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Sinun oli  rakennettava näköisesi elämä. Sivu 14.
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Herätysliikkeiden kesäjuhlat kutsuvat
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Arvostettu saksankielen opettaja tokaisi 
vuosikymmeniä sitten huonomuistiselle 
oppilaalleen: ”Jos et viitsi lukea läksy-
jäsi, mene kadunlakaisijaksi!”

Opettaja keksi varmaan mielestään amma-
tin, joka oli tuolloin kaikkien töiden poh-
jasakkaa. Sivullisestakin lausahdus kuu-
losti pöyristyttävän loukkaavalta.

Tänä päivänä katujen puhdistajia taide-
taan tosin arvostaa aiempaa enemmän, he 
kun työskentelevät koneiden avulla, eivät 
luutien. Ja useimmat odottavat keväisin 
katujen puhdistajien ryhtyvän työhönsä 
mahdollisimman pian takaamaan käveli-
jöille kohtuullisen hengitysilman.

Mihin joutuisimme ilman tätä ammatti-
kuntaa, tai ilman monia muita työnteki-
jöitä, jotka turvaavat jokapäiväisen elä-

mämme häiriöttömän kulun. Kuinka monta 
manausta kuuluisi, jos jätelaatikot eivät 
tyhjentyisi ajoissa. Miten monta kertaa on 
vaadittu, että kahvilassa palvelun pitäisi 
toimia ja likaisten astioiden hävitä näky-
vistä palkatun henkilökunnan toimesta. 
Miten suu pantaisiin, elleivät mansikat 
ilmestyisi kauppoihin aikanaan? 

Onko paskaduunia vaivautua heräämään 
aamuyöstä ja kuljettaa posti vastaanot-
tajille? Aamuvirkun mielestä lehden saa-
minen aikaisin on hyvää palvelua. Onko 
ala-arvoista työtä siivota jälkiä, joita hen-
gellisten tai muiden kesäjuhlien viettävät 
vääjäämättä jättävät jälkeensä luontoon? 
Mitä seuraisi, jos kukaan vapaaehtoinen 
ei kehtaisi liata käsiään ja mainettaan 
siivoustyöllä?

Opettaako joku meille, ettei ole mitään 
hohtoa työskennellä ikääntyneiden, ehkä 
jo dementoituneiden vanhusten parissa? 
Tai että hampurilaisravintolan kassaksi 
kannattaa ryhtyä vain, jos muuta ei löydy 
hengenpitimiksi?

Kuitenkin kaikissa ammateissa ihmi-
nen voi olla hyvä, asiantunteva, tunnol-
linen, huolellinen, joustava ja ystävälli-
nen, jopa iloinen. Sellaisia ominaisuuksia 
pitää arvostaa, ja ne pitää nähdä eikä vain 
ottaa palveluja vastaan. Ihmisten arvot 
ja ajatusmaailma eivät saa jumiutua ase-
telmaan hienot ja huonot työt.

Hienot ja huonot työt

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

S iitä, kun näin sinut ensi kerran, 
on jo yli 20 vuotta. Olin kyllä 
kuullut sinusta paljon. Tiesin, että 

olet minua kymmenisen vuotta van-
hempi, yleensä hyväntuulinen Dow-
nin syndroomaa sairastava mies.

Kun ensi kerran uutena mahdolli-
sena lankonasi astuin kotinne ovesta 
sisälle, tulit heti tervehtimään minua. 
Se olikin aina yksi luonteesi vahvoja 
piirteitä. Tervehdit kaikkia vieraitakin 
hyväntuulisesti. Lähes ensitapaamisesta 
lähtien olinkin sinulle Matinvuokko. 
Vaikka itse olisin kääntänyt nuo sanat 
toisinpäin, sinä pidit pintasi.

Asuit suurimman osan elämästäsi 
vanhempiesi kanssa. Monessa pie-
nessä asiassa olit heille apuna. Illalla 
otit päiväpeitteen äitisi vuoteelta ja 
toit hänelle yöksi vesilasin. Isäsi kanssa 
vedit halkoja pulkalla niin taitavasti, 
että muilta vastaavat pinot olisivat 
kaatuneet.

Oli sinulla omiakin työmaita. Keräsit 
lapsuutesi kotipihalta ja vähän lähita-
lojenkin pihoilta valtavia kiviä, joita 
kokosit läheiseen metsään röykkiöksi. 
Osa kivistä oli niin suuria, 
että ainakaan minä en olisi 

saanut niitä liikkeelle. Kukaan ei tiedä, 
miksi sen teit, mutta arvaan, että halu-
sit tehdä kepposen tuleville tutkijoille. 
Vielä sadan vuoden päästä joku arke-
ologi on varma siitä, että röykkiö on 
muinainen hautakumpu.

Eri sanoja sinulla ei ollut paljoa, 
mutta muutamat lauseesi lähiomaiset 
oppivat ulkoa, niitä usein muistellen ja 
toistellen. Usein sinä et voinut ilmaista 
ilojasi tai kipujasi muuten kuin hyvällä 
tai pahalla mielellä. 

Ennen kaikkea toit iloa meille ympä-
rilläsi. Osasit iloita ihmisistä ja pie-
nistä asioista elämässä. Siinä taidossa 
toimit opettajana minullekin. Osasit 
myös antaa kiitoksen Jumalalle hänen 
hyvyydestään. Tuskin kukaan muu 
oli jumalanpalveluksessa niin tosis-
saan ja iloisella mielellä. Aina nousit 
seisomaan oikeaan aikaan, lauloit 
muiden mukana omilla sanoillasi ja 
lopetit aina kun muutkin. Jumalan-
palvelusta jatkoit vielä kotona omien 
pehmolelujesi kanssa.

Elämäsi oli valtavan arvokas, mutta 
nyt se on päättynyt. Tiedän, että olet 

perillä. Hyvää kotimatkaa, 
Seppo!
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Matti laurila, hiippakunnan lähetyssihteeri

Päätoimittaja Seppo Simola kirjoittaa 
Kirkko&kaupunki –lehdessä 21.6. oikeus-
asiamiehen maanantaikappaleesta.

-Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 
lausunnot seurakuntalehtien jakelusta ovat 
muodoltaan ja sisällöltään niin outoja, että 
ne asettavat kyseenalaiseksi luottamuksen 
hänen kykyynsä hoitaa tehtäväänsä. Hänen 
mielestään Kuopion ja Vantaan seurakun-
nat ovat toimineet lainvastaisesti jakaessaan 
lehtiään kaikkiin alueensa koteihin.

Apulaisoikeusasiamiehen viitoittamalla 
tiellä ei kohta voida jakaa koteihin esimer-
kiksi esitettä seurakunnan joulunajan toi-
minnasta. Hyvä ettei kirkkorakennuksista 
tarvitse riisua kristillisiä symboleja, jottei 
loukattaisi kenenkään vapautta olla har-
joittamatta uskontoa. Lausunto on niin 
huonosti harkittu ja kirjoitettu, että sitä voi 
pitää apulaisoikeusasiamiehen maanantai-
kappaleena, joka nakertaa koko hänen edus-
tamansa instituution arvovaltaa.

Päätoimittaja Lahja Pyykönen kysyy 
Kirkko ja Koti –lehdessä 22.6.: Sensuuria 
vai sananvapautta?

-Elämme kummallista aikaa. Pieni mar-
ginaalinen vähemmistö sai nyt puolelleen 

arvovaltaisen tahon (eduskunnan apulais-
oikeusasiamiehen). Kuopiossa Kirkko ja 
Koti –lehden ”totaalikieltäytyjiä” on tähän 
mennessä ollut kaksi, nyt heitä on muu-
tama enemmän.

Sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen sanoo 
Jyty –lehdessä 6-7/2006, että Suomessa syr-
jäytymisen kokemus suhteessa yhteisöön 
korostuu hyvinvoinnin ja varallisuuden 
kasvaessa.

-Maailman miljoonakaupungeissa köyhillä 
on alakulttuurinsa ja undergroundmaail-
mansa, tavalla tai toisella voidaan järjestäy-
tyä ja haastaa muu yhteiskunta. Suomessa 
kuilun pohjalla on avuttomia yksilöitä.

Toimitussihteeri Laura Häkli pohtii Sanan-
saattajassa 22.6. onnen salaisuutta.

-Siinä missä me olemme viime aikoina 
menettäneet uskoamme hyvään ja pahaan, 
tiede on tullut apuun. Psykologit ovat tut-
kineet paljon masennusta ja siinä sivussa 
myös onnellisuutta. He ovat havainneet, että 
onnellisimpia ovat läheisiinsä sitoutuneet ja 
Jumalaan luottavat ihmiset. Ja kuulemma 
hyvien tekojen tekeminen ja pahojen anteeksi 
saaminen lisäävät onnellisuutta.
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ehtoollisen jakosanoista
Raimo Niemelä kirjoitti kolumnissaan (RT 15.6.2006) 
ehtoollisen jakosanoista. 

Pitkälti olen samaa mieltä hänen kanssaan asiasta, 
erityisesti siitä, että jakajan on käytettävä samoja sanoja 
jokaisen ehtoollisvieraan kohdalla. 

Kolumnin perusteella joku voisi arvioida, että esimer-
kiksi minä jaan ehtoollista vain ”vuohille” eikä lampaita 
ole lainkaan paikalla. Käytän johdonmukaisesti vain 
lyhyitä ehtoollisen jakosanoja. Perusteluna on liturgian 
historian perinne. Ehtoollisen jakosanat ovat olleet hyvin 
pelkistetyt, koska on tahdottu korostaa tapahtuman ja 
jaettavan perustavinta olemusta: Kristuksen ruumis, 
Kristuksen veri. Näissä sanoissa on sanottuna kirkon 
ehtoollisteologian syvin ydin, missä riittää ihmettele-
mistä kotiin vietäväksi asti. Jakosanoihin myöhemmin 
tuodut lisäykset saattavat olla lohduttavia, mutta ne 
ovat lisäyksiä ja saattavat viedä pääpainon ihmiseen 
Kristuksen sijasta. 

Toinen syy on käytännöllinen. Erityisesti silloin, kun 
ehtoollisvieraita on paljon, pitkät jakosanat hidastavat 
jakamista ja sanat menettävät selkeytensä.

Mutta itse asiassa olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa. 

k atekismuksen mukaan eh-
toollispöytään on kelvolli-
nen jokainen, joka tarvit-
see Kristusta, sanoo pas-

tori Petri Satomaa Karjasillan seu-
rakunnasta.

Kaksi viikkoa sitten Rauhan Ter-
vehdyksessä julkaistussa kolum-
nissa kerrottiin tapauksista, joissa 
pappi oli erotellut seurakuntalaisia 
sanomalla oman herätysliikkeensä 
edustajalle ehtoollispöydässä eri 
sanat kuin muille vieraille.

-Jos sellaista on tarkoituksellisesti 
tapahtunut, silloin on toimittu  vää-
rin, Satomaa toteaa ykskantaan.

Hän ihmettelee, kuinka erotte-
lukäytäntö liitettiin nimenomaan 
vanhoillislestadiolaiseen herätys-
liikkeeseen, johon hän myös itse 
kuuluu.

-Jos näin on käynyt, toivottavasti 
sitä ei yleistetä koskemaan kaikkia 
liikkeen piiriin kuuluvia pappeja. 
Ehtoollispöydässä kuuluvat samat 
sanat kaikille.

Ne sanat ovat uuden kirkkokä-
sikirjan mukaan leivän kohdalla : 
(Herramme Jeesuksen) Kristuksen 
ruumis, sinun puolestasi annet-
tu. Esille nousseissa tapauksissa 
oli nimenomaan loppuosa jätetty 
herätysliikkeisiin kuulumattomil-
ta pois.

vanhasta
muistista

 
Petri Satomaa miettii, että koska 
aiemmassa käsikirjassa oli samas-
sa kohdassa loppuosa laitettu sul-
kuihin Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen ruumis (sinun edestäsi an-
nettu), on ehtoollispöydässä voi-
nut käydä joskus myös inhimilli-
nen erehdys, ja loppuosa on jäänyt 
pois vanhasta muistista.

-Joskus pappi tai muu ehtool-
lisenjakaja sekoaa sanoissaan, ja 
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Samat sanat kaikille

saattaa vaikka leivän kohdalla 
alkaa puhua Kristuksen verestä. 
Sekin on inhimillistä, vaikka toki 
ehtoollisenjakajan on aina muistet-
tava vastuunsa välittäessään pyhää 
ateriaa vieraalle.

-On selvää, että kenenkään ei 
tarvitse arvioida, luokitella, eikä 
lokeroida ehtoollisvieraita. Ei sa-
noin, eikä teoin.

lahjan
välittäjä

Petri Satomaa haluaakin korostaa 
sitä, kuinka ehtoollisenjakajan teh-
tävä on toimia nimenomaan välit-
täjänä. Toisekseen ehtoollisen pä-

tevyys ei ole kiinni siitä, kuka si-
tä jakaa.

-Samalla sitä toivoo, että jokai-
nen ehtoollisvieras kokee itsensä 
tervetulleeksi, ja tulee vastaanot-
tamaan nimenomaan Kristuksen, 
eikä pidä tärkeimpänä asiana sitä, 
mitä pappi sanoo.

Luther opetti, että ehtoollisel-
le on syytä käydä arvollisesti ja 
kelvollisesti. Satomaa muistuttaa, 
että ei ole kuitenkaan papin asia 
arvioida edes sitä, millä asenteella 
vieras pöytään tulee.

-Kirkkojärjestyksen mukaan eh-
toollisen saa jokainen konfirmoitu  
seurakunnan jäsen.

Jos ehtoollispöydässä huomaa 
papin käyttävän pidempiä sanoja 

naapurin kohdalla, voi kyse olla myös 
siitä, että ehtoollisvieras on erikseen 
pyytänyt siunausta tai synninpääs-
töä. Lestadiolaisilla herätysliikkeillä 
käytäntö on tavallinen.

-Sellaisissa tilanteissa palveleva 
pappi toimii sen mukaan, mitä 
häneltä pyydetään.

-Yhteinen rippi ja synninpäästö 
sekä usein vielä saarnassakin esille 
tuleva anteeksiantamuksen julis-
taminen ja sen vastaanottaminen 
ovat samalla valmistautumista eh-
toolliselle, Satomaa sanoo.

-Kristuksen sovitustyö on ta-
pahtunut juuri niin konkreettisesti 
kuin voi  tuntea leivän ja viinin 
suussaan.

ehtoollisessa on tärkeintä kristuksen vastaanottaminen, eivät papin sanat, muistuttaa pastori
petri Satomaa.

Sanat ”sinun puolestasi annettu” 
ja ”sinun puolestasi vuodatettu” 
kuuluvat kaikille.

Ehtoollispöytä on tasa-arvoinen, kuninkaallisia, piispoja, 
lampaita ja vuohia lähestytään samoilla sanoilla.

veiJo koivula 

toimituksen pyhyys ei ole 
kiinni sen antajasta tai 

tavasta
Lehtori Raimo Niemelä kirjoitti täsmällisiä havainto-
ja ehtoollistapahtumasta 15.6.2006 ilmestyneessä Rau-
han Tervehdys -lehdessä. Olen itse joutunut kristittynä 
seurakunnan jäsenenä ja luottamushenkilönä saman 
syrjinnän kohteeksi. Uskonnon opettajana ymmärrän 
teologisen diskriminoinnin selvästi, ja toisinaan sitä on 
vaikea selittää sitä ymmärtämättömille. Kun tietoisesti 
kuulin ensimmäisen kerran ”Jeesuksen Kristuksen ruu-
mis..” jäin odottamaan, että ehtoollisen antaja täyden-
täisi lausettaan loppuun. Naivisti oletin hänen olevan 
hajamielinen, vaikka myöhemmin ymmärsin hänen 
käyttäytyvän itseään jalustalle nostaen.

rukouksen
henki

 
Pastori Petri Satomaa pitää tär-
keänä, että ehtoollispöydässä säi-
lyy myös nykyisin yleistyneel-
lä ”jatkuvan pöydän” käytännöl-
lä rauhallinen tunnelma ja ruko-
uksen henki.

-Pappina saan, ja minun täytyykin, 
todella pysähtyä jokaisen kohdalle ja 
kohdata henkilökohtaisesti. Täytyy 
myös ymmärtää ottaa huomioon, 
millä konkreettisella tavalla kukin 
haluaa lahjan ottaa vastaan.

Petri Satomaan mielestä rippi-
koulussa ehtoollisopetuksella on 
todella tärkeä sija. Messun ehtoollis-
osassa ei ole juuri mahdollisuuksia 
kertoa seurakuntalaisille, kuinka 
siinä toimitaan.

Satomaa pitää erityisen vaikut-
tavana sitä hetkeä, kun seurakun-
ta nousee seisomaan ja laulaa ”Oi 
Jumalan Karitsa, joka pois otat 
maailman synnit.”

-Henkilökohtaisesti merkittävin 
hetki on se, kun saa lopuksi itsekin 
asettua ehtoollispöytään ja vastaan-
ottaa Kristuksen – saada uskolleni 
vahvistusta.

 
 Satu kreivi-paloSaari

Minusta tämä kuvaa ihmisen, siis myös papin suurta 
heikkoutta ja maallisuutta. Protestantilla, evankelislu-
terilaisella kristityllä, siis jokaisella Jeesukseen Kristuk-
seen Jumalan poikana uskovalla, on suora henkilökoh-
tainen yhteys Jumalaan ja yhteinen jaettu pappeus. Rii-
tin tai rituaalin (sakramentin - ehtoollisen) suoritta-
ja on ainoastaan symbolinen väline. Toimituksen py-
hyys ei ole kiinni sen antajasta tai tavasta, jolla se an-
netaan. Henkilökohtaisesti ratkaisin pulmallisen tilan-
teen välttämällä vastaavanlaisia tilanteita. Monin pai-
koin valtionkirkkomme, seurakuntamme, on omittu 
pienen järjestäytyneen vähemmistön käyttöön. Diskri-
minointi on tällöin helppoa, koska mukaan ei oikeas-
ti haluta muita. Pienet viestit menevät perille, vaikkei 
niitä heti ymmärrettäisikään.

Mielestäni on aiheellista pohtia perusteellisesti 
seuraavia asioita: Onko kirkon aika erota valtiosta? 
Toteutuvatko evankelisluterilaisessa seurakunnassa 
evankelisluterilaisuuden dogmit vai katolisen kirkon 
tekojen kautta itsensä pyhittämisen oppi? Mikä on 
kirkon tehtävä?

Kiitos Raimo.

 FM Mirkku valkola, HaukipudaS
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29.6.-13.7.2006

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

Oulujoen kirkossa: Su 2.7. 
klo 10 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen. 
Su 9.7. klo 10 messu, toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Talvikki Attila-Pekonen. Ju-
malanpalveluksen yhteydessä 
Juuman rippikouluryhmän 
konfirmaatio, konfirmoi Paavo 
Moilanen. Radio Dei.
Turkansaaren kirkossa: Su 2.7. 
klo 12 messu, toimittaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen.
Su 9.7. klo 12 messu, toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kanttorina 
Talvikki Attila-Pekonen.

Tuomiokirkossa:  Su 2.7. klo 10 
konfirmaatiomessu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa 
Martti Pennanen, kanttori Risto 
Ainali. Kolehti varhaisnuorten 
leiritoiminnan kehittämiseen 
Partaharju-säätiön kautta.
Su 9.7. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Juha 
Valppu, kanttori Hanna Savela, 
urkuri Raimo Paaso. Kolehti 
heimorahastolle Viron ja Inke-
rin kirkossa, Herättäjäyhdistyk-
sen kautta.

Karjasillan kirkossa: Su 2.7. 
klo 10 messu, toimittaa Patrick 
Dickson, saarna kesäteologi Ris-
to Pekkala, kanttorina Aki Uusi-
talo. Kolehti nimikkolähetti Sir-
pa Heikkilän työn tukemiseen 
Bangladeshissa lähetysyhdistys 
Kylväjän kautta.
Su 9.7. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttorina 
Juha  Soranta. Kolehti Herättä-
jäyhdistyksen heimorahastolle 
käytettäväksi talkootyöhön 
Viron ja Inkerin kirkoissa.
Kastellin kirkossa: Su 2.7. klo 
10 konfirmaatiomessu (Karja-
silta 1), toimittaa Satu Saarinen, 
avustavat Juha Vähäkangas, 
Vesa Kilkku ja Tiina Onnela, 
kanttorina Juha Soranta. Ko-
lehti ks. Karjasilta.
Su 2.7. klo 14 konfirmaatio-
messu (Karjasilta 2), toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustavat 

Satu Saarinen, Vesa Kilkku ja 
Tiina Onnela, kanttorina Juha 
Soranta.
Su 9.7. klo 10 konfirmaatio-
messu (Kastelli 4), toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustavat Esa 
Nevala ja Mari Jääskeläinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
2.7. klo 12 konfirmaatiomessu 
(päivärippikoulu), toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustavat Patrick 
Dickson ja Katja Ylitalo, kant-
torina Aki Uusitalo. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 9.7. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Juha Soranta.. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakunta-
talossa: Su 2.7. ja su 9.7. klo 
18 arabiankielinen jumalan-
palvelus.

Tuiran kirkossa: Su 2.7. klo 10 
messu, toimittaa Nanna Helaa-
koski, avustaa Juha Huhtala, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Radiointi Radio Dei.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Päivi Jussila, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kolehti nimikko-
lähettityöhön Lähetysyhdistys 
Kylväjän kautta.
Ke 5.7. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Stiven Naatus, kant-
torina Tommi Hekkala. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Su 9.7. klo 10 messu, toimittaa 
Tarja Korpela, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti talkootyöhön 
Viron ja Inkerin kirkoissa, 
Herättäjä-Yhdistyksen heimo-
rahaston kautta.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti var-
haisnuorten leiritoiminnan 
kehittämiseen Partaharju-
Säätiölle.
Ke 12.7. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Tarja Korpela, kant-

Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Virsihartaus su 2.7. klo 15, 
Hautausmaa, Vanha kappeli. 
Pastori Juha Valppu ja Esko 
Laukkanen
Hartaushetki ke 5.7. klo 14.15, 
Aurinko-koti. Pastori Jyrki 
Vaaramo ja kanttori Hanna 
Savela
Hartaushetki to 6.7. klo 14, 
Keskustan palvelukeskus. Pas-
tori Jyrki Vaaramo ja kanttori 
Hanna Savela
Virsihartaus su 9.7. klo 15, 
Hautausmaa, Vanha kappeli. 
Pastori Juha Valppu ja kanttori 
Hanna Savela
Rauhanyhdistyksen seurat ti 
4.7. klo 14, Intiön hoivakoti. 
Olavi Voittonen.

karjasillan seurakunta

Kesäraamattupiiri Kaakku-
rissa to 29.6. ja 6.7. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ke-
sätekemistä kaiken ikäisille. 
Tutkimme Raamattua yhdessä 
keskustellen Raamatun henki-
löiden puitteissa.

tuiran seurakunta

Vanhoillislestadiolaisten seu-
rat la 8.7. ja su 9.7. klo 12, 
Pateniemen kirkko.

OulujOen seurakunta

Hautausmaahartaus to 29.6. 

torina Anu Vuorenmaa. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
2.7. klo 12 messu, toimittaa 
Pasi Kurikka,  avustaa Mer-
ja Oksman, kanttorina Anu 
Vuorenmaa. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Su 9.7. klo 12 ja klo 15 kon-
firmaatiomessu, toimittaa ja 
konfirmoi Riikka Honkavaara, 
avustavat Tuulikki Ståhlberg, 
Johanna Ämmälä, Teemu Hon-
kavaara ja Kaisu Boutellier, 
kanttorina klo 12 Heikki Jämsä 
ja klo 15 Tommi Hekkala. Ko-
lehti ks. Tuira klo 10.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 2.7. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Merja 
Oksman, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Klo 16 English Service.
Su 9.7. klo 10 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, kanttorina Anu 
Vuorenmaa. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Klo 16 English Service.

klo 18–19, Oulujoen hautaus-
maa. Toimittaa Antti Leskelä. 
Hartaus sateella kirkossa.
Herättäjäjuhlille lähtöseurat 
su 2.7. klo 17, Turkansaaren 
kirkko. Bussiyhteys linja 3, 
Franzenin pysäkki klo 14.10. Pa-
luu 19.10. Järjestäjinä Oulujoen 
seurakunta, Herättäjäyhdistyk-
sen pohjoinen aluetyö.
Hautausmaahartaus to 6.7. klo 
18, Oulujoen kirkko, hautaus-
maa. Hartaus sateella kirkossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluoma.
Musiikkihartaus to 6.7. klo 19. 
Toimittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Talvikki Attila-Pe-
konen.
Kesäpäivän hartaus su 9.7. klo 
13, Markkuun siirtolapuutarha. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Juha Pöykkö.

Musiikki
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Urkuvartti to 6.7. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko, Raimo 
Paasoja ja 13.7. klo 12.15, Hanna 
Savela.

OulujOen seurakunta

Oulujoki laulaa -konsertti ti 
4.7. ja 13.7. klo 19, Oulujoen 
kirkko. 4.7. Toni Timlin, tenori 
ja Kaisa Alasaarela, urut. 13.7. 
Juha Koskela, baritoni ja Kari 
Kropsu, piano. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 e.

diakonia
Yhteinen seurakuntapalvelu

Näkövammaiset:
Näkövammaisten kesäleiri 
14.–17.8, Rokuan leirikeskus. 
Ilmoittaudu erityisdiakonian 
toimistoon, p. 3161 322.
Kuulovammaiset:
Kesäilta kuulovammaisille 
perheineen to 29.6. ja 13.7. klo 
17.30, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus.

Nuoret
karjasillan seurakunta

Ristirock 25.–27.8. Teemme 
reissun Tampereelle, tutus-
tumme nähtävyyksiin ja osal-
listumme Ristirockiin: klo 
14.00 Random Eyes, Jukka 
Leppilampi, Realismi, Bass´n 
helen ja HB. Klo 20 L-60`, AOC, 
Juha Tapio Band, Hide & Seek, 
Antti Hokkila ja THE Rain. 
Majoittuminen Julkujärven 
leirikeskuksessa. Vierailemme 
Museokeskus Vapriikissa ja Pik-
kupalatsissa. Reissun hinta 35 e 
(kuljetus, majoitus, aamu- ja il-
tapala, konserttiliput, ruokailut 
ja vakuutus). Su käymme myös 
Särkänniemessä (maksu 5–29 
e). Sitovat ilmoittautumiset 
tekstiviestillä 14.8. mennessä 
Vähikselle (Juha Vähäkangas) 
p. 040 57 47 158 tai Sutisen Ter-
hi-Liisalle p. 040 724 5446.

Yhteinen seurakuntapalvelu

Nuortenilta ke 5.7. ja 12.7. klo 
18–21, Hietasaaren leirikeskus. 
5.7. levyraati ja 12.7. draama 
ja impro.

Nuoret aikuiset
Messu su 2.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 2.7. ja 9.7. klo 18, 
Tuiran kirkko.
Peli- ja saunailta ke 5.7. ja 12.7. 
klo 18, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus.

leirit ja retket
karjasillan seurakunta

Yksinhuoltajien leiri 24.7.–
27.7. Rokuan leirikeskus. Lähde 
lapsesi/lastesi kanssa leirille 
levähtämään sekä nauttimaan 
luonnosta ja yhdessäolosta. 
Aikuisille ja lapsille järjestetään 
yhteistä ja omaa ohjelmaa. Hin-
ta aikuisilta 45,40 e, 4–18-vuo-
tiailta 22,70 e ja alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi (matkat, majoitus, 
ruoka sekä vakuutus). Lisätie-
toja Marjo Heikkiseltä, p. 040 
5752710. Ilmoittautuminen 
6.7. mennessä Diakoniakeskuk-
seen, p.3161321. 
Eläkeläisten leiri 7.–10.8, Ro-
kua. Etusija karjasiltalaisilla. 
Hinta 55,50 e (matkat, majoi-
tus, täysihoito ja vakuutus). 
Mukana diakoniatyöntekijät 
Asta Leinonen, jolta saa li-
sätietoja, p. 040 5747157 ja 

Terttu Rahko. Ilmoittautumi-
nen diakoniakeskukseen 14.7. 
mennessä p. 3161321.
Ruskaretki 15.–18.9, Vuontis-
pirtti, Enontekiö. Hinta n. 250 
e. Vetäjinä pastori Esa Nevala 
ja diakoniatyöntekijä Sirpa 
Kemppainen. Tiedustelut ja il-
moittautumiset 10.7. mennessä 
p. 040 5747 163.

tuiran seurakunta

Eläkeläisten leiri 31.7.–3.8. 
Etusija Tuiran seurakuntalaisil-
la. Hinta 55,50 e (matkat, ma-
joitus, täysihoito ja vakuutus. 
Mukana diakoniatyöntekijät 
Tuulia Kivisaari ja Riku-Matti 
Järvi. Ilmoittautumiset Diako-
niakeskukseen 13.7. mennessä 
p. 3161 321.

Muut menot
Tuomiokirkko avoinna joka 
päivä ma–ke, pe ja la klo 11–21, 
to ja su klo 11–23. Opas pai-
kalla heinäkuussa päivittäin 
klo 11-21.
Opastetut hautausmaakier-
rokset ma 3.7. ja 10.7. klo 18, 
Oulun hautausmaa, Intiö. 
Kokoontuminen Kajaanintie 
1. Yhdelle kierrokselle enintään 
15 osallistujaa. Liput lunaste-
taan etukäteen seurakuntien 
keskusrekisteristä, Isokatu 17. 
Hinta 5 e.
Kaakkurissa soivat uudet urut 
su 2.7. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pyhän Andreaan kirkon 

urut ovat valmistuneet. Urut 
ovat ensimmäistä kertaa käytös-
sä su 2.7. klo 12 messussa. Urut 
vihitään käyttöön myöhemmin 
syksyllä. Tule kuuntelemaan, 
miten urut soivat. 
Runon ja Suven ilta to 6.7. 
klo 18, Kaukovainion seura-
kuntatalo.
Kesämökkikahvila ke 5.7. ja 
12.7. klo 12. Koskelan seura-
kuntakodilla.
Matka herättäjäjuhlille Yli-
vieskaan 8.-9.7. klo 7.10. Lin-
ja-auton reitti: lähtö Tuiran 
kirkko klo 7, Tuomiokirkko 
klo 7.10, Karjasillan kirkko klo 
7.15, Kempeleen seurakuntatalo 
klo 7.30. Paluu samaa reittiä. 
Mennessä opetellaan uusia Sii-
onin virsiä. Ilmoittautumiset p. 
377258 ja 040 4128577/Arttu.
Naistenilta ma 10.7. klo 18 Hie-
tasaaren kaupunkileirikeskus. 
Miten nähdä ja kuulla lapsi? 
Mukana Sirkku Nivala. Nuotio 
loimuaa ja sauna lämpiää.
Sinkkuilta ti 4.7. ja 11.7. 
klo 18. Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. 
Rikasta minua -parisuhteen 
rikastuttamisviikonloppu 
sekä Sylikkäin-viikonloppu 
29.9.–1.10., Rokuan leirikeskus. 
Etusija oululaisilla. Hinta 82 eu-
roa/pari (ohjelma ja täysihoito). 
Matkat Rokualle omin kyydein. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
nen molempiin ryhmiin 31.8. 
mennessä Johanna Kerolalle p. 
050 5402 558. 

menot oulussa

tuOmiOkirkkO 
Kirkkokatu
karjasillan kirkkO 
Nokelantie 39
kastellin kirkkO 
Töllintie 38
pYhän andreaan kirkkO 
Kaakkurinraitti
tuiran kirkkO 
Myllytie 5
pYhän tuOmaan kirkkO 
Mielikintie 3

pYhän luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
pateniemen kirkkO 
Taskisentie
OulujOen kirkkO 
Pappilantie 69
keskustan seurakuntatalO 
Isokatu 17
intiön seurakuntakOti 
Intiönpolku 2
heinätOrin seurakuntatalO 
Aleksanterinkatu 71  

vanha pappila 
Isokatu 17 
kaukOvainiOn seurakuntatalO

Hiirihaukantie 6
maikkulan seurakuntatalO 
Kangaskontiontie 9
kaakkurin tOimintakeskus 
Sarasuontie 5
kuivasjärven seurakuntakOti 
Karppalantie 6
kOskelan seurakuntakOti

Koskelantie 86

niittYarOn seurakuntakOti

Purjehtijantie 4
rajankYlän seurakuntakOti

Tervakukkatie 2
tOppilan mOnipalvelukeskus 
Paalikatu 19
mYllYOjan seurakuntatalO 
Koivumaantie 2
hintan seurakuntatalO

Hintantie 89

heikkilänkankaan

seurakuntakOti

Kyytipojantie 2
huOnesuOn seurakuntakOti

Leväsuontie 19
hönttämäen seurakuntakOti

Ruotukuja 1
saarelan seurakuntakOti 
Poolakuja 1
sanginsuun seurakuntakOti

Sanginsuuntie 59

lämsänjärven

kaupunkileirikeskus

Hiihtomajantie 2
hietasaaren

kaupunkileirikeskus

Hietasaarentie 19
diakOniakeskus

Kirkkokatu 5

kirkot ja toimipaikat
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kansainvälisyys

English Service su 2.7. ja 
9.7. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Jumalanpalvelus arabi-
aksi su 2.7. ja 9.7. klo 18, 
Kaukovainion seurakun-
tatalo. 
Raamattutunti ja pyhä-
koulu arabiaksi ti 4.7. ja 
11.7. klo 18, Kaukovainion 
seurakuntatalo. 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Juha-Pekka Haataja ja Sini 
Eveliina Karttunen, Hannu 
Juhani Kanniainen ja Kirsti 
Hannele Sohlo, Sami Ensio 
Säily ja Miia Birgitta Vesikukka, 
Hannu Iivari Säippä ja Marika 
Anneli Tomperi, Janne Mar-
kus Törmänen ja Satu Emilia 
Uusikallio,
Juho Heikki Ruotsalainen ja 
Pieta Kaarina Tornberg, Ville 
Samuel Karjalainen ja Terhi 
Maria Joensuu, Hannu Ar-
vid Koistinen ja Anna-Maria 
Kubin.
Karjasilta: Taavi Antero Heik-
kinen ja Johanna Maria Räi-
sänen, Esa Tapani Kauppinen 
ja Susanna Anneli Belov, Oiva 
Allan Paju ja Rauha Anneli 
Järvinen, Teemu Markus Visuri 
ja Maria Annina Kyllönen, Esa 
Pertti Tapani Daavittila ja Iita 
Maria Virtanen, Erkki Aleksan-
der Harjula ja Päivi Hannele 
Savilaakso, Petri Mikael Eilola 
ja Pia Marika Lauronen, Tau-
no Antero Kauppi ja Marika 
Hannele Panuma, Sauli Aulis 
Ilmari Setälä ja Katri Helena 
Pitkänen, Toni Mikael Tapio ja 
Heidi Karoliina Matero, Henrik 
Johannes Elo ja Teetta Karoliina 
Kalajo, Niko Mikael Kivioja ja 
Annakreetta Kimpimäki. 
Tuira: Jukka Pekka Keski-
Filppula ja Kirsi Marjaana 
Mäkiniemi, Pekka Heikki Jal-
mari Fingerroos ja Anna Ilona 
Kaakko, Jarmo Eerik Orajärvi 
ja Outi Helena Walppu-Rajala, 
Juhani Tuomas Törmi ja Anu 
Aulikki Eskelinen, Mika Tapio 
Järvenpää ja Nora Tuulia Brelo, 
Jaakko Ahti Johannes Finning 
ja Elina Karoliina Vesalainen, 
Esa-Matti Kreivi ja Susanna 
Katariina Jokelainen, Petri 
Kauko Tapio Lakkala ja Mervi 
Tuulia Mannermaa, Riku An-
tero Mattila ja Eva Pongrácz, 
Olavi Einari Niemelä ja Aino 
Aliina Ojala, Petri Anders 
Roivainen ja Susanna Annika 
Rekula, Markku Tapio Salmi 
ja Eija Annikki Spets, Markus 
Kalevi Hökkä ja Hanna Maaria 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Ritva Kyllikki Mäntykenttä-
Huttunen s. Mäntykenttä 60 
v, Tauno Johannes Niemi 88 
v, Erkki Johannes Siitonen 86 
v, Viljo Nurmela 77 v, Tapio 
Juhani Väyrynen 68 v, Greta 
Amanda Rajala s. Peurala 95 v, 
Eeva Esteri Saarikoski 74 v, Arto 
Tapio Mankila 50 v.
Karjasilta: Aino Elisabet Tuo-
mivaara s. Mehtälä 65 v, Eeva 
Mirjam Tölli 92 v, Eero Iisakki 
Bildo 57 v.
Tuira: Lauri Matias Kalaja 80 v, 
Aino Lahti s. Liukkonen 97 v, 
Sisko Liisa Liikanen 80 v, Rauni 
Kaarina Norrback s. Marttila 74 
v, Rauni Inkeri Palamo s. Vää-
nänen 77 v, Rauli Antti Kalervo 
Purola 55 v, Marketta Matleena 
Rautio 60 v, Aslak Vladimir 
Sarkkinen 88 v, Viljo Valtteri 
Pellikka 79 v, Raija Anneli 
Tuppurainen s. Kittilä 60 v, Leo 
Johannes Harviainen 82 v.
Oulujoki: Kauko Mikael Rasila 
55 v.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Leevi Eemeli Kangosjärvi, 
Benjamin Johannes Haapalahti, 
Hannes Sebastian Olavi Huus-
ko, Lily Joanna Luhtaniemi, Iida 
Katri Emilia Palosaari.
Karjasilta: Otto Kristian Ki-
viniemi, Fia-Maria Auranen, 
Pekko Martti Heikkilä, Iida 
Kaisa Maaria Hirvelä, Oiva 
Veikko Reidar Korkatti, Veikko 
Matti Juhani Koskela, Konsta 
Julius Kouvala, Annika Olivia 
Leppänen, Aino Iida Maria 
Mäenpää, Kia Maria Näränen, 
Sanna Riikka Pennanen, Oliver 
Anton Polvinen, Pinja Kulta 
Wilhelmiina Putkonen, Tuuli 
Inkeri Saukko, Inka Eleonoora 
Takalo, Veikka Elmeri Takkinen, 
Eetu Lauri Hermanni Tähti-
nen, Jussi Waltteri Juhanpoika 
Fränti, Riina Sofia Heiskanen, 
Aaron Edvin Katajala, Arttu 
Johannes Kehusmaa, Emmiina 
Pieta Matilda Kontio, Nuutti 
Seponpoika Korkiakoski, Junius 
Hermanni Kukkonen, Eppu 
Ilmari Kunnasluoto, Roope 
Oskari Lehtola, Matias Viljami 
Lipponen, Anna Emilia Mati-
kainen, Arttu Johannes Remes, 
Perttu Johannes Säily, Johannes 
Väinö Ilmari Tapiainen, Veeti 
Juho Viljami Tikkanen.
Tuira: Mikael Marco Elias Rita, 
Iiro Julius Asp, Ninja Anastasia 
Brelo, Lilja Karoliina Hautala, 
Neea Maria Kaarina Jokitulppo, 
Jesper Stefan Julin, Lotta Susan-
na Kallela, Onni Aukusti Kristo, 
Veeti Valtteri Kuurlunti, Isla 
Matilda Kyllönen, Erica Ellen 
Myllymäki, Ronja Maria Rönkä, 
Karla Maj Maria Säkkinen, Nina 
Katariina Vuolteenaho, Arttu 
Ilmari Haapaniemi, Roope 
Rasmus Alasalmi, Matleena 
Annikki Hökkä, Riina Sofia 
Juntunen, Josefiina Elisabeth 
Kokko, Joona Tatu Santeri 
Koljonen, Milla Aleksandra Ma-
tinmikko, Nea Sofia Metsäperä, 
Joona Aleksi Metsäperä,  Sara 
Elviira Mustaniemi, Jere Jaakko 
Juhani Nikula, Ellen Anna Mat-
leena Peteri, Okko Lauri Mikael 
Säkkinen, Joona Aleksi Tantari-
mäki, Henni Elisa Vuokila, Elias 
Arttu Iisakki Ylikorkala, Janne 
Eelis Österholm.
Oulujoki: Neela Clara Emilie 
Hamari, Anna-Sofia Pauliina 
Korpi, Milka Elna Maria Kur-
telius, Pauliina Elsa Maria Lei-
nonen, Nuutti Juhani Malinen, 
Tuomas Artturi Millaskangas, 
Heikki Väinö Oskari Pikku-
aho, Jooa Juhani Pohjasniemi, 
Juuso Santeri Ronkainen, Jenni 
Elina Väänänen, Sanni Aurora 
Vakkala, Johannes Pernu, Julius 
Olavi Yliniemelä, Fanni Jemina 
Huuhtanen, Samuli Aleksan-
teri Härkönen, Lauri Samuli 
Järvelin, Pyry Antti Johannes 
Leinonen, Serafiina Lumia 
Pelo, Lassi Julius Riekki, Onni 
Olavi Sillanmäki, Aida Sofia 
Madeleine Säkkinen.

Illikainen, Teemu Ville Olavi 
Tittonen ja Sanna Marita Ranta, 
Mikko Matias Vahteri ja Reetta 
Emilia Hakkarainen.
Oulujoki: Olli Timo Tuomas 
Keränen ja Laura Pauliina Heik-
kinen, Seppo Tapani Lankila ja 
Eva Irene Räinä, Olli Tapani 
Takkunen ja Kaisa Maria Kata-
jala, Markus Juhani Keskitalo ja 
Mari Anneli Rantamölö, Lasse 
Ville Vähälä ja Jaana Elina Ala-
talo, Niko Matias Kelloniemi ja 
Minna Liisa Margareeta Kosu-
nen, Jari Juhani Karhula ja Kirsi 
Hannele Timonen.

Karjasillan 
kirkkoherranvirasto

SULJETTUNA
14.–15.7.2006

Karjasillan seurakunnan 
kirkkoherranvirasto palvelee 
Kaukovainion seurakunta-

talolla, Hiirihaukantie 6, 
ma 17.7.2006 alkaen siihen 

saakka, kunnes kirkkokiinteis-
tön peruskorjaus valmistuu.

Oulun seurakuntaviikko 
–sivut (sivut 4-5) muut-
tuvat tästä numerosta 
eteenpäin. Uudistuksen 
tarkoituksena on tuoda 
seurakuntien toimintaa 
paremmin esille. Osa tie-
doista on jaoteltu ikäryh-
mittäin ja osa toiminnan 
mukaan.

Jumalanpalvelukset on 
koottu omaan laatikkoonsa 
sivun ylälaitaan seurakun-
tien tunnusten alle.

Hartaudet ja seurat 
löytyvät tästä eteenpäin 
Hartauselämä-otsikon 
alta. Musiikista kiinnos-
tuneiden on nyt helppo 
löytää konsertit ja muut 
musiikkiin liittyvät tapah-
tumat otsikon Musiikki 
alta. Samoin diakoniasta 
kiinnostuneet löytävät omat 
kiinnostuksen kohteensa 
Diakonia-osiosta. Nuorille 
sekä nuorille aikuisille 
löytyy tapahtumia omien 
otsikoiden alta. Leirit ja 
retket on koottu omaksi 
kokonaisuudekseen.

Kuorot ja yhdistykset-
,Lähetys- sekä Seniorit–
otsikot otetaan käyttöön 
toiminnan käynnistyessä 
syksyllä. Lapsille ja lapsi-
perheille on oma palstansa, 
samoin varhaisnuorille. 
Myös ne otetaan käyttöön 
tarpeen mukaan. Muut 
menot –osastosta löytyy 
muuta toimintaa.

Kansainvälisellä työllä 
on uusi vakituinen paik-
ka sivulla viisi. Kirkkojen 
ja seurakuntien muiden 
tilojen yhteystiedot löy-
tyvät sivun alalaidassa 
olevasta laatikosta.

Vaikka kunkin otsikon 
alla menot on jaettu seu-
rakunnittain, ei se tarkoita 
ettei toisen seurakun-
nan tapahtumiin saisi 
osallistua. Päinvastoin, 
kaikkiin tapahtumiin 
ovat kaikki tervetulleita 
yli seurakuntarajojen. 

palautetta toivotaan
Kesän aikana kootaan pa-
lautetta siitä, kuinka sivu-
jen uusi jaottelu palvelee 
seurakuntalaisia. Palaut-
teen perusteella sivuja ke-
hitetään edelleen.

Otamme mielellämme 
vastaan palautetta - risuja 
ja ruusuja - uusista sivuista. 
Kerro meille, löydätkö 
uuden jaottelun kautta 
itseäsi kiinnostavia tapah-
tumia, onko jaottelu sel-
keä, miltä uusi jako tun-
tuu, millaisia ajatuksia se 
herättää.

Palautetta toivotaan 
sähköpostiosoitteeseen 
tiedottaja.oulu@evl.fi. 
Palautetta voi lähettää 
myös postitse osoitteeseen 
Viestintäpalvelu, Oulun 
seurakuntayhtymä, PL 
122, 90101 OULU.

rauHaN terveHdYS
ilMeStYY SeuraavaN kerraN

13.7.

Su 2.7. klo 10 messu Tuiran kir-
kosta, toimittaa Nanna Helaakoski, 
avustaa Juha Huhtala, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Su 9.7. klo 10 konfirmaatiomessu 
Oulujoen kirkosta, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Ilkka Mäki-

nen, konfirmoi Paavo Moilanen, kanttorina Talvikki Attila-
Pekonen.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17: Ke 5.7. klo 16.15 
vapaaehtoistyöntekijä Juha Sirviö kertoo ajatuksiaan ja 
kokemuksiaan Crosscafesta, Oulussa toimivasta nuorille 
aikuisille tarkoitetusta kristillisestä kahvilasta.
To 6.7. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena kadon-
nut ja jälleen löytynyt. Karjasillan ja Tuiran seurakuntien 
lapsityönohjaaja Aila Valtavaara löysi uudelleen piirtämi-
sen ja maalaamisen ilon, joka antaa voimaa myös hen-
gelliseen elämään.
Ke 12.7. klo 16.15 Pyhät rajat, kolumnistina Oulun NNKY:n 
toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi.
To 13.7. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena 
armahtaminen. Tuomiokirkkoseurakunnan pastori, enti-
nen vankilapastori Juha Valppu tietää, ettei tuomitsemi-
nen auta ketään.

Su 2.7. klo 10 messu Kemin kir-
kosta. 
Su 9.7. klo 10 messu Ylivieskasta 
Herättäjäjuhlien juhlakentältä.

r a d i o - o H J e l M at

toiminnasta 
ilmoittaminen uudistuu
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”riparila on katottava sielua”

Oulun hautausmaalle on laitet-
tu vessat. Kaksi vessaa, miesten 
ja naisten, on Vanhan kappelin ja 
toiset kaksi Intiön kappelin lähei-
syydessä. 

Ne on sijoitettu helposti löydet-
täviin paikkoihin. Tärkeää on ollut 
myös, etteivät vessat ole hautojen 
lähellä.

Kemialliset WC:t ovat hauta-
usmaalla kokeiluluonteisesti ke-
sän ajan.

Oulun ev. –lut. seurakuntien puis-
topäällikkö Tuomo Vuontisjärvi 

Suomalainen kirjakauppa 
on valinnut vuoden luki-

jaksi Karjasillan seurakunnan 
pastorin Juha Vähäkankaan.

Oulun kauppojen myymälä-
päällikkö Marjatta Mettovaara 
kertoo, että valinnan teki hen-
kilökunta. Vähäkangas on heille 
kaikille tuttu henkilö. Saattaahan 
pastori joskus vierailla kirjaos-
toksilla päivittäin.

Mettovaara kertoo valinnan 
kriteereistä:

-Vuoden lukijan lukuharras-
tus on monipuolinen. Hänellä 
on laaja kirjallisuustuntemus, 

pastorin lukuharrastus palkittiin
ja hän myös levittää lukuhar-
rastusta ympärilleen.

Juha Vähäkangas on otettu 
saamastaan huomiosta, vaikka-
kin hieman hämmentynyt.

-Lukeminen on minulle niin 
luonnollinen asia - ja hieman 
yksityinenkin. Siksi tuntuu nyt 
hieman oudolta, että saan siitä 
julkista huomiota.

Karjasillan papille lukeminen 
on yhtä lailla pakoa, poissaoloa 
tästä maailmasta, kuin myös 
elämän opettelua. Lukiessa 
oppii ihmisten kokemuksista. 
Kirjoitetut tarinat ovat raken-

Karjasillan seurakuntaneuvosto 
esittää Värtön kaupunginosassa 
sijaitsevan alueen liittämistä Kar-
jasillan seurakuntaan. Kyseisellä 
alueella sijaitsee osa vanhaa kasar-
mialuetta, sitä rajoittavat Oulujo-
ki – Kurkelankuja.

Mahdollisen muutoksen myötä 
Karjasillan seurakunnan luoteisraja 
siirtyy Pohjantiehen.

Kasarmialue kokonaisuudessaan 
kuuluu nykyisen seurakuntajaon 
mukaan tuomiokirkkoseurakun-
taan.

Muutoshalun syynä on kasar-
mialueen asuntorakentaminen. 
Rakenteilla oleva asuinalue on kau-

Nina Tuittu valokuvasi 
enonsa: hampaaton mies 
nojaa kotinsa likaiseen 
tapettiin. Syksynvärinen 
kuva kysyy kaihoisasti: 
Mikä on elämän 
merkitys?

v alokuvataitelija Nina Tuitun 
valokuviin voi tutusta Oulun 
taidemuseon toisen kerrok-

sen näyttelyssä Usko. Hengellisyys 
suomalaissa nykyvalokuvassa.

Esillä on Tuitun lisäksi kahdek-
san muun nuoren taitelijan kuvia 
uskosta. Osa niistä on henkilö-
kohtaisia kokemuksia, toiset taas 
havaintoja ympäristöstä.

Näyttely syntyi, kun valokuva-
taiteilijat ja Usko-näyttelyn ku-
raattorit Nina Tuittu ja Sari Poi-
järvi huomasivat muutama vuosi 
sitten useiden nuorten taitelijoiden 
käsittelevän valokuvissaan hengel-
lisiä asioita. 

Uskonto ei olekaan aihepiiri, joka 
synnyttää vaivautunutta hiljaisuutta. 
Jumalan läsnä- ja poissaolosta voi 
puhua – tai ainakin sitä voi yrittää 

kuvata. Kuolemaa ja katoavaisuutta 
ei tarvitse kiertää. Valkoisiin liinoi-
hin käärityt ruumiit ovat sairaalan 
arkipäivää.

Vuonna 2003 Pietarissa synty-
neen oivalluksen jälkeen Tuittu ja 
Poijärvi kutsuivat Usko-näyttelyyn 
mukaan kuvaajia, jotka ovat jo ai-
kaisemmin käsitelleet hengellisyyttä 
kuvissaan.

Kutsutuissa olivat mukana mm. 
Katja Lösönen ja Hannu Paka-
rinen. Näyttelyä varten Lösönen 
kuvasi Herättäjäjuhlia ja Suviseu-
roja. Pakarisen kameraan tallentui 
lestadiolaisia perheitä.

Molempien kuvaajien kuvat ovat 
ajankohtaisia. Viettäväthän kum-
matkin liikkeet kohta omia kesä-
juhliaan. Näyttelyssä viivähtäminen 
on kuin käväisisi hieman varkain 
edeltäkäsin katsomassa, miltä usko 
näyttää, kun sitä kokoontuu suo-
malaiselle pellolle tunnustamaan 
kymmentuhantinen joukko. 

lähetystyössä
uusia rooleja

Nina Tuitun ja Sari Poijärven ko-
koaman näyttelyn kuvat saavat py-
sähtymään, vaikka niitä ei olekaan 
tarkoitettu alttareiksi. 

Nuoret taiteilijat kuvittivat uskoa
Valokuvat synnyttävät varmasti myös 
keskustelua, ja oivalluksia.

Niitä tarjoaa erityisesti Saara 
Pelkosen kuvasarja Lähetystyössä 
Suomessa. 

Suomalaiset ovat vuosikymmenien 
ajan vieneet evankeliumia Afrikkaan. 
Tästä johtuen afrikkalaiset ajatte-
levat luonnollisesti, että Eurooppa 
on syvästi uskonnollinen. 

Tullessaan Suomeen he yllättyvät 
suuresti: hengellisyys ei olekaan täällä 
suuressa arvossa. Kirkot ovat sun-
nuntaiaamuisin kovin tyhjiä.

Pelkosen kuvat kertovat mm. 
Colette Rotosta, joka kiertää suo-
malaisia seurakuntia kertoakseen 
meille Jumalasta.

Missä vaiheessa suomalaiset 
muuttuivat lähetystyön tekijöistä 
lähetystyön kohteiksi?

Taidemuseon kiertonäyttelystä 
on syntynyt kirja nimeltä Usko. 
Teokseen kirjoittanut kirjailija, 
pastori Jaakko Heinimäki kysyy, 
miltä usko näyttää.

Hänen oma vastauksensa on: 
Usko näyttää rakkaudelta.

Näyttelyvieras keksii varmasti 
oman ajatuksensa Heinimäen fi-
losofiseen kysymykseen.

riitta HirvoNeN

valokuvataiteilija Nina tuittu on hakenut omiin valokuviinsa tunnelmia 
raamatun Saarnaajan kirjasta. tuitun kuvissa pohditaan elämän tarkoi-
tusta Saarnaajan henkeen.

Usko. Hengellisyys suomalaisessa 
nykyvalokuvassa –näyttely on esillä 
Oulun taidemuseossa 3.9.2006 saak-
ka. Kuvat ovat ennen Oulua olleet 

esillä Helsingissä, Jyväskylässä ja 
Mikkelissä. Oulusta näyttely lähtee 
Rauman kautta Kajaaniin.

nuspuita omaan elämään. 
-Kirja myös varoittaa siitä, 

mikä ei ole hyväksi ihmiselle.
Parhaillaan pastori lukee 

Juhana Torkin teosta Puhe-
valta – kuinka kuulijat va-
kuutetaan.

Vuoden lukija valittiin Ou-
lussa kahdeksatta kertaa. Viime 
vuonna palkittu lukija oli tai-
demaalari ja runoilija Terttu 
Jurvakainen.

Vuoden lukija saa kunnia-
kirjan ja etuuksia vuoden kir-
jahankintoihin.

riitta HirvoNeN

Juha vähäkangas
oli ensimmäinen
pappi, joka sai
oulussa vuoden
lukijan arvonimen.

kesäkävijöille WC:t hautausmaalle
kertoo, että vessat laitettiin hauta-
usmaalla kävijöiden pyynnöstä. 

Niiden siisteydestä huolehtii 
Lassila & Tikanoja.

Jotta baja-majat maastoutuisivat 
mahdollisimman hyvin arvokkaa-
seen ympäristöön, niihin on nik-
karoitu kevyt puuverhoilu.

Vuontisjärvi toivottaa tervetulleiksi 
käyttäjien terveiset mm. vessojen 
siisteydestä. Niitä voi tarvittaessa 
välittää seurakuntien hautausmaan 
toimistoon, p. 3161 414.

riitta HirvoNeN

pungin suuraluejaossa Oulunsuun 
suuraluetta ja Värtön kaupungin-
osaa. Ne kuuluvat taas Karjasillan 
seurakuntaan.

Alueella on Kastellin kirkko.
Seurakuntaneuvoston jäsenten 

mielestä kaupungin ja seurakun-
nan yhteistyön vuoksi on tärkeää, 
että seurakuntajako noudattaa 
mahdollisuuksien mukaan Oulun 
kaupungin suuraluejakoa. 

Oulun ev. –lut. seurakunnan 
yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 
asiaa elokuisessa kokouksessaan. 
Mahdollisesta seurakuntajaon 
muutoksesta päättää Kirkkohal-
litus.

kasarmialueen rakentaminen voi 
muuttaa seurakuntarajoja
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Rovaniemeläinen 
kesäteologi 
Johanna Ämmälä, 
25, ja oululainen 
rippikoululainen 
Katri Lappalainen, 
15, viettivät 
kesäkuussa viikon 
Tuiran seurakunnan 
rippikoulussa Merilän 
kartanossa Utajärvellä.
Ennen leiriä molempien 
odotukset olivat 
korkealla.
Miten ripari meni?

ENNEN LEIRIÄ:

Johanna:

”Ulkoläksyjä tärkiämpää on minus-
ta, että nuori oppis riparila näke-
mään ittensä Jumalan luomana ar-
vokkaana ja kallisarvoisena ihmise-
nä. Psalmi sannoo, että me jokainen 
ollaan ihme, suuri ihme. Nuo sa-
nat haluaisin iskostaa epävarmim-
mankin nuoren ajatuksiin.

Mie haluan opettaa nuorille, että 
kristinuskosa, elämäsä, on tärkeintä 
rakkaus – joka suhteesa. Itteäänkin 
pittää rakastaa, me ollaan rakasta-
misen arvosia.

Jos ei rakastaa itteään, on vaikia 
rakastaa elämää.

Leirin vetäjille on haaste, että 
jokainen vois olla rippikoulussa 
oma ittensä. Tahtoisin pystyä ko-
rostammaan jokaisen vahvuuksia. 
Riparila ihmistä on katottava syvälle 
sieluun asti.

Toivon, ettei kellään nuorella ole 
paha olla rippikoulusa. Ettei kettään 
kiusattais tai syrjittäis.

Monelta nuorelta puuttuu tur-
vallisuuen kokemus, rippikoulun 
pitäis olla sellanen.

Osa leirin työntekijöistä on mul-
le uusia tuttavuuksia. Etukätteen 
mietityttää, pääsenkö mukkaan 
tiimiin, lähteekö asiat kulukemaan 
joustavasti, syntyykö meile hyvä 
henki. Ulospäin näkkyy heleposti, 
jos jonkun työtä ei arvosteta.

Rippikoululaisile olen uusi jäsen 
ryhmäsä. Nuorten on yleensä aina 
kokkeiltava kepilä jäätä, niin he var-
maan ”kokkeilevat” minuakin. Ehkä 
se on sitäki, että jonkulaiset rajat 
halutaankin yhteisele viikole.

Nuoriin mie uskon tutustuvani 
aika heleposti. Olen sellasta isosis-
ko-tyyppiä.”

katri:

”Lähdin rippikouluun oikeastaan 
siksi, kun äiti tahtoi sitä. En tyk-
kää laulaa mitään kirkkolauluja 
enkä usko erityisesti kirkon Jee-
sus-juttuihin.

Toivottavasti oppitunneilla poh-
ditaan ja mietitään asioita rehelli-
sesti eri näkökulmista. Yksi tärkeä 
asia minusta olisi kysellä, miksi 
ihmisten on niin vaikea hyväksyä 
erilaisuutta. Suvaitsemattomuutta 
on niin paljon. Missä ovat ihmiset, 
jotka näyttävät selvästi arvostavan-
sa erilaisuutta. Kunnioittamisesta 
olisi tärkeä puhua.

Rippikoulu on onnistunut silloin, 
jos hoksaisin tunnilla jotakin uutta 
tai saisin johonkin kysymykseeni 
tarpeeksi hyvän vastauksen.

Olen miettinyt itsekseni, oliko 
Jeesuksella perillisiä ja miksi Raa-
mattu puhuu vain miehistä, Jo-
hanneksista ja Paavaleista.

Luulen, että ehdin kyllästyä monta 
kertaa rippikoulun oppitunneilla. 
Olen jaksanut käydä rippikoulua, 
koska siellä puhutaan muustakin 
kuin Jumalasta.

Minua jännittää hieman yöt. En 
voi nukkua, jos ei ole hiiren hiljaista. 
Pelkään, että toiset tytöt innostuvat 
kälättämään isoon ääneen illalla 
nukkumaan mennessä.

Minulla kyllä juttua riittää rippi-
koulussa. Kehtaan kysyä papeilta, 
jos minua vaivaa jokin asia.

Luulen, ettei iltaohjelmissa ole 
koskaan tylsää.”

JÄLKEEN LEIRIN:

Johanna:
 

”Pääsin viestimään rippikoululai-
sile juuri niitä asioita, joita tahoin. 
Ittestään välittämisen ja ittensä ar-
vostamisen tärkeyestä on heleppo 
puhua nuorile, joista näkyi mieles-
täni, että heijän elämässään perus-
asiat ovat kunnosa.

Ko leirin tunnelma on niin-
kö ”oltais yhtä suurta perhettä”, 
tämmöset asiat on luontevia kes-
kustelunaiheita. Nuoret lähtivät 
mukkaan.

Toisaalta, jos haluaa kertoa, kuin-
ka Jumala rakastaa jokkaista meitä 
kallisarvoisena helemenään, pittää 
myös itte omilla teoillaan osoittaa 
välittämistä.

Mulle se tarkotti sitä, että olin 
läsnä nuorile. Olin lähelä heitä. 
En tyrkyttäny seuraani, mutta 
rippikoululaiset tiesivät voivansa 
tulla juttelemmaan mulle. Minua 
sanottiin tätiksi.

Leirilä keskusteltiin paljon. Yleensä 
keskustelu oli yleistä, koko poru-
kan kesken. Kahenkeskisiä juttu-
tuokioita ei juurikkaan ollu. 

Luulen, että näitä nuoria kuun-
nellaan heijän kodeissaan.

Tämmöset keskustelevaiset ja 
ajattelevaiset nuoret haastavat kir-
kon työntekijöitä miettimmään, 
onko meilä tarjota heile tarpeeksi 
”purtavaa”.

 Mie en usko, että kenelläkkään 
oli leirillä paha olla. Jokkainen sai 
olla oma ittensä.

 Mulle oli tärkiää, että leirilä 
oli toinenki uus työntekijä, kesä-
kanttori Kaisu (Boutellier). Meilä 
on yhteinen huone ja iltaisin ker-
tasimme päivän tapahtumia. Se 
oli tärkiää. 

Sain kaikilta työntekijöiltä kivasti 
kannustusta.

Nuoret päästivät minut aika vä-
hälä. Pientä testaamista he tekivät, 
mutta ei mittään vakavaa.

Työntekijöile tämä oli heleppo leiri. 
Ittelleni annan arvosanan 9.”

katri:

”Viihdyin leirillä todella hyvin. 
Keskusteluissa mentiin pintaa sy-
vemmälle. Oppitunneilla puhut-
tiin paljon Jumalan rakkaudesta, 
mutta rippikoulu ei muuttanut 
käsityksiäni uskosta. 

Ajattelen, että Jumalaan oppivat 
uskomaan ja luottamaan ne, jot-
ka selviävät uskon avulla jostakin 
suuresta tragediasta, esimerkiksi 
onnettomuudesta.

Kun pappi puhui Jumalasta, se 
tuntui minusta aika kiusalliselta. 
Värittelin vihkoani Jumala-pu-
heiden aikana.

Kysyin papilta, olisiko Maria Mag-
dalena voinut olla Jeesuksen puoliso 
ja olisiko heillä voinut olla lapsia. 
Pappi arveli, että olen katsonut Da 
Vinci –koodi –elokuvan. 

Vastaus minun kysymykseeni oli 
että ”ei”. Jos Jeesuksella olisi ollut 
vaimo ja lapsia, se olisi kerrottu 
Raamatussa.

”riparila on katottava sielua”

Johanna ämmälä

Se oli sellainen muutaman sekun-
nin kestänyt keskustelu.

Illalla huoneessa se olinkin minä, 
joka kälätin mielelläni. Isosen kanssa 
juttelimme ystävyydestä, koulusta, 
perheestä ja sukulaisista. Oli kiva, 
kun löytyi joku, jonka kanssa saat-
toi puhua kaikista asioista.

Ihan niin kuin arvelinkin, ilta-
ohjelmat eivät olleet tylsiä vaan 
enemmänkin piristäviä.

Meitä leiriläisiä alkoi jo keski-
viikkona itkettää se, että joudum-
me rippikoulun jälkeen eroamaan 

toisistamme. Viimeisenä iltana 
emme tehneet mitään luvatonta, 
koska olimme niin väsyneitä it-
kemisestä.

Päätimme pitää yhteyttä toi-
siimme riparin jälkeen, ehkä nä-
emme pian. 

Leirille annan arvosanan 10-. Ison 
joukon yhdessä eläminen opetti 
paljon mm. millaista on vaikkapa 
opiskeluaikana elää yhdessä toisten 
kanssa samassa huoneessa.”

riitta HirvoNeN

 katri  lappalainen
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pa lv e l u H a k e M i S t o

N äin se käy, Tiina Tölli (19) nappaa 
marikassin kainaloon ja pistää Siik-
karin farkkujensa taskuun.

Asiaan vihkiytymättömille ker-
rottakoon, että kyseessä on Siionin virret 
-laulukirja. Ilman sitä ei körttinuori liiku 
minnekään. Ei ainakaan herättäjäjuhlille.

Sinne Tiina on lähdössä noin kymme-
nettä kertaa.

-Ehkä viisi viimeistä kertaa olen ollut 
omasta halustani, lapsena tietysti vanhem-
pien mukana. Aina sen jälkeen kun kävin 
Aholansaaren rippikoulun, on herättäjäjuh-
lille ollut kerta kaikkiaan päästävä.

Nyt Tiina Tölli kiirehti kesän alussa kotiinsa 
Lumijoelle Norjasta, missä hän on opiskellut 
kansainvälisessä IB-lukiossa. Loppukesästä 
on luvassa muun muassa matka SPR:n hiv/
aids -leirille Tsekkeihin. Ennen sitä hän esit-
telee Lumijoen kirkkoa kesävieraille, taatusti 
myös sujuvalla englanninkielellä.

-Englanti on opiskelukieli koulussamme. 
Se koulu antaa hyvät mahdollisuudet jatko-
opiskella melkein missä tahansa. Itse olen 
ajatellut pyrkiväni aikanaan yliopistoihin 
Yhdysvaltoihin tai  Etelä-Afrikkaan.

Ylivieskan Herättäjäjuhlilta Tiina odottaa 
löytävänsä mahtavan joukon kavereita.

-Siellä on sitten hirveitä halirinkejä, Kört-
tinuoret halaavat toisiaan, vaikka eivät niin 
kauhean tuttuja olisikaan. Toisia näkee kui-
tenkin niin harvoin.

Nuorena vasta
innostui

Tiina sanoo, etteivät kesäjuhlat ole pie-
nelle lapselle välttämättä myönteisiä ko-
kemuksia.

-Mieleen on jäänyt, että oli älyttömän 
kuuma, ja jäätelöä syötiin koko ajan. Jos-
kus tuntui tylsältä viettää aikaa vanhem-
pien ihmisten kanssa, kun toisia lapsia ei 
oikein tuntenut. 

Ihania nuoruusmuistoja on muun mu-
assa Ylistarosta, missä oli Juha Tapion 
konsertti:

-Maattiin vain vierekkäin maassa ja kuun-
neltiin.

Herättäjäjuhlien nuorten yöveisuut ovat 
yksi viikonvaihteen ehdoton kohokohta. 

-Eivät körttinuoret juuri puhu uskostaan, 
eihän sillä kuulu kerskata. Mutta yhteisessä 
veisuussa jaetaan paljon.

Tiina Tölli arvelee, että nuoret valitsevat 
veisunsa kirjan iloisemmasta päästä.

-Pääkaiuttimesta kuuluvat virret liittyvät 
usein kuolemaan. Tuntuu tärkeältä, että 
nuorilla ovat ne omatkin veisuut.

Tiina pyrkii hankkiutumaan paikalle jo 
torstain talkooleirille, mikä takaa myös il-
maisen majoittumisen alueelle. Sopraano 
kuuluu myös herättäjänuorten kuoroon 
ja pääsi viimeksi laulamaan itsensä Jaakko 
Löytyn kanssa. Myös nyt on luvassa paljon 
harjoituksia ja esiintymisiä.

-Körttinuoria ei tunnista ulkonäöstä, mutta 
iloisuudesta, ja ehkä siitä takataskussa ole-
vasta Siikkarista. Eräs minun körttiystävä 
on gootti, Tiina kuvaa liikettään.

aiheet tulevat
lähelle

Veisuiden lisäksi nuorilla on omia seuroja, 
joissa nuoret itse myös puhuvat.

-On paljon mielenkiintoisempaa kuunnella 
aiheista, jotka koskevat omaakin elämää.

Kaikkein ihanimmat körttijuhlahetket ovat 
loppujen lopuksi aivan yksinkertaisia.

-Istutaan puunjuurella, katsellaan ohikul-
kevia, jutellaan ja haetaan körttipastilleja. 
Sitruuna on parasta.

Satu kreivi-paloSaari

t i i N a  t ö l l i ä  e i  p i d ä  H e r ä t t ä J ä J u H l i l ta  p o i S  M i k ä ä N

Halirinkiin pääsyä on odottanut
tiina tölli on veisannut 
Norjassakin ystävilleen.
körttiläisyys herättää 
kiinnostusta, hän sanoo.

Herättäjäjuhlille mukaan ainakin:

1. Siikkari.
2. Makuupussi.
3. Uimakamppeet.
4. Kamera 
5. Aurinkorasvaa.
 (Herättäjäjuhlilla paistaa
 aurinko)
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k eskikesän ilma on hiostavan kuu-
ma.

Pyhäntäläisen Kinnusen perheen 
olohuoneessa puhutaan joulusta.

”Odotetaan kuin joulua.” ”Rahankerää-
minen alkoi heti joulun jälkeen.”

Voiko enää selvemmin sanoa, mikä mer-
kitys suviseuroilla lestadiolaisperheen elä-
mään voi olla.

Kinnusten suviseuravalmisteluissa ovat 
kaikki mukana.

-Samalla lailla kun on jouluihmisiä, on 
myös suviseuraihmisiä. Minä olen sellainen, 
nauraa Riitta-Liisa Kinnunen.

Mikä onni, että 12-lapsisen perheen äiti 
on ”suviseuraihmisiä”!

-Ymmärrän toki senkin, että kaikki eivät 
ole niin ihastuneita elämään viikon ajan lei-
riolosuhteissa ison  sakin kanssa.

Veijo Kinnunen myöntää, että hän ei ehkä 
ole niin suviseuraihminen kuin vaimonsa, 
mutta kertaakaan eivät seurat ole jääneet 
perheeltä väliin.

Tällä kertaa Kinnuset osallistuvat tavallista 
enemmän talkootöihin, sillä Pyhännän Ry 
on yksi järjestävistä yhdistyksistä.

-Täytyy laittaa ihan lukujärjestys vaunun 
seinään, että Ellalle on aina hoitaja, Riitta-
Liisa huolehtii.

vastuu on
aina vastuu

Hän itse on ensimmäistä kertaa vastuuhen-
kilönä puhujaruokalassa.

Töitä riittää kaikille muillekin perheen-
jäsenille.

-Pienimmät saavat myydä jäätelöä heti kun 
osaavat laskea, vanhemmat kertovat.

Olli Kinnunen (19) on jo vastuuhenkilönä 
kännykänlatauspaikalla.

-Varsinaiset työt on toki suviseuroihin 
mennessä tehty, mutta vastuu on aina vas-
tuu, hän miettii.

Ollia huolettaa, jos heidän suviseuraker-
tomuksistaan saa sen kuvan, että he ovat 
menossa työleirille.

-Pääasia on sanankuulo. Vaikka ystävien 
tapaaminen on hauskaa, on myös seura-
penkki alkanut kiinnostaa nyt vanhempana 
uudella tavalla.

Kinnusen vanhimmat lapset ovat jo omassa 
elämässä ja lapsenlapsiakin on kertynyt 12. 
Myös heitä tavataan suviseuroissa. 

Sotkamon seuroihin ovat lähdössä van-
hempien mukana vielä Olli (19), Liisa (16), 
Topias (14), Otto (12), Antti (10), Ilari (8) 
ja Ella (4).

-Siellä syödään jäätelöä, kuopus kertoo 
tietäväisen näköisenä.

Otto näyttää ulkona taitavia temppuja 
diabolollaan. 

-Heti kun pojat ottavat tuon esille, on 
lapsirinki ympärillä,  äiti paljastaa.

kuraseuroillakin
viehätyksensä

Mikä niissä suviseuroissa sitten jaksaa kiin-
nostaa vuodesta toiseen?

-Siellä on niin erilaista kuin kotona. Jäl-
kikäteen on melkein vaikea muistaa, mitä 
tapahtui minäkin päivänä, kun kaikki su-
lautuu mielessä yhteen, Riitta-Liisa Kin-
nunen kuvailee.

Veijo Kinnunen sanoo, että edes sateiset 
ilmat eivät ole pilanneet tunnelmaa.

-Oma viehätyksensä on ollut  ”kura-
seuroillakin”, ainakin niitä on muisteltu 
nauraen.

Niin seuroissa kun ollaankin, on ihan 
huolehtimalla huolehdittava, etteivät ruo-
kahuolto, ystävien tapaaminen ja talkootyöt 
imaise kokonaan.

-Ainakin aamusta olemme yrittäneet ehtiä 
telttaan saakka sanaa kuulemaan.

Veijo Kinnunen on kanttori, ja perheen 

on joulu - ja on suviseurat!

mielestä on hauskaa, kun päivän säätiedo-
tuksenkin saa kuulla virsinä.

-Jos alkaa kuulua, että ”Kaunis aamu-
aurinkomme...”, tietää, että päivästä on 
tulossa kaunis. Jos kaiuttimista taas kuuluu 
”Pilvet peittää auringon...” voi varautua ku-
misaappaisiin.

vuosi vuodelta,
lapsi lapselta

Jos yhtäkkiä pitäisi lähteä leiriolosuhteisiin 
ison lapsijoukon kanssa, olisi tilanne kaoot-
tinen kenelle hyvänsä.

-Tähän on saanut kasvaa vuosi vuodelta, 
lapsi lapselta, ison perheen äiti tuumailee.

-Nyt  saan olla siellä jo mummonkin 
roolissa. 

Kinnuset ovat kokeneet seuroissa joskus 
pieniä haavereita tai saaneet allergisia reak-
tioita, mutta ei mitään suurempaa.

Yksi mieleen jääneimmistä suviseura-
muistoista ovat vaunun liepeillä vietetyt 
Eveliina-tyttären ristiäiset.

-Hieno kokemus, isä-Veijo sanoo.
Sille nauretaan jo makeasti, kun kanttori-

perhe unohti pakata virsikirjat mukaan.

Satu kreivi-paloSaari

ella kinnunen
hoitelee kania
odotellessaan
seuramatkaa.

Suviseuroille mukaan ainakin:

1. Kumisaappaat.
2. Lääkkeet
3. Lompakot
4. Virsikirjat
5. Korppupussi

veijo (vas.) ja 
riitta-liisa
kinnusen mukana 
suvisseuroihin
lähtevät olli, otto, 
topias, antti, ilari 
ja pikku-ella.
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Hailuoto

29.6.-13.7.2006

Liminka

Kiiminki
Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä M ä  v i r S i

(ruotSiSSa 1697,
ruotSalaiNeN 1694.

SuoM. 11700. virSikirJaaN 1701)

Jos yksi virsi pitää sanoa, sanoo valokuvaaja Jaani Föhr par-
haimmaksi virren 571.

-Se tuo mieleen koulun loppumisen, kesän ja vapautumisen!
Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa 

koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon, 
se luonnon uudeks luopi, sen kutsuu elohon.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

000

Lumijoki

Muhos

Sanajumalanpalvelus 
su 2.7. klo 13, rovasti 
Pertti Heikinheimo. 
Vieraita Oulun eläke-
liitosta.
Iltamusiikkia kirkos-
sa la 8.7. klo 18, Antti Ojala ja Saku 
Mattila.
Messu su 9.7. klo 18, Kortesluoma.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 11.7. klo 
18.30 Salli ja Kalle Joensuulla Salmen-
rannantie 226.
Kirkkoherra on lomalla 27.6.-31.7.
Kanttori on lomalla 3.7.-27.7.
Diakonissa on lomalla 5.7.-6.8.
Kirkkoherranvirasto on kiinni 7.7.-
31.7. Virkatodistusasioissa ottakaa 
yhteys Oulun seurakuntien keskusre-
kisteriin, p. 3161 303.
Kirkkoherran sijaisena toimii Tapio 
Kortesluoma 27.6.-12.7., p. 044 745 
3859 ja Vesa Äärelä 13.7.-31.7., p. 044 
745 3858.
Kuollut:  Laura Marketta Hanni 57 v.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 2.7. klo 
10, liturgia Tervonen, 
saarna Vähäkangas, 
kanttorina Taru Pis-
to.
Messu kirkossa su 9.7. klo 10, liturgia 
Heinonen, saarna Tervonen, kantto-
rina Taru Pisto. Konfirmoitavana 3. 
leiririppikouluryhmä.
Kesän ensimmäinen Soi kunniaksi 
Luojan! -kesäillan sävelhartaus kir-
kossa tänään 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.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
6.7. klo 20, Heikki Rainio tenori ja 
Hannu Niemelä urut. Iltahartaus 
rovasti Tapio Holma. Kahvitarjoilu 
tapulissa lähetystyön hyväksi ennen 
tilaisuutta klo 19.30 ja tilaisuuden jäl-
keen. Kotiseutumuseo avoinna ennen 
sävelhartautta.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
13.7. klo 20, Tiinaliisa Typpö sello 
ja Hannu Niemelä urut. Iltahartaus 
rovasti Juhani Pitkälä. Kahvitarjoilu 
tapulissa lähetystyön hyväksi ennen 
tilaisuutta klo 19.30 ja tilaisuuden jäl-
keen. Kotiseutumuseo avoinna ennen 
sävelhartautta.
Nuotioilta 11.7. klo 18 Kellossa 
asemaperän Nappulaliigan kodalla.  
Opastus kodalle Kellon asematien ja 
Korvalantien risteyksessä.
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 
Kittilässä (Levillä) 18.-20.8. Teemme 
retken yhdessä oululaisten kanssa. 
Matkan  ja majoituksen hinta ilman 
aterioita n. 70 e.  Ilmoittaudu 25.7. 
mennessä Helena Ylimaulalle, p. 040 
501 4764.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 

Kiittää saan -cd-levyä  myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Haukiputaan kirkossa aukioloaikana ja 
kesäillan sävelhartauksien yhteydessä 
sekä Oulussa Kirjakauppa Biblia ja 
Musiikki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Kesäkanttorina toimii 1.6.-31.7. Taru 
Pisto, p. 044 56 2585.
Haukiputaan kirkko on tiekirkko 
ja se on avoinna hiljentymistä ja 
tutustumista varten maanantaista 
perjantaihin klo 10-18 elokuun 31. 
päivään saakka.
Kellonkartanon toimintaa: Avioliiton 
huoltopäivä la 1.7. alkaen klo 10, Eija ja 
Jouni Koskela.  Ilmoittautumiset ruo-
kailu- ja lastenhoitojärj. varten, p. 044  
0210112 (S. Pokka) tai 044 0510405 
(Kellonkartano)  Osallistumismaksu 
40 e/pari, lapset 10 e, sisarale 50 %. 
Aadamin ja Eevan sukukokous su 
2.7. klo 13, Eija ja Jouni Koskela. Raa-
mattusunnuntai 9.7. klo 13, mukana 
Gideonit ja T Pokka. Lupauksesta 
täyttymykseen 15.-16.7.,  alkaen la 
klo 14, Erik Silvola. Kuntouttavien 
sanojen kirjoittajaleiri 20.-21.7., 
Pirkko Böhm-Sallamo, Tero Sallamo. 
Ilmoittautumiset 040 554 5298 Tampio 
tai pirkkobohm@hotmail.com.
Rauhanyhdistys: Kello: seurat Kellon 
srk-kodissa su 9.7. klo 17, Vesa Jokitalo, 
Simo Saarikoski. Jokikylä: seurat ry:
llä su 9.7. klo 13, Niilo Nissilä, Juha 
Kaarivaara.
Kuollut: Anja Esteri Ojala, 84 v, Petri 
Erik Pauna 39 v.
Avioliittoon kuulutettu: Jukka Olavi 
Kehusmaa ja Tanja Maaria Olsbo.  
Ali Boris Ström ja Marjo Hannele 
Kärppä.  Mikko Johannes Heikkilä ja 
Sirpa Annika Yrttiaho.  Sami Juhani 
Mursu ja Anniina Krista Järvenpää.  
Janne Tuomas Paavola ja Sini Margit 
Johanna Sundelin.  Jani Allan Leskinen 
ja Sirpa Johanna Keskitalo.  Markku 
Tapani Laatikainen ja Maija Kaisa 
Helena Väänänen.
Kastettu: Aamu Aada Emilia Kokko, 
Otto Emil Seppälä, Maiju Emilia Kaup-
pi, Sanni Adalmiina Kurhela, Miikkael 
Luukas Joakim Tiirola, kaksoset: Oltto-
Luukas ja Kalle-Veikko Martinmäki, 
Jaakko Santeri Heikkinen, Siiri Minnea 
Myllykytö, Anton Juhana Jokela, Antti 
Markus Rautio, Maiju Annikki Väisä-
nen, Fanni Elisabet Kukkola, Kasperi 
Tapani Sipola.

Konfirmaatiomessu 
su 2.7. klo 13 kirkossa. 
Toim. Tuisku, avust. 
Juntunen ja Rättyä, 
kantt. Savolainen. Ko-
lehti Suomen Rauhan-
yhdistysten keskusyh-
distykselle. Konfirmaatiokirkkoon tu-
levat: varatkaa riittävästi aikaa autojen 
pysäköintiin, vapaata pysäköintitilaa 
on koulujen parkkipaikoilla.
Messu su 9.7. klo 10 vanhassa kirkossa. 
Toim. Silvast,  kantt. Savolainen. Ko-
lehti Herättäjä-Yhdistys ry:lle.

Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Oma hetki -omaishoitajaryhmän 
kesäinen kokoontuminen to 6.7. klo 
12.30 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa.
Retki hiippakunnan lähetysjuhlille 
Kittilään 18. - 20.8. Retken hinta-arvio 
on n. 110 e (matka+majoitus). Hintaan 
lisätään ruokailut koko ajalta paikan 
päällä n. 27 e. Ruokailut varataan etu-
käteen ilmoittautumisen yhteydessä. 
Majoitus on Hotelli Hullu Porossa  2 
hengen huoneissa. Majoitus sisältää 
aamupalat. Rovastikunnallinen yhteis-
kuljetus. Ilmoittautumiset majoitusta 
varten 6.7. mennessä lähetyssihteerille 
p. 040 779 7705 /Minna Sorvala..
Eläkeläisten leiripäivä Koskelassa ke 
26.7. Ilmoittautumiset Soile Pakkanen, 
p. 040 779 0367.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoi-
misto 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.
Kempeleen seurakunnan Turvassa 
paremmassa CD:tä yhteisvastuun 
hyväksi on myytävänä 15 e::n hintaan 
kirkkoherranvirastossa.
Nuoret: Kesän pelit keskiviikkoisin 
Ristisuon kentällä klo 18-19.30. Avoi-
met ovet torstaisin  Vanhassa pappi-
lassa klo 19-21. Nuotioilta pe 30.6. klo 
20-23 Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Niklas Alpo Oskari Kostin, 
Oona Aino Sofia Näsänen, Lenni 
Eliel Viljami Myllyoja, Alisa Isabella 
Sauvola, Niklas Mikael Aikavuori, 
Aake Antero Isometsä, Sini Mariaana 
Janatuinen, Vilma Henrietta Kärki, 
Emilia Marita Isokääntä, Pinja Maria 
Pauliina Puurunen, Aleksi Miko Kris-
tian Hänninen.
Vihitty: Hannu Olavi Tuovinen ja 
Anna Pauliina Mällinen. Matti Kustaa 
Pasma ja Sirena Kriitmari Sormunen. 
Joonas Valtteri Hannuksela ja Jonna 
Eveliina Patjas. Doug Edwin Mytty 
ja Pauliina Mirjami Alakärppä. Riku 
Aleksi Väinämö Seppälä ja Suvi Sinikka 
Niemelä.
Kuollut: Urpo Lauri Ilmari Kokko, 
57 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele 

Messu kirkossa su 
2.7. klo 10, Markku 
Palosaari, Kimmo He-
lomaa, Marja Ainali, 
tekstin lukija Satu 
Kreivi-Palosaari. Ko-
lehti kirkon ulkosuomalaistyöhön.
Sanajumalanpalvelus su 2.7. klo 18 
Jäälin seurakuntakodilla, Kimmo 
Helomaa, Risto Ainali. Kolehti kuten 
yllä.
Konfirmaatiomessu su 9.7. kirkossa 
klo 10, Raimo Salonen, Aulikki Rin-
ta-Säntti, Marja Ainali. Kolehti  He-
rättäjä-Yhdistyksen heimorahastolle 
käytettäväksi talkootyöhön Viron ja 
Inkerin kirkoissa.
Viikkomessu ke 5.7. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Arto Kouri, Marja Ainali.
Perheiden sauna- ja nuotioilta Suve-
lassa su 9.7. klo 17-20. Saunomista, 
makkaranpaistoa ja pihapelejä ja 
-leikkejä. Tule viettämään kesäiltaa 
perheen kanssa!
Kesäillan musiikkia ke 12.7. klo 19 
kirkossa, Jarkko Metsänheimo, ilta-
hartaus Kimmo Helomaa.
Diakoniatyöntekijän vastaanottoa ei 
ole Jäälissä heinäkuun aikana.
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 
Kittilässä  (Levillä) 18.-20.8. Teemme 
retken yhdessä oululaisten kanssa. 
Matkan ja majoituksen hinta ilman 
aterioita noin 70 euroa. Ilmoittaudu 
25.7. mennessä Helena Ylimaulalle, p. 
040 501 4764.
Seurakunnan kirpputorin puhelin-
numero 050 822 4664.
Kiimingin kirkko avoinna ma-pe klo 
12-18 hiljentymistä ja tutustumista 
varten 18.8. asti.
Vuosilomia: vs. kirkkoherra Matti 
Keskinen 9.6.-31.7., kappalainen 

Markku Palosaari 3.7.-6.8., srk-pastori 
Raimo Salonen 10.7. - 6.8., diakonian 
viranhaltijat Erja Haho 20.6.-16.7., 
Ulla Junttila 3.7.-5.8., kanttori Marja 
Ainali 10.7.-13.8., nuorisonohjaaja 
Seppo Meriläinen 2.8. asti.
Rauhanyhdistys: Seurat su 9.7. klo 17 
rauhanyhdistyksellä, Esko Mettovaara, 
Pauli Niemelä.
Vihitty: Teemu Jaakko Leskelä ja Jaana 
Marjatta Isola, Jani Antero Isola ja Sari 
Sinikka Koivukangas, Tuomas Mikaeli 
Vatjus ja Satu Eveliina Kakko.
Kastettu: Tuukka Sakari Hanhela, Ilo-
na Eerika Pirttijärvi, Jenna Maria Ilo, 
Aleksi Olavi Lehtimäki, Miska Johan-
nes Kustaa Myllyaho, Elmiina Olivia 
Ruotsalainen, Anna-Erika  Lyydia 
Riihiaho, Leo Kalervo Tuomaala.
Kuollut: Reino Kontio 76 v., Marjatta 
Mettovaara s. Nevalainen 85 v.

Limingan musiikki-
leirin urkuyö pe 30.6. 
klo 22 kirkossa.
Sanajumalanpalve-
lus su 2.7. klo 10 
kirkossa, liturgia ja 
saarna Tornberg, kanttorina Pöykkö. 
Virret: 502, 284:4, 408, 574:1-, 455:1. 
Kolehti lasten musiikkikasvatukseen 
Lapsityön Keskuksen kautta. Limingan 
musiikkileiri avustaa.
Runon ja suven päivän viettoa to 
6.7. klo 12 seurakuntatalon terassilla 
kaikenikäisille. Eino Leinon runoja 
esittää ryhmä Teatteri Hannusta ja 
Ystävärengas laulattaa kesäisiä lauluja. 
Kahvitarjoilu. Lisätietoja Sinikalta, p. 
5621 226.
Hartaus to 6.7. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Sanajumalanpalvelus su 9.7. klo 
18 (Huom.aika!) kirkossa. Saarna ja 
liturgia Pieskä, kanttorina Pöykkö. 
Virret:  536:1-2 ja 4, 289, 201,438, 
574:1-, 445:6-7. Kolehti yhdistyksen 
heimorahastolle käytettäväksi tal-
kootyöhön Viron ja Inkerin kirkoissa 
Herättäjä-Yhdistys ry:n kautta.
Diakoniatoimistoon ajanvaraus 
normaalisti 12.7. asti varmimmin 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 5621 226 tai 
044 7521 226.
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.
Suuret kiitokset Rantakylän hautaus-
maan talkoisiin osallistuneille!
Lähetystyö kiittää juustomaidon 
lahjoittajia, talkoolaisia ja ostajia. 
Hiippakunnan lähetysjuhlat Kittilässä 
18.-20.8. Ilmoita lähetyssihteerille, p. 
040 838 3222 mahdollisimman pian, 
jos tarvitset kyytiä ja/tai majoitusta.
Nuorisotyö: Nuotioilta ti 4.7. klo 17-
18 srk-talon takana. Mukana Mirva 
ja Inkeri.
Partiotyö: Markku Korhonen on 
leirivapailla ja vuosilomalla 23.6.-9.7. 
Ke 12.7. Leimu 06 lnk:n leiriläiskokous 
klo 17 seurakuntatalolla ja johtajako-
kous klo 18 samassa paikassa. Pe 14.7. 
Make päivystää partiotoimistossa klo 
14-16. Markku Korhonen vuosilomalla 
17.-18.7. Ke 19.7. Leimu 06 lnk:n leiri-
läiskokous klo 17 seurakuntatalolla ja 
johtajakokous klo 18 samassa paikassa. 
Pe 21.7. Make päivystää partiotoimis-
tossa klo 14-16. Hyvää kesää kaikille! 
Ota yhteys sähköpostilla virka-aikana 
markku.korhonen@evl.fi, käsipuhe-
linnumero on 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Pe 7.7. klo 18.30 
nuotioilta Johanna ja Esa Junttilalla. 
Su 9.7. klo 14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja klo 17 seurat ry:llä.
Kuollut: Kalle Henrik Tuohimaa 95 v 
2 kk 14 pv, Bruuno Antero Huhta 94 
v 8 kk 7 pv ja Antti Johannes Alatalo 
70 v 8 kk 21 pv.
Kastettu: Anniina Madeleine Hiltunen, 
Siiri Henriikka Hiltunen, Eetu Viljami 
Mutanen, Anton Sakari Sarajärvi ja 
Ville-Veli Santeri Tuohimaa.
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.

To 29.6. klo 14 har-
taushetki Alatem-
meksen vanhainkodil-
la. Klo 15 konfirmaa-
tioharjoitus kirkossa, 
alussa valokuvaus.
Su 2.7. klo 13 (huom.aika!) kirkossa 
konfirmaatiomessu, Tölli, kolehti 
kirkon kaunistamisrahastoon. 
Ma 3.7. klo 15 vaalilautakunnan 
kokous virastossa.
To 6.7. klo 22 Limingan musiikkivii-
kojen kamarimusiikki-ilta Lumijoen 
kirkossa. Tervetuloa kuuntelemaan 
kaunista musiikkia kesäyössä. (8 
euroa).
Su 9.7. klo 18.30 (huom.aika!) sana-
jumalanpalvelus kirkossa, Reino Tan-
junen, kolehti Herättäjä -Yhdistykselle 
käytettäväksi talkootyöhön Viron ja 
Inkerin kirkoissa.
To 13.7. klo 14 hartaushetki Alatem-
meksen vanhainkodilla.
Partio: Leimu-leirille lähtevien ko-
koukset Limingan seurakuntatalolla 
seuraavasti:  ke 12.7. klo 17, ke 19.7. klo 
17 ja ke 26.7. klo 17. Kokoukset kestävät 
tunnin. Merkitse kalenteriisi ja pyri 
olemaan paikalla mahdollisimman 
monessa kokouksessa!
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-
jon tavoitat parhaiten puhelimitse, 
p.387512 / 045 6381973. Heinäkuussa 
ota yhteys tarvittaessa viraston puolel-
le, Marjo lomalla heinäkuun.
Tiekirkko: Lumijoen kirkko on tie-
kirkkona kolmatta kesää. Kirkko on 
avoinna 10.6.-13.8. joka päivä klo 
12-18. Ma  - pe opastus suomeksi tai 
englanniksi, mahdollisuus myös käydä 
tornissa. Viikonvaihteessa oppaina 
eläkeliiton kerholaisia (la -su ei käyntiä 
tornissa).
Kirkkoherranvirasto auki ma, ke, pe 
klo 9-14. Pe 7.7. virasto suljettu.
Yhteystietoja: virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, Markku Tölli 045 
6306073, Hilkka Haaraniemi 045 
6306081, Marjo Koski-Vähälä 045 
6381973.
Lomat: Maili-kanttori lomalla 19.-
29.6. ja  3.-27.7., sijainen Hannele Pu-
hakka. Helena-talouspäällikkö lomalla 
26.6.-30.7.; töissä välillä maanantaina 
3.7.; Markku-pappi lomalla 4.-27.7. 
ja  2.-7.8., sijaisena Limingan papisto; 
Hilkka-suntio lomalla 17.7.-14.8., 
sijainen Liisa Aspegren. Marjo lomalla 
heinäkuun.
Avioliittoon kuulutettu: Heikki Lauri 
Valtteri Ollakka ja Tiina Annika Sovi-
salo. Jari Juhani Kokko ja Laura-Ilona 
Huttunen.

Su 2.7. klo 10 messu 
kirkossa, lit Pekka-
la, saarna Heikkinen, 
kanttori Irjala. Kolehti 
Muhoksen kotiseutu-
yhdistykselle. Viete-
tään 50 vuotta sitten ripille päässeiden 
kirkkopyhää. Klo 12 messu Utajärvellä, 
Pekkala. Klo 18 Herättäjäjuhlien läh-
töseurat Lamminahon talolla. Lähtö 
srk-talolta klo 17 yhteiskyydein.
Ti 4.7. klo 13.30 hartaus ja ehtoollinen 
palveluasunnoilla, Heikkinen. Klo 14 
hartaus Sinisiivessä, Heikkinen. Klo 
14.30 hartaus terveyskeskuksessa, 
Heikkinen. Klo 15 hartaus ryhmä-
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Oulunsalo Pulkkilan kirkon ja tapulin 
mittava kunnostustyö 
käynnistyy suunnittelulla ja 
tarjouskierroksella jo tänä 
vuonna.

v uonna 1908 käyttöön vihitty uusgoot-
tilais- ja jugendtyylinen kirkko on ark-
kitehti Josef Stenbäckin suunnittelema. 

Vuonna 1843 käyttöön otettu tapuli on Enge-
lin käsialaa. Kummatkin kunnostetaan ulko- ja 
sisätiloiltaan, perusrakenteet tutkitaan ja valais-
tus sekä sprinklerjärjestelmä uusitaan.

Aikaisemmissa remonteissa kauniit puuleik-
kaukset ja ornamenttikuviot on maalattu vaa-
leilla sävyillä. Remontin tavoitteena on nostaa 
rakennusten kaunis kokonaisuus esille uusilla 
värivalinnoilla.

-Stenbäck on suunnitellut vain kolme puu-

kirkkoa. Remontoinnissa on tarkoitus ottaa esille 
kirkon ja tapulin ilme ja sielu ja palauttaa Enge-
lin tyyli, Siikalatvan seurakunnan kirkkoherra, 
lääninrovasti Erkki Piri kertoo.

Suunnittelutyöhön on valittu Arkkitehtitoi-
misto Matti Klemola Tampereelta. Hankkeen 
kokonaiskustannusarvio on noin 775 000 euroa, 
johon seurakunta saa Kirkkohallitukselta 68 pro-
sentin avustuksen.

Siikalatvan puolen vuoden ikäinen seurakunta 
muodostuu Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja 
Pyhännän kappeliseurakunnista. Pulkkilan kirk-
koa lukuunottamatta muut kirkot ovat hyvässä 
kunnossa.

-Itsenäisenä seurakuntana Pulkkila ei ehkä 
olisi voinut näin mittavaan työhön ryhtyä. Toki 
Kirkkohallitus olisi avustanut itsenäistä seura-
kuntaakin, mutta se olisi joutunut ylivoimaisen 
velkataakan alle. Nyt velkaa ei tähän hankkeeseen 
tarvitse ottaa, kirkkoherra Piri korostaa.

aNNeli laukkaNeN

Pudasjärvi

kodilla, Heikkinen. Klo 19 lauluilta 
lähetystyön ystäville Laitasaaren ru-
koushuoneella.
To 6.7. klo 14 hartaus palvelukoti 
Armiitassa, Kajava. Klo 19 lauluilta 
Päivärinteen kodalla.
Su 9.7. klo 10 konfirmaatiomessu 
kirkossa, lit ja saarna Pekkala, kanttori 
Kajava. Kolehti yhdistyksen heimora-
hastolle käytettäväksi talkootyöhön 
Viron ja Inkerin kirkoissa Herättäjä-
yhdistyksen kautta.
Ti 11.7. klo 13 hartaus palvelukodilla, 
Kyllönen
To 13.7. klo 19  lauluilta museolla, 
Kajava.
Vuosilomia: kirkkoherra Jouni Heik-
kinen 5.7.-8.8., kappalainen Pekka 
Kyllönen 29.6.-21.7., diakonissa Pia 
Heikkinen 19.6.-14.7, diakonissa Leena 
Leskelä 6.7.-4.8. 
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057, lomalla 
13.7.-28.7. ja Tuula Väänänen, p. 040 
524 6534, lomalla 10.7.-10.8.
Rippikoulut: Kesä II- rippikoulun 
leirijakso 2.-7.7. Rokualla NMKY:n lei-
rikeskuksessa, vanhempien vierailuilta 
ke 5.7. klo 18, konfirmaatio su 9.7.
Herättäjäjuhlat: Päivämatka Ylivies-
kaan 8.7. Lähtö srk-talolta klo 6.30. 
Ilm. kirkkoherranvirastoon, p. 533 
1284 ti 4.7. mennessä.
Rauhanyhdistys: su 9.7. klo 18 seurat 
ja iltakylä ry:llä, pe 14.7. nuotioilta 
Jouko Korhosella.
Kuollut: Leo Johan Ilmari Lohela 68 
v, Kauko Juhani Lyttinen 63 v.
Kastettu: Rasmus Aleksanteri Ervasti, 
Milla Johanna Marjatta Hyvärinen, 
Saara Emilia Jaukka, Susa Victoria 
Laitinen, Kiia Heidi Henrietta Lehto, 
Oskari Aukusti Parviainen, Tomi 
Jaakko Juhani Valkonen.
Tiekirkko avoinna ma-pe klo 10-16. 
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 29.6. 
klo 11.30, Tapio Kor-
tesluoma.
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Kempeleen vuodeos. 
to 29.6. klo 13, Tapio 
Kortesluoma.
Sanajumalanpalvelus kirkossa 2.7. klo 
10, Tapio Kortesluoma, saarna teol.yo 
Tuomas Savolainen.
Kyläkamarilla lähetystyön teema-
viikko viikolla 27. Ohjelmatuokiot 
alkavat klo 12. Tarkempi ohjelma 
Oulunseutu -lehdessä.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa 
ke 5.7. klo 13.30, kanttori sij. Joose 
Vähäsöyrinki.
Konfirmaatio messu kirkossa su 9.7. 
klo 10, Tapio Kortesluoma.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
12.7. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Kesäillan hartaus kirkossa ke 12.7. klo 
19, Tapio Kortesluoma.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 13.7. 
klo 11.30, Vesa Äärelä.
Retki hiippakunnan lähetysjuhlille 
Kittilään 18.-20.8. Retken hinta-arvio 
on n. 110 e (matka+majoitus). Hintaan 
lisätään ruokailut koko ajalta paikan 
päällä n.27 e. Ruokailut varataan etu-
käteen ilmoittautumisen yhteydessä. 
Majoitus on Hotelli Hullu Porossa  2 
hengen huoneissa. Majoitus sisältää 
aamupalat. Rovastikunnallinen yhteis-
kuljetus. Ilmoittautumiset majoitusta 
varten 6.7. mennessä lähetyssihteerille, 
p. 040 779 7705/ Minna Sorvala.
Kastetut: Jessica Emilia Pöykiö, Elina 
Aurora Nurmela, Ville Sakari Kuu-
kasjärvi, Inka Reeta Johanna Toivola, 
Jessika Iina Armiida Määttä, Henriikka 
Maria Josefiina Ruokamo, Janne Aleksi 
Soukka, Mariella Aurora Luokkanen, 
Lari Johannes Koskelo, Kasperi Topias 
Asunmaa, Alvar Anttonio Koskela, 
Jesse Anttu Juhana Laulajainen, Eetu 

Oskari Korpela, Hilla Alisa Illikainen, 
Linnea Emilia Annunen, Eliel Benjami 
Koskelo, Helmiina Elisabeth Räihä, 
Matias Antti Mikael Oja.
Vihitty: Tero Sakari Hiltunen ja Elli 
Marjatta Ahola, Jari Kalevi Koskelo ja 
Hanna Kaarina Hautala.
Kuollut: Timo Tapio Muuri 49 v.
Oulunsalon kk:n ry: Ke 5.7. klo 19 
kesäillan hartaus kirkossa, Juhani 
Lepistö Su 9.7.klo 18 seurat, ry, Raimo 
Tornberg, Eero Mankinen. Su 16.7. klo 
18 seurat, ry, Simo Kinnunen, Timo 
Määttä. 
Kirkkoherranvirasto auki 12.6.-13.8. 
ke 9-13 ja 16-18. sekä  ma, ti, to ja pe 
9-13. kesälomien vuoksi.

Ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa su 2.7. 
klo 10, Lantto, Piirainen. 
Taksikyyditys seura-
kuntakodilta klo 9.30, 
kyydin hinta 3 e.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa su 
9.7. klo 10, Kukkurainen, Piirainen. 
Taksikyyditys seurakuntakodilta klo 
9.30, kyydin hinta  3 e.
Kesäillan sävelhartaus Oi sielut 
riemuitkaa kirkossa ti 4.7. klo 19. 
Yksinlaulua  ja urkumusiikkia.
Rantakirkko Puhoksella Marjohie-
kalla su 9.7. klo 13, Kukkurainen, 
Piirainen.
Varhaisnuorten leirit 10.-11.7. (7-10v) 
ja 12.-14.7. (10-12v). Osallistumismak-
su 10e/leiri. Pikaiset ilmoittautumiset 
ja kyselyt riikka.pahkala@evl.fi / 040 
571 4636 tai kirkkoherranvirastoon, 
p. 8823 100. 
Nuorten leiri Hilturannassa 1. - 3.8. 
Ohjelmassa mm. melontaa, leireilyä 
sekä yllätysretki jonnekin! Leirin hinta 
20e (sis. majoituksen, ruoat, ohjelman 
sekä yllätysreissun). Ilmoittautumiset 
ja kyselyt 040 571 4636 
Kirkko avoinna 25.6.-31.7. klo 10-17, 
esittelijä paikalla ti-pe ja su.
Kastettu: Ellen Aino Inkeri Leppänen, 
Eemil Artturi Luukkonen ja Petrus 
Tuomaala.
Avioliittoon vihitty: Jukka Tapani 
Hinkula ja Satu Sinikka Jokikokko, 
Olli-Pekka Kokko ja Maarit Hannele 
Kaivorinne sekä Jouko Olavi Leskinen 
ja Pirkko Liisa Kuukasjärvi.
Haudattu: Erkki Outila 77v,  Pekka 
Pelttari 87 v ja Aino Kustaava Perttu 
99 v. ja Heikki Orre 71 v.
Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Sara-
kylän kappelissa la 8.7. klo 19 ja su 9.7. 
klo 12, Hpe su klo 19 (A Lohi, R Saulio, 
I Jurmu). Seurat Kurenalan RY:llä su 
9.7. klo 17 (J Lehto, T Kujala).
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9 -14, p. 8823100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.
fi. Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

pulkkilan kirkko ja tapuli 
saavat uudet värit

remointoinnin yhteydessä pulkkilan kaunis kirkko maalataan uudelleen noudattaen mahdollisimman 
paljon sen alkuperäisiä värisävyjä.

Rantsila
Konfirmaatiokuvat 
nähtävillä virastossa 
maanantaista alka-
en. Tilaukset pe 13.7. 
mennessä.
To 29.6. ja Pe 30.6. mu-
seon maalaustalkoot. 
Tarjolla ruokaa sekä kahvia ja pullaa. 
Aloitamme to n. klo 9 kahveilla seura-
kuntatalolla. Tervetuloa mukaan!
Su 2.7. klo 19 maakirkko Kärsämänky-
län rukoushuoneella, Hannu Lauriala 
ja Katri Kallio. Rukoushuoneyhdis-
tyksen vuosikokous jumalanpalve-
luksen jälkeen.
Su 9.7. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Hannu Lauriala ja Katri 
Kallio. Tapulikahvio avoinna juma-
lanpalveluksen jälkeen.

Siikajoki
30.6.-2.7. Uusherä-
yksen kesäseurat So-
dankylässä, Radiolä-
hetyksen kesäpäivät 
Pieksämäellä ja Valta-
kunnallinen Evanke-
liumijuhla Joensuussa.
30.6.-3.7. suviseurat Sotkamossa.
Su 2.7. klo 12 jumalanpalvelus kir-
kossa. Tanjunen.
7.-9.7. Herättäjäjuhlat Ylivieskassa.
Su 9.7. klo 20 jumalanpalvelus kirkos-
sa. Tanjunen. Huom. aika!
Siikajoen entisen kirkkoherran, jo 
edesmenneen rovasti Aarno Sepon 
100 v. syntymän muistoksi ma 10.7. 
klo 18 iltakirkko kirkossa, puhujana 
rovasti Paavo Moilanen.

Siikalatva
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 seu-
rakuntatoimisto p. ja fax 0207109 865 , 
Pulkkilan seurakuntatoimisto p. ja fax 
0207 109 850 , Pyhännän seurakunta-
toimisto p. ja fax 0207 109 870,
seurakuntatoimistot avoinna ma, ke 
ja pe klo 9-12
Herättäjäjuhlille, la 8.7. linja-auto 
lähtee Kestilästä klo 7, ajaa Pyhän-
nän, Piippolan ja Pulkkilan kautta, 
jos lätijöitä on 30, matkan hinta 15 e. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 5.7. 

mennessä Ennalle, p 0207 109 874
Lomia: diakoni Enna Junno 26.6.-9.7., 
kanttori Veijo Kinnunen 26.6.-13.7., 
seurakuntamestari Heikki Niilekselä 
26.6.-15.7., taloussihteeri Marja Kes-
kinen 10.7.-30.7., toimistosihteeri Eija 
Holappa 10.7.-21.7., talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski 6.7.-21.7.

kestilä
Pe 30.6. klo 18 Siio-
ninvirsiseurat sisa-
rentalossa.
Su 2.7. klo 10 perin-
nejumalanpalvelus 
kirkossa Kestilä-päi-
viin liittyen, Tuominen ja Pekka 
Luukkonen. Kolehti Karjalantyölle. 
Jumalanpalveluksen jälkeen puhe ja 
sankarihautojen kukitus, perinne-
päivällinen seurakuntakodissa, kts. 
Kestilä-päivien ohjelma tarkemmin 
kuntatiedotteesta. 
Ti 4. - ke 5.7. Sateenkaaren salaisuus-
kesäkerhot Kerhokodilla, aamuryhmä 
3-6-vuotiaille ja päiväryhmä koululai-
sille. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 1.7. 
mennessä Marjalle, p. 040 7427 669.
Su 9.7. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tuominen, Koskelo. Kolehti 
Herättäjäyhdistyksen heimorahas-
tolle talkootyöhön Viron ja Inkerin 
kirkoissa.

OSTETAAN PUHELINOSAKKEITA
Ostamme käteisellä eri puhelinyhtiöiden osakkeita
(Oulun Puhelin ym.) Maksamme reilun hinnan ja 

huolehdimme kauppakirjoista ym. tarvittavista 
asiakirjoista. Soita puh. 040 589 5322 

Ke 12.7. klo 11 veteraanikuoron har-
joitukset seurakuntatalolla.
Ke 12.7. klo 17 opastettu kävelykierros 
Rantsilan hautausmaalla, vetäjänä 
pitäjäneuvos Väinö Porkka.
Ke 12.7. klo 19 musiikki-ilta kirkossa, 
Taisto Kangas ja pojantyttäret.
Avioliittoon vihitty: Hätälä Marko 
Antti Tapani ja Johanna Kaarina os. 
Kylmänen.

Tulevaa: La 15.7. klo 18 kesäinen 
seurakuntailta pappilassa, kutsumme 
kaikkia mökkiläisiä.
Tiedoksi: Siikajoen kirkko on kaikille 
avoinna 1.6.-31.8. ma - pe klo 8-15 ja 
su jumalanpalveluksien ajan.
Aurinkoisina päivinä seurakunnan 
perhekerholaiset kokoontuvat tors-
taisin 10-12 katajiston pihalla.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi
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Ke 12.7. Kestilän seurakuntatoimisto 
suljettu.
Rippikuvat valmiit, hae omasi seura-
kuntatoimistosta pikimmiten.
Rauhanyhdistys: Pe 7.7. klo 19 nuoti-
oilta ry:llä. Su 9.7. klo 12 seurat ry:llä, 
Aukusti Nevala, Paavo Marttila.
Kuollut: Eero Viljami Tinkala kirkon-
kylästä 71 v. Helli Katariina Mäkelä s. 
Väyrynen 95 v., kirj. Kiiminki.
Kastettu: Essi Saima Anneli Leiviskä.
Vihitty: Matti Juhani Kauppila ja Anne 
Maria Susanna Näpänkangas.

piippola 
Su 2.7. klo 19 sana-
j u m a l a n p a l ve l u s , 
Palovaara, Kyöstilä. 
Kolehti oman srk:n 
musiikkityö.
To 6.7.klo 19 lauluilta kirkkopihassa, 
sateen sattuessa kirkossa, hartaus 
Piri.
Su 9.7. klo 12 messu, Piri, Kyöstilä, 
tekstinlukijana Seija Hankonen. 
Kolehti Yhdistysten heimorahastolle 
käytettäväksi talkootyöhön Viron ja 
Inkerin kirkoissa, Herättäjä-Yhdistys 
ry. Vuonna 1940 syntyneiden Piippolan 
kirkossa konfirmoitujen rippilasten 
tapaaminen, levittäkää kutsua.
Rauhanyhdistys: su 9.7. klo 19 seurat 
ry:llä.
Kuollut: Toivo Erkki Ojakoski 85 v.

pulkkila 
Su 2.7. klo 12 (huom 
aika!) sanajumalan
palvelus,Tuominen, 
Kyöstilä.
Su 9.7. klo 10 messu, 
Kopponen, Kyöstilä.
Ke 12.7. klo 18 lauluilta lähetykselle 
tapulissa.
Rauhanyhdistys: Su 9.7. klo 13 seu-
rat ry:llä, Aimo Karhumaa, Teuvo 
Timlin.
Kastettu: Milla Viola Koukkari.
Avioliittoon kuulutettu: Jari Samuel 
Saari ja Kirsi Marianne Kuona.

pyhäntä
Pe 30.6.-su 2.7. par-
tiolaisten kesäleiri 
Hautalammella.
Su 2.7. klo 12 mes-
su kirkossa, Osvald 
Carlson, Pekka Luuk-
konen.
To-pe 6.-7.7. Sateenkaaren salaisuus- 
kesäkerhopäivät seurakuntatalolla, 
aamuryhmä 3-6-vuotiaille ja päivä-
ryhmä koululaisille. 
Su 9.7. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Sulo Kautto, Ulla Koskelo.
Rauhanyhdistys: 9.7. klo 13.30 har-
taus. palvelukeskus Nestorissa, Arttu 
Kamula.
Kappalainen Sulo Kautto palaa viran-
hoitoon 1.7. ja on viikonloppuvapaalla 
15.-16.7.
Juustokeiton tuotto 718,50 e. Lähetys-
työ kiittää kaikkia mukana olleita!

Tyrnävä
To 29.6. klo 18 kesäil-
lan sävelhartaus Tem-
meksen kirkossa.
Su 2.7. klo 10 messu 
Temmeksen kirkossa, 
Ikonen. Vuoden 1956 
rippikoululaisten ta-
paaminen klo 15 Tem-
meksen srk-talolla. Klo 
18 virsijumalanpalve-
lus Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Kan-
sanlähetykselle.
Su 2.7. klo 18 Herättäjä juhlien 
lähtöseurat Lamminahon pirtissä 
Vaalassa.
To 7.7. klo 13.30 hartaus Lepolassa.
Su 9.7. klo 10 konfirmaatiomessu 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. Kolehti 
yhdistyksen heimorahastolle käytettä-
väksi talkootyöhön Viron ja Inkerin 
kirkoissa, Herättäjä-Yhdistys ry.
Su 16.7. klo 10 messu Tyrnävän kir-
kossa. Vuoden 1956 rippikoululaisten 
kirkkopyhä.
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, 
p. 564 0600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 9.7. klo 
16 seurat Ikolassa, Jyrki Vaaramo.
Kuollut: Yrjö Iisakki Mikkonen 81 v, 
Laila Orvokki Kokko 65 v.
Avioliittoon vihitty: Antti Oskari 
Majava ja Eevamaria Junttila, Jani 
Tapio Fyrstén ja Virpi Elisabet Ikonen, 
Kimmo Juhani Sipilä ja Outi Marika 
Tuovinen, Janne Pekka Tapani Aitjärvi 
ja Heli Katariina Siitonen.
Kastettu: Aada Elisabet Fyrstén, Miia 
Liisa Inkeri Kananen, Risto Heikki 
Iivari Pekkala, Ella Neea Matilda Pernu, 
Eerika Säde Kirsikka Pernu, Juho Mati-
as Vimpari, Veikka Pekka Ylikoski.

Limingan rovastikunnassa 
kaivataan vapaaehtoisia 
ohjaajia ja isäntiä 
parisuhdetyöhön. Heitä 
koulutetaan suosion 
saaneille Virtaa välillämme 
-suhdekursseille. Niistä on 
saatu hyviä kokemuksia jo 
mm. Tampereen seudulta.

l imingan rovastikunnan kahdeksan 
seurakuntaa, Hailuoto, Liminka, Lu-
mijoki, Oulunsalo, Kempele, Tyr-

nävä, Muhos ja Utajärvi, etsivät kesän ai-
kana vapaaehtoisia nuoria aikuisia Virtaa 
välillämme –parisuhdekursseille.

Lumijoen diakoniatyöntekijä Marjo 
Koski-Vähälä kertoo, että haussa ovat 
suhdekurssien isäntä- ja ohjaajaparit.

vapaaehtoisten avulla
virtaa parisuhteisiin

Ohjaajaparit voivat olla eri-ikäisiä 
seurakuntalaisia, joilla on omakohtaista 
kokemusta parisuhdekurssista. Heidän 
tehtävänsä on ohjata keskustelua sovi-
tuista aihepiireistä Virtaa välillämme 
–kursseilla ja koulutuksissa. Aiheita ovat 
esimerkiksi arkirakkaus, tunteiden tun-
nistaminen, suuttuminen ja ristiriitojen 
selvittäminen.

vapaaehtoisille 
laadukas koulutus

Seurakuntien etsimät isäntäparit ovat 
iältään 18-30 –vuotiaita nuoria aikui-
sia. Heiltä ei edellytetä aikaisempaa ko-
kemusta parisuhdetyöstä.

Isäntäpareille ei kuulu ohjausvastuu-
ta vaan esimerkiksi toimiminen apuna 
kurssien käytännön järjestelyissä.

Niin ohjaaja- ja kuin isäntäparit saavat 

Yhdessä elämisen tueksi kannattaa hankkia tietoa ja taitoa.

oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli on valinnut notaarin 

virkaan pastori Outi Uusimäen 
1.9.2006 alkaen.

Tuomiokapituli totesi kel-
poisiksi Kalajoen seurakunnan 
kanttorin virkaa hakeneet Janos 
Gyulveszin, Kaarel Kollon ja 
Jonna Ypyän. 

Samoin tuomiokapituli totesi 
kelpoisiksi Sallan seurakunnan 
kirkkoherran virkaa hakeneet ja 
asetti I vaalisijalle seurakuntapas-
tori Harri Antti Juhani Kettusen 
ja II vaalisijalle seurakuntapastori 
Markku Juhani Kanasen.

Tuomiokapituli myönsi virka-
vapautta Oulunsalon seurakun-
tapastorille Lauri Kotilalle ajalle 
5.-30.6.2006, kirkkoherra Juhani 
Holmalle Tornion seurakunnan 
kirkkoherran virasta ajalle 1.9.–
31.12.2006 sekä Tornion seura-
kunnan kappalaisen virasta ajalle 

1.1.–31.8.2007, Pattijoen seurakun-
nan vt. kirkkoherralle Harri Joen-
suulle ajalle 15.9.2006–31.8.2007, 
Ylikiimingin seurakunnan kirk-
koherralle Jouni Riipiselle ajalle 
25.9.2006–24.9.2008.

Tuomiokapituli antoi virkamäärä-
yksiä kappalainen Kari Palomaalle 
Tornion seurakunnan vs. kirkko-
herraksi, pastori Mauri Laaksolle 
Tornion seurakunnan vs. kap-
palaiseksi ajalle 1.9.–31.12.2006, 
pastori Petri Tervolle Pattijoen 
seurakunnan vt. kirkkoherran vir-
kaan ajalle 15.9.2006–31.8.2007 ja 
seurakuntapastori Olavi Isokos-
kelle Ylikiimingin seurakunnan 
vt. kirkkoherran virkaan ajalle 
25.9.2006–24.9.2008. 

Tuomiokapituli jatkoi taanneh-
tivasti rovasti Tuomas Pöyhtärin 
virkamääräystä 1.3.2006 alkaen 
Kolarin seurakunnan vt. kirkko-
herran virkaan aina siihen saakka, 

kunnes virka vakinaisesti täytetään 
sekä rovasti Pentti Tikkamäen vir-
kamääräystä 1.3.2006 alkaen Kolarin 
seurakunnan seurakuntapastorin 
virkaan toistaiseksi.

Tuomiokapituli keskeytti pastori 
Päivi Jussilan virkamääräyksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän 
oppilaitosteologin viransijaisuuteen 
1.8.2006 alkaen.

Tuomiokapituli antoi vt. kirkko-
herra Anita Leppälälle valtakirjan 
Sievin seurakunnan kirkkoherran 
virkaan 1.7.2006 alkaen sekä pastori 
Miia Seppäselle valtakirjan Kii-
mingin seurakunnan kappalaisen 
virkaan 1.9.2006 alkaen.

Tuomiokapituli nimesi hiip-
pakuntasihteeri Pekka Asikaisen 
Oulun hiippakunnan edustajaksi 
ECCE:n (The European Confe-
rence on Christian Education) 
konferenssiin Itävallan St. Pölte-
niin 29.1.–3.2.2007.

uusimäki valittiin notaariksi

tehtäviinsä hyvän koulutuksen. Se alkaa 
tulevan syksyn aikana. 

Seurakuntalaiset voivat tutustua suh-
dekurssien antiin esimerkiksi suuressa 
iltajuhlassa, joka pidetään Kempeleen 
Kokkokankaalla helmikuussa.

Varsinaiset kaikille avoimet Virtaa välil-
lämme –suhdekurssit pidetään Tupoksessa, 
Muhoksella ja Kempeleessä myöhemmin 
talvella tai seuraavana syksynä.

Kurssille ovat tervetulleita avioliitos-
sa, avo- tai seurustelusuhteessa elävät 
parit.

riitta HirvoNeN

Virtaa välillämme -tapahtumista saa 
lisää tietoa nettiosoitteesta  www.virtaa-
valillamme.fi tai Limingan seurakunnan 
diakoniatyöntekijältä Sinikka Ilmoselta, 
p. 044 752 1226.
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Oulussa järjestettiin 
ensimmäistä kertaa
leiri kehitysvammaisille 
ja heidän sisaruksilleen. 
Kokemus oli hyvä,
ja sille toivotaan
jatkoa. 

u udenlainen leiri Lämsän-
järven kaupunkileirikes-
kuksessa oli Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun 

sosionomiopiskelijoiden Outi 
Kanervan, Anuliisa Karjalaisen 
ja Helena Kokon moniammatil-
linen projektityö.

Leirin suunnittelussa ja toteutuk-
sessa he tekivät yhteistyötä Oulun 
ev.–lut. seurakuntien kehitysvam-
maisten diakoniatyöntekijän Chris-
ta Moilasen ja lapsityön diakonin 
Sirkku Nivalan kanssa.

Tärkeä yhteistyökumppani oli myös 
Oulun kaupungin vammaispalve-
lun kehitysvammaisten avohuollon 
ohjaaja Merja Meripaasi.

Nuorten opiskelijoiden tavoittee-
na oli tarjota leiriläisille elämyksiä 
ja ideoida samalla seurakunnalle 
uudenlaista toimintaa. Kaksi yh-
teistä päivää lujitti sisarusten vä-
lejä, mikä olikin tapahtuman yksi 

tarkoitus.
Leiriläiset Maiju Väliheikki, 8, 

ja hänen sisarensa Minna-Maa-
ria, 12, ovat parhaat ystävykset, 
ja ensimmäisellä yhteisellä leirillä 
oli kivaa. 

-Hauskinta on pelaaminen ja 
piiloleikki, kaverukset sanoivat ja 
kertoivat viettävänsä kotonakin 
paljon aikaa yhdessä. He käyvät 
kahdestaan mm. jumpassa.

luottamuksen 
oli synnyttävä

Ennen leiriä Christa Moilanen ja 
Sirkku Nivala vierailivat leiriläisten 
perheissä. Luottamuksen syntymi-
nen leirin vetäjiin oli tärkeää. 

Maijun ja Minna-Maarian äi-
ti Ulla-Maija Pyykkönen sanoi 
leirin olleen hänelle hengähdys-
tauko viisilapsisen perheen pyö-
rittämisessä.

Minna-sisko ei häpeä siskonsa 
erilaisuutta. Siitä on äidin mu-
kaan tullut koko perheen vahvuus. 
Minnasta se on tehnyt oman tien 
kulkijan, joka puolustaa kaikkia 
heikkoja.

Ulla-Maija Pyykkönen piti hyvä-
nä, että leirillä oli mukana nuoria 
vapaaehtoisia apuohjaajia.

-Maiju kaipaa normaaliutta, 
jollakin tavalla hän tietää olevansa 

erilaisuus leiriytyi

polttopallo sai kaikki lämsänjärven leiriläiset leikkimään.

Sisarukset ja hyvät ystävykset Maiju (oik.) ja Minna-Maaria viettivät 
ensimmäistä kertaa leiripäiviä yhdessä. 

erilainen. Erilaisuuden ja normaaliu-
den tulee kohdata elämässä. Tällä 
leirillä näin tapahtui.

kaikki virkistys
tarpeen

Avohuollon ohjaaja Merja Meri-
paasi kiittää vuolaasti leirin jär-
jestäjiä uudenlaisesta kokeilusta. 
Hän toivoo sille jatkoa. Kehitys-
vammaisten perheet ovat lujilla. 
Siksi he tarvitsevat kaikenlaisen 
virkistyksen jaksamiseensa.

Hän oli mielissään myös siitä, että 
seurakunnan työntekijät vierailivat 
etukäteen perheissä.

-Kehitysvammaisten vanhem-
mat eivät itse jaksa olla välttämät-
tä aktiivisia yhteydenottajia. Nyt 
”seurakunta tuli kotiin”, ja siitä 
vierailusta saattaa seurata jotakin 
hyvää perheille.

Meripaasi oli iloinen kehitys-
vammaisten sisarusten huomioi-
misesta.

-Siskot ja veljet ovat kehitys-
vammaisten perheissä usein niitä, 
jotka eivät pidä itsestään suurta 
ääntä. He ovat nähneet, miten 
kovilla vanhemmat ovat hoitaes-
saan kehitysvammaista. Olenkin 
usein miettinyt, uskaltavatko he 
pitää lainkaan ääntä omista vai-
keuksistaan.

riitta HirvoNeN

ku
va

t:
 r

ii
tt

a 
H

ir
vo

N
eN



14

sanan aika

Hyvä Jumala, anna minun

- niin syntisen, niin syntisen -

kadottaa väärä toivo

- se turha, se turha -

ja löytää oikea - Sinusta.

Ensi sunnuntain aiheena on Kadonnut ja jälleen löytynyt. Jumala on armollinen 
Isä. Hän etsii eksyneitä, kutsuu syntisiä ja antaa synnit anteeksi. Taivaassa 
iloitaan jokaisesta kadonneesta, joka on löytynyt. Tekstit: Päivän psalmi Ps. 32: 
1-2, 5-8, 1. lukukappale Hoos. 14: 2-9, 2. lukukappale Ef. 2: 1-10, evankeliumi 
Matt. 9: 9-13.

ensi sunnuntai

Mitä sinä etsit, ihminen

Silmänräpäys on kohdallasi

arNold eidSlott

Hajamielisille naureskellaan ja pilaillaan hei-

dän kustannuksellaan. He ovat hukanneet 

silmälasinsa ja etsivät niitä, mutta eivät voi 

löytää, koska ne ovat olleet heidän päässään 

kaiken aikaa. Minulle on tavallista kynän tai 

avaimien etsiminen. ”Joskus vielä hukkaat itse-

sikin.” Tällaisen huomautuksen muistan kuul-

leeni useammankin kerran.

Sanat sanotaan leikkimielellä, mutta onko asi-

assa perää? Voiko itsensä hukata? Voiko jou-

tua niin kadoksiin itseltään, että pitää lähteä 

oikein etsimään: ”Mihinkäs minä jätinkään 

itseni?”

paStori tuoMo liNdgreN SaarNaSSaaN 2004

Jumalan töytäisemä
Vili nuokkui junan penkillä. Kunnon uneen hän ei päässyt. Jännitys suoras-

taan puistatti kehoa. Vili palasi ajatuksissaan parinkymmenen vuoden taakse. 

Hän oli ollut silloin nuori, elinvoimaa uhkuva, voimakastahtoinen ja sana-

valmis mies. Sanavalmiudesta ja päättäväisyydestä kaikki olikin alkanut. Isä 

oli patistellut häntä parin työntekijän puunjalostusfirmansa vetäjäksi. Ei, ei 

ikinä sellaiseen rumbaan, oli Vili päättänyt ja ilmaissut sen suorin sanoin 

isälleen. Vili halusi nähdä maailmaa, piirtää ja maalata. ”Hyvä on”, oli isä 

sanonut. ”Penniäkään et minulta sitten peri.”

Seuraavana päivänä Vili oli lähtenyt ovet paukkuen kotoa. Vähäiset sääs-

tönsä hän oli pistänyt lompakkoonsa, matkannut junalla Turkuun ja hypännyt 

laivaan. Ruotsin kutsu oli tuntunut houkuttavalta. Karu todellisuus oli sel-

vinnyt, kun hän oli hionut autojen vaihdelaatikoihin hammasrattaita öljyn-

huuruisessa tehdashallissa. Monesti koti-ikävä oli iskenyt nuoren miehen 

sieluun syvälle. Sisu ei antanut periksi edes käydä kotona. Työn ohessa hän 

oli maalannut tauluja, pitänyt muutaman näyttelynkin ja menestynyt hyvin. 

Hänen omintakeinen, räiskyvä värimaailmansa oli kiinnostanut ruotsalais-

ten lisäksi myös muunmaalaisia.

Nyt Vili oli matkalla kotiin. Äidin kanssa he olivat joskus kirjoitelleet. Vii-

meisin kirje oli sisältänyt viestin isän vaikeasta sairaudesta. Vilin oli nöyrryt-

tävä. Kaksikymmentä vuotta saisi riittää. Hän oli valmistautunut pyytämään 

isältä anteeksi. Jumala oli vieraalla maalla yksinäisyydessä useinkin tullut 

mieleen. Silloin tällöin hän oli käynyt kirkossa rukoilemassa. Se oli helpot-

tanut monella tavalla. Kirkkohetkien jälkeen oli puhdas olo.

Isä lepäsi sairaalaan vaaleansinisen peitteen alla. Kuinka vanhalta hän näyt-

tikään, ajatteli Vili tarttuessaan isän luisevaan käteen. He puristivat kauan 

toistensa kättä sanomatta sanaakaan. Kyyneleet tulivat niin isän kuin Vilin-

kin silmiin. Vuodet olivat yhtäkkiä pyyhkäistyt pois. Anteeksipyytämisen ja 

-antamisen sanat väreilivät sairaalan steriilissä huoneessa pitkään.

Pöydällä paloi kynttilä. Sen vieressä olivat Raamattu ja virsikirja. ”Niissä se 

on nykyään minun elämäni voima”, sanoi isä hiljaisella äänellä. ”Kristus löysi 

minut pian lähtösi jälkeen. Siitä lähtien olen rukoillut joka ilta, että saisin 

sinut, rakas poikani, takaisin. Olin niin ajattelematon. Sinun oli rakennet-

tava näköisesi elämä.”

Vili katsoi isäänsä ja tunnusti: ”Syytä on yhtä lailla minussakin. Hyvä, että 

ehdin vielä nähdä sinut ja puhua asiat selviksi. Minäkin olen rukoillut Jumalaa, 

että voisin selvittää asiat kanssasi”. ”Veisaa minulle se iltavirsi Oi Herra luok-

sein jää, jo ilta on”, pyysi isä hennolla äänellä. ”Tätä virttä olen usein iltaisin 

laulanut ja ajatellut sinua, kadonnut poikani, mutta jälleen löytynyt.”

Virren jälkeen Vili luki vielä Herran siunauksen. Sydän pamppaili ilosta, 

yhteydestä ja rakkaudesta. Sanaton kiitos huokauksena Jumalan puoleen jäi 

huoneeseen, kun hän poistui isän nukahdettua. 

riSto korMilaiNeN
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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

pa i k k o J a  av o i N N aY H d i S t Y k S e t

i

KAIKKI ALAN 
KEHYSTYSTYÖT

Sutisen
Taide- ja 
Kehystysliike

Haukiputaan kirkossa järjes-
tetään tänäkin kesänä Kesäil-
lan sävelhartauksia torstaisin 
kello 20 elokuun loppuun. 
Sävelhartaussarjan teemana 
on Soi kunniaksi Luojan!.

Kesäillan sävelhartaus 
-tilaisuudet kestävät vajaan 
tunnin ja niihin sisältyy myös 
virsilaulua ja iltahartaus. Ti-
laisuuksiin on vapaa pääsy, 
mutta kirkossa on mahdol-
lisuus jättää lahja seurakun-
nan musiikkityölle. Tapulissa 
on kahvitarjoilu lähetystyön 

hyväksi.
Sävelhartaussarjan suun-

nittelusta vastaa kanttori 
Hannu Niemelä.

Torstaina 29.6. esiintyvät 
Juha Pisto tuuba, Jyrki Runs-
ten 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 sekä 
27.7. Sirkka Rautakoski 
mezzosopraano ja Ari Rau-
takoski urut. 

kesäillan musiikki soi 
Haukiputaan kirkossa

viikon kysymys

lue sivu 6.
vierailetko kesäisin

taidemuseoissa?

vastaa rauhan tervehdyksen
verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

rauHaN terveHdYS
ilMeStYY SeuraavaN kerraN

13.7.

Suomen maanteiden varsilla 
on tänä kesänä avoinna 269 
tie- ja nähtävyyskirkkoa. Ne 
on tarkoitettu matkailijoille 
hiljentymistä ja tutustumis-
ta varten. 

Tiekirkkojen liikennemer-
kit opastavat perille.

Tiekirkoissa voi myös 
kuunnella musiikkia ja tu-
tustua näyttelyihin. 

Paltamon vanha kirkko 
täyttää tänä vuonna 280 
vuotta. Paltamon niin sano-

tussa kuvakirkossa on muun 
muassa Suomen vanhim-
man tunnetun naismaalari 
Margareta Capsian pyhää 
ehtoollista esittävä alttari-
taulu vuodelta 1727.

Kuopion ortodoksisessa 
kirkkomuseossa taas on esillä 
suuri enkelinäyttely.

Nettisivuilta www.tiekir-
kot.fi löytyvät tiekirkkojen 
faktatietojen lisäksi matkaili-
joille suunnatut tapahtumat 
ja ohjelmat. 

poikkea tiekirkkoon
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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.

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

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

Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

M u u t  S e u r a k u N N at

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

Iltamessu su 2.7. ja 9.7. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Messu su 2.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Peli- ja saunailta ke 5.7. ja 12.7. 
klo 18, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus.
 


