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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Tuttava saa kesälomansa alkajaisiksi puhelun 

esimieheltä lähikaupan kassajonossa. Hänet 

irtisanotaan.

Toinen tuttava saa tällä erää pitää työpaikkansa, 

mutta hän alkaa jo pelätä seuraavia yt-neuvottelu-

ja. Työskentely unelma-alalla on jo vuosia tuntunut 

hänestä ”löysässä hirressä roikkumiselta”.

Hänen työtään kutsutaan nettikeskusteluissa 

leikkisästi auringonlaskun alaksi.

Vielä lähes viisikymppise-

nä hän miettii, kannattaisiko 

hänen opiskella uusi ammatti. 

Mielessä siintää lähihoitajan 

työ vanhusten parissa. 

Olisiko sillä alalla varma toi-

meentulo tulevaisuudessakin?

Jatkuva epävarmuus tämän 

päivän työelämässä heikentää 

yhä useampien ihmisten ja hei-

dän perheidensä hyvinvointia.

Nykyihmiset ovat huolissaan 

paitsi omien ja läheisten työpaikkojen säilymisestä 

myös koko yhteiskunnan ja Euroopan tulevaisuu-

desta sekä maailman tilanteesta.

Enää ei ole itsestään selvää Suomessakaan, että 

apua saa, jos ei selviä omillaan tai sairastuu.

Näinä aikoina monet meistä joutuvat luopumaan 

unelmistaan. Kouluttautumaan alalle, joka ei tunnu 

omalta mutta jolla ehkä riittää töitä.

Moni joutuu lähtemään, vaikkei haluaisi. He 

muuttavat Pohjois-Suomesta pääkaupunkiseudulle 

järkeillen, että siellä töitä riittää varmemmin myös 

tulevaisuudessa, ellei itselle, niin ainakin lapsille.

Joskus kannattaa tarttua tilaisuuksiin ja lähteä 

töiden perässä pois tutulta kotiseudulta. Lähtemi-

nen on riski, mutta niin on jääminenkin.

Lähtemistä empivien kannattaa muistaa, että 

kun talous- ja työtilanne joskus 

aikanaan kohenee, kotiseu-

dulle voi ehkä palata.

Elämä on jatkuvaa mat-

kaa. Kyllä alamäen jäl-

keen jossakin vaihees-

sa koittaa myös nousu.

Elämä on  
jatkuvaa matkaa

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Seurakunnissa kysellään, kuka rahoittaa 
tulevaisuudessa kehitysyhteistyötä 

Vain muutamia päiviä sit-
ten Tansaniasta Suomeen 
saapunut oululaisopis-
kelija Katriina Pylväs 

hämmästelee matkansa jälkeen 
Suomen hallituksen aikeita lei-
kata kehitysyhteistyön määrära-
hoja noin 300 miljoonalla eurolla. 

Pylväs on vieraillut Tansaniassa 
aiemminkin. Erityisesti ensikerta-
laiselle maan köyhyys oli shokki.

– Vierailin kolmisen vuotta 
sitten muun muassa Etelä-Tansa-
niassa Ilembulassa, jossa köyhyys 
tuntui lähes raastavalta, Oulujoen 
seurakunnan missioklubiin kuu-
luva Pylväs kertoo.

Kun Pylväs vertaa näkemäänsä 
kotimaansa oloihin, pohtii hän, 
onko Suomen taloudellinen ala-

mäki oikeasti niin jyrkkää, että 
hallituksen leikkausaikeet maa-
ilman köyhimmiltä ihmisiltä ovat 
välttämättömiä. 

Afrikankävijä 
näki avuntarpeen 

läheltä

Myös meillä on 
edessä laajemminkin 
keskustelu siitä, mistä 
asioista yhteiskunta 
kantaa jatkossa 
vastuuta, mistä 
kansalaiset ja mistä 
yritykset. 

Hilkka Kiesilä,
Muhoksen

 lähetysjohtokunta

Vammaisia lapsia
rohkaistiin kouluun
Pylväs suree sitä, jos kehitysyhteis-
työn varojen leikkaaminen kes-
keyttää hyviä projekteja Afrikassa. 

Tansaniassa Suomen Lähetys-
seuran kehitysyhteistyön hank-
keista entistä suurempi osuus 
keskittyy syrjäytettyjen ryhmien, 
kuten vammaisten, aseman pa-
rantamiseen.

Pylväs kertoo kuurosta tan-
sanialaispojasta, joka ei moni-
en muiden kehitysmaiden vam-
maisten tavoin käynyt koulua, 
vaan perhe piti häntä kotona. Lä-
hetystyöntekijät kiersivät kodeis-
sa ja rohkaisivat kuuroa poikaa 
koulunkäyntiin.

– Kaikki ihmiset maapallolla 

Jatkuva 
epävarmuus 
työelämässä 
heikentää yhä 
useampien 
ihmisten 
hyvinvointia.
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Luonnon keskellä on 
helpompi riisuutua 
sosiaalisesta 
nokkimisesta.

Hengellisiä juhlia Suomen suvessa
Kolumni

A nn i  Pe s o n e n

ovat mielestäni yhtä tärkeitä ja sa-
manarvoisia riippumatta maan-
tieteestä, siitä, missä he asuvat. 

– Hyvinvoinnista – koulu-
tuksesta, puhtaasta vedestä ja 
terveydenhoidosta – on vaikea 
sanoa, etteivät ne olisi kaikkien 
oikeus.

Kätilöksi opiskeleva Pylväs ei 
pidä mahdottomana ajatusta, että 
hän lähtisi itse joskus töihin sin-
ne, missä avun tarve on suurta. 

Sitä ennen hän haluaa kuiten-
kin hankkia työkokemusta Suo-
messa.

Katriina Pylväs vieraili Oulujoen missioklubilaisten kanssa muun muassa Tansanian Bwirun seurakunnassa, jossa he tutustuivat paikallisten seurakuntanuorten toimintaan. 
Pylväs kuuli nuorten varainkeruusta. Nuoriso viljelee kirkon ympärillä kasveja, joiden myyminen tuo heille rahaa.

Vanha kuva hengellisiltä 
kesäjuhlilta; suomalai-
sia ihmisiä seuraken-
tän laitamilla istumas-

sa kannon päässä ja mättäillä 
kädet ristissä, nojaamassa pui-
ta vasten keskittynyt ilme kas-
voilla.

Pellon laitaan oli pystytetty 
yksinkertainen risti. Elettiin ai-
kaa pian sodan jälkeen, ilmeet 
olivat vakavia, sota oli kosket-
tanut kaikkia. Siinä luonnon 
keskellä tavalliset arjen ihmiset 
olivat löytäneet lohtua ja sielu-
aan ravitsevan keitaan maail-
man melskatessa ympärillä.

Ei suuria eleitä, ei uskolla 
mässäilyä. Vaikeudet olivat rii-
suneet kansaa keskinäisestä vi-
hanpidosta, sota oli yhdistänyt 
eri tavalla uskovia ja ajattelevia.  

Kesän hengelliset juhlat ovat 
yhä suosittuja. Niiden perinne 
juontaa vanhasta talonpoikai-
sesta elämästä, jota olemassa-
olon taistelu hallitsi.

Väki tuli hakemaan yhteistä 
kokoontumista, jossa ei etsitty 
malli-ihmisiä eikä ylpeilty. Vir-
ret olivat kaikesta turhasta rii-
suvia ja niin pitkiä, että oli aikaa 
vajota aitoon itsetutkiskeluun.

Kokoontumisissa olla miet-

teissään ”sen kaikkein tärkeim-
män” äärellä, ympärillä suuri 
joukko kanssakulkijoita koke-
massa, millaista on elää ihmise-
nä ja kaivata Jumalaa.

Vaatteenparsikaan ei ollut 
mielessä, unohtui, kuinka ka-
tu-uskottavalta sattui näyttä-
mään. Puhujan annettiin olla 

sellainen kuin oli, ei odotettu 
liian suuria.

Joskus haukoteltiin, mutta 
jos puhe kävi sydämelle, ilah-
duttiin. Realistinen käsitys ih-
misen hengellisistä kyvyistä esti 
uskonnolla elämöinnin. 

Turha ihmetellä, miksi yhä 
vaellamme hengellisille kesä-
juhlille. Samoja asioita mekin 
etsimme. Luonnon keskellä on 
helpompi riisuutua sosiaalises-
ta nokkimisesta ja peleistämme.

Juuri niistä haluamme va-
pautua edes hetkeksi. Saamme 
olla omana itsenämme veljiä ja 
sisaria keskenämme.

Vastuut muuttuvat 
tulevaisuudessa
Hallituksen leikkausaikeet kehi-
tysyhteistyövaroista keskustelut-
tavat myös seurakunnissa. 

Muhoksen lähetysjohtokun-
nan jäsen Hilkka Kiesilä uskoo 
siihen, että tulevaisuudessa yhä 
enemmän kansalaiset kustanta-
vat tärkeiksi näkemiään kehitys-
yhteistyön hankkeita. 

Hänen mielestään moni myös 
haluaisi mieluimmin itse mää-
rittää avun kohteensa kuin kier-
rättää osuuttaan verotuksen 

MARJA-KAISA HEIKKINEN
uskonnonopettaja Muhokselta

kautta.
– Vastuiden rajapinnat ovat 

muuttumassa maailmanlaajui-
sesti. Myös meillä on edessä laa-
jemminkin keskustelu siitä, mis-
tä asioista yhteiskunta kantaa 
jatkossa vastuuta, mistä kansa-
laiset ja mistä yritykset.  

– En oikein jaksa uskoa, et-
tä jatkossa on enää välttämättä 
nykyisenkaltaista valtion raha- 
hanaa, josta riittäisi entiseen 
malliin jaettavaa kehitysyhteis-
työhön, Hilkka Kiesilä pohdis-
kelee. 

Vakaata rahoitusta
pitää olla
Limingan seurakunnan lähetys-
työnjohtokunnan puheenjohta-
ja Heino Rantala toivoo, etteivät 
hyvät kehitysyhteistyön hankkeet 
olisi tulevaisuudessa ainakaan 
pelkästään kansalaisten lahjoi-
tusten varassa.

– Ihmisten elämäntilanteet ny-
ky-Suomessa muuttuvat nopeas-
tikin. Se, että jaettavaa riittäisi ja 
että antamisen halua löytyisi, ei 
ole mikään läpihuutojuttu. 

– Suomalaisilla on omat on-

gelmansa: maksut nousevat, use-
at etuudet heikkenevät. Tämä li-
sää riskiä pystyä rahoittamaan 
kehitysyhteistyötä ilman suuria 
heilahduksia. 

Auttaminen ei mielestäni voi 
olla näin ennustamatonta, Ran-
tala sanoo.

– Toki olemme nähneet nyt 
senkin, että myös luotettavana 
pidetty valtion apu kehitysmai-
hin voi leikkautua yhtäkkiä hur-
jasti.

RIITTA HIRVONEN
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Muu media Vapaaehtoispestit uudes sa osoitteessa
Kun vapaaehtoiset avun an-

tajat ja tarvitsijat halua-
vat löytää toisensa netis-
sä, hoituu se tästedes va-

paaehtoistyo.fi-verkkopalvelun 
avulla. 

Aiemmin noin 40 seurakun-
taa hyödynsi vapaaehtoistyös-
sään Suurella Sydämellä -sivus-
toa. Keväällä kehkeytynyt kiis-
ta palvelun verkko-osoitteen eli 
domainin omistuksesta johti uu-
den nettisivuston käyttöön otta-
miseen. 

Muun muassa Oulun seura-
kuntien tarjolla olevat vapaaeh-
toistehtävät ovat alkukesästä siir-
tyneet Suurella Sydämellä -sivus-
tolta vapaaehtoistyo.fi-verkko-
osoitteeseen.

Rauhan Tervehdys kertoi do-
mainin omistuksesta kehkeyty-

neestä kiistasta 9. huhtikuuta il-
mestyneessä lehdessä.

Palvelun nimi
muuttuu osuvammaksi
Vapaaehtoistyo.fi-portaali on 
Kirkkopalvelut ry:n. Kirkkopal-

velujen koordinaattori Ilkka Kal-
manlehto harmittelee osoitekiis-
taa, mutta sanoo iloitsevansa sii-
tä, että nyt käyttöön saatu vapaa-
ehtoistyo.fi-osoite kertoo nimel-
lään parhaalla mahdollisella ta-
valla sen, mistä uudessa nettipal-

Avioliittokou lu 
antoi eväitä   arkeen
Sitoutuminen, seksuaalisuus ja riitely puhuttivat pariskuntia seurakuntien kurssilla

Ylikiiminkiläiset Raili Jär-
viö ja Oiva Pulkkinen 
osallistuivat kesäkuussa 
Oulun seurakuntien jär-

jestämään avioliittokouluun, jo-
ka oli tarkoitettu avioon aikoville 
pariskunnille.

He saivat tietää avioliittokou-
lusta Rauhan Tervehdyksestä.

– En ollut koskaan ennen kuul-
lut vastaavasta. Uteliaisuus heräsi, 
Oiva Pulkkinen kertoo.

Ensimmäistä kertaa järjeste-
tyn kurssin tarkoituksena oli lu-
jittaa parisuhdetta ja auttaa otta-
maan arki vastaan.

– Ajatuksenamme oli hakea li-
säeväitä siihen, että avioliitto on-
nistuu, Raili Järviö sanoo.

Heistä kumpikin on ollut nai-
misissa aiemminkin, ja molem-
milla on jo aikuiset lapset. He ta-
pasivat toisensa viisi vuotta sitten.

– Naimisiinmeno tuntuu tässä 
vaiheessa luontevalta sitoutumi-
selta, Järviö jatkaa.

Hyviä keinoja
riitojen selvittelyyn
Päivän mittaiseen kurssiin osal-
listui neljä pariskuntaa.

– Mukaan olisi mahtunut 
kymmenkunta paria, mutta vie 
aikansa, ennen kuin uusi toimin-
ta tulee tutuksi ja ihmiset uskal-
tautuvat mukaan, avioliittokou-
lun ideoinut Oulunsalon seura-
kuntapastori Jukka Joensuu to-
teaa.

Kurssilla käydään läpi avioliit-

Täytyisi aina 
muistaa 
huomioida se, 
että kummallakin 
on menneisyys 
ja omia 
toimintatapoja.

Oiva Pulkkinen

Raili Järviö ja Oiva Pulkkinen aikovat mennä naimisiin loppusyksystä tai ensi kesänä.  
– Häiden piti olla jo tänä kesänä, mutta tuli liian kiire, Järviö kertoo.

H e l i  Väy r y n e n

OULUN KARJASILLAN seurakunnan 
kanttori Ilkka Järviö on huomannut 
häämusiikkiin kohdistuvien toiveiden 
lisääntyneen etenkin nuorten parien 
keskuudessa.
 Järviö kertoo monien parien 
pyytäneen seremoniaan muun muassa 
elokuvamusiikkia.
 – Viimeksi soitin Indiana Jonesin 
tunnuskappaleen. Myös Pulmusten 
tunnaria toivottiin yksissä häissä.
Useimmiten toiveet ovat kuitenkin 
rakkauslauluja.

Helsingin Sanomat 
28. kesäkuuta

toon liittyviä toiveita ja käsityk-
siä pariskuntien omista lähtökoh-
dista. 

– Tarkoituksena on avartaa sy-
vällisesti yhteiselämän kysymyk-
siä ja tuoda ulkopuolisen ohjaa-
jan näkökulma aiheisiin, Joensuu 
jatkaa.

Teemoina olivat luottamus ja 
sitoutuminen, teot ja puheet, sek-
suaalisuus sekä riidat ja anteek-
si antaminen. Päivä alkoi lyhyillä 
luennoilla ja jatkui parityöskente-
lytehtävillä.

– Uskon, että tällainen työs-
kentely auttaa pariskuntia. Pyrin 
käsittelemään näitä asioita myös 
vihkiharjoitusten yhteydessä, 
mutta käsittely jää siinä aina niin 
suppeaksi.

Erityisesti riitojen ratkaisemi-
nen herätti kurssilla keskustelua. 
Sama teema kiinnosti myös Jär-
viötä ja Pulkkista.

– Riitelyyn tarvitaan taitoja ja 
toisen huomioon ottamista. Sii-
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Osallistutko kesätapahtumiin?Gallup

Ihmisiä

Leirinjohtaja odottaa lomaa

Juuso Heinänen toimii Oulun partiolaisten BPC-leirin leirinjohtajana.  
Leirin teema on televisio, ja myös sosiaalisen median käyttöä opetellaan. 

Vapaaehtoispestit uudes sa osoitteessa
Kysyimme maanantaina Oulun keskustassa, osallistuvatko ihmiset 
kirkollisiin tai muihin kesätapahtumiin.

TEKSTI: HELI VÄYRYNEN
KUVAT: RIITTA HIRVONEN

Seurakuntien lisäksi esimer-
kiksi monet järjestöt ja yhtei-
söt, kuten Oulun Diakonissa-
laitos (ODL), on hyödyntänyt 
Suurella Sydämellä -palvelua 
tehokkaasti värvätessään va-
paaehtoisia. 

Myös ODL käyttää jatkossa 
vapaaehtoistyo.fi-sivustoa. 

ODL:n yhteisötoiminnan 
päällikkö Minna Ruokangas 
toteaa siirtymisen uuden verk-
kopalvelun käyttäjäksi vaati-
neen viime päivinä hieman 
ekstratyötä.

– Ennen muuta suurin haas-
te on kuitenkin uuden domai-
nin markkinoinnissa, Ruokan-
gas sanoo.

RIITTA HIRVONEN

Olin viime viikolla Provinssi-
rockissa talkootyöntekijänä. Mui-
ta tapahtumia ei ole nyt suunni-
telmissa. Olen isosena Karjasillan 
seurakunnassa, ja saatan mennä 
loppukesästä isoseksi yhdelle rip-
pileirille, mutta riippuu töistäkin, 
menenkö.

INKA RYHÄNEN

Vanhuus vähentää menoja pik-
ku hiljaa. Ikää on jo yli 80 vuot-
ta. Etupäässä olen viettänyt ke-
sää kotona. Nyt päällimmäise-
nä mielessä on se, että pääsisim-
me lähtemään mökille, kunhan 
vointi sallii. Meillä on mökki 
Iissä.

SIMO VEIJO

Olen aina osallistunut seurakun-
nan ja kaupungin tilaisuuksiin ja 
käynyt paljon kirkossa. Tänä ke-
sänä mies sairastui ja oli kaksi 
viikkoa sairaalassa, joten olemme 
olleet kotona. Jospa se kesä tuli-
si myös meille nyt, kun aurinko-
kin paistaa.

ULLA VEIJO

Heinäkuun toisena päivänä Juuso Heinänen lomailee. 
Neljän päivän tauko on ansaittu, sillä leirijohtajana 
hän on viime kuukausina tehnyt yhdessä muun leiri-

toimikunnan kanssa satoja talkootunteja BPC-alueleirin jär-
jestelyissä. Oulun Kuusisaaressa järjestettävä leiri on yli kym-
menen oululaisen partiolippukunnan yhteinen ponnistus. 

– Tämä on ensimmäinen alueleiri kahteenkymmeneen 
vuoteen, ja siksikin harvinainen, että olemme ihan kaupun-
gin keskustassa, Heinänen kehaisee.

26.6.–1.7. järjestettävän leirin suunnittelu alkoi jo vuosi 
sitten. Ihan alkuvaiheissa Juuso Heinänen ei ollut mukana. 

– Olin armeijassa, kun minulle soitettiin ja kysyttiin, voi-
sinko olla käytettävissä leirijohtajaksi.

Kunnon partiolaisena Heinänen oli valmis haasteeseen. 
Kahdeksanvuotiaana partioon liittyneellä nuorella miehellä 
on takanaan 16 vuotta partiolaisena. 

Nykyisin hän on oman lippukuntansa, Putaan Vilkkai-
den, vaeltajaluotsi. Vaeltajat ovat yli 18-vuotiaita partiolaisia, 
ja vaeltajaluotsi ohjaa heidän toimintaansa. 

– Mukava harrastushan tämä on. Karatea tulee myös har-
rastettua satunnaisesti, Heinänen kertoo.

Partiolaisten mottoihin kuuluu olla apuna toisille. Sitä 
Heinänen tekee jatkossa myös ammatikseen, sillä hän opis-
kelee lääkäriksi. Opintoja on takana neljä vuotta, ja muuta-
mien lomapäivien jälkeen jatkuu kesätyö amanuenssina Raa-
hen sairaalassa. 

Leirijohtajana Heinänen on oppinut ”hirveästi uutta”. 
– Onhan tässä tullut paljon sellaista, mitä ei olisi osannut 

ajatellakaan, kuten montako näkkileipää 415 leiriläiselle pi-
tää tilata kuudeksi päiväksi, hän naurahtaa.

ELSI SALOVAARA

Elsi Salo
vaaraAvioliittokou lu 

antoi eväitä   arkeen
Sitoutuminen, seksuaalisuus ja riitely puhuttivat pariskuntia seurakuntien kurssilla

nä on myös meillä oppimista, Jär-
viö kertoo.

– Täytyisi aina muistaa huo-
mioida se, että kummallakin on 
menneisyys ja omia toimintata-
poja, Pulkkinen jatkaa.

Vakaumuksella tai
iällä ei ole väliä
Avioliittokoululaiset antoivat hy-
vää palautetta kurssista. Myös 
Järviö ja Pulkkinen suosittelevat 
kurssia muillekin.

– Kaikenikäisten kannattaa 
mennä rohkeasti mukaan, olipa 

vakaumus mikä tahansa, Pulkki-
nen kannustaa.

Seuraavaa avioliittokoulun 
ajankohtaa ei ole sovittu, mut-
ta Joensuun mukaan viimeistään 
ensi keväänä sellainen olisi tar-
koitus järjestää.

Järviön ja Pulkkisen piti avi-
oitua 25. heinäkuuta, mutta he 
siirsivät häitä muiden kiireiden 
vuoksi. Uusi ajankohta on joko 
loppusyksy tai ensi kesä.

– Hääpaikkakin oli jo varat-
tu Koiteliin. Meidät oli tarkoitus 
vihkiä ulkona, Järviö kertoo.

Heille häät ovat mukavat per-
hejuhlat, joihin kutsutaan lapsia, 
sukua ja ystäviä.

– Mutta mitään perinteisiä 
hääleikkejä meidän häissämme ei 
ehkä tule olemaan, Järviö sanoo.

– Eikö neidonryöstö kummin-
kin olisi mukava ohjelmanume-
ro? Pulkkinen ehdottaa pilke sil-
mäkulmassa.

HELI VÄYRYNEN
Lisätietoa avioliittokoulusta: 

www.romuromantiikkaa.fi

velussa on kyse. 
– Vapaaehtoistyo.fi-sivustoa 

on myös halvempi pyörittää, mi-
kä tarkoittaa esimerkiksi seura-
kunnille halvempia hintoja. 

Kalmanlehdon mukaan Suu-
rella Sydämellä -sivustoa käyttä-
neistä seurakunnista lähes kaik-
ki jo informoivat vapaaehtoistoi-
minnastaan uudessa osoitteessa.

Myös järjestöjä 
muutoksen edessä
Vaikka Kalmanlehto löytää muu-
toksesta hyviä puolia, ei hän vä-
hättele kiistasta aiheutunutta 
hämmennystä.

Suurella Sydämellä -verkko-
palvelu ehti tulla viime vuosina 
tutuksi isolle joukolle kansalai-
sia, jotka etsivät itselleen sopivia 
vapaaehtoispestejä. 

Diakonissa Katriina Sipilä, pastori Jukka Joensuu ja lapsi- ja perhetyön diakoni Kari Rekilä saivat Hietasaaren avioliittokouluun 
neljä pariskuntaa.

I l k ka Ku r j e nmä k i
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Seurateltta lämmitti sateessa
Haukiputaalainen Sami Myllymäki piti Rauhan Tervehdyksen pyynnöstä 
päiväkirjaa vanhoillislestadiolaisten suviseuroissa Vaasassa
Perjantai 26.6.
Seitsemänhenkinen perheem-
me heräsi jo kuudelta, sillä ha-
lusimme lähteä liikkeelle ennen 
kuin Vaasan päähän alkaa kertyä 
ruuhkaa. 

Pääsimme telttapaikallemme 
ilman jonotusta. Seura-alueen 
kosteimmat paikat opastettiin 
hienosti kiertämään.

Ensimmäiseksi pystytimme 
oman teltan, ja siinä vaiheessa tu-
likin jo kova nälkä.

Koko perhe lähti yhdessä liik-
keelle seurakentälle. Tämä en-
simmäinen kävelymatka omalta 
majapaikalta seurateltan lähei-
syyteen tuntui minusta tärkeäl-
tä hetkeltä. 

Kaiuttimista kuului tuttuja 
veisuita. Viimeisetkin työajatuk-
set unohtuivat silloin.

15.30 kuuntelimme ison teltan 
ulkopuolella penkeillä seurapu-
hetta. Teltan vieressä olevat pen-
kit ovat minun lempipaikkojani. 

SRK:n johtokunnan pu-
heenjohtaja Viljo Jun-
tunen kertoi perjantai-
na Vaasassa, että vanhoil-

lislestadiolaisen herätysliikkeen 
suhteet muualle yhteiskuntaan ja 
kirkkoon ovat hyvät ja toimivat.

Hän totesi myös, että vanhoil-
lislestadiolaiset pitävät ikävänä 
eduskunnan päätöstä muuttaa 
avioliittolakia.

– Se ei vastaa käsitystämme 
avioliitosta, joka Jumalan sanan 
mukaan on yhden miehen ja yh-
den naisen elinikäinen liitto, Jun-
tunen sanoi.

Sunnuntaina pidetyssä ju-

malanpalvelussaarnassa Jämsän 
kansanopiston rehtori Jukka Pa-
lolan saarnateksti kysyi, ovat-
ko toiset syntisempiä kuin toiset. 
Hän totesi kuitenkin, että toisten 
syntisyyden arvioinnin sijaan tu-
lee pohtia, miten minulle käy, kun 
kuolen.

Palola muistutti, että Raamat-
tu opettaa uskomaan armosta ja 
suhtautumaan jokaiseen ihmi-
seen lähimmäisenä, joka on Ju-
malalle rakas ja arvokas.

Vaasan suviseuroihin osallis-
tui lähes 80 000 seuravierasta yli 
30 maasta. Ensi vuonna suviseu-
rat pidetään Torniossa.

Viljo Juntunen otti kantaa avioliittoon

15.30 kuuntelimme 
ison teltan 
ulkopuolella penkeillä 
seurapuhetta. Teltan 
vieressä olevat 
penkit ovat minun 
lempipaikkojani. 
Niistä on hyvä 
bongailla tuttuja.

Niistä on hyvä bongailla tuttuja.
Iltapäivällä teimme seuraken-

tällä harvinaisen havainnon. Kes-
kellä aluetta, pikakahvipisteen lä-
hellä, oli haukan pesäpönttö. 

Haukkaemo kiinnosti kovasti 
seuravieraita. Monet ottivat valo-
kuvia pönttöön kiiruhtavasta lin-
nusta. 

Lauantai 27.6.
Aamulla heräsin vesisateeseen. 
Odotin seura-alueelta herätys-
kuulutusta ennen kuin nousin 
pystyyn. Lopulta kuului hyvän 
huomenen toivotus. Siihen yh-
distyivät Jumalan terve -terveh-
dys ja aamuveisuu.

Sade aiheutti sen, että aamu-
toimiimme kuului välinehuol-
toa. Aamukahvit joimme lastem-
me mummun ja papan asunto-
vaunulla. 

Sade jatkui yli puolenpäivän. 
Huono ilma karkotti seuraken-
tältä väkeä.

Kello yhden aikaan menimme 
isolle teltalle seuroihin. 

Jäätelömyyjät, pienet lapset, 
yrittivät turhaan saada kaupatuk-
si seuravieraille jäätelöä. Tuuli ja 
sade aiheuttivat kylmän olon il-
man jäätelöäkin. 

Kentälle muodostunut kura 
sotki vaatteet, ja oma olo oli epä-
siisti.

Myöhemmin iltapäivällä is-
tuimme seurateltassa, jossa oli 
onneksi lämmintä. Laulu kaikui 
hyvin sateesta huolimatta. 

Ilta yhdeksältä taivas oli pilve-
tön. Kymmeneltä seurateltassa oli 
vielä iltahartaus. 

23.30 kaiuttimista kuului kai-
kille yhteinen iltalaulu ja hyvän 
yön toivotus.

Sunnuntai 28.6.
Alueelle kajahti kovaäänisistä he-
rätys 8.30. Aamutoimiimme kuu-
lui muun muassa kumisaappai-
den pesua eilisen jäljiltä. 

Päivästä oli tulossa todella 
lämmin.

Kymmenen maissa lähdim-
me liikkeelle seura-alueelle ja 
menimme aivan toiselle puolelle 
kenttää tapaamaan vaimon van-
hempia. Siellä vieraili myös mui-
ta sukulaisia.

Iltapäivällä meidän piti vai-
mon kanssa levähtää omalla tel-

talla, sillä kulkeminen seuraken-
tällä auringonpaisteessa väsytti. 

Söimme ravintolassa puuroa, 
mutta nuorimmainen halusi il-
lalla vielä pizzan.

Päivän aikana kävimme use-
amman kerran seura-alueella. 
Hyvä ilma teki sen, että ihmisiä 
oli paljon liikkeellä.

Näimme päivän mittaan tut-
tuja – myös sellaisia, joita ta-
paamme vain kerran vuodessa 
suviseuroissa. 

Päällimmäinen keskusteluaihe 
oli itse kunkin kuulumiset, mut-
ta puheissa on viivähdetty myös 
niissä aiheissa, joita julkisuus on 
nostanut esille vanhoillislestadi-
olaisuudesta. Asioista puhutaan 
avoimesti. 

Kotiinpaluu alkaa vasta maa-
nantaina aamupäivällä.  

Riitta Hirvonen kirjasi ylös Sami 
Myllymäen päiväkirjamerkinnät.

Sami Myllymäki oli 
suviseuroissa koko 
perheensä kanssa. 
Kuvassa vaimo Mervi 
ja tytär Pauliina.

Ku va t :  K a r i  Ve n g as a h o

Pikakahvipisteen lähellä oli tuulihaukan pesäpönttö. Haukkaemo kiinnosti kovasti 
seuravieraita. Kamerat ja kiikarit olivat kovassa käytössä.
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Viljo Juntunen otti kantaa avioliittoon Kun luterilainen piispa Ir-
ja Askola vieraili Uspens-
kin katedraalin alttaril-
la maaliskuussa kesken li-

turgiaa Helsingin metropoliit-
ta Ambrosiuksen kutsusta, orto-
doksikirkon johto reagoi tapahtu-
neeseen voimakkaasti. Ulkopuo-
listen meneminen alttariin ei ole 
ainoastaan ei-suotavaa vaan sel-
västi kielletty ortodoksisessa pe-
rinteessä. 

Kesäkuun puolivälissä Eku-
meenisen patriarkaatin pyhä sy-
nodi – Suomen ortodoksikirkon 
korkein päättävä hallintoelin – 
antoi päätöksen Ambrosiuksen 
toimista. Synodin mukaan Ir-
ja Askolan vieminen katedraalin 
alttariin liturgiassa ja hänen ni-
mensä liittäminen esirukouksiin 
ortodoksisten piispojen rinnalle 
oli väärin.

Ambrosiuksen ratkaisu rikkoi 
kanonista perinnettä.

Mitkä  
kanonit?
Oulun metropoliitta Elia ei ota 
kantaa pyhän synodin päätök-
seen eikä koko ”askolakeissiin”. 
Hänen mukaansa ehdoton kuu-
liaisuus kirkon auktoriteeteille 
koskee erityisesti papistoa – siis 
juuri häntä. 

Metropoliitta kertoo sen si-
jaan, mikä on kanoninen perin-
ne, johon pyhä synodi nyt vetoaa.

– Yksi ortodoksisuuden yti-
messä oleva asia on kirkon 
2000-vuotinen elämä ja traditio. 

Vanhat 
kanonit 
velvoittavat 
Ortodoksisuudessa etsitään 
vastauksia nykyongelmiin 
yli tuhat vuotta vanhoista 
kanoneista

Varhaisimmat kanonit, kirkon 
säädökset, ovat peräisin kirkon 
alusta saakka. 

Kanonit ovat syntyneet ajan 
kuluessa kirkolliskokouksien, 
paikallisten synodien ja myös yk-
sittäisten piispojen ratkaisuista. 

Elian mukaan monet säädök-
set ovat muodostuneet kirkon eri-
laisissa ongelmakohdissa. 

Päivitystä  
aniharvoin
Oulun metropoliitta korostaa, että 
kanonista perinnettä ei voi muut-
taa kukaan yksittäinen henkilö ei-
kä sitä päivitetä tavan takaa. 

Uutta ortodoksista kirkollis-
kokousta suunnitellaan ensi vuo-
delle, jossa mahdollisesti tarkas-
tellaan myös joitakin yksittäisia 
kanoneita. Elia ei kuitenkaan sa-
no, että näin tulee tapahtumaan.

Edellinen ekumeeninen kirkol-
liskokous pidettiin vuonna 787.  
Uusia kanoneja on kirjattu myös 
tuon jälkeen, Elia täsmentää.

Kanoneilla  
ei lyödä ketään
Vaikka ortodoksikirkko hakee 
vastauksia kirkon solmukohtiin 
ikivanhasta perinteestä, kanoni-
en sisältöä voi arvioida käsillä ole-
vassa ajassa, piispa Elia sanoo.

– Kanoninen perinne ei ole lyö-
mäase. Sillä ei kuulu iskeä ketään 
päähän. Kanoneja saa kuka tahan-
sa tulkita, mutta vain piispat voi-
vat jakaa kanonista oikeutta.  

Elia korostaa, etteivät kanonit 
ole salaisia asiapapereita.

– Ne ovat suomennettu ja 
kaikkien luettavissa, Elia kertoo.

Suomeksi julkaistua kanonis-
ta kirjallisuutta löytyy esimerkik-
si Oulun kaupunginkirjastosta.

RIITTA HIRVONEN

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

Rauhan Tervehdyksen päätoi-
mittaja Heli Väyrynen siir-
tyy Lääkärilehden uutispääl-

liköksi. Väyryselle on myönnetty 
työloma Rauhan Tervehdys -leh-
destä. 

– Vuosi Rauhan Tervehdykses-
sä on ollut antoisa. Lehden kehit-
täminen jatkuu tästä eteenpäin-
kin osaavan ja innokkaan toimi-
tuksen voimin, pian Helsinkiin 
muuttava Väyrynen toteaa.

Vastaavana päätoimittajana 
toimii 27.7. alkaen vuoden lop-
puun saakka lehteä julkaisevan 

Roolit uusiksi Rauhan Tervehdyksessä
Rauhan Tervehdys ry:n hallituk-
sen puheenjohtaja, rovasti Han-
nu Ojalehto. 

Päätoimittajamuutos vaikut-
taa myös toimituksen muihin 
toimenkuviin. Lehden pitkäai-
kaisesta toimittajasta Riitta Hir-
vosesta tulee toimituspäällikkö, 
jolle siirtyy vastuu lehden teke-
misestä. 

Joitain päätoimittajalle kuulu-
neita hallinnollisia tehtäviä siirre-
tään yhdistyksen sihteerin Sakari 
Korven tehtäväksi. 

Rauhan Tervehdyksen toimit-

tajakuntaan palaa lehdessä ai-
emmin työskennellyt Minna 
Kolistaja. 

– Emmeköhän me tällä tii-
millä saa jatkettua laadukkaan 
seurakuntalehden tekoa, Oja-
lehto uskoo.

Vuodesta 1907 alkaen jul-
kaistu Rauhan Tervehdys il-
mestyy nykyisin 14 evankelislu-
terilaisen seurakunnan alueel-
la. Lehti jaetaan ilmaisjakeluna 
noin 94 000 kotitalouteen. 

ELSI SALOVAARA

Kanoneja saa kuka 
tahansa tulkita, 
mutta vain piispat 
voivat jakaa 
kanonista oikeutta.

Metropoliitta Elia

Metropoliitta Elia kertoo, ettei kanoninen perinne ole asia, jota hän tarvitsee viikoittaisessa työssään.   
– Traditio on työkalu, johon palaan vaikeissa kysymyksissä.

Eino Leinon lyriikkaa  
Kastellin runoillassa

Runon ja suven päivän perinteinen 
runoilta järjestetään maanantaina 
6.7. kello 18 Kastellin kirkossa.

Runoillassa kuullaan kansallisrunoili-
jamme Eino Leinon runoja laidasta laitaan.

– Leinolla on laaja tuotanto, joten tapahtu-
maan on koottu sekä tuttuja että hieman tun-
temattomampia runoja, kertoo runoillan puu-
hamies pastori Juha Vähäkangas.

Runoja lausuvat Eeva Holma, Pirjo 
Kauppinen, Hilkka Patja, Eeva-Kaarina 
Sarastamo ja Juha Vähäkangas. 

Tilaisuudessa lauletaan myös virsiä 
runojen lausumisen lomassa. Eino Leino vuonna 1903.

W
ikim

ed
ia
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Rukouksesta
syntyi siisti näytelmä
Salla Korteniemi heittäytyi näytelmään, joka syntyi 
taivaallisen näyn innoittamana

Salla Korteniemi kertoo ta-
pahtumasta parin vuoden 
takaa. Hän oli ajamassa 
autoa, kun kysyi rukoilles-

saan hyväntuulisesti Jeesukselta: 
”Mitä siistiä tehtäisiin tänään?” 

Salla kertoo hätkähtäneensä, 
kun koki saavansa vastauksen: 
”Oletko valmis?”

– Pysäytin auton ja näin selke-
än näyn näytelmästä. Se kertoisi 
nuorten uskosta ja erityisesti nii-
den nuorten aikuisten hiljaisesta 
uskosta, jotka eivät huutele suu-
reen ääneen asioitaan muille.

Tästä näystä – ja profetiasta – 
rovaniemeläisen Salla Kortenie-
men elämässä alkoi Uskon Jäljillä 
-teatteriprojekti, jonka lopputu-
los oli näytelmä. Se esitettiin ke-
säkuussa Valtakunnallisilla Lähe-
tysjuhlilla Rovaniemellä. 

Jo aiemmin keväällä näytel-
mää oli esitetty kaksi kertaa ro-
vaniemeläisille.

Mukana nuoria
useista seurakunnista
Uskon jäljillä -projektiin osallis-
tui parisenkymmentä nuorta niin 
luterilaisesta seurakunnasta kuin 
helluntaiseurakunnasta ja Vapaa-
kirkosta.

Korteniemi käynnisti Rova-
niemellä toimintaa ikäluokalle, 
joka usein ”tippuu ulos” seura-

hä paikka. Tätä pohtiessa kävim-
me kirkon alttarilla. 

– Myös sakastissa tunnuste-
limme, millainen paikka se oli 
meille.

– Eräällä kerralla kyselimme, 
mille uskossa saa nauraa. Yksi ai-
heemme oli, onko uskossa jota-
kin, joka pelottaa meitä. Jokainen 
mietti myös omaa uskon mat-
kaansa, Salla kertoo.

Näistä tapaamisista ja osallis-
tujien muistiinkirjoitetuista ko-
kemuksista luokanopettajak-
si opiskeleva Salla Korteniemi ja 
hänen opiskelijatoverinsa Lauri 
Kattilakoski kokosivat Uskon Jäl-
jillä -näytelmän käsikirjoituksen. 

Myös epäilijöitä 
osallistui projektiin
Salla kertoo, että Uskon Jäljil-
lä innosti mukaan Jumalaan us-
kovien lisäksi myös epäilijöitä ja 
ateistiksi itseään määritteleviä 
nuoria. 

Joukko yritti ymmärtää tois-
tensa erilaisia näkemyksiä ja maa-
ilmankatsomuksia.

– Näytelmämme ei siis pu-
hunut pelkästään uskosta, vaan 
myös epäuskosta.  Kaikkien osal-
listujien pohdinnat olivat samal-
la viivalla, Salla sanoo. 

Korteniemi on iloinen siitä, et-
tä häneen luotettiin projektin te-

kovaiheessa niin paljon, että Us-
kon Jäljillä -joukko sai kokoontu-
mistiloja niin luterilaisesta kuin 
Vapaakirkosta ja helluntaiseura-
kunnasta. 

Miten tästä
eteenpäin?
Luottamuksen rakentaminen 
seurakuntien työntekijöihin oli 
Sallalle tärkeää. Projektille syn-
tyi pelisäännöt, ja tapaamisis-
ta työntekijöiden kanssa tehtiin 
muistioita.   

Projektin etenemistä saattoi 
seurata puolentoista vuoden ajan 
myös Uskon Jäljillä -blogista. 

Salla Korteniemi sanoo draa-
man olevan hyvä keino tavoittaa 
nuoria aikuisia. 

Vaikka Uskon Jäljillä tapaami-
sissa pohdittiin ”syntyjä syviä”, 
vauhtiakin illoissa riitti. 

Eräällä kerralla koko joukko 
opiskeli esitystä varten beatbo-
xausta, rumpujen äänten matki-
mista suulla. Makeeta, Salla tuu-
mii vieläkin.

Salla Korteniemi ei osaa sanoa, 
uusisiko hän vielä joskus saman-
laisen, suuritöisen projektin. 

– Toisaalta nyt voisi olla erilai-
sen draaman vuoro, hän sanoo. 

RIITTA HIRVONEN

 Tavoitimme niitä jo 
aikuisuuden kynnyksen 
ylittäneitä, jotka 
opiskelujen jälkeen 
pohtivat, mihin uskovat 
elämässään ja miten 
uskovat.

Salla Korteniemi

kuntayhteydestä.
– Tavoitimme 18–30-vuotiaita 

nuoria aikuisia, niitä jo aikuisuu-
den kynnyksen ylittäneitä, jotka 
opiskelujen jälkeen pohtivat, mi-
hin uskovat elämässään ja miten 
uskovat.

Mukaan haettiin näyttelijöitä, 
laulajia, puvustajia, maskeeraajia 
sekä tekniikasta kiinnostuneita. 
Tarvetta oli myös jokapaikan on-
gelmankorjaajille. 

Näytelmä perustuu 
nuorten ajatuksiin
Projektiin mukaan tulleet ko-
koontuivat talven ajan pohti-
maan – usein kinkkisiäkin – us-
kon ja elämän kysymyksiä.

– Mietimme muun muassa 
omaa hyvyyttämme ja huonout-
tamme ja sitä, mikä meille on py-

Timo Soini kävi 
Sleyn juhlilla
Sastamalassa Pirkanmaalla 
järjestetty Evankeliumijuhla 
keräsi viime viikonlopun ai-
kana 17 000 kävijää. 

Määrä on suurin tällä vuo-
sikymmenellä järjestetyistä 
Evankeliumijuhlista.

Päivillä vieraili ulkominis-
teri Timo Soini. Soinin mu-
kaan politiikka on kovaa hom-
maa, jossa jatkuvasti täytyy 
miettiä, mitä tehdään ja ke-
neltä otetaan. 

– On kuitenkin asioita, joi-
den kohdalla ei voi joustaa. 
Näitä ovat avioliitto, elämän 
pyhyys ja eutanasia, hän pu-
hui.

Suomen Luterilaisen Evan-
keliumiyhdistyksen toimin-
nanjohtaja Lasse Nikkarikos-
ki iloitsi päivillä nuorten kävi-
jöiden suuresta määrästä.

Heinäpaali-
alttarilla
sanotaan tahdon
Ylikiimingissä
Ylikiimingissä sanotaan tah-
don heinäpaalialttarilla lau-
antaina, jolloin Sortolan tilal-
la (Kortesuontie 68) pidetään 
vihkihetki.

Päivä maalla -tapahtuman 
yhteyteen liitetty vihkihetki jär-
jestetään ensimmäistä kertaa.

– Tämä on ainutlaatuinen 
ja kiva vihkikokemus kesäises-
sä maalaisympäristössä, sanoo 
Oulujoen seurakunnan kirk-
koherra Satu Saarinen. 

Vihkimiset tapahtuvat ul-
koilmassa, ja sateen sattuessa 
on mahdollisuus siirtyä telt-
taan.

Toimituksen jälkeen tarjol-
la on kakkukahvit maksutta. 
Vihkipari voi kutsua tilaisuu-
teen mukaan läheisiään.

Vihkihetki järjestetään 4. 
heinäkuuta kello 14–16. Vihki-
pareja pyydettiin ilmoittautu-
maan kesäkuun loppuun men-
nessä Satu Saariselle. 

Lapsilla oma
tiekirkko
Tampereella
Kesälomareissulla Tampereel-
la voi tutustua Suomen aino-
aan lasten tiekirkkoon. Finlay-
sonin kirkko pitää kesän aika-
na ovensa auki erityisesti lap-
sivieraille.

Kirkkoon on tehty lapsil-
le oma alttari, jossa voi muun 
muassa leikkiä paikan pääl-
tä löytyvillä kerrontanukeilla. 
Kirkossa järjestetään kesän ai-
kana myös Lasten katedraalin 
kirkkovartteja.

Lasten katedraali toimii 
elokuun loppuun saakka.

R
iitta H

irvo
n

en

Salla Korteniemi teki nuorten aikuisten kanssa yhdessä näytelmä- ja kirjoitusprojektin, jonka syntytarinassa on yliluonnollisia sävyjä, kuten hän itse kuvailee hymyillen.
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Rantsilan kirkko juhlii tänä 
vuonna 230-vuotista ole-
massaoloaan. 

Varsinainen juhla pi-
dettiin huhtikuussa, mutta jo sitä 
ennen ehdittiin julistaa kilpailu, 
jossa haettiin nimeä seurakun-
nan kolmannelle vaivaisukolle. 

Juhannuslauantain jumalan-
palveluksen jälkeen koitti nimen 
paljastus. 75 ehdotuksen joukosta 
Rantsilan kappelineuvosto oli va-
linnut nimeksi Ukko-Franz. 

– Aika aktiivisesti tuli ehdo-
tuksia, ja mukana oli niin aikuis-
ten kuin lasten antamia ehdotuk-
sia, kertoo kappelineuvoston pu-
heenjohtaja Helena Lunki. 

Jykevä julistaja, 
ei heikko anelija
Nimeä Ukko-Franz ehdotti Kes-
tilästä kotoisin oleva, nykyisin 
Äänekoskella asuva Kauko Kari-
oja. Nimen perusteluissa Karioja 
toteaa, että vaivaisukko on varsin 
vahvaa tekoa. Hän näkeekin hah-
mon jo siksi enemmän julistajana 
kuin almujen pyytäjänä. 

Karioja muistuttaa, että Sii-
kajokilaakson historia I -teoksen 
mukaan ensimmäisenä Rantsi-
lan alueelle 1500-luvun puolivä-
lissä asettuneen talonpojan nimi 
oli Franz Eerikinpoika. Koko ky-
lä on nimetty hänen mukaansa. 

Helena Lunki kertoo, että eh-
dotuksissa oli myös myöhempien 
aikojen merkkihenkilöihin viit-
taavia nimiä. Selkeästi historialli-
nen yhteys koettiin positiivisena. 

– Rantsilassa on historiallis-
ten henkilöiden nimeä kantavia 
paikkoja, kuten Cananderin talo, 
mutta ei tätä ennen vielä yhtään 
Rantsilan nimeen viittaavaa.

Rantsilan vaivaisukosta 
tuli Ukko-Franz

• 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

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Sydänsuven

ASUMINEN  RUOKA  PERHE  TERVEYS  PUUTARHA  KÄSITYÖT  LUONTO  ELÄMÄÄ MAALLA

”LAMPAIDEN SEURA RENTOUTTAA.”

Kansallispuiston paimenet:

HÄÄPÄIVÄN TUNNELMA  EI UNOHDU

LUKIJOIDEN LEMPILEIPOMOT

7,90 € (sis.alv)

6-7 2015K E S Ä K U U

∙ loimuherkut∙kukkakortit∙hellehatut

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Hautauspalveluita

Kirkko on avoinna 
koko heinäkuun
Franz Eerikinpojan ajan jälkeen-
kin ranttiset ja muut suomalaiset 
ovat kokeneet paljon vaikeuksia. 

Karioja kirjoittaa: ”Jos annam-
me mielikuvituksessamme Franz 
Eerikinpojan katseen ulottua täs-
tä päivästä tulevaan, niin vaikeu-
det eivät sieltäkään puutu”. 

Tällä hän viittaa niin hengelli-
seen, henkiseen kuin aineelliseen 
hätään sekä yhteiskunnan muu-
toksiin.

”Tuntuu aivan, kuin Franz Ee-

rikinpoika nyt hahmosta käsin 
julistaisi: Ketään ei jätetä!” kuu-
luu perustelujen loppulause.

Rantsilan kirkko toimii kesäl-
lä tiekirkkona, joten kirkon ym-
päristön lisäksi sisätiloihin pää-
see tutustumaan 2.8. saakka kes-
kiviikosta lauantaihin kello 10–16 
ja sunnuntaisin kello 10–13. 

Kirkossa järjestetään opas-
tuksia 16.–17.7. kello 10, 11 ja 14. 
Tuolloin tapulissa on myös kahvi-
tarjoilu lähetystyön hyväksi. 

ELSI SALOVAARA

H i l l e v i  N u o l i o ja

Juhannuspäivänä otetussa yhteiskuvassa nimikilpailun voittaja Kauko Karioja, itse Ukko-Franz, Rantsilan kappelineuvoston 
puheenjohtaja Helena Lunki ja varapuheenjohtaja Elina Äijälä. Ukko-Franziksi nimetyn vaivaisukon on tehnyt Toni Iskulehto.
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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 5.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Teljän kirkosta Porista. Virret: 
334:5-8, 418:1-6, 168:1-5, 178:5
Su 5.7. klo 11 Herättäjäjuh-
lat Sotkamosta. Puhujina toi-
minnanjohtaja Simo Juntu-
nen, hiippakuntasihteeri Kati 
Jansa, rehtori Helena Ahonen 
ja piispa emeritus Voitto Huo-
tari, (nauhoitettu 4.7.2015).
Su 12.7. klo 10 Tampereen Ete-
läisen seurakunnan jumalan-
palvelus Härmälän kirkosta. 
Virret: 520:1-5, 727, 262:1-4, 
323:1,2,5, 225, 327
Su 12.7. klo 11 jumalanpalve-
lus Suomen Lähetysseuran Val-
takunnallisilta Lähetysjuhlilta 
Rovaniemen kirkosta. Saar-
naajana teologian tohtori Eero 
Junkkaala. Musiikissa mukana 
muun muassa Pyhän Tuomaan 
lapsi- ja nuorisokuoro Oulusta. 
(nauhoitettu 12.6.2015).

Su 5.7. klo 10 jumalanpalvelus  
Oulun tuomiokirkosta.
Su 12.7. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Kir-
si Merenheimo-Mäenpää ker-
too Laupiaasta samarialaisesta. 
Uusinta vuodelta 2005.
Su 12.7. klo 10 jumalanpalve-
lus Haukiputaan kirkosta. Vir-
ret: 813, 135, 484, 236: säkeis-
töt:1-3, 544, 517, 503, 228 ja 571: 
säkeistöt 1-3

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 5.7. ja 12.7. klo 10 jumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Ti 7.7. klo 6.15 aamuhartauden 
pitää pastori Mikko Salmi Ou-
lusta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 5.7. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa lähetyssihteeri Raija Kor-
honen kertoo vanhan etiopia-
laisen tarinan isästä ja pojista. 
Uusinta vuodelta 2007.
Su 12.7. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Kir-
si Merenheimo-Mäenpää ker-
too Laupiaasta samarialaisesta. 
Uusinta vuodelta 2005.
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 5.7. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lähetyssihteeri Raija Kor-
honen kertoo vanhan etiopia-
laisen tarinan isästä ja pojista. 
Uusinta vuodelta 2007.

Sotkamossa 3.–5. heinäkuuta 
järjestettävät Herättäjäjuhlat 
ovat kuultavissa Körttiradi-

on kautta. 
Vapaaehtoisvoimin toimitetta-

va kanava lähettää kaikki juhlien 
seurat ja välittää tunnelmia juh-
lakentältä haastatteluin sekä soit-
taa herännäishenkistä musiikkia. 

Lähetys alkaa perjantaina noin 
kello 15.45 ja päättyy sunnuntai-

na viimeisten seurojen jälkeen.
Koko Körttiradion anti lähete-

tään verkossa. Linkki lähetykseen 
löytyy juhlien sivulta: www.h-y.
fi/juhlat. 

Samassa osoitteessa ovat myös 
tiedot juhlien ohjelmasta ja ra-
dion muista kuuluvuusalueista 
taajuuksineen. Iskelmätoive Ou-
lu (98,7 MHz) välittää Oulun alu-
eelle osan seuroista. 

Facebookista asema löytyy ni-
mellä Körttiradio Sotkamo.

Herättäjäjuhlat ovat herännäi-
syyden suurin vuosittainen ta-
pahtuma, johon kokoontuu vuo-
sittain 30 000–40 000 kävijää. 

Vuonna 2016 Herättäjäjuhlia 
vietetään Vantaalla Myyrmäen 
urheilupuistossa.

Körttiradio välittää  
Herättäjäjuhlat FM-taajuuksilla ja verkossa

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 5.7. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Hannu 
Orava, Katja ja Juan Castillo, Kesäkuoro. Seimi.
Ma 6.7. klo 15-18 Toppilan Majakka-kahvio, 
Paakakatu 3. Ti 7.7. klo 18 Toppilan Majakka-ilta, 
Paakakatu 3. Ke 8.7. klo 19 Ystävän paikka. 
Su 12.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Niina Männistö, 

Hannu Orava, Duo Mainio. Seimi. Ma 13.7. klo 15.18 Toppilan Majakka-kahvio. 
Paakakatu 3. Ti 14.7. klo 18 Toppilan Majakka-ilta, Paakakatu 3. Ke 15.7. klo 12 
Gospel Riders Kauppatorilla ja klo 18 Linnasaaressa. Ke 15.7. klo 19 Ystävän 
paikka. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA! www.uskotv.fi

“Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihanhimo, 
silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, 
vaan maailmasta.”

La .4.7. klo 11 sapattijumalanpalvelus, saarna ja raamattutunti Markku Koivisto. La 
11.7.2015 klo 11 sapattijumalanpalvelus,  saarna Stanley Kongari, raamattutunti Eila 
Maunu. Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa sanan kuulolle!

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

Su 5.7. klo 11.00 
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

Su12.5. klo 11.00 
JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 2.7. klo 19 Lähde-ilta, Päivi Tuohimaa, Kyllikki Mettovaara. Su 5.7. klo 18 
Iltakirkko, Pirkko Mettovaara, Hannu Murhu, musiikki: Saara & Antto Vanhala. 
To 9.7. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Jacky Li. Su 12.7. klo 18 Ehtoollis-
kirkko, Toni Väyrynen, Risto Wotschke. 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!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Joka torstai klo 13 raamattu- ja rukouspiiri
Joka sunnuntai klo 11 kesähartaus ja kahvit

Muut seurakunnat

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Yhdistykset

“En pelkää vaarojen matkaa” 
Herättäjäjuhlat Sotkamossa pe 3. – su 5. heinäkuuta
Tervetuloa mukaan juhlille! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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

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

Su 5.7. Kesätauko, ei seuroja.
Su 12.7. Ei seuroja.

Anna palautetta ja voita lätkä!
www.rauhantervehdys.fi/palaute

Kesäillan sävelhartaudet 
jatkuvat elokuulle 
Haukiputaan ja Oulujoen 

seurakunnissa on tar-
jolla kesäillan musiik-
kia loppukesälle saak-

ka. Joissakin sävelhartauksissa 
on musiikin lisäksi mukana myös 
hartauspuhe.

Haukiputaalla sävelhartauk-
sia järjestetään torstaisin kello 20 
elokuun loppuun asti kirkossa ja 
seurakuntakeskuksessa.

Oulujoen seurakunnassa kesä-
illan musiikki soi kolmessa kir-
kossa. Oulujoen kirkon tilaisuu-
det järjestetään torstaisin 9.7., 
23.7. ja 6.8. kello 19. Niitä edel-
tää hautausmaakierros Oulujoen 
hautausmaalla. 

Ylikiimingin kirkossa musi-

soidaan 2.7., 6.8. ja 13.8. kello 20. 
Lisäksi Yli-Iin kirkossa on kaksi 
musiikkihetkeä keskiviikkoina 
8.7. ja 22.7. kello 19. Yli-Iin seura-
kuntatalossa on sävelhartaus kes-
kiviikkona 12.8. kello 19.   

Jäälin kappelissa järjestetään 
iltamusiikki-tilaisuus Suoma-
laista Suvea keskiviikkona 15.7. 
kello 19. 

Kaikkiin näihin musiikkita-
pahtumiin on vapaa pääsy.  Jois-
sakin tilaisuuksissa on myynnissä 
käsiohjelma, jonka voi ostaa ha-
lutessaan.  

Pe t t e  R i s s a n e n

Tenori Heikki Rainiota kuullaan torstaina 
2.7. Haukiputaalla.

Pihaseurat 
Eila ja Veikko Kovalaisella
Salmintie 14 Haukipudas
Su 12.7.2015 klo 15.00
Jumalan sannaa ja ylistystä
Patrick Dickson ja ystävät
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Jes. 66: 18–19
Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, 
ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. Ja 
heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän 
joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden 
kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, 
Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja 
rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta 
puhuttavan eivätkä nähneet minun kirkkauttani. 
Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen 
keskuudessa minun kirkkaudestani.

Ap. t. 26: 12–23
Paavali puhui:
    ”Näissä asioissa minä lähdin matkalle 
Damaskokseen. Olin saanut siihen ylipapeilta 
suostumuksen ja valtuudet. Mutta silloin, 
kuningas, minä matkaa tehdessäni 
puolenpäivän aikaan näin, miten taivaasta 
leimahti aurinkoakin kirkkaampi valo minun 
ja matkatovereideni ympärille. Me kaikki 
kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen 
sanovan heprean kielellä: ’Saul, Saul, miksi 
vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä 
vastaan.’ Minä kysyin: ’Herra, kuka sinä olet?’ 
Herra sanoi: ’Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 
Nouse jaloillesi. Minä olen ilmestynyt sinulle, 
koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja 
todistajakseni, kertomaan siitä, mitä nyt olet 
nähnyt ja mitä vielä olet näkevä, kun sinulle 
ilmestyn. Minä pelastan sinut oman kansasi 
käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut 
pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä 
ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja 
Saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat 
syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä 
on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala 
on pyhittänyt.’
    Tämän vuoksi, kuningas Agrippa, en voinut 
olla tottelematta taivaallista näkyä. Ensiksi 
Damaskoksessa ja Jerusalemissa, sitten joka 
puolella Juudeaa ja muiden kansojen parissa 
minä olen julistanut, että kaikkien tulee 
katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen 
ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa 
näkyy. Tästä syystä juutalaiset ottivat minut 
temppelissä kiinni ja yrittivät hakata minut 
hengiltä. Jumalan avulla olen kuitenkin selvinnyt 
tähän päivään asti ja voin nytkin täyttää 
todistajan tehtävääni, puhua sekä ylhäisille että 
alhaisille. Minä puhun vain siitä, minkä profeetat 
ja Mooses ovat ennustaneet tapahtuvan, en 
mistään muusta, puhun siitä, että Messiaan 
tuli kärsiä kuolema ja ensimmäisenä nousta 
kuolleista sekä julistaa valon sanomaa niin 
meidän kansallemme kuin muillekin kansoille.”

Mihin sinut kutsutaan?
Tulkaa mukaan!  Jeesuksen kehotus oli voimakas. Jokainen  jätti entisen ammattinsa 
ja liittyi Jeesuksen seuraan. Anna-Maija Raittila kuvaa Jeesuksen seuraajan elämää 
virressä 510: ”Sinä, Jeesus, Mestari hiljainen, et vaatimuksiin vie. Tulet vastaan seu-
raasi pyytäen ja itse olet tie. Enkä leipää, laukkua, sauvaakaan saa turvaksi matkalle. 
Otan yhden askelen kerrallaan ja pääsen perille.” Ilosanoman eteneminen on meidän-
kin tehtävä.

Viime kuukausina olen saanut kokea paljon rakkautta. Ensimmäisessä Johanneksen 
kirjeessä todetaankin: ”Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Juma-
lassa, ja Jumala pysyy hänessä.” Jumala rakastaa sinua, meitä kaikkia sellaisina kuin 
me olemme. Jumala ei näe meitä heikkoina ja langenneina, syntisinä ja armottomina, 
vaan Hän näkee meidät rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Jos kristinuskon kauneimman sanan ARMO kirjoittaa alaspäin, löydämme neljä 
sanaa, A: ansaitsematon, R: rakkaus M: meidän O: osaksemme. Armoa ei evätä kenel-
täkään. Se yhdistää meitä kaikkia.

Jumalan suuressa suunnitelmassa on meille jokaiselle annettu oma tärkeä tehtä-
vämme. Kasteen sakramentissa Jumala on kutsunut meidät jokaisen nimeltä omak-
seen: ”Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä 
olet minun.” 

Usko syntyy luottamuksesta Jumalan rakkauteen, huolenpitoon siitä, etten  ole sit-
tenkään yksin tässä maailmassa. Hän pitää minusta huolta, rakastaa myös minua. Usko 
rakastavaan ja armahtavaan Jumalaan helpottaa tukalaa oloani, nostaa ylös ja tuo rau-
han levottomuuteeni. Usko on heittäytymistä Jumalan varaan niin myrskyssä kuin 
tyvenessä, niin terveenä kuin sairaanakin.  

Tämä Jeesuksen antama tehtävä on edelleenkin voimassa. Tulkaa mukaan!

JUHA VÄHÄKANGAS
pastori, Karjasillan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 5.7.2015
Psalmi: Ps. 145:3–7
1. lukukappale: Jes. 66:18–19
2. lukukappale: 2. Tim. 3:14–17 tai Ap. t. 26:12–23
Evankeliumi: Mark. 3:13–19

Ansaitsematon

Rakkaus

Meidän
Osaksemme
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Juhannussunnuntai valkenee 
harmaana. Vaikka aamupäi-
vällä aurinkokin käy näky-
vissä, lähden ajamaan puo-

liltapäivin aavistuksenomaisessa 
tihkusateessa.

Kännykkäni navigaattori väit-
tää, että Oulusta Lumijoen Var-
jakkaan olisi vain 24,4 kilomet-
riä. Tämä epäilyttää, onhan jo 
Oulun keskustaan matkaa 12 ki-
lometriä. 

Onneksi lähden ajoissa liiken-
teeseen ja varaan matkaan tun-
nin. Mekaanisen naisäänen lu-
kemat ohjeet vievät perille ajois-
sa, vaikka kilometrimäärä onkin 
loppujen lopuksi tuplaten isompi.  

Varjakassa Perämeren ulappa 
avautuu eteen. Kalamyymälä on 
hiljainen, venesatamassa kelluu 
muutama paatti. Lähellä seisoo 
juhlavana myös tuulivoimala. 
Horisontissa niitä siintää enem-
mänkin. Opastekartan mukaan 
siellä on Hailuoto. 

Kuivalla maalla olevan Hai-
luoto-laivan vierellä käy kuhi-
na. Alkamassa on Lumijoen seu-
rakunnan kesän ensimmäinen 

Lumijoen rantakirkossa kuultiin meriseikkailu
rantakirkko, ja lisää tuoleja kan-
netaan ulos laivan sisällä sijaitse-
vasta kahvilasta. 

Taivas on pilvinen, mutta ei 
sada – onneksi, sillä yli satapäi-
nen kuulijajoukko ei mitenkään 
mahtuisi kahvilaan.

Paavalin merimatka  
ei haukotuttanut
Penkkirivien edessä, ulappa taus-
tanaan on pöytä, jolla seisoo hei-
nistä tehty risti. Kansakoulu-
maista tunnelmaa luo iso pahvi-
nen karttakuva, joka on otsikoitu 
Raamatun maat. Mietin, lienee-
kö se vain koriste, vai liittyykö se 
kirkkohetken ohjelmaan.

Kirkkoherra Markku Tölli 
karauttaa kurkkuaan ja kiittää 
kaikkia paikalle saapuneita. Sit-
ten lauletaan virsi. Sitä seuraa pu-
hetta ja taas lauletaan. Tai siis pi-
täisi laulaa. 

– Kas, mehän jo lauloimme 
sen vastausosionkin, huomaa 
kirkkoherra. 

Mutta se ei ole niin tarkkaa. 
Sitä paitsi ohjelmalappusessa on 
muitakin virsiä Suvivirrestä alka-

en. Sunnuntain teksti on Luuk-
kaan 17. luvusta. Se kertoo an-
teeksiantamisesta. 

Tekstin sanoman pohdiskelun 
jälkeen selviää pahvisen kartta-
kuvan tarkoitus.

– Näissä rantakirkoissa aion 
kertoa historiallisista merimat-
koista, meren äärellä kun ollaan, 
kirkkoherra Tölli kertoo. 

Tällä kertaa perehdytään Paa-
valin vankina tekemään matkas-
ta Kesareasta Roomaan. Kirkko-
herra aloittaa tarinan ja osoittelee 
mustalla sateenvarjollaan matka-

reittiä kartasta.
Matkan vaiheet menevät mi-

nulta hieman ohi, sillä päätän 
vaihtaa kuvauspaikkaa. 

Tähän saakka olen seisonut 
Hailuoto-laivan kannella, mutta 
meritarinasta hoksaan, että pi-
täähän minun saada itse laivakin 
kuvaan. Ilmeisesti tarina on kiin-
nostava, koska en havaitse näkö-
alapaikaltani yhtäkään hauko-
tusta.

Läksiäislahjaksi  
puhallettava pelastusvene
Paavalin meriseikkailujen jäl-
keen ohjelmassa on vahdinvaih-
to, kun pitkäaikainen suntio 
Hilkka Haaraniemi jää eläkkeel-
le. Hän on seurannut tapahtumaa  
tähän saakka eturivistä. 

Kun kirkkoherra pyytää hä-
net ja uuden suntion Matti Sota-
niemen eteen, siirryn puolestani 
eturiviin. 

Lumijoen seurakunnassa pa-
ri vuosikymmentä työskennellyt 
Hilkka Haaraniemi saa kirkko-
herralta rintaansa kirkon ansio-
merkin 20 vuoden palveluksesta. 

– Oho, nyt tuli reikä, oliko se 
goretexiä? Tölli kysäisee.

– Antaa mennä vaan, Haara-
niemi vastaa hymyssä suin.

Sitten seuraa kukkia ja varsin 
hauskat lahjat työyhteisöltä: pu-
hallettava pelastusvene ja anti-
bakteerinen pyyhe. 

– Hilkka ja Jarmo ovat kuu-
lemma lymynneet reissuillaan 
sellaisissa paikoissa, että nämä 
ovat tarpeen, kuuluu kirkkoher-
ran perustelu.

Viereisellä penkillä juuri mai-
nittu Jarmo Teräslahti istuu ja 
napsii kuvia hymyssä suin.

Työhanskat ja retkipyyhe 
uudelle suntiolle
Viranhaltijaksi pian siirtyvä Mat-
ti Sotaniemi puolestaan saa työ-
rukkaset ja minikokoiseen pus-
sukkaan pakatun retkipyyhkeen. 

– Töitä ja hikeä kun tulee jat-
kossa pukkaamaan. Pyyhe on va-
littu ihan koon mukaan, Tölli to-
teaa naama peruslukemilla Sota-
niemelle.

Lisäksi kassista paljastuu jo-
ka pojan unelma, lentokone va-

M a r jo  Ko sk i -Vä hä läP i k ku ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Lumijoen seurakunnan uusi suntio Matti Sotaniemi ja pitkäaikainen, eläkepäiville siirtyvä suntio 
Hilkka Haaraniemi saivat hauskat lahjat ja kukkasia päälle. Haaraniemi sai myös Kirkon ansiomerkin 
20-vuotisesta palveluksesta.

Uskontunnustuksen kaikki toistivat seisaaltaan.

Näissä 
rantakirkoissa 
aion kertoa 
historiallisista 
merimatkoista, 
meren äärellä kun 
ollaan.

Markku Tölli
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Oulujoen seurakunta tuo 
jumalanpalveluksen ky-
läläisten keskelle järjes-

tämällä maakirkkoja Ylikii-
mingissä ja Yli-Iissä syyskuun 
alkupuolelle saakka.

Maakirkko on jumalanpal-
velus, joka toimitetaan siel-
lä missä ihmiset muutenkin 
ovat. Maakirkkojen historia 
ulottuu siihen aikaan, kun 
kirkkomatkat olivat niin pit-
kiä ja hankalia, että pappi ja 
lukkari lähtivät itse seurakun-
nan luo saaristoihin ja tiettö-
mille taipaleille. 

Oulujoella tämä perinne 
käynnistyi viime kesänä Yli-

kiimingin kirkon remontin 
vuoksi. Kokemukset olivat 
niin rohkaisevia, että maa-
kirkkoja päätettiin järjestää 
myös tänä vuonna.

 – Maakirkot vetävät väkeä 
sankoin joukoin. Ne toteute-
taan aina yhteistyössä kylä-
läisten kanssa, kertoo Oulujo-
en kirkkoherra Satu Saarinen.

Ehtoollista maakirkoissa ei 
tarjota, mutta seurakunta kus-
tantaa kirkkokahvit. 

– Kesäisin mukana on myös 
lomalaisia. Maakirkko on yh-
teisöllinen koko kylän juttu, 
johon kaikki ovat tervetullei-
ta, toteaa Saarinen.

Lastenvirret raikuivat
kauppojen pihoilla

Kolme miestä pukee ylleen 
varpuspukua ruokakau-
pan edustalla Limingan 

Tupoksessa.
Miehet ovat Limingan seu-

rakunnasta; lastenohjaaja Ari 
Natunen sekä vapaaehtoiset 
Ismo Rönkkö ja Eero Juvonen 
valmistautuvat avaamaan las-
tenvirsikiertueen tämänpäi-
väisen musiikkituokion.

Rooliasu yllään Ismo Rönk-
kö istahtaa laatikkorummun 
ääreen. Ari Natunen kaivaa ki-
taran kotelostaan ja alkaa Eero 
Juvosen kanssa laulaa:

– Mua Jeesus rakastaa…
Ostoksille rientävät ihmi-

set hymyilevät varpuspukui-
sille esiintyjille. Jotkut pysäh-
tyvät kuuntelemaankin.

Limingan seurakunnan py-
häkoulutyö järjesti lastenvirsi-

kiertueen Kirkonkylän ja Tu-
poksen alueilla ensimmäistä 
kertaa tänä kesänä.

– Halusimme tällä vä-
hän erilaisella tapahtumalla  
tavoittaa ihmisiä, jotka eivät 
muutoin osallistu seurakun-
nan toimintaan, Ari Natunen 
kertoo.

Musiikkituokiot pidettiin 
lähinnä kauppojen ja huolto-
asemien edustoilla sekä torilla.

Tapahtumassa oli esillä Kir-
kon Ulkomaanavun lipas, jon-
ne sai lahjoittaa rahaa Nepalin 
maanjäristyksen uhreille.

– Aika mukavasti ihmiset 
ovatkin halunneet lahjoittaa, 
Natunen jatkaa.

Kiertue ilahdutti liminka-
laisia kolmen viikon ajan.

HELI VÄYRYNEN

Ari Natunen, Ismo Rönkkö ja Eero Juvonen esiintyivät Tupoksessa.

Lumijoen rantakirkossa kuultiin meriseikkailu
paa-ajalle. 

Lahjat tuntuvat huvittavan 
paikalla olijoita, ainakin vieres-
säni istuva pikkutyttö hihittää 
minkä ehtii.

 Ja sitten otetaan yhteiskuvia. 
– Hilkka ja Matti ensin, Jarmo 

Teräslahti ohjeistaa.
Kuuluu surinaa ja räpsymis-

tä, ja nappaan itsekin pari kuvaa.
– Ja nyt saa pappikin men-

nä mukaan, Teräslahti jatkaa, ja 
otamme lisää kuvia.

Matti on mies,  
joka osaa leipoakin
Kun kaikilla on hymy huulilla, 
on aika siirtyä kirkkokahveille. 
Virsilaulannan aikana rantakir-
kon osallistujille on jaettu ”kään-
teinen kolehti”, paperilappu, jol-
la saa lunastaa Hailuoto-laivan 
kahvilasta kahvia, omenapiirak-
kaa ja pannukakkua.

Tässä välissä suuntaan jututta-
maan pian entistä ja tulevaa sun-
tiota. 

– Suuret saappaathan tässä on 
täytettävänä, mutta sen verran on 
hyvä työyhteisö, että neuvoja saa 

kun kysyy, lausahtaa Matti Sota-
niemi. 

Inarista kotoisin oleva Sota-
niemi tietää, mitä häneltä kaiva-
taan. Työ on tullut tutuksi Hil-
kan sijaisuuksia tehdessä. Ja jo 
työilmoituksessakin luki, että 
esimerkiksi leipominen on hal-
littava. 

– Ja kyllä se onnistuukin, voin 
todistaa, huikkaa vaimo Marjut 
Sotaniemi vierestä kuuden kuu-
kauden ikäinen Hilla sylissään.

Eläkepäivinä Hilkka  
viihtyy satulassa
Hilkka Haaraniemellä riittää ju-
tuttajia. 40 vuotta Lumijoella 
asuneena hän on melkein kaik-
kien tuttu. Haaraniemen kolme 
lasta perheineen ovat tulleet mu-
kaan tilaisuuteen, vanhin poika 
aina Turusta saakka. 

– Ne kun kaipasivat minulta 
eläkkeellelähtöjuhlia, mutta kun 
en niistä innostunut, niin tulivat 
tänne, selittää Haaraniemi.

Vapaaherrattareksi hän on 
siirtymässä "vähän haikein mie-
lin".

 – Olen tykännyt työstäni. 
Olen sellainen, että aina pitää ol-
la paljon tekemistä. Siksi kai me 
Jarmon kanssa lomillakin aina 
pyöräillään, Hilkka Haaraniemi 
naurahtaa.

Kilometrejä kertyy polkemalla 
paitsi kotimaassa, myös Turkista, 
jossa he pyrkivät käymään vuo-
sittain. 

Kysyn, millaisia suunnitelmia 
energisellä Haaraniemellä on elä-
kepäiville. Vastauksesta huomaa 
ajatusten jo siirtyneen kesäase-
tuksille. 

– En aio ottaa mitään painei-
ta, vaan menen päivä kerrallaan. 

Paluumatkalla – jo tutuksi 
tullutta reittiä ajaessani – tuu-
min, että se kuulostaa mainiol-
ta ohjeelta jokaiseen elämänvai-
heeseen. 

ELSI SALOVAARA

Kesän seuraavat rantakirkot ovat 
sunnuntaina 12.7. ja Lumijoki-

päivien aikaan sunnuntaina 16.8. 
kello 13 alkaen.

Maakirkot Yli-Iissä ja Ylikiimingissä

Yhteisöllisyys 
elää maakirkoissa

12.7. kello 11 Yli-Iin Kierikkikeskuksessa (Pahkalantie 447) 

26.7. kello 12 Ylivuoton Maamiesseurantalolla 

                      (Puolangantie 2335)

23.8. kello 12 Metsästysseuran Horsman majalla Ylikiimingissä     

                      (Horsmantie 273)

30.8. kello 10 Ylitannilan toimitalolla Yli-Iissä (Ritvantie 658) 

6.9. kello 12 Ylikiimingin Joloskylällä Haaponiemen hallissa

                      (Kouluraitti 15)

Kesällä 
seurakunnissa 
kokoonnutaan 

ulkosalla!

H
eli V

äyryn
en

Kirkkoherra Markku Tölli kertoi Lumijoen Varjakassa 
pidetyssä rantakirkossa Pietarin merimatkasta. 
Rantakirkkoon osallistui yli sata henkeä.
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Menot Oulun seurakunnissa 1.–15.7.2015

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 (suljettu 6.–26.7.2015)
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

Tänä kesänä noin 260 
tiekirkkoa ympäri 
Suomen avaa oven-
sa vierailijoille. 

Oulun ev.lut. seurakun-
tien kirkoista tiekirkkoja 
ovat Oulun tuomiokirkko, 
Kiimingin kirkko ja Hau-
kiputaan kirkko, jotka toi-
vottavat niin matkailijat 
kuin paikkakuntalaisetkin 
tervetulleeksi taivaalliselle 
hengähdystauolle.

Tiekirkot sijaitsevat hy-
vien kulkuyhteyksien var-
rella, pääteiden läheisyy-
dessä. Perille kirkkoihin 
löytää seuraamalla tiekirk-
kojen virallista liikenne-
merkkiä.

Kirkot tarjoavat mah-
dollisuuden hetken hiljen-
tymiseen, mutta myös mo-
nenlaista kiinnostavaa näh-
tävää ja koettavaa. 

HAUKIPUTAAN KUVAKIR-
KOSSA (Kirkkotie 10) esi-
merkiksi pääsee ihastele-
maan Suomen merkittä-
vimpänä barokkityylise-

Tiekirkot kutsuvat 
taivaalliselle tauolle 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Aaro Eemil 
Paaso.
Haukipudas: Eeli Onni Juha-
ni Lepistö, Rasmus Otto Ilma-
ri Ojakoski, Eliel Okko Benja-
min Kiviahde, Samuli Esko 
Matias Oikarinen, Aleksi Ju-
ho Elias Vainikka, Iida Aliina 
Ojala, Oliver Lenni Johannes 
Kovalainen, Ellen Olivia Simi-
lä, Otso Ilmari Määttä, Ade-
lia Helmi Elisabet Nissilä, Nii-
lo Eelis Tapionpoika Veteläi-
nen.
Karjasilta: Peetu Johannes 
Anttila, Laila Vilma Orvokki 
Halonen, Aapi Jalmari Hin-
tikka, Elli Vilhelmiina Hälik-
kä, Otso Eeti Teronpoika Kal-
lunki, Emma Eveliina Knuut-
ti, Daniel Kaapo Antero Kok-
ko, Kerttu Elise Kärkkäinen, 
Ella Adette Lydia Lang, Erik 
Olavi Mikael Lotvonen, Os-
si Markus Moilanen, Lau-
ra Maria Mäntyvaara, Ilona 
Katariina Niva, Adessa Olivia 
Närhi, Sini Ellen Unelma Pis-
temaa, Maija Ester Katarii-
na Sarjanoja, Jeremias Kristi-
an Seppälä, Eeli Juuse Elme-
ri Severinkangas, Joona Olavi 
Suutari, Joose Iisakki Vinkki, 
Martti Armas Vuorinen, To-
mi Jeremias Isoaho, Eetu Oli-
ver Koramo, John Arthur Jo-
hannes Sahlström, Milo Oli-
ver Simonen, Louna Inga Syl-
via Ylimäki.
Kiiminki: Matti Oskari Kor-
pi, Luca Johan Petteri Ranua, 

nä sommitelmana pidettyä 
Mikael Toppeliuksen Vii-
meistä tuomiota. 

Kirkko on avoinna 21.8. 
saakka maanantaista per-
jantaihin kello 10–18. Kir-
kossa on paikalla myös opas. 

Noomi Inkeri Kettunen.
Oulujoki: Juho Veikko Ola-
vi Helppi, Moona Adele Kel-
losalo, Oosa Linnea Luoma, 
Hertta Maria Josefina Län-
dén, Malva Ingrid Niemikor-
pi, Väinö Mattias Oliver Park-
kisenniemi, Aada Helmiina 
Pekkala, Aisla Erika Pohjo-
la, Alisa Inkeri Sarajärvi, Elia 
Iisakki Taskila, Ella Anniina 
Vidnäs, Elsa Aili Sofia Haa-
taja, Miia Eliisabeth Holmi, 
Manu Lennart Koskelo, Aa-
ron Jaakko Antero Oba.
Oulunsalo: Netta Enna Ilona 
Haukipuro, Viljo Eemil Veik-
kolainen, Iikka Heikki Eevert 
Liuska, Enna Säde Anneli Ma-
java, Luukas Mikael Koivupe-
rä, Lilja Helmi Aurora Kurun-
lahti, Tommi Jeremias Kor-
pela.
Tuira: Anton Juhani Aho, En-
ni Viola Finnilä, Edvard Kalle 
Samuel Gullsten, Elmeri Us-
ko Oskari Hernetkoski, Ant-
to-Viljami Eemil Kivilahti, 
Mitsuru Kudo, Seela Maria 
Kuha, Suvi Maria Leppäjärvi, 
Aada Maarit Susanna Niemi-
nen, Ari Pentti Tapio Niemi-
nen, Ilmari Otto Aapeli Pyyk-
könen, Peetu Simeon Rau-
daskoski, Lea Olivia Rönkä, 
Sampo Oskari Rönkä, Niina 
Liisa Susanna Savolainen, Al-
va Liidia Tokola, Ukko Ante-
ro Väänänen, Elea Maria Vic-
toria Aikio, Mila Kokoé Cari-
na Hyvönen, Fanni Elvi Vana-
mo Isola.

Kirkkovierailun ohessa 
voi pysähtyä kahville kir-
kon läheisyydessä sijaitse-
vaan Wirkkulaan, jonka 
vohvelikahvila on avoinna 
10.7. saakka maanantaisin, 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja 

perjantaisin kello 12–15 ja 
torstaisin kello 17–20.

KIIMINGIN KIRKOSTA 
(Kirkonniementie 8) löy-
tyy myös Toppeliuksen töi-
tä kauniin puukirkon altta-
riseinältä. Kirkkoon pääsee 
tutustumaan oppaan avus-
tuksella 31.7. saakka maa-
nantaista perjantaihin kel-
lo 12–18.

OULUN TUOMIOKIRKKO 
(Kirkkokatu 3a) on avoin-
na yleisölle kesä-, heinä- ja 
elokuussa joka päivä kello 
9–21. Opastettuja kierrok-
sia järjestetään maanantai-
sin kello 18.30. 

Kirkon kellarissa, alt-
tarin alla sijaitseva Cafe 
Kryptan kesäkahvila sekä 
kahvilan pieni käsityöpuo-
ti ovat avoinna 28.8. saak-
ka maanantaista torstaihin 
kello 10–20 ja perjantaisin 
kello 10–15.

Lue lisää tiekirkoista: 
www.tiekirkot.fi

Vihityt
Tuomiokirkko: Anssi Jere-
mias Huhtala ja Satu Anni-
ka Luokkanen, Pekka Johan-
nes Romppainen ja Mariel 
Pauliina Mikkola, Sakari Wil-
helm Turtinen ja Sonja Hele-
na Aho, Juha Tapani Kaare-
la ja Paula Annukka Kantola.
Karjasilta: Niko Juho Mika-
el Romppainen ja Maiju Mat-
leena Lesonen, Olli Juhana 
Hökkä ja Annu Eveliina Illi-
kainen, Ari Tapio Siikanen ja 
Mari Susanna Vepsäläinen.
Kiiminki: Pasi Einari Härkö-
nen ja Pia Maria Johanna 
Joona.
Oulujoki: Miikka Veli Johan-
nes Heikkilä ja Jenni Maria 
Määttä, Tatu Erik Kuronen 
ja Maarit Emilia Tikka, Mar-

kus Samuel Virpi ja Anna-So-
fia Hekkala, Joonas Sakari 
Mäntymaa ja Heidi Katarii-
na Kursu, Tapani Antero Ku-
runlahti ja Johanna Marjaa-
na Stenudd, Valle Erkki Mar-
jala ja Reetta Karoliina Simo-
nen, Jyrki Petteri Saarela ja 
Anna Kaarina Runtti.
Oulunsalo: Riku Veli Oska-
ri Pitkälä ja Jenna Henriikka 
Paaso-Rantala.
Tuira: Marko Tapani Papu-
nen ja Johanna Adele Eerika 
Tomperi, Ossi Johannes Hen-
tilä ja Sofia Wilhelmiina Kar-
jula, Ville Veikko Tiinanen ja 
Riitta Kristiina Pehkonen, Ti-
mo Petteri Paavola ja Niina 
Julianna Kähtävä, Jesse Ant-
ti Arponen ja Emmi Pauliina 
Ivola, Timo Juhani Muhonen 
ja Elina Elisabet Haapalahti. 

xx
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Kiimingin kirkko on avoinna koko heinäkuun.
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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 2.7. klo 18–
18.15 Oulun tuomiokirkko. Il-
tahetki Raamatun ja rukouk-
sen äärellä, Lyly Rajala.
Messu su 5.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Kai-
do Soom ja avustaa Ari-Pekka 
Metso. Kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi ja radio Pooki.  
Varttihartaus to 9.7. klo 18–
18.15 Oulun tuomiokirkko. Il-
tahetki Raamatun ja rukouk-
sen äärellä, Tuula Kuha.

Messu su 12.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Han-
na-Maija Ollanketo ja avus-
taa Kaido Soom. Kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki ja urku-
rina Péter Marosvári. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Varttihartaus to 16.7. klo 18 
–18.15 Oulun tuomiokirkko. 
Iltahetki Raamatun ja ruko-
uksen äärellä, Pertti af Häll-
ström.

Lapsille ja
lapsiperheille

Varttipyhäkoulu to 2.7., 9.7., 
ja 16.7. klo 18–18.15 Oulun 
tuomiokirkko Pikkupyhäkou-
lu kirkon lastenpaikassa.

Oulun seurakunnat on myös Facebookissa. Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/oulunseurakunnat

Harrastukset ja kerhot
Kesäkahvila, Cafe Krypta 
ja pieni käsityöpuoti Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Avoinna ma-to 10–20, pe 10–
15. Oulun tuomiokirkko on 
avoinna joka päivä kello 9–21.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa ma 6.7. ja 
13.7. klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä Isokatu 17. Ko-
tikäyntipyynnöissä voitte ol-
la yhteydessä suoraan oman 
alueen työntekijään.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Minta Eliina 
Herukka 89, Simo Matti Mo-
nonen 87, Veli Pekka Saka-
ri Nikki 70, Aili Anita Ojan-
suu 95. 
Haukipudas: Bertta Helena 
Kaikkonen 98, Viljami Aa-
ron Pirilä 5 pv, Liisi Lemmit-
ty Jukarainen 92, Anja Matil-
da Haipola 84.
Karjasilta: Olli Antti Val-
demar Hyry 55, Eila Kaari-
na Ihalainen 84, Vilho Uole-
vi Komulainen 72, Anna Kai-
sa Kuukasjärvi 82, Pentti Jo-
hannes Tornberg 81, Maire 
Inkeri Ylitalo 85, Siiri Teller-
vo Kaan 92, Kari Martti Kais-
to 69, Tauno Jaakoppi Vik-
stedt 74.
Kiiminki: Kuolleena syntynyt 
enkelipoika Mikael Huotari, 
Martti Ilmari Kakko 70.
Oulujoki: Matti Keijo Ola-
vi Martinkauppi 70, Eino Ju-
hani Ramberg 81, Erkki Allan 
Koivusaari 64, Pentti Ante-
ro Lauronen 77, Martti Ola-
vi Itälahti 91. 
Oulunsalo: Kerttu Sofia Kot-
karanta 86, Pentti Olavi Re-
mes 64.
Tuira: Anna-Maija Byström 
89, Teuvo Tapio Hämeenaho 
54, Leila Anneli Louhelainen 
69, Eila Elina Marjatta Moi-
lanen 81, Alli Margareta Mä-
kinen 94, Tauno Ensio Ollak-
ka 64, Rauno Antero Pentti-
lä 52.

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. 

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

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 €.

Oulun hautausmaakierrokset 
Intiössä
maanantaina 6.7. klo 18–20 Oulun hautausmaalla. 
Teemana: Kaiken takana on nainen! 
maanantaina 13.7. klo 18–20 Oulun hautausmaalla. 
Teemana: Tervaporvareita ja kuvernöörejä 
Lähtöpaikka kierroksille on Oulun hautausmaan pää-
portilla (Kajaanintie 1). Muutokset teemoissa ovat 
mahdollisia esim. oppaiden sairastumistapausten vuok-
si. Kierroksille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Oulujoella
torstaina 10.7. klo 17.30 Oulujoen hautausmaalla. 
Kierroksella tutustutaan hautausmaan lisäksi myös 
Oulujoen yli satavuotiaaseen, Pohjois-Suomen aino-
aan säilyneeseen puujugendkirkkoon. Kierroksen jäl-
keen on mahdollista osallistua klo 19 myös Kesäillan 
musiikkihetkeen Oulujoen kirkossa. 

Varttihartaudet ja -pyhäkoulut 
kutsuvat koko perheen tuomiokirkkoon
Oulun tuomiokirkossa 
rauhoitutaan kesätorstai-
sin vartin mittaisten har-
tauksien merkeissä. Va-
paaehtoisten kirkonisän-
tien pitämiä varttiharta-
uksia järjestetään tänä ke-
sänä ensimmäistä kertaa. 

– Tarkoituksena on 
tarjota ihmisille kesäl-
lä paikka, mihin voi tul-
la rauhoittumaan ja hil-
jentymään. Samalla ou-
lulaisilla on mahdollisuus 
tutustua omaan kotikirk-
koon, kertoo Oulun tuo-

miokirkkoseurakunnan 
kappalainen Anna-Mari 
Heikkinen. 

Pituutensa puolesta 
varttihartaudet sopivat 
mainiosti myös turisteille.

Aikuisten hiljenty-

essä varttihartauksissa 
perheen pienimmillä on 
mahdollisuus osallistua 
samaan aikaan varttipy-
häkouluun, joka järjeste-
tään Oulun tuomiokirkon 
lastenpaikassa. 

Varttihartaudet ja -py-
häkoulut ovat torstaisin 
kello 18–18.15 elokuun 
loppuun 27.8. saakka. Ti-
laisuuksien jälkeen osal-
listujilla on mahdollisuus 
kahvitella tuomiokirkon 
Cafe Kryptassa, joka on 
avoinna kello 20 saakka. 



16 Rauhan Tervehdys  |  Nro 22  |  1.–15.7.2015

Menot Oulun seurakunnissa 1.–15.7.2015

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

Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa Au-
likki Rinta-Säntti, kanttorina 
Sari Wallin.
Konfirmaatiomessu su 12.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa 
Jenna Puolakanaho, kantto-
rina Sari Wallin.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. Hox! 6.7. ei ole päi-
vystystä, seuraava päivystys 
13.7.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 5.7. klo 
12 päiväseurat ry, Tapio Kuk-
ko, su 12.7. klo 14 seurat Jaa-
rankartano, Ilkka Alakärppä, 
su 12.7. klo 17 seurat ry, Ilkka 
Alakärppä.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 10 kirkossa, toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, saarna Leena 
Brockman, kanttorina Han-
nu Niemelä. Konfirmoitava-
na kesän 3. leiririppikoulu-
ryhmä.
Konfirmaatiomessu su 12.7. 
klo 10 kirkossa, toimittaa 
Jaakko Tuisku, saarna Sami 
Puolitaival, kanttorina Kai-
sa Säkkinen. Konfirmoitava-
na kesän 4. leiririppikoulu-
ryhmä.
Nuotioilta ke 8.7. klo 18 Kur-
tinhaudalla Martinniemessä, 
Luotsiasemantie 83. Yhteis-
laulua, hartaushetki, ilta-
kahvit ja makkaranpaistoa. 
Oma tuoli mukaan. Nuoti-
oiltaa kanssasi viettämässä 
pappi, kanttori ja diakonia-
työntekijä.

Lapset ja lapsiperheet
Leikkipuistopyhis! ke 1.7. 
klo 10–10.30 Raappanan-
puiston leikkipaikka, Kivinie-
mi ja to 2.7. klo 10–10.30 Nii-
lonrinteen leikkipaikka, Haa-
pakangas. Tervetuloa kaikil-
le avoimeen, iloiseen leik-
kipuistopyhäkouluun laula-
maan, leikkimään ja kuunte-
lemaan Taivaan Isästä. Sää-
varauksella! Tiedustelut, p. 
040 512 8224.

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 sävelhartaudet 
torstaisin klo 20 kirkossa. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talo-
udellisen avun hakemiseksi 
p. 044 7310 232.
Retki kukka- ja eläinpuisto 
Escurialiin työnhakijoiden 
perheille ke 5.8. Ks. erillinen 
ilmoitus. 

Muut menot
Lukupiiri aloittaa ma 24.8. 
klo 18 srk-keskuksen neuvot-

teluhuoneessa. Syyskauden 
ensimmäinen kirja on Me-
rete Mazzarella: Illalla pela-
taan Afrikan tähteä. Syksyn 
muut käsiteltävät kirjat ovat:
21.9. Sirpa Kähkönen: Gra-
niittimies, 26.10. Sirpa Ala-
koski: Sikalat sekä 23.11. De-
lidani Sarah: Jakarandapuun 
lapset.
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon Kirkko sunnuntai-
sin klo 13. Kesän lasten ja 
nuorten leirit: tiedustelut ja 
ilmoittautumiset Säde Pokka 
p. 044 0510 405.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 5.7. klo 18 
ry:llä, seurat su 12.7. klo 18 
ry:llä. Kello: seurat su 5.7. klo 
17 ry:llä.

Jäälin 
kappelin 
jumalan-

palvelukset 
ovat kesätauolla 

30.8. asti.

Kirkkoherra Pauli Niemelä lomalla 6.–26.7.
vs. kirkkoherra 6.–12.7. Miia Seppänen 
vs. kirkkoherra 13.–26.7. Seija Helomaa

Kiimingin kirkko 
on tiekirkkona 

avoinna 
ma–pe 22.6.– 31.7. klo 12–18

Kesäillan sävelhartaus 
torstaisin klo 20 Haukiputaan kirkossa. 

To 2.7.  Heikki Rainio tenori ja Hannu Niemelä urut. 
Iltahartaus rovasti Juhani Pitkälä. 
To 9.7. Petri Komulainen käyrätorvi, Harri Lidsle tuuba 
ja Jan Lehtola urut. Liittyy Konsertti tuli kylään 
-produktioon. Iltahartaus Juha Sarkkinen. 
To 16.7. Seeli Toivio sello ja Elias Niemelä urut. 
Iltahartaus Sami Puolitaival. 

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 

Retki työnhakijoiden perheille 

kukka- ja eläinpuisto Escurialiin 
keskiviikkona 5.8. 
 
Lähtö klo 9 Kauppakuja 2 pihalta, perillä eläinpuistos-
sa n. klo 10. Kukka- ja eläinpuistosta lähdetään ruokai-
lemaan Linnanmaalle RAXiin klo 12.30. Ruokailun jäl-
keen klo 14.45 lähdemme takaisin Haukiputaalle. 
Retken hinta 5€/hlö, alle 3-v. ilmaiseksi. Hinta sis. mat-
kat, sisäänpääsyn eläinpuistoon ja ruokailun. Ilmoittau-
tuminen ja maksu pe 17.7. mennessä Linkki-kirppiksen 
kassalle, Kauppakuja 2, Haukipudas. Järjestävät Hau-
kiputaan työnhakijat ry ja Haukiputaan seurakunta. 

Haukiputaan kirkko on 
tiekirkko ja avoinna 
1.6.–21.8. ma–pe klo 10–18, 

jolloin myös kirkon opas on paikalla.

Kesämusiikkia
Kiimingin seurakunnassa 

Lauluhetki En pelkää vaarojen matkaa 
keskiviikkona 1.7. klo 19 seurakuntakeskuksessa.
Siionin virsiä kesäillassa.
Puhe Anna-Maaria Ahonen ja Seija Lomma.
 
Suomen suven säveliä 
keskiviikkona 15.7. klo 19 Jäälin kappelissa.
Sibeliusta, Merikantoa, Kaskea ym. suomalaista 
soittaen ja laulaen. 
Merja Pyykkönen, viulu, Katri Nikula, piano 
Marjut Uusitalo, laulu, Sari Wallin, piano.
Iltahartaus Harri Isopahkala.

Sävelhartaus
keskiviikkona 12.8. klo 19 seurakuntakeskuksessa.
Sävelhartaus, Pirjo Mäntyvaara, sopraano, 
Tommi Hekkala, baritoni, Jarkko Metsänheimo, 
urut ja piano. Iltahartaus Pauli Niemelä.

Sävelhartaus
keskiviikkona 26.8. klo 19 seurakuntakeskuksessa.
Jari Leskelä, tenori, Risto Ainali, urut, mieskvartetti.
Iltahartaus Seija Helomaa.

Sydämellä
Kaija Martinin 1-vuotismuistoseurat

perjantaina 24.7. ehtoolla 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Järjestää: PPKL yhdessä seurakunnan kanssa

Olet tervetullut muisteloihin, 
viisikielistä laulamaan!
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Sunnuntaina 5.7.
Messu klo 10 Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Riitta Ojala. Kolehti seurakuntien diakoniatyötä 
tukevan Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnan 
kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. 

Konfirmaatiomessu klo 10 Kastellin kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton, avustavat Katja Ylitalo ja Joonas 
Vapaavuori, kanttorina Ilkka Järviö. Kastelli 3 -ryhmän 
konfirmaatio. Kolehti seurakuntien diakoniatyötä tukevan 
Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen 
Kirkkopalveluiden kautta. 

Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Riitta Ojala. Kolehti seurakuntien diakoniatyötä 
tukevan Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnan 
kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. 

Sunnuntaina 12.7.
Konfirmaatiomessu klo 10 Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Maija Konttinen, avustaa Tiina Siloaho, 
kanttorina Juha Soranta. Karjasilta 3 -ryhmän konfirmaatio. 
Kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme 
tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirkkohallituksen kautta. 

Messu  klo 10 Kastellin kirkko. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti Pohjois-Suomen 
tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen 
Kirkkohallituksen kautta. 

Messu  klo 12 Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti Pohjois-Suomen 
tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen 
Kirkkohallituksen kautta. 

Konfirmaatiomessu klo 14 Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Maija Konttinen, avustaa Tiina Siloaho, kanttorina 
Juha Soranta. Karjasilta 4 -ryhmän konfirmaatio. 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
Katso messut erillisestä il-
moituksesta.
Raamattupiiri ke 8.7. ja 22.7.  
klo 18, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri  to 2.7.,  to 9.7. 
ja to 16.7. klo 18 Maikkulan 
kappeli.

Lapsille ja perheille
Perheiden kesäilta ti 28.7. 
klo 18 Lämsänjärven kau-
punkileirikeskuksessa (Hiih-
tomajantie 2). Luvassa mu-
kavaa yhdessä olemista ja 
tekemistä, makkaranpais-
toa ja hiljennymme yhdessä 
hetkeksi. Lämpimästi terve-
tuloa. Lisätietoja Mari Jääs-
keläinen p. 040 5747 109 tai 
mari.jaaskelainen@evl.fi.

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. Muis-
sa asioissa voit ottaa suoraan 
yhteyttä alueesi diakonia-
työntekijään.
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.

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
23.7. ja 20.8. klo 13 Kastellin kirkolla ja
2.7. 16.7. ja 30.7. klo 12 Kaakkurin kirkolla sekä 
9.7. ja 13.8. klo 13 Karjasillan kirkolla. 
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Runon ja suven päivän 
RUNOILTA 

Eino Leinon lyriikasta
ma 6.7.2015 klo 18 Kastellin kirkossa

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. 
Kanttorina toimii Laura Kunnari. 

Olet tervetullut!  Vapaa pääsy!

Runon ja suven päivän 

runoilta 
Eino Leinon lyriikasta 

maanantaina 6.7. klo 18 
Kastellin kirkossa.

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

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

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
lapsi- ja perhetyön sihteeri 
Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109 
mari.jaaskelainen@evl.fi 

Perheiden kesäilta Lämsänjärvellä
tiistaina 28.7. klo 18

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2) 

Luvassa mukavaa yhdessä olemista ja tekemistä ja makkaranpaistoa.
Hiljennymme myös yhdessä hetkeksi. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109 tai mari.jaaskelainen@evl.fi
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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 1.–15.7.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 5.7. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Soili Pitkä-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 
Messu su 5.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Messu su 5.7. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Leo 
Rahko. 
Kansanlaulukirkko su 5.7. 
klo 12 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rahko. Eeva-
Kaisa Kohonen, harppu ja 
harmoni. Ks. ilmoitus.

Konfirmaatiomessu su 12.7. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Sanna Komulainen, 
avustaa Antti Leskelä, kant-
torina Lauri Nurkkala. Huo-
nesuo 2. ryhmän konfirmaa-
tio. 
Messu su 12.7. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, kanttori-
na Katri Sippola.
Maakirkko su 12.7. klo 11 
Kierikissä, Yli-Iissä. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.7. klo 13 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Soili Pitkä-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus  
taloudellisissa asioissa ma 
6.7. ja ma 13.7. klo 9–11 p. 
040 7033 690 tai samaan ai-
kaan käymällä paikan pääl-
lä Hintan seurakuntatalon 2. 
kerroksessa. Muissa asiois-
sa yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään.
 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho ma 6.7. 
klo 13 Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ti 7.7. klo 
13 Hintan seurakuntatalo.  
Eläkeläisten kesäkerho to 
9.7. klo 13 Huonesuon seura-
kuntakoti.  
Kesäkerho ke 15.7. klo 13 Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kesäkerho to 16.7. klo 13 Yli-
Iin seurakuntatalo.  

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 5.7. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, saarna Aleksi 
Päkkilä, kanttori Eeva Maija 
Sorvari.
Hartaus Salonkartanossa ke 
8.7. klo 13.30, Aleksi Päkkilä. 
Konfirmaatiomessu (Rokua 
1A) la 11.7. klo 12  Oulunsa-
lon kirkko. Toimittaa Päivi 
Liiti, avustaa Sanna Korho-
nen, Jussi Saviharju, Hanne-
le Heinonen, kanttori Eeva 
Maija Sorvari. 
Sanajumalanpalvelus su 
12.7. klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Päivi Liiti, kant-
tori Eeva Maija Sorvari. 
Konfirmaatiomessu (Rokua 
1 B) su 12.7. klo 12 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Sanna 
Korhonen, Jussi Saviharju ja 
Hannele Heinonen, kanttori 
Eeva Maija Sorvari. 
Hartaus Salonkartanossa ke 
15.7. klo 13.30, Päivi Liiti.
Hartaus Teppolassa to 16.7. 
klo 11.30, Päivi Liiti. 

Harrastukset ja kerhot
Varkkareiden kesäpäi-
vät Repussa 7–11-vuotiaille 
(1.–4.-luokkalaiset) ma–pe 
13.–17.7. klo 10–15 (huom! 
muuttunut alkamisaika!). Ks. 
erillinen ilmoitus.

Lapsille ja perheille
Laululeiri lapsille ma–ke 
20.–22.7. klo 10–13 Repussa. 
Kts. ilmoitus.

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.

Sävelet soivat kesäillassa
Oulujoen seurakunnassa on heinäkuussa tarjolla useita musiikkipitoisia tilaisuuksia. 
Tervetuloa kuuntelemaan ja laulamaan, tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Kesäillan musiikkia to 2.7. klo 20 Ylikiimingin kirkossa. Kesäillan musiikkihetkessä 
esiintyvät Jenni Kinnunen ja Tuomo Rahko, laulu. Säestyksestä vastaa Laura Rahko. 

Kansanlaulukirkko su 5.7. klo 12 Ylikiimingin kirkossa. Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rahko. Eeva-Kaisa Kohonen, harppu ja harmoni.  Tämä jumalanpal-
velus voi auttaa meitä tutustumaan omaan kansanperinteeseemme, juuriimme, toi-
siimme ja itseemme. Mahdollisesti jo lapsuudessa lauletut sävelmät virittävät mie-
lemme kuunteluun ja laulamiseen.

Kesäillan sävelhartaus ke 8.7. klo 19 Yli-Iin kirkossa. Kesäillan sävelhartaudessa 
esiintyvät Jenni Kinnunen ja Tuomo Rahko, yksinlaulu. Säestyksestä vastaa Laura 
Rahko, piano. Hartauspuheen pitää kappalainen Pertti Lahtinen. 

Kesäillan sävelhartaus to 9.7. klo 19 Oulujoen kirkossa.  Kesäillan sävelhartaudessa 
esiintyvät Eeva Holappa, yksinlaulu ja viulu ja Eeva-Liisa Pietiläinen, huilu. Säestyk-
sistä vastaa kanttori Lauri Nurkkala. Hartauspuheen pitää Soili Pitkänen. 

Kesäisiä virsiä -yhteislaulutilaisuus ke 22.7. klo 19 Yli-Iin kirkossa. Tule laulamaan 
kesäisiä virsiä kanttori Leo Rahkon johdolla.  Hartauspuheen pitää lehtori Riitta 
Kentala. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylän ry: Su 5.7. klo 16 seu-
rat, Pentti Vinnurva, Matti 
Lääkkö. Su 12.7. klo 16 seu-
rat, Jukka Lehto, Mauno Lin-
nanmäki.
Salonpään ry: Seuroja ei ole 
heinäkuussa. 

Kyläkamari 
ma 6.7.   
ma 13.7. 

klo 11 
Oulunsalon 
Museolla.

Diakonissa 
Katriina Sipilä 
on tavattavissa 

maanantaisin ja tiistaisin 
sekä keskiviikkoisin 
klo 12 saakka.
Vastaanottoa ei ole tors-
taisin ja perjantaisin.
Katriinan tavoittaa 
numerosta 044 7453 853

Laululeiri lapsille 
ma–ke 20.–22.7. klo 10–13 Repussa.

Laululeiri alakouluikäisille kuorolaulamisesta kiinnos-
tuneille lapsille. Laulamme ja soitamme harjoitellen 
keskiviikkona 22.7. klo 18 kirkossa pidettävää Kau-
neimmat virret -tilaisuutta varten, jossa esiinnymme. 

Varmistathan ennen ilmoittautumista, että pääset 
mukaan kaikkina päivinä sekä Kauneimmat virret -ti-
laisuuteen lopuksi. 

Ilmoittautumiset Eeva Maija Sorvarille 15.7. mennessä, 
eeva-maija.sorvari@evl.fi tai p. 044 3161 781. 
Leiripäivän aikana tarjotaan välipalaa. 1.–4.-luokka-
laisten on mahdollista osallistua samalla myös Repun 
kesäpäivien toimintaan.

Hautausmaahartaus 
Yli-Iissä 

keskiviikkona 
15.7. klo 18 
Jakkukylän 

hautausmaalla.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 5.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Anna 
Kälkäjä.
Messu su 5.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, saarna Tyt-
ti Matsinen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Jaakko Syynimaa, avustavat 
Marja Manelius, Atte Tolo-
nen ja Susanna Martin, kant-
torina Katri Sippola.
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kirk-
ko, toimittaa ja konfirmoi 
Jaakko Syynimaa, avustavat 
Marja Manelius, Atte Tolo-
nen ja Susanna Martin, kant-
torina Katri Sippola.
Iltamessu su 5.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttorina Anna Käl-
käjä.
Viikkomessu ke 8.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Hele-
na Paalanne, kanttorina An-
na Kälkäjä.
Messu  su 12.7. klo 10, Tui-
ran kirkko, toimittaa Anna-
Leena Häkkinen, avustaa At-
te Tolonen, kanttorina Anna 
Kälkäjä.
Messu su 12.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappeli, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Katri Sippola.
Messu su 12.7. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkko, toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Atte Tolonen, kanttorina 
Anna Kälkäjä.
Iltamessu su 12.7. klo 18 Tui-
ran kirkko, toimittaa Juha 
Valppu, saarna Atte Tolonen, 
kanttorina Katri Sippola.
Viikkomessu ke 15.7. klo 19 
Tuiran kirkko, toimittaa Riik-
ka Honkavaara, kanttorina 
Tommi Hekkala.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin 6.7. ja 13.7. klo 9–11 p. 044 
3161 412 tai käymällä paikan 
päällä Tuiran kirkolla, Myllytie 
5. Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään. 
Perheleiri yksinhuoltajaper-
heille pe–su 28.–30.8.  Roku-
an leirikeskus. Ks. erillinen il-
moitus tällä sivulla.

Harrastukset ja kerhot
Koskelan kesäkahvila avoin-
na  2.–16.7. klo 11–16. Koske-
lan seurakuntakoti. Ks. erilli-
nen ilmoitus tällä sivulla.
Naisten illat Hietasaaressa 
ke 1.7. ja 15.7. klo 18–20 Hie-
tasaaren leirikeskus. Ks. eril-
linen ilmoitus sivulla 15.
Kesä-Juttutupa ma 13.7. klo  
11–12.30 Koskelan seurakun-
takoti. Tule laulamaan kesä-
lauluja ja juttelemaan ajan-
kohtaisista asioista. Kokoon-
numme seurakuntakodin pi-
halla ja laulamme nuotiopai-
kalla kesäisiä lauluja

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

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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Koskelan  
kesäkahvila 

2.–16.7. klo 11–16

Niin aikuiset kuin lapsetkin ovat tervetulleita viet-
tämään aikaa kesäiseen kahvilaamme. Aurinkoisina 
päivinä vietetään aikaa ulkona touhuten ja sateisel-

la säällä on ohjelmaa askartelun ja pelailun merkeissä 
sisällä. Tarjolla kahvilassamme on nuorten leipomaa 
pullaa ja kahvia edullisella hinnalla. Pihapiirissä par-

tioaitassa on kesällä kirpputori. 
Kahvila on auki kesällä 

maanantaista perjantaihin klo 11–16.  

R
ii

tt
a 

H
ir

vo
n

en

Naisten illoissa nautitaan 
kesästä ja yhdessäolosta  

Jo perinteeksi muodostuneet Hietasaaren naisten il-
lat saavat jatkoa tänäkin kesänä. Tapahtuma on tar-
koitettu kaikenikäisille naisille.

– Tarkoitus on tarjota naisille paikka, missä voi 
saunoa ja uida, kertoo Tuiran seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Heli Mattila.  

Saunomisen lisäksi Hietasaaressa on mahdolli-
suus makkaranpaistoon. Seurakunnan puolesta tar-
jolla on pullakahvit. 

Jokaisella kerralla pidetään pieni hartaus ja vi-
ritellään keskustelua illan teeman mukaisesti. Mu-
kana illoissa on seurakunnan diakoniatyöntekijä.

Naisten iltoja järjestetään Hietasaaren leirikes-
kuksella joka toinen keskiviikko. Mukaan ei tarvit-
se ilmoittautua etukäteen. 

Seuraava tapaaminen on 1.7. kello 18–20, min-
kä jälkeen kokoonnutaan vielä 15.7. ja 29.7. samaan 
aikaan.

Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Heli Mattila 
p. 040 574 7145 / heli.m.mattila@evl.fi

Virkistystä eläkeläisille!

Tuiran seurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa 
maanantaina 24.8. klo 9–15 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Ilmoittautuminen leiripäivään 
ma 27.7. klo 12–14 numerossa 044 3161 412. 
Tervetuloa Tuiran seurakunnan eläkeläisten leiripäi-
vään Hietasaareen maanantaina 24.8. Leiripäivän hin-
ta on 20 €, joka maksetaan leiripäivässä. Hintaan sisäl-
tyy kuljetukset, aamupala, ruoka ja päiväkahvi. 
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa. Ilmoittautujille 
lähetetään leiripäiväkirje, jossa on linja-autoreitti.

Tuiran seurakunnnan  
eläkeläisten leiri Rokualla 
ma–to 24.–27.8. Rokuan leirikeskuksessa. 
Tervetuloa Tuiran seurakunnan eläkeläisten leirille 
Rokualle. Ilmoittautumiset 20.–30.7. Päivi Moilaselle. 
Etusija ensikertalaisilla. Varhaiskasvatuksen 

kerhotarjontaa Tuiran 
seurakunnassa 2015–2016
Päiväkerhot
• Palokan seurakuntakodilla (Parkettitie 3)
ma klo 9–11.30, ti 12–14.30 & to 9–11.30. 
• Koskelan seurakuntakodilla (Koskelantie 86)
ma klo 9–11.30 & to klo 9–11.30.
• Pyhän Tuomaan kirkolla (Mielikintie 3)
ti 9–11.30 & pe 9–11.30 
Pikkukoulu:
• Pyhän Luukkaan kappelilla (Yliopistokatu 7)
ti 9–12, to 13–16 & pe 9–12.

Päiväkerhot ja pikkukoulu ovat Tuiran seurakun-
nan varhaiskasvatuksen järjestämää kerhotoimintaa 
3–6-vuotiaille lapsille. Kerholaisen tulee olla täyttä-
nyt 3 vuotta heinäkuun loppuun mennessä. Toimintaa 
ohjaavat koulutetut lastenohjaajat. Ryhmät ovat per-
heille maksuttomia. Pikkukoulussa lapsi käyttää Ou-
lun kaupungin palvelusetelin. Ryhmien vapaita kerho-
paikkoja voi tiedustella elokuun alusta alkaen vs. lap-
sityönohjaaja Sanna Tervolta, sanna.tervo@evl.fi tai 
p. 040 5747 106. 

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 leiri-
kirje. Leirin vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät Sami 
Riipinen ja Raija Yrjölä sekä lastenohjaaja Tiina Huurre. 

Tapahtumia 
päivitetään 
facebookiin, 
katso lisää: 

facebook.com/
koskelankesa

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

Kesäkahvila, Cafe Krypta 
ja pieni käsityöpuoti  
Oulun tuomiokirkon krypta. 

Avoinna ma–to klo 10–20, pe klo 10–15 

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. 

 

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 5.7. asti, sijai-
sena Juha Luokkala sekä lo-
malla 6.–27.7., sijaisena Mart-
ti Arkkila. 
Pyhännän lapsiperheiden 
retki pe 3.7. Oulun Vauhti-
puistoon ennakkoon ilmoit-
tautuneille. Lähtö klo 9 srk-
talolta. 
Konfirmaatioharjoitukset la 
4.7. klo 10 Piippolan kirkos-
sa ja klo 13 Pyhännän kirkos-
sa, la 11.7. klo 10 Kestilän kir-
kossa ja klo 13 Rantsilan kir-
kossa. 
Lettukestit ma 6.7. klo 13 
Vaarintalolla Ainolan ja Vaa-
rintalon asukkaille ja heidän 
läheisilleen. Järjestää kappe-
lineuvosto ja diakoniatiimi.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 5.7. klo 19 ja nuo-
tioilta pe 17.7. klo 19 ry:llä. 
Pulkkila: Seurat su 5.7. klo 19 
ry:llä, Markku Nuorala. Rant-
sila: Seurat su 5.7. klo 17 ja 
klo 18.30 srk-talossa. 

Erityisdiakonia

SMenot Oulun seurakunnissa 1.–15.7.2015

 
Kastettu: Livia Adeliina 
Kantoniemi (Pyhäntä), 
Miiko Joonatan 
Limma (Pyhäntä), Ilmi 
Aili Anelma Tihinen 
(Pulkkila),
Vanni Elmiina Inkeri 
Karjalainen (Pulkkila). 
Kuollut: Eila Annikki Bil-
do 89 (Rantsila), Hannu 
Olavi Alanko 49 (Rant-
sila)

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen kesähartaus joka su 9.8. saakka klo 
16 Pyhän Luukkaan kappelissa, Yliopistokatu 7. Sanaa, 
rukousta 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
Kuurojen ja kuulovammaisten kesäilta to 9.7. klo 17 
Hietasaaren leirikeskus. Yhdessäoloa tarjoilun ja har-
tauden merkeissä. Viittomakielisten ja kuulovammais-
ten yhteinen illanvietto hartauden, tarjoilun ja yhdes-
säolon merkeissä Hietasaaren kaupunkileirikeskuksen
pihalla. Sateella olemme sisätiloissa.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaiset lapset perheineen leiripäivä la 18.7. 
klo 11–17 Isoniemen leirikeskus. Ohjelmassa lounas, sa-
tuhierontatuokio koko perheelle, ulkoilua, saunomis-
ta, uintia, askartelua ja makkaranpaistoa kodalla. Il-
moittautumiset ruokavalioineen 10.7. mennessä  Anne 
Kankaalle p. 040 517 2801 tai anne.kangas@eduouka.
fi. Omat kyydit. Päivä järjestetään yhdessä Näkövam-
maiset lapset ry:n kanssa.

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

Sanajumalanpalvelus 
su 5.7. klo 10. Toimittaa 
Timo Juntunen, kant-
torina Sinikka Stöckell. 
Kirkkokahveilla vieraa-
na Nepalin lähettimme 
Hannaleena Pölkki ker-
tomassa tuoreita kuu-
lumisia Nepalista.
Messu su 12.7. klo 10. 
Toimittaa Arpad Ko-
vacs, kanttorina Sinik-
ka Stöckell.

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

Hailuodon kirkon 
ovet ovat auki

su klo 11–15 sekä 
10.–25.7. ma–pe klo 12–15. 
Esittely ryhmille tilaukses-

ta p. 044 3340 380.

Perheasiain neuvottelukeskus 
lomailee 

Perheasiain neuvottelukeskus on suljettu 
6.–26.7. välisenä aikana. 

Palvelemme normaalisti jälleen 
maanantaina 27.7.2015.

 
 

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.

joka arkipäivä klo 10–15 koko heinäkuun ajan Lämsän-
järven kaupunkileirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2). 
Lastenpäivät 2015 on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oulu-
laisille (2005–2008 syntyneille).

Päivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, ohjattua toi-
mintaa, leikkejä, askartelua, pelaamista ja retkiä. Lap-
set saavat päivittäin lämpimän aterian. Lastenpäivien 
toiminta on ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu.

Lämsänjärven lastenpäiville voi ilmoittautua osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat tai lastenpäi-
vien aikana myös paikan päällä. 

Lastenpäiville otetaan päivittäin korkeintaan 100 lasta. 
Etusijalla ovat ennakkoon ilmoittautuneet. Lisätietoa: 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi

Arvokas vanhuus -valokuvanäyttely 
28.8. saakka Cafe Kryptassa. 

Näyttelyssä on esillä oululaisten vanhusten arkielämää 
kuvaavia valokuvia sekä ajatuksia, joita jokapäiväisessä 
elämässä nousee esiin. Kuvat ja pienet tarinat kertovat 
vanhusten elämästä iloineen ja suruineen, elämää kun-
nioittaen. Vaikka iäkkään elämässä olisi sairautta ja yk-
sinoloa, elämä voi silti olla hyvin monipuolista ja mie-
lekästä. Pienetkin arjen asiat voivat olla merkittäviä.

Näyttely kertoo samalla myös kirkon diakoniatyöstä, 
jonka tehtävänä on vahvistaa vanhan ihmisen jaksa-
mista ja edesauttaa hyvien asioiden löytämistä arjessa.
Arvokas vanhuus -näyttelyn järjestää Oulun ev.lut. seu-
rakunnat. Toteutuksesta ovat vastanneet tiedottajat 
Sanna Krook ja Ulla Keski-Filppula.

Valokuvia etsitään 
25 vuoden varrelta

Onko sinulla albumeissasi valokuvia Oulun 
Tuomasmessusta vuosien varrelta? Keräämme 

valokuvia ja muisteluksia la 19.9. klo 18 
Kastellin kirkossa pidettävään Tuomasmessun 

25-vuotisjuhlamessuun. Lähetä valokuva, kuvassa 
esiintyvien henkilöiden nimet ja oma nimesi ja 

yhteystietosi 1.9. mennessä Tuulia Taskilalle, 
tuulia.taskila@gmail.com, tai paperiversiona 

Karjasillan kirkkoherranvirastoon, Nokelantie 39. 
Voit myös kertoa kuvanottotilanteesta. Kuvista 
kootaan näyttely ja kuvaesitys juhlamessuun.

Elsi Salo
vaara
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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 ma ja ke 
13.7. ja 15.7. 
Kirkkomme toimii tiekirk-
kona ja on avoinna heinä-
kuun ajan joka päivä klo 11–
16. Tervetuloa tutustumaan 
Lakeuden katedraaliin!
Miesten retki Ukko-Majava 
Taivalkoskelle Kalle Pääta-
lon tekopitäjään la 5.9. Läh-
tö Lumijoen srk-talon pihal-
ta klo 7 ja Limingan srk-talon 
pihalta klo 7.15. Ilmoittautu-
minen ma 3.8. alkaen viras-
toon p.044 775 0600.  Ret-
ken hinta 20 €. Tervetuloa 
mukaan!
Lasten ja nuorten kesälei-
ri 2.-luokkalaisille ja siitä 
isommille 28.–31.7. Pyhäjo-
ella, Yppärin Veteraanima-
jalla. Lisätietoa Niko Seppä,  
p. 040 9620 891. Ilmoittautu-
minen 22.7. mennessä: sinik-
ka.harkonen@edu.lumijoki.fi 
tai soita/tekstaa arkisin klo 
16–17 p. 044 5037 080. Pää-
sääntöisesti telttamajoitus. 
Leirin hinta 25 euroa, sisara-
lennus 30 %.

Ruostuvan ristin sanaju-
malanpalvelus su 5.7. klo 
10 hautausmaalla. Toimit-
taa Markku Tölli, sateen 
sattuessa ollaan sateen-
varjojen alla.
Rantakirkko Varjakassa 
su 12.7. klo 13. Toimittaa 
Markku Tölli. Yhteiskyyti 
Varjakkaan lähtee srk-ta-
lolta klo 12.30.

Kastettu: 
Silvia Stella Aliisa Aspegren
Emilla Ottilia Hirvasniemi 
Eemil Ossian Kämäräinen

 

Jumalanpalvelukset
Kestilän kyläpäivien sanajumalanpalvelus  
su 5.7. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Paula 
Petäjäjärvi, kanttorina Ulla Koskelo. Kotitalousseuran 
järjestämä perinneruokailu seurakuntakodissa.

Piippolan ja Pulkkilan rippikoululaisten 
konfirmaatiomessu su 5.7. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila ja Juha Luokkala, avustaa 
Sirkku Palola. Kanttorina Arja Leinonen.

Pyhännän rippikoululaisten konfirmaatiomessu  
su 5.7. klo 13 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Martti 
Arkkila ja Juha Luokkala, avustaa Sirkku Palola. 
kanttorina Arja Leinonen.

Kestilän rippikoululaisten konfirmaatiomessu  
su 12.7. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Martti 
Arkkila ja Juha Luokkala, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Arja Leinonen.

Piippolan kyläpäivien sanajumalanpalvelus  
su 12.7. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Paula 
Petäjäjärvi, kanttorina Ulla Koskelo.

Rantsilan rippikoululaisten konfirmaatiomessu  
su 12.7. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Martti 
Arkkila ja Juha Luokkala, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Arja Leinonen.

 

Syksyn 
päiväkerhoihin 

ilmoittautuminen 
viimeistään 

perjantaina 21.8. 
osoitteessa 

www.siikalatvan-
seurakunta.fi, 

ilmoittautumislomakkeet.
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Rantsilan kirkko  
230 vuotta

Rantsilan kirkon esittelyt
to 16.7. ja pe 17.7. 

klo 10, klo 11 ja klo 14.
Kahvitarjoilu tapulissa 
lähetystyön hyväksi. 

Lähetystapahtumia 

Kotiseurat ti 7.7. klo 19 Afrikan merkeissä Ilkka ja Liisa Lehdolla, 
Karhukankaantie 540, Rantsila.
Afrikka-ilta ke 15.7. klo 17 Esko ja Elvi Puurusella, Vaalantie 981, Kestilä. 
Viitasten kesäjuhla to 16.7. klo 19 Eeva Hyvösellä Pulkkilassa.  
Lähetyksen pöytä la 18.7. klo 9–14 Rantsilan torilla. 

Tapahtumissa mukana Martti ja Sinikka Arkkila sekä lähetyssihteeri 
Marketta Taipaleenmäki. Toivomme lahjoituksia tilaisuuksien arpajai-
siin ja lähetyksen toripöytään Rantsilassa.

S i r k ku Pa lo laM e r ja  J y r k kä

Ruostuva Risti muistaa  
muualle haudattuja

Lumijoen hautausmaalle on il-
mestynyt muualle haudattu-
jen muistomerkki, joka suunni-
teltiin ja tehtiin lumijokisin voi-
min. Ruostuva risti kertoo katoavaisuu-
desta – siitä, ettei mikään ole pysyvää täällä ajassa. 
 Muistomerkissä on paikkoja noin sadalle hautakynt-
tilälle ja lisäksi rautalevyjen päälle niitä mahtuu run-
saasti lisää. Ruostuvan ristin äärelle kokoonnutaan ju-
malanpalvelukseen sunnuntaina 5.7. kello 10, sateen 
sattuessa ollaan sateenvarjojen alla.

Kirkkomme toimii tiekirkkona ja on avoinna 
heinäkuun ajan joka päivä klo 11–16. 

Tervetuloa tutustumaan Lakeuden katedraaliin!

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

Tule kirkkoon kuulemaan tuoreet  
kuulumiset Nepalista 

sunnuntaina 5.7. kirkkokahveilla.

Nimikkolähettimme Hannaleena Pölkki vierailee Hai-
luodossa sunnuntaina 5.7. Sanajumalanpalvelus al-
kaa kello 10. Kirkkokahvit srk-salissa tarjotaan Nepa-
lin työn hyväksi ja samalla Hannaleena kertoo tuoreita 
kuulumisia työstään Nepalissa ja Nepalin tämänhetki-
sestä tilanteesta suuren luonnonmullistuksen jälkeen. 

Kesäillan musiikkia 
torstaina 9.7. klo 19 Hailuodon kirkossa.

Pianomusiikkia ja kesäisiä yhteislauluja, 
Sinikka Stöckell. Vapaa pääsy.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  K i r s t i  K i r j ava in e n
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Messu su 5.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Mari Flink, avustaa Päivi 
Ollikainen, diakoni Soile 
Pakkanen, kanttori Paulii-
na Stenudd. Tapulikahvit 
kirkkotarhassa.
Konfirmaatiomessu su 
5.7. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, avus-
taa Mari Flink, diako-
ni Antti Ristkari, kanttori 
Pauliina Stenudd.
Messu su 12.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Vesa Äärelä, avustaa Juha 
Maalismaa, diakoni Arvo 
Yrjölä, kanttori Eija Savo-
lainen. Tapulikahvit kirk-
kotarhassa.
Konfirmaatiomessu su 
12.7. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Teemu Riihimäki, 
avustaa Juha Maalismaa, 
diakoni Matias Jurmu, 
kanttori Eija Savolainen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  1.–15.7.2015

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
Kirkkoherranvirasto 
avoinna kesällä:  
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: Taneli 
Arttu Sakari Vuoti, 
Suvi Eveliina 
Pellikainen, Olli 
Eemeli Virtanen, Elsi 
Anni Erika Ylitalo, 
Ella Stiina Peppiina 
Laurila, Veera Ilona 
Haavisto, Senni Leena Ilona Kumpula, Peetu Edvin 
Jalmari Soppela, Eelis Kalevi Taavetti Tuomiranta, 
Fanny Oona Vanamo Murtoperä, Joel Aleksanteri 
Asikainen, Joel Evert Mikael Väyrynen, Matias Antti 
Södö.
Vihitty: Kimmo Kalervo Vanhala ja Kirsi Pauliina Karja-
lainen. Mika Sulevi Karppila ja Saara Riikka Elisa Hakala.
Kuollut: Seppo Lauri Kalervo Härkönen 75.

Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-per-
hekerhot. 
Nuoret Vanhassa pappi-
lassa: Nuotioilta pe 10.7. ja 
24.7. klo 19. 

Messu su 5.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Marja-Liisa Hauta-
mäki, kanttorina Hanna 
Korri, jumalanpalvelus-
ryhmä: Heinijärvi.
Pihakirkko to 9.7. klo 10 
seurakuntatalon pihalla, 
sateen sattuessa sisällä. 
Toimittaa ja saarnaa Mar-
ja-Liisa Hautamäki, kant-
torina Hanna Korri. Kirk-
kokahvit ja mehut seura-
kuntatalolla. Sopivan pi-
tuinen myös perheen pie-
nimmille.
Konfirmaatiomessu la 
11.7. klo 13 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Mar-
ja-Liisa Hautamäki, avus-
taa Olli Seikkula, kantto-
rina Hanna Korri. Kesän 
3. ryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 
12.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Olli 
Seikkula, kanttorina Han-
na Korri. Kesän 4. ryhmän 
konfirmaatio.

Rovastikunnallinen  
retkipäivä perheille 

lauantaina 5.9. Rokuan kuntokeskukseen

Perhepäivään valitaan perheet hakemusten perusteel-
la, jotka lähetetään oman seurakunnan diakoniatoimis-

toon 21.8. mennessä. 
Omavastuu 10 € aikuisilta, lapsilta 5 €. 

Tiedusteluihin vastaavat  Limingan seurakunnan 
diakoniatyöntekijät:  

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

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

Nuotioilta nuorille to 9.7. 
18 seurakuntatalon pihalla. 
Rentoa yhdessäoloa ulkona, 
laulua, pihapelejä sekä suk-
laabanaania. Sateella ollaan 
sisällä. 
Kesäinen lauluhetki ke 15.7. 
klo 12 seurakuntatalolla. Mu-
kana laulattamassa kanttori 
Mika Kotkaranta ja diakonis-
sa Marika Kamps. Tarjolla 
pullakahvit. Vapaa pääsy. 

Kesäkahvila 
torstaisin 2.7.,  9.7.,  16.7.,  
23.7.  ja 30.7. klo 12–14 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa, klo 13 hartaus. 

Tarjolla pullakahvit, mukavaa 
yhdessäoloa ja mahdollisuus 
hiljentymiseen.
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Tulossa: 65 + leiri (yli 65-vuo-
tiaille) Onnelassa Haukipu-
taalla 26.–27.8. Hinta 70 €. 
Ilmoittautumiset 10.8. men-
nessä, p. 044 752 1220.
Partio: To 2.7. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 16–17, Pök-
kelö leiriläiskokous Kotikolol-
la klo 17–18 ja Pökkelö joh-
tajakokous klo 18–20. Ke 8.7. 
Päivystys Partiotoimistossa 
klo 16–17, Pökkelö leiriläis-

kokous Kotikololla klo 17–
18 ja Pökkelö johtajako-
kous klo 18–20. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta löydät  
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys:  Su 5.7. 
klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä, 
Su 12.7. klo 14 seurat Ala-
temmeksen vanhainkodil-
la.

Christian Ahlskogin 
urkukonsertti 

lauantaina 4.7. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden 

kirkossa. 

Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 e

Rovastikunnallinen  
retkipäivä perheille
lauantaina 5.9. Rokuan kuntokeskukseen. 
Retki on tarkoitettu ensisijaisesti vähävaraisille perheille. 
Omavastuu 10 € / aikuinen, 5 € / lapsi.
Leirille haetaan lomakkeella pe 21.8. mennessä: 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätietoja diakoni Arvo Yrjölältä p. 040 7707 431.

Romant tinen il ta 
keskiviikkona 15.7. klo 19 Vanhassa kirkossa. 
Esiintymässä Seeli Toivio, sello ja Heikki Sassi, laulu.

Tupoksen 

Kesä-kahvila 
heinäkuussa 
keskiviikkoisin klo 10–12 
Vanamon olohuoneessa, 
(Kauppakaari 1).

Leppoisaa  jutustelua  
kahvin  ja pullan  kera. 
Olet  lämpimästi  
tervetullut  yksin  tai  
lasten  kanssa! 

Kastettu: 
Mino Eera Juhani Kokko,
Adelia Charlotte Koskela,
Tiia Maaria Kärki
Kuollut: 
Risto Härmä, 90

Kesäinen

Laulu-kahvila 
ke 15.7. ja ke 29.7. klo 12

Limingan  
seurakuntatalolla.

Kesäistä yhdessäoloa, 
pullakahvit ja laulua. 
Mukana kanttori ja 

diakonissa. 
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

Konfirmaatiomessu su 
5.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarnaa Rainer Vää-
nänen, kanttorina Timo 
Ustjugov. 
Kansanlaulukirkko su 
5.7. klo 18 kotiseutumu-
seolla. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ti-
mo Ustjugov.
Perinnemessu su 12.7. 
klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustju-
gov.

Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 srk-talon ala-
kerrassa. 
Nuoret ja rippikoulut: Kesä 
II -rippikoulun konfirmaatio 
su 5.7. klo 10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 5.7. klo 17 laulutuokio ja 
seurat ry:llä. Opistoseurat 
Reisjärvellä 10.–12.7. 

Konfirmaatiomessu su 
5.7. klo 10 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, avustaa Mikko 
Haltsonen ja Merja Luk-
kari, kanttori Anu Kaner-
va-aho.
Konfirmaatiomessu su 
5.7. klo 13 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, avustaa Mikko 
Haltsonen ja Merja Luk-
kari, kanttori Anu Kaner-
va-aho.
Messu su 12.7. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Anu Kanerva-aho.
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Mikko 
Haltsonen, kanttori Anu 
Kanerva-aho.
Messu su 19.7. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttori Anu Kanerva-
aho. Vuoden 1965 rippi-
koululaisten kirkkopyhä.

Kastettu: 
Elma Maria Erkkilä,
Onni Juhani Harmainen,
Oliver Hugo Johannes 
Liukko,
Jouko Matias Mylly,
Toivo Oskari Pohjola.

Hartaus ke 1.7. klo 15 Ranta-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 2.7. klo 14 Helmin 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 7.7. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
8.7. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Simo Pekka Pekkala. 
Hartaushetket to 9.7. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
14.7. klo 13 Muhoksen palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Kesäillan musiikkia ti 14.7. 
klo 18 kirkossa, Anne Ranta, 
Katri Kangas, Timo Ustjugov.
Tiekirkko avoinna 14.8. 
saakka ma–pe klo 12–18, 
muulloin sopimuksen mu-
kaan p. 08 533 1284. 

Kesäistä musiikkia ke 8.7. 
klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Mirja Pohjosenperä (laulu 
ja trumpetti), Lilli Paldanius 
(sello), Risto Paldanius (bas-
so) ja Anu Kanerva-aho (pia-
no ja urut). 
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pihaseurat su 5.7. klo 16 Iko-
lassa, Keskikyläntie 26. Seu-
rat su 12.7. klo 16 ry:llä.

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

Kastettu: 
Oskari Tarmo Olavi 
Hoppa, Topias Jaakoppi 
Löppönen, Helmi Hilda 
Helena Paasimaa,  
Pyry Einari Partanen.

Vihitty: Jaakko Alfred 
Perttunen ja Elisa Aino 
Marketta Vääräniemi.

Kuollut: Reijo Juhani 
Mustonen 60. 

Kesäillan musiikkia 
tiistaina 14.7. klo 18 kirkossa.

Anne Ranta, laulu
Katri Kangas, kantele 

Timo Ustjugov, laulu ja urut 

Kesä- 
kerhossa 

OLI  
mukavaa!

50 vuotta sitten Muhoksella ripille päässeet olivat koolla 
sunnuntaina 28.6. Yhteiskuvan jälkeen kirkkopyhä jatkui juhlalla 
seurakuntatalossa.

B lo ms t e r i n  L ä h iku va /  Pe k ka B lo ms t e r 
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Lähiö sai  
oikeat kasvonsa

Nykyaika tuntuu täyttyvän yleistyksistä. Me tie-
dämme erinomaisesti, millaisia ovat pakolai-
set, uskovaiset, Helsingin punavuorelaiset, pe-
russuomalaiset, ”amislaiset”, fitness-harrastajat.  

Muutkin kuin ihmisryhmät kelpaavat totuuksiemme 
kohteiksi. Oulussa moni osaa kertoa epäröimättä, mil-
lainen paikka 1960-luvulla rakennettu Kaukovainio on. 

Levoton kuin mikä, kuuluu maininta tuosta lähiöstä.
Oulun taidemuseossa parhaillaan esillä olevaa Kau-

kovainio – lähiötarinoita  -näyttelyä voisi kehua monis-
takin syistä.  

Minä kiitän sitä siitä, että näyttelyssä ei ole jälkeäkään 
kyllästyttävistä yleistyksistä. Sitä 
tehdessä on asetuttu rauhassa kuun-
telemaan Kaukovainion asukkaita – 
ja suostuttu näkemään tuo kunnon 
metsälähiö puhujien persoonallisten 
kertomuksiensa kautta.  

Tutkija Ulla-Maija Louhela ei 
ole vain kuunnellut ”kaketsulaisia” 
vaan kirjannut heidän tarinansa tai-
demuseon seinille valokuvaaja San-
na Krookin ottamien kuvien rin-
nalle.

Onko tavallinen lähiöasukas niin 
kiinnostava, että hänestä naapurei-
neen syntyy yleisesti kiinnostava 
näyttely?

Lähiötarinoita-näyttely vastaa epäröimättä, että on. 
Louhela-Krookin yhteistyö on eräänlainen ihmisystä-

vällisyyden – inhimillisyyden – julistus. Se kertoo lem-
peästi ja rohkeasti senkin, ettei kenenkään tarvitse muut-
taa tarinaansa tai ulkonäköään ollakseen kiinnostava, ku-
vattava ja kuuntelemisen arvoinen. 

Tämä tuntuu lohdulliselta, sillä esimerkiksi me-
dia viestii monilla ohjelmillaan sitä, 
että ihminen on mielenkiintoa herät-
tävä vasta sitten, kun hän on muut-
tunut jollakin tavoin, esimerkiksi  
30 kiloa laihemmaksi.

Yksikään Lähiötarinoita-näyt-
telyyn haastatelluista ei unohta-
nut puheenvuorossaan Kauko-
vainion puita.

Puista voi elää, vaikka ne 
eivät toisi elantoa.

RIITTA HIRVONEN

 Onko 
tavallinen 
lähiöasukas niin 
kiinnostava, 
että hänestä 
naapureineen 
syntyy yleisesti 
kiinnostava 
näyttely?
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• Lämmin kiitos Muhok-
sen seurakunnalle messusta 
Kylmälänkylän kappelissa 
20.6.2015. Kirkkoherra Jou-
ni Heikkinen malttoi jutut-
taa ja kanttori Timo Ustju-
kov laulattaa meitä myös 
messun jälkeen. 

Toitte monella tavalla ko-
leaan juhannuspäivään sy-
dämenlämpöä!

Kiittäen Karjalaiset

Anna meille palautetta!

Onko sinulla meille ruusuja vai risuja – tai ehkä mo-
lempia? Toimitus kiittää kaikesta palautteesta ja kes-
kusteluna avauksista. Kesäajan arvomme palautteen 
antajien kesken kärpäslätkiä. Ensimmäinen lätkä 

lähti nimimerkille Laila Turust.
Palautetta voi antaa:
kirjepostilla Rauhan Tervehdys PL 102, 90101 Oulu
sähköpostilla toimitus@rauhantervehdys.fi
tekstarilla 044 5626 450
nettisivuilla rauhantervehdys.fi/palaute

Huomioi tämä! Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa 
mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeusta-
pauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen 
tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot.

On itsestä kiinni,  
miten suhtautuu naapureihin

Muutin vuosi sitten ker-
rostaloasuntoon, jossa 
asuu eri kulttuureista 

muuttaneita asukkaita.
Olen ihminen, joka ter-

vehtii samassa talossa asuvat. 
Aluksi minua katsottiin pit-
kään. Pitkään katsojat ovat 
suomalaisia.

Minulla on kaksi koiraa, 
jotka tykkäävät lapsista. Lap-
sista olen saanut heti ystäviä. 
Vietnamilaiset lapset, jotka 
aluksi pelkäsivät koiriani, jää-
vät nyt niitä paijaamaan. 

Myös heidän isänsä pelkä-
si aluksi pieniä koiriani, mutta 
ei enää pelkää, vaan jutellaan 
aina tavatessa. Vietnamissa 
syödään koirien lihaa. Se se-
litti minulle etäisyyden aluksi.

Muslimimaista tulleet ovat 
erittäin ystävällisiä naapurei-
ta, ja he tykkäävät, kun jään 
juttelemaan heidän kanssaan. 

Kahdelle ulkomaalaistaus-

taiselle perheelle on syntynyt 
lapsia. He ovat ilahtuneet, kun 
olen onnitellut ja kysynyt su-
kupuolta. Lahjoja en ole uskal-
tanut viedä, kun en ole ottanut 
selvää, mitä he siitä pitäisivät.

On aina itsestä kiinni, mi-
ten suhtautuu naapureihin. 
Me suomalaiset olemme vä-
hän liikaa omissa poterois-
samme olevia, ja kaipaisin to-
della meidän ennakkoluulojen 
hälventämistä.

Suomi on jo monikulttuu-
rinen maa ja muuttuu koko 
ajan lisää. Toisten huomioimi-
nen on ystävällisyyttä, ei tun-
keutumista. 

Toivon sydämestäni suo-
malaisilta avarakatseisuutta 
muualta tulleisiin. Jos ei tykä-
tä toisen maan tavoista, sen voi 
sanoa hienotunteisesti louk-
kaamatta toisia. 

Laila Turust

Kerroimme Nappi 
Naapuri -kilpailusta viime 

numerossamme.
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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

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

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

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

 

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.

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 

Autio aamu

On niin autio aamu.
Missä olet sinä?
 
Missä olet sinä,
jolle sydämeni voisi kuiskata,
mieleni avautua,
jolle voisin kertoa nämä kaikki 
elämäni pienet kuulumiset
 
Missä olet sinä,
jota minun ei tarvitsisi 
jännittää, 
jolle voisin kaiken tämän 
lörpötellä,
jota voisin tarttua kädestä,
jolla ei olisi kiire pois.
 
Jolle voisin aamulla aikaisin 
soittaa,
illalla myöhään kirjoittaa,
sinä, sydänystävä,
eikö sinua olekaan?
 
Missä olet sinä,
jolle voisin kuiskata:
olen niin yksin, auta! 
 
On vain autio aamu
ja ikkunaan sataa, 
kuin kyyneleet.

JOUKO PELKONEN
Tyrnävä
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