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Aarteiden arvo paljastuu elämän rajapinnoil la.  Sivu 14.
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Tietoturva kasvaa, yleisön palvelu para-
nee ja rutiinityö vähenee, jos kirkkohalli-
tuksessa kaavailtu jäsentietojärjestelmän 
uudistus toteutuu. Muutoksen myötä kirkko 
saisi yhteisen jäsenrekisterin.

Asia koskettaa sekä seurakuntien työn-
tekijöitä ja taloutta että yksityisiä kan-
salaisia.

Tiedonhallinnon keskittäminen merkitsisi 
sitä, että kaikista seurakunnista voitaisiin 
tarjota valtakunnalliset ja samantasoiset 
palvelut, jos tiedot on päivitetty yhtei-
seen tietokantaan. Kirkonkirjojen pitäjät 
voisivat keskittyä nykyistä enemmän eri-
tyistä asiantuntemusta vaativiin tehtäviin 
sekä asiakkaiden palveluun. Myös sukusel-
vitysten tekeminen nopeutuisi.

Seurakunnat hyötyisivät myös siitä, että 
niiden erillisten jäsentietojärjestelmien 
hankintaan ja ylläpitoon liittyvät tehtä-
vät vähenisivät.

Tavallisen kansalaisen vaivannäkö taas 
vähenisi esimerkiksi tilanteessa, jossa 
perunkirjoitusta varten tarvitaan virkato-
distuksia. Koska seurakunta saa antaa tie-
toja vain omista jäsenistään, todistusten 
tarvitsija joutuu pyytämään niitä kaikista 
seurakunnista, joissa on ollut kirjoilla 15 
vuotta täytettyään. 

Sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin 
tarvittavat kirkonkirjat ja perhelehdet 
olisivat niinikään saatavissa digitoidussa 
muodossa yhdestä pisteestä.

Toisille paikkakunnille muuttaneiden 

hautaoikeuden haltijoiden ajantasais-
ten yhteystietojen puuttuminen tuottaa 
usein ongelmia seurakuntien hautatoi-
melle. Oulussakin joudutaan jälleen tänä 
kesänä asettamaan useille hautapaikoille 
kuulutusteksti, jossa hautaoikeuden hal-
tijaa etsitään.

Kirkonkin on aika siirtyä nykyaikaiseen 
ja joustavaan toimintaan, sillä maistraatit 
pystyvät jo tarjoamaan täydellisen palvelun 
yhdestä toimipisteestä. Tosin asiaa suun-
nitellut työryhmä arvioi, että uudistuksen 
toteuttaminen veisi kolme vuotta.

tervetuloa uudistus

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

t yötoverini oli kiihdyksissään. 
Häntä oli loukannut syvästi se, 
miten ehtoollista jakanut van-

hoillislestadiolainen pappi oli erotel-
lut seurakuntalaisia messussa. Jollakin 
tavalla pappi oli tunnistanut oman si-
säryhmänsä jäsenet, joille hän oli sa-
nonut ”Jeesuksen Kristuksen ruu-
mis, sinun puolestasi annettu”. Muil-
le ehtoollisvieraille hänen sanansa oli-
vat yksinomaan ”Jeesuksen Kristuk-
sen ruumis”.

Olin pahoillani työtoverini puolesta. 
Tuona sunnuntaina Oulujoen kirkossa 
pappi oli tehnyt pahaa ja toiminut 
epäeettisesti. Ihminen oli korottanut 
itsensä Jumalan asemaan.

Oma vastaava kokemukseni on 
Oulunsalon kirkosta vuosien takaa. 
Olin kiirastorstain ehtoollismessussa. 
Paikalla oli monta tuonaikaista opis-
kelijaani. Osa heistä lukeutui vanhoil-
lislestadiolaisiin. Heitä oli myös pappi, 
joka jakoi ehtoollisvieraat vuohiin ja 
lampaisiin. Sananvalinnoillaan hän 
loi yhteiseen pöytään eriarvoisuuden. 
Hän päätti, ketkä läsnä olleista olivat 
niitä, joiden puolesta Kristus on kuol-
lut. Tai ainakin hän erotteli, 
kenelle kuuluivat sanat 
”sinun puolestasi annettu 
ja vuodatettu”.

Kipeä kokemus erottele-
vasta ehtoolliskäytännöstä ei 

unohdu. Siinä armottomuus viedään 
symbolisesti äärimmilleen. Työtove-
rini ja minun lisäksi lukuisat muut 
ovat olleet tyrmistyneitä joidenkin 
pappien ihmiset erottelevasta ehtool-
lisen jakotavasta. Siksi rohkenen ottaa 
asian julkisesti esille. Ei ole syytä räy-
hätä, mutta on selvää, että asiaan on 
saatava muutos.

Omissa kokoontumisissaan herätys-
liikkeet ja muut yhteisöt voivat käyt-
täytyä haluamallaan tavalla. Jos sen 
sijaan joku haluaa olla kirkon pappi, 
hänen on oltava tasavertaisesti kaikkien 
seurakuntalaisten palvelija.

Ehtoollinen on ääripiste, eikä kirkko 
voi siinä antaa periksi minkään ryhmän 
painostukselle. Kristus kutsuu pöy-
täänsä erityisesti niitä, jotka tuntevat 
itsensä syntisiksi. Armoa on tarjottava 
kaikille ilman ehtoja. Nykyisin niin ei 
tapahdu. Eikö tässä tarvittaisi kirkol-
liskokouksen ohjeistusta?

Ei kirkossa tosin mene hyvin piispa 
Eero Huovisellakaan. Hänethän jätet-
tiin kerran kokonaan ilman ehtoollista 
Luther-säätiön messussa. Asiaa on sen 
jälkeen käsitelty eri päätöselimissä. 

Toivottavasti vanhoil-
lislestadiolaisten pappien 
erotteleva toiminta ehtool-
lispöydässä muuttuu kerta-
rysäyksellä, ja tämä kirkon 
haava umpeutuu.

Julkaisija rauhan tervehdys ry.
 iSSN 0356-2840
 perustettu 1907
kustantaja Suomen kirkko-Mediat oy
levikki n. 105 400, 20 seurakuntaa
Aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

vt. päätoimittaja pirkko paakki  (08) 5626 411
toimittajat  riitta Hirvonen  (08) 5626 412
  Satu kreivi-palosaari (08) 5626 410
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

Hinnat: Seurakuntatilaus 7,54 e, Yksityistilaus 20,00 e
verkkojulkaisu:  www.nettirt.net     

postiosoite pl 102, 90101 oulu
käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
puhelin (08) 5626 400
Fax  (08) 5626 444
toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
kotimaa-yhtiöt/ 
Sirkka-liisa Hänninen 0207 54 2296,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
paikalliset yritykset 
Maire laakso   (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

painopaikka oulu 2006 - kaleva 
ulkoasu Aija tihinen
Jakeluhäiriöt ja -kiellot:
kirkkomediat / Asiakaspalvelu
p. 0207 54 2294 (ma-to)
Sähköposti: 
asiakaspalvelu@kirkkomediat.fi

erottelu ehtoollisella
on väärin

raimo Niemelä, lehtori, oulu

Päätoimittaja Juhani Saari pohtii Sotainva-
lidi -lehdessä 3/006 Sotainvalidien Veljes-
liiton liittymistä perustajajäseneksi muiden 
veteraaniliittojen ja Kaatuneitten omais-
ten liiton kanssa kaavailtuun Sotiemme 
1939-1945 veteraanien tukiyhdistykseen. 
Se voisi tulevaisuudessa toimia yhteisen 
keräyksen toimeenpanijana.

-Vahvin peruste yhteiseen keräykseen 
liittymiselle on, että kaikkien sotiemme 
invalidien, veteraanien ja kaatuneitten 
omaisten eli lähinnä sotaleskien mukana 
olo samassa keräyksessä on varmastikin 
pääosalle Suomen kansaa myönteinen viesti. 
Sodassa oltiin yhteisellä asialla itsenäisyyden 
ja vapauden puolesta. 

Meillä on kaikki mahdollisuudet sii-
hen, että tämä puolustusvoimien tuella 
tapahtuva viimeinen vaihe keräämisessä 
jää historiaan hienona esimerkkinä sodat 
läpikäyneen sukupolven keskinäisen aseve-
lihengen toteutumisesta rauhankin oloissa 
loppuun saakka.

Psykologian professori Juha Perttula mää-
rittelee onnen kesäkuun Ilo -lehdessä.

-Onnellisuus on yleinen ja kokonaisval-

tainen kokemus siitä, että minun on hyvä 
olla sellainen kuin olen ja elää sellaista elä-
mää kuin elän.

Tutkija Kati Niemelä kirjoittaa Crux -leh-
dessä 3/2006, että kirkosta eroaminen voi 
johtua pettymyksestä vaikkapa siunausti-
laisuuteen tai hautausmaan hoitoon.

-Moni pettymyksistä johtuva kirkosta 
eroaminen olisi mahdollisesti voitu vält-
tää, jo pettyneellä kirkon jäsenellä olisi olut 
mielekäs väylä antaa seurakunnalle palau-
tetta, kertoa pettymyksestään ja saada siihen 
asianmukainen vastaus.

Maria Syvälä herättelee kirkkoakin vastuu-
seen mielenterveyskuntoutujista. Haastat-
telu on Vantaan Laurissa 8.6.

-Olisi hyvä, että suurten kaupunkien kes-
kustoissa olisi ympäri vuorokauden avoinna 
oleva seurakuntasali tai kirkko, johon ahdis-
tunut ihminen voisi marssia. Ahdistuksen 
ja pahanolon tunteet kun tahtovat iskeä 
erityisesti iltaisin ja öisin. Tuomasmessu 
on ollut minulle yksi pelastusrengas, johon 
olen tarttunut kaikkina aikoina.



3

postia postia postia

Muistatko oulun
profetian?

 
Haemme haastateltavia dokumenttielokuvaan, joka 
kertoo 60-luvun Oulusta, sen nuorisosta ja ilmiöstä 
nimeltä heinoslaisuus, Oulun Profetia.

Olemme kiinnostuneita kuulemaan teidän muis-
tojanne ko. aiheista: Miksi nuoriso mellakoi Sokos-
aukiolla elokuussa 1967? Mitä tapahtui Haukiputaan 
kirkolla? Mitkä nuorisojengit viettivät aikaa nuoriso-
kahvilassa Kiistola-säätiön tiloissa? Mikä Oulun Pro-
fetia oikein oli? 

Onko teillä tai ystävällänne kenties jopa henkilökoh-
taista kokemusta Oulun Profetiasta? Pienetkin muisti-
kuvat ovat työllemme tärkeitä. 

Yhteyttä voitte ottaa ohjaaja Annika Nykäseen, Klaffi 
Tuotannot Oy, p. 050 4673 076
(annika.nykanen@kolumbus.fi)

viikon 
kysymys

lue sivu 13.
Haaveiletko

kirjan
kirjoittami-

sesta?

vastaa
rauhan tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

Kirkossa pelätään, 
että seksipalvelujen 
oston tekeminen 
rangaistavaksi 
vie prostituution 
”maan alle”. Silloin 
prostituution uhrien 
asema heikkenisi 
entisestään. 

e duskunnan lakivaliokunta 
sai tiistaina valmiiksi mie-
tinnön seksin oston kri-
minalisoinnista. Ehdotus 

rikoslain muuttamisesta on nos-
tanut esille myös kirkon kannan 
seksipalvelujen ostamiseen. 

Kirkon virallinen mielipide asi-
asta on peräisin vuodelta 2003. 
Silloin oikeusministeriö pyysi 
kirkkohallitukselta lausuntoa osa-
mietintöön Ihmiskauppa, paritus 
ja prostituutio.

Siinä kirkkohallitus toteaa muun 
muassa, ettei seksuaalipalvelujen 
ostamista tulisi tehdä rangaista-
vaksi. Kannanottoa perustellaan 
esimerkiksi sillä, että kriminalisointi 
voi johtaa prostituoitujen sosiaa-
lisen tilanteen heikkenemiseen, 
koska prostituutiota ryhdyttäisiin 
harjoittamaan entistä enemmän 
”salassa”.

kirkon pääviesti
unohtui

Kirkon lausuntoa muokkaamassa 
ollut kirkkoneuvos Seppo Häkki-
nen on pahoillaan, että kirkon mo-
nisivuisesta pohdiskelusta on irro-
tettu ja otettu esille vain seksuaali-
palvelujen kriminalisointia koske-
va kohta. Yhden asian esille nos-
tamisesta on seurannut lausunnon 
pääviestien unohtuminen.

-Kirkkohallitus totesi lausunnos-
saan yhtyvänsä oikeusministeriön 
osamietinnön eriävään mielipitee-
seen. Sen mukaan seksuaalipalve-
lujen ostamista ei nykytilanteessa 
tulisi kriminalisoida. Mikäli sek-

k i r k o N  k A N tA  p r o S t i t u u t i o o N :

Heikoimmista on huolehdittava

suaalipalvelujen ostaminen kri-
minalisoitaisiin, tulisi myös niiden 
myyminen kriminalisoida. Tämä 
siksi, että prostituutiosta ja siihen 
usein liittyvästä kansainvälisestä 
rikollisuudesta päästäisiin eroon 
tehokkaasti, laajasti ja oikeuden-
mukaisesti. 

-Kirkkohallituksen lausunnon 
pääviesti oli se, että ihmiskauppa, 
paritus ja prostituutio ovat toisen 
ihmisarvon halveksuntaa. Kirkko 
kannattaa keinoja, joiden avul-
la näitä voitaisiin vähentää. Sekä 
seksuaalipalvelujen ostaminen 
että myyminen ovat moraalisesti 
vääriä ja paheksuttavia. Sen sijaan 
yksioikoiseen seksuaalipalvelujen 
kriminalisointiin liittyy meidän 
mielestämme myös ongelmia, 
Häkkinen sanoo. 

ei tarjontaa
ilman kysyntää

Lakivaliokunnan varapuheenjohta-
ja Susanna Rahkonen on eri miel-

tä kirkon kanssa. Hän kannattaa ri-
koslain muuttamista eli seksin osta-
misen kieltävää lainsäädäntöä. Rah-
kosen mukaan on tärkeää vaikuttaa 
asiakkaisiin eli kysyntään. 

-Lainmuutoksen avulla voidaan 
vähentää prostituution kysyntää ja 
sitä kautta vähentää myös rikoslaissa 
rangaistavaksi säädettyä paritusta 
ja ihmiskauppaa. En halua, että ih-
misten myyminen laajenee isoksi 
elinkeinonhaaraksi.

Uutispäivä Demarissa Rahkonen 
on keväällä todennut, ettei ihmis-
kauppaa olisi ilman seksiä ostavien 
asiakkaiden kysyntää.

kirkon kanta
kummastuttaa

Kansanedustaja hieman kum-
mastelee kirkon perusteluja sil-
le, miksi ostoa ei saisi tehdä ran-
gaistavaksi.

-Lain tarkoituksena on vähentää 
prostituution kysyntää ja vaikuttaa 
sen ja muiden keinojen avulla sii-

o ululainen kansanedustaja Lyly Rajala vastustaa seksin 
oston kriminalisointia. Rajala kertoo perustelujensa vas-
tustukselle olevan samat kuin mm. evankelisluterilaisel-

la kirkolla ja ortodoksisella kirkolla: seksin oston kriminalisoi-
va laki huonontaisi prostituoitujen asemaa.

Rajala toteaa, että jokaisella on oikeus omaan kehoonsa. 
-Silloin kun seksi on kahden aikuisen ihmisen keskinäinen 

sopimus ja hyväksyntä, miksi se pitäisi estää lailla, Rajala sanoo 
oman mielipiteensä.

-Onko eduskunnan tehtävä antaa moraalisia määräyksiä 
ihmisten käyttäytymiselle silloin kun se ei loukkaa yleistä jär-
jestystä?

-Olemme kuulleet nyt lakivaliokunnassa lakiin liittyen yli 30 
asiantuntijaa, joista ylivoimaisesti suurin osa vastustaa lakia.

-Kirkkojen kannat olivat kirkkohallitusten kannanottoja eikä 
mitään tuulesta temmattuja, Rajala puhuu.

rH 

kirkossa toivotaan, ettei kenenkään tarvitse ostaa rahalla toisen ihmisen läheisyyttä.

hen, että prostituoidut hakeutui-
sivat muihin töihin. Ajatus maan 
alle painumisesta pitää sisällään 
oletuksen, ettei prostituutioon voida 
vaikuttaa. Minusta voidaan. 

-Toki joissain tapauksissa näinkin 
voi tapahtua. Se ei kuitenkaan saisi 
estää tarttumasta koko ilmiöön. 

-Myymisen kriminalisointi hei-
kentäisi mielestäni prostituoitujen 
asemaa. He eivät  uskaltaisi ha-
kea apua vangitsemisen pelossa. 
Kaikki eivät ole vahvoja ja alalla 
itsenäisesti.

Susanna Rahkosen miettii, mitä 
kirkko voi tehdä yhtenä yhteiskun-
nallisena toimijana prostituution 
kitkemiseksi.

-Sen pitää tukea prostituoituja 
ja ottaa osaa keskusteluun siitä, 
onko maksullinen seksi ihmisille 
välttämätöntä vai ei.

Seppo Häkkisen vastaus Rahkoselle 
on, että kirkko toimii juuri näin. 
Se auttaa heikoimmassa asemassa 
olevia ja osallistuu yhteiskunnalli-
seen keskusteluun.

riittA HirvoNeN

rajala ja kirkko
vastustavat kriminalisointia

Muoniolainen yrittäjä Tapio 
Pieskä esittää, että kirkko al-
kaisi soittaa kelloja paitsi kuo-
linsanomana, myös iloisena 
viestinä silloin, kun uusi elä-
mä syntyy.

-Asun tässä kirkontörmällä 
ja olen kuunnellut vuosikau-
palla, kuinka kuolinkelloja 
soitetaan aina kun seurakunta-
lainen siirtyy ajasta iäisyyteen. 
Kuunnellessani kerran taas sa-
nomakelloja, mieleeni juolahti, 
että miksi ei soiteta kirkkaita 
elämänkelloja silloin kun uusi 
ihminen syntyy!

Tapio Pieskä miettii, voitai-
siinko elämänkelloja soittaa esi-

Miksei soiteta syntyville
lapsille elämänkelloja?

merkiksi kasteeseen liittyen.
-Olisihan se kirkolta hieno 

ja positiivinen viesti uuden 
ihmisen syntymisen ilosta. Sitä 
paitsi duuri jää nyt kokonaan 
käyttämättä.
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JuMAlANpAlvelukSet
Tuomiokirkossa: Su 18.6. klo 
10 messu, toimittaa Martti 
Pennanen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttori Raimo Paaso. 
Kolehti lähetyskasvatukselle 
Oulun hiippakunnassa.
Juhannuspäivänä la 24.6. klo 10 
sanajumalanpalvelus toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa 
Jyrki Vaaramo, kanttori Hanna 
Savela. Kolehti oman seurakun-
nan aikuistyölle. Radio Dei.
Su 25.6. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Anna-
Mari Heikkinen, kanttori Han-
na Savela. Radio Pooki. Kolehti 
Ilembulan ystävät ry:lle.
Heinätorin seurakuntatalossa: 
juhannuspäivänä la 24.6. klo 12 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kantto-
rina Raimo Paaso. Jumalanpal-
veluksen jälkeen juhannusjuus-
to- ja kahvitarjoilu.

Muu toiMiNtA
Tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
11-20, opas paikalla.
Kuorokonsertti ke 21.6. klo 18, 
Uinjilisti-kuoro Tansaniasta, 
johtaa Peter Mbaga, ohjelma 
5 e.

HeinäTorin seurakunTaTalo

Aleksanterinkatu 71
Sanajumalanpalvelus la 24.6. 
klo 12, toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen, kanttorina Hanna 
Savela.
Kesäkerho ma 19.6., ti 20.6., ma 
26.6. ja ti 27.6. klo 12-15.
Kesäkeidas ke 21.6. ja ke 28.6. 
klo 10.

sara Wacklin-koTi

Koulukatu 4
Hartaushetki to 22.6. klo 14, 
Ari-Pekka Metso ja Raimo 
Paaso.

Vesper-koTi

Isokatu 88
Hartaushetki to 29.6. klo 14, 
Ari-Pekka Metso ja Raimo 
Paaso.

senioriTalo

Mäkelininkatu 37
Hartaushetki ke 28.6. klo 15, 
Ari-Pekka Metso ja Raimo 
Paaso.

inTiön HoiVakoTi

Upseerinkatu 2
Hartaushetki to 29.6. klo 14, 
Martti Pennanen ja Hanna 
Savela.

HauTausmaa

VanHa kappeli

Virsihartaus su 18.6. klo 15, 
Ari-Pekka Metso ja Raimo 
Paaso.
Virsihartaus su 25.6. klo 15, Jyr-
ki Vaaramo ja Hanna Savela.

JuMAlANpAlvelukSet
Karjasillan kirkossa: Su 18.6. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Mirjami Dut-
ton, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti nimikkolähetti Maija-
Liisa Maunun työn tukemiseen 
Namibiassa Suomen Lähetys-
seuran kautta.
Juhannuspäivänä 24.6. klo 10 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Kolehti Oulun Pip-
liaseuralle.
Su 25.6. klo 10 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Radiointi Radio Dei. 
Kolehti nimikkolähetti Tuula 
Pelkosen työn tukemiseen An-
golassa Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Kastellin kirkossa: Su 18.6. klo 
10 konfirmaatiomessu (Kastelli 
1), toimittaa Liisa Karkulehto, 
avustavat Satu Saarinen, Katja 
Ylitalo ja Vesa Kilkku, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 18.6. klo 14 konfirmaatio-
messu (Kastelli 2), toimittaa 
Satu Saarinen, avustavat Liisa 
Karkulehto, Katja Ylitalo ja Vesa 
Kilkku, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Kolehti lähetysnuorten 
tukemiseen Namibian matkalle 
v. 2007.
Juhannuspäivänä 24.6. klo 10 
messu, toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustaa Juha Vähäkangas, kant-
torina Ilkka Järviö. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 25.6. klo 10 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kolehti ks. Karjasilta. 
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
18.6. klo 12 konfirmaatiomes-
su (ulkomaa), toimittaa Esa 
Nevala, avustavat  Johannes 
Takaeilola, Mervi Keskinen, 
kanttorina Juha Soranta. Ko-
lehti ks. Karjasilta.
Juhannuspäivänä 24.6. klo 12 
sanajumalanpalvelus, toimit-
taa Petri Satomaa, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 25.6. klo 12 konfirmaa-
tiomessu (Maikkula 1), toi-
mittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
avustavat Petri Satomaa, Mari 
Jääskeläinen, Riina Moilanen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa Su 18.6. ja su 25.6. klo 
18 arabiankielinen jumalan-
palvelus.

Muu toiMiNtA
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Kesäraamattu- ja keskustelu-
piiri ke 21.6. klo 18.
Suven ja rakkauslaulujen ilta 
ke 21.6. klo 18. Ks. menot.

kaukoVainion seurakunTaTalo

Hiirihaukantie 6
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke 21.6. ja 28.6. klo 18.
Kesäpyhäkoulu ma 12.6. ja ti 
13.6. klo 10.

maikkulan seurakunTaTalo

Kangaskontiontie 9
Kesäpyhäkoulu to 15.6. klo 
10.

JuMAlANpAlvelukSet
Tuiran kirkossa: Su 18.6. klo 10 
konfirmaatiomessu, toimittaa 
ja konfirmoi Pasi Kurikka, 
avustavat Merja Oksman ja 
Teemu Honkavaara, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
lähetyskasvatukselle Oulun 
hiippakunnassa.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Erja Järvi, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kolehti Indonesian 
maanjäristyksen uhreille Kir-
kon Ulkomaanavun kautta.
Ke 21.6. klo 13 messu, toimittaa 
Niilo Pesonen, avustavat Tuulia 
Kivisaari ja Anne-Mari Kyl-
lönen, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti Indonesian 
maanjäristyksen uhrien autta-
miseen Kirkon Ulkomaanavun 
kautta. Kutsujumalanpalvelus 
ikäihmisille
Klo 20 viikkomessu, toimittaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti ks. 
Tuira klo 13.
Juhannuspäivänä la 24.6. klo 10 
messu, toimittaa Pasi Kurikka, 
avustaa Sanna Okkola, kantto-
rina Anu Vuorenmaa. Kolehti 
nimikkolähettityöhön Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Su 25.6. klo 10 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Nan-
na Helaakoski, kanttorina Anu 
Vuorenmaa. Kolehti Indonesian 
maanjäristyksen uhrien autta-
miseen Kirkon Ulkomaanavun 
kautta.
Klo 18 messu, toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Kaisu Boutellier, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti ks. Tuira klo 10.
Ke 28.6. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Juha Huhtala, kant-
torina Anu Vuorenmaa. Kolehti 
nimikkolähettityölle Kansanlä-
hetyksen kautta. 
Pyhän Tuomaan kirkossa: su 
18.6. klo 12 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Niilo 
Pesonen, avustavat Tuulikki 
Ståhlberg, Pekka Jarkko, Johan-
na Ämmälä ja Kaisu Boutellier,  
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira.
Juhannuspäivänä la 24.6. klo 12 
messu, toimittaa Nanna Helaa-
koski, avustaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti ks. Tuira.
Su 25.6. klo 12 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Riitta Louhelainen, avustavat 
Tarja Korpela, Sanna Heik-
kinen, Sanna Okkola ja Outi 
Saarela, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kolehti ks. Tuira.
Klo 15 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Tarja 
Korpela, avustavat Riitta Lou-
helainen, Sanna Heikkinen, 
Sanna Okkola ja Outi Saarela, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
su 18.6. klo 10 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Stiven 
Naatus, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira.
Klo 16 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Juhannuspäivänä la 24.6. klo 
10 messu, toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Riitta Louhe-
lainen, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira.
Su 25.6. klo 10 messu, toimittaa 

Hannu Ojalehto, avustaa Erja 
Järvi, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira.
Klo 16 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Pateniemen kirkossa su 18.6. 
klo 12 messu, toimittaa Juha 
Huhtala, avustaa Hannu Oja-
lehto, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. Kolehti ks.Tuira.

Muu toiMiNtA
pyHän luukkaan kappeli

Yliopistokatu 7
Kesäpyhäkoulu ke 21.6. klo 
10-12.
Kesäpyhäkoulu to 22.6. klo 
10-12.

koskelan seurakunTakoTi

Koskelantie 86
Kesämökkikahvila ke 21.6. klo 
12-15 ja ke 28.6. klo 12-15.

JuMAlANpAlvelukSet 
Oulujoen kirkossa: Su 18.6. 
klo 10 messu, toimittaa Pert-
ti Lahtinen, saarnaa Riitta 
Kentala, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen. Jumalanpal-
veluksen yhteydessä Juuman 
rippikouluryhmän konfirmaa-
tio, konfirmoi Paavo Moilanen. 
Radio Dei.
La 24.6. klo 10 juhannuspäivän 
messu, toimittaa Antti Leske-
lä, saarnaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Talvikki Attila-Pe-
konen. 
Su 25.6. klo 10 messu, toimit-
taa Pertti Lahtinen, saarnaa 
Pentti Kortesluoma, kanttorina 
Talvikki Attila-Pekonen. Ju-
malanpalveluksen yhteydessä 
Rokuan rippikouluryhmän 
konfirmaatio, konfirmoi Paavo 
Moilanen. 
Turkansaaren kirkossa: Pe 
23.6. klo 17 juhannusaaton 
hartaus, toimittaa Paavo Moi-
lanen, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen.
La 24.6. klo 12 juhannuspäivän 
messu, toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Elisa Himanka.
Su 25.6. klo 12 messu, toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Talvikki Attila-Pekonen.

Muu toiMiNtA
oulujoen kirkossa

Hautausmaahartaus to 22.6. 
klo 18, Paavo Moilanen. Hartaus 
sateella kirkossa. 
Hautausmaahartaus to 29.6. 
klo 18, Antti Leskelä. Hartaus 
sateella kirkossa.

Huonesuon seurakunTakoTi

Leväsuontie 19
Juttutupa ti 20.6. ja 27.6. klo 
13.

meTsolan HoVi

Mäkituvantie 1
Kesähartaus ke 28.6. klo 14. 

myllyojan seurakunTaTalo

Koivumaantie 2
Juttutupa to 22.6. ja 29.6. 
klo 13.

sanginsuun seurakunTakoTi

Sanginsuuntie 59
Rauhanyhdistyksen juhan-
nusmyyjäiset ke 21.6. klo 18.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Väinö Armas Hyttinen 85 v, 
Rakel Ingeborg Öster 91 v, Asko 
Johannes Kallio 65 v, Paavo 
Jaakko Immanuel Seppänen 
90 v, Jukka-Pekka Inkala 53 
v, Hilkka Marjatta Kilpiö s. 
Achrén 86 v, Esko Ilmari Vuo-
risto 82 v.
Karjasilta: Verna Inkeri Mus-
tonen s. Holopainen 69 v, 
Tuomas Olavi Karjalainen 1 
pv, Sylvi Linnea Nousiainen 
s. Toivonen 96 v, Saila Kyllikki 
Elisabet Mattila 42 v, Martta 
Sylvia Mustonen s. Ervasti 86 
v, Kari Alpo Antero Kukkola 55 
v, Terttu Sinikka Katajamäki s. 
Puistolahti 75 v, Maire Annikki 
Vikamaa s. Ollila 74 v, Maarit 
Annele Visuri s. Visuri 43 v, Aili 
Ester Järvelä s. Taskinen 90v.
Tuira: Olavi Einari Kinnunen 
75 v, Elli Kaarin Lindström s. 
Lindström 96 v, Elli Helena Lou-
et s. Ojala 88 v, Terttu Hannele 
Tero 47 v, Tarja Helena Linnala 
46 v, Elsa Elisabet Tiainen s. 
Vilmusenaho 90 v.
Oulujoki: Vilho Vilkas Mänty-
nenä 81 v, Marja Elina Mikko-
nen s. Takku 75 v.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Juha Antero Koskela ja Vappu 
Johanna Lassila, Olli-Pekka 
Myllylä ja Tiina Maria Suo-
harju.
Karjasilta: Timo Juhani Kärki 
ja Anne Liisa Emilia Pippola, 
Jaakko Samuli Määttä ja Merja 
Sofia Ojala, Teemu Juhani 
Puonti ja Johanna Marita Sep-
pälä, Tuomas Antero Takalo ja 
Niina Marja Siekkinen, Juha Ta-
pio Huhtala ja Anna Christina 
Solitanner, Panu Artturi Sivula 
ja Hanna Pauliina Sankala, 
Jukka Tapani Saukko ja Anita 
Päivikki Ylimartimo, Jan Peter 
Bergroth ja Elina Hellevi Ranta-
la, Antti Lauri Matias Moilanen 
ja Jaana Ursula Forsell, Antti 
Tapani Sarajärvi ja Leenakaisa  
Perätalo.
Tuira: Antti Johannes Parkkila 
ja Marjut Anneli Oikarainen, 
Mikko Tuomas Mäkelä ja 
Heidi Maria Johanna Dahlin, 
Sami Tapio Tervonen ja Katja 
Marjatta Ritokangas, Jari 
Mikko August Miettinen ja 
Virpi Susanna Tervo, Markku 
Ilmari Jaakola ja Mia Marika 
Glad, Marko Henrik Väänä-
nen ja Ksenia Badovski, Jori 
Pietari Pisilä ja Elisa Maria 
Anttiroiko, Yrjö Asseri Sippola 
ja Tellervo Ruuska, Raimo An-
tero Stenroos ja Mirva Maria 
Tapio, Matti Sakari Mauno ja 
Katriina Tuulia Pohto, Tuomas 
Sakari Tokola ja Arja Johanna 
Göös.
Oulujoki: Jani Antero Tuovila 
ja Katri Marianne Ropanen, 
Matti Sakari Suronen ja Minna 
Eveliina 
Karjalainen, Simo Oskari Lai-
takari ja Piritta Laura Johanna 
Ylipahkala, Mika Tapio Paakki 
ja Sannamaria Tuhkanen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Selma Anna Katarina Pesola, 
Veetu Johan Aleksanteri Sark-
kinen, Oona Henriina Ylitalo, 
Aatu Kalervo Edvart Pesonen, 
Suvi Emilia Ratilainen, Ada 
Olivia Elisabeth Nevalainen, 
Onni Heikki Ypyä.
Karjasilta: Helmi Birgitta Heik-
kilä, Jaakko Juhani Heikkilä, 
Silja Matleena Hepolammi, 
Sami Artturi Aleksanteri Kalin, 
Jennica Sofia Karttunen, Jutta 
Erika Kovaniemi, Juuso San-
teri Laukkanen, Jonne Mikael 
Luokkanen, Sanni Inka Elina 
Mustonen, Miira Moonika 
Määttä, Otto Topias Parkkinen, 
Santeri Aaro Ilmari Peurasaari, 
Aino Kaisa Pirttimaa, Noora 
Karoliina Rantapelkonen, Jussi 
Aapeli Raudaskoski, Olli-Pekka 
Silvennoinen, Janina Rosalia 
Aleksandra Taipale, Saana Laina 
Orvokki Tallgren, Aleksi Onni 
Mikael Telkki, Olli Antti Valtteri 
Törmänen, Riina Marjukka 
Törmänen, Arttu Juhani Elmeri 
Haaponiemi, Tuomas Eemeli 
Huotari, Isabella Mia Maria 
Kurkela, Iina Susanna Leino-
nen, Arttu Valtteri Niemelä, Ella 
Aada Maria Ruokokoski, Matias 
Jalmari Tuppi.
Tuira: Elias Matti Aleksandr 
Vapola, Aino Maria Holmi, 
Tuuli Ritva Karoliina Laukka-
nen, Elias Joonatan Alakärppä, 
Viola Eerika Karhumaa, Joel 
Frans Sebastian Kaski, Väinö 
Vilhelmi Klemola, Marcus 
Daniel Johannes Kolehmai-
nen, Topi Johannes Miettinen, 
Leevi Eemeli Mikkola, Juha 
Lassi Tapio Pelkonen, Matias 
Nikolai Antero Raittimo, Da-
niel Thomas Ruddock, Eetu 
Edvard Saarela, Aapo Armas 
Akseli Simoska, Eeli Aukusti 
Sippola, Desiree Unelma Eli-
sabeth Stenroth, Mira Marjatta 
Tervonen, Nea Sofia Torvinen, 
Elli Tuulikki Tulppo, Jemina 
Alexandra Mariia Viittala, Aava 
Päivänsäde Virolainen, Selja 
Ilona Räisänen, Elina Sofia Ala-
kiuttu, Jesse Petteri Granlund, 
Aada Erika Kehusmaa, Eelis 
Antero Laurila, Nuutti Johan-
nes Laurila, Leo Kustaa Jeremias 
Lounila, Arttu Santeri Sauvola, 
Julius Benjamin Sevander, Anssi 
Oskari Suhonen.
Oulujoki: Joonas Petteri Kärki, 
Lilja Wilhelmiina Harju, Satu 
Emilia Kieloaho, Tuukka Mi-
kael Leviäkangas, Eelis Vilhelm 
Nissilä, Tuomas Emil Tapani 
Palosaari, Matias Oula Andreas 
Sakko, Nuutti Onni Olavi 
Hietaharju, Jiina Inna Irene 
Jokelainen, Okko Vilho Kär-
sämä, Emma Olivia Lidström, 
Eelis Riku Olavi Moilanen, 
Olivia Eliina Pako, Jemina Julia 
Orvokki Pasma, Vivian Olivia 
Vaskivuo.

Tuiran seurakunnan 
diakoniatyön puhe-
linajanvaraus talous-
asioissa on  Koskelan 
seurakuntakodilla, Kos-
kelantie 86, 16.6. alkaen 
perjantaisin klo 9-11, 
p. 5566 837.

Tuiran kirkon veren-
painevastaanotto päät-
tynyt toistaiseksi.
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menot

opAStetut 
HAutAuSMAAkierrokSet

Hautausmaakierrokset Oulun 
hautausmaan vanhalle osalle 
alkavat ma 19.6. klo 18 Ka-
jaanintie 1:n edestä. Opas-
tuskertoja on kymmenen, 
viimeinen kierros ma 21.8. 
Hinta 5 e/seurakuntalainen. 
Yhdelle kierrokselle voidaan 
ottaa enintään 15 osallistu-
jaa. Liput lunastetaan etukä-
teen seurakuntien keskusre-
kisteristä, Isokatu 17.

JuHANNuSpäivä 
HeiNätorillA

Juhannuksen sanajumalan-
palveluksen la 24.6. klo 12 
toimittaa Anna-Mari Heik-
kinen, kanttorina Hanna Sa-
vela. Jumalanpalveluksen jäl-
keen tarjotaan juhannusjuus-
toa, kahvia ja mehua.

YHteiSlAuluN iltA

Tervetuloa Suven ja rakkaus-
laulujen iltaan ke 21.6. klo 18 
Karjasillan kirkolle. Yhteis-
laulua rytmittävät runot, raa-
matunluku ja lauluesitykset. 
Mukana Juha Soranta, Satu 
Saarinen, Laura Hassi ja Päi-
vi Myllymäki. Laulun jälkeen 
nautimme kesäistä boolia ja 
pientä suolaista.

 
ruSkAretki

Karjasillan seurakunta järjes-
tää ruskaretken Vuontispir-
tille 15.-18.9. Matkan hinta n. 
250 e. Matkan vetäjinä pas-
tori Esa Nevala ja diakonia-
työntekijä Sirpa Kemppai-
nen. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset 10.7. mennessä: Sir-
pa K., p. 040 5747 163.

YkSiNHuoltAJieN
leiri 

Rokualla 24.-27.7. Lähde lap-
sesi/lastesi kanssa leirille le-

vähtämään sekä nauttimaan 
luonnosta ja yhdessäolos-
ta. Aikuisille ja lapsille jär-
jestetään omaa ohjelmaa ja 
yhteistä puuhastelua. Hinta 
aikuisilta 45,40 e, 4-18-vuo-
tiailta 22,70 e, alle 4-vuoti-
aat pääsevät ilmaiseksi. Hin-
taan sisältyvät matkat, ma-
joitus, ruoka sekä vakuutus 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Lisätietoja voi ky-
syä diakoniatyöntekijä Marjo 
Heikkiseltä, p.040 5752 710. 
Ilmoittautuminen 6.7. men-
nessä Diakoniakeskukseen, 
p. 3161 321.

 
kirJAlliSuuSpiiriN 

uudet kirJAt

Uudet maailmat odottavat 
sinua. Lukeminen on hyvä 
harrastus yksin ja yhdessä. 
Kirjallisuuspiirin viidennen 
ja viimeisen lukuvuoden kir-
jallisuusluettelo on saatavis-
sa Karjasillan seurakunnan 
kirkkoherranviraston kans-
liasta (Nokelantie 39) arki-
sin klo 9-16. 

Tarjolla on mielenkiintoisia 
uusia tuttavuuksia ja vanho-
ja tuttuja, satiiria ja proosaa, 
novelleja ja keskustelukirjeitä, 
näytelmiä ja runoratsuja. Hae 
omasi ja lue, niin tiedät mistä 
syksyllä/keväällä puhutaan. 
Näemme 23.8. klo 18 Kau-
kovainion seurakuntatalon 
Ystävänkamarissa.

SuveN JA
ruNoN iltA 

Kaukovainion seurakunta-
talolla to 6.7. klo 18 alkaen. 
Anna runon koskettaa Eino 
Leinon sanoin: ”Sinä kylvit 
mun polkuni kukkihin ja 
korpeni kotimaiksi”. 

keSärAAMAttu- JA 
keSkuStelupiiri 

Karjasillan kirkolla koulu-
tussalissa seuraavan kerran 

21.6. klo 18. Ota Raamat-
tu mukaan.

HietASAAreN
JuHANNuS

Koko perheen juhannusjuhla 
ja seurat 23.6. klo 18 Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskukses-
sa. Lipunnosto klo 18. Juon-
tajana Eeva Pakonen. Lapsil-
le omaa ohjelmaa, vetäjänä 
Sanna Okkola.

Tarjolla lohisoppaa, gril-
limakkaraa, kahvia, mehua, 
lättyjä ja munkkeja.

Seuroissa puhuvat kirk-
koherra Hannu Ojalehto 
ja pastori Raimo Salonen, 
kanttorina on Tommi Hek-
kala. Tulkataan kuuroille. 
Tuotto Leena Pasasen työlle 
Ilembulan lastensairaalassa. 
Järjestää Tuiran seurakunnan 
miestenpiiri.

eläkeläiSteN leiri 
rokuAllA

Lähde mukaan eläkeläisten 
leirille Rokualle 31.7.–3.8. 
Etusija Tuiran seurakunta-
laisilla. Leirin hinta sisältää 
matkat, majoituksen täysi-
hoidolla ja vakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille (55,50 euroa). Leiri-
läisille lähetetään leirikirje 
noin kaksi viikkoa ennen lei-
rin alkua. Retkellä mukana 
diakoniatyöntekijät Tuulia 
Kivisaari ja Riku-Matti Jär-
vi. Ilmoittautumiset Diako-
niakeskukseen 13.7. mennes-
sä, p. 3161 321.

YHteiNeN 
keSäiltApäivä 

Mielenterveyskuntoutujil-
le Hietasaaren leirikeskuk-
sessa, Hietasaarentie 19, pe 
21.7. klo 15-19. Ohjelmassa 
mm. yhteislaulua, päiväl-
linen, pelejä, sauna, mak-
karanpaistoa ja iltahartaus. 
Ota oma pyyhe mukaan. Il-

urkuvartit tuomiokirkossa

Urkuvartit tuomiokirkossa heinäkuussa tors-
taisin klo 12.15. Konsertin kesto on noin 15-
30 minuuttia. Vapaa pääsy. 

Uruissa 6.7. Raimo Paaso, 13.7. Hanna 
Savela, 20.7. ja 27.7. Maija Tynkkynen.

kesäkonsertit tuomiokirkossa

Oulunsalon musiikkijuhlien konsertti to 3.8. 
klo 20 aloittaa konserttien sarjan. 
To 10.8. klo 19 urkukonsertti, Esa Toivola. 
Ohjelma 5 e. 
To 17.8. klo 19 urkukonsertti, Markus Wargh, 
Luulaja. Ohjelma 5 e. 
To 31.8. klo 19 konsertti, Annaleena Puhto, 
huilu, ja Ilkka Virta, kitara. Ohjelma 5 e. 

Su 3.9. klo 16 Oulun päivien lastenkonsertti, 
Maija Tynkkynen, cembalo ja urut, juontaa 
Anna-Mari Heikkinen, vapaa pääsy.
To 7.9. klo 19 urkukonsertti, Jan Lehtola. 
Ohjelma 5 e.
Su 10.9. klo 19 Cappella pro Vocale ja Sofia 
Magdalena-yhtye, konsertti, ohj. 5 e.

oulujoki laulaa

Oulujoen kirkossa 4.7. klo 19 Toni Timlin, te-
nori ja Kaisa Alasaarela, urut.
13.7. klo 19 Juha Koskela, baritoni ja Kari 
Kropsu, piano.
24.8. klo 19 Talvikki Attila-Pekonen, sopraa-
no ja Lauri Nurkkala, urut.
Ohjelma 5 euroa.

kirkkojen soiva kesä

moittautuminen ruokailun 
vuoksi 7.7. mennessä Diako-
niakeskukseen, p. 3161 321. 
Järjestää Oulun ev.-lut. dia-
koniatyö. 

NAiSteNiltA

Hietasaaren leirikeskukses-
sa, Hietasaarentie 19, ma 
26.6. klo 18. Liikunnanoh-
jaaja Marjo Veijola opettaa 
liikkumaan Pilates-teknii-
kan avulla. Sauna lämpiää 
ja nuotio loimuaa. 

JuHANNuSviikoN
MeSSu 

Tervetuloa Tuiran seurakun-
nan eläkeläisten juhannusvii-
kon messuun Tuiran kirk-
koon ke 21.6. klo 13. Messun 
jälkeen kirkkokahvit.

Linja-autoreitti: Patenie-
men kirkko klo 11.55, Pa-
lokan palvelukeskus klo 12, 
Rajakylän srk-koti klo 12.05, 
Koskelan seurakuntakodin 
pysäkki klo 12.10, Koskelan 
palvelutalo klo 12.15, Hiiden-
tien päätepysäkki klo 12.25, 
Kaarnatien pysäkki, Alppila 
klo 12.30, Tuiran palvelukes-
kus klo 12.40, Tuiran kirkko 
klo 12.45. Paluukyyti noin 
klo 14.30

keSävirSiä

Tervetuloa potilaat, omai-
set ja henkilökunta laula-
man kesävirsiä Oulun kau-
punginsairaalan sisääntulo-
aulaan ke 21.6. klo 17.30. Ti-
laisuuden järjestävät tuomio-
kirkkoseurakunta ja sairaala-
sielunhoito.

MAtkA 
HerättäJäJuHlille

Linja-auton reitti: Lähtö 
Tuiran kirkolta la 8.7. klo 
7, tuomiokirkolta klo 7.10, 
Karjasillan kirkolta klo 7.15, 
Kempeleen seurakuntatalolta 

7.30, josta Ylivieskan seura-
kentälle. Paluu Ouluun ilta-
seurojen jälkeen samaa reit-
tiä su 9.7. Mennessä ope-
tellaan uusia Siionin virsiä. 
Ilmoittautumiset p. 377 258 
tai 0404 128 577/Arttu.

MAtkA
evANkeliuMi-

JuHlille

Linja-auto Pohjois-Suomesta 
evankeliumijuhlille Joensuu-
hun perjantaina 30.6.:

Kemijärvi 7.30. Rovaniemi 
8.45 l-autoas. Oulu 11.30-12. 
l-autoas. Raahe 13 Shell Lei-
purin keidas. Pulkkila 13.45 
ABC. Pyhäntä 14.30. Iisalmi 
15.30-16 Mariahaka ABC. 
Joensuu klo 18 jälkeen. Pa-
luumatkalle lähtö n. klo 16 
juhlien jälkeen su 2.7.

Ilmoittautuminen Kemijär-
ven kirkkoherranvirastoon, p. 
(016) 827 200. Hinta aikuisilta 
60 euroa ja opiskelijoilta 30 
sis. yhteismajoituksen, joka 
on patja lattialla. Ota mukaan 
oma tyyny ja peitteet.

pAriSuHdettA 
rikAStAMAAN

Rikasta minua - parisuhteen 
rikastuttamisviikonloppu 
(ohjaajina Saila Kukkoho-
vi-Jämsä ja Mikko Jämsä) 
ja Sylikkäin-seksuaalisen lä-
heisyyden rikastuttamisvii-
konloppu (ohjaajina Aino 
ja Heikki Kaikkonen) pide-
tään Rokualla Oulun ev.-lut. 
seurakuntien leirikeskukses-
sa 29.9.-1.10.

Molempiin ryhmiin oteta-
an rajoitettu määrä pareja. 
Etusija viikonloppuihin on 
oululaisilla.

Viikonlopun hinta on 82 
euroa/pari. Hinta sisältää kurs-
sin ohjelman ja täysihoidon. 
Matkat Rokualle kuljetaan 
omin kyydein.

Tiedustelut ja ilmoittau-
tuminen 31.8. mennessä 

Johanna Kerolalle, p. 050 
5402 558.

 
tAlkoorYHMä

Kaipaako joku kodin kohen-
nusta: lamppu kattoon, tau-
lu paikalleen, huonekalut eri 
järjestykseen? Sarana vinkuu 
tai lukko on rempallaan?  Ei 
ole ketään, kuka korjaisi? Älä-
hän hättäile! Seurakunnan 
miesten talkooryhmä hoi-
taa pikkuisia kodin huolto-
hommia tavallisten miesten 
taidoin.  Soita Kaisa Jaakko-
lalle, p. 3161 325 tai 040 502 
5010.  Muuttoja ei hoideta! 
Talkooryhmä jää kesälomal-
le juhannukselta, palaa töi-
hin 1.8.

Leikkaa tämä ilmoitus 
talteen!

tuiran 
seurakunnan 
eläkeläisten 
kesämenot

Kesämökkikahvila Koskelan 
seurakuntakodilla, Koskelan-
tie 86, ke 21.6., 28.6., 5.7. ja 
12.7. klo 12-15. 

Kesäkerho Pyhän Tuo-
maan kirkolla, Mielikintie 
3, ti 13.6. klo 12-14. Kesä-
kerho Palokan Palvelukes-
kuksessa, Parkettitie 3-5, ke 
14.6. klo12-14. Kesäkerho 
Tuiran kirkolla, Myllytie 5, 
to 15.6. klo 12-14.

Juhannusviikon messu 
Tuiran kirkossa, Myllytie 5, 
ke 21.6. klo 13. 

Eläkeläisten leiri Rokualla 
31.7.-3.8. 

Eläkeläisten leiripäivä Hie-
tasaaressa to 17.8. 

Tarkemmat tiedot linja-
autojen reiteistä ja ilmoit-
tautumisista löytyvät kesän 
Rauhan Tervehdyksistä.
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Y H t e i N e N  d i A k o N i A

Kuulovammaistyö
Koko perheen kesäillat torstaina 15.6. ja 29.6. klo 17.30 Hietasaaren lei-
rikeskuksessa, Hietasaarentie 19.
Juhannusjuhla perjantaina 23.6. klo 18 Hietasaaren leirikeskuksessa, 
Hietasaarentie 19.  Tulkataan viittomakielelle.

Näkövammaistyö
Torstaina 15.6.  klo 13-14.30 raamattu- ja keskustelupiiri, Diakoniakes-
kuksen alakerran ryhmätilassa, Kirkkokatu 5.
Lämykkäilta tiistaina 27.6. klo 18-21. Yhdessäoloa ja yhteyttä lenkkeilyn, 
saunomisen ja takkatulen äärellä Lämsänjärven leirikeskuksessa, Hiih-
tomajantie 2. 
Kesäleiri Rokuan leirikeskuksessa  14.-17.8.  Ilmoittaudu 1.8. mennessä 
erityisdiakonian toimistoon, p. 3161 322.

Päihdetyö
Perjantaina 16.6. klo 13 naisten ryhmä Diakoniakeskuksen alakerran 
ryhmätilassa, Kirkkokatu 5.

Erityisdiakoniatyön toimisto avoinna
ma-pe klo 9-16. 
Rauhan Tervehdys on mahdollista saada äänilehtenä. 
Tiedustelut p. 3161 321 tai 3161 322.

Su 18.6. klo 10 konfirmaatiomessu Oulujoen kir-
kosta, toimittaa Pertti Lahtinen, saarnaa Riitta 
Kentala, konfirmoi Paavo Moilanen, avustavat Sami 
Jylkkä, Miia Pussinen ja Anu Fedotoff, kanttorina 
Talvikki Attila-Pekonen.
Juhannuspäivä 24.6. klo 10 sanajumalanpalvelus 
tuomiokirkosta, toimittaa Anna-Mari Heikkinen, 

avustaa Jyrki Vaaramo, kanttorina Hanna Savela.
Su 25.6. klo 10 messu Karjasillan kirkosta, toimittaa Petri Satomaa, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 21.6. klo 16.15 Apua huulihalkiolapsen kärsimykseen Tansaniassa. 
Oulujoen seurakunnan matkalle osallistunut Elsa Kohtala kertoo.
To 22.6. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa mietteitä taivaallisista aar-
teista ja toisaalta petollisista, maallisista rikkauksista. Haastateltavana 
oululainen kansanedustaja Esko Kurvinen.
Ke 28.6. klo 16.15 Uskontojen uusi tuleminen, kolumnistina kirkko-
herra Juhani Lavanko.
To 29.6. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena kutsu Jumalan 
valtakuntaan. Oulujoen kappalainen Pertti Lahtinen kertoo mielenkiin-
toisen tarinansa valmistumisestaan papiksi.

Su 18.6. klo 10 messu Saloisten kirkosta.
Juhannuspäivä 24.6. klo 10 jumalanpalvelus Raa-
hen kirkosta.
Su 25.6. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta, toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, avustaa Anna-Mari Heikki-

nen, kanttorina Hanna Savela.

r A d i o - o H J e l M At

tansanialainen Uinjilisti-kuo-
ro saapuu Ouluun. 36 hen-

gen kuoroa johtajaa Peter Mba-
ga. Kuoro käyttää pääasiassa afrik-
kalaisia soittimia, rumpuja, helis-

Seurakuntaretki 
vanhaan 

valamoon 
 

Lähde kesäiselle luostari- ja kar-
tanoretkelle 23.-26.8. (ke-la) van-
haan Valamoon, Sortavalaan ja 
Hyvärilän kartanoon. Hinta 280 
euroa sisältää matkat linja-autol-
la, viisumit (passista oltava valo-
kopio 26.7. kirkkoherranvirastos-
sa), puolihoidon 2hh (hotelli Pie-
lisessä Vuonnislahdella kaksi yötä 
ja Hyvärilän kartanossa yö), opas-
tetun retken Valamon luostarisaa-
relle, sisäänpääsyt ennalta suunni-
teltuihin näyttelyihin ja lauttamat-
kan Lieksasta Kolille.

Matkanjohtajina diakonissat 
Mirva Kuikka ja Kirsi Karppinen. 
Kaikille lähtijöille laitetaan kirje, 
jossa matkasta tarkemmin. Ilmoit-
tautuminen puh. 3161 401 arkisin 
klo 9-16.

laulutervehdyksiä tansaniasta

timiä jne. Kuoron juniorit soitta-
vat myös kitaraa.

16 vuotta sitten perustetun Uinji-
listi-kuoron kotipaikka on Moshin 
kaupunki Kilimanjaro-vuoren juu-

Kymppileirejä on 
järjestetty Oulussa 
20 vuotta. Pikainen 
yhteenlasku summaa, 
että menneiden kahden 
vuosikymmenen aikana 
leireillä on käynyt noin 
5000 täyskymppiä.

k ymppivuotiaat Viljami ja 
Aleksi Reiniharju esittele-
vät kolmea luikertelevaa tu-

liliskoa Eetua, Tikua ja Takua ko-
tinsa akvaterraariossa: ne on jätet-
tävä isän, äidin ja isoveli Joonak-
sen hoitoon siksi aikaa, kun he it-
se ovat seurakunnan kymppileirillä 
Rokualla kesäkuun lopussa. 

Kolmea pikku sammakkoeläintä 
leirireppuun ei voi pakata, mutta 
muutoin leirivarusteet vajaan vii-
kon leirille on selvät: vaihtovaatteet, 
makuupussi, hammasharja, sääs-
kiöljy, kumisaappaat, ja Aleksin on 
ehdottomasti muistettava yöraudat. 
Niin villiksi kesämeno ei saa yltyä, 
että ne unohtuisivat.

Viljami ja Aleksi eivät ole kymp-
pileirillä ensimmäistä kertaa pois 
kotoa. Viljami kertoo tykkäävänsä 

yökyläreissuista. Niitä hän on teh-
nyt muun muassa kavereittensa 
luokse.

Äitiä ei tule leirillä ikävä, kak-
soset sanovat varmana. Ei sitten-
kään, vaikka yö pimeässä teltassa 
kymmenen muun lapsen kanssa 
on uusi kokemus.

Yhtä varmoja he ovat siitä, ettei-
vät laula leirillä. Nuotio- ja ruoka-
lauluja enemmän heitä innostaa 
kalastaminen ja uiminen.

-Kanootti kuulostaa hyvältä, 
Aleksi sanoo ja myöntää, että 

varhaisimmat leiriläiset ovat nyt kolmikymppisiä

ötökköharrastajaa kiinnostaa myös 
tutustua Rokuan eläinmaailmaan. 
Kenenkään makuupussiin hän ei 
pikkueläjiä suunnittele laittavansa 
pilamielessä.

isosen jutut
pelottivat

Maantiedettä yliopistossa opiske-
leva Marjaana Myllylä oli kymp-
pileirillä 13 vuotta sitten. Leiri-
muistoksi hänellä on jäänyt mm. 

viljami (vas.) ja Aleksi kokeilevat, onnistuuko heiltä makuupussien 
kiinnitys rinkkaan.

kymppileirillä useita vuosia sitten 
seikkaillut Marjaana Myllylä on 
kesätöissä oulun seurakunnissa.

isonen, joka kertoi teltassa illalla 
kummitusjuttuja. Nyt Marjaanaa 
huvittaa tapaus, mutta pientä tyt-
töä isosen tarinat pelottivat. 

-En ehkä olisi niin välittänyt 
kuulla niitä juttuja, hän paljastaa 
vuosien jälkeen.

Marjaana muistaa hyvin myös 
naapuriteltasta kuuluneet äänet: 
jollekulle leiriläiselle tuli yöllä ikävä 
kotiin ja itku sen myötä. Toisella 
suunnalla yöllisiä ääniä aiheuttivat 
villit tytöt.

Suurin osa muisteluista on kui-
tenkin hyviä. Metsävaelluksella 
suunnistettiin rastilta rastille, ja 
kesken seikkailua keitto maistui 
taivaalliselta.

Leirihuutoja oli hauska kehi-
tellä. Hyviä muistoja sekin, että 
300 lapsen leirillä oppi väkisinkin 
huomioimaan toiset. 

Oman leirinsä jälkeen Marjaana 
on ollut usean kerran isosena kymp-
pileirillä. Sillä asiantuntemuksella 
hän neuvoo, että leirille lähtijän 
kannattaa merkata tarkasti omat 
tavaransa. Usean hengen teltas-
sa vaatteet myllääntyvät herkästi 
sekaisin.

Marjaana Myllylä tietää, että yksi 
tärkeä asia leirillä on, että sieltä saa 
uusia kavereita. Se on hyvä juttu.

riittA HirvoNeN

Oulun ev. –lut. seurakuntayhtymän 
20-vuotisjuhlaleiri alkaa tiistaina 
27.6. Sille osallistuu 334 kymppi-
vuotiasta. Leirin teema on Jumalan 
silmissä kaunis.

Leiriläisille on luvassa juhlayllä-
tyksiä. Myös juhlallisia kutsuvieraita 
käy paikalla. Leiriläisten vanhemmille 
ei ole järjestetty vierailuiltaa. 

rella Tansaniassa. Ryhmä esittää 
perinteisiä afrikkalaisia lauluja af-
rikkalaisten soittimien, rumpujen 
ja helistimien säestyksellä.

Uinjilisti tarkoittaa evankelioin-
tia. Nimensä mukaisesti kuoro te-
kee evankelioimismatkoja muihin 
seurakuntiin ja myös hiippakunnan 
lähetysalueille, jotta hyvä sanoma 
Jeesuksesta leviäisi.

Kuoro on voittanut monia hiippa-
kunnallisia kuorolaulukilpailuja.

Ohjelman hinta on viisi euroa. 
Konsertin järjestää Oulun tuomio-
rovastikunnan lähetystyö.
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Moshin tuomiokirkkoseurakunnasta
Tansaniasta

oulun tuomiokirkossa
keskiviikkona 21.6.2006 klo 18

Ohjelma ovelta 5 e
järj. Oulun tuomiorovastikunta/lähetystyö
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K a n s a i n v ä l i n E n 
s E U R a K U n Ta Pa l v E l U 

i N t e r N At i o N A l  M i N i S t r Y

In English:
The Chapel of St Luke, Yliopistokatu 7: Sunday, June 18 and June 25, at 4 
pm (please notice the changed time) English Service and Sunday School. 
For more information, please contact Patrick Dickson, patrick.dickson@
evl.fi or tel. 040 524 2778. 

Arabian kielellä:
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6: Su 18.6. klo 12 suomen-
kielinen jumalanpalvelus tulkattuna arabiaksi. Su 25.6. klo 18 arabiankieli-
nen jumalanpalvelus. Ti 20.6. ja 27.6. klo 18 arabiankielinen raamattutunti 
ja pyhäkoulu. Lisätietoa diakoni Amos Mangalta, p. 040 510 8529.

e lämänsä ensimmäisen runon 
kirjoittanut eversti Timo Suu-
tarinen aloitti runohommat 

komeasti Oulun ensimmäisillä Yöt-
tömän yön kirjamessuilla. Suutari-
sella oli edessään 42 metriä ja 195 
senttiä paperia.

Nyt avaan kirjan vanhimman/ 
Nään kaukaa kansan kasvavan/Se 
nostaa päätään varoen/Ja pystyyn 
nousee horjuen

-Yllättävän vaikeaa, runoilija 
siunaili tehtävän jälkeen.

Hän oli toki saanut valmistautua 
tehtävään jo kotona. 

Ja kirja seuraava jo tuo/varttu-
neen kansain honkain luo/ Se salot 
rannat asuttaa/Ja eteenpäin vain 
kurkottaa

-Kirjoitin runoa puolitoista tun-
tia. Minusta oikeassa runossa on 
loppusoinnut, ja riimitys olikin 
ehkä vaikeinta.

Runomaratonia isännöinyt 
kirjailija Eero Pokela sanoo, että 
armeijat ja runo ovat aina kuulu-
neet yhteen.

-Kautta aikojen sotakirjailijat ovat 
väsyneinäkin runoilleet rintaman 
voitoista ja menetyksistä, kaikista 
tunnelmista.

Eero Pokelalla on omakohtaisia 
kokemuksia siitä, kuinka suuren 
vaikutuksen kirja voi tehdä.

kirja käännytti

-Aloin lukea nuorena innokkaana 
David Wilkersonin Risti ja Link-
kuveitsi -kirjaa. Mietin, että var-

r u N o M A r At o N i A  k i r J A M e S S u i l l A  i S ä N N ö i N Y t  e e r o  p o k e l A  vA i k u t t u i  A i k A N A A N
r i S t i  J A  l i N k k u v e i t S i  - k i r J A S tA

everstin ensimmäinen runo syntyi 
puolessatoista tunnissa

maan siinä dekkarissa on paljon 
tapettu linkkuveitsellä, ehkä lai-
tettu risti uhrin päälle...

Tyrmistys oli suuri, kun klas-
sikkokirja paljastui kristilliseksi 
kirjaksi, joka kertoi rikollisesta 
alamaailmasta, jossa  alkoi usko 
vaikuttaa.

-Se kirja sai minutkin uskon 
tielle, Pokela muistelee.

Monet messuvieraat harmitte-
livat, että kristilliset kustantajat 
eivät olleet Oulun kirjamessuilla 

raamatun jälkeen vaikuttavin kirja on kirjailija eero pokelalle ollut risti ja linkkuveitsi.

mukana.
Niin Kirjapajalta kuin Lasten 

Keskukseltakin kerrotaan, etteivät 
resurssit olisi millään sallineet vie-
railua Oulun kirjamessuilla.

Eero Pokelan mielestä sellainen 
kirja on kristillinen kirja, joka kir-
kastaa Jeesusta.

-Paras kristillinen kirja on tie-
tenkin Raamattu.

Kirjallisuuden ystävä ja kirjal-
lisuuspiirin vetäjä pastori Juha 
Vähäkangas kierteli messuja 

innostuneesti. 
-Kyllä jokin ulottuvuus messuilta 

puuttuu, jos kristilliset kustantajat 
puuttuvat. Toisaalta mikä tahansa 
kirja, joka pysäyttää, voi olla kris-
tillinen kirja. Yksi kokee Jumalan 
naurussa, toinen itkussa.

Syyssesongin alku
Rauhanyhdistys ja Luther-sää-
tiölle läheinen veteliläinen Lut-
heri-Divari olivat messuilla sen-

tään mukana.
-Tämä on kutsumusammatti, 

pienen on pakko yrittää kiertää 
tapahtumissa, divarinpitäjä Hannu 
Halonen kertoi.

Messujen ideoija Kaisu Mikkola 
iloitsi siitä, että messut ylipäätään 
viimein saatiin Ouluun. 

-Yritin jo 1960- ja 1970 –luvuilla 
saada kirjamessut Ouluun. Marras-
kuu olisi ollut luonteva aika, mutta 
onneksi moni kustantaja näyttää 
esittelevän syksyn ohjelmaansa jo 
täällä. Kolmas kirjasesonki, kesä, 
näyttää siis olevan tarpeen.

SAtu kreivi-pAloSAAri

Syksyn seurakuntavaaleissa eh-
dokkaita asettavat valitsijayh-

distykset voivat saada esittelyn toi-
minnastaan ja tavoitteistaan seura-
kuntien verkkosivuille. Tiedot toi-
mitetaan viestintäpalveluun, jossa 
ne siirretään verkkoon. Sivuja voi 
täydentää sitä mukaa kun uusia va-
litsijayhdistyksiä perustetaan. 

Verkkosivuilla on jo tällä het-
kellä tietoa seurakuntavaaleista ja 
ehdokkaaksi asettumisesta.  Siellä 
kerrotaan, kuinka monta paikkaa 
kullakin seurakunnalla on yhteisessä 
kirkkovaltuustossa ja seurakunta-
neuvostossa sekä kuinka monta eh-

dokasta valitsijayhdistykset voivat 
listoilleen ottaa. 

Verkkosivuilla on linkit materi-
aaliin, jota tarvitaan valitsijayhdis-
tyksen perustamisessa. Materiaalin 
voi tulostaa verkosta. Sivuilla on 
myös tarkemmat menettelyohjeet. 
Ehdokasasettelu päättyy 15.9., jol-
loin asiapaperit palautetaan oman 
seurakunnan kirkkoherranvirastoon 
klo 16 mennessä. 

Seurakuntavaalisivusto täyden-
tyy syksyn mittaan. Tiedot äänes-
tyspaikoista sekä mahdollisista 
seurakuntien vaalitilaisuuksista ja 
-paneeleista tulevat sivuille. Pari 

S e u r A k u N tAvA A l i e N  e H d o k A S A S e t t e l u  k ä Y N N i S S ä

valitsijayhdistykset verkkosivuille
 Oulun seurakunnan verkkosi-

vut (www.oulunseurakunnat.fi) 
uudistuvat tällä viikolla. Uudet 
sivut poikkeavat ulkonäöltään 
entisistä, mutta myös sisältö on 
kokenut muutoksia.

Uudistuneen ilmeen takana 
on halu palvella seurakuntalai-
sia entistä paremmin. Parempaa 
palvelua on mm. kalenteri. Eri 
hakusanojen avulla tiedonhalui-
nen saa helposti informaatiota 
kaikista haluamistaan seura-
kunnan tilaisuuksista.

Verkkosivuilla on tietoa seura-
kunnan vapaaehtoistöistä. Net-
tisivuilla hoituu helposti ilmoit-
tautuminen itseä kiinnostavaan 

eversti timo Suutarinen pitää
runojen kirjoittamista vaikeana.

uudet nettisivut
parantavat palvelua

vastuunkantamiseen.
Myös leirille ja retkille läh-

tijät voivat ilmoittautua verk-
kosivuilla.

Uudenlaista hengellistä pal-
velemista on mm. mahdollisuus 
jättää netissä oma esirukous 
yhteiseksi rukousaiheeksi ju-
malanpalvelukseen.

Uusilla nettisivuilla voi tu-
tustua Oulun seurakuntien 
juhlatiloihin. 

Ajan henkeen kuuluen kirk-
koherrat pitävät päiväkirjaa 
verkkosivuilla. Luvassa ei kui-
tenkaan ole päivittäin vaihtu-
vaa tekstiä.

viikkoa ennen ennakkoäänestyk-
sen alkua avataan vaalikone, jonka 
avulla voi etsiä itselleen sopivaa eh-
dokasta. Vaalien tulokset löytyvät 
sekä omilta että valtakunnallisilta 
evl.fi/vaalit -sivuilta.

Valitsijayhdistykset voivat toi-
mittaa materiaalia verkkosivuille 
sähköpostilla osoitteeseen merja.
laaksamo@evl.fi. Ennen 20.6. toi-
mitetut tiedot ovat verkkosivuil-
la ennen juhannusta, mutta tie-
toja voi lisätä ja täydentää vaa-
leihin asti. Lisätietoja puh. 040 
5266 430. 
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N äky on kuin Astrid Lindgrenin 
sadusta, missä lapset juoksevat 
pitkin pientareita vailla huo-
len häivää.

-Kyllä minua pelottaa ukon-
ilmalla, Hilla Niemelä (6) kertoo.

-Minua ei, ilmoittaa pikkusisko Inari 
(4).

Elsa (9) johtaa joukkoa voikukkapellolle, 
Päkä-lammasta ruokkimaan tai kodin, Kii-
mingin pappilan, pihaan asettunutta fasaa-
nia seuraamaan.

-Parasta kesässä on vapaus, se ettei tar-
vitse elää aikataulujen mukaan, Eeva-Kaija 
Niemelä hymyilee sylissään kuopus Silva 
(10 kk).

Tänä kesänä Niemelällä ollaan tavallistakin 
vapaampia, koska isä-Pauli, Kiimingin kirk-
koherra, viettää viimeisiä kuukausia vuoden 
kestäneestä vuorotteluvapaastaan.

Perhe on juuri kotiutunut reissusta, jon-
ka aikana käytiin katsomassa  Kolmårdenin 
eläinpuisto, Astrid Lindgrenin maailma 
Vimmerbyssä sekä lopuksi vielä kotoinen 
Linnanmäki Helsingissä.

-Ennen luonto tarjosi jännitystä ja pelon-
sekaisia elämyksiä, nykyään samaa haetaan 
huvipuistoista, miettii Pauli Niemelä.

ekstremeä
kotioloissa

Eeva-Kaija Niemelä muistelee vuoroin nau-
raen, vuoroin kauhunsekaisesti lapsuuden 
kesiään.

-Minulla oli vene ja airot ja niillä soudettiin 
kavereiden kanssa yhtä hyvin jäiden seassa 
tai kesällä lähimpään saareen koko päiväksi 
retkelle. Kesät olivat yhtä seikkailua.

Vanhemmat eivät joutaneet samalla ta-
valla katsomaan perään kuin nykyään, eikä 
se ollut ajan tapakaan.

-Taivaan enkeleillä riitti puuhaa, Eeva-
Kaija naurahtaa.

Ison purkillisen pulleita matoja kerännyt 
Inari lienee perinyt luontoharrastuksen äi-
diltään, sillä myös Eeva-Kaija hoiti pienenä 
useita eläimiä.

-Pukkasin jalkansa loukannutta taivaan-
vuohea nukenvaunuilla pitkin pihoja, ja taisin 
yrittää sitoa sen jalankin jollakin kangaskais-
taleella. Saaressa keräsimme saavikaupalla 
jokisimpukoita. Toivottavasti ei kuollut  
koko laji sukupuuttoon, kun avasimme ja 
etsimme niistä helmiä.

Lapsuuden luontoharrastuksesta on per-
heeseen jäänyt kiinnostus myös lintubon-
gaukseen.

-Minä bongasin äidin avustuksella keväällä 
viitisenkymmentä lintua, Elsa kertoo.

Myös sammakonpoikasten kasvattami-
nen kudusta on kuulunut useana kesänä 
ohjelmaan.

pikkutikkaa
seurattu

Enimmän osan kesäajastaan Niemelät viet-
tävät loma-asunnossaan Yli-Iin Ahvennie-
messä.

p ä k ä - l A M pA A N  r u o k i N tA A ,  o N k i M At o J e N  e t S i N t ä ä ,  l i N t u J e N  B o N g A u S tA ,  p e l o N v ä r i S t Y k S i ä  u k o N i l M A l l A

pappilanväen kesässä parasta on vapaus

Astrid lindgrenin maailma vimmerbyssä tuli tutuksi Niemelän elsalle (vas.) inarille ja Hillalle.
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o ululaiset Elisa Uusimäki ja Liisa 
Fiskaali ahersivat monien mui-
den tapaan viime viikolla teolo-

gisen pääsykokeissa Helsingissä. Mo-
lemmilla on hyvät lähtökohdat, sil-
lä Suomen Uskonnonopettajain liitto 
palkitsi heidät loistavista vastauksis-
taan ylioppilaskirjoitusten reaalin us-
konnontehtävissä. 

Takana eivät ole siis pelkästään yo-
juhlat, vaan tytöt saivat käydä myös 
Helsingissä juhlassa vastaanottamassa 
stipendin menestyksestään.

Molemmat nuoret oululaisnaiset saivat 
50/51 pistettä vastattuaan kahdeksaan 
uskonnonkysymykseen ja jokeriin.

-Olen aina tykännyt uskonnosta, mut-
ta oli se melkein itsellekin yllätys kun 
syksyllä ennen kirjoituksia huomasin, 
etten ollut paljon muuta lukenutkaan, 
Elisa kertoo.

Hän on haaveillut vuosikausia opis-
kelusta lääketieteellisessä tiedekun-
nassa.

-Viime kevättalvella aloin selailla 
teologian kirjoja, ja niin se vain kiilasi 
lääkiksen edelle, ja nousi lopulta  yk-
kösvaihtoehdoksi.

Elisa innostui käymään myös tuomio-
kapitulin järjestämän valmennuskurs-
sin, eikä innostus siitäkään sammunut, 
päinvastoin.

-Oli kiva nähdä muitakin teologiasta 
kiinnostuneita.

islanti
kutsuu

Heti viimeviikkoisten pääsykokeiden 
jälkeen Elisa suuntasi nokan kohti Is-
lantia.
-Työskentelen  kahden kuukauden ajan 
Nordjobbin projektissa Reykjavíkissa 
yhdessä paikallisten kanssa.

Jos palatessa opiskelupaikkaa teolo-
giseen ei ole järjestynyt, ei hätää, Elisa 
pääsee paperiensa perusteella myös  
Otaniemeen ympäristöä ja tekniikkaa 

u S k o N N o N  o S A A M i S e S tA  pA l k i t u t
o u l u l A i S e t  e l i i S A  J A  l i i S A  A H k e r o i vAt

v i i M e  v i i k o l l A  p ä ä S Y k o k e i S S A

tähtäin teologiseen!
lukemaan tai sitten Turkuun ranskan 
opintojen pariin. Uskonto ei ollut ainoa 
onnistunut aine, vaan Elisan yo-todis-
tuksessa komeilee peräti kuusi ällää.

-Teologiassa minua kiinnostaa sen  
laaja-alaisuus ja yleissivistävyys. Papin, 
saatikka opettajan ammatista en haavei-
le, mutta tutkimus voisi tulevaisuudessa 
kiinnostaa, hän miettii.

Elisa Uusimäki on tyytyväinen, että edes 
omalta tuntuva ala on löytynyt, tehtävää 
ehtii miettiä myöhemminkin.

-Ihanalta tuntuu päästä lukiosta eteen-
päin. Olin vuoden Kanadassa vaihto-
oppilaana, ja sen vuoksi olen ikäisiäni 
jäljessä, hän kertoo.

Aineisto
vaikea

-Kysymykset tuntuivat ilmeisiltä, ja siinä 
mielessä helpoiltakin, mutta osasiko sitä 
sittenkään analysoida oikein. Aineisto 
ainakin oli vaativaa, miettii Helsingin 
yliopiston teologisen tiedekunnan pää-
sykokeista tullut Liisa Fiskaali.

Hän on pyrkinyt opiskelemaan myös 
Diakkiin terveydenhoitajaksi.

-Olen  itse uskovainen, ja uskonnon-
opiskelu lukiossa tuntui  siksikin luon-
tevalta, samoin mahdollinen teologian 
opiskelu. Tietenkin tiede on tiedettä ja 
eri asia kuin henkilökohtainen usko.

Liisa oli toinen uskonnonvastauk-
sista palkituista oululaisista yo-kir-
joittajista.

-Palkitsemisjuhla Helsingissä oli hieno 
ja  samalla rentokin tilaisuus.

Kevään opintokoitoksien jälkeen 
vuorossa on parin viikon työrupeama 
rippileirillä yövalvojana.

-Sen jälkeen lähdemme siskon kans-
sa lomamatkalle Saksaan. Pääsylippuja 
jalkapallo-otteluihin ei vielä ole, mutta 
jos tilaisuus tulee, voimme piipahtaa 
myös kisoissa.

SAtu kreivi-pAloSAAri

elisa uusimäki on 10
vuotta suunnitellut

pyrkivänsä lääketieteelliseen,
mutta innostuikin viime

talvena lukemaan teologisen
pääsykoekirjoja.

liisa Fiskaali lähtee siskon
kanssa Saksaan lomalle.

p ä k ä - l A M pA A N  r u o k i N tA A ,  o N k i M At o J e N  e t S i N t ä ä ,  l i N t u J e N  B o N g A u S tA ,  p e l o N v ä r i S t Y k S i ä  u k o N i l M A l l A

pappilanväen kesässä parasta on vapaus
-Siellä on seurattu lähistölle pesinyttä mel-
ko harvinaista pikkutikkaa, Eeva-Kaija Nie-
melä kertoo.

-Kesällä nautimme suuresti sellaisista 
pienistä asioista kuin vaikka aamupuuron 
syömisestä ulkona.

Pappilan pihalla on hoidettu lampaita 
Päkää ja Pekkaa, joka siirtyi jo autuaam-
mille laitumille. Myös kanoja pihapiirissä 
on kotkottanut.

-Minä olen kerännyt niitä matoja, Inari 
kehuu.

Siskot paljastavat, että Inarin matoperheen 
jäsenillä oli ajoittain jopa nimetkin.

Lapset luettelevat sujuvasti puna-ailakin, 
metsäkurjenpolven, koiranputken ja tietenkin 
voikukan, joita lähiniityltä löytyy.

Pikainen galluppi paljastaa neitojen kesä-
puuhamieltymykset hyvin perinteisiksi.

Mikä on hauskinta kesässä? Elsa: Uimi-
nen! Hilla: Uiminen! Inari: Uiminen!

Mikä on parasta kesäherkkua: Elsa: Jätski! 
Hilla: Jätski: Inari: Tietenkin karkki!

SAtu kreivi-pAloSAAri

eeva-kaija Niemelä vietti
railakkaita kesiä lapsena.
–Soudettiin saareen ja
touhuttiin niin että ajantaju
katosi, hän kertoo. touhua
riittää myös neljän
lapsen äitinä.

elsa, Hilla ja pieni inari ovat 
ruokkineet ahkerasti pappilan 
päkä-lammasta. raparperista
löytyi oiva hellehattu elsalle.

SA
tu

 k
re

iv
i-

pA
lo

SA
Ar

i

ri
it

tA
 H

ir
vo

N
eN



10

Messu kirkossa su 
18.6. klo 10, Markku 
Palosaari, Juha Sark-
kinen, Jarkko Metsän-
heimo, tekstin lukija 
Annikki Timonen. 
Kolehti lähetyskasvatukselle Oulun 
hiippakunnassa.
Messu kirkossa juhannuspäivänä 
24.6. klo 10, Markku Palosaari, Jark-
ko Metsänheimo, tekstin lukija Vaili 
Jämsä. Kolehti Suomen Lähetysseuralle 
päiväkotityöhön Thaimaassa.
Konfirmaatiomessu kirkossa su 25.6. 
klo 10, Raimo Salonen, Aulikki Rinta-
Säntti, Marja Ainali. Kolehti Kiimingin 
rauhanyhdistykselle.
Lähetysilta ma 19.6. klo 18 Montin-sa-
lissa, mukana nimikkolähetti Pietariin 
lähtevä Petteri Mannermaa.
Hartaus ke 21.6. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Markku Palosaari, Jarkko 
Metsänheimo.
Juhannusjuustoa myydään seurakun-
takeskuksen aulassa to 22.6. klo 13-15 
tai niin kauan kuin keittoa riittää.
Kesäkerho 5.-22.6 kirkkopirtillä  ja 
Jäälin seurakuntakodilla  4-7-vuotiaille 
lapsille (1999-2002 syntyneille).Kesä-
kerho on avoinna klo 9-15. Kerhossa on 
lapsi enimmillään kolme tuntia/päivä. 
Omat eväät mukaan.
Kiimingin kirkko avoinna ma-pe klo 
12-18 hiljentymistä ja tutustumista 
varten 20.8. asti.
Vuosilomia: vs. kirkkoherra Matti 
Keskinen 9.6.-31.7., diakonian viran-
haltijat Erja Haho 20.6.-16.7., Ulla 
Junttila 3.7.-5.8.
Rauhanyhdistys: Seurat su 18.6. klo 14 
Jaarankartanossa, Kari Kainua ja klo 17 
rauhanyhdistyksellä, Jorma Vuorma, 
Kari Kainua sekä su 25.6. klo 17 kirkos-
sa, Juha Kaarivaara, Matti Räihä.
Kuollut: Enna Erika Pelttari 5 kk.
Vihitty: Esa Kalle Juhani Mikkonen ja 
Johanna Marianne Kamula.
Kastettu: Riika Juulia Jaakkonen, Ada 
Sofie Kauranen, Edla  Aurora Käkelä, 
Venla Martta Maria Lepistö, Frans Aar-
re Ohtamaa,  Aksel Benjamin Palomaa, 
Kasper Jan Christian Aitakangas, Milla 
Marianne Nyman, Linda Marjukka 
Simonen.

Hailuoto

15.-29.6.2006

Liminka

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä M ä  v i r S i

(JeAN SiBeliuS 1897,
Säk: t 1 JA 2 AukuSti WAldeMAr koSkiMieS 1897.
Säk. 3 iltA koSkiMieS 1923. virSikirJAAN 1938.)

Kempeleläinen Timo Hautamäki haluaa nostaa esille virren 
462: Soi kunniaksi Luojan.

-Tässä myöhäisessä keski-iässä alkavat tuntua läheisiltä juuri 
ne virret, joissa lapsuus ja nuoruusaika muistuvat mieleen. Soi 
kunniaksi Luojan tuo mieleen luonnon heräämisen, loman ja 
kesän riemut. Se toimii samanlaisena tunnesiltana kuin  suvivirsi. 
Halusimme puolisoni kanssa virren 462 myös häävirreksemme 
juhannushäihimme viime vuonna. 

Soi kunniaksi Luojan nyt, virsi kiitoksen, tuon kaiken hyvän tuo-
jan ja suojan ainaisen! Hän, Isä, rakkahasti ain vaalii luotujaan, 
ja kaiken taitavasti hän ohjaa tuolta taivaastaan.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

000

Iltamusiikki kirkossa 
la 17.6. klo 19. Ohjel-
massa laulua ja soi-
tinmusiikkia. Järjestää 
Takkisen sukuseura.
Konfirmaatiojuma-
lanpalvelus su 18.6. klo 10.
Ulkoilua Saarenkartanon asukkaiden 
kanssa ke 21.6. klo 13.30. Ulkoiluttajia 
tarvitaan edelleenkin. Tule mukaan 
yhdessä ulkoilemaan!
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus 
la 24.6. klo 10 vanhan kirkon raunioilla, 
Matti Keskinen. Säävaraus.
Saarenkartanon hartaus la 24.6. 
klo 14.
Messu su 25.6. klo 10, Matti Keski-
nen.
Ikäihmisten virkistyspäivä Marjanie-
messä Perämeren tutkimusasemalla ti 
27.6. alkaen ruokailulla klo 12. Linja-
auto lähtee Santosesta klo 11.30. ke-
räten osallistujat linja-autopysäkeiltä 
kyytiin. Päivä päättyy n. klo 15, jonka 
jälkeen kuljetus takaisin kylälle. Ilmoit-
tautumiset Marjalle 22.6. mennessä, p. 
040 7430 382. Päivä on ilmainen.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 27.6. klo 
18.30 Leena Ketolalla Marjaniementie 
85.
Kirkkoherra on lomalla 27.6.-31.7. 
Sijaisina toimivat Tapio Kortesluoma 
(27.6.-12.7.) p. 044 745 3859 ja Vesa 
Äärelä (13.7.-31.7) p. 044 745 3858.
Seurakuntamestari on lomalla 19.6.-
23.7. Sijaisen tavoittaa numerosta 040 
5858 010. 

Konfirmaatiomessu 
la 17.6. klo 13 kirkossa. 
Toim. Silvast, avust. 
Ylänne, kantt. Savo-
lainen.
Konfirmaatiomessu 
su 18.6. klo 10 kirkossa. Toim. Jun-
tunen, avust. Ristkari, kantt. Palola. 
Kolehti lähetyskasvatukselle Oulun 
hiippakunnassa.
Konfirmaatiokirkkoihin tulevat: 
varatkaa riittävästi aikaa autojen py-
säköintiin, vapaata pysäköintitilaa on 
koulujen parkkipaikoilla.
Juhannusjuhla pe 23.6. leirikeskus 
Umpimähkässä Oulunsalossa klo 18 
alkaen lipunnostolla ja suvivirrellä. 
Ohjelmassa Sana Juhannukseksi, 
yhteislaulua, arvontaa ja makka-
ranpaistoa. Juhla on Oulunsalon ja 
Kempeleen seurakuntien yhteinen. 
Linja-auto kuljetus: Kokkokankaan 
seurakuntakodilta klo 17 ja kirkon-
kylän seurakuntakodilta klo 17.15 ja 
Salonässän edestä Oulunsalossa klo 
17.30 jatkaen Umpimähkään.
Juhannuspäivän sanajumalanpalve-
lus la 24.6. klo 10 vanhassa kirkossa. 
Toim. Riihimäki, kantt. Palola.
Messu su 25.6. klo 10 kirkossa. 
Toim. Silvast, avust. Juntunen, kantt. 
Savolainen. Kolehti Mordvan työlle 
Kansanlähetyksen kautta.
Tansanialaisen Uinjilisti-kuoron 
konsertti su 25.6. klo 18 Kokko-
kankaan srk-talolla. Kannattaa tulla 
juhannusvieraidenkin kanssa! Vapaa 
pääsy, kolehti Uinjilistille. Konsertissa 
myynnissä Uinjilisti-kuoron uutta 
levyä hintaan 10 e/kpl.
Retki hiippakunnan lähetysjuhlille 
Kittilään 18.-20.8. Tarkemmat tiedot 
myöhemmin. Lisätietoja lähetyssih-
teeriltä p. 040 779 7705.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kempeleen kirkot tiekirkkoina 10.6.-
13.8. Avoinna ma-pe klo10-18 ja la-su 
klo 12-18.
Seurakuntaretki 4.-6.8. Hämeenlin-
naan Hengen uudistus kirkossamme 
ry:n kesäjuhlille. Aiheena Lähde 
yhteyteen. Retken hinta n. 120 e/hlö, 
sis. matkan ja majoituksen opiskelija-
asuntolassa (soluas.) ja aamukahvit. 
Omat liinavaatteet mukaan. Tied. ja 
ilmoitt. viim. 16.6. mennessä talous-
toim., p. 5614 522 ark. klo 8-15.
Varhaisnuorten kesämenot: Kok-
kikurssi ti 27. - ke 28.6. Pappilassa. 
Opetellaan pöytätapoja, laittamaan 
ruokaa, kattamaan pöytä kauniisti 
ym. Kurssilla valmistamme yhdessä 
lounaamme. Kurssin molemmat päivät 
ovat samanlaiset, voit ilmoittautua 
mukaan vain toiseen päivään.
Erätaitokurssi ti 4. - ke 5.7. pappilassa. 
Opetellaan erätaitoja kuten tulentekoa, 
varusteiden pakkaamista ja ensiaputai-
toja. Lisäksi valmistamme itse ruokaa 
retkikeittimillä. Kurssin molemmat 
päivät ovat samanlaiset, voit ilmoittau-
tua mukaan vain toiseen päivään.
Toimintapäivät ma 10. - to 13.7. pap-
pilassa. Ohjelmassa askartelua, pelejä, 
leikkejä ym. mukavaa. Yhden päivän 
hinta on 3 e sisältäen ruokailut ja 
materiaalit. Ilmoittautumiset varhais-
nuorten kesämenoihin Anna-Leena 
Ylänne, p. 040 7790 372.
Nuoret: Kesän pelit keskiviikkoisin 
Ristisuon kentällä klo 18-19.30. Avoi-
met ovet torstaisin  Vanhassa pappi-
lassa klo 19-21. Nuotioilta pe 16.6. klo 
20-23 Vanhassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys:  Su 18.6. 
klo 17 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 16.6. klo 
19 pihaseurat Tuomo Aholalla.
Kastetut: Alvari Nuutti Ensio Lind-
gren, Topi Valtteri Rönkkö, Ella Helmi 
Ilona Poukkula, Niklas Anton Mikael 
Keckman, Aarne Ilkka Malmivaara, 
Iivo Johannes Louhelainen, Moona 
Kristiina Alaniemi, Hannes Olavi Här-

könen, Tuomas Aukusti Harju, Petra 
Maaria Lämsä, Henna Emilia Koivu-
kangas, Juuso Matias Vaarala, Jenna 
Maria Eveliina Kamula, Sini-Helmi 
Finning, Inka Alli Ilona Mäki.
Vihitty: Jarkko Kalervo Kipinä ja Sari 
Susanna Ruha. Risto Petteri Polojärvi 
ja Siiri Kaarina Nieminen.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

H a r t a u s  t o 
15 .6 .  k lo  13 .15 
vuodeosastolla.
Messu 18.6. klo 10 
kirkossa, liturgina 
Jouko Lauriala, saar-
naa Markku Niku. Kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana kirkkolaulajat. 
Messu aloittaa Sissi P 3:n juhlapäivän, 
joka jatkuu juhlalla seurakuntatalolla. 
Virret: 183:1-4, 334:1ja5-8, 303:1ja4-
7, 371:1-, 225:1-, 229:1-, 584. Kolehti 
lähetyskasvatukselle Oulun hiippa-
kunnassa.
Ystävärengas esittää ma 19.6. klo 13  
kesäisiä lauluja vuodeosastolla sekä klo 
13.45 lauluhetki Jussilassa. (Kokoontu-
minen seurakuntatalolle klo 12.)
Hartaus ja HPE to 22.6. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Messu juhannuspäivänä 24.6. klo 10 
kirkossa, liturgia ja saarna Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta. Virret: 
571:1-3, 126, 458:1-3 ja 6, 572, 184:1 
ja 7, 574, 225, 462. Kolehti ystävyysseu-
rakunta Jaaman srk-työn tukemiseen. 
Jumalanpalvelukseen osallistuu 50 
vuotta sitten rippikoulunsa käyneiden 
joukko, joille muistelot seurakuntata-
lolla jumalanpalveluksen jälkeen.
Sanajumalanpalvelus su 25.6. klo 10 
kirkossa, liturgia ja saarna Tornberg, 

kanttorina Kotkaranta. Virret: 151:1-4, 
276, 408, 413, 571:4-6. Kolehti julis-
tus-ja seurakuntapalvelulle Kansan 
Raamattuseuran Säätiön kautta.
Siioninvirsiseurat ti 27.6. klo 19 Junt-
tilan pihalla, Jyväskyläntie 97 A.
Etsimme vapaaehtoisia Virtaa välil-
lämme -suhdekurssien isäntä- ja oh-
jaajapareiksi keväälle 2007. Tehtävään 
koulutus syksyllä 2006. Lisätietoja 
Sinikka Ilmoselta, p. 5621 226 tai 044 
7521 226.
Oletko kiinnostunut vapaaehtois-
työstä seurakunnassa? Olisiko paik-
kasi avustajana perhekerhossa, joko 
Tupoksessa tai kirkonkylällä? Ker-
hotoiminta on kesätauolla ja jatkuu 
syyskuussa. Avustaja voisi toimia esim. 
kahvinkeittäjänä tai lasten leikittäjänä. 
Otamme sinut ilomielin vastaan per-
hekerhotyöryhmään. Ota rohkeasti 
yhteyttä (ikä ei ole esteenä).  Tiedus-
telut: Vast. lastenohjaaja Helena Hak-
karainen, p. 5621 230  tai 044 7521 230 
ja diakonissa Marja-Liisa Hautamäki, 
p. 5621 226 tai 044 7521 227.
Kauniit kiitokset kaikille, kaikenikäi-
sille, jotka monin eri tavoin osallistuitte 
Yhteisvastuukeräykseen. Seurakun-
tamme nettotuotto oli 7821,09 euroa, 
josta oman seurakunnan diakoniatyö-
hön 782,11 euroa. Jatketaan kesälläkin 
lähimmäistemme ilahduttamista läm-
pimillä teoilla. Yv-työryhmän puolesta 
iloiten Sinikka Ilmonen.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 5621 226.
Lähetystyö: Juhannusjuustotilaukset 
lähetyssihteeri Inkeri Kujalalle, p. 040 
8383 222. Perunarieskaa ja kakkuja 
myytävänä ke 21.6. klo 17 jälkeen srk-
talolla lähetyksen hyväksi. Lähetyksen 
kevätarpajaiset 1.4.-30.6. Arpalistoja 
paikallisissa liikkeissä ja lähetysjoh-
tokunnan jäsenillä.
Nuorisotyö: Nuorten lähetysvintti 
ti 27.6. klo 17-18 lähetysvintillä 
(pappilan piharakennus). Mukana 
lähetyssihteeri Inkeri Kujala.
Partiotyö: To 22.6. Leimu 06 Ink:n 
savunjohtajien ja laumanjohtajien ko-
kous Kotikololla alkaen klo 17. Tule 
kun pääset. Ke 12.7. Leimu 06 Ink:n lei-
riläiskokous klo 17 seurakuntatalolla ja 
johtajakokous klo 18 samassa paikassa. 
Pe 14.7. Make päivystää partiotoimis-
tossa klo 14-16. Hyvää kesää kaikille. 
Maken uusi käsipuhelinnumero on 
044 7521 223. Sähköposti on edelleen 
markku.korhonen@evl.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 16.6. nuotioilta 
Maija-Liisa ja Markku Holmalla on 
peruttu. Su 18.6. klo 14 seurat Ala-
temmeksen vanhainkodilla ja klo 17 
seurat ry:llä. Su 25.6. klo 13 seurat 
Niittypirtin palvelutalolla ja klo 17 
seurat ry:llä.
Kuollut: Uuno Johannes Konttinen 
87 v 11 kk 7 pv.
Kastettu: Venla Karoliina Heikura, 
Neea Minna  Susanna Hutri, Emma 
Sofia Kangas, Aatu Johannes Kauppi, 
Miia Riikka Körkkö, Samuli Niklas 
Littow, Veeti Aukusti Lumijärvi, Daniel 
Jere Niklas Malila, Emma Annikki 
Malinen, Saga Helmiina Parkkinen, Sa-
muel Matias Pennanen, Emmi Eveliina 
Puusaari, Ossi Matias Valtteri Supperi 
ja Huugo Eemil Tissari.
Leikkaa talteen! Limingan seurakun-
nan matkapuhelinnumerot :
Kirkkoherra Ilkka Tornberg 044 7521 
222, kappalainen Aino Pieskä 044 7521 
224, kanttori Mika Kotkaranta 044 
7521 234, seurakuntamestari Heikki 
Guttorm  044 7521 232,  diakonis-
sa Sinikka Ilmonen 044 7521 226, 
diakonissa Marja-Liisa Hautamäki 
044 7521 227, talouspäällikkö Oula 
Multanen 044 7521 233, partio-oh-
jaaja Markku Korhonen 044 7521 223, 
nuorisotyönohjaaja Mirva Heikkinen 
044 7521 225, vastaava lastenohjaaja 
Helena Hakkarainen 044 7521 230, 
lastenohjaaja Ritva Juvani 044 7521 
229, lastenohjaaja Aila Kauppila 044 
7521 228, taloustoimisto 044 7521 221, 
kirkkoherranvirasto 044 7521 220.

Messu kirkossa su 
18.6. klo 10, litur-
gia Siljander , saarna 
Kaltakari, kanttorina 
Niemelä. Konfirmoi-
tavana 1. leiririppi-
kouluryhmä.
Messu kirkossa juhannuspäivänä 24.6. 
klo 10, liturgia Tervonen, saarna Vähä-
kangas, kanttorina Taru Pisto.
Messu kirkossa su 25.6. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna Tervonen, kant-
torina Taru Pisto. Konfirmoitavana 2. 
leiririppikouluryhmä.
Hautausmaahartaus ke 21.6. klo 19 
hautausmaalla, Kaltakari.
Kesän ensimmäinen Soi kunniaksi 
Luojan! -kesäillan sävelhartaus 
kirkossa to 29.6. klo 20, Juha Pisto 
tuuba, Jyrki Runsten oboe ja Taru Pisto 
urut. Iltahartaus Juhani Tervonen. 
Kahvitarjoilu tapulissa lähetystyön 
hyväksi ennen tilaisuutta klo 19.30 ja 
tilaisuuden jälkeen.
Diakoniavapaaehtoisten vierailu 
Simppulaan (os. Harjuntie 14) ti 20.6. 
klo 12.30. Kahvit ja makkaranpaistoa 
yhdessä Simppulanmäen asukkaiden 

kanssa. Ilmoittautumiset diakonia-
toimistoon perjantaisin klo 9-11 tai 
Helenalle ma 19.6., p. 040 5819 316.
Kotiapuyhdistyksen ja seurakunnan 
yhteinen vanhemman väen retki Haa-
parantaan ja Ylitorniolle ti 5.7. Lähtö 
Haukiputaalta klo 7.30 ja paluu noin 
klo 18. Linja-auton tarkempi aikataulu 
kirkollisissa 29.6. Retkiohjelmassa mm. 
opastettu käynti Kukkolankoskella, 
ruokailu Karemajoilla ja paluumatkal-
la kahvit Simon vanhassa pappilassa. 
Retken hinta 10 e peritään autossa. 
Mukaan sopii 48 henkeä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 
21.6. mennessä  Kotiapuyhdistyksen 
Johannalle, p. 0400 184 853
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levy on ilmestynyt. 
Levyä myyvät kuorolaiset, Hauki-
putaan kirkkoherranvirasto, Hauki-
putaan Kirja ja Lahja sekä Oulussa 
Kirjakauppa Biblia ja Musiikki-Kullas. 
Cd:n hinta on 18 e.
Kesäkanttorina toimii 1.6.-31.7. Taru 
Pisto, p. 044 556 2585.
Haukiputaan kirkko on tiekirkko 
ja se on avoinna hiljentymistä ja 
tutustumista varten maanantaista 
perjantaihin klo 10-18 elokuun 31. 
päivään saakka.
Punaista juustokeittoa myydään srk-
keskuksen aulassa to 22.6. klo 15-17 tai 
niin kauan kuin keittoa riittää.
Nuotioilta Jokelan koululla ti 27.6 
klo 18.
Kellonkartano: Aina on toivoa 
-virkistyspäivät 16.-18.6., Pentti 
Olkkonen (SRO), Juhannusjuhlat 
23.-24.6., mm. Pepi Sihvonen (Kan-
sanlähetys), konsertti su 25.6. klo 
16, oopperalaulaja Jorma Elorinne. 
Tilaisuudet lauantaisin klo 14, 16 ja 
18.30 (raamattuopetus tai teema), 
sunnuntaisin klo 13 Kartanon kirkko 
(myös HPE) ja klo 15 seurat. Lapsille 
omaa ohjelmaa sunnuntaisin: klo 13 
pyhäkoulu tai raamis ja klo 15 muuta 
mukavaa puuhaa ulkona tai sisällä 
säästä riippuen.
Rauhanyhdistys: Haukipudas seurat 
ry:llä su 18.6. klo 18, Olavi Hyry, Ju-
hani Kinnunen, seurat hoivaosastolla 
su 25.6. klo 16, Vesa Jokitalo sekä klo 
18 Isonniemen leirikeskuksessa, Antti 
Kemppainen, Risto Lohi, Jokikylä: seu-
rat Kello: seurat ry:llä su 18.6. klo 17, 
Esko Mettovaara, Kalevi Teppola.
Kuolleet: Ossi Juhani Bergman 62 v., 
Tuomo Juhani Kerola 48 v.
Avioliittoon kuulutettu: Arvo Olavi 
Alaperä ja Marja-Liisa Jokipii. Pekka 
Olavi Huru ja Miia-Emilia Karjalainen. 
Keijo Olavi Kaisto ja Maria Helena 
Ulander. Timo Arvid Tamminen ja Lea 
Maarit Harju.  Toni Kristian Roponen 
ja Riitta-Liisa Lassila. Antti Sakari 
Savolainen ja Niina Maria Elisabet 
Kyllönen.
Kastettu: Riina Josefiina Rajanti, 
Paulus Jaako Aleksanteri Rintamäki, 
Atte Akseli Korhonen, Sini Lumi Anita 
Hautaniemi, Joel Christian Regina, 

Aino Gunilla Arvola, Olli Pekka Eemeli 
Luomajoki.

tutuStu
verkkoJulkAiSuuMMe
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Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 15.6. 
klo 11.30, Tapio Kor-
tesluoma.
Konfirmaatiomessu 
su 18.6. klo 10 kir-
kossa, Tapio Kortes-
luoma.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
21.6. klo 13.30, Tuomas Savolainen.
Kesäillan hartaus kirkossa ke 21.6. klo 
19, Erkki Alasaarela.
Juhannusmyyjäiset to 22.6. klo 10-12 
srk-talolla. Myynnissä juustokeittoa, 6 
e/l. Ennakkotilaukset kirkkoherranvi-
rastoon, p. 514 2700 tai KyläKamarille 
16.6. mennessä. Myyjäisissä myös 
rieskaa ja munkkeja.
Juhannusjuhla Umpimähkässä pe 
23.6. Aloitamme lipunnostolla klo 
18, hartaus, yhteislaulua, yhdessäoloa. 
Arvontaa, kahvit, makkaraa. Tuotto 
lähetystyölle.
Sanajumalanpalvelus kirkossa 1. 
juhannuspäivänä 24.6. klo 10.
Messu kirkossa 2. juhannuspäivänä 
25.6. klo 10, Tapio Kortesluoma.
Tansanialaisen Uinjilisti-kuoron 
konsertti Kempeleessä Kokkokankaan 
srk-talolla su 25.6. klo 18. Myynnissä 
kuoron levyjä 10 e/ kpl. Kolehti Uinji-
listille. Kannatta tulla kesävieraidenkin 
kanssa!
Tulossa: Rovastikunnallinen ruska-
retki Vuontispirtille 25.-27.9. Osal-
listumismatka 135 e/ henk. sis. lin-
ja-autokyydin, majoituksen 2-henk. 
huoneessa sekä ruokailut ja ohjel-
man (huom. patikkaretki tunturiin) 
Paikkoja rajoitetusti. Tiedustelut  
ja ilmoittautumiset 18.8. mennessä 
diakoniatoimistoon, p. 5142713 tai 
044 7453853 Päivi.
Kastettu: Inka Mirella Syrjälä, Aada 
Olivia Hiltunen, Elias Joonatan Mylly-
koski, Roope Oliver Kärkkäinen, Milka 
Susanne Kellokoski.
Vihitty: Pertti Erik Vähäkuopus ja 
Maarit Hannele Kuusijärvi.
Salonpään ry: Juhannusseurat ry:llä 
pe 23.6. klo 19 ja juhannusseurat ry:
llä la 24.6. klo 19. Juhannusseurat ry:
llä su 25.6. klo 13 ja 18.
Oulunsalon kk:n ry: To 15.6.klo 
14 seurat Salonkartanossa, Erkki 
Vähäsöyrinki. La 17.6. klo 12 seurat 
Teppolassa, Markku Seppänen. Su 
18.6. klo 18 seurat, ry,  Aatos Mehtälä, 
Toivo Määttä.
Kirkkoherranvirasto auki 12.6.-13.8. 
ke 9-13 ja 16-18. sekä  ma, ti, to ja pe 
9-13. kesälomien vuoksi.

Su 18.6. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, rovasti Pekka 
Sippola, kolehti: Lähe-
tyskasvatukseen Ou-
lun Hiippakunnassa.
SissiP 3:n perinteinen kesäjuhla Li-
mingassa, alkaa jumalanpalveluksella 
klo 10, srk-talolla ruokailu ja klo 13 
päiväjuhla. 
La 24.6. klo 10 juhannuspäivän sa-
najumalanpalvelus kirkossa, Tölli, 
kolehti: lähetystyölle, nimikkolähetin 
työn tukemiseen.
Juhannuspäivän iltana klo 23 keski-
kesän yöjumalanpalvelus ( sanajuma-
lanpalvelus) kirkossa, Tölli, palvelus 
kestää yli keskiyön. Saarnana tuore 
matkakertomus Vienasta sanoin ja ku-
vin. Löytyikö 1700-luvulla varastetut 
kirkkohopeat?
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-
jon tavoitat parhaiten puhelimitse, 
p.387512 / 045 638 1973.
Tiekirkko: Lumijoen kirkko on tie-
kirkkona kolmatta kesää. Kirkko on 
avoinna la 10.6.-13.8. joka päivä klo 
12-18. Tiekirkko-oppaina viikolla on 
nuoria ja viikonvaihteessa Eläkeliiton 
kerholaisia. Ma - pe pääsee myös tor-
niin (torniin ei pääse la-su).
Rauhanyhdistys: To 15.6 klo 19 nuor-
ten nuotioilta Ukuranperän kodalla. 
Su 25.6 klo 16.30 hartaus Lumilyh-
dyssä Kyösti Karjula.
Kirkkoherranvirasto auki ma, ke, pe 
klo 9-14. 
Yhteystietoja: virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, Markku Tölli 045 
6306073, Hilkka Haaraniemi 045 
6306081, Helena Ylilauri 045 6306082, 
Marjo Koski-Vähälä 045 6381973, seu-
rakunnan verkkosivu  http://lumijoki.
seurakunta.net
Kuollut: Toivo Antero Lämsä  64 v., 
Jaakko Heikki Maijala 92 v., Eemil 
Arvid Mattila 89 v. ja Kalevi Juhani 
Risto 60 v.
Kastettu: Aki-Joel Johannes Sovisalo 
ja Aleksi Viljami Laukka.

Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

Kempeleläinen kasvatustieteen 
maisteri Minna-Maaria Sipilä 
valittiin Suomen Lähetysseuran 
johtokuntaan seuran 
vuosikokouksessa Jyväskylässä 
lauantaina 10.6. 

o ulun hiippakunta on ollut vuoden ilman 
Lähetysseuran johtokuntapaikkaa, kun reh-
tori Veli Siljander putosi johtokunnasta 

vuosi sitten äänten hajaantuessa. Hiippakunnas-
tamme oli tuolloin useita ehdokkaita.

Minna-Maaria Sipilä edustaa opettajan teh-
tävänsä lisäksi myös yritysmaailmaa. Hän on 
Minna-Maaria ja Juha Sipilä -säätiön hallituksen 
jäsen, Pohjoisen Akordirahaston neuvottelukun-
nan puheenjohtaja sekä Kempeleen seurakunnan 
luottamushenkilö.

tasapuolisuus toteutui

Kaikki Suomen seurakunnat ovat Lähetysseuran 
jäseniä, ja niillä on kaksi ääntä vuosikokouksessa. 
Lisäksi seuralla on henkilöjäseniä. 

Vuoden 2005 vuosikokous asetti yhdeksän-
jäsenisen vaalitoimikunnan valmistelemaan 
erovuoroisten johtokunnan jäsenten valintaa. 
Oulun hiippakunnasta vaalitoimikunnan jäse-
nenä on Limingan kirkkoherra Ilkka Tornberg. 
Valinnan teki hiippakuntavaltuusto.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on tehdä vuo-

sikokoukselle esitys valittavista johtokunnan 
jäsenistä. 

Vuoden 2005 vuosikokous määritteli johtokun-
nan tavoitteiksi tasapuolisuuden hiippakuntien 
edustuksessa, järjestöä tukevien hengellisten suun-
tausten edustuksessa ja sukupuolijakaumassa. 

Johtokunnan jäsenten tulee myös edustaa 
monipuolista työn johtamiseen ja sisältökysy-
myksiin liittyvää osaamista sekä tasapuolista 
kielitaustaa. 

Amanin uusi levy julkistettiin

Lauantai-iltana vuosijuhlilla oli Amani-kuoron 
uuden levyn julkistamistilaisuus ja konsertti. 
Amani-kuoro on Suomen Lähetysseuran poh-
joissuomalaisista laulajista koostuva kuoro, joka 
laulaa etelä- ja itäafrikkalaisia lauluja. Uuden 
levyn nimi on Upendo eli Rakkaus.

Ensi vuonna Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat 
ovat Hyvinkäällä ja vuonna 2008 Oulussa. 

Viime sunnuntain pääjuhlassa Jyväskylässä oli 
noin 15 000 ihmistä.

pyhtilät siunattiin matkaan

Tilaisuudessa siunattiin 14 henkilöä lähetystyö-
hön Etiopiaan, Namibiaan, Taiwanille, Tansani-
aan, Thaimaahan, Venezuelaan ja Venäjälle. 

Matkaan lähetettyjen joukossaan ovat Utajär-
veltä sosionomi amk Pia Pyhtilä, nuorisotyön-
ohjaaja Mikko Pyhtilä sekä lapset Anna, Iita ja 
Lilja. He lähtevät Tansaniaan.

HeleNA YliMAulA

Pudasjärvi

Su 18.6. klo 10 kon-
firmaatiomessu kir-
kossa, lit. ja saarna 
Heikkinen, kanttori 
Erika Holappa. Koleh-
ti lähetyskasvatukselle 
Oulun hiippakunnassa.
To 15.6. klo 13 kesälaulajaiset ter-
veyskeskuksen puistossa, Heikkinen, 
Kajava.
Ti 20.6. klo 14 hartaus päivätoiminta 
Sinisiivessä, Heikkinen. Klo 18 kesä-
laulajaiset Laitasaaren rukoushuo-
neella, Marjo Irjala. Klo 19 iltahartaus 
Rokualla, Heikkinen.
La 24.6. klo 10 juhannuspäivän mes-
su kirkossa, lit. ja saarna Kyllönen, 
kanttori Marjo Irjala. Kolehti kirkon 
ulkosuomalaistyöhön.
Su 25.6. klo 12 messu Kylmälänky-
län kappelissa, Kyllönen, Irjala. Klo 
18 iltakirkko Muhoksen kirkossa, 
Kyllönen, Irjala. Kolehti oman srk:n 
diakoniatyölle.
Ti 27.6. klo 19 hautausmaahartaus 
(muualle haudattujen muistomerkil-
lä), Heikkinen.
To 29.6. klo 13 hartaus ja ehtoollinen 
Päiväkeskuksessa, Heikkinen.
Taloustoimisto suljettu 26.-30.6.
Tulossa: Su 2.7. klo 18 herättäjäjuhlien 
lähtöseurat Lamminahon talolla. 
Vuosilomia: srk-pastori Simo Pekka 
Pekkala 1.-27.6., talouspäällikkö Riitta 
Kukkohovi-Colpaert 12.6.-2.7., kappa-
lainen Pekka Kyllönen 14.-22.6., kant-
tori Ossi Kajava 16.6.-3.7., diakonissa 
Pia Heikkinen 19.6.-14.7.
Lapset/perheet/varhaisnuoret: Ke-
säkerhot seurakuntatalolla 19.-22.6. 
ja 26.-29.6., ikäryhmät: 3-4-vuotiaat 
klo 9-10.30, 5-6-vuotiaat klo 11-13 
ja 7-9-vuotiaat klo 13.45-15.45. Il-
moittautumiset kerhopaikalla, omat 
eväät mukaan. Yöleiri 7-13-vuotiaille 
28.-30.6. Rokualla NMKY:n leirikes-
kuksessa, hinta 25 e. Ilm. kirkkoher-
ranvirastoon viim.16.6., puh. 533 1284. 
Leirille on kuljetus.
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen, puh. 040 585 1057 ja Tuula 

Väänänen, puh. 040 524 6534.
Rippikoulut: Kesä I-rippikoulun kon-
firmaatio su 18.6. klo 10 kirkossa. Kesä 
II-rippikoulun päiväjakso 28.-30.6. 
srk-talolla, leirijakso 2.-7.7. Rokualla.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous ma klo 6.30. Kesälaulajaiset ti 
20.6. klo 18.
Rauhanyhdistys: Seurat su 18.6. ja 
25.6. klo 18 ry:llä, pe 16.6. klo 19 
nuotioilta Ahti Pitkäsellä, ma 26.6. klo 
19 englanninkieliset seurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Seurat 
su 18.6. klo 18 ry:llä.
Kuollut: Uljas Keijo Edvard Lampinen 
77 v, Väinö Ilmari Väärä 70 v, Vilho 
Kalevi Saarenpää 80 v.
Vihitty: Petri Antero Willström ja 
Jenni Margareeta Karhumaa, Asko Ju-
hani Kinnunen ja Tarja Leena Lammi, 
Petri Mikael Ojanperä ja Eeva-Kaisa 
Moilanen.
Kastettu: Jesse Johannes Inkala, Joona-
tan Elias Olavi Isoaho, Waltteri Kyösti 
Sakari Honkanen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos.

Minna Sipilä
Suomen lähetysseuran 

johtokuntaan

Konfirmaatiojuma-
lanpalvelus kirkossa su 
18.6. klo 10, Kyllönen, 
Väyrynen, Piirainen.
Taksikyyditys seura-
kuntakodilta klo 9.30, 
kyydin hinta 3 e.
Konfirmaatiojumalanpalvelus kir-
kossa su 18.6. klo 13, Kukkurainen, 
Väyrynen, Jaakkola.
Sanajumalanpalvelus kirkossa juhan-

nuspäivänä la 24.6. klo 10, Kukkurai-
nen, Piirainen. Taksikyyditys seura-
kuntakodilta 9.30, kyydin hinta 3 e.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa 
su 25.6. klo 10, Kyllönen, Piirainen, 
taksikyyditys seurakuntakodilta 9.30, 
kyydin hinta 3 e.
Virsi-ilta Petäjäkankaalla Kurvilla to 
15.6. klo 18, Piirainen.
Etiopia-ilta seurakuntakodissa to 
15.6. klo 18, Kukkurainen, mukana 
Etiopian lähetit Pirkko ja Raimo 
Tuppurainen.
Kesäillan hartaus Susisuon poroai-
dalla ti 20.6. klo 20.
Pudasjärven kirkkokuoron kesämu-
siikki-ilta Pudasjärven kirkossa ke  

21.6. klo 19.
Varhaisnuorten leirit 10.-11.7. (7-10 
v) ja 12.-14.7. (10-12 v). Osallistumis-
maksu 10 e/leiri. Ilmoittautumiset 
ja kyselyt riikka.pahkala@evl.fi/040 
571 4636 tai kirkkoherranvirastoon, 
p.8823 100 viimeistään 28.6. men-
nessä.
Kirkkokuoro harjoitus kirkossa to 
15.6. klo 18.
Kirkko avoinna 25.6. - 31.7. klo 10 - 17, 
esittelijä paikalla ti - pe ja su.
Haudattu: Olavi Uusi-Illikainen 
78 v.
Avioliittoon vihitty: Lauri Tapani 
Nikula ja Hannele Maaria Pelttari sekä 
Antti Sakari Piippo ja Elina Orvokki 

Paukkeri.
Kastettu: Matti Aukusti Keskitalo.
Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Ervas-
tissa ry:n mökillä su 18.6. klo 13 ja 19, 
O. Carlson ja  M. Vattula. Kesäseurat 
Hetekylän koululla su 18.6. klo 12 ja 
18.30. Seurat Kurenalan ry:llä su 18.6. 
klo 17, P. Tuomikoski ja A. Niskasaari 
ja su 25.6. klo 17, T.Luokkanen ja E. 
Illikainen. 
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo  9- 14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.
fi. Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

piia ja Mikko pyhtilä (vas.) sekä leena piirainen, Hanna palonen 
ja Anne Majuri olivat lähetyskentälle siunattujen joukossa.
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paikalta klo 11.30.
Ti 27.6. klo 19 siioninvirsiseurat kir-
kossa, Jaakko Mantila, Eeva Eerola.
Rauhanyhdistys: su 18.6. klo 13 seurat 
ry:llä, Juhani Palola. Su 25.6. seurat ry:
llä klo 19, Aukusti Nevala.

pulkkila 
Su 18.6. klo 13 (Huom. 
aika!) konfirmaatio-
messu, Olavi Palovaara 
ja Veijo Kinnunen, 
Marja Remes ja kirk-
kokuoro. Klo 13.30 
hartaus palvelukeskus Nestorissa, 
Mikko Kamula.
Ti 20.6. ja ke 21.6. keitetään perinteistä 
juustokeittoa Ry:n talossa varausten 
mukainen määrä, varaukset Eijalle, p 
040 557 4021, hinta 4 e/l omiin asti-
oihin, samalla myös hyvät arpajaiset. 
Tuotto menee Suomen Lähetysseuran 
työlle.
La 24.6. juhannuspäivänä, klo 12 
sanajumalanpalvelus kirkossa, Risto 
Tuominen.
Su 25.6. Pyhännällä ei messua, koko 
seurakunnan ”yhteyden sunnuntai”, 
klo 12 messu tällä kertaa Piippolan 
kirkossa, saarnaa Olavi Palovaara. 
Kyyti lähtee kirkonparkkipaikalta 
klo 11.15.
Ti 27.6. pyhäntäläisten talkoopäivä 
Ylivieskan herättäjäjuhlia varten. 
Ilmoittautuneille on kyyti.
Yv-keräys tuotti Pyhännällä 3236 e. 
Siitä lämmin kiitos yv-kerääjille, muille 
ahertajille ja kaikille lahjoittajille.
Tulossa: Sateenkaaren salaisuus-
kerhopäivät 6.-7.7. Aamuryhmä 3-6 
-vuotiaille ja päiväryhmä koululaisille. 
Lisätietoja ja ilmoitautumiset 1.7. men-
nessä Marjalle, p. 040 742 7669.
Rauhanyhdistys: su 18.6. klo 16 seurat 
ry:llä, Veikko Heide ja Matti Jokitalo; 
su 25.6. klo 16 seurat ry:llä, Veijo Sy-
dänmetsä ja Jouko Limma.
Kastettu: Selma Anna Lyydia Haataja, 
Eino Olavi Haataja ja  Nea Susanna 
Lipponen.

Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 
109 860, avoinna ma, ke  klo 9-12 
ja  pe klo 9-13, kirkkoherra Erkki 
Piri p. 0207 109 861, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski p. 0207 109 852, 
toimistosihteeri Eija Holappa p. 
0207 109 867, Kestilän seurakun-
tatoimisto p. ja fax 0207109 865, 
Pulkkilan seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 850, Pyhännän seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 870, 
seurakuntatoimistot avoinna ma, ke 
ja pe klo 9-12.
Koko seurakunnan yhteinen kirkko-
pyhä. Su 25.6. klo 12 messu Piippolan 
kirkossa. Kirkkokahvit. Kyyti kirkkojen 
parkkipaikalta Kestilästä klo 11.15, 

Pulkkilasta klo 11.30 ja Pyhännältä 
klo 11.15.
Lomia: Kirkkoherra Erkki Piri 8.6.-3.7. 
sij. Risto Tuominen. Taloussihteeri 
Marja Keskinen 19.6.-22.6. Seurakun-
tamestari Heikki Rosenberg 19.6.-4.7. 
Talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 
26.6.-30.6. Kanslisti Toini Anttila 
26.6.-30.6, 6-7.7.

kestilä
Su 18.6. klo 10 rippi-
koululaisten konfir-
maatiomessu kirkos-
sa, Tuominen, Määttä. 
Kolehti lähetyskasva-
tukselle Oulun hiip-
pakunnassa.
La 24.6. klo 10 messu kirkossa, Tuo-
minen, Kinnunen. Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Su 25.6. klo 12 Siikalatvan seura-
kunnan yhteinen messu Piippolan 
kirkossa, Palovaara ja Kyöstilä. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit. 
Huom! ei omaa jumalanpalvelusta 
Kestilän kirkossa. Linja-auto lähtee 
Kestilän kirkon parkkipaikalta klo 
11.15.
Kangasjärven kesäleirit: 26.-27.6. 
yöleiri 6-9-vuotiaille, alkaa ma klo 
11.45 ja päättyy ti klo 12. ja 27. - 29.6. 
yöleiri 10-14-vuotiaille, alkaa ti klo 15 
ja päättyy to klo 12. Kts. kuntatiedote, 
jossa leireistä tarkemmin. Ilmoittautu-
miset kunnan keskukseen p 8113 111 
tai vapaa-aikasihteerille, p. 8113 222 
viimeistään 16.6.
Pe 30.6. klo 18 Siioninvirsiseurat 
sisarentalossa.
Tulossa: su 2.7. klo 10 perinnejumalan-
palvelus kirkossa Kestilä-päiviin liit-
tyen, Tuominen ja Pekka Luukkonen. 
Sateenkaaren salaisuus-kesäkerhot 
Kerhokodilla ti 4. - ke 5.7., aamuryhmä 
3-6-vuotiaille ja päiväryhmä koululai-
sille. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 1.7. 
mennessä Marjalle, p. 040 7427 669. 
Rauhanyhdistys: Pe 16.6. klo 19 nuo-
tioilta. Su 18.6. klo 19 seurat ry:llä, 
Pentti Jäntti. Su 25.6. klo 19 seurat ry:
llä, Alpo Pikkarainen.
Kastettu: Juho-Antti Eemeli Lötjönen 
ja Milla Katariina Haataja.
Kuollut: Helvi Helena Taipaleenmäki 
s. Pajukoski 51 v kirkokylältä ja Aura 
Heleena Rahikainen s. Lämpsä 83 v 
kirkonkylältä.

piippola 
Su 18.6. klo 19 huom.
aika! sanajumalan-
palvelus, Tuominen, 
Määttä. Kolehti lä-
hetyskasvatukselle/ 
Oulun hiippakunta.
Pe 23.6. juhannusaattona virasto 
suljettu.
La 24.6. klo 12 juhannuspäivän mes-
su, Janne Kopponen, Pekka Kyöstilä. 
Kolehti lähetykselle.
Su 25.6. klo 12 Siikalatvan seurakun-
nan ”yhteyden sunnuntai” messu 
Piippolan kirkossa, liturgia Janne Kop-
ponen, saarnaa Olavi Palovaara, kant-
torina Pekka Kyöstilä. Kirkkokahvit. 
Kolehti: Pohjois-Suomen tunturikap-
pelien ja maamme tiekirkkotoiminnan 
tukemiseen, Kirkkohallitus.
Tulossa! Elokuisena viikonloppuna 
18.-20.8. vietetään hiippakuntamme 
lähetysjuhlia Kittilässä. Jos olet kiin-
nostunut, niin lisätietoa ( ohjelmasta, 
matkasta, majoituksesta, hinnoista) voi 
kysellä Ailalta, p 040 573 7988. Ohjelma 
löytyy myös kirkkoherranvirastosta.
Avioliittoon kuulutetaan: Pasi Tapani 
Rajamäki ja Virpi Anneli Marjomaa.

pulkkila 
Su 18.6. klo 10 konfir-
maatiomessu, muka-
na ovat myös 1955 ja 
1956 ripille päässeet, 
he kokoontuvat juma-
lanpalveluksen jälkeen 
pappilassa. Klo 19 perinteinen kesä-
juhla Junnonojan  rukoushuoneella, 
mukana mm. Hannu Kippo.
Ke 21.6. klo 18 lauluilta lähetykselle 
pappilan Iki-kodalla.
To 22.6. klo 13 ehtoollishartaus Koi-
vulehdossa.
La 24.6. klo 10 messu.
Su 25.6. Pulkkilan kirkossa ei messua, 
klo 12 koko Siikalatvan seurakunnan 
yhteinen messu  Piippolan kirkossa 
liturgia Janne Kopponen, saarna Olavi 
Palovaara. Kyyti lähtee kirkonparkki-

Siikalatva

Tyrnävä

Siikajoki
16.-18.6. Sanan suvi-
päivät Nurmeksessa ja 
Kylväjän kesäpäivät
Kankaanpäässä.
La 17.6. klo 10 Siika-
törmän konfirmaatio 
kirkossa.
Su 18.6. klo 20 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tanjunen. Huom. aika!
Ti 20.6. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Ke 21.6. klo 10 hartaus kirkossa. Siika-
salon seurakunnan seurakuntalaisten 
väki vierailee Siikajoen kirkossa ja 
pappilassa. Kahvit lähetyksen ja dia-
konian hyväksi.
La 24.6. juhannuspäivänä klo 10 messu 
kirkossa, jonne kutsumme kaikkia 50 
vuotta sitten ripille päässeitä. Olisitteko 
ystävällisiä ja viestittäisitte rippikou-
luystävillenne tämän asian. Messun 
jälkeen juhlakahvit.
Su 25.6. klo 12 maakirkko Tauvon 
kioskilla, kirkkokahvit.
Ti 27.6. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Tiedoksi: Siikajoen kirkko on kai-
kille avoinna 1.6.-31.8. ma - pe klo 
8-15 ja su jumalanpalveluksien ajan. 
Mahdollisista aikataulunmuutoksista 
ilmoitamme tilanteen vaatiessa kirkol-
lisissamme kesän aikana.
Kirkkoherranvirasto suljettu juhan-
nusaattona 23.6.
Rauhanyhdistys: Su 18.6. klo 18 
seurat ry:llä.
Kastettu: Jere Matias Nikola, Kerttu 
Eveliina Haho ja Aada Maria Kivi-
niemi.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

Juustokeiton myynti 
lähetyksen hyväksi to 
15.6. klo 12-15 Tyrnä-
vän srk-talolla. Hinta 5 
euroa litra. Omat astiat 
mukaan.
Pe 16.6. klo 10.30 har-
taus Sotainvalidien 
palvelutalolla.
Su 18.6. klo 10 konfir-
maatiomessu Tyrnä-
vän kirkossa, Ikonen, 
Isokääntä. Klo 14 kon-
firmaatiomessu Temmeksen kirkossa, 
Ikonen, Isokääntä. Kolehti lähetyskas-
vatukselle Oulun hiippakunnassa.
Ti 20.6. klo 18 yhteislauluilta Tem-
meksen museolla.
Ke 21.6. klo 13 hartaus Peltolan pal-
velukeskuksessa.
To 22.6. klo 10.30 hartaus Mäntyrin-
teellä ja klo 13.30 hartaus Kotolassa.
Pe 23.6. klo 13 juhannusaaton piha-
kirkko Anita ja Seppo Junttilalla.
Juhannuspäivänä  24.6. klo 10 sana-
jumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa, 
Isokääntä. Klo 12 sanajumalanpal-
velus Temmeksen kirkossa, Isokääntä. 
Kolehti ystävyysseurakunta Jaaman 
hyväksi.
Su 25.6. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. Kolehti 
Suomen Lähetysseurakunnalle kuuro-
jen työn hyväksi.
Ma 26.6. klo 12.30 hartaus Punahilk-
ka-kodissa.
To 29.6. klo 18 kesäillan sävelhartaus 
Temmeksen kirkossa.
Rippikoulu: Kesä II -ryhmän rippi-
koulu 26. - 30.6. klo 9 -15 Tyrnävän 
srk-talolla ja leiri 3.-7.7. Kesäkodilla. 
Vanhempainilta ke 28.6. klo 18 Ke-
säkodilla.
Yhteisvastuunkeräyksen tuotto tänä 
vuonna oli 7 295 euroa. Lämmin kiitos 
kerääjille, lahjoittajille, talkoolaisille ja 
yhteistyökumppaneille.
Riitta lomalla 19.-30.6.
Varhaisnuorten leiripäivät 19. - 22.6. 
Kesäkodilla Kolmikannassa. Leiripäivä 
alkaa aamulla klo 9 aamupalalla ja 
päättyy klo 15.30. Ohjelmassa mm. 
leikkejä, askartelua, satutuokioita, 
ruokailu ja välipala. Ota mukaan 

lenkkarit, uimapuku, pyyhe ja vaatteet 
sään mukaan. Leiripäivän hinta on 5 
euroa, sisaralennus 50 senttiä. Ilm. 
khranvirastoon 16.6. klo 14 mennessä, 
p. 564 0600.
Lähetysleiri ala-asteikäisille Kesä-
kodilla Kolmikannassa 19. - 20.8. 
Ilm. 11.8. mennessä khranvirastoon, 
p. 564 0600.
Rovastikunnallinen ruskaretki Vuon-
tispirtille Enontekiölle 25.-27.9. 
Osallistumismaksu 135 euroa/henk. 
sis. linja-autokyydin, majoituksen 2 
hengen huoneessa sekä ruokailut ja 
ohjelman (mm. patikkaretki tuntu-
riin). Paikkoja rajoitetusti. Tied. ja 
ilm. 18.8. mennessä khranvirastoon, 

Haukiputaan kirkossa järjestetään 
kesäillan sävelhartauksia torstai-
sin juhannuksesta elokuun lop-
puun saakka. Konsertit alkavat 
kello 20.

Kahvitarjoilu järjestetään tapu-
lissa lähetystyön hyväksi ennen 
tilaisuuksia klo 19.30 ja tilaisuuk-
sien jälkeen.

Torstaina 29.6. esiintyjinä ovat 
Juha Pisto tuuba, Jyrki Runsten 
oboe ja Taru Pisto urut, 6.7. Heikki 
Rainio tenori ja Hannu Niemelä 
urut, 13.7. Tiinaliisa Typpö sello ja 
Hannu Niemelä urut, 20.7. Pauli 
Lamppu kitara, kanttorina Taru 
Pisto sekä 27.7. Sirkka Rautakoski 

mezzosopraano ja Ari Rautakos-
ki urut. 

Tiistaina 1.8. kuullaan Barokki-
taiturit-konsertti klo 20. Konsetti 
liittyy Oulunsalo Soi -musiikkijuh-
liin. Esiintyjänä on Baccano-barok-
kiyhtye. Ohjelma 10/5 e. 

Torstaina 10.8. laulaa Juhani 
Alakärppä baritoni, Markus Vaara  
säestää uruilla. 17.8. esiintyvät Ta-
pani Yrjölä viulu ja Matti Hannula 
urut ja 24.8. Sofia Magdalena -yh-
tye johtajana Raimo Paaso. Pää-
töskonsertissa 31.8. Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulua johtaa Hannu 
Niemelä. Uruissa on Lauri-Kalle 
Kallunki. 

kesäkonserttien sarja 
Haukiputaalla

F ilosofian maisteri Jan-
ne Kankaala on Rauhan 

Tervehdyksen uusi päätoi-
mittaja.

Kankaala on 29-vuotias ja 
kotoisin Raahesta. Tällä hetkel-
lä hän työskentelee oululaisen 
Suomenmaan toimittajana.

kankaala valittiin
päätoimittajaksi

To 15.6. klo 19 Rantsi-
lan Laulu seurakunta-
talolla.
Su 18.6. klo 10 konfir-
maatiomessu kirkos-
sa, avustaa Rantsilan 
Laulu. Kolehti oman seurakunnan 
rippikoulu- ja nuorisotyölle.
Ke 21.6. kirkkoneuvosto Nuppu-
lassa.
To 22.6. juhannusjuustokeitto- lei-
vonnais- ja kahvimyynti sekä arpajai-
set klo 10 seurakuntatalossa. Varaukset 
pikaisesti, p. 254115 tai 250123 tai 
040 743 6670, vain varaamalla voit 
varmistaa keiton saannin.
Lähetyskahvio seurakuntatalossa 
ti- ke 20.-21.6. klo 8-20 ja to 22.6. 
klo 10-15.
Juhannuspyhänä 24.6. jumalan-
palveluksen jälkeen lähetyskahvio 
tapulissa.
La 24.6.sanajumalanpalvelus. Kolehti 
oman seurakunnan diakonityölle.
Su 25.6. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Hannu Lauriala ja Eeva 
Varonen. Kolehti kirkon ulkosuoma-
laistyöhön, kirkkohallitus.
Rauhanyhdistys: Pe 16.6. klo 19 
toimintailta ry:llä. Su 25.6. klo 18.30 
seurat ry:llä.
Kastettu: Esa Aaro Ilmari Pistemaa ja 
Nella Kerttu Kaarina Viitanen
Avioliittokuulutus: Marko Antti 
Tapani Hätälä ja Johanna Kaarina 
Kylmänen, molemmat Rantsilan 
seurakunnasta sekä Raimo Olavi 
Latvalehto Rantsilan seurakunnasta 
ja Auli Sinikka Sunnari Kemin seu-
rakunnasta.

Rantsila

p. 564 0600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: La 17.6. 
klo 19 nuotioilta Jari Niemellä. Su 
18.6. klo 16 seurat ry:llä, Esa Saukko. 
Juhannusseurat la 24.6. klo 12 ja 18 
ry:llä. Su 25.6. klo 12 ry:llä ja klo 18 
ehtoolliskirkko Tyrnävän kirkossa. 
Murto: Pe 16.6. klo 19 pihaseurat 
Tuomo Aholalla.
Kuollut: Aino Alma Karppinen, s 
Honka  83 v.
Avioliittoon vihitty: Rami Juhani 
Systä ja  Marja-Leena Härkönen, Ris-
to-Matti Juhani Hummasti (Raahe) ja 
Heini Anneli Lapinkangas.
Kastettu: Aarni Jaakko Johannes Ki-
viniemi, Sini Maarit Vihelä.

Janne Kankaala on toiminut 
mm. kansanedustaja Inkeri 
Kerolan eduskunta-avustajana 
ja yrittäjänä sekä kotikaupun-
gissaan erilaisissa luottamus-
tehtävissä.

Päätoimittajan tehtävät hän 
ottaa vastaan 10. heinäkuuta.
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Soili Moilanen tuskin 
vieläkään uskoo
todeksi, että hän on 
kirjoittanut kirjan. 

o ululaisen kehitysvamma-
ohjaajan Soili Moilasen 
sitkeyttä on pakko kun-
nioittaa. Hänellä on kä-

dessään lähes 300-sivuinen kirja, 
jonka hän on kirjoittanut isästään 
Samuel Lehtolasta. Lehtola (1913-
1972) oli Pyhännän seurakunnan 
pitkäaikainen suntio-taloudenhoi-
taja ja tulisieluinen saarnamies.

Soili Moilasen sisua vaativa urak-
ka alkoi vuonna 2004 siitä, että hän 
kävi Pyhännän lapsuudenkodissaan 
läpi hirvittävän määrän harrastaja-
kirjoittajaisänsä kirjallisia tuotoksia. 
Sekaisten paperipinojen keskellä 
välillä ainoa tunne oli, ettei kirjoi-
tuksista saa mitään selkoa.

Onneksi Soili Moilasella oli tuol-
loin kärsivällisyyden lisäksi aikaa. 
Vuorotteluvapaallaan hän tutki 
pussi kerrallaan isänsä perintöä. 
Tytär yhdisteli kertomuksien al-
kuja ja loppuja. Lajitteli runot ja 
rakkauskirjeet. 

Aluksi hän käytti jäsentelyssä 
apunaan kynää ja ruutuvihkoa. 
Lopulta edessä oli myönnytys: 
ilman tietokonetta työ ei etene. 
Moilasen oli opeteltava hänelle 
uusi apuväline. Onneksi oma tyttö 
auttoi siinä.

Alussa oli kynä, vihko ja palava halu

pystymetsästä 
kirjan kirjoittajaksi

Soili Moilanen ryhtyi isänsä elä-
mänkertakirjoittajaksi vailla min-
käänlaista kokemusta kirjoittami-
sesta. Hän halusi kirjoittaa isänsä 
muistolle. Siihen hänellä oli hen-
genpalo. Isän tekstit eivät saaneet 
joutua kaatopaikalle.

Oma perhe katseli mielenkiinnol-
la äidin sitkeyttä. Moneen kertaan 

Moilasen kodissa on huokaistu: 
taasko se siellä ahertaa.

Kun kirja oli keväällä valmis, Soili 
Moilasen olo oli tyhjä. Hän on tut-
kinut kirjaansa moneen kertaan ja 
toivoo, että voi antaa sillä kunnian 
isälle, jonka uskonnolliset runot 
ovat tunnettuja erityisesti vanhoillis-
lestadiolaisten keskuudessa.

Tahkokankaan työntekijä sai 
kesken urakkaansa rohkaisua kol-

legaltaan. 
-Työkaverit pitävät minua sa-

naseppona. Kehut antoivat voi-
maa jatkaa.

Positiivista kannustusta Soili 
Moilanen myöntää tarvinneensa-
kin, koska sanoo olevansa ”vain” 
tavallinen perheenäiti ja kolmi-
vuorotyöntekijä, joka ei ole tiennyt 
mitään kirjoittajanlahjoistaan.
Ehkä apuna kirjan valmistuksessa 

pien- ja omakustanteet ovat paikallisuudellaan vastapainoa globaalisuudelle. Henkilökohtaisessa, niin kuin 
Soili Moilasen kirjoittamassa Samuel lehtolan tarinassa, onkin jotakin yleisinhimillistä. 

oli sekin, että ”joskus tuntui, että 
isä sieltä pilven päältä ohjasi kir-
joittamistani”, niin kuin Moila-
nen sanoo.

vanhempien elämäntyö
kunniaan

Suomen Elämäntarinayhdistys ry:n 
hallituksen jäsen, oululainen kirjai-
lija Antero Viinikainen tietää, että 
useat harrastajakirjoittajat kirjoit-
tavat juuri vanhemmistaan.

-Lapsilla on kipeä tunne, että van-
hemmilla on jäänyt jotakin kesken. 
Kirjoittaminen on heidän haastava 
velvollisuutensa. Sillä he saattavat 
vanhempiensa luovan elämäntyön 
loppuun ja kenties oikaistua vääriä 
käsityksiä.

Viinikainen ajattelee, että kir-
jan kustantaminen sinänsä ei ole 
harrastajakirjoittajille kirjoitta-
misen idea.

-He haluavat kirjoittaa tunte-
mattomille lukijoille, koska jos he 
kirjoittavat vain esimerkiksi sisa-
ruksille, tekstistä ei tule tarpeeksi 
rehellistä

-Kirjoittamisessa on ripin yleis-
sävy: kerrot ulkopuoliselle sen, 
mikä on kipeää. Sen jälkeen elämä 
voi jatkua.

Antero Viinikainen sanoo, että 
kirjan tekeminen kohentaa mon-
ta pykälää harrastelijakirjoittajan 
itseluottamusta.

-Se on ollut rohkaisu ottaa elä-
mässä vastaan uusia haasteita. Kir-
joittaminen on itselle osoitus siitä, 
mihin pystyy.

riittA HirvoNeN

tuiran seurakunnan lasteno-
hjaajalle Terttu Aakolle on 

myönnetty seurakuntatyön kun-
niamerkki.

Aakko sai kunniamerkin kii-
tokseksi luovasta toiminnastaan 
ja luovan toiminnan kehittämi-
sestä seurakunnan lapsityössä. 
Hänen kehittämiään työtapoja 
on otettu käyttöön seurakun-
nissa eri puolilla Suomea. Li-
säksi Aakko on käsikirjoittanut 
ja ohjannut raamattuaiheisia 
draamoja, kouluttanut kirkko-
draamaa Kalajoen kristillisessä 
kansanopistossa ja kirjoittanut 
tekstejä useisiin julkaisuihin.

Aiemmin Aakko on voittanut 
Siika-Pyhäjokilaakso –lehden 
sadunkerrontakilpailun vuonna 
1995. Hänet on valittu vuoden 
kirkon työntekijäksi vuonna 

kiimingin
yv-rahat vanhuksille
Kiimingin seurakunnan Yhteis-
vastuukeräys tuotti tänä keväänä 
10 797 euroa. Tuotto kertyi eri-
laisista tempauksista, myyjäisistä 
ja tapahtumista sekä lipas- ja lis-
takeräyksellä.

Oman seurakunnan osuus 1 079 e 
jaetaan vanhusten vapaaehtoisille 
avustajille matkakorvauksiin. Nii-
tä maksetaan syksyllä täytettävää 
matkakorvauslomaketta vastaan. 
Lomakkeita saa Kiimingin seura-
kunnan diakoniatoimistosta elo-
kuun puolenvälin jälkeen.

Tarkoituksena on tuoda virkistys-
tä ja tukea vanhuksille, jotka eivät 
esimerkiksi itse pysty ulkoilmaan 
tai joiden sosiaaliset kontaktit ovat 
vähissä.

Juustokeittoa
Haukiputaan ja Kiimingin seu-
rakunnissa myydään juhannus-
juustoa eli punaista juustokeittoa 
torstaina 22.6. seurakuntakeskus-
ten aulassa.

Omat astiat mukaan. Tulot me-
nevät lähetystyön hyväksi. 

Kiimingissä keiton myynti on 
kello 13-15 ja Haukiputaalla kello 
15-17 tai niin kauan kuin keittoa 
riittää.
Juustokeiton maito on hankittu 
suoraan maatiloilta. Maitoa ei ole 
käsitelty, ja sen takia keitto sopii 
laktoosi-intoleranssista kärsivil-
le. Keiton aineksina on vain mai-
to ja juustonjuoksutin. Keiton sa-
laisuus on työpäivän kestävä keit-
toaika.

Juustokeitto on perinteistä ju-
hannusruokaa Pohjanmaalla. Sitä 
voi myös pakastaa.

kesämusiikkia
pudasjärvellä

Pudasjärven kirkkokuoro järjes-
tää kesämusiikki-illan Pudasjär-
ven kirkossa keskiviikkona 21.6. 
klo 19.

Ohjelmassa on kuorolaulua, yksin-
laulua, urkumusiikkia ja yhteisvirsiä. 
Kirkkokuoron lisäksi mukana on 
paikallisia ammattikorkeakoulun 
opiskelijoita. Hartauspuheen pitää 
vs. kirkkoherra Juha Kukkurainen. 
Illan ohjelmiston teemana on kesä 
ja lapset. 

Vuodenajat ovat inspiroineet 
runoilijoita ja säveltäjiä. Kevät- ja 
kesälaulut kertovat usein elämän 
heräämisestä, luomakunnan kau-
neudesta ja Jumalan kaikkivaltiu-
desta. Laulut ovat tunnerikkaita. 
Niistä heijastuvat kesän ilo ja rie-
mu, mutta myös haikeus.

kokkokankaan 
seurakuntakeskus 

on velaton
Kempele. Seurakunnan kirkko-
valtuuston puheenjohtajaksi valit-
tiin kuluvalle vuodelle Reino Lai-
tinen. Varapuheenjohtaja on Sa-
kari Lahtinen.

Seurakuntavaalien vaalilauta-
kuntaan kuuluvat Tuula Rauman, 
Kaisu Juvanin, Sakari Lahtinen ja 
Taavi Jarva.

Marraskuisissa seurakunta-
vaaleissa seurakuntalaiset voivat 
äänestää Pyhän Kolminaisuuden 
kirkon ja Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksen lisäksi Liikekeskus 
Zeppeliinissä.

Valtuuston hyväksyttävänä oli 
349.880 euron suuruinen tilinpää-
tös viime vuodelta. 

Seurakunnan talous on hyvässä 
kunnossa. Kokkokankaan seurakun-
takeskuksen viimeinen lainaosuus 
maksettiin pois toukokuussa.

Kempeleläisten taloudellisesti 
iso hanke on ollut jo muutaman 
vuoden ajan Kokkokankaan uusi 
hautausmaa. Asia on ollut vireillä 
pari vuotta, mutta kaavaongelmi-
en vuoksi uutta hautausmaata ei 
päästä rakentamaan.

Osa alueen asukkaista ei halua 
hautausmaata naapuritontilleen. 
Keskustelua käydään mm. asuk-
kaiden vaatimista puistovyöhyk-
keistä.

Seurakunta toivoo saavansa ym-
päristödiplomin tämän vuoden 
aikana. Siihen liittyen seurakun-
nassa tehdään ensi viikolla ympä-
ristökatselmus.

1998 Seurakuntien viran- ja 
toimenhaltijain liiton tunnus-
tuksena.

Seurakuntatyön kunniamerkki 
myönnetään tunnustukseksi ja 
kiitokseksi erityisen ansiokkaasta 
ja pitkään jatkuneesta toiminnasta 
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon hyväksi kokonaiskirkossa 
ja hiippakunnassa tai vastaavin, 
merkittävin perustein.

Seurakuntatyön kunniamerk-
kien saajista päättää Kirkkopal-
velut ry:n hallitus.  Seurakuntat
yön kunniamerkki myönnetään 
vuosittain keskimäärin 3-4 hen-
kilölle. Oulun hiippakunnassa 
kunniamerkin on aiemmin 
saanut kahdeksan henkilöä. 
Kunniamerkki on myönnetty 
vuodesta 1977 lähtien yhteensä 
106 henkilölle.

terttu Aakolle kunniamerkki
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iltamusiikkia 
Hailuodossa

Iltamusiikkitilaisuus järjeste-
tään Hailuodon kirkossa lau-
antaina 17.6. klo 19. 

Kirkossa kuullaan soitin- ja 
laulumusiikkia. Musiikkihetki 
on osa Takkisen sukuseuran 
kesäjuhlien ohjelmaa. Tilai-
suus on avoin kaikille.
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sanan aika

Jumala,

haluan vapaaksi tyytymättömyydestä

ja ahneudesta.

on 2. sunnuntai helluntaista. Sen aiheena on Katoavat ja katoamattomat 
aarteet. Rikkauksien tavoittelu johtaa itsekkyydestä kasvaviin tekoihin, Jumalan 
rakkaus johtaa hänen tahtonsa mukaiseen palvelevaan elämään. Siinä Kristus 
on esimerkki. 
Päivän psalmi on Ps. 49: 6-10, 16-21, 1. Lukukappale Sananl. 30: 7-9, 2. 
Lukukappale 1. Tim. 6: 6-12 ja evankeliumi Matt. 16: 24-27.

ensi sunnuntai

Katoamattomien aarteiden etsintä on syvyy-

den hakemista elämään. Se on sitä, että käyttää 

maallista ja henkistä pääomaansa hyvän palve-

lukseen. Siinä löytyy elämä.

SirkkA liiSA eNqviSt

Kahta minä sinulta pyydän -

niin kauan kuin elän, älä niitä kiellä:

pidä minusta kaukana vilppi ja valhe,

älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan.

Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen.

Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan

ja kysyä mielessäni: ”Mikä on Herra?”

Jos ylen määrin köyhdyn, saatan varastaa

ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vas-

taan.

SANANlASku 30: 7-9.

Sijoita rakkauteen
Olin elämäni ensimmäistä kertaa huutokaupassa. Pieneen saliin oli 

koottu muutamasta kuolinpesästä jäljelle jääneitä tavaroita. Huu-

dettavana oli vanhoja ja kauniita esineitä, joista jokaisella on oma 

tarinansa. Koska tarinoiden kertojat eivät olleet enää paikalla, meillä 

muilla oli oma vapautemme luoda kuva siitä, mitä näimme.

Pienet kristalliset lasikengät olivat kuin Tuhkimo-sadusta, ja 

pikkutyttö kävi silittämässä niitä salaa aina kun silmä vältti. Joku 

oli varmaan saanut ne joskus lahjaksi ja tyttökin olisi ilahtunut 

tuollaisesta lahjasta. 

Vanhassa kuluneessa puusohvassa olivat nukkuneet useat suku-

polvet. Nyt sen oli aika siirtyä toiseen sukuun.

Moneen esineeseen kätkeytyy paljon ajatusta ja rakkautta. 

”Rakkaus ei koskaan katoa”, kertoivat huoneentaulun sinisellä 

langalla kirjaillut apostoli Paavalin sanat. Hänen mukaansa rak-

kaus jää jäljelle vielä silloin, kun tavarat häviävät ja tieto vanhe-

nee, ura on lopussa ja terveys hiipuu. Elämän aarteiden todelli-

nen arvo paljastuu erilaisilla rajapinnoilla. Niistä viimeinen raja 

on lahjomaton.

Siksi rakkaus on hyvä sijoitus. Se antaa jokaiselle elämälle ja 

tekemiselle merkityksen ja jää elämään vielä seuraavissa suku-

polvissa. 

Mutta rakkauskin vaatii vaivaa. Sen vuoksi on joskus itse uhrau-

duttava, toisinaan antauduttava alttiiksi haavoittumiselle, jopa 

hylätyksi tulemiselle. Rakkautta ei voi lahjoa.

Kristus luopui paljosta, että meistä tulisi rikkaita, rakkaudesta 

rikkaita. Hän sijoitti meihin kaiken rakkautensa. Hänen rakkau-

tensa on elämän kallein aarre, sillä se ei koskaan häviä. Se kestää 

kaiken katoavan, haavoittavan ja arvaamattoman keskellä, viimei-

selläkin rajalla.

tiiNA reiNikAiNeN
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pA lv e l u H A k e M i S t o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

M u u t  S e u r A k u N N AtY H d i S t Y k S e t

o p i S k e l i J A M e N o t

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7:
Su 18.6. ja 25.6. klo 10 messu 
ja klo 16 (huom. aika!) English 
Service
Hietasaaren leirikeskus, Hie-
tasaarentie 19:
Ke 21.6. ja 28.6. klo 18 peli- ja 
saunailta
Tuiran kirkko, Myllytie 5:
Su 18.6. ja 25.6. klo 18 ilta-
messu

SIIVOUS JA
LÄHIHOITO
KaisuMari
Luotettavaa

siivous- ja hoiva-apua
Siivous 24 €/t, sis.alv
Hoiva 20 €/t arkisin

Huom. kotitalous-
vähennys!

Puh. 040 - 961 9450
tai 040 - 766 4268

kirkkokuoro HAukiputAAN lAuluN Cd
”kiittää SAAN” oN ilMeStYNYt

Levyä myyvät: kuorolaiset, Haukiputaan
kirkkoherranvirasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja,

sekä Oulussa Kirjakauppa biblia ja Musiikki-Kullas.
CD:n hinta on 18 euroa.

Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu

ensi-ilta 
oikein

Oulunsalon kesäteatteriyhdis-
tyksen Pekka Töpöhäntä saa 
museon pihalla ensi-iltansa 
25.6. kello 18 eikä kello 10, 
kuten viime RT:ssä virheel-
lisesti mainittiin.

kustantaja 
miettii 

jakeluasiaa
Uskonnollisten jäsenlehtien 
jakaminen seurakuntaan kuu-
lumattomille on aiheuttanut 
keskustelua.

Asiasta on tehty eduskun-
nan apulaisoikeusasiamiehelle 
kantelu Vantaalla ilmestyvää 
Vantaan Lauria vastaan. Apu-
laisoikeusasiamies toteaa, että 
paikallinen seurakunta me-
nettelee lainvastaisesti lähet-
täessään lehteä seurakuntaan 
kuulumattomille.

Vantaan Lauria julkaisee 
Suomen Kirkko-Mediat 
Oy, joka on myös Rauhan 
Tervehdyksen kustantaja. 
Julkaisijayhdistyksen toimi-
tusjohtaja Heikki Palaskari 
toteaa, että kantelu koskee 
vain Vantaan seurakunta-
lehteä. Rauhan Tervehdyk-
sen nykyiseen jakelutapaan 
kantelu ei vaikuta.

Jakeluasioita on kuitenkin 
tarkoitus selvitellä postin 
kanssa.

taideriihi 
Ylikiimingissä

Taideriihi on avattu Ylikii-
mingissä.

Vanhan pappilan aitassa 
esillä olevassa näyttelyssä 
on mm. Terttu Jurvakaisen, 
Tuula ja Tiina Sipolan sekä 
Sirkka Wathénin maalauksia, 
Alli Kasken ja Bertta Oika-
risen savitöitä, Eija Keräsen 
Äiti Maria –näyttely sekä 
posliininmaalauspiiriläis-
ten töitä.

Taideriihi on avoinna 6.8. 
saakka tiistaina, torstaina ja 
lauantaina kello 11-15. Piis-
pankamarissa kesäkahvila 
on auki tiistaina ja torstaina 
samaan aikaan.ri
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pöyhtäriä
rangaistaan

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli on antanut kir-
jallisen varoituksen Karjasil-
lan seurakunnan kappalai-
selle Vesa Pöyhtärille. Lain-
oppinut asessori Osmo Rahja 
selittää, että kyseessä on ku-
rinpitorangaistus, jonka toi-
votaan johtavan siihen, että 
Pöyhtäri muuttaa käyttäy-
tymistään.

Kirkkoherra Juhani Lavan-
gon kantelu liittyy naispap-
peutta vastustavan Pöyhtärin 
toimintaan ja julkisiin kan-
nanottoihin.

Pöyhtäri on mm. kieltäy-
tynyt yhteistyöstä naispapin 
kanssa ja kehottanut seura-
kuntalaisia olemaan osallis-
tumatta naispapin jumalan-
palveluksiin.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /
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Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500


