikkulan kappelin tak-
kahuone. 
Raamattupiiri ke 24.6. klo 
18, Karjasillan kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville 

Diakonian avustusvastaan-
otot on kesän aikana kes-
kitetty Karjasillan kirkol-
le. Ajanvaraus taloudellisis-
sa asioissa maanantaisin klo 
9–11, p. 044 3161 579. 
Kirkkokyytiseteliä voi pyy-
tää Karjasillan seurakunnan 
työntekijöiltä.

KIRJAVIRTAA PAPPILASSA
Kirjallisuuspiiri lukevaisille 

SYKSYLLÄ 2015
Kastellin kirkon pappilankamarissa Töllintie 38 keskiviikkoisin klo 18–20

26.8. Sirpa Kähkönen: Graniittimies
 Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys
16.9. George Orwell: 1984
 Milan Kundera: Elämisen sietämätön keveys
14.10. Asko Sahlberg: Herodes
 Jarkko Vehniäinen: Paavalin matkat: sandaalit sauhuten
18.11. Mirkka Lappalainen: Pohjolan Leijona. Kustaa II Adolf ja Suomi
 Kustaa H.J. Vilkuna: Neljä ruumista
9.12. Henning Mankell: Juoksuhiekka
 Joni Skiftesvik: Valkoinen Toyota vei vaimoni

Lukeminen on hyvä ja oivallinen harrastus. Se synnyttää ajatuksia, pohdintaa, 
kysymyksiä ja keskustelukumppanin tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri 
sellainen toivomasi foorumi. Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, 
kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi eteen. Avaa kirja ja lue, 
anna itsellesi aikaa ja tule jakamaan lukukokemuksiasi. Siellä nähdään!
Lisätietoja pastori Juha Vähäkangas, 
p. 040 574 7158, juha.vahakangas@evl.fi.

Ilmoittaudu päiväkerhoon
syksylle 2015
Karjasillan seurakunnassa päiväkerhot kokoontuvat
• Kastellin kirkolla (Töllintie 38)
• Karjasillan kirkolla (Nokelantie 39)
• Maikkulan kappelilla (Kangaskontiontie 9) sekä
• Pyhän Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8).

Päiväkerho on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille.
Syksyllä kerhon aloittavan lapsen tulee olla täyttänyt 
kolme vuotta heinäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kesäkuussa 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi p. 040 5747 108,
heinäkuussa lapsi- ja perhetyön sihteeri 
Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109 
(sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi)

Karjasillan seurakunta / varhaiskasvatus  

Jumalanpalvelukset

Eläkeläisten kesäkerhot 
Maanantaisin
6.7. ja 3.8. klo 12 Maikkulan kappelilla ja 
13.7. klo 13 Caritas-kodilla
Tiistaisin
14.7. ja 18.8. klo 13 Kaukovainion kappelilla ja 
21.7. klo 14 Höyhtyän palvelutalolla
Torstaisin
25.6., 23.7. ja 20.8. klo 13 Kastellin kirkolla ja
11.6., 2.7., 16.7. ja 30.7. klo 12 Kaakkurin kirkolla 
sekä 9.7. ja 13.8. klo 13 Karjasillan kirkolla. 

Ohjelmassa mm. vapaata 
seurustelua, virkistävää kahvia 
ja piristävää kahviseuraa. 
Olet tervetullut yksin ja yhdessä! 

Oi Suven suloisuutta! Oi runottaren sulokutsua! 
Ole rohkealla mielellä! On aika nauttia Eino Leinon 

lyriikasta! Runoja esittävät Eeva Holma, 
Pirjo Kauppinen, Hilkka Patja, 

Eeva-Kaarina Sarastamo ja Juha Vähäkangas. 
Olet tervetullut!  Vapaa pääsy!

Runon ja suven päivän 

runoilta 
Eino Leinon lyriikasta 

maanantaina 6.7. klo 18 
Kastellin kirkossa.

Kesäillan 
konsertti 

tiistaina 30.6. klo 19 
Karjasillan kirkossa. 

Johanna Kropsu, laulu 
ja Tetyana Kushniruk, 
piano. Oskar ja Aarre 

Merikannon, J. Sibeliuksen 
sekä J.S. Bachin laulu-
sävellyksiä. Laulujen 

lisäksi kuullaan J.S. Bachin 
Englantilainen sarja 
soolopianolle nro 5. 

Vapaa pääsy.
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Olette kai lukeneet?
Eli miten lähetystyö edistää lukutaitoa. 

Näyttely maanantaina 29.6. klo 9–19 
Oulunsalon kirjastossa, Karhuojantie 2. 
Näyttely kuvaa neljän esimer-
kin avulla, millä tavoin Ou-
lun ev.lut. seurakuntien lähetys-
työ edistää lukutaitoa eri puolil-
la maailmaa Kambodzhasta An-
golaan. Lähetystyö edistää luku-
taitoa monella yhteiskunnan ta-
solla: Kambodzhassa äidinkielistä 
opetusta viedään virallisiin kouluihin, Tumaini-
yliopistossa pyritään luomaan lukemisen kulttuu-
ria, Sambiassa kummilapsi iloitsee oppimastaan ja 
Angolassa käännetään Raamattua.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
 90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
1.6.–31.8. ma–ke 
klo 9–11.

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 18.6.–1.7.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Juhannusaaton hartaus pe 
19.6. klo 17.30, Turkansaaren 
kirkko. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Messu juhannuspäivänä 
20.6. klo 10, Oulujoen kirk-
ko.  Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
saarna Soili Pitkänen, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Hartaus juhannuspäivänä 
20.6. klo 12, Turkansaaren 
kirkko. Soili Pitkänen, Sanna 
Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä  20.6. klo  
10, Yli-Iin kirkko.  Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. 
Messu juhannuspäivänä 
20.6. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. 
Messu su 21.6. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Soili Pitkä-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Messu su 21.6. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko.  Toimit-
taa Satu Saarinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. 
Maakirkko su 21.6. klo 10, 
Maalismaan koulu, Yli-Ii. Toi-

mittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 
Maakirkko su 21.6. klo 13, 
Uumassa, Ylikiiminki. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. 
Kesäillan sävelhartaus to 
25.6. klo 19, Oulujoen kirk-
ko. Kanttorina Sanna Leppä-
niemi. 
Konfirmaatiomessu su 28.6. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Sanna Komulainen, kant-

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

torina Sanna Leppäniemi. 
Huonesuon 1 ryhmän kon-
firmaatio. 
Messu su 28.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
28.6. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Satu Saari-
nen, saarna Jukka Kääriäi-
nen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.  Jumalanpalveluksen 
jälkeen Jukka ja Laura Kää-
riäinen kertovat kuulumisi-
aan Taiwanilta. Kirkkokah-
vit. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus su 
28.6. klo 13, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Satu Saa-
rinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus la 
20.6. klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Eeva Maija Sorvari. 
Messu su 21.6. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Aleksi 
Päkkilä, kanttori Eeva Maija 
Sorvari. 
Kansanlaulukirkko su 28.6. 
klo 12 Oulunsalon museol-
la. Toimittaa Päivi Liiti, Kai-
sa Ristiluoma. Kts. ilmoitus.
Hartaus Salonkartanossa ke 
24.6. klo 13.30, Päivi Liiti. 
Hartaus Salonkartanossa ke 
1.7. klo 13.30, Päivi Pulkki-
nen.
Hartaus Teppolassa to 2.7. 
klo 11.30, Päivi Pulkkinen. 

Muut menot
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Kirkonkylän ry: Su 5.7. 
klo 16 seurat Pentti Vinnur-
va, Matti Lääkkö.
Salonpään ry: Pe 19.6. klo 19 
juhannusseurat. La 20.6. klo 
16 juhannusseurat. Su 21.6. 
klo 16 juhannusseurat.

Kesäillan musiikkia
torstaina 2.7. klo 20 Ylikiimingin kirkossa. 
Kesäillan musiikkihetkessä esiintyvät Jenni Kinnunen ja 
Tuomo Rahko, laulu. Säestyksestä vastaa Laura Rahko. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Varkkareiden 
kesäpäivät Repussa 

7–11-vuotiaille (1.–4.-luokkalaiset) 
ma–pe 13.–17.7. klo 10–15 

(huom! muuttunut alkamisaika!)
ma–pe 20.–24.7. klo 10–15 

(huom! muuttunut alkamisaika!)

Monenlaista tekemistä yksin ja yhdessä. 
Ilmoittautuminen aamuisin klo 10 ja mukaan 
pääsevät vain he, jotka ovat silloin paikalla. 
Päivän aikana tarjoamme kevyen välipalan.

Ohjaajina Erika Tiainen ja apuohjaaja 
sekä kesätyösetelinuoria / isosia.

Lisätietoja Erikalta, p. 044 7883 903.

Oulujoen kirkko on avoinna 
kesäaikana tutustumista varten kesäillan 
musiikkihetkien aikana 25.6., 9.7., 23.7. ja 
6.8. klo 17–20. Muina aikoina sopimuksen 

mukaan. Yli-Iin ja Ylikiimingin kirkko 
on avoinna arkisin sopimuksen mukaan.
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Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa ma 22.6. 
ja ma 29.6. klo 9–11 p. 040 
7033 690 tai samaan aikaan 
käymällä paikanpäällä Hin-
tan seurakuntatalolla. Muis-
sa asioissa voit ottaa yhteyt-
tä oman alueen diakonia-
työntekijään. 
 

Kyläkamari 
ma 22.6. ja 29.6. klo 11 
Oulunsalon Museolla. 

Punaisen Ristin 
Terveyspointti 

klo 11–14.

Lämmin kiitos 
kaikille seurakuntamme 
Yhteisvastuukeräykseen 

eri tavoin 
osallistuneille.

Tuottomme oli 5510,79 €

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kesäkerho ma 
22.6.  klo 13 Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten  kesäkerho ti 
23.6. klo 13 Hintan seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
25.6. klo 13 Huonesuon seu-
rakuntakoti.

Kesäillan sävelhartaus 
torstaina 25.6. klo 19 Oulujoen kirkossa. 

Hartaudessa esiintyvät Johanna Leponiemi, 
alttoviulu ja Kristina Tekoriute-Griciene, piano. 
Sävelhartaudessa kuullaan mm. Clarken, Kuulan 

ja Schumanin teoksia. Hartauspuheen pitää pastori 
Sanna Komulainen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Tervetuloa! 

Turkansaaren 
jumalanpalvelukset kesäaikana

Hartaus 19.6. klo 17.30.
Messut klo 12: 20.6., 21.6., 28.6., 5.7., 26.7., 

2.8., 9.8., 16.8., 23.8., 30.8.
perhemessu 12.7.,

perinnejumalanpalvelus 19.7.
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Kansanlaulukirkko
sunnuntaina 28.6. klo 12 museon pihalla

Jumalanpalveluksen 
musiikkina suomalaisia 
hengellisiä 
kansansäveliä, pääosin 
Anna-Mari Kaskisen 
Kansanlaulukirkon 
mukaan. 

Pappina Päivi Liiti ja 
pelimanneina Kaisa 
Ristiluoma ja yhtye. 
Kirkonmenojen 
jälkeen nisukahvit. 
Sateen sattuessa 
kirkossa.

Huom! Ei jumalanpalvelusta klo 10!



19Rauhan Tervehdys  |  Nro 21  |  18.6.–1.7.2015

Perheiden sururyhmä
Tuiran seurakunnan sururyhmä perheille kokoon-
tuu Pyhän Luukkaan kappelilla, Yliopistokatu 7 
klo 17–18.30 seuraavina keskiviikkoiltoina: 16.9., 
30.9., 14.10., 4.11. ja 25.11.  Sururyhmä on tarkoi-
tettu Oulussa asuville lapsiperheille, joiden lähio-
mainen (esim. vanhempi, isovanhempi, sisarus) on 
kuollut. Ryhmän tarkoitus on tarjota vertaistukea, 
tilaa käsitellä kuoleman herättämiä ajatuksia ja 
tunteita sekä tukea perheitä muuttuneessa elä-
mäntilanteessa. 
Lähiomaisen kuolemasta olisi hyvä olla kulunut jo 
jonkin aikaa (noin 3 kk – 2 vuotta). Illoissa lapset 
ja aikuiset käsittelevät menetystä omissa ryhmis-
sään.  Sururyhmään vaaditaan etukäteisilmoittau-
tuminen. Ilmoittautumisen yhteydessä saa lisätie-
toa sururyhmästä ja kartoitetaan perheen mah-
dollisuus osallistua juuri tähän ryhmään. Ilmoit-
tautuminen arkipäivisin 10.–21.8. diakonissa Raija 
Yrjölälle, p. 040 5747 093. Lue lisää s. 9.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Juhannusjuhlat Koskelassa 
pe 19.6. klo 18–21 Koskelan 
seurakuntakoti. Ks. ilmoitus.
Messu la 20.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Anna-Leena 
Häkkinen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Kansanlaulukirkko la 20.6. 
klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
peli. Toimittaa Jaakko Syyn-
imaa, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. Musiikkiavustaja 
Pertti Haipola.
Messu su 21.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Kat-
ri Sippola.  
Messu su 21.6. klo 10,  Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Pasi Kurikka, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 21.6. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Anu Ojala, avustavat Jaakko 
Syynimaa, Anssi Putila, Tytti 
Matsinen, Susanna Martin ja 
Lea Alioravainen, kanttorina 
Anu Arvola-Greus.
Konfirmaatiomessu su 21.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Anu Ojala, avustavat Riit-
ta Louhelainen, Anssi Putila, 
Tytti Matsinen, Susanna Mar-
tin ja Lea Alioravainen, kant-
torina Anu Arvola-Greus.
Iltamessu su 21.6. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke  24.6.  klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Anu Arvola-Greus.
Messu su 28.6. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 28.6. klo 10, Pyhän 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

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

A
rkisto / R

aija K
u

rki

Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Anna Kälkäjä.
Messu su 28.6. klo 13, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Juha Valppu, kanttorina 
Anu Arvola-Greus.
Iltamessu su 28.6. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttorina Mik-
ko Keskinen.
Viikkomessu ke 1.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Katri Sippola.

 
Lapsille ja
lapsiperheille

Nallekahvila to 18.6. ja  klo 
10–12, Tuiran kirkko. Sisään-
käynti kirkon takaa ovesta 
"Telakka". Lapsiperheiden 
Nallekahvila yhdessäolon ja 
kahvittelun merkeissä. Ter-
vetulleita ovat vanhem-
mat, kummit ja isovanhem-
mat lapsineen. Tarjolla pul-
laa, kahvia, teetä ja mehua. 
Mahdollisuus jutteluun ja 
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Juhannusjuhlat 
perjantaina 19.6. klo 18 Koskelan 
seurakuntakodin pihamaalla.

Ohjelmassa mm. seurat, 
yhteislaulua, kahvitarjoilu ja 
yhdessäoloa. Mukana Pasi Kurikka, 
Terhi-Liisa Sutinen ja 
Elina Harjukelo sekä Tuiran 
seurakunnan missionuoret. 
Tervetuloa koko kansan 
juhannusjuhlaan! Vapaaehtoisia 
tarvitaan perjantaina klo 16 
alkaen mm. penkkien järjestelyyn, 
kahvitarjoilussa auttamiseen 
sekä loppusiivouksessa.  

seurusteluun toisten aikuis-
ten ja lasten kanssa. Kuukau-
den ensimmäisenä torstaina 
askartelua. Lisätiedot Anu 
Hannula, p. 044 3161 718 ja 
Tiina Huurre 044 3161733. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
22.6. ja 29.6.  klo 9–11 Tuiran 
kirkko taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412 tai käymällä paikan 
päällä Tuiran kirkolla, Myllytie 
5. Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.

Harrastukset ja kerhot
Koskelan kesäkahvila 31.7. 
saakka ma–pe klo 11–16, Kos-
kelan seurakuntakoti. Niin 
aikuiset kuin lapsetkin ovat 
tervetulleita viettämään ai-
kaa kesäiseen kahvilaam-
me. Tarjolla kahvilassamme 
on nuorten leipomaa pullaa 
ja kahvia edullisella hinnal-
la. Pihapiirissä partioaitassa 
on kesällä kirpputori. Kahvi-
la on auki kesällä maanan-
taista perjantaihin klo 11–16. 
Aurinkoisena päivinä ulkona 
riittää tekemistä, sillä Koske-
lan seurakuntakodin leikki-
tarpeet ovat vapaassa käy-
tössä, ja pihalla on tilaa sekä 
ryntäillä että rauhoittua. Sa-
depäivinä on mukavampaa 
askarrella ja pelata sisällä 
kuuman juomakupposen ää-
ressä. Edullisen kahvin ja pul-
lan lisäksi Koskelan kesässä 
tarjotaan erilaista ohjelmaa 
lähes joka päivälle – luvassa 
tanssinopetusta, nuotiopäi-
viä, leikkihetkiä ja vaikka mi-
tä muuta!Kesäkahvilan oh-
jelma ja tapahtumia päivite-
tään kaksi viikkoa kerrallaan. 
Lisää tietoa päivittyy myös 
Facebookiin: facebook.com/
koskelankesa 
Eläkeläisten kesäkerho to 
18.6. klo 13  Koskelan seura-
kuntakoti. Kesäkerhossa oh-
jelmaa, kahvittelua, pihape-
lejä ja yhteislaulua. Muka-
na Paula Mikkonen ja Mikko 
Ylävaara.  
Eläkeläisten kesäkerho to 
25.6. klo 13, Tuiran kirkko. 
Kesäkerhossa ohjelmaa, kes-
kustelua, yhteislaulua ja kah-
vittelua. Mukana Paula Mik-
konen.
Kesäillan laulut nuotiolla ti 
23.6. klo 18–18.30, Koskelan 
seurakuntakoti. Ks. ilmoitus.

Syysretki Tievatuvalle 
1.–5. syyskuuta Saariselällä.

Koe Lapin ruska ja patikoi Saariselän 
tunturimaisemissa. Retken hinta on 345€, sisältäen 
matkat, majoituksen, ruuat (aamupala, retkieväät, 
päivällinen) ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.lut. 

seurakuntien jäsenille. Majoitus Tievatuvalla, 
hyvätasoisessa Kurssitievassa, 2h huoneissa joissa oma 

wc ja suihku. Retken järjestää Tuiran seurakunta ja 
matkassa mukana Tuulikki Ståhlberg ja Pekka Jarkko. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
tuulikki.stahlberg@evl.fi  p. 040 5747 082
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Kesäillan laulut nuotiolla 
Tule mukaan kesäillan lauluhetkeen Koskelan seura-
kuntakodin nuotiolle ti 23.6. klo 18–18.30.  Laulamme 
Suvilinnun laulukirjan lauluja kanttori Katri Sippolan 
johdolla. Puheenvuoroja ja iltahartaus. Tiistaina 21.7. 
klo 18 Laulamme Suvilinnun laulukirjan lauluja kant-
tori Anna Kälkäjän johdolla. Hartauden pitää Petteri 
Tuulos.Makkaraa 1€ voi paistaa  laulujen lomassa. Sa-
teen sattuessa laulamme sisällä.

Kansanlaulukirkko Kansanlaulukirkko 
lauantaina 20.6. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Toimittaa Jaakko Syynimaa, 
kanttorina Anu Arvola-Greus. 

Musiikkiavustaja Pertti Haipola.
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Tuiran seurakunnnan 
eläkeläisten leiri Rokualla 
Tervetuloa Tuiran seurakunnan eläkeläisten 
leirille Rokualle 24.–27.8. Lähde nauttimaan yhdessä-
olosta ja Rokuan luonnosta. Leirin hinta 67 €, sisältäen 
matkan, majoituksen, ruokailut ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.lut.seurakunnan jäsenille. Ensisijalla ovat 
Tuiran seurakuntalaiset ja ensimmäistä kertaa leirille 
lähtevät. Ilmoittautumiset ja tiedustelut seuraavasti:
18.–25.6. Paula Mikkonen, p. 040 7235 880.
20.–31.7. Päivi Moilanen, p. 040 5747 064.

Perheleiri Yksinhuoltajaperheille 
pe–su 28.–30.8. Rokuan leirikeskuksessa. 
Leirillä nautitaan yhdessäolosta, ulkoilusta, monenlai-
sesta tekemisestä, hiljentymisestä ja valmiista ateriois-
ta. Leirille mahtuu noin 35 henkilöä. Etusijalla Tuiran 
seurakunnan alueella asuvat perheet. Hinta: aikuiset 
49 €, lapset 4–18-v. 32 € (sisarusalennus 25 %), alle 4-v. 
pääsevät ilmaiseksi. Leirimaksuun sisältyy täysihoito, 
kuljetus ja ohjelma sekä tapaturmavakuutus, joka kat-
taa vain Oulun seurakuntien jäsenet. Ilmoittautuminen 
sähköisesti 4.8. osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi. 
Valituille lähetetään leirikirje. Leirin vetäjinä toimivat 
diakoniatyöntekijät Sami Riipinen ja Raija Yrjölä sekä 
lastenohjaaja Tiina Huurre. 

Miestenpiirin 
syksyn suunnittelu-

palaveri
tiistaina 2.7. klo 18 

Tuiran kirkossa. 
Tervetuloa.

Naisten illat ke 1.7. klo 18, 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Naisten illat ovat keskiviikkoi-
sin 1.7., 15.7. ja 29.7. klo 18–20. 
Ks. ilmoitus s. 14.
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Lähetys

Siipi kesälomalla 1.6. alkaen.

Kesäkahvila, Cafe Krypta 
ja pieni käsityöpuoti  
Oulun tuomiokirkon krypta. 

Avoinna ma–to klo 10–20, pe klo 10–15 
(juhannusaattona suljettu).

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kesätoimintaa 
voi ilmoitella ja seurata Facebookissa ryhmässä 
”Kristitty kesä 2015”!
Julkinen tiedotuskanava kaikille luettavaksi! Liity 
ryhmään, jos haluat julkaista! Kuumaa kesää kaikille!

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Olette kai lukeneet?
Eli miten lähetystyö edistää lukutai-
toa. Näyttely maanantaina 29.6. klo 
9–19 Oulunsalon kirjastossa, Karhuo-
jantie 2. Näyttely kuvaa neljän esimer-
kin avulla, millä tavoin Oulun ev.lut. 
seurakuntien lähetystyö edistää lu-
kutaitoa eri puolilla maailmaa Kambodzhasta Ango-
laan. Lähetystyö edistää lukutaitoa monella yhteiskun-
nan tasolla: Kambodzhassa äidinkielistä opetusta vie-
dään virallisiin kouluihin, Tumaini-yliopistossa pyri-
tään luomaan lukemisen kulttuuria, Sambiassa kum-
milapsi iloitsee oppimastaan ja Angolassa käännetään 
Raamattua.

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu  18.6.–1.7.2015

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

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0396 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
virkavapaalla 23.6. asti, si-
jaisena Juha Luokkala. 
Lauluilta kirkkopuistossa ti 
23.6. klo 18 Pulkkilan kirk-
kopuistossa, sateen sattu-
essa kirkossa. Juha Luokka-
la ja Arja Leinonen. Lähetys-
kahvit. 
Naistenpiiri pe 26.6. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Pulkkila: 
Seurat su 21.6. klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat su 21.6. klo 
16 ry:llä. Rantsila: Seurat su 
21.6. klo 18.30 ry:llä.

Erityisdiakonia

SMenot Oulun seurakunnissa 18.6.–1.7.2015

 

Kastettu: Helka Reetta 
Huhtala (Pyhäntä), 
Helmiina Roosa Maria 
Marttila (Rantsila), 
Fanni Elvi Vanamo Isola 
(Pulkkila), 
Markus Tapio Esaias 
Niskala (Pulkkila), 
Eevi Amanda Ojala 
(Kestilä)
Vihitty: Julius 
Aleksanteri Heide ja 
Susanna Kaisa Raakel 
Kamula (Pyhäntä), 
Eero Ville Jeremias 
Impola ja Kaija-Leena 
Erika Alanko (Rantsila)
Kuollut: Helmi Hilkka 
Tellervo Flink e. Tiensuu 
e. Lumiaho 92 (Rantsila), 
Aino Aulikki Keränen 74 
(Kestilä), Pentti Ilmari 
Lehtola 71 (Pulkkila), 
Ilkka Kalevi Pennanen 
53 (Pyhäntä)

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen kesähartaus joka su 21.6.–9.8. klo 16 
Pyhän Luukkaan kappelissa, Yliopistokatu 7. Sanaa, ru-
kousta ja ystäviä kesäsunnuntaina englanniksi.
Summer fellowship meeting on every Sunday at 4 pm. 
in St. Luke’s Chapel, Yliopistokatu 7. Weekly fellowship 
gathering for international people during Summer. 
Led by members of Oulu International Evangelical Fel-
lowship, see more information on www.oief.fi.

KUULOVAMMAISET
Viittomakielisten juhannusaatto pe 19.6. klo 18 Kos-
kelan seurakuntakoti. Perinteinen mukava juhannus-
juhla nyt eri paikassa. Kaikille kaupungissa juhannusta 
viettäville tarkoitettu perinteinen juhannusjuhla, jossa 
viittomakielen tulkkaus järjestetty.
Kuurojen ja kuulovammaisten kesäilta to 25.6. klo 17 
Hietasaaren leirikeskuksessa. Hartaus, makkaran pais-
toa ja kahvittelua, yhdessäoloa ulkona nuotion äärellä.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaiset lapset perheineen leiripäivä la 18.7. 
klo 11–17, Haukiputaan Isoniemen leirikeskus, Isonie-
mentie 510. Ohjelmassa ruokailu, satuhierontaa, ulkoi-
lua, uintia, saunomista, askartelua ja makkaranpaistoa. 
Järjestäjinä Oulun seurakuntien näkövammaistyö ja Nä-
kövammaiset lapset ry. llmoittautumiset ruokavalioi-
neen 10.7. mennessä Anne Kankaalle, p. 040 5172 801 
tai anne.kangas@eduouka.fi. Omat kyydit. 

PÄIHDETYÖ
A-leiri Kuusamossa, Juuman leirikeskuksessa 
24.–28.8. Ilmoittautuminen A-leirille on 6.–10.7. väli-
senä aikana (viikko 28), Diakonisten erityispalvelujen 
toimistoon p. 08 3161 321.

Juhannuspäivän ulko-
kirkko la 20.6. klo 10 
vanhan kirkon raunioil-
la (huonolla säällä kir-
kossa). Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
Iltakirkko su 21.6. klo 
18 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.
Sanajumalanpalvelus 
su 28.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Bättre Folk -festivaalin Kau-
ko Röyhkän konsertti su 
28.6. klo 14 kirkossa. 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 
Huom! Suljettu heinäkuun ajan.

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand
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Pyhien tanssien retriitti 
Mallorcalla 1.– 8. syyskuuta 
Syyskuun alun auringon lämpö, meren läheisyys ja ma-
japaikan, jesuiittojen talon Son Bonon rauha tarjoavat 
puitteet hiljentymiseen, lepoon ja suosituksi tulleisiin py-
hiin tansseihin. Pääkaupunki Palma nähtävyyksineen 20 
minuutin bussimatkan päässä.
Matkan hinta n. 1100 € (sisältää lennot Helsingistä, bussi-
kuljetukset, täysihoidon, pyhien tanssien ohjauksen, ret-
kipäivän, oman huoneen (wc, suihku).
Järjestäjät/ Ilmoittautumiset/tiedustelut:
Ekumeenisen Karmeliittayhteisön sisar  
Hannele Kivinen de Fau CEI  +358 40 5798 771
Oulujoen seurakunnan kirkkoherra  
Satu Saarinen +358 40 5567 840

Jälleen on koittanut aika, 
jolloin toivomme kirkossa-
kävijöiden tuovan alttari-
kukat luonnosta tai koti-
pihalta. Ilmoita kukka-
vuorosi kirkkoherralle 
tai suntiolle.

 
 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa  
(Hietasaarentie 19) 
1.6.–26.6.2015 arkisin klo 10–15

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 
(Hiihtomajantie 2)
4.6.–30.7.2015 arkisin klo 10–15

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille  
oululaisille lapsille (synt. 2005–2008). 
Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, 
ohjattua toimintaa, leikkejä, askartelua, pelaamis-
ta ja retkeilyä. Osallistuminen lastenpäiville 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/lastenpaivat. Ilmoit-
taudu erikseen jokaiselle haluamallesi viikolle. 
Ilmoittautuminen alkaa 4.5.2015. 
HUOM! Lämsänjärven lastenpäiville voi ilmoit-
tautua myös paikan päällä, lastenpäivien aikana 
mikäli tilaa on.
Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä: lastenohjaaja 
Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi tai lapsityönoh-
jaaja Sanna Tervo, sanna.tervo@evl.fi
Lisätietoa Lämsänjärven lastenpäivistä: lapsityön-
ohjaaja Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi tai 
lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen, 
mari.jaaskelainen@evl.fi.

Herättäjäjuhlille lähtöseurat 
sunnuntaina 28.6. klo 15 

Vanhassa pappilassa, Asemakatu 6
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

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

eurakunnissa tapahtuu  18.6.–1.7.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna juhan-
nusaattona pe 19.6.
Kirkkomme toimii tiekirk-
kona ja on avoinna heinä-
kuun ajan joka päivä klo 11–
16. Tervetuloa tutustumaan 
Lakeuden katedraaliin!
Pitkäaikainen suntiomme 
Hilkka Haaraniemi jää eläk-
keelle heinäkuun alussa. Hil-
kan lähtökahvit juodaan Var-
jakassa rantakirkon su 21.6. 
klo 13 yhteydessä. Yhteis-
kyyti Varjakkaan lähtee klo 
12.30 srk-talon edestä.
Soi, yötön yö! Lumijoen 
kirkkokonsertti ti 30.6. klo 
21 kirkossa. Kirkkoon vapaa 

Juhannuspäivän sana-
jumalanpalvelus la 20.6. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kantto-
rina Maili Muuttola-Junk-
konen. 
Rantakirkko Varjakas-
sa su 21.6. klo 13. Toimit-
taa Markku Tölli, kantto-
rina Maili Muuttola-Junk-
konen. Rantakirkko pide-
tään ulkona laivan vierel-
lä, sateella sisällä. Kirkon 
jälkeen juomme pitkäai-
kaisen suntiomme Hilkan 
eläkkeellelähtökahvit. 
Yhteiskyyti Varjakkaan 
lähtee klo 12.30 srk-talon 
edestä. 
Messu su 28.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Jumalanpalvelukset
Messu juhannuspäivänä 20.6. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Ulla Koskelo. 
Kirkkokahvit seurakuntakodissa, 
kahveilla uusi seurakuntapastori.
Messu juhannuspäivänä 20.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Arja Leinonen.
Messu juhannuspäivänä 20.6. klo 13 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina 
Ulla Koskelo. Kirkkokahvit seurakuntakodissa, 
kahveilla uusi seurakuntapastori.
Messu juhannuspäivänä 20.6. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Arja Leinonen. 
Lähetyskahvit tapulissa. Vaivaisukon 
nimen julkistaminen lähetyskahvien yhteydessä.
Kansanlaulukirkko su 21.6. klo 15 Sipolan 
saarnahuoneen muistomerkillä. Toimittaa 
Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen. 
Parkkeeraus ja kirkkokahvit Elli ja Teuvo Punkerin 
pihamaalla, Punkerintie 4.
Kansanlaulukirkko su 21.6. klo 18 Piippolan 
Pappilanniemessä, sateen sattuessa Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.

pääsy, ohjelma 15 €. Limin-
gan musiikkileirin koko kon-
serttisarja luettavissa www.
liminganmusiikkiviikot.fi. 
Tervetuloa!
Lasten ja nuorten kesälei-
ri 2.-luokkalaisille ja siitä 
isommille 28.–31.7. Pyhäjo-
ella, Yppärin Veteraanimajal-
la. Lisätietoa Niko Seppä, p. 
040 9620 891. ilmoittautumi-

nen 22.7. mennessä sinikka.
harkonen@edu.lumijoki.fi tai 
soita/tekstaa arkisin klo 16–
17, p. 044 5037 080. Pääsään-
töisesti telttamajoitus. Leirin 
hinta 25€, sisarale 30%.

Kuollut: 
Hilja Elisabet Vuoti 93.

Hailuodon kirkon ovet ovat auki
Kesäkuussa: la–su 27.–28.6 klo 11–15. 

Heinäkuussa: sunnuntaisin klo 11–15 sekä 
10.–25.7. välisenä aikana ma–pe klo 12–15. 

Esittely ryhmille tilauksesta p. 044 3340 380.

Lumijoen hautausmaalle on ilmestynyt muualle hau-
dattujen muistomerkki, joka suunnitetiin ja tehtiin lu-
mijokisin voimin. Muistomerkki on jo valmis, mutta ruos-
tuminen jatkaa työtä ja patinoittaa ristin lopullisesti val-
miiksi parin vuoden aikana. Kaikessa karuudessaan Ruos-
tuva risti on pysäyttävä. Se kertoo katoavaisuudesta – sii-
tä, ettei mikään ole pysyvää täällä ajassa. Ristiin on kiin-
nitetty Jeesuksen sanat, jotka kertovat pysyvästä, jota ei 
ruostekaan tuhoa. Muistomerkissä on tehtyjä paikkoja 
noin sadalle hautakynttilälle ja lisäksi rautalevyjen pääl-
le niitä mahtuu runsaasti lisää.  Ruostuvan ristin äärel-
le kokoonnutaan jumalanpalvelukseen su 7.7. klo 10, 
sateen sattuessa ollaan sateenvarjojen alla.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

 

Syksyn 
päiväkerhoihin 

ilmoittautuminen 
viimeistään 

perjantaina 21.8. 
osoitteessa 

www.siikalatvan-
seurakunta.fi, 

ilmoittautumislomakkeet.

Pyhännän lapsiperheiden kesäretki 
perjantaina 3.7. Oulun vauhtipuistoon
 
Lähtö klo 9 Pyhännän seurakuntatalolta. Paluukyyti klo 14 Pyhännälle.
Matkan, rannekkeet ja vakuutukset tarjoaa Pyhännän kappeliseurakunta.
Retki on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille huoltajineen. 
Mukaan tarvitset paljon iloista mieltä, sään mukaisen vaatetuksen ja omat eväät. 
Puistossa makkaranpaistomahdollisuus ja kahvila.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 25.6. 
Enni-Liisalle, p. 040 9118 749 tai eepee1@live.com.

Siikalatvan seurakunnan ensimmäinen rippileiri 2015 on takanapäin. Kuvassa eka leirin isoset. 
Nyt on menossa toinen leiri ja juhannuksen jälkeen on kolmas. Konfirmaatiojumalanpalvelukset ovat 
su 5.7. klo 10 Piippolan kirkossa (piipposet ja pulkkiset) ja klo 13 Pyhännän kirkossa sekä 
su 12.7. klo 10 Kestilän kirkossa ja klo 13 Rantsilan kirkossa.
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Vuoden 2015 rippi-
koululaiset suorit-
tivat palvelutehtä-
vää edellisviikolla. 
Konfirmaatiopäivä 
oli 14.6.

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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Aikuiskatekumenaatti – Matkalla aikuiseen uskoon
Kempeleen seurakunnassa alkaa 10.9. Katekumenaatti-
ryhmä, joka sopii paikaksi niin hengellisille etsijöille kuin 
jotain jo löytäneille. Ilmoittautua voit heti kappalainen 
Vesa Äärelälle, p. 040 7703 819, sähköposti vesa.aarela@
evl.fi, tai kysellä lisätietoja. Ks. lisää 
www.kempeleenseurakunta.fi/aikuiskatekumenaatti

Juhannuspäivän sana-
jumalanpalvelus la 20.6. 
klo 10 Vanhassa kirkos-
sa. Toimittaa Päivi Ollikai-
nen, avustaa Kimmo Helo-
maa, kanttori Pirjo Män-
tyvaara. 
Messu su 21.6. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, diakoni 
Leena Hintsala, kanttori 
Marjo Irjala. Tapulikahvit 
jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkotarhassa.
Messu su 28.6. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Teemu Riihimäki, avustaa 
Kimmo Helomaa, diakoni 
Arto Pisilä, kanttori Mar-
jo Irjala. Tapulikahvit ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kirkkotarhassa.
Konfirmaatiomessu su 
28.6. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Päivi Ollikainen, 
avustaa Kimmo Helomaa, 
diakoni Pia Rättyä, kant-
tori Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  18.6.–1.7.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat ma–ti 
ja pe klo 10–15, ke klo
10–14, to klo 10–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

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

Kastetut:  Samuli Olavi Daye, Elli Ansa Elina Kurola, 
Valma Lilja Viitavaara, Neea Carolina Keränen. Eemeli 
Anton Yliniemi, Sulo Juhani Helenius, Niklas Pekka 
Tapani Haapalainen, Luka Äänis Henrik Lampela, Eemil 
Juhani Haapakoski
Vihitty: 
Markku Ilmari Moisala ja Tiina Johanna Matero.
Kuollut:  Elli Kaarina Säikkälä s. Holappa 79

Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuotioilta pe 26.6. klo 
19.

Juhannuspäivän juma-
lanpalvelus la 20.6. klo 
10 kirkossa.  Toimittaa ja 
saarnaa Olli Seikkula.
Konfirmaatiomessu su 
21.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Ilkka 
Tornberg, avustaa Olli 
Seikkula, kanttorina Han-
na Korri. Kesä 1 -rippikou-
luryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 
28.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Ol-
li Seikkula, avustaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina 
Tiina Saukkoriipi-Haapa-
la. Kesä 2 -rippikouluryh-
män konfirmaatio.

Kastettu: Jonna Elli 
Maria Karinkanta, Milja 
Ilona Karsikas,  Emmi 
Iisa Sofia Laamanen,  
Elias Onni Aleksanteri 
Malm ja Sanni Maria 
Petäjäsuvanto
Kuollut: Jari Juhani 
Lepistö 57, Paavo Jaakko 
Pellikka 54, Hilkka 
Marjatta Lyytinen 93,
Aimo Antero Koivu 83

Juhannusjuhla Luurinmutkassa pe 19.6.
Ilmoittautuneille tiedoksi aikataulu:
Bussikuljetus Kokkokankaan srk-keskuksesta klo 17, 
17.15 Keskustan srk-talolta. Paluu n. klo 21.30 
samoihin paikkoihin.
Ohjelmassa mm. hartaus, yhteislaulua, arvontaa,
makkaranpaistoa (säävaraus) ja kahvit. Itse tapahtuma
+ kyyti on ilmainen, vapaaehtoinen kahviraha ja 
arpamyynnin tuotto lähetystyön hyväksi.
Retki on täynnä.

Varhaisnuorten 

           kesätoimintaa
Katusähly  kesäkuun tiistaisin klo 15–17 Kirkonkylän 
koulun ja yläkoulun välisessä sählykaukalossa.
Katusähly tytöille ja pojille. Yhteistyössä kunnan nuo-
risotoimen kanssa. 

Kesäkerhotoimintaa 1.–4.-lk:n oppilaille 
(kevään 2015 luokka-asteen mukaan)
1.–26.6.2015 ja 27.7. - 11.8.2015 klo 9 - 15 maanantais-
ta perjantaihin
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ja Keskustan 
seurakuntatalolla.
Lisätietoja kerhoista voi kysyä varhaiskasvatuksen lä-
hiesimies Saija Kivelältä p. 040-7790375,  saija.kivela 
(at)evl.fi tai www.kempeleenseurakunta.fi/379-kou-
lulaisten-kesakerhot-1.-4.luokkalaisille

Rovastikunnallinen retkipäivä perheille 
Rokuan kuntokeskukseen lauantaina 5.9. 
Perhepäivään valitaan perheet hakemusten perusteel-
la, jotka lähetetään oman seurakunnan diakoniatoimis-
toon 21.8. mennessä. Omavastuu 10 € aikuisilta, lapsilta 
5 €. Tiedustelut:  Limingan seurakunta Diakoniatyönte-
kijät:  Ritva Sassali, p. 044 7521 227,  Marika Kamps, p. 
044 7521 243 ja  Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.
Postiosoite: Limingan seurakunta, diakoniatyö, 
Pappilantie 6, 91900 Liminka
Sähköpostilla: etunimi.sukunimi@evl.fi

Limingan seurakunnan pyhäkoulu – 
KESÄN LASTENVIRSIKIERTUE  
• ma 22.6. Liminganportti • ti 23.6. Limingan tori  
• ke 24.6. Tupos Sale • pe 26.6. Halpa-Halli  
• la 27.6. Limingan niittypäivä (esityksiä pitkin päivää)
Tapahtuma joka päivä klo 13.30.  Tapahtumissa Kirkon 
Ulkomaanavun keräyslipas: Lahjoita ja auta Nepalin 
maanjäristyksen uhreja selviytymään. 

Niittypirtin lauluhetki ti 
23.6. klo 13 kodalla, sateen 
sattuessa sisällä. Mukana 
diakonissa Sinikka.
Siioninvirsiseurat ti 23.6. klo 
18 Eila Maalismaan ja Jarmo 
Junttilan kodissa, Jyväskylän-
tie 97 A, Alatemmes. Seuro-
jen aikana lapsille pyhäkou-

Kesäkahvila 
torstaisin 2.7.,  9.7.,  16.7.,  23.7.  ja 30.7. klo 12–14 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, klo 13 hartaus. 
Kesäkahvilassa on tarjolla pullakahvit, mukavaa 
yhdessäoloa ja mahdollisuus hiljentymiseen.

KESÄISET PERHEKAHVILAT 
klo 9.30–11.
Kokkokankaan srk-keskuksessa: keskiviikkona 24.6. 
Keskustan srk-talolla: torstaina 18.6. ja 25.6. 
Kokkokankaan srk-keskuksessa ja Keskustan srk-ta-
lolla: keskiviikkona 5.8., 12.8., 19.8. ja tiistaina 25.8. 
Lisätietoja kesäisistä perhekahviloista voi kysyä var-
haiskasvatuksen työalajohtaja Saija Kivelältä, p. 040 
7790 375.
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lu. Tervetuloa vanhemmat 
lapsineen ja isovanhemmat 
lastenlapsineen! 
Kesäinen laulukahvila ke 
24.6. klo 12 seurakuntatalol-
la. Mukana diakonissa Sinik-
ka ja kanttori Hanna.
Partio: To 2.7. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 16–17. Pök-
kelö 15 leiriläiskokous 3. Ko-

tikololla klo 17–18. Pökkelö 
15 johtajakokous 3. Kotiko-
lolla klo 18–20. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta löydät 
www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys:  Pe 19.6 klo 
19 juhannusaaton seurat Sii-
katörmän leirikeskuksessa, 
tarjoilu alkaa klo 18. Su 21.6 
klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä.

LIMINGAN
SEURAKUNNAN

KESÄRETKI
ALA- JA

YLIVIESKAAN
tiistaina 7. heinäkuuta

klo 9 lähtö S-marketilta
klo 11 Lounas alavieskan linnakalli-
olla, tutustuminen pahkakirkkoon ja 
Linnakallion alueeseen
klo 13 Kahvit
klo 14 Ylivieskassa
Mahdollisuus ostoksiin kärkkäisellä 
tai tutustuminen helaalan myllyyn 
ja eliaksen kotimuseoon.
klo 16 lähtö kotiin

Ilmoittautuminen 29.6. mennessä 
Sinikalle, p 044 7521 226
tai kirkkoherranvirastoon, 
p. 044 7521 220

Retken 
hinta 30 €

Mua siipeis suojaan kätke
Ehtooillan musiikkitilaisuus 27.6. klo 18 Limingan 
kirkossa. Tule kuuntelemaan ja laulamaan rakkaim-
pia ilta- ja kehtolauluja! Ohjelmassa on yksinlauluja 
sekä lauluyhtyeen musisointia, joiden lisäksi laule-
taan yhteislauluja Virsikirjasta sekä Nuoren seura-
kunnan veisukirjasta.
Lopuksi tarjolla on pientä iltapalaa, jonka vapaa-
ehtoinen maksu ohjataan liminkalaisille vähäva-
raisille perheille diakoniatyön kautta. Hartaus Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Tiina Saukkoriipi-Haapa-
la. Vapaa pääsy.
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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.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
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

Juhannuspäivän mes-
su la 20.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Timo 
Ustjugov. 
Juhannuspäivän messu 
la 20.6. klo 12 Kylmälän-
kylän kappelissa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kant-
torina Timo Ustjugov.
Virsikirkko su 21.6. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ti-
mo Ustjugov.
Messu su 28.6. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, saarnaa Si-
mo Pekka Pekkala, kant-
torina Timo Ustjugov. 50 
vuotta sitten ripille pääs-
seiden kirkkopyhä, mes-
sun jälkeen ruokailu ja 
juhla seurakuntatalossa.

24.–26.6. klo 9–14 srk-talos-
sa, leirijakso 28.6.–3.7. Koor-
tilassa ja konfirmaatio su 5.7. 
klo 10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 

Aamurukous maa-
nantaisin klo 

6.30. Lauluilta 
ti 23.6. klo 18.
Tiekirkko 
avoinna 8.6.–
14.8. ma–
pe klo 12–18, 

muulloin sopi-
muksen mukaan 

p. 08 533 1284.
Muhoksen rauhanyhdis-

tys: Juhannusaattona 19.6. 
klo 19 Siikatörmän juhannus-
seurat. Seurapuheet tulka-
taan viittomakielelle ja eng-
lanniksi. Seuroja voi myös 
kuunnella: www.oulunrau-
hanyhdistys.fi. Su 21.6. klo 17 
laulutuokio ja seurat ry:llä. 
Suviseurat Vaasassa 26.–29.9. 
www.suviseurat.fi Kastettu: Vilho Eino 

Armas Kylmänen, 
Nanna Alexandra Tiirola, 
Helmi Hilda Maria 
Törmänen, Joel Mikko 
Tapio Karttunen, 
Liinu Inkeri Parviainen, 
Eino Taavetti Luukkonen
Kuollut: Anna-Liisa 
Mykkänen s. Väre 92, 
Aino Sofia Riissanen s. 
Aspegren 78, Signe Edit 
Lappalainen s. Kokko 90, 
Hellä Helena Hattara 
s. Toivonen 96, Mauno 
Olavi Jakob Polvi 84

Juhannuspäivän sana-
jumalanpalvelus la 20.6. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Mikko Haltso-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.
Juhannuspäivän sana-
jumalanpalvelus la 20.6. 
klo 12 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Mikko Halt-
sonen, kanttori Pentti 
Korkiakoski.
Messu su 21.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, saar-
na Lauri Kinnunen, kant-
tori Pentti Korkiakoski. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
kopyhä.
Messu su 28.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski.

Kastettu: 
Alex Juhana Lohi, 
Rasmus Aleksanteri Marin, 
Veikko Olavi Petäjäkangas,
Casimir Pekka Robert Räisänen, 
Noel Matias Tuohimaa
Kuollut: 
Lyyli Sofia Lytter e. Teerinkoski s. Lytter 84

Juhannuslaulajaiset ja mak-
karanpaistoa pe 19.6. klo 18 
Koortilassa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 23.6. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Laulu- ja makka-
ranpaistoilta lä-
hetysystäville 
ti 23.6. klo 18 
Laitasaaren ru-
koushuoneel-
la, Anja Hämä-
läinen, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ke 24.6. klo 
14 Koivu- ja Tähtikodeis-
sa, Jouni Heikkinen. 
Hartaus pe 26.6. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 28.6. klo 18 Lammina-
hon perinnetalolla Vaalassa, 
puhujina Lea Saarinen, Maa-
rit Leskelä, Tapio Karjalai-
nen, Jouni Heikkinen. Lähtö 
Muhoksen srk-talolta klo 17. 
Hartaus ti 30.6. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla ja 
klo 14 Laurinkodissa, Simo 
Pekka Pekkala. 
Hartaus ke 1.7. klo 15 Ranta-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaushetket to 2.7. klo 13.30 
Mikevan palvelukodeissa.
Hartaus to 2.7. klo 14 Helmin 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Diakonia: Ruokakassien jake-
lu vähävaraisille maanantai-
sin klo 10–11 srk-talon alaker-
rassa. Huom! muuttunut aika. 
Nuoret ja rippikoulut: Ke-
sä II – rippikoulun päiväjakso 

Kesäpäivän hartaus pe 19.6. 
klo 13 Anita ja Seppo Juntti-
lalla, Ojakyläntie 1 Temmes.
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 28.6. klo 18 Lammina-
hon talolla Nuojualla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ma 22.6. ja 
29.6. klo 8.30–9.30 Pömiläs-
sä. Elintarvikkeita jaetaan 
niin kauan kun tavaraa riit-
tää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat la 20.6. klo 18 ry:llä. 
Su 21.6. messu klo 10 kirkos-
sa, ruokailu klo 11.30, seurat 
klo 13 sekä seurat ja laulu-
tuokio klo 18 ry:llä.

Juhannus-
laulajaiset ja

makkaranpaistoa 
perjantaina 19.6. 

klo 18 
Koortilassa.

50 vuotta sitten 
ripille päässeiden 

kirkkopyhä 
sunnuntaina 28.6. 

Juhlamessu kirkossa klo 10, jonka jälkeen 
valokuvaus kirkossa tai kirkon rappusilla sekä 

ruokailu ja juhla seurakuntatalossa. 

KESÄINEN
LAULUILTA
tiistaina 23.6. klo 18

Laitasaaren rukoushuoneella
(Rantatie 190)

Kahvitarjoilu ja 
makkaranpaistoa.

Tervetuloa!

Tervetuloa kesällä 
Puistoperhekerhoihin!
 
tiistaina 23.6. klo 10–12 
Murron koulun puistossa
keskiviikkona 24.6 klo 10–12 
Kirkonkylän Koskelan puistossa
perjantaina 26.6 klo 10–12 
Temmeksellä päiväkodin puistossa

Kerhoissa tarjolla pientä syömistä 
ja juomista, yhteistä tekemistä 
sekä pieni hartaus! 
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Elintarvikkeiden 
jako jatkuu koko 
kesän Tyrnävällä
Tyrnävän seurakunnan 
diakoniatyö jatkaa 
elintarvikkeiden 
jakamista vähävaraisille 
keskeytymättä koko 
kesän ajan Pömilän 
tiloissa. Jakopäivä on 
maanantai klo 8.30–9.30.  
Puuroa on myös tarjolla, 
paitsi heinäkuussa, 
jolloin ”puurovastaava” 
Marika on lomalla.

R
iitta H

irvo
n

en
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Sauna

Miesjoukko istuu kivikossa tympääntyneenä. 
Yksi pureksii leipää. Toinen vuolee tikkua.  
Kolmas lataa piippua. Muut vain tuijottavat 
maahan. Kaikilla vaatteet ja varusteet läpi-

märät ja mielet maassa. Aito suomalainen alakulon het-
ki. Mutta sitten – piippumies puhaltaa paksun savupil-
ven ja tuumaa: illalla saunotaan. Miehet nostavat pään-
sä pystyyn. 

Saunoja on Suomessa kai yli miljoona. Huonoja sau-
noja ei ole, koska kaikilla saunoilla on omat hyvät puo-
lensa.  Sähkösauna talon sisällä on vaivaton, yksi napsaus 
vain niin sauna lämpiää. Löylyt ovat terhakkaat, ja suih-
ku on vieressä.  

Pihasaunassa saunominen on kuin pieni retki. Mu-
kavaa on myös vesien kantaminen ja muut valmistelevat 
työt.  Savusaunan lämmittäminen 
ei ole pikkuhomma, se vaatii tietoa 
ja taitoa. Palkkana työlle on pehme-
ät löylyt. 

Telttasauna kulkee repussa mu-
kana erämaahan. Kiukaan voi ra-
kentaa rannan kivistä. Kaikkein ha-
pekkain on juuri telttasauna. 

Omasta mielestäni luksusluokan 
saunan pitää olla röttelö. Yksi kaik-
kien aikojen parhaista saunoista oli 
tätini omistama kovalevyseinäinen sauna ylimmässä La-
pissa. Sen olivat tietyömiehet aikoinaan rakentaneet Te-
non rantaan. 

Virallista rakennuslupaa tuskin oli, koska saunan aja-
teltiin olevan käytössä vain jokusen viikon. Mutta moni-
en vuosien ajan se rumilus joen törmällä seisoi, kunnes 
jäät sen murskasivat.

En osaa kertoa mikä siinä saunassa viehätti, mutta tu-
hansia kilometrejä ajettiin, jotta päästäisiin siinä löylyt-
telemään. 

Mitään saunaa ei saa haukkua. 
Jokainen sauna palvelee omalla 
tavallaan. Jos saunat keksittäisiin 
panna verolle, valtion talous kor-
jautuisi hetkessä. Kiltisti mak-
saisi suomalainen saunaveron, 
jos uhkana olisi kettinki oveen.

Toisaalta, voisi syntyä sa-
lasaunojen verkosto metsiin 
ja niityille.  Ja niissä saattai-
si olla kaikkein makeimmat 
löylyt. 

MARKKU TÖLLI
Lumijoen seurakunnan 
kirkkoherra

 Jos saunat 
keksittäisiin 
panna verolle, 
valtion talous 
korjautuisi 
hetkessä.

Sinappia

TOIMITUS 
Päätoimittaja Heli Väyrynen, p. 044 5626 456 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU JA NÄKÖISLEHTI 
www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 

           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

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

Kiitokset 

Lämmin kiitos kaikille 
teille, jotka teitte syn-
tymäpäivästäni juhlan.

Syntymäpäiväke-
räykseni tuotti 1026 euroa 
Naisten Pankille. 

TAINA VOUTILAINEN
kirkkomuusikko

Oulun ev.lut. seurakunnat

Pieni kalajuttu
Suuressa järvessä asusti hauki
se saalista odotti, suu oli auki.
Nääs pikkuiset kalat ei, hauesta tykkää
kun kaislikon sisällä, aina se kyttää.
Sillä on usein tyhjänä maha
ja näin se on pienille, tosiaan paha.
Nytkin se odottaa särki parkaa
että sen kimppuun äkkiä karkaa.
Uinui siinä aurinko paistoi
kohtapa särjen tulon haistoi.
Kas tuoltapa tuleekin pulska kala
siinäpä minulle aamupala,
suunsa suureksi aukaisee
leuat yhteen laukaisee.
Nyt koittaa niellä pullean särjen
tunteepi kielessä uistimen kärjen
ja niin nyt haukea oottaapi pata
näin voi käydä, kun toisille paha.
Tai ahneella hauella loppui älli
ja siitäpä tuli, viimeinen tälli.

AIMO MÄKI
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www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta

• ”Kesäkuu on kirkollisten 
suvijuhlien sesonkia.” Näin 
kirjoitti Rauhan Tervehdys 
4.6.

Luterilainen kirkko Suo-
messa keikaroi kirkko-sa-
nalla.

Se käyttää itsestään ni-
mitystä Suomen kirkko. To-
tuushan on se, että Suomen 
kirkkoon sisältyvät kaikki 
Kristus-uskoon perustuvat 
yhteisöt.

Kaikki nämä kuuluvat 
Kristuksen kautta Jumalal-
le. Jeesus on edelleen ainoa 
välimies Jumalan ja ihmisen 
välillä. Ei luterilainen seura-
kunta.

Anna meille palautetta!

Onko sinulla meille 
ruusuja vai risuja – 
tai ehkä molempia? 

Kerro sinä, miten 
onnistuimme!

Mistä jutustamme pidit? 
Petyitkö johonkin? 

Entä onko mielessäsi aihei-
ta tai henkilöitä, joista haluai-
sit meidän tekevän luettavak-
sesi jutun?

Rauhan Tervehdyksen toi-
mitus kiittää kaikesta palaut-
teesta.

Kesäajan arvomme palaut-

teen antajien kesken kärpäs-
lätkiä.

Palaute osoitteeseen: Rau-
han Tervehdys, PL 102, 90101 
Oulu. Terveiset voi lähettää 
myös netissä, www.rauhan-
tervehdys.fi/palaute.

Huomioi tämä! Mikäli ha-
luat tekstisi lehteen, muista 
laittaa mukaan nimesi ja yh-
teystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa julkaista 
nimimerkillä, mutta silloinkin 
toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot.

Elsi Salo
vaara

Uskonnon harjoittaminen 
on perusoikeus

Oman uskontonsa har-
joittaminen vapaassa 
demokraattisessa maas-
sa on kaikkien kansa-

laisten perusoikeus. Uskonnon 
perusteet ovat uskontokunnan 
omia, ja niiden perusteitten ky-
seenalaistaminen sivusta päin on 
eriarvoistavaa, loukkaavaa.

Nyt esille tulleet virallisen 
kirkkomme kannanotot van-
hoillislestadiolaisten toimin-
taan liikkeensä sisällä ovat seu-
rauksia viimeaikaisista kirkon 
periksiannoista omista Raama-
tun luomista periaatteista.

KIRKKOUSKOVAINEN


