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Mustat pilvet hälvenivät urkurakentajien 
päältä, kun Euroopan komissiossa onnis-
tuttiin kesäkuussa alustavasti oikaisemaan 
niin kutsuttua lyijydirektiiviä hieman jär-
jellisempään asuun. Direktiivi rajoittaa 
sähkölaitteiden sisältämän lyijyn määrää. 
Alkuperäisessä muodossaan se olisi tehnyt 
kirkkouruista ongelmajätettä, koska pil-
leissä on runsaasti lyijyä. Direktiivi tuli 
voimaan heinäkuun alussa.

Komission tekninen asiantuntijaryh-
mä totesi viime hetkellä, että direktiivin 
laatijoilla ei ollut aikomusta ulottaa sitä 
koskemaan urkuja. Tarkoitus oli säädellä 
tavallisten kuluttajille myytävien sähkö-
laitteiden lyijypitoisuuksia.

Paperilla uutta päätöstä ei vielä ole, 

mutta ympäristökomissaari Stavros Dimas 
on kertonut huolestuneille europarlamen-
taarikoille asian tulevan kuntoon. Komis-
sion piti ensin tehdä työläät selvitykset 
voidakseen todeta, että kirkkourut eivät 
ole direktiivin tarkoittamia tyypillisiä ku-
luttajille osoitettuja laitteita.

Direktiivi on ollut vireillä yli kuusi vuot-
ta. Sen ehkä näkyvin vika tunnustettiin 
virallisesti viisi päivää ennen voimaantu-
loa. Hyvä, että edes silloin.

Toivottavasti kukaan ei ennätä ylis-
tämään komissiota sen kyvystä korjata 
omia päätöksiään. Urkurakentajat ovat 
nyt päässeet takaisin lähtötilanteeseen, 
mutta itsestään se ei tapahtunut. Komis-
sion korjausliike oli kovin kankea. Jotta 

direktiiviin sisältynyt hölmöys saatiin 
korjattua, monien maiden urkurakentaji-
en etujärjestöjen piti sitkeästi painostaa 
poliitikkoja ja virkamiehiä. Tässä kunnos-
tautuivat erityisesti britit.

Suomalaisten urkurakentajien toimin-
ta ei ollut yhtä tehokasta. Vielä keväällä 
ympäristöministerimme oli täysin tietä-
mätön direktiivin vaikutuksista urkujen 
rakentamiseen, vaikka ulkomailla asiasta 
oli metelöity jo pitkään.

Tuskin Euroopan komissio ilkeyttään ai-
heutti urkurakentajille harmia. Asia tulee 
lopulta korjattua, mutta siihen uhratul-
la turhalla työllä olisi saatu monta pilliä 
soimaan. 

o nko syyttämisellä ja syyllistä-
misellä eroa? Syyttäminen tar-
koittanee suoraa jonkun tai joi-

denkin syyttämistä tietyistä teoista tai 
tapahtumista, kun taas syyllistäminen 
on epäsuorempaa asioiden syy- ja seu-
rausyhteyksien näyttämistä, mistä jot-
kut saattavat ruveta tuntemaan syyl-
lisyyttä, esimerkiksi vanhempia syyl-
listetään lastensa pahoinvoinnista. 
Ihmeellistä on, että Jumala ei syytä, 
vaikka monilla Jumalaan liittyy vah-
voja syyllisyyden tunteita. Raamatun 
mukaan ainoa syyttäjä on paholainen 
- ja ihmisen oma sydän.

Syytös on jo tuomio: ”Sinä olet 
syyllinen (=huono)!” Syyllistämis-
täkin pidetään pahana, mutta onko 
se? Asioiden seurausten näyttämi-
nen antaa ihmiselle vapauden itse 
tunnistaa väärät toimintatapansa ja 
ottaa niistä vastuu ilman kenenkään 
tuomarointia. 

Tämä tietenkin harvoin toteutuu 
käytännössä, sillä meidän sisällämme 
asuu syyttäjä, joka muuttaa terveen 
syyllisyyden koko olemustamme kos-
kevaksi syytökseksi ja häpeäksi. Kun 
vääristynyt syyllisyys uhkaa tuhota 
identiteettimme, omaa syyllisyyttä 
on vaikea tunnustaa, sillä meidän 
korvissamme se kuulostaa kuoleman-
tuomiolta, kiellolta olla olemassa sel-
laisena kuin olemme. 

Nämä kysymykset liitän 
tässä mm. luonnonsuojeluun. 
Erilaiset kansalaisjärjestöt ja 
ihmisryhmät ottavat kierrä-
tyksen, kestävän kulutuksen 
ja maailmankaupan hyvin 
tosissaan. He ovat tiedosta-
neet, että jokapäiväisillä valin-
noillamme on konkreettisia 
vaikutuksia jopa maapallon 
toiselle puolelle. 

Kristittyjen luulisi olevan ensimmäis-
ten joukossa kantamassa tätä vastuu-
ta, mutta usein näkeekin siltä tahol-
ta hämmästyttävää välinpitämättö-
myyttä. Toisinaan se tuntuu kasva-
van hengellisestä ylimielisyydestä tai 
liian pitkälle viedystä pyhästä huo-
lettomuudesta: ”Kaikki on sallittua, 
kun se kiitoksella otetaan vastaan, ja 
Jumala on antanut kasvit ja eläimet 
ihmisen hallintaan”.

On vaikea uskoa, että kiitoksella syöty 
leipä muuttuu siunaukseksi, jos se on 
otettu toisen ihmisen suusta. Välillä 
vaikuttaa, että uskovilla armossa elä-
minen ja ehdonvallan asiat sekoittuvat 
vääriin asioihin. Viininjuonti voi olla 
asia, joka on hyvä tai paha riippuen 
tekijänsä suhteesta siihen. Mutta 
voiko ympäristön kuormittaminen 
muoviroskalla tai autolla huvikseen 
kaahailu tai viljelijöitä taloudellisesti 
riistävien elintarvikeyhtiöiden suosi-
minen olla milloinkaan ehdonvallan 
asia, jos sen konkreettiset vaikutukset 
tuottavat tuskaa? 

Yksi ihminen ei voi pelastaa koko 
maapalloa, ja aina ekologisinta vaih-
toehtoa ei ole saatavilla. Mutta jos 
ekologiset ja globaalit puheenvuorot 
aiheuttavat hankalan olon, jota pake-
nisi mielellään raamatunlauseisiin, voi 
kysyä, onko Jumalan armo todella sisäis-
tetty. Jos vastuun näyttäminen tuntuu 

syytökseltä, on pudottau-
duttava yhä kokonaisem-
min Kristuksen rakkauden 
varaan ja löydettävä sieltä 
identiteetti, jota syyllisyys 
ja syytökset eivät hetkauta. 
Silloin voi alkaa vastuun-
kanto vapaudessa, rajalli-
suutensa tunnistaen.
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Jussi Rytkönen kirjoittaa kolumnissaan 
Kotimaa-lehdessä 21.7., että luterilaisen 
kirkon tulisi huomioida muut uskonnot eri-
laisten kulttuurien virratessa Suomeen.

-Suureksi osaksi maahanmuutosta joh-
tuen kristilliset kirkot Suomessa elävät jo nyt 
myös muiden suurien maailmanuskontojen 
vieressä. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi 
käsitykset siitä, mikä oikeastaan on pyhää, 
tulevat olemaan entistä moninaisemmat. 
Tällä voi olla merkitystä esimerkiksi uskon-
rauhan säilymisen kannalta.

Luterilainen kirkko on jo vuosia voinut 
valmistautua monikulttuuristumiseen esi-
merkiksi työntekijöitään kouluttamalla. 
Vaikka asiassa seurakuntatasolla voi joskus 
olla tiettyä kyllästymistäkin, todellisuuden 
keskellä ei pidä herpaantua.

Kirkkojen on syytä jatkuvasti muistaa 
sopivalla tavalla sekin, että Suomeen muut-
tavat ei-kristityt eivät lähtömaassaan ehkä 
koskaan ole kuulleet evankeliumia.

Sanansaattajassa 27.7. päätoimittaja 
Hannu Kippo ihmettelee Vapaa-ajatteli-
jain liiton tekemää rikosilmoitusta, jonka 
mukaan Raamattu kiihottaa kansanryh-

mää vastaan.
-Rikosilmoituksesta voisi sanoa: Pitähän 

se tämäkin vielä nähdä. Ihmisten suvaitse-
vaisuutena markkinoimat aatteet paljastuvat 
usein suurimmaksi suvaitsemattomuudeksi. 
Niin nytkin. Näyttihän ”vapaa-ajattelukin” 
todelliset kyntensä rikosilmoituksellaan. Se 
onkin kristinuskon ja Raamatun vastaisuutta, 
eikä se soisi vapautta muillekaan.

Päätoimittaja Thorleif Johansson kirjoit-
taa 20.7. Sanassa, että herätysliikkeet ovat 
rikastuttaneet Suomea, vaikka samalla 
maa on ollut uskonnollisesti hyvin yhtei-
näinen.

Herätysliikkeet eivät ole katoavaa kan-
sanperinnettä, vaan ne tavoittavat piiriinsä 
jatkuvasti uusia ihmisiä. Eikä yhteen liikkee-
seen kuuluminen ole estänyt piipahtamasta 
toisenkin kesäjuhlilla.

Herätysliikkeitä tuntemattomat leimaavat 
joskus niiden sisällön ja hengen tuontita-
varaksi. Mutta Suomen suvessa vietettävät 
hengelliset kesäjuhlat kertovat suomalaisen 
uskon olevan vahvasti sidoksissa ympäröivään 
yhteiskuntaan ja meidän kulttuuriimme.

Syyllistävä maapallo

Urut saavat eU:n siunauksen
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ehtoollinen armon 
ateriana

Katekismuksemme mukaan sanat ”teidän edes-
tänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksi-
antamiseksi” ovat yhdessä ruumiillisen syömi-
sen ja juomisen kanssa ehtoollisen sakramen-
tin keskeinen kohta. Siksi sopii hyvin, että alt-
tarin ääreen tullut seurakuntalainen saa kuul-
la henkilökohtaisesti: ”Sinun puolestasi annet-
tu ... Sinun puolestasi vuodatettu”.

Ei ole vahinko, vaikka tilanteesta tulee ihmis-
keskeinen, kun sen keskustaan tulee kaksi ihmistä: 
ristillä kuollut Jumalan Poika ja alttarin ääreen 
tullut syntinen ihminen. Jos keskustaan nos-
tetaan ehtoollisaineet ja korostetaan sitä, että 
käsillä on Kristuksen ruumis ja veri, unohtuu 
helposti, että läsnä oleva seurakunta on Jumalan 
Pojan elävä keho.

Vanhassa ehtoollisperinteessä pyhän aterian 
nauttimista edelsi yleensä yksityinen sielunhoi-

dollinen keskustelu papin kanssa ja rippi, johon 
kuului mahdollisuus sanoa jokaiselle alttarin 
ääreen tulevalle erikseen: ”Sinun puolestasi ...” 
Nämä sanat tuovat synnin ja katoavaisuuden alla 
elävälle ihmiselle elämän ja autuuden. Jokainen 
ehtoollista nauttiva saa varmasti luottaa siihen, 
että koko maailman Vapahtaja on hänen oma 
Pelastajansa.
Siirryttäessä ”jatkuvan pöydän käytäntöön” on 
menetetty se harras hetki, jolloin jokainen pöy-
täkunta eli liina otettuaan sakramentin vastaan 
polvistuneena kuunteli päästösanat. Toimitus 
on rationalisoitu, mutta ehtoollisen jakajan ei 
tarvitse rientää kuin urakkatyötä tekevän. Yleen-
sä viinin jakaja etenee sen verran hitaasti, että 
leivän jakaja joutuu odottelemaan häntä oman 
osuutensa suoritettuaan.

Aivan hyvin he voivat kulkea samaa vauhtia 
ja vieläpä jakaa yhdessä kullekin seurakunta-
laiselle. Kun jakajat tottuvat tähän, toimitus 
ei sanottavasti hidastu, mutta seurakuntalaiset 
ovat kiittäneet jälkeenpäin tästä aivan lyhyestä 

-t oivottavasti seura-
kunnan moninaisuus 
vahvistuu entisestään, 
kun yhdistymme Ou-

lujoen seurakuntaan, sanoo ylikii-
minkiläinen kirkkoneuvoston jä-
sen Sirpa Marttila. Hän rohkai-
see seurakuntalaisia käyttämään 
Oulujoen seurakunnan tarjoamia 
palveluja.

-Seurakunnan henkilökunta voi 
työskennellä tulevaisuudessa tiimeis-
sä, eikä työyhteisö ole niin herkkä, 
kun töitä tehdään isolla porukalla. 
Myös työnkierto on mahdollista, 
Marttila huomauttaa.

Toinen kirkkoneuvoston jäsen Sir-
pa Honkanen on samaa mieltä.

-Työtovereiden antama tuki li-
sääntyy aikaisempaan verrattuna.

Kirkkoherra Jouni Riipinen 
nostaa esiin yhteistilaisuudet sekä 
lapsi- ja nuorisotyön. Kolmikko 
toivoo, että erilaisiin kerhoihin ja 
leireihin löytyisi paremmin resurs-
seja yhdessä Oulujoen seurakun-
nan kanssa.

Muutokset pieniä 
seurakunnassa

Honkanen sanoo, että seurakun-
tien liitos oli ainakin hänelle ko-
vempi paikka kuin kuntien yhdis-
tyminen. Vaihtoehtoja taloudelli-
sesti hyvin pärjänneellä seurakun-
nalla ei juurikaan ollut, kun tieto 
kuntaliitoksesta tuli.

-Alkuvaiheessa mietittiin itsenäi-
seksi seurakunnaksi jäämistä, mutta 
ajatus haudattiin melko nopeasti. 
Se olisi ollut väestömäärältään näin 
pienelle seurakunnalle taloudelli-

tulevaisuus on mysteeri
Ylikiimingin seurakunnassa

nen riski, Riipinen kertoo.
-Päätöksenteossa meillä ei olisi 

ollut sanavaltaa. Oulun isot seura-
kunnat olisivat meidät jyränneet, 
jatkaa Honkanen. Neuvotteluissa 
Oulun kanssa päädyttiin lopulta 
Ylikiimingin seurakuntapiirin pe-

rustamiseen.
Käytännössä seurakuntien lii-

tos ei kuitenkaan tuo mukanaan 
valtavia muutoksia. Kirkkoherran 
virkanimike vaihtuu piirikappalai-
seksi ja kirkkoherranvirasto siirtyy 
Oulujoelle, mutta Ylikiiminkiin jää 

seurakuntatoimisto. Asiat hoituvat 
siinä lähes entiseen malliin.

-Onhan kulkeminen kaupunkiin 
asti hankalampaa, jos ei ole mitään 
millä kulkea, eikä ole tottunut asi-
oimaan kaupungissa, Honkanen 
toteaa. Häntä mietityttää se, että 

vieraantuvatko seurakuntalaiset 
seurakunnastaan, kun osa siitä 
siirtyy kauemmas.

-Toivotaan, että Ylikiiminki-
henki seurakunnassa säilyy.

Vuosia suunnitteilla ollut seura-
kuntatalohanke laitettiin liitoksen 
myötä jäihin. Riipisen mukaan pa-
perit olivat jo Kirkkohallituksessa 
asti. Hankkeen etenemisestä ei ole 
tietoa. Toiveissa uusi seurakuntatalo 
siintää kuitenkin edelleen.

Aktiivisia
ylikiiminkiläisiä

tarvitaan jatkossakin

Seurakunta otti varaslähdön kun-
taliitoksessa, koska se liittyy Ou-
lujoen seurakuntaan jo vuoden 
vaihteessa. Seurakuntien ensim-
mäinen yhteinen koitos on jo 
meneillään. Ylikiimingissä etsi-
tään parhaillaan kuumeisesti eh-
dokkaita yhteisille Oulun ehdo-
kaslistoille. Kirkkoherra ja kirk-
koneuvoston jäsenet Honkanen 
ja Marttila toivovat, että ylikii-
minkiläiset ovat edellisten vuo-
sien tapaan aktiivisia sekä vaali-
en ehdokasasettelussa että varsi-
naisena äänestyspäivänä.

-Tämä on sellainen muutoksen 
mysteeri. Valmista mallia ei ole 
olemassa. Sen näkee sitten vasta, 
miten tämä yhteiselo sujuu, kun 
sitä on jonkin aikaa eletty, Riipi-
nen sanoo.

-Mehän vietetään vielä kuher-
ruskuukautta Oulun kanssa, nau-
rahtaa Honkanen.

eMiLiA KotAnen

Kirkkoneuvoston jäsenet Sirpa honkanen (vas.) ja Sirpa Marttila sekä kirkkoherra Jouni riipinen toivovat, 
että marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa tulisi valituksi myös ylikiiminkiläisiä yhteiseen kirk-
koneuvostoon ja kirkkovaltuustoon.

tuokiosta kolmestaan alttarin ääressä.
Vuosien ajan ehtoollisen jakaminen askarrutti 

minua, kunnes tilaisuuden painopiste asettui 
sanoihin: ”SINUN edestäsi ...” tai nykyisen 
käännöksen mukaan: ”SINUN puolestasi ...” 
Saan välittää alttarikaiteen yli maailman parhaan 
uutisen mahdollisimman havainnollisella tavalla. 
Kun tämä oli selvinnyt, uskalsin rohkeasti katsoa 
vastaanottajaa silmiin ja jakaa hänen kanssaan 
ilon Jeesuksen täytetystä työstä.

JAAKKo LoUneLA
eLäKePAPPi, oULU

Kiitos Pulkkilalle
Kiitokset Pulkkilan seurakunnalle onnistuneesta 
rippikoulutapaamisestamme 18.6.
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Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

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

toimipaikatKirkot
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 seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulujoen kirkossa: Su 30.7. klo 
10 messu, toimittaa Pertti Lah-
tinen, saarnaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Su 6.8. klo 10 messu, toimit-
taa Pertti Lahtinen, saarnaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Lähetys Radio 
Deissä.
Turkansaaren kirkossa: Su 
30.7. klo 12 messu, toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Su 6.8. klo 12 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.

Karjasillan kirkossa: Su 30.7. 
klo 10 konfirmaatiomessu 
(Karjasilta 3), toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustavat Kim-
mo Kieksi, Paula Rosbacka, 
Tiina Onnela, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti Kirkon Ulko-
maanavulle. 
Klo 14 konfirmaatiomessu 
Karjasilta 4), toimittaa Kim-

Tuomiokirkossa: Su 30.7. klo 10 
messu, toimittaa Veijo Koivula, 
avustaa Martti Pennanen, ur-
kuri Maija Tynkkynen. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Su 6.8. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Markus Weck-
ström, saarna Lauri Salminen, 
avustaa Martti Pennanen, ur-
kuri Maija Tynkkynen. Kolehti 
kenttätyötoiminnan ja nuori-
sotyön tukemiseen, Romano 
Missio ry:n kautta.

Tuiran kirkossa: Su 30.7. klo 
10 messu, toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Nanna Helaa-
koski, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti sodasta kärsineiden 
auttamiseksi Sudanissa Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Lähetys 
Radio Deissä.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, kanttorina 

mo Kieksi, avustavat Juha 
Vähäkangas, Paula Rosbacka, 
Tiina Onnela, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti lähetysnuorten 
tukemiseen Namibian matkalle 
v. 2007.
Su 6.8. klo 10 konfirmaa-
tiomessu (Maikkula 2 ja 3, 
toimittaa Esa Nevala, saarna 
Virpi Sillanpää-Posio, avustaa 
Risto Pekkala, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti Maikkulan alu-
een kummilapsille, Barinasin 
lukutaitoluokalle Venezuelaan 
Suomen Lähetysseuran kautta.
Kastellin kirkossa: Su 30.7. 
klo 10 konfirmaatiomessu 
(Kaukovainio 1), toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustavat Mari 
Jääskeläinen, Riina Moilanen, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 6.8. klo 10 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Taina Voutilainen. Kolehti 
Eeva ja Mika Poukeen työn 
tukemiseen Israelissa Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
30.7. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 

Raakel Pöyhtäri. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Ke 2.8. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Päivi Jussila, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti nimikko-
lähettityölle Kansanlähetyksen 
kautta.
Su 6.8. klo 10 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti nimikkolä-
hettityölle Kansanlähetyksen 
kautta.
Klo 18 iltamessu, toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Nanna Helaa-
koski, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Pyhän 
Tuomaan kirkko klo 12.
Ke 9.8. klo 20 viikkomessu, 
liturgia Hannu Ojalehto, saar-
na Urmas Nagel, avustaa Niilo 
Pesonen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kolehti ystävyysseu-
rakuntatoimintaan.
Pyhän Tuomaan kirkossa: 
Su 30.7. klo 12 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Petteri Tuulos, avustavat Lauri 
Kujala, Terhi-Liisa Sutinen, 
Sanna Okkola, Outi Saarela ja 
Johanna Ämmälä, kanttorina 

Taina Voutilainen. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 6.8. klo 12 konfirmaatio-
messu (vaellus), toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Risto Pekkala, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Kolehti ja Mika Poukeen työn 
tukemiseen Israelissa Suomen 
Lähetysseuran kautta
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 30.7. ja 6.8. klo 18 ara-
biankielinen jumalanpalvelus.

Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
ks. Tuira.
Klo 15 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Petteri 
Tuulos, avustavat Terhi-Liisa 
Sutinen, Sanna Okkola, Outi 
Saarela ja Johanna Ämmälä, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti ks. Tuira.
Su 6.8. klo 12 konfirmaatiomes-
su, toimittaa ja konfirmoi Juha 
Huhtala, saarna Anneli Kauppi, 
avustavat Merja Oksman, Erja 
Järvi ja Kaisu Boutellier, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Klo 15 konfirmaatiomessu, 
toimittaa Juha Huhtala, saarna 
ja konfirmointi Anneli Kauppi, 
avustavat Merja Oksman, Erja 
Järvi ja Kaisu Boutellier, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti ks. Pyhän Tuomaan 
kirkko klo 12.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 30.7. klo 10 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Ville Typpö, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri.  
Kolehti ks. Tuira.
English Service klo 16.

Su 6.8. klo 10 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Ville Typ-
pö, kanttorina  Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti ks. Tuira.
English Service klo 16.

hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hartaushetki to 27.7. klo 14, 
Vesper-koti. Outi Vaarala ja 
Hanna Savela.
Virsihartaus su 30.7. klo 15, 
Oulun hautausmaa. Outi Vaa-
rala ja Hanna Savela.
Hartaushetki ti 1.8. klo 14, Inti-
ön hoivakoti. Lauri Ylisiurua
Hartaushetki to 3.8. klo 14, 
Intiön hoivakoti. Jyrki Vaaramo 
ja Maija Tynkkynen.
Virsihartaus su 6.8. klo 15, 
Oulun hautausmaa. Martti Pen-
nanen ja Maija Tynkkynen.
Hartaushetki to 10.8. klo 14, 
Keskustan palvelukeskus. An-
na-Mari Heikkinen ja Raimo 
Paaso.

karjasillan seurakunta

Kesäraamattupiiri Kaakku-
rissa to 27.7., 3.8. ja 10.8. klo 
18.30–20, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Kesäraamattu- ja keskus-
telupiiri ke 9.8. klo 18–20, 
Kaukovainion seurakuntatalo, 
kirkkosali.

tuiran seurakunta

Lähetysseurat ke 2.8. klo 14, 
Koskelan seurakuntakoti. Mu-
kana uusi nimikkolähetti Ville 
Typpö. Kahvila ja aittakirppis.

OulujOen seurakunta

Hautausmaahartaus to 27.7. 
klo 18, Oulujoen kirkko, hauta-
usmaa. Hartaus sateella kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen.
Kesäpäivän hartaus ke 2.8. klo 
19, Markkuun siirtolapuutarha. 
Toimittaa Paavo Moilanen.
Hautausmaahartaus to 3.8. klo 
18, Oulujoen kirkko, hautaus-
maa. Hartaus sateella kirkossa. 
Toimittaa Riitta Kentala, kant-
torina Lauri Nurkkala. 
Hautausmaahartaus to 10.8. 
klo 18, Oulujoen kirkko, hauta-
usmaa. Hartaus sateella kirkos-
sa. Toimittaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.

Musiikki
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Exsultate, jubilate -konsertti 
to 3.8. klo 20, Oulun tuomio-
kirkko.
Urkukonsertti to 10.8. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Konser-
tissa esiintyy Esa Toivola.

karjasillan seurakunta

Jazz-konsertti su 6.8. klo 16–17, 
Kastellin kirkko. Jazz-konsert-
ti/Joona Toivasen trio. Liput 
10 e. Lippujen hinnasta osa 
lähetystyön hyväksi, Sambian 
orpokodille.

OulujOen seurakunta

Oulujoen lapsikuorolaisista 
koottavan projektikuoron 
koelaulu 3.8. klo 17–19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Kuoron 
tavoitteena on esiintymismatka 
Tukholmaan keväällä 2007. 
Tervetuloa kaikki uudet ja 
vanhat!

diakonia
Miesten talkooryhmä palaa ke-
sätauolta ti 1.8. Talkooryhmää 
voi pyytää avuksi, kun omat 
voimat eivät riitä kodin pieniin 
töihin. Talkooryhmäläiset aut-
tavat tavallisen miehen taidoin. 
Tiedustelut Kaisa Jaakkolalta, p. 
040 502 5010.
Omaishoitajien nuotioilta 
ti 15.8. klo 16.30–20, Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 
Hinta 5 e (ruoka, kahvit ja 
arpa). Mahdollisuus saunoa ja 
uida. Ilmoittautuminen 10.8. 
mennessä p. 040 5268 105 tai 
8821 690. Järjestää ev.-lut. seu-
rakuntien diakoniatyö yhdessä 
Oulun seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry kanssa.

tuiran seurakunta

Diakoniatyön puhelinajanva-
raus talousasioissa perjantaisin 
klo 9–11 p. 5566 837. Ajanvara-
usta ei ole 28.7.

Tuiran kirkon verenpainevas-
taanottoa ei ole toistaiseksi.

Yhteinen seurakuntapalvelu

Näkövammaiset: 
Kesäleiri 14.–17.8. Rokuan 
leirikeskus. Ilmoittaudu eri-
tyisdiakonian toimistoon 1.8. 
mennessä p. 3161 321.
Kehitysvammaiset:
Perheleiri 22.–24.9. Rokuan 
leirikeskus. Ilmoittautuminen 
1.9. mennessä erityisdiakonian 
toimistoon p. 3161 321.

Lähetys
Diakonia- ja lähetyspiirin 
tiistaitapahtuma 1.8. klo 13, 
Kastellin kirkko. Lauletaan, 
jutustellaan kesäkuulumiset ja 
juodaan yhdessä nisukahvit. 
Tarjoilun tuotto nimikkolähet-
tien työlle. Järjestää Kastellin 
diakonia- ja lähetyspiiri.

Lapset ja 
lapsiperheet
Lastenpäivät arkipäivisin 
28.6.–28.7. klo 10– 15, Läm-
sänjärven kaupunkileirikeskus 
ja Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Lastenpäivät on tar-
koitettu 7–12-vuotiaille oulu-
laisille (1994–1999 syntyneet). 
Mukaan pääsee joka arkipäivä. 
Ilmoittautua voi ensimmäisenä 

leiripäivänä. Tiedustelut Läm-
sänjärvi: Päivi Lohilahti-Mälli-
nen p. 040 5747 108, Hietasaari: 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
p. 040 5747 106 
Kummit ja kummilapset su 
27.8. klo 10–15, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Kummi, 
lähde kummilapsesi kanssa. 
Päivän aikana syömme, sau-
nomme, leikimme ja vietämme 
yhdessä mukavaa loppukesän 
päivää. Päivä on maksuton. 
Mukaan mahtuu 20 henkilöä. 
Ohjaajina Sirkku Nivala, Kirsi 
Isola sekä Päivi Jussila. Ilmoit-
taudu Yhteisen seurakuntapal-
velun toimistoon p. 316 1347 
viimeistään pe 18.8. 

nuoret
Nuortenilta ke 2.8. ja 9.8. klo 
18–21, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Leikkejä, rentoa 
yhdessäoloa ja hyvää seuraa.
Ristirock 25.–27.8. Teemme 
reissun Tampereelle, tutustum-
me nähtävyyksiin ja osallistum-
me Ristirockin kahteen kon-
serttiin. Lähde mukaan! Sitovat 
ilmoittautumiset tekstiviestillä 
14.8. mennessä Vähikselle p. 040 
5747 158 tai Terhi-Liisalle p. 040 
7245 446. Lisätietoja internetin 
tapahtumakalenterissa www.
oulunseurakunnat.fi.

nuoret aikuiset
Messu su 30.7. ja 6.8. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 30.7. ja 6.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Peli- ja saunailta ke 2.8. ja 9.8. 
klo 18–21, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus.

Leirit ja retket
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
ja sydänyhdistyksen järjestä-
mä elo-leiri 21.–24.8. Rokua. 
Ilmoittautuminen Diakonia-
keskukseen 7.8. mennessä p. 
3161 321.
Vaellusnuorten leiri Inarin 
Lemmenjoelle 24.–27.8, Inari. 
Hinta 60 e/henkilö (bussimatka, 
jokiveneajelu, retkimuonitus, 
telttamajoitus ja tapaturma-
vakuutus). Ilmoittautumiset 
15.8. mennessä Tuulikki Ståhl-
berg p. 040 5747 082, tuulikki.
stahlberg@evl.fi tai Kimmo 
Kieksi p.050 3105 001, kimmo.
kieksi@evl.fi. 
Kuurojen ja huonokuuloisten 
eläkeläisten leiri 28.–30.8. 
Rokuan leirikeskus. Ilmoit-
tautuminen 5.8. mennessä 
Diakoniakeskukseen p. 3161 
323, 040 5912 657.
Sinkkuleiri 15.–17.9. Juuman 
leirikeskus. Hinta 34 e. Ilmoit-
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man Isola ja Maria Kristiina 
Finnholm, Jari Vilho Ylioinas 
ja Pihla Maaria Särssi, Hannu 
Antero Lukkarinen ja Tanja 
Maria Nyman, Tommi Antero 
Määttä ja Suvi Maria Suorsa, 
Jani Kristian Koppelo ja Anu 
Maarit Alavesa, Petri Tapani 
Kurkinen ja Marika Hannele 
Leinonen, Jarmo Johannes 
Prokkola ja Jenny Maarit Viita-
nen, Ville-Matti Majava ja Riitta 
Johanna Ervasti, Teemu Antero 
Ahlholm ja Janika Tuulia Halo-
nen, Jouko Juha Karjalainen ja 
Jaana Johanna Kauppila, Esa 
Kalervo Koukkari ja Kristiina 
Satu Räihä, Mika Antero Lep-
pänen ja Kirsi Marja Heiskari, 
Sami Petteri Nyman ja Tanja 
Irja Talvikki Pelkonen, Jari Kai 
Markus Peltola ja Riitta Helena 
Kuusiniemi, Mika Petteri Pos-
sakka ja Kirsi Janika Juusola, 
Teemu Johannes Järvelä ja Jenni 
Maaria Koutaniemi, Harri Sa-
kari Paulomäki ja Kirsi Marika 
Vaarala, Matti  Samuli Veik-
kola ja Katja Marianne Aikio, 
Jaakko Tuomas Jauhiainen ja 
Jatta Helena Joutsela, Mika 
Juhani Käyhkö ja Hanna-Kaisa 
Hemmilä.
Oulujoki: Petri Samuli Sirviö 
ja Marjaana Anna-Liisa Kuusi-
järvi, Salwan Mattee Oraha ja 
Anna-Stina Korkala, Esa Vihtori 
Norokorpi ja Heidi Maarit Ko-
sunen, Risto Antero Anttonen ja 
Tuija Anneli Utriainen, Martti 
Kalervo Ollinen ja Taru Hannele 
Mäkikyrö, Jani Markus Järvi-
nen ja Minna Helena Kovanen, 
Mikko Johannes Laitila ja Heli 
Johanna Hämeenniemi, Antti 
Tapani Raudaskoski ja Marja 
Tellervo Mettovaara.

Kansainvälisyys

English Service su 30.7. ja 
6.8. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Jumalanpalvelus arabiaksi 
su 30.7. ja 6.8. klo 18, Kauko-
vainion seurakuntatalo. 
Crossworks/Ristiteoksia 
-taidenäyttely  5.–12.8. 
Oulun kaupunginkirjasto. 
Avajaistapahtuma on la 
5.8. klo 12–14. Lisätietoja 
saa taidenäyttelyn yleis-
katsauksesta: www.church.
fi/oulu/crossworks.

taudu 31.8. mennessä diako-
niakeskukseen p. 3161 321. 
Mukana pastori Juha "Vähis" 
Vähäkangas.
Rikasta minua -parisuhteen 
rikastuttamisviikonloppu 
sekä Sylikkäin-viikonloppu 
29.9.–1.10. Rokuan leirikeskus. 
Etusija oululaisilla. Hinta on 82 
e/pari (ohjelma ja täysihoito) 
Matkat Rokualle kuljetaan 
omin kyydein. Tiedustelut ja il-
moittautuminen 31.8. mennes-
sä molempiin ryhmiin Johanna 
Kerolalle p. 050 5402 558.

karjasillan seurakunta

Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 18.–20.8. Kittilä ja 
Levi. Oulun seurakunnat jär-
jestävät retken juhlille yhdessä 
Haukiputaan ja Kiimingin 
seurakuntien kanssa. Hinta n. 
70 e, (matkat ja huoneistoho-
tellimajoitus Levillä). Oululais-
ten ilmoittautumisia otetaan 
vastaan 24.7.–7.8. Karjasillan 
kirkkoherranvirastoon p. 5313 
200. Haukiputaalaiset ja kii-
minkiläiset ilmoittautuvat 
Helena Ylimaulalle p. 040 
5014 764.

tuiran seurakunta

Syysretki Rokualle to 31.8. 
Puolivälikankaan suuralueen 
asukkaille. Lähde mukaan 
nauttimaan Rokuan luonnosta 
ja mukavasta yhdessäolosta. 
Hinta 22 e/henkilö (linja-au-
tokuljetus, kahvit, lounas ja 
päivällinen). Ilmoittautuminen 
asukastuvalle ma–to klo 9-15 
ja pe klo 9-12. Retkimaksu 
ilmoittautumisen yhteydessä 
viimeistään 11.8. mennessä. 
Lähtö Maahisentien asukas-
tuvalta klo 8 ja paluu klo 18. 
Tiedustelut Pekka Kukkola p. 
345 789 tai Päivi Moilanen p. 
040 5747 064.

OulujOen seurakunta

Oulujoen seurakuntalaisten 
retki Kuusamoon 8.–10.9. Juu-
man leirikeskus. Patikoimme 
Jyrävällä, tutustumme suur-
petokeskukseen ja käymme 
Kuusamon Tropiikissa. Hinta 
90 e (matkat, majoitus täysi-
hoidolla, ohjelma ja vakuutus). 
Retkellä mukana Ulla-Maija 
Ruotsalainen ja Anu Fedotoff. 
Ilmoittautumiset 23.8.mennes-
sä Oulujoen kirkkoherranviras-
toon p. 5313 513.

Kuorot ja 
yhdistykset
tuiran seurakunta

Tuiran seurakunnan muskarin 
syyskauden aloitus ma 7.8. klo 
16.45–17.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tiedustelut Anna Haan-
pää-Vesenterä, 040 583 2368

Muut menot
Tuomiokirkko on avoinna 
heinäkuussa joka päivä klo 11-
21, sekä ke, to ja su klo 11-23. 
Elokuussa kirkko on avoinna 
klo 11–20. Opas paikalla auki-
oloaikoina.
Sinkkuilta ti 1.8. ja 8.8. klo 
18, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Yhdessäoloa nuotion 

äärellä, pelejä ja lopuksi ilta-
hartaus.
Puhutaan ja kuunnellaan -ilta-
päivä parisuhteelle su 27.8. klo 
16–19, Maikkulan seurakun-
tatalo. Tilaisuus on osa Matka 
jatkuu -tapahtumasarjaa Oulun 
seurakunnissa. Lastenhoidon 
ja tarjoilun järjestämiseksi 
ennakkoilmoittautuminen on 
välttämätöntä viimeistään 20.8. 
sähköpostitse johanna.kerola@
evl.fi tai p. 3161 321.
Raamatunkertomuksia lapsille 
29.6.–4.9, Oulun tuomiokirkko. 
Esille on laitettu neljä erilaista 
”Äiti, anna leipää”. aiheista 
raamatunkertomusta. Moniste 
kertomuksiin on saatavissa 
tuomiokirkosta.
Opastetut hautausmaakier-
rokset Oulun hautausmaan 
vanhalle osalle ma 31.7., 7.8., 
14.8. ja 21.8. klo 18, Oulun 
hautausmaa, Intiö. Kokoon-
tuminen hautajaishuoneisto 
Kajaanintie 1:n edessä. Hinta 5 
e. Yhdelle kierrokselle viedään 
enintään 15 osallistujaa. Liput 
lunastetaan etukäteen seu-
rakuntien keskusrekisteristä, 
Isokatu 17.
Kirjallisuuspiiri ke 23.8. klo 18, 
Kaukovainion seurakuntatalon 
Ystävänkamari. Kirjallisuuslu-
ettelo on nyt saatavissa Karjasil-
lan seurakunnan kirkkoherran-
viraston kansliasta (Nokelantie 
39) arkisin klo 9-16.
Naistenilta Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksessa ma 7.8. 
klo 18. Puhutaan parisuhteesta, 
mukana Johanna Kerola. Nuo-
tio loimuaa ja sauna lämpiää.
Suomalais-Virolainen ilta ke 
9.8. klo 18–21, Tuiran kirkko. Il-
lassa on mukana nuoria yhdessä 
vetäjiensä kanssa Tuiran seura-
kunnan ystävyysseurakunnasta 
Räbinästä. Ilta alkaa ruokailulla 
jatkuen musiikin ja Räpinän 
terveisten merkeissä. Lopuksi 
on yhteinen iltajumalanpal-
velus Tuiran kirkossa klo 20. 
Jumalanpalveluksen toimittaa 
kirkkoherra Hannu Ojalehto 
ja siinä saarnaa Räpinän kirk-
koherra Urmas Nagel.
Naisten raamattupiiri to 10.8. 
klo 18–20. Pyhän Luukkaan 
kappeli.

Toimittaa Veijo Koivula, 
saarnaa isä Paolo Berti, 
kanttorina Maria-Kaisa 

Kropsu. Pyhitetyllä 
vedellä siunaaminen,  
isä Raimo Kiiskinen. 

Järjestäjinä Oulun ev.-lut. 
seurakunnat, Oulun orto-

doksinen seurakunta ja 
Oulun katolinen seurakunta.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 

Toppilansalmen Möljällä 
tiistaina 1.8. klo 11. 

KUULUTUS

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa, Karjasillan, Tuiran ja 
Oulujoen seurakunnissa toimitetaan 12.-13.11.2006 seura-
kuntavaalit Oulun ev.-lut. seurakuntien yhteisen kirkkoval-
tuuston ja seurakuntien seurakuntaneuvostojen jäsenten va-
litsemiseksi vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi. 
Seurakuntien yhdistymisestä johtuen Oulujoen seurakunta 
järjestää seurakuntavaalit sekä Oulujoen seurakunnassa että 
Ylikiimingin seurakunnassa.

 

Tämän johdosta ilmoitetaan, että:
1. yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin 

valitaan jäseniä seuraavasti: Tuomiokirkkoseurakunnas-
ta valtuustoon 8, seurakuntaneuvostoon 14, Karjasillan 
seurakunnasta valtuustoon 15, seurakuntaneuvostoon 16, 
Tuiran seurakunnasta valtuustoon 18, seurakuntaneuvos-
toon 16, Oulujoen seurakunnasta valtuustoon 10, seura-
kuntaneuvostoon 16 jäsentä,

2.  KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:ien mukaan vaali-
kelpoinen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seura-
kunnan konfirmoitu jäsen, jolla on äänioikeus samassa tai 
jossakin muussa seurakunnassa ja joka ei ole holhouksen 
alainen ja joka viimeistään 15.9.2006 on merkitty asian-
omaisen seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi ja joka on 
antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asetta-
miseen. Seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seura-
kunnan viranhaltija tai työntekijä ei ole vaalikelpoinen,

3.  valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat erikseen yhteisen 
kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenten vaalia 
varten on annettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 
syyskuun 15. päivänä ennen kello 16; sekä

4. kirkkoherranvirastot, jotka ovat avoinna maanantaisin 
kello 9-18 ja ti-pe klo 9-16, sijaitsevat seuraavissa paikois-
sa: Tuomiokirkkoseurakunnassa Isokatu 11 A, Karjasillan 
seurakunnassa Hiirihaukantie 6, Kaukovainion seura-
kuntatalo, Tuiran seurakunnassa Myllytie 5, Tuiran kirk-
ko, Oulujoen seurakunnassa Koivumaantie 2, Myllyojan 
seurakuntatalo sekä Harjutie 5, Ylikiimingin seurakunta-
talo (avoinna maanantaisin 9-12 ja 15-17 sekä tiistaisin, 
torstaisin ja perjantaisin 9-12).

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjalomakkeita liitteineen 
on saatavana kirkkoherranvirastoista.

Oulussa heinäkuun 21. päivänä 2006

Vaalilautakuntien puheenjohtajat
Tuomiokirkkoseurakunta Jouko Arranto
Karjasillan seurakunta Petri Satomaa
Tuiran seurakunta Pekka Lahdenperä
Oulujoen seurakunta Pasi Karjalainen

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Tuomo Sakari Kanniainen 56 v, 
Aira Maria Mattila s. Saarinen 
76 v, Sylvia Elina Timosaari s. 
Koponen 88v, Jukka Andreas 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Hannu-Pekka Heikkinen ja 
Heli Maarit Paakki, Markus 
Juhani Koivikko ja Anne Ka-
tariina Koivumäki, Vesa-Matti 
Tapio Matinolli ja Heidi Maarit 
Kemppainen, Jari Tapio Muik-
ku ja Sari Johanna Heiskanen, 
Timo Tapio Pohjosenperä ja 
Mirja Henriikka Pohjoisaho, 
Aki Teuvo Kristian Stenius ja 
Susanna Inkeri Vaaraniemi, 
Mikko Nicolas Porter ja Mirva 
Pirita Pieniniemi, Rauli Tapani 
Roisko ja Heli Anniina Huotari, 
Erkki Kalervo Timonen ja Anna 
Pauliina Björnfot, Mika Antero 
Pulkkinen ja Hanna-Mari Ti-
hinen, Jarkko Juhani Soronen 
ja Kristiina Haapakoski, Jani 
Juhani Ijäs ja Saila Marjatta 
Mikkonen, Keijo Petteri Säikkä 
ja Marja Tuulia Indrén.
Karjasilta: Antti Sakari Savo-
lainen ja Niina Maria Elisabet 
Kyllönen, Vesa Matti Olavi 
Verronen ja Sirpa Margit Helt-
tunen, Sampo Hannes Tapio 
Jokitalo ja Jaana Talvikki Paaso, 
Teemu Johannes Kärenlampi 
ja Kati Susanna Kurtti, Sami 
Kalevi Tamminen ja Eija Piritta 
Karjalainen, Markku Tapani 
Heikkilä ja Pirjo Liisa Kynkään-
niemi, Perttu Samuli Tursas ja 
Larissa Henrika Kankainen,
Petri Juhani Paasovaara ja Jo-
hanna Tuulia Puhakka, Marko 
Kalevi Finnig ja Maria Katariina 
Karppinen, Jukka Tapani Hy-
tinkoski ja Auli Hannele Jussila, 
Lauri Juhani Lundbom ja Ritva 
Riitta Maria Svenström, Jani 
Tapio Mattila ja Emilia Annika 
Mikkola, Aki Ilari Heikkinen ja 
Asta Marjaana Pöllänen, Petri 
Kalevi Hietala ja Kirsi Kaisa 
Hannele Keskitalo, Kauko Ante-
ro Kämäräinen ja Eeva Kaarina 
Liikanen, Seppo Tapani Lähde 
ja Marketta Elisabet Saonegin, 
Juho Petri Matti Lipponen ja 
Pirkko Helena Pieskä.
Tuira: Kalevi Armas Heikkinen 
ja Ritva Heleena Halmetoja, 
Jarmo Juhani Kehusmaa ja 
Outi Marjut Vimpari, Hannu 
Jouni Partanen ja Heidi Sini 
Johanna Väisänen, Ilkka Tapa-
ni Sarajärvi ja Niina Johanna 
Jauho, Patrik Jon Skoglund ja 
Tiina Reeta Maria Piirala, Ti-
mo Jarkko Heikkilä ja Susanna 
Maria Nikumaa, Antti Johannes 
Heikkinen ja Kirsi Maarit Lau-
ronen, Kimmo Juhana Kukko-
nen ja Minna Marika Ahola, 
Lauri Markus Petteri Lajunen 
ja Taina Kristiina Korhonen, 
Tero Tapani Manninen ja Niina 
Marja Susanna Ollonen, Timo 
Antti Antero Salminen ja Seija 
Marketta Trög, Johannes Her-

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Ville-Veikka Ukko Kalle Jylhän-
kangas, Elis Ilmari Toikkanen, 
Lukas David Purves.
Karjasilta: Aake Eliel Honko-
nen, Otto Jalmari Juhonsalo, 
Heini Johanna Juutinen, Milla 
Milena Kanniala, Viljo Ossian 
Oksa, Enna Tessa Ilona Pietilä, 
Markus Johannes Wiljami 
Saarenpää, Roosa-Maria Tuulia 
Tamminen, Enni Mette Matlee-
na Aakko, Sisu Iisakki Juujärvi, 
Eetu Johannes Karjalainen, 
Joonas Aukusti Konttila, Ruut 
Aurora Kotila, Matias Erkki 
Ilmari Laakko, Jasna Aino Elisa-
beth Leskelä, Eetu Leevi Valtteri 
Mikkonen, Aleksi Johannes Mä-
ki, Lauri Matias Putkonen, Julia 
Hanna-Reetta Lyrintzis, Rea 
Mirella Inkeri Moilanen.
Tuira: Otto Aleksi Hamari, 
Alina Eveliina Hartikka, Pietari 
Eliel Meriläinen, Lari Kristian 
Peltomaa, Jenni Susanna Pel-
tonen, Edla Vanamo Tanhua, 
Helmi Noomi Elina Turunen, 
Iida Katariina Uusimäki, Fiona 
Maria Piirala-Skoglund, Katri 
Aino Kristiina Hiltula, Peppi 
Nita Rianna Hurskainen, Ver-
neri Luukas Kareinen, Amalia 
Serafiina Korkiakoski, Helinä 
Eveliina Mertanen, Otto Eemeli 
Runtti.
Oulujoki: Joonas Eemeli An-
tinpoika Aaltonen, Antti Vil-
jami Näpänkangas, Onni Aaro 
Oskari Pekkala, Toivo Niilo 
Nestori Pekkala, Lotta Aino El-
viira Vainiokangas, Sini Emilia 
Vuorio, Emma-Amalia Marjaa-
na Heikkilä, Ella Sofia Alexan-
dra Palokangas, Arttu Viljami 
Rauhala, Milla Maija Savunen, 
Mikael Matias Sivonen, Aleksi 
Juhani Suorsa, Toivo-Pekka 
Tuomainen.

Väyrynen 39 v, Irja Eliisa Sa-
manen  s. Anttila 98 v.
Karjasilta: Mauno Ilmari Tör-
mänen 68 v, Helvi Maria Mar-
gareta Hyvönen s. Mäkelä 87 
v, Mirja Lemmikki Luukela s. 
Ylisirniö 89 v, Ensio Jaakoppi 
Tolonen 81 v, Anna Rantala s. 
Karhu 86 v.
Tuira: Raija Marjatta Alalääk-
kölä s. Pyhälä 55 v, Heikki Ju-
hani Siltari 59 v, Hannu Heikki 
Saaristo 57 v. Matti Juhani 
Kervinen 45 v, Laina Mailis 
Juntunen s. Hätälä 93 v, Lahja 
Sylvia Siponmaa  s. Knuuttila 92 
v, Jani Antero Saari 32 v, Irma 
Rundelin s.Ahola 85 v,  Helmi 
Sofia Kemola s.Puuperä 77v.
Oulujoki: Aino Elisabet Hä-
rönoja s. Kurola 83 v,  Lea Iida 
Mirjam Ohra-aho s. Vuoren-
maa 65 v.

SeUrAAvA

rAUhAn tervehdYS

iLMeStYY 10.8.

Oulun kansainvälisten kris-
tittyjen taidenäyttely Interna-
tional Christian Fellowship of 
Oulu (ICFO) kutsuu kaikki 
taiteen ystävät Ristiteoksia -
taidenäyttelyynsä Oulun kau-
punginkirjastoon 5.-12.8.

Näyttelyssä on esillä maala-
uksia, valokuvia ja erikielisiä 
tekstejä. 

Näyttelyn yhteydessä jär-
jestetään lauantaina 5.8. klo 
12-14 avaustapahtuma, jossa 
esiintyy Oulun sudanilainen 
rumpu- ja tanssiryhmä. Pää-
töstapahtuma on la 12.8. klo 
12-14, ja silloin esiintyvät 
israelilainen tanssiryhmä 
Kinneret ja suomalainen 
tanssiryhmä Elliots. 

Lisäksi huutokaupataan osa 
näyttelyn taideteoksista ICFO:
n kummilapsen ja lähetys-
työntekijöiden hyväksi. 

Kaupunginkirjasto sijaitsee 
osoitteessa Kaarlenväylä 3. 
Näyttely on avoinna ma-pe 
klo 10-20, la klo 10-15 ja su 
klo 12-16.

Avaus- ja päätöstapahtu-
man ohjelma löytyy inter-
netosoitteesta www.church.
fi/oulu/crossworks/pro-
gramme.pdf.

ristiteoksia on 
kansainvälinen 
taidenäyttely
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Su 30.7. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Nanna Helaakoski, kant-
torina Heikki Jämsä.
Su 6.8. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
erilainen iltapäivä ma- pe klo 15-17:

Ke 2.8. klo 16.15 Vaihtoehtoiset riparibileet. Haastateltavana nuoriso-
työntekijä Maire ”Mono” Kuoppala.
To 3.8. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena Kristuksen kirkastu-
minen. Jumalan rakkaus tulee ilmi uhrautuvassa rakkaudessa. Oululaisen 
omaishoitajan Annikki Pernun ajatuksia.
Ke 9.8. klo 16.15 kolumnistina Pirkko Kamula.
To 10.8. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena kristityn kamppailu 
oikean ja väärän, totuuden ja valheen välillä. Haastateltavana Oulun 
seurakuntayhtymän lakimies Kaija Pulkkinen.

Su 30.7. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. Toi-
mittaa Veijo Koivula, avustaa Martti Pennanen, 
urkurina Maija Tynkkynen.
Su 6.8. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta.

r A d i o - o h J e L M At

oulun tuomiokirkon loppukesän konsert-
tisarjan aloittaa Oulunsalon musiikki-

juhlien konsertti torstaina 3.8. klo 20. 
Seuraavana torstaina 10.8. klo 19 on Esa 

Toivolan urkukonsertti. Torstaina 17.8. 
klo 19 urkukonsertissa esiintyy Markus 
Wargh Luulajasta. Elokuun viimeisenä 
päivänä klo 19 konsertoivat Annaleena 
Puhto, huilu ja Ilkka Virta, kitara. 

Sunnuntaina 3.9. klo 16 on Oulun Päivien 

elokuun konserttisarja 
tuomiokirkossa

Markus Wargh on erikoistunut improvisaa-
tioon. hän toimii konserttiurkurina sekä 
Luulajan tuomiokirkon urkurina ruotsissa.

esa toivola toimii urkujensoiton, impro-
visoinnin ja musiikinteorian vt. lehtorina 
Sibelius-Akatemian Kuopion osastossa.

Pintaa syvemmälle –ohjelmassa 
tiistaina 1.8. klo 19 kuntaneuvos 
Marja-Liisa Tykkyläinen kertoo 
elämästään poliittisena vaikuttaja-
na ja millaista elämä on Arkadian-
mäellä. Nykyisin Marja-Liisa pidet-
ty hengellinen puhuja. Ohjelman 
toimittaa Kirsi Rostamo.

Heinäkuun 31. päivänä alkavalla 
viikolla Radio Dein Aamu -lähe-
tyksissä klo 9-10 sekä iltapäivällä 
klo 14-15 on vieraita seuraavasti: 
Maanantaina 31.7. muusikkopa-
riskunta Outi ja Lee Müller (toi-
veuusinta).

Keskiviikkona 2.8. on aiheena 

radio dei tarjoaa
Hengen Uudistus kirkossamme 
Ry, jonka kesäjuhlat pidetään Hä-
meenlinnassa 4.-6.8. Mm. kyseisestä 
yhdistyksestä, sen kuulumisista ja 
liikkeen kesäpäivistä kertoo ta-
lousneuvos, Hengen Uudistus 
kirkossamme Ry:n hallituksen 
puheenjohtaja Reijo Telaranta. 
Torstaina 3.8. kuullaan Euroopan 
kristityistä motoristeista, jotka ko-
koontuvat 4.-6.8. Keuruun Isoon 
Kirjaan vuotuiseen tapahtumaansa. 
Kyseisestä tapahtumasta ja Gospel-
Riderseista kertoo yhdistyksen pu-
heenjohtaja Seppo Käpynen.

lastenkonsertti. Maija Tynkkynen soittaa 
konsertissa cembaloa ja urkuja ja Anna-Mari 
Heikkinen juontaa. Torstaina 7.9. klo 19 
on Jan Lehtolan urkukonsertti. 

Konserttisarjan päättävät sunnuntaina 
10.9. klo 19 Cappella pro Vocale ja Sofia 
Magdalena-yhtye.

Oulunsalon musiikkijuhlien konserttia 
lukuun ottamatta konsertteihin on vapaa 
pääsy. Ohjelman hinta on viisi euroa.

Oululainen 
miesten 
talkooryhmä on 
viettänyt lomaa 
heinäkuun ajan 
ja ryhtyy taas 
töihin elokuun 
alettua.

talkoolaiset tekevät 
vapaaehtoista työtä 

ja auttavat kodin pie-
nissä puuhissa, jos ta-
lonväen omat voimat 
tai ketteryys eivät rii-
tä. Lampun vaihtaminen kattoon ja ylhääl-
lä sijaitsevan ikkunan pesu voivat tuottaa 
ikäihmiselle vaikeuksia, samoin raskaan 
huonekalun siirto.

Ulkona talkoolaiset voivat leikata nur-
mikkoa tai haravoida.

Ryhmä mainostaa itseään kodin tavallis-
ten pikkukorjausten tekijänä, jolle riittävät 
pienet työkalut. Erityistä ammattitaitoa 
vaativat työt, esimerkiksi laatoituksen, he 
jättävät ammattilaisille kuten muuttokuor-
man tekemisenkin.

-Miesten talkooryhmässä on kymmen-
kunta tosi aktiivista jäsentä sekä muitakin 
lisävoimia. Heidän apunsa on tarkoitettu 

talkooryhmä taas valmiina

Oulun seurakuntien alueella asuville.
-Pidämme kokouksen torstaisin ja jaamme 

työt. Miesten työaika on arkipäivisin kello 
9-16, työtilaukset vastaanottava diakonia-
työntekijä Kaisa Jaakkola kertoo.

Työ on asiakkaille ilmaista, mutta va-
paaehtoisen korvauksenkin voi maksaa. Se 
menee talkoomiesten yhteiseen kassaan.

PirKKo PAAKKi

Miesten 
talkooryhmä kuljettaa mukanaan 
vain pienehköjä työkaluja, ei
ammattilaisten vehkeitä.
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Jouni Koskelalle 
avioparileirillä 
kirkastuneet 
asiat saivat hänet 
ryhtymään leirien 
vetäjäksi.

-L ähdin vaimoni Eijan 
kanssa avioliittolei-
rille omasta tarpeesta. 

Kolmen alle kouluikäisen lapsen 
isänä tein paljon töitä ja pinna 
oli kireällä. 

-Tajusin, että voisi olla toisin-
kin. Voisin tulla hyvin toimeen 
vaimon kanssa ja hoitaa perhet-
tä. Sellaiseen ei vain ollut eväitä, 
Jouni Koskela kertoo.

Kun leirin ensimmäisessä lu-
ennossa käsiteltiin ajankäyttöä ja 
asioiden tärkeysjärjestystä Koskela 
huomasi, että juuri ne asiat olivat 
pielessä hänen kohdallaan.

-Se kolahti. Asiat olivat käy-
tännönläheisiä, sellaisia, joihin 
voi itse vaikuttaa.

-Nyt käytän omia kokemuk-
sia esimerkkeinä avioparivii-
konloppuina ja leireillä, joita 
itse vedämme. Monet leiriläiset 
huomaavat, että samanlainen 
tilanne on heilläkin.

Kommunikaatiossa
oppimista

Ajankäytön ja tärkeysjärjestyk-
sen jälkeen seuraava askel on 

K ä Y t ä n n ö L L i n e n  A S i A  J o h t i  M U U t o K S e e n

Annanko aikaani
läheisilleni?

pohtia, miten kommunikaa-
tio sujuu. 

-Nykyajan koulutetuillakin 
ihmisillä on sen kanssa vielä op-
pimista. Perusasia, puhuminen 
ja kuunteleminen, on joskus 
vaikeaa, Koskela tietää.

Hänen mielestään avioparien 
pitäisi opiskella myös avioliiton 
kehityskaaren vaiheet.

-Symbioosiajan alkuhehkua 
seuraa puolisoiden itsenäisty-
minen. Kumppanuusvaihe tulee 
jos pääsee tulemaan. 

-Se on luonnollinen kehitys. 
Ihmiset eivät vain tunnu ym-
märtävän, että kahden itsenäi-
sen ihmisen yhdessäolo voi olla 
parempaa kuin konsanaan alku-
ajan ihanuus.

Mitä on
rakkaus?

Jouni ja Eija Koskelan ensim-
mäisestä avioliittoleiristä on ku-
lunut yli 20 vuotta. Tämän päi-
vän nuorilla pareilla on periaat-
teessa samanlaisia pulmia, mut-
ta ajan hektisyys näkyy lyhytjän-
nitteisyytenä.

-Vielä 1970- ja 80-luvuilla 
ihmiset sinnittelivät, Koskela 
muistaa.

Nykyään käsitellään myös sek-
suaalisuuteen liittyviä asioita, ei 
ainoastaan keski-ikäisten vaan 
yllättäen myös alle kolmikymp-
pisten ongelmia.

-Fyysiset jutut kyllä tiedetään, 
mutta rakkauden syvin olemus 
on hukassa. Ajatellaan, että rak-

kaudessa tunne on keskeinen 
asia. On se tärkeä, mutta kyse 
on kuitenkin tahdosta.
-Ajoittain parisuhteessa on tär-
keää, että yksinkertaisesti siede-
tään toista, mutta halutaan kui-
tenkin olla ja elää tämän toisen 
kanssa.

Suhde
vuosihuoltoon

Onko parisuhteen hoitamisen 
ideana sitten se, että yhdessä 
pysyminen on useimmiten on-
nellisinta kaikkien osapuolien 
kannalta?

-Kyse on ihmisten tärkeim-
mästä suhteesta, joka aloitetaan 
kahdestaan. Lapset ovat siinä 
mukana ehkä parikymmentä 
vuotta, mutta loppuaika viete-
tään jälleen kahdestaan, Jouni 
Koskela muistuttaa.

Monet ovat löytäneet suhteen 
huoltamisen työkalut avioparilei-
riltä. Koskelan mielestä ei kannata 
välittää aikansa eläneestä kysy-
myksestä, että ”meneekö teillä 
niin huonosti”. Joillekin leiriko-
kemus on niin miellyttävä, että 
he haluavat käyttää suhdettaan 
säännöllisesti vuosihuollossa.

PirKKo PAAKKi

Eija ja Jouni Koskela ovat Suomen 
Raamattuopiston perhetyönte-
kijöitä ja kuusilapsisen perheen 
vanhempia. He vierailivat äsket-
täin Kellonkartanossa johtamassa 
avioliiton huoltopäivän.

Kiimingin seurakunta järjes-
tää perheleirin Posion Lapi-
osalmella 18.-20.8. Leirillä 
ulkoillaan ja liikutaan luon-
nossa, askarrellaan sekä hil-
jennytään leirijumalanpalve-
lukseen. 

Leirin hinta on 40 euroa 
aikuisilta, 35 euroa 4-13 -vuo-
tiailta lapsilta ja ilmainen alle 4 
-vuotiaille. Leirihinta sisältää 

Valtakunnallinen, yhteiskristilli-
nen moottoripyöräkerho Gospel 
Riders kokoaa Euroopan kristilli-
set motoristikerhot Keuruulle elo-
kuun 4.-6. päiviksi.

EMC-ralliin (European Motor-
cyclists for Christ), odotetaan useita 
satoja motoristeja. Tapahtumassa 
musisoi Nina Åström, ja puhujina 
on kaksi motoristia, parantajapappi 
Seppo Juntunen ja lähetyslentäjä 

Kristilliset motoristit
Keuruulle

Roy Rissanen Suomen Lähetys-
seurasta.

Pohjois-Suomessa Gospel Riders 
on toiminut useita vuosia, ja jäseniä 
kerholla on täällä noin 470.

Ralli järjestetään Suomessa 
kymmenen vuoden tauon jälkeen. 
Tapahtumapaikka on Iso Kirja -
opisto Keuruulla. Lisätietoja EMC-
rallista saa kerhon internetsivuilta 
www.gospelriders.fi.

Kiiminkiläisille perheleiri 
Lapiosalmella

Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaakso-
jen tammenlehväsukupolven 
kristillis-isänmaallinen juhla-
päivä pidetään tänä vuonna 6. 
elokuuta Piippolassa.

Veteraaniväen keski-ikä on 
jo reilusti yli 80 vuotta. Kuten 
Siikalatvan seurakunnan kirk-
koherra, lääninrovasti Erkki 
Piri muistuttaa, nyt on kor-
kein aika rakentaa tietoisesti 
yhteyttä veteraaniväen sekä 
lasten ja nuorten välille.

-Lapset ja nuoret palve-
levat koko juhlapäivän ajan 
veteraaniväkeä muun muassa 
tarjoilemalla heille ruoan ja 
kahvin.

Jokilaaksojen veteraaniväen 
kristillis-isänmaallinen juhla 
pidetään vuosittain alueen eri 
seurakunnissa. Viime kesänä 

veteraaniväki kokoontui Meri-
järvelle.

-Juhla on arvokashenkinen ja 
viestii siitä, että veteraanit eivät 
missään vaiheessa ole kyseen-
alaistaneet kirkon merkitystä, 
Piri toteaa.

Juhlapäivän vietto alkaa 
jumalanpalveluksella Piippolan 
kirkossa kello 12, minkä jälkeen 
on ruokailu seurakuntakodin 
sekä Pentti Haanpään koulun 
tiloissa. Ruokailun jälkeen noin 
kello 14.30 alkaa juhla kirkossa. 
Juhlapuhujana on piippolalais-
syntyinen esikuntapäällikkö, 
evl. Hannu Pitkänen.

Juhlan jälkeen kokoonnutaan 
kahveille ruokailupaikkoihin. 
Kaikki ovat sydämellisesti ter-
vetulleita.

AnneLi LAUKKAnen

Jokilaaksojen veteraaniväen
juhla Piippolassa

kuljetuksen linja-autolla, majoi-
tuksen ja täyshoidon, ohjelman 
sekä vakuutuksen.

Leirille lähtee mukaan isosia, 
jotka toimivat koko leirin ajan 
perheen apuna. Ilmoittautu-
miset 4.8. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 8161 003. 
Lisätietoja voi kysellä 24.7. 
alkaen perhetyöntekijä Saija 
Kivelältä, p. 040 5609 678.

Pi
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Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momen-
tin mukaisesti 12.-13.11.2006 seurakun-
tavaalit, joissa vuoden 2007 alusta alka-
vaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jä-
sentä kirkkovaltuustoon. 

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 
§:ien mukaan vaalikelpoinen seurakun-
nan edellä mainittuun luottamustoimeen 
on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.09.2006 on mer-
kitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
jäseneksi;

2) joka on konfirmoitu viimeistään 
15.09.2006 mennessä;

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta 
tunnettu;

4) jolla on äänioikeus tässä tai jossakin 
muussa seurakunnassa; äänioikeus on jo-
kaisella Suomen ev.-lut. kirkon jäsenellä, 
joka 15.08.2006 on merkitty jonkun seu-
rakunnan läsnä olevaksi jäseneksi ja vii-
meistään 12.11.2006 mennessä täyttänyt 
18 vuotta;

5) joka ei ole holhouksen alainen;
6) joka on antanut kirjallisen suos-

tumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen; 

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momen-
tin mukaisesti 

12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa 
vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuotis-
kaudeksi valitaan 

27 jäsentä kirkkovaltuustoon.
KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 

§:ien mukaan vaalikelpoinen seurakun-
nan edellä mainittuun luottamustoimeen  
on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.09.2006 on mer-
kitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
jäseneksi; 

2) joka on konfirmoitu viimeistään 
15.09.2006 mennessä; 

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta 
tunnettu;

4) jolla on äänioikeus tässä tai jossakin 
muussa seurakunnassa; äänioikeus on jo-
kaisella Suomen ev.-lut. kirkon jäsenel-
lä, joka 15.08.2006 on merkitty jonkun 
seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi 
ja viimeistään 12.11.2006 mennessä on 
täyttänyt 18 vuotta;

5) joka ei ole holhouksen alainen; 
6) joka on antanut kirjallisen suos-

Hailuodon seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momen-
tin mukaisesti 12.-13.11.2006 seurakun-
tavaalit, joissa vuoden 2007 alusta alka-
vaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 11 jä-
sentä kirkkovaltuustoon. 

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 
§:ien mukaan vaalikelpoinen seurakun-
nan edellä mainittuun luottamustoimeen 
on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.09.2006 on mer-
kitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
jäseneksi;

2) joka on konfirmoitu viimeistään 
15.09.2006 mennessä;

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta 
tunnettu;

4) jolla on äänioikeus tässä tai jossakin 
muussa seurakunnassa; äänioikeus on jo-
kaisella Suomen ev.-lut. kirkon jäsenellä, 
joka 15.08.2006 on merkitty jonkun seu-
rakunnan läsnä olevaksi jäseneksi ja vii-
meistään 12.11.2006 mennessä täyttänyt 
18 vuotta;

5) joka ei ole holhouksen alainen;
6) joka on antanut kirjallisen suos-

tumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen; 

sekä
7) joka ei ole tämän seurakunnan vi-

ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasia-
kirja liitteineen mainittua vaalia varten 
on valitsijayhdistyksen asiamiehen tai 
tämän varamiehen toimesta annetta-
va ennen kello 16 syyskuun 15 päivänä 
2006 kirkkoherranvirastoon, joka on 
auki maanantaisin ja perjantaisin kello 
9.30-12.00 paitsi 15.9. kello 9.30-16.00. 
Kirkkoherranviraston osoite on Luovontie 
52, 90480 Hailuoto.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
jojen lomakkeita liitteineen on saatavana 
kirkkoherranvirastosta.

Hailuoto 29.5.2006

Hailuodon seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:  
                  

Puheenjohtaja Jorma Sipilä
Sihteeri Matti Keskinen

K U U L U t U S

K U U L U t U S

sekä
7) joka ei ole tämän seurakunnan vi-

ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja 
liitteineen mainittua vaalia varten on valit-
sijayhdistyksen asiamiehen tai tämän va-
ramiehen toimesta annettava ennen kel-
lo 16 syyskuun 15 päivänä 2006 kirkko-
herranvirastoon, joka on auki maanan-
taisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin kello 10.00-14.00 sekä torstai-
sin kello 10.00-17.00 sekä perjantaina 
15.9.2006 klo12.00-16.00. Kirkkoherran-
viraston osoite on Kirkkotie 10, 90830 
Haukipudas.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
jojen lomakkeita liitteineen on saatavana 
kirkkoherranvirastosta.

Haukipudas 8.6.2006

Haukiputaan seurakunnan vaalilauta-
kunnan puolesta;

Puheenjohtaja Jaakko Kaltakari

Limingan seurakunnassa toimitetaan 
12.–13.11.2006 seurakuntavaalit kirkko-
valtuuston jäsenten valitsemiseksi vuoden 
2007 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi. 
Tämän johdosta ilmoitetaan:

1) että kirkkovaltuustoon valitaan 19 
jäsentä;

2) että vaalikelpoinen seurakunnan 
luottamustoimeen on kristillisestä va-
kaumuksesta tunnettu seurakunnan 
konfirmoitu jäsen, jolla on äänioikeus 
(äänioikeus on henkilöllä, joka on täyttä-
nyt 18 vuotta viimeistään ensimmäisenä 
vaalipäivänä ja on merkitty seurakunnan 
läsnä olevaksi jäseneksi viimeistään vaa-
livuoden elokuun 15. päivänä), joka ei 
ole holhouksen alainen, joka on antanut 
suostumuksensa ehdokkaaksi asettami-

K U U L U t U S   

seen ja joka ei ole tämän seurakunnan 
viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
päätoiminen työntekijä;

3) että valitsijayhdistysten perustamis-
asiakirjat kirkkovaltuuston jäsenten vaalia 
varten on annettava kirkkoherranvirastoon 
viimeistään 15.9.2006 ennen klo 16.00.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostu-
mus ja vakuutus – lomakkeita, valitsi-
jayhdistyksen perustamisasiakirjoja sekä 
valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus 
– lomakkeita on saatavana kirkkoherran-
virastosta sen aukioloaikana.

Liminka 27.6.2006

Vaalilautakunta

Kiimingin seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain (KL) 8 luvun 2§:n 1 momen-
tin mukaisesti  12 -13.11.2006 seurakun-
tavaalit, joissa vuoden 2007 alusta alka-
vaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jä-
sentä.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 
§:ien mukaan vaalikelpoinen seurakun-
nan edellä mainittu luottamustoimeen 
on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.09.2006 on mer-
kitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
jäseneksi;

2) joka on konfirmoitu viimeistään 
15.09.2006 mennessä;

3) joka on kristillisestä vakaumukses-
taan tunnettu;

4) jolla on äänioikeus tässä tai jossa-
kin muussa seurakunnassa; äänioikeus 
on jokaisella Suomen evl.-lut. kirkon 
jäsenellä, joka  15.08.2006 on merkitty 
jonkun seurakunnan läsnä olevaksi jäse-
neksi ja viimeistään 12.11.2006 mennessä 
on täyttänyt 18 vuotta;

5) joka ei ole holhouksen alainen;

6) joka on antanut kirjallisen suostu-
muksen ehdokkaaksi asettamiseen; sekä

7) joka ei ole tämän seurakunnan vi-
ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
päätoiminen työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
ja liitteineen mainittua vaalia varten on 
valitsijayhdistyksen asiamiehen tai tämän 
varamiehen toimesta annettava viimeis-
tään ennen kello 16 syyskuun 15  päivänä 
2006 kirkkoherranvirastoon, joka on auki 
maanantaista perjantaihin kello 9 –16 sekä 
keskiviikkona 9 –17. Kirkkoherranviraston 
osoite on Kirkkotie 6, 90900 KIIMINKI.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
jojen lomakkeita liitteineen on saatavana 
kirkkoherranvirastosta.

Kiimingissä 28.06.2006

Kiimingin seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Lauri Mikkonen

K U U L U t U S

tumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen; 
sekä

7) joka ei ole tämän seurakunnan  vi-
ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja 
liitteineen mainittua vaalia varten on va-
litsija-yhdistyksen asiamiehen tai tämän 
varamiehen toimesta annettava viimeis-
tään ennen  kello 16 syyskuun 15 päivänä 
2006 kirkkoherranvirastoon, joka on auki 
maanantaista perjantaihin klo 9-15 ja li-
säksi torstaina klo 15-17 sekä 15.09.2006 
kello 9-16. Kirkkoherranviraston osoite 
on Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
jojen lomakkeita liitteineen on saatavana 
kirkko-herranvirastosta.

Kempele  13.7.2006

Kempeleen seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Taavi Jarva

K U U L U t U S   

Syksyn seurakuntavaalien ennakko-
äänestykseen on aikaa noin kolme 
kuukautta, mutta valitsijayhdistys-
ten tulee jättää vaalilistansa oman 
seurakunnan kirkkoherranviras-
toon jo seitsemän viikon kuluttua, 
viimeistään maanantaina 15.9.

Valitsijayhdistyksen perustami-
seen tarvitaan 10 äänioikeutettua 
seurakunnan jäsentä. Tämän au-
keaman kulutuksista selviää, mil-
laiset vaatimukset ehdokkaiden on 
täytettävä.

Seurakuntien päättäjiksi etsitään 
eri taustoista tulevia ja monenikäi-

S e U r A K U n tAvA A L i t  L ä h e S t Y v ä t

ehdokkaista 
päätettävä nyt

siä ihmisiä, jotka edustavat laajasti 
kaikkia seurakuntalaisia.

Luottamushenkilölle tarjotaan mah-
dollisuus vaikuttaa seurakuntansa 
toiminnan suunnitteluun ja kehit-
tämiseen, painopistealueiden va-
lintaan, rakentamiseen ja virkojen 
täyttöön. Hän saa myös osallistua 
kirkolliskokousedustajien ja piis-
pan valintaan.

Lisätietoja vaaleista saa interneto-
soitteista evl.fi/vaalit sekä Nuorten 
aikuisten vaikuttamisryhmä NA-
VI:n verkkosivuilta www.nuorten-
keskus.fi
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Siikajoen seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain 8 luvun 2§:n 1. momentin mu-
kaisesti 12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, 
joissa vuoden 2007 alusta alkavaksi neli-
vuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirk-
kovaltuustoon. KL:n 7 luvun 3§:n sekä 
8 luvun 3 ja 4 §:ien mukaan vaalikelpoi-
nen seurakunnan edellä mainittuun luot-
tamustoimeen on ehdokas,

1)   joka viimeistään 15.9.2006 on mer-
kitty tämän seurakunnan läsnä

olevaksi jäseneksi
2)  joka on konfirmoitu viimeistään 

15.9.2006 mennessä
3)  joka on kristillisestä vakaumukses-

taan tunnettu
4) jolla on äänioikeus tässä tai jossa-

kin muussa seurakunnassa: äänioikeus 
on jokaisella Suomen ev.-lut. kirkon jä-
senellä, joka 15.8.2006 on merkitty jon-
kun seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi 
ja viimeistään 12.11.2006 mennessä on 
täyttänyt 18 vuotta

5) joka ei ole holhouksen alainen
6) joka on antanut kirjallisen suos-

tumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 

sekä
7) joka ei ole tämän seurakunnan vi-

ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
ja liitteineen mainittua vaalia varten on 
valitsijayhdistyksen asiamiehen tai tä-
män varamiehen toimesta annettava vii-
meistään ennen klo 16 syyskuun 15. pnä. 
2006 kirkkoherranvirastoon, joka on auki 
maanantaisin klo 12-17, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9-12, sekä 15.9.2006 
klo 9-16.  Kirkkoherranviraston osoite 
on Pappilankuja 12, 92320 SIIKAJOKI. 
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
jojen lomakkeita liitteineen on saatava-
na kirkkoherranvirastosta.

Siikajoki 21.6.2006

Siikajoen seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Reino Tanjunen

K U U L U t U S  

K U U L U t U S

Rantsilan seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momen-
tin mukaisesti 12.11.2006 seurakuntavaa-
lit, joissa vuoden 2007 alusta alkavaksi ne-
livuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirk-
kovaltuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 
§:ien mukaan vaalikelpoinen seurakun-
nan edellä mainittuun luottamustoimeen 
on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.09.2006 on mer-
kitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
jäseneksi; 

2) joka on konfirmoitu viimeistään 
15.09.2006 mennessä; 

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta 
tunnettu;

4) jolla on äänioikeus tässä tai jossa-
kin muussa seurakunnassa; äänioikeus 
on jokaisella Suomen ev.-lut. kirkon jä-
senellä, joka 15.08.2006 on merkitty jon-
kun seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi 
ja viimeistään 12.11.2006 mennessä on 
täyttänyt 18 vuotta;

5) joka ei ole holhouksen alainen; 
6) joka on antanut kirjallisen suos-

tumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen; 
sekä

7) joka ei ole tämän seurakunnan vi-
ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja 
liitteineen mainittua vaalia varten on va-
litsijayhdistyksen asiamiehen tai tämän 
varamiehen toimesta annettava viimeis-
tään ennen kello 16 syyskuun 15 päivänä 
2006 kirkkoherranvirastoon, joka on auki 
maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja 
torstaisin kello 9-12 sekä 15.09.2006 kel-
lo 12-16. Kirkkoherranviraston osoite on 
Rantsilanraitti 10, 92500 Rantsila.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
jojen lomakkeita liitteineen on saatavana 
kirkkoherranvirastosta.

Rantsila 19.07.2006. 

Rantsilan seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Raimo Karpakka

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momen-
tin mukaisesti

12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, joissa 
vuoden 2007 alusta alkavaksi nelivuo-
tiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirkko-
valtuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 
§:ien mukaan vaalikelpoinen seurakun-
nan edellä mainittuun luottamustoimeen 
on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.09.2006 on 
merkitty tämän seurakunnan läsnä ole-
vaksi jäseneksi; 

2) joka on konfirmoitu viimeistään 
15.09.2006 mennessä; 

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta 
tunnettu;

4) jolla on äänioikeus tässä tai jossa-
kin muussa seurakunnassa; äänioikeus 
on jokaisella Suomen ev.-lut. kirkon jä-
senellä, joka 15.08.2006 on merkitty jon-
kun seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi 
ja viimeistään 12.11.2006 mennessä on 
täyttänyt 18 vuotta;

5) joka ei ole holhouksen alainen; 

6) joka on antanut kirjallisen suos-
tumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen; 
sekä

7) joka ei ole tämän seurakunnan vi-
ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasia-
kirja liitteineen mainittua vaalia varten 
on valitsijayhdistyksen asiamiehen tai 
tämän varamiehen toimesta annettava 
viimeistään ennen kello 16 syyskuun 15. 
päivänä 2006 kirkkoherranvirastoon, joka 
on auki maanantaista perjantaihin kello 
9-14 sekä 15.09.2006 kello 9 -16. Kirk-
koherranviraston osoite on Varsitie 12, 
93100 Pudasjärvi.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
jojen lomakkeita liitteineen on saatavana 
kirkkoherranvirastosta.

Pudasjärvi 11.07.2006.

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja   Juha Kukkurainen

K U U L U t U S  

Lumijoen seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain 8 luvun 2§:n 1 momentin mu-
kaisesti 12.-13.11.2006 seurakuntavaalit, 
joissa vuoden 2007 alusta alkavaksi neli-
vuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirk-
kovaltuustoon. KL:n 7 luvun 3§:n sekä 
8 luvun 3 ja 4 §:ien mukaan vaalikelpoi-
nen seurakunnan edellä mainittuun luot-
tamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.09.2006 on mer-
kitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
jäseneksi

2) joka on konfirmoitu viimeistään 
15.09.2006 mennessä

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta 
tunnettu

4) jolla on äänioikeus tässä tai jossakin 
muussa seurakunnassa: äänioikeus on jo-
kaisella Suomen ev.-lut- kirkon jäsenel-
lä, joka 15.08.2006 on merkitty jonkun 
seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi ja 
viimeistään 12.11.2006 mennessä on täyt-
tänyt 18 vuotta

5) joka ei ole holhouksen alainen
6 joka on antanut kirjallisen suos-

tumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 

sekä
7) joka ei ole tämän seurakunnan vi-

ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasia-
kirja liitteineen mainittua vaalia varten 
on valitsijayhdistyksen asiamiehen tai tä-
män varamiehen toimesta annettava vii-
meistään ennen klo 16 syyskuun 15. pnä. 
2006 kirkkoherranvirastoon, joka on auki 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo 9-14, sekä 15.09.2006 klo 9-16. 
Kirkkoherranviraston osoite on Touko-
lantie 3, 91980 LUMIJOKI.  Valitsijayh-
distyksen perustamisasiakirjojen lomak-
keita liitteineen on saatavana kirkkoher-
ranvirastosta.

Lumijoki 03.07.2006

Lumijoen seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Markku Tölli

K U U L U t U S  

Muhoksen seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momen-
tin mukaisesti 12.-13.11.2006 seurakun-
tavaalit, joissa vuoden 2007 alusta alka-
vaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jä-
sentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 
§:ien mukaan vaalikelpoinen seurakun-
nan edellä mainittuun luottamustoimeen   
on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.09.2006 on mer-
kitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
jäseneksi; 

2) joka on konfirmoitu viimeistään 
15.09.2006 mennessä; 

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta 
tunnettu;

4) jolla on äänioikeus tässä tai jossa-
kin muussa seurakunnassa; äänioikeus 
on jokaisella Suomen ev.-lut. kirkon jä-
senellä, joka 15.08.2006 on merkitty jon-
kun seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi 
ja viimeistään 12.11.2006 mennessä on 
täyttänyt 18 vuotta;

5) joka ei ole holhouksen alainen; 
6) joka on antanut kirjallisen suos-

tumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen; 

sekä
7) joka ei ole tämän seurakunnan vi-

ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja 
liitteineen mainittua vaalia varten on va-
litsijayhdistyksen asiamiehen tai tämän 
varamiehen toimesta annettava viimeis-
tään ennen   kello 16 syyskuun 15 päi-
vänä 2006 kirkkoherranvirastoon, joka 
on auki maanantaista  perjantaihin kel-
lo 9-13 sekä keskiviikkoisin kello 16.00-
17.00  sekä 15.09.2006 kello 12-16. Kirk-
koherranviraston osoite on Muhostie 7 
B, 91500 Muhos.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
jojen lomakkeita liitteineen on saatavana 
kirkko-herranvirastosta.

Muhos  18.07.2006. 

Muhoksen seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

K U U L U t U S  

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan 
kirkkolain (KL) 8 luvun 2 §:n 1 momen-
tin mukaisesti 12.-13.11.2006 seurakun-
tavaalit, joissa vuoden 2007 alusta alka-
vaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jä-
sentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 
§:ien mukaan vaalikelpoinen seurakun-
nan edellä mainittuun luottamustoimeen 
on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.09.2006 on mer-
kitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi 
jäseneksi;

2) joka on konfirmoitu viimeistään 
15.09.2006 mennessä;

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta 
tunnettu;

4) jolla on äänioikeus tässä tai jossa-
kin muussa seurakunnassa; äänioikeus 
on jokaisella Suomen ev.-lut. kirkon jä-
senellä, joka 15.08.2006 on merkitty jon-
kun seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi 
ja viimeistään 12.11.2006 mennessä on 
täyttänyt 18 vuotta;

5) joka ei ole holhouksen alainen;
6) joka on antanut kirjallisen suos-

tumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen; 

sekä
7) joka ei ole tämän seurakunnan vi-

ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
ja liitteineen mainittua vaalia varten on 
valitsijayhdistyksen asiamiehen tai tämän 
varamiehen toimesta annettava viimeis-
tään ennen kello 16 syyskuun 15 päivä-
nä 2006 kirkkoherranvirastoon, joka on 
auki maanantaista perjantaihin kello 9-
14 sekä lisäksi torstaina klo 15.00-17.00 
sekä 15.09.2006 kello 9.00-16.00. Kirk-
koherranviraston osoite on Mankilantie 
1, 91800 Tyrnävä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir-
jojen lomakkeita liitteineen on saatavana 
kirkko-herranvirastosta.

Tyrnävä 26.06.2006.

Tyrnävän seurakunnan vaalilautakun-
nan puolesta:

Puheenjohtaja Leila Ikonen

K U U L U t U S 
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Anita Junttila, 50, oli aito 
kaupunkilainen, kun hän 
muutti vuonna 1978 Oulun 
Kastellista Temmeksen 
Ojakyläntielle maalaistaloon.
Hän on ollut oman tiensä 
kulkija, vaikka muutaman 
kerran tekeväistä emäntää 
on neuvottu ”ettei täällä 
Temmeksellä ole noin
ruukattu tehdä”.

S eppo ja Anita Junttilan kodissa on 
rauhallista. Kello raksuttaa seinäl-
lä. Kaksi kärpästä surisee ikkunalla, 
josta kuuluu vaimeasti traktorin ää-

ni ja lehmän ammuntaa. Viereisellä maan-
tiellä suhahtelee tasaisesti autoja lähes 200 
vuotta vanhan talon ohi.

Talon emäntä Anita Junttila kuuntelee 
hieman hämillään Sissi-koiran kanssa hil-
jaisuutta.

Mitään traagista ei ole tapahtunut - vain 
se tavallinen tarina: lapset ovat lentäneet 
pesästään. Ainaiseen ääneen ja touhuun tot-
tuneet vanhemmat ovat jääneet tänä kesänä 
ensimmäistä kertaa kahdestaan.

Hetken aikaa kesäkuussa taloon toivat 
tutunoloisen vilinän Anita Junttilan siskon 
lapset Etelä-Suomesta. He ovat talon var-
moja ja kaivattuja kesävieraita.

Hiljaisuus ei tarkoita, että Junttiloilla ol-
taisiin laiskoina, ja talonväki istuisi kuun-
telemassa kellonlyöntejä.

Seppo Junttila tekee heinää. Emäntä odottaa 
iltalypsyn alkamista. Molemmat ovat olleet 
jalkojen päällä aamuaikaisesta. Kuumana 
päivänä se on tuonut hien kasvoille.

15-vuotias tyttö
löysi oman poikansa

Sen verran Anita Junttilalla on iltapäiväl-
lä aikaa, että hän ehtii kertoa, miten ou-
lulaistyttö päätyi Temmekselle maatalon 
emännäksi.

Rakkaus syttyi, kun 15-vuotias Anita oli 
rippikoulun käytyään saanut vanhemmiltaan 
luvan lähteä kaupungille. Siellä oli myös 
Seppo Junttila kaverinsa kanssa.

-Myöntäisiköhän tuo, että oli siellä tyttöjä 
katsomassa, Anita Junttila nauraa.

Hän kertoo hymyssä suin, miksi ihastui 
Seppoon: mies oli niin tavallinen eikä les-
ottanut millään lailla.

Seurustelua kesti muutaman vuoden ja 
sitten mentiin kihloihin. Pian häiden jäl-
keen he ostivat Sepon mummolan Oja-
kyläntieltä kodikseen. Talossa asui silloin 
myös Sepon äiti.

80-luvun alussa syntyivät Samppa ja Ans-
si. Hieman myöhemmin Artturi ja sitten 
Anna Stina.

Luulisi, että siinä olisikin riittävästi työmaata 
navettahommineen nuorelle äidille.

Anita Junttilalla riitti kuitenkin energiaa 
mm. seurakunnan luottamustehtäviin. Hän 
vaipoitti lapset, kävi navetassa, ja sitten au-
to starttasi älyttömällä kiireellä, niin kuin 
hän itse sanoo, Tyrnävälle seurakunnan 
kokouksiin.

Alkuhartaus
rauhoitti

Ojakyläntiellä puhutaan kauniisti seurakun-
nasta. Vaikka kiireinen kirkkovaltuutettu tu-
li kokouksiin viime tipassa, sydämenlyönnit 
rauhoittuivat alkuhartauden aikana.

Seurakunnassa toimiminen tuntui hyvältä 
ja luonnolliselta. Omassa mummolassaan 

tavallista tarvitaan kirkossa

Iisalmella hän oli tottunut, että uskonasiat 
kuuluvat mutkattomasti elämän arkeen. 

Anita Junttila ei kuulu mihinkään herä-
tysliikkeeseen, hänen taustansa on Kastel-
lin tyttökerhossa. Siitä hän kertoo ylpeänä. 
Kerho oli hyvä kasvunpaikka.

Energinen perheenäiti suostui luottamus-
tehtäviin, koska tunsi, että 

oli tavallisena leipurin tyttönä aina kel-
vannut seurakunnalle. 

Tavallisuus onkin Tyrnävän kirkkoval-
tuutetun ”vaalilause”.

-Seurakunnan luottamushenkilöihin 
tarvitaan laaja skaala ihmisiä, meitä aivan 
tavallisiakin. Innokkuus riittää aluksi. Seu-
rakunnat kouluttavat ja neuvovat luotta-
mushenkilöitään. Päätöksiä ei tarvitse tehdä 
tietämättömänä.

-Itse en hätäile osaamistani. Kirkko on ollut 
ennen minua ja on minun jälkeenikin.

temmesläiset ovat
pitäneet puolensa

Anita Junttila ajattelee, ettei vuonna 2001 
tapahtunut Tyrnävän ja Temmeksen yh-
distyminen ole vienyt heitä isossa pitäjässä 
lapsipuolen asemaan.

-Ainahan täältä on pitänyt jonnekin läh-
teä hakemaan palveluja. Olipa sitten kyse 

Junttiloiden pihalla on hiljaista, kun lapset ovat lähteneet omille teilleen. onneksi suomenlapinkoira Sissi paimentaa kuuliaisesti talon 
emäntää.
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PA Lv e L U h A K e M i S t o

iLMoitA rAUhAn 
tervehdYKSeSSä!

Valtakunnallinen
ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt/

Sirkka-Liisa Hänninen,
p. 0207 54  2296

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen ilmoitusmyynti:
Maire Laakso, p. (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

tavallista tarvitaan kirkossa
terveydenhoidosta tai vaikkapa maaseutu-
neuvontapalveluista.

Kappelineuvosto on hyvä yhdistymisen 
malli. Kyläläiset ovat neuvostossa aktiivisia. 
Nelostien varrella olevassa pitäjässä veisataan 
virsiä ja kuunnellaan Sanaa. 

Yhdistymisen jälkeen kauppareissuilla har-
miteltiin, kun jumalanpalvelus oli omassa 
kirkossa vain joka toinen viikko.

Anita Junttila ei rutise: kirkonpenkeillä on 
hyvin tilaa silloin kun pappi tulee kuuluisan 
silinterihattuisen vaivaisukon vartioimaan 
puukirkkoon.

Miehiä kun saisi vielä toimintaan mukaan. 
Suunnitteilla on isä-poika –kerho.

-Miehet luulevat, että seurakuntatyö on 
jotenkin tavallista kummallisempaa, en-
nakkoluulojen puistelemiseen valmis val-
tuutettu ajattelee.

”Siellähän juteltiin aivan jokapäiväisista 
asioista”, totesi Anita Junttilan oma mies, 
kun uskaltautui mukaan luottamushenki-
löiden retkelle.

Soppa syötiin
autossa

Kun lapset olivat nuoria, äiti odotti heitä 
koulun kujansuussa. Auto suuntasi kau-
punkiin lasten kuoro- ja urheiluharrastuk-
siin. Silloin tunnit meinasivat loppua kes-

ken, kuski myöntää. Välillä lapset söivät päi-
välliskeiton autossa.

Lasten tekemisiltä ja seurakunnalta aikaa 
on riittänyt osallistua maatalousnaisten, 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) 
ja 4H:n toimintaan. 

Anita Junttila on tehnyt ja kulkenut niin 
kuin on halunnut. Nuorta temmesläistä 
hieman ojennettiin alkuvuosina toteamalla 
”ettei täällä Temmeksellä ole noin ruukat-
tu tehdä”. Neuvot eivät ole jääneet kipeiksi 
muistoiksi.

Näpäytyksen saanut ajattelee rauhallises-
ti: Olen mikä olen. Hyvässä tahdossa olen 
tekemiseni tehnyt. 

Anita Junttilasta kuulee, että hän rakastaa 
perhettään. Sen tärkeyttä hän on korosta-
nut lapsilleenkin. Perhe on ennen kaikkea 
muuta.

Kodin jääkaapin oveen on kiinnitetty si-
kin sokin papereita. Yksi niistä on MLL:n 
esite. Siinä lukee Onni löytyy arjesta. Arki 
löytyy kotoa.

Pärjääminen lähtee kotoa, hiljentyneessä 
talossaan hyörivä äiti uskoo. 

Silloin tällöin auto kaartaa isolta pihal-
ta maantielle ja sieltä kirkkoon. Siellä hän 
kuulee hyviä sanoja, jotka tuntee voimaan-
nuttaviksi. Kirkkotieltä kotiin kaartaa le-
vollinen ajaja.

riittA hirvonen

Lehmien hoitaminen on nykyisin
Anita Junttilan päävastuulla. 
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27.7.-10.8.2006 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

t ä M ä  v i r S i

(erKKi MeLArtin 1923, dietrich BonhoeFFer 1944. SUoM. 
AnnA-MAiJA rAittiLA 1980. virSiKirJAAn 1986)

Toimistosihteeri Anna-Maija Vuorma pitää erityisen paljon 
virrestä 600: Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan.

-Se on kaunis virsi, josta tulee todella se tunne, että tässä 
maailmassa Jumala siunaa ja varjelee meitä aina. Vaikka kuinka 
kävisi, saamme luottaa itsemme, läheisemme ja kaikki ihmiset 
Jumalan huolenpitoon.

Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan, olemme kaikki hiljaa 
kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä 
uuteen aikaan nyt.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

000

Oulunsalo soi su 30.7. 
klo 15.30, Janne Ta-
teno, viulu ja Ayumi 
Hirahara, piano. Oh-
jelma 12 e/5 e.
Sanajumalanpalvelus 
su 30.7. klo 18, Vesa Äärelä.
Messu su 6.8. klo 10, Matti Keskinen.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 8.8. klo 
18.30 srk-salissa. 
Saarenkartanon hartaus to 10.8. klo 
14.30. 
Ry:n toimintaa: Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä ja kesäseurat su 6.8. klo 
12.30.

Sanajumalanpal-
velus kirkossa su 
30.7. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna 
Kaltakari, kanttorina 
Taru Pisto.
Messu kirkossa su 6.8. klo 10, liturgia 
Jouni Riipinen, saarna Vähäkangas, 
kanttorina Pohjola. Konfirmoitavana 
haukiputaalaiset ja kiiminkiläiset 
vaellusrippikoululaiset.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
27.7. klo 20, Sirkka Rautakoski, mez-
zosopraano ja Ari Rautakoski, urut. 
Iltahartaus Arto Nevala. Kahvitarjoilu 
tapulissa lähetystyön hyväksi ennen 
tilaisuuksia klo 19.30 ja tilaisuuksien 
jälkeen. Kotiseutumuseo avoinna 
ennen sävelhartauksia.
Barokkitaiturit-konsertti kirkossa 
ti 1.8. klo 20. Baccano-barokkiyhtye: 
Mervi Kinnarinen, viulu, Jussi Seppä-
nen, sello, Hanna Haapamäki, nokka-
huilu, Markku Mäkinen, cembalo ja 
urut sekä Petri Kumela, barokkikitara. 
Konsertti liittyy Oulunsalo Soi -mu-
siikkijuhliin. Ohjelma 10/5 e. Huom. to 
3.8. ei ole kesäillan sävelhartautta.
Rintamaveteraanien kesäpäivä Kellon 
srk-kodissa ti 8.8. klo 14. Opettaja 
Heikki Pöyhtäri kertoo sanoin ja 
kuvin jatkosodan tapahtumista ja 
taisteluista. Tervetuloa veteraanit ja 
kannattajajäsenet puolisoineen sekä 
veteraanien lesket. Järj. Haukiputaan 
Rintamaveteraanit ja seurakunta.
Nuotioilta Halosenniemessä Koljon 
majalla ti 8.8. klo 18.
Kouluun lähtevien siunaaminen 
kirkossa ke 9.8. klo 18, jonka jälkeen 
mehu- ja kahvitarjoilu srk-keskuk-
sessa.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
10.8. klo 20, Juhani Alakärppä, baritoni 
ja Markus Vaara, urut. Iltahartaus 
Pekka Siljander.
Rantapohjan seurakuntien yhteinen 
omaishoitajien leiri 16.-17.8. Ison-
niemen leirikeskuksessa.  Leiri alkaa 
ke 16.8. klo 10 ja päättyy to 17.8. klo 
15. Leirimaksu 10 e peritään leirin 
alkaessa. Mukaan leirille henkilökoh-

taisen varustuksen lisäksi varattava 
liinavaatteet. Kuljetus Isolleniemelle 
järjestetään tarpeen mukaan. Ilmoit-
tautumiset 8.8. mennessä diakoniatoi-
mistoon p. 547 2636 pe klo 9-11.
Seurakunnan päiväkerhoihin il-
moittautuminen on ma 7.8. klo 10-
15. Kerhoihin otetaan v. 2000-2003 
syntyneitä lapsia. Kerhoryhmät täy-
tetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautua voi puhelimitse seuraa-
vasti:  kirkonkylällä, vanha srk-koti 
p. 040 547 1472, Kellon srk-koti p. 
045 657 7426, Jokelan vanha koulu 
p. 040 512 8224 ja Martinniemen 
srk-koti p. 542 5489. Kiviniemen 
alueen perhepäivähoidossa olevat 
lapset voivat ilmoittautua Kiviniemen 
kerhonumeroon p. 040 848 5645. Koti-
hoidossa olevat kiviniemeläiset lapset 
ovat tervetulleita Kellon srk-kodissa 
pidettävään kerhoon. Ilmoittautua 
voi myös henkilökohtaisesti käymällä 
Martinniemen ja Kellon srk-kodissa 
ja Jokelan vanhalla koululla klo 10-12, 
Kiviniemen kerhossa, Kiviniementie 
202:ssa klo 10-11 sekä kirkonkylällä 
vanhalla srk-kodilla (srk-keskuksen 
takana) klo 10-15. Kerhomaksu on 
kaksi kertaa viikossa käyviltä kerholai-
silta 17 e/kerhovuosi ja kerran viikossa 
käyviltä 10 e/kerhovuosi. Maksusta 
voi anoa vapautusta kerhoista saata-
villa lomakkeilla. Päiväkerhot alkavat 
viikolla 34.
Perhekerhot alkavat viikolla 35. 
Kokoontumisajat ilmoitetaan myö-
hemmin. Perhekerhoihin ei tarvitse 
erikseen ilmoittautua.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan cd-levyä myyvät kuorolai-
set, Haukiputaan kirkkoherranvirasto, 
Haukiputaan Kirja ja Lahja. Levyn voi 
ostaa myös Haukiputaan kirkosta auki-
oloaikana ja kesäillan sävelhartauksien 
yhteydessä sekä Oulun Kirjakauppa 
Bibliasta ja Musiikki-Kullaksesta. Cd:n 
hinta on 18 e.
Haukiputaan kirkko on tiekirkko 
ja se on avoinna ma-pe klo 10-18 
hiljentymistä ja tutustumista varten 
31.8. saakka.
Kellonkartanon toimintaa: Punainen 
lanka -Sillat VT:n ja UT:n välillä 29.-
30.7., teol. tri Erkki Ranta. Totuus ja 
Harhat 5.-6.8., Hannu Kippo, Tapio 
Pokka.
Rauhanyhdistyksen toimintaa:  Hau-
kipudas: seurat hoivaosastolla su 30.7. 
klo 16, Juha Kaarivaara, Jokikylä: ke-
säseurat ry:llä 5.-6.8., puhujina Mikko 
Kamula ja Veijo Sydänmetsä. La 5.8. 
klo 18, alkuhartaus Pekka Hintikka, su 
6.8. klo 13 ja klo 18, nuotioilta Sanna 
ja Pekka Rehulla pe 11.8.
Kuollut: Tyyne Sofia Ittonen 90 v, Hel-
mi Sofia Pennanen 82 v, Hannu Urpo 
Pietilä 71 v, Kaija Maritta Wennström 
54 v, Simo Eerikki Haapalahti 44 v, 
Mikko Antero Nehvonen 27 v.
Avioliittoon kuulutettu: Ismo Tapani 
Pentti ja Katri Elisabet Soronen. Salva-
dor Vega Diaz ja Anne-Maarit Tellervo 
Nehvonen. Jouni Kalevi Hanhiluoto 
ja Jaana Kristiina Liukkonen. Raimo 

Juhani Kelho ja Iiris Aulikki Heinonen. 
Ari Tapani Raistakka ja Taina Irmeli 
Vääräniemi. Timo Pentti Riutta ja Soila 
Emilia Rekilä. Jukka Pekka Niiranen 
ja Päivi Tuulikki Jurvakainen. Jaakko 
Tapio Jylhänkangas ja Marjaana Elise 
Huttu. Henri Juhani Karvonen ja Anne 
Maarit Torssonen. Jukka Tapio Lappa-
lainen ja Eija Inkeri Kortetjärvi.
Kastettu: Juho Olavi Petteri Larinen, 
Niila Viljami Aapajärvi, Ville-Petteri 
Palsa, Julia Alexandra Soronen, Erika 
Katariina Käkelä, Vilja Anni-Lyydia 
Mielikäinen, Annukka Tuuli Maria Jyl-
hänkangas, Iina-Anneli Nehvonen.

Sanajumalanpalvelus 
su 30.7. klo 10 van-
hassa kirkossa. Toim. 
Mikkonen,  kantt. Pa-
lola. Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Messu su 6.8. klo 10 
vanhassa kirkossa. Toim. Tuisku, avust. 
Korpela, kantt. Palola. Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle.
Oulunsalo soi -tapahtuman Kem-
peleen konsertti vanhassa kirkossa ke 
2.8. klo 18.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa.
Pekka Jauhiaisen lasiveistoksia Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa 4.7.-31.8.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kempeleen kirkot tiekirkkoina 10.6.-
13.8. Avoinna ma-pe klo 10-18 ja la-su 
klo 12-18.
Liikuntarajoitteisten eläkeläisten 
kesäpäivä Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa ti 15.8. klo 10-15. 
Ilmoittautumiset 7.8. mennessä Soile 
Pakkanen, p. 040 779 0367 tai Sirkku 
Määttä, p. 040 779 0368. Kuljetus ja 
tarvittaessa avustaja järjestetään.
Nuoret: Elokuun ensimmäisen viikon 
nuorten menot peruttu.
Kempeleen nuorten matka RistiRock 
-tapahtumaan Tampereelle la 26.8. 
Ilmoittautumiset 11.8. mennessä. 
Hinta 20 e.
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 30.7. 
klo 17 seurat ry:llä ja su 6.8. klo 17 
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 6.8. klo 
13 lähetysseurat Murron rukoushuo-
neella.
Kastetut: Aarno Johannes Luukkonen, 
Siiri Sofia Komulainen, Mirabella Iina 
Anniina Jalonen, Helmi Adalmiina 
Huuskonen, Aleksi Juho Robert Park-
kisenniemi, Helka Sylvia Luokkala, 
Helmi Linnea Kristiina Tolonen, Roope 
Olavi Juhanpoika Timoniemi.
Vihitty: Samuli Matti Johannes 
Kirkkomäki ja Kati Maija Susanna 
Piukkala. Tomi Heikki Juhani Isoahde 
ja Susanna Katriina Myllymäki. Antti 
Markus Parviainen ja Mari Johanna 
Tulla. Hannu Pekka Topias Koskinen 
ja Anne-Mari Rasinkangas.
Kuollut: Pekka Juhani Jaakola, 49 v, 
Antti Kaarlo Ilmari Matinlassi, 66 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Liminka

Lumijoki

Hartaus to 27.7. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Messu su 30.7. klo 10 
kirkossa, liturgia ja 
saarna Pieskä, kantto-
rina Pöykkö. Virret: 532:1-4, 334:5-7, 
263, 151:6, 301, 299, 335:3. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Lähetyksen pihaseurat su 30.7. klo 
16 Pehkosenkujalla, mukana uusi 
nimikkolähettiperhe.
Sanajumalanpalvelus su 6.8. klo 10 
kirkossa. Liturgia ja saarna Pieskä, 
kanttorina Pöykkö. Virret: 533:1-2, 
533:3,6, 484:1-2, 364, 115:1-7, 115:8. 
Kolehti Lähetysyhdistys Kylväjälle 
uusien nimikkolähettiemme työn 

tukemiseen.
Herättäjän päivä su 6.8. Lumijoen 
Varjakassa. Virsiryhmän harjoitukset 
su klo 9 Varjakassa. Siioninvirret 147 ja 
156b. Katso Lumijoen srk:n kirkolliset 
ilmoitukset.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 8.8. klo 
18.30 Antti ja Anna-Maria Rönköllä, 
Kedonperäntie 9. Tervetuloa myös 
uudet piiriläiset.
Leiripäivä eläkeläisille ti 22.8. klo 9-16 
Siikajoen Törmälässä. Hinta 15 e sis. 
ruoan, kahvit, matkan ja ohjelman. 
Ilmoittautuminen 16.8. mennessä, 
puh. 5621 226. Lepomahdollisuus. 
Lähtö klo 9 Sarlotan nurkalta. Lähde 
viettämään erilainen kesäpäivä.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
varmimmin ma-ke-pe klo 9-10, p. 
5621 226.
Päiväkerhot: Päiväkerhotoiminta 
käynnistyy viikolla 34. Kerhojen ni-
milistat ovat nähtävissä 10.8. alkaen 
Koti-Pietilän ovessa ja Tupoksen uu-
den toimitilan ovessa. Alatemmeksellä 
kerho kokoontuu Lakeuden koulun 
luokkahuoneessa maanantaisin alkaen 
21.8. klo 13.30-15.30. Lisätietoja saa 
Helena Hakkaraiselta 1.8. lähtien..
Nuoret: Haemme kerhonohjaajiksi 
vastuuntuntoisia, reippaita ja luo-
tettavia nuoria ala-astelaisten har-
rastekerhoihin kaudelle 2006-2007. 
Kerhoja on ollut mm. kokki-, puuha-, 
liikunta- ja eläinkerhot kirkonkylällä, 
Tupoksessa sekä sivukylillä. Mikäli 
sinulla on jokin erityistaito, myös 
sellaista kerhoa kannattaa ehdottaa. 
Kerhonohjaajan tulee olla 15-vuotias 
tai sitä vanhempi. Kerhonohjaajat 
koulutetaan tehtäväänsä leirillä Tyr-
nävän kesäkodilla 25.-27.8. Lisäksi 
liikuntakerhojen ohjaajille on luvassa 
PoPLi:n koulutusta. Lisää koulutuk-
sesta ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kerhonohjaaja sitoutuu koulutukseen 
sekä pitämään kerhoa kerran viikossa 
yhdessä toisen kerhonohjaajan kanssa. 
Kerhonohjaajille maksetaan palkkio 5 
euroa/kerhokerta/ohjaaja.
Kerhonohjaajien taustayhteisöinä 
toimii Limingan kunnan nuorisotoimi, 
seurakunnan nuorisotyö sekä 4H-yh-
distys. Hakemuksia kerhonohjaajiksi 
saat 4H-toimistolta, nuorisotalolta, 
kirkkoherranvirastosta sekä koulun 
ilmoitustaululta koulujen alettua. 
Lisätietoja Heliltä, p. 0400 803 837 
maanantaista 31.7. alkaen. Hake-
mukset jätettävä 4H-toimistoon 18.8. 
mennessä. Valituille ilmoitetaan hen-
kilökohtaisesti.
Partio: Make päivystää partiotoimis-
tossa pe 28.7. klo 14-16. Leimu 2006 
partiopiirin piirileiri Taivalkosken 
Maijanlammella 31.7.-6.8. Leirikirje 
leiriläiskokouksessa tai Makelta. 
Markku Korhonen vapailla ja vuosilo-
malla 7.8.-3.9. Partiojohtajien Pajose 
2/06 pe 8.9. klo 18 alkaen Kotikololla 
(ellei toisin ilmoiteta). Lippukuntailta 
Limingan seurakuntatalolla ma 11.9. 
klo 18-20. Uusien ja vanhojen partio-
laisten ilmoittautuminen. Tervetuloa. 
Hyvää kesää kaikille. Ota yhteys 
sähköpostilla virka-aikana  markku.
korhonen@evl.fi 
Rauhanyhdistys: Su 30.7. klo 14 seurat 
ry:llä. Pe 4.8. klo 18.30 nuotioilta Tuula 
ja Esa Lumijärvellä on peruttu. Su 6.8. 
klo 14 seurat Alatemmeksen vanhain-
kodilla ja klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Selina Valpuri Huhtala, 
Milja Emmi Ilona Kaitala, Ville Olavi 
Kotilehto, Ronja Aliisa Lasanen, Laura 
Matilda Ojantakanen, Milja Henriikka 
Paananen, Sofia Adeliina Rytilä, Oona 
Fanni Josefiina Räihä ja Otto Santeri 
Säynäjäaho.

Su 30.7. klo 10 messu 
kirkossa, Tölli, koleh-
ti Kirkon Ulkomaa-
navulle.
Ma 31.7. klo 22 (huo-
maa aika) Barokkia 
Lumijoen yössä, liput 12/5 e, Mozart, 
Telemann, Händel, Simonetti. Bacca-
no-barokkiyhtye: Mervi Kinnarinen, 

Messu kirkossa su 
30.7. klo 10, Kimmo 
Helomaa, Jarkko Met-
sänheimo. Kolehti Kir-
kon Ulkomaanavulle.
Konfirmaatiomes-
su kirkossa su 6.8. klo 10, Kimmo 
Helomaa, Sanna Karjalainen, Jarkko 
Metsänheimo. Kolehti kirkon ulko-
suomalaistyölle.
Konsertti to 27.7. klo 19 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa, Virpi Räi-
sänen, laulu ja Virve Räisänen, piano.
Viikkomessu ke 2.8. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Markku Palosaari.
Runon ja musiikin ilta ke 2.8. klo 19 
Kiimingin kirkossa, Eeva Kuivamäki, 
lausunta, Merja Pyykkönen, viulu ja 

Jarkko Metsänheimo, urut.
Eläkeläisten leiripäivät Suvelassa ti 
8.8. ja ke 9.8. klo 9-15. Päivän hinta 5 
euroa. Ilmoittautumiset 1.8. mennessä 
9161 003 tai 040 584 4406.
Urkukonsertti ke 9.8. Kiimingin 
kirkossa Tapio Tiitu, tilaisuus jatkuu 
klo 19.30 seurakuntakeskuksessa 
kahvikonsertilla, jossa esiintyvät Leena 
Tiitu, sopraano ja Tapio Tiitu, piano. 
Iltahartaus Markku Palosaari.
Kiiminkipäivät 9.-13.8. La 12.8. klo 
10.20 kansanlaulukirkko, toim. Pauli 
Niemelä ja kantt. Jarkko Metsänheimo. 
(Kirkkokuorolaisia toivotaan esilaula-
jiksi). Muurinpohjalettuja, kahvia ym. 
myytävää ja arvontaa seurakunnan 
pöydässä lähetystyön hyväksi.
Päiväkerhoissa on vielä tilaa! Tiedus-
telut: lapsityönohjaaja Birgitta Kontio 
p. 040 743 1901. Päiväkerhoihin ote-
taan v. 2001-2003 syntyneitä lapsia.
Diakoniatyöntekijän vastaanottoa ei 
ole Jäälissä heinäkuun aikana.
Perheleiri 18.-20.8. Posion Lapio-
salmella. Ohjelmassa on ulkoilua ja 
perheen yhteistä tekemistä. Leirimaksu 
40 euroa/aik., 35 euroa/lapsi 4-13v., 
alle 4-v. ilmainen. Ilmoittautumiset pe 
4.8. mennessä kirkkoherranvirastoon 
p. 8161 003.
Sinkkuilta Jäälinmajalla ti 22.8. klo 
18.30. Aiheena Minun elämäni ilo! 
Mukana Helena Tornberg. Iltapala-
maksu 3 euroa. Tervetuloa!
Kanttoreiden mieskvartetti ja solistit 
ke 23.8. klo 19 Kiimingin kirkossa, Leo 
Rahko, Risto Ainali, Tuomo Nikkola 
ja Jarkko Metsänheimo. Iltahartaus 
Raimo Salonen.
Omaishoitajien leiri (Rantapohjan 
seurakuntien yhteinen) Isonniemen 
leirikeskuksessa 16.-17.8. Leiri alkaa 
ke 16.8. klo 10 ja päättyy to 17.8. klo 
15. Leirin hinta 10 euroa. Ilmoit-
tautumiset 7.8. mennessä Kiimingin 
kirkkoherranvirastoon p. 8161 003 tai 
040 584 4406.
Perhetyö: Isovanhempien ja lasten 
toimintapäivä la 26.8. Suvelan lei-
rikeskuksessa. Yhteistä tekemistä ja 
olemista: perinteisiä ja uusia käden-
töitä, musiikkia ja ulkoilua. Hinta 5 
euroa/isovanhempi, 3 euroa/lapsi. 
Ilmoittautumiset 18.8. mennessä 
Saijalle p. 040 5609 678.
Kiimingin kirkko avoinna ma-pe klo 
12-18 hiljentymistä ja tutustumista 
varten 18.8. asti.
Rauhanyhdistys: Seurat: Opistoseurat 
Ranualla.
Vihitty: Jere Juhani Parkkinen ja Liisa 
Maria Tikkanen, Toni Olavi Kyllönen 
ja Sanna-Maria Räisänen, Kalle Eljas 
Ylisirniö ja Minna Kyllikki Kaunismaa, 
Petri Mikael Ukkola ja Kirsi Jaana 
Marjatta Hakkarainen, Jarmo Oskari 
Torvinen ja Marjo Riina Mikkola, Mika 
Paavo Henrikki Kaikkonen ja Jaana 
Tuulikki Kyllönen.
Kastettu: Sara Eeva Sofia Hänninen, 
Vinski Samu Oskari Suo-Yrjö, Joona 
Lenne Petteri Närhi,  Iina Katri Emilia 
Luttinen, Jimi Mikael Laurila, Vivi 
Edith Midthassel, Jonna Eerika Väy-
rynen, Joona Samuel Pöyskö, Teemu 
Elias Tapani Lämsä, Linnea Marianna 
Konttila, Anni Karoliina Backman, Olli 
Viljami Kemppainen.
Kuollut: Elma Eliina Jokela 80 v.
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Muhos

viulu, Jussi Seppänen, sello, Hanna 
Haapamäki, nokkahuilu, Markku 
Mäkinen, cembalo ja urut. Konsertti 
kuuluu Oulunsalo Soi -musiikki-
juhliin.
Ke 2.8. klo 14 hartaushetki Lumi-
lyhdyssä.  
To 3.8. klo 14 hartaushetki Alatem-
meksen vanhainkodilla. 
Su 6.8. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Varjakassa, Jouko Lauriala, kolehti 
Herättäjä-Yhdistykselle. Rantakirkon 
päätyttyä Varjakan kyläyhdistyksen 
järjestämä ruokailu (ruokamaksu). Sen 
jälkeen herännäisseurat, joissa useita 
puheita. Tervetuloa perinteiseen ranta-
kirkkoon, syömään ja seuroihin.
Ke 9.8. klo 14 hartaushetki Lumi-
lyhdyssä.
Päiväkerhoihin (3-5 -v.) sekä kokki- ja 
perhekerhoihin ilmoittautuminen pe 
11.8. klo 10-14, p. 387 512/Silja.
Tiekirkko: Lumijoen kirkko on tie-
kirkkona kolmatta kesää. Kirkko on 
avoinna 13.8. asti joka päivä klo 12-18. 
Maanantaista perjantaihin opastus 
suomeksi tai englanniksi, mahdolli-
suus myös käydä tornissa. Viikonvaih-
teessa oppaina eläkeliiton kerholaisia 
(la-su ei käyntiä tornissa).
Tulossa: Rovastikunnallinen ruska-
retki Vuontispirtille Enontekiölle 25.-
27.9. Osallistumismaksu 135 e/henk. 
sisältää linja-autokyydin, majoituksen 
2 hengen huoneessa sekä ruokailut ja 
ohjelman (mm. patikkaretki tuntu-
riin). Paikkoja rajoitetusti. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 18.8. mennessä 
Marjolle, p. 045 6381 973.
Vaaliasiaa: Seurakuntavaalit pide-
tään 12.-13.11. Valitsijayhdistyksen 
perustamisasiakirjojen lomakkeita 
on saatavana kirkkoherranvirastosta. 
Asiakirjat palautetaan virastoon 15.9. 
klo 16 mennessä. Tarkempaa tietoa täs-
sä lehdessä olevassa kuulutuksessa.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, pe 
klo 9-14, p. 387 172. 
Lomat: Helena-talouspäällikkö lo-
malla 30.7. asti. Hilkka-suntio lomalla 
14.8. asti.
Avioliittoon vihitty: Risto Tapani 
Kokko ja Pirjo Anneli Kilpeläinen.

Su 30.7. klo 10 messu 
kirkossa, lit. ja saar-
na Heikkinen, kant-
tori Irjala. Messun 
yhteydessä seurakun-
nan nimikkolähetti 
Pirjo Lehtiniemen tehtävään siunaa-
minen, kolehti hänen työnsä tukemi-
seen. Messun jälkeen kahvitarjoilu ja 
lähtöjuhla srk-talossa.
Ti 1.8. klo 14 hartaus Sinisiivessä, klo 
14.30 tk-sairaalassa ja klo 15 ryhmä-
kodilla, Pekkala.
To 3.8. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Pekkala.
Su 6.8. klo 10 konfirmaatiomessu 
kirkossa, lit. Pekkala, saarna Kyllö-
nen, kanttori Erika Holappa. Kolehti 
oman srk:n rippikoulutyölle. Klo 14 
jumalanpalvelus Rokualla, Kyllönen, 
Holappa.
Ti 8.8. klo 13 hartaus Muhoksen 
palvelukodissa, Kyllönen. Klo 19 hau-
tausmaahartaus muualle haudattujen 
muistomerkillä, Pekkala.
To 10.8. klo 13 syntymäpäiväjuhlat 
srk-talossa. Kutsun saaneet, tervetuloa 
yksin, ystävän tai omaisen kanssa.
Kuorot: Kirkkokuoron harj. to 10.8. 
klo 18 srk-talossa.
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen p. 040 585 1057 ja Tuula 
Väänänen p. 040 524 6534, lomalla 
10.8. saakka.
Rippikoulut: Kesä III -rippikoulun 
leirijakso 30.7.-4.8. Rokualla NMKY:
n leirikeskuksessa ja konfirmaatio su 
6.8. klo 10 kirkossa.
Vuosilomia: diakonissa Leena Leskelä 
4.8., kirkkoherra Jouni Heikkinen 
8.8. ja kanttori Ossi Kajava 9.8. saak-
ka, seurakuntamestari Jalo Katiska 
31.7.-13.8.
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30.
Rauhanyhdistys: Pe 4.8. klo 19 nuo-
tioilta Hyvärillä. Su 6.8. klo 17 seurat 
ry:llä.
Kuollut: Martti Feliks Kesäniemi 96 v, 
Arvo Johannes Spets 81 v, Tauno Matti 
Männikkö 75 v, Pasi Jaakko Niva 71 v, 
Ilpo Sakari Nuolikivi 64 v, Marja-Leena 

Tervo e Karppinen 43 v, Marko Tapio 
Mattila 32 v.
Vihitty: Riku Juhani Välitalo ja Stina 
Eliisa Syvävirta.
Kastettu: Aleksi Eeli Juhani Rautio, 
Matti Henrik Johannes Kurimus.
Tiekirkko avoinna ma-pe klo 10-16.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

J enni Valkonen on työskennellyt tämän ke-
sän Muhoksen tiekirkon esittelijänä. Ou-
lun yliopistossa kolmatta vuotta ruotsia ja 

englantia opiskeleva Valkonen toteaa, että Ou-
lun seudulta on opintojen tässä vaiheessa vaikea 
saada sopivaa työtä. Kesätyöpaikan löytyminen 
seurakunnasta oli Jennin äidin ansiota.

-Täällä saa puhua englantia ja välillä ruotsia-
kin niille saksalaisille, jotka eivät englantia osaa. 
Tuntuma kieliin pysyy yllä, kun niitä täytyy 
käyttää jatkuvasti, selittää Valkonen. Englannin-
kielinen kirkon sanasto on myös tullut tutuksi 
kesän aikana.

Jenni Valkonen on paljasjalkainen muhoslai-
nen, mutta kotikirkon historia ei ollut entuudes-
taan hänelle erityisen tuttu. Ahkerasta historian 
opiskelusta huolimatta vierailijat ovat osanneet 
viikoittain esittää kysymyksiä, joihin Valkosen on 
täytynyt etsiä vastauksia Muhoksen seurakunnan 
kirkkoherralta Jouni Heikkiseltä.

Jenni puhuu kielillä kirkossa

hei! hej! hello! Jenni valkonen toivottaa kulkijat tervetulleeksi useammalla kielellä Muhoksen kirkkoon.

-Koko ajan oppii uutta. Itse en esimerkiksi tul-
lut ajatelleeksi kirkon sisäkaton historiaa, koska 
se on ollut niin kauan samanlainen kuin minä 
muistan. Kirkkoja paljon kiertäneet kävijät ky-
selivät minulta sisäkatosta ja sitten paljastuikin, 
ettei se ole koko kirkon olemassaolon ajan ollut 
laivan pohjan mallinen.

Yllättävää on ollut Valkosen mielestä se, että 
ulkomaalaiset tulevat Muhokselle juuri kirkon 
takia. Rakennuksesta kiinnostunutta väkeä on 
ollut liikkeellä muutenkin mukavasti.

-Ulkomaalaisten ensimmäinen kysymys yleensä 
on se, että onko tämä se vanhin puukirkko.

-Kirkkoon tutustumisen jälkeen he kysyvät, 
että pääseekö tuohon viereiseen kirkkoon sisäl-
le katselemaan. Yritän sitten selittää eri tavoin, 
että se on tapuli. Heistä tuntuu ihmeelliseltä, 
että kelloja soitetaan eri rakennuksessa, sanoo 
Jenni Valkonen.
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Oulunsalo

Pudasjärvi

Kyläkamari avoinna 
museolla ma-pe klo 
11-14.
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 27.7. 
klo 11.30, Tuomas 
Savolainen.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 27.7. klo 13, Tuomas 
Savolainen.
Oulunsalo Soi -konsertti kirkossa 
29.7. klo 18.
Messu kirkossa su 30.7. klo 10, Vesa 
Äärelä.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
2.8. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Oulunsalo Soi -konsertti kirkossa 
5.8. klo 15.
Kesäillan hartaus kirkossa ke 2.8. klo 
19, Mauno Linnanmäki.
Konfirmaatiomessu kirkossa su 6.8. 
klo 10, Tapio Kortesluoma.
Kesäillan hartaus kirkossa ke 9.8. klo 
19, Tuomas Savolainen.
Oulunsalon kk:n ry su 30.7. klo 18 
seurat, ry, Risto Laurila, Mauno Lin-
nanmäki. 
Kesäillan hartaus ke 2.8. klo 19 kir-
kossa, Mauno Linnanmäki.
Salonpään ry su 6.8. klo 17, seurat ry:llä 
Harri Hyväri, Erkki Vähäsöyrinki.
Kesän leireiltä Umpimähkään jää-
neitä vaatteita voi tiedustella p. 5142 
700, tai käydä katsomassa kirkkoher-
ranvirastosta.
Kirkkoherranvirasto auki 12.6.-13.8. 
ke klo 9-13 ja 16-18 sekä ma, ti, to ja 
pe klo 9-13 kesälomien vuoksi.
Kastetut: Miko Sebastian Lääkkö, 
Netta Maarit Sipola, Olavi Aleksander 
Pöyskö, Huuko Olavi Kesti, Aaro Eino 
Juhani Helanen.
Vihitty: Janne Matias Jokelainen ja 
Heidi Johanna Säkkinen, Arto Pekka 
Blomgvist ja Carita Kristiina Juliander, 
Kari Antero Ervasti ja Teija Airi Helena 
Nauska, Tuomas Petteri Kanniainen ja 
Seija Marita Päätälo, Jari Juhani Vahera 
ja Tiina Maria Paaso. 
Kuollut: Erkki Hjalman Haataja 83v.

Rantsila
Su 30.7. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Hannu Lau-
riala ja Katri Kallio. 
Jumalanpalveluksen 
jälkeen tapulikahvio 
lähetystyön hyväksi. Klo 19 herättäjä-
seurat Ojantakasilla, Väinö Simojoki 
ja Hannu Lauriala.
Su 6.8. lähetti Regina Hantikainen 
vierailee seurakunnassa, klo 10 sana-
jumalanpalvelus kirkossa. Jumalan-
palveluksen jälkeen lähetystilaisuus 
seurakuntatalolla. Kahvi- ja arparaha 
Reginan työlle.

Pe 11.8. klo 9 koulukirkko ja ekaluok-
kalaisten siunaaminen.
Rauhanyhdistys: Su 30.7. klo 12.30 
seurat ry:llä, Heikki Saarela. Su 6.8. klo 
18.30 seurat ry:llä, Pentti Räisänen. Pe 
11.8. klo 19 ompeluseurat ry:llä.
Kastettu: Miljareeta Kallio.
Avioliittoon kuulutettu: Marko Kris-
tian Viio ja Johanna Maria Korkala.
Kuollut: Helmer Ernst Carl Ahrens 
77 v, Taimi Lahja Birkitta Kinnunen s. 
Jokimäki 80 v, Hilma Maria Paldanius 
e Tamola s. Veteläinen 80 v ja Kalervo 
Antero Seppälä 78 v.

Siikalatva
Siikajoki

La 29.7. klo 10 Siika-
törmän konfirmaatio 
kirkossa.
Su 30.7. klo 18 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa. Reino Tanjunen.
Pe 4.8. klo 18 kirkkovaltuuston kokous 
pappilassa. Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja nähtävänä 4.-10.8. kirkko-
herranvirastossa sen aukioloaikoina.
La 5.8. klo 10 Siikatörmän konfirmaa-
tio kirkossa.
Su 6.8. klo 12 messu kirkossa. Reino 
Tanjunen, mukana Karinkannan 
sukuseura.
Ti 8.8. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Tiedoksi: Siikajoen kirkko on kaikille 
avoinna 31.8. saakka ma-pe klo 8-15 ja 
su jumalanpalveluksien ajan.
Seurakunnan perhekerholaiset ko-
koontuvat aurinkoisina päivinä tors-

taisin klo 10-12 Katajiston pihalla.
Seurakunta kiittää kesäisen seura-
kuntaillan järjestelyistä vastanneita ja 
vastuunkantajia. Taivaan Isä rakkau-
tenne palkitkoon.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Seurakuntamestari-emäntä Riitta 
Nissinen vuosilomalla 11.7.-8.8., 
sijaisena Päivi Kanniala. Työasioissa 
voi ottaa yhteyden numeroon 044 
029 1074.
Kastettu: Erkka Pekka Ensio Toppila.
Kuollut: Arvo Olavi Pietola 82 v.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

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 Mylly-
koski,  p. 0207 109 852, toimistosihteeri 
Eija Holappa, p. 0207 109 867, kanslisti 
Toini Anttila, p. 0207109 878.
Kestilän seurakuntatoimisto, p. ja fax 
0207 109 865, Pulkkilan seurakuntatoi-
misto, p. ja fax 0207 109 850, Pyhännän 
seurakuntatoimisto, p. ja fax 0207 109 
870. Seurakuntatoimistot avoinna 
ma, ke ja pe klo 9-12, lomien takia 
osa toimistoista muutamina päivinä 
suljettuna.
Su 6.8. Jokilaaksojen tammenleh-
väsukupolven kristillisisänmaallinen 
juhla Piippolassa. Klo 12 juhlaju-
malanpalvelus Piippolan kirkossa, 

Ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa su 30.7. 
klo 10, Lantto, Kuk-
kurainen, Piirainen. 
Kirkkokahvit museolla. 
Taksikyyditys seurakun-
takodilta klo 9.30, edestakaisen mat-
kan hinta 3 e. Paluu kirkkokahvien 
jälkeen.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa 
su 6.8. klo 10 Holmström, Kyllönen, 
Jaakkola. Taksikyyditys seurakunta-
kodilta klo 9.30, edestakaisen matkan 
hinta 3 e.
Nuorten leiri Hilturannassa 1.-3.8. 
Ohjelmassa mm. melontaa, leireilyä 
sekä yllätysretki jonnekin! Leirin hinta 
20 e (sis. majoituksen, ruoat, ohjelman 
sekä yllätysreissun). Ilmoittautumiset 
viim. ma 31.7. ja kyselyt Marko p. 040 
752 4387 tai marko.vayrynen@evl.fi.
Kipuryhmä ke 16.8. klo 16 kotiseu-
tumuseolla. Museonjohtaja Pauliina 
Majava kertoo vanhoista hoitotavoista 
ja esittelee museota. Pääsymaksu 3 e. 
Kokoontuminen seurakuntakodille 
klo 15.30 kyytien järjestämiseksi. 
Mukana vieraita Oulusta, ilta jatkuu 
Liepeen väentuvassa.
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 
Kittilän Levillä 18.-20.8. Teemme 
retken juhlille la-su 19.-20.8. Matkan 
hinta 10 e. Lisäksi majoitus ja ruokailut. 
Ilmoittaudu 7.8. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 882 3100.
Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvas-
kosken ry:llä su 6.8. klo 13 ja 18, S. 
Kinnunen ja T. Huotari. Tilda ja Eino 
Riekin muistoseurat Rojolassa la 12.8. 
klo 18, K. Riekki ja S. Kaariniemi. 
Seurat Kurenalan ry:llä su 6.8. klo 17, 

P. Paukkeri ja P. Lehto ja su 13.8. klo 
17, P. Kyllönen ja S. Leppänen. Jongun 
kesäseurat Tarhalassa su 13.8. klo 13 ja 
19. Seurat Aittojärvellä Lehdon kesä-
mökillä pe 4.8. klo 19, T. Huotari.
Haudattu: Susanna Marjatta Kuusisto 
80 v ja Tapani Kalervo Niskasaari 
52 v.
Avioliittoon vihitty: Timo Kalevi 
Kokko ja Maarit Eveliina Hallikainen, 
Juho Oskari Paavola ja Mari Kyllikki 
Hyttinen, Perttu Kalervo Hanhisuanto 
ja Anni Lyydia Lohilahti.
Kastettu: Anton Ilari Nyström.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-pe 
9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.
fi. Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.
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nen, liturgia Piri, saarna Kopponen. 
Määttä.
Ma 7.8. seurakuntatoimisto suljettu.
Ti 8.8. klo 10-15 kirpputoripäivä 
(vaatteita,ym.) Pappilassa. Kahvia sekä 
tuoretta pullaa, tuotto diakonialle.
Ke 9.8. lähetyksen lauluilta kirkossa.
Kastettu: Kia Mariel Leinonen.
Rauhanyhdistys: Su 30.7. klo 19 seurat 
ry:llä. Su 6.8. klo 13 seurat ry:llä.

Pyhäntä
Su 30.7. klo 12 kirkas-
tussunnuntain messu 
(huom. muutos) kir-
kossa, Olavi Palovaara 
ja Veijo Kinnunen. 
Kolehti Kirkon Ulko-
maanavulle.
Su 6.8. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara ja Marika 
Luukkonen. Kolehti kirkon katulap-
sityöhön Martinus-säätiölle. 
Rauhanyhdistys: Su 23.7. klo 16 
seurat ry:llä, M. Kamula ja S. Kautto. 
La 29.7. klo 19 seurat ja lauluilta ry:
llä, A. Kamula. Su 6.8. klo 16 seurat 
Maaralan kylätalossa, Pentti Väisänen 
ja Teuvo Kämäräinen. Ke 9.8. klo 18 
nuotioilta Veijo Sydänmetsällä, hartaus 
M. Kamula.
Kastettu: Erik Benjami Kinnunen 
(Vantaa evl).Tommi Joona Aleksi 
Saaranen.

liturgia khra, lääninrovasti Erkki Piri, 
saarnaa rovasti Jorma Niinikoski, dir.
cant. Unto Määttä, viulu Riikka Piri, 
Piippolan mieskuoro, joht. Marianne 
Oivo, tekstinlukijat veteraani Eino 
Kyllönen ja opiskelija Riikka Säärelä. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla, ruo-
kailu srk-kodilla ja Pentti Haanpään 
koululla. Juhla kirkossa klo 14.30

Kestilä
Su 30.7.klo 10 messu, 
Olavi Palovaara, Unto 
Määttä. 
Su 6.8.klo 10 sanaju-
malanpalvelus, Janne 
Kopponen, Marika 
Luukkonen.
Ti 8.8. klo 14-18 kuoron leiri-iltapäivä 
srk-kodilla.
Avioliittoon kuulutettu: Juho Samuel 
Pikkarainen Siikalatvan srk:sta ja Kaisa 
Kristiina Keto Kuopion tuomiokirk-
kosrk:sta.
Vihitty: Hannu Heikki Pehkonen ja 
Outi Anneli Karppinen. Ari Matti 
Kalervo Pihkakoski ja Eila Inkeri 
Leiviskä. Jarmo Heikki Juhani Kylmä-
aho ja Hanna-Leena Pulkkanen. Kari 
Henrik Pikkarainen ja Maija Kaarina 
Virkkunen.
Kastettu: Roosa Tuulikki Leinonen, 
Eeli Olavi Eemeli Rahikkala, Jenna 
Karoliina Kylmäaho ja Heta Pauliina 
Kuntsi. 
Rauhanyhdistys: pe 28.7. klo 19 nuo-
tioilta ry:llä.

Piippola 
Su 30.7. klo 12 messu, 
Piri, Määttä. Koleh-
ti Kirkon Ulkomaa-
navulle.
Su 6.8. klo 12 juhla-
jumalanpalvelus, liturgia lääninro-
vasti Erkki Piri, saarna rovasti Jorma 
Niinikoski, dir.cant. Unto Määttä, 
viulu Riikka Piri, Piippolan mieskuoro, 
joht. Marianne Oivo, tekstinlukijat 
veteraani Eino Kyllönen ja opiskelija 
Riikka Säärelä. Kunniakäynti sanka-
rihaudoilla, ruokailu srk-kodilla ja 
Pentti Haanpään koululla. Kolehti 
veteraanien työn hyväksi juhlatoi-
mikunnan kautta. Juhla klo 14.30 
kirkossa, tervehdyssanat veteraani Eino 
Kyllönen, juhlapuhe everstiluutnatti 
Hannu Pitkänen, musiikkiesityksiä 
Pohjan Sotilassoittokunta, joht. ka-
pellimestari yliluutnatti Kaj Skrabb, 
laulua Piippolan mieskuoro joht. Ma-
rianne Oivo, puheenvuoroja seuraavan 
vuoden juhlanjärjestäjä Ylivieskasta, 
järjestävä seurakunta khra Erkki Piri, 
loppurukous rovasti Jorma Niinikoski. 
Kahvit srk-kodilla ja Pentti Haanpään 
koululla.
Vihitty: Seppo Einari Aho ja Päivi 
Marja Liisa Lyytinen.
Rauhanyhdistys: Su 6.8. klo 19 seurat 
ry:llä.

Pulkkila 
To 27.7. klo 13 ehtool-
lishartaus Koivuleh-
dossa.
Su 30.7. klo 10 messu, 
liturgia ja Sambian 
nimikkolähettien Satu 
ja Jorma Arkkilan matkaan siunaami-
nen, lääninrovasti Erkki Piri, saarnaa 
kappalainen Martti Arkkila, kanttori 
Veijo Kinnunen, jumalanpalveluksen 
jälkeen seppeleenlasku sankarihau-
doille ja kirkkokahvit museolla, jatkuu 
kotiseutupäivien juhlalla. 
Su 6.8. klo 19 (huom. aika!) messu. 
Etiopiaan lähtevän nimikkolähetti 
Taina Taskilan matkaan siunaami-

Tyrnävä
Pe 28.7. klo 13.30 har-
taus Kotolassa.
Su 30.7. klo 10 mes-
su Tyrnävän kirkos-
sa ja klo 12 messu 
Temmeksen kirkossa. 
Kolehti Kirkon Ulko-
maanavulle.
Pe 4.8. klo 13.30 har-
taus Lepolassa.
Su 6.8. klo 10 sanaju-
malanpalvelus Tyrnä-
vän kirkossa, Ikonen. 
Kolehti Pohjois-Pohjanmaan kirkko-
musiikkipiirille.
Lähetysleiri ala-asteikäisille Kesäko-
dilla 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.
Kirkkoherranvirasto suljettu 31.7.-
3.8. Kiireellisissä asioissa voi ottaa 
yhteyttä viraston numeroon 564 0600 
tai työntekijöiden matkapuhelimiin.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: La 29.7. 
klo 19 nuotioilta Leevi Koskelolla. Su 
30.7. klo 14 seurat Lepolassa. La 5.8. 
klo 19 nuotioilta Kalevi Laukalla. Su 
6.8. klo 18 seurat Temmeksen kirkossa. 
Murto: Su 6.8. klo 13 seurat Murron 
rukoushuoneella.
Kuollut: Väinö Allan Hannuniemi 
71 v.
Avioliittoon vihitty: Janne Markus 
Heikkinen ja Henna Johanna Kurtti, 
Heikki Olavi Mikkonen ja Päivi Piritta 
Suorsa.
Kastettu: Vilma Aliisa Lappalainen, 
Kaarlo Aapeli Marjanen, Jennika Olivia 
Ojala, Kaisla Astrid Peltokorpi, Heikki 
Antti Iisakki Uusitalo, Jenni Karoliina 
Vuoristo, Niko Matias Äijälä.

-Mistä kirkon palo sai alkunsa? 
Kuka oli syyllinen?

h ailuodon vanhan kirkon palo vuonna 
1968 kiinnostaa ihmisiä edelleen. Mee-
ri Junttila vastaa tottuneesti, ettei var-

moja todisteita ole. Luultavasti opiskelijapo-
jan tupakasta.

Meeri on syntyperäinen luotolainen ja kol-
matta kesää Hailuodon kirkon esittelijänä. 
Saaren ja kirkon historiaan hän on perehtynyt 
kirjoista opiskellen. 

Monen turistin kesään kuuluvat kirkko-
kierrokset. Hailuodossa he saavat ihastelta-
vikseen vanhan kirkon palosta pelastettuja 
puuveistoksia sekä saarnatuolin, joka on si-

-vanhan saarnatuolin kuvat kertovat vuorisaarnasta, Meeri Junttila esittelee.

Kirkon palo ei unohdu 
hailuodossa

jainnut uudessa kirkossa entisöinnin jälkeen 
vuodesta 2003.

Modernin kotakirkon ”alttaritaulu”, ikku-
nasta avautuva luonto, kerää kiittäviä kom-
mentteja.

Meerille kirkko on tuttu ympäristö, siksipä 
häntä kiinnostavat ihmiset, joiden kanssa on 
hauska rupatella.

-Syksyllä kirjoitan ylioppilaskirjoitusten 
ruotsin, joten ruotsalaisten kanssa puhumi-
nen on hyvää harjoitusta, lukion viimeiselle 
luokalle siirtyvä Meeri toteaa.

PirKKo PAAKKi

Hailuodon kirkko on avoinna 12.8. saakka 
ma-la klo 10-18 ja su klo 11.30-15.30.
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Kastellin kirkossa sunnuntaina 6.8. klo 16

JOONA
TOIVANEN

TRIO
10 ¤. Pääsymaksusta osa menee Sambian orpokotien tukemiseen.

P & R
Elojazz&Blues

Kirkot ja kansainväliset 
kirkkoliitot ovat 
reagoineet Lähi-idän 
tilanteen pahenemiseen. 

Kirkkojen maailmanneuvoston pää-
sihteeri Samuel Kobia on lähettä-
nyt neuvoston jäsenkirkoille vetoo-
muksen, että ne rukoilisivat Lähi-
idässä kärsivien puolesta. 

Kirkkoihin vedotaan myös, että 
ne lähettäisivät alueelle hätäapua ja 
ottaisivat kantaa oikeudenmukai-
sen kehityksen puolesta vetoamalla 
alueella taisteleviin osapuoliin.

Pääsihteeri Kobian mukaan kirk-
kojen tulisi myös vedota hallituk-
siin, jotka ovat eniten osallisina ja 
joilla on vaikutusmahdollisuuksia, 
myös Yhdysvaltoihin, Euroopan 
Unioniin ja Venäjään. 

Väkivallalle on löydettävä toinen 
vaihtoehto yhtä hyvin Libanonissa, 
Israelissa kuin Gazassa. Palestii-
nalaisalueitten laiton miehitys on 
saatava päättymään.

-Jos ihmiskunta on jotakin oppi-
nut Pyhän maan historiasta, se on, 
että väkivallalla ei saavuteta rauhaa, 
sanoo Luterilaisen maailmanliiton 
pääsihteeri Ishmael Noko. 

Maailman anglikaanisen yhteisön 

johtaja, Canterburyn arkkipiispa 
Rowan Williams sanoo, että hänen 
rukouksensa kohteina ovat syyttö-
mät siviilit, jotka ovat pääasialliset 
uhrit ja joutuvat elämään terrorin, 
pelon ja kärsimyksen keskellä.

Lähi-idän kirkkojen neuvoston 
pääsihteeri Guirgis Ibrahim Saleh 
vetoaa maailmanlaajasti kirkkoihin, 
että ne puolestaan vetoaisivat hal-
lituksiinsa. Välitön aselepo on saa-
tava aikaan, jotta väkivallan kierre 
ja lisääntyminen päättyisivät. On 
palattava neuvottelupöytään.

Paavi Benedictus XVI vetoaa 
konkreettisen avun antamiseksi 
alueella kärsiville ihmisille.

KUA:lta 50 000 euroa 

Kirkon Ulkomaanapu on myöntä-
nyt katastrofirahastostaan 50 000 
euroa Lähi-idän konfliktin sivii-
liuhrien auttamiseen. Varat käy-
tetään sekä Libanonissa että Ga-
zan alueella. Kirkon Ulkomaanapu 
toimii Lähi-idässä yhteistyössä or-
todoksisen kirkon ulkomaanavun 
Ortaidin kanssa.

Lähi-idän kirkkojen neuvoston 
MECC:n ekumeeninen avustusor-
ganisaatio toimittaa tässä vaiheessa 
apua 1 500:lle evakkoon tai saar-
roksiin joutuneelle perheelle ete-

läisessä Libanonissa sekä Beirutin 
eteläosissa.

Suurimmat tarpeet ovat tällä 
hetkellä tilapäisten majoituskes-
kusten järjestäminen evakkoon 
joutuneille perheille, vuodevaatteet, 
vesi, puhdistusaineet, keittiötarvik-
keet, ensiapupakkaukset, lääkkeet 
sekä ruoka ja äidinmaidonvastike 
pikkulapsille. 

Gazan alueella työtä tekee MECC:
n Palestiinan pakolaisten sosiaali-
nen apu -järjestö, joka on Kirkon 
Ulkomaanavun pitkäaikainen yhteis-
työkumppani Palestiinalaisalueilla. 
Gazassa annetaan ruoka-apua 2 500 
perheelle ja ylläpidetään liikkuvia 
terveysyksiköitä, jotka palvelevat 
76 000 ihmistä.

Kirkkojen yhteinen katastrofiapu 
ACT lähettää Libanoniin ulkomaisia 
asiantuntijoita auttamaan paikal-
lisia kumppaneitaan avustustyön 
organisoinnissa heti, kun tilanne 
Libanonissa sen sallii. 

Lahjoitukset Lähi-itään:
Kirkon Ulkomaanapu Sampo 
800018-223340 ja Nordea 157230-
500504.

Ortaid OP 548005-216435 ja 
Nordea 147030-254956.

Viestikohtaan merkintä ”Lähi-
itä”.

Kirkon keinot: rukous ja hätäapu 
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Oman talon 
rakennustyömaalla 
Hailuodon kanttorin 
Kaisamarja Stöckellin, 
35, kesäaika kuluu 
tiiviisti. Hän luottaa 
tulevaisuuteen ja töiden 
riittämiseen saarella.

P unaisen rakennuksen ul-
kokuoret ja sisäseinätkin 
ovat pystyssä. Katto saa vä-
hitellen tiilipeitteen ja sei-

nät maalipinnan, kun sopivia ilmo-
ja vain riittää. Lokakuussa talo on 
muuttovalmis.

-Olen aina haaveillut omasta ko-
dista, seurakunnan vuokratiloissa 
vielä asuva kanttori sanoo. Siksi 
hän on tarttunut töihin, joita on 
pystynyt ammattimiesten avuksi 
tekemään. Kaisamarja ahertaa ul-
komaalauksen kimpussa. Viimei-
set routaeristeet hän sai äskettäin 
asennetuiksi paikoilleen.

Joku ulkopuolinen ihailee nuo-
ren naisen tomeruutta; ruveta nyt 
miesten hommiin tasoittelemaan 
tärykoneella pihamaata! Mutta 
hailuotolaisen sanonnan mukaan 
”joka on hyvä yhdessä on topra 
toisessa.”

Kaisamarja ei ole hienohelma, 
joka ottaa vain avaimet käteen ta-
lon valmistuttua. Hän on jo ostanut 
sahan ja arvioi pihaa ympäröivää 
nuorta metsää. Joitakin runkoja 
pitää karsia, jotta pihapuustosta 
tulee kaunis. Ja samalla olohuo-
neen ja keittiön välille muurattu 
leivinuuni saa polttoainetta.

-Olen tämän talon noustessa pe-
rehtynyt rakentamiseen sen verran, 
että suunnittelen rakentavani auto-
katoksen pihapiiriin myöhemmin, 
Kaisamarja paljastaa.

Kanttorille 
riittää töitä

Esitys Hailuodon seurakunnan 
liittämisestä Oulun tuomiokirk-
koseurakuntaan hämmensi luo-
tolaisia ja seurakunnan työnteki-
jöitäkin aluksi. Onhan seurakun-
nalla esimerkiksi metsäomaisuut-
ta, jonka kohtaloa pohdittiin. Työ-
paikkojen säilymisestäkin kannet-
tiin huolta.

-Uskalsin sitoutua talonraken-
nusprojektiin, kun kävi selväksi, 
etteivät työt lopu. Kanttorin virka 
tosin siirtyy Ouluun, mutta sen 
sijoituspaikka pysyy Hailuodossa, 
Kaisamarja Stöckell selittää.

Luodossa kanttorilla on töitä riit-
tämiin. Vaikka seurakunta on pie-
ni, siellä pidetään jumalanpalvelus 
säännöllisesti kuten muuallakin.

-Tuuraajia jumalanpalvelusten 
ja toimitusten säestäjiksi on vähän, 
Kaisamarja sanoo.

Hän harjoittaa myös kirkko-
kuoroa ja Saaren Sirkut -nimistä 
musiikkikerhoa.

-Toivon, että saisin enemmän aikaa 
harjoitella uruilla uutta ohjelmistoa. 
Pienen seurakunnan työntekijällä 
on kuitenkin monipuolinen työn-
kuva, Kaisamarja toteaa.

Hän tarkoittaa omalta osaltaan 
sitä, että hänen vastuullaan on myös 
lapsi- ja nuorisotyö. Sekin Kaisa-
marjalta sujuu, sillä hänellä on las-
tentarhanopettajan koulutus.

Luonto on
oven takana

Kaisamarja Stöckell viihtyy Hai-
luodossa. Saarellisesta maisemas-
ta hän oppi pitämään Kustavissa 
Turun edustalla tehdessään siel-

lä töitä kesäkanttorina kahtena 
vuonna.

-Tykkään liikkua ja rentoutua 
luonnossa. Nautin keväällä laulu-
rastaan ja mustarastaan liverryk-
sestä, joka kantautui uutta taloani 
lähellä olevista metsistä. Havaitsin 
myös helmipöllön pesän.

Kaisamarja rakentaa kotia hailuotoon

tämän punaisen tuvan pihalle Kaisamarja haluaa yrttimaan ja marjapensaita.

Kaisamarja Stöckell nautti rauhasta ja hiljaisuudesta hailuodosta, 
jonka hän on valinnut asuinpaikakseen ainakin vuosiksi eteenpäin.

Hailuodon ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan liitos-

asia on vireillä. Lopullisen päätöksen tekee Kirkkohal-

litus, joka ratkaisee kantansa mahdollisesti jo syksyllä 

tai viimeistään ensi vuonna.

Seurakuntien toiminnallinen yhteistyö aloitetaan joka 

tapauksessa syksyllä. Seurakunnat ovat sopineet, että 

tuomiokirkkoseurakunnan papisto lomittaa Hailuodon 

tulevaa kirkkoherraa Matti Keskistä. Tämä puolestaan 

hoitaa kirkollisia toimituksia kaupungin puolella.

-Pääsiäisenä lintujen kevätmuutto 
on valtava näytös. Linnut lentävät 
juuri Hailuodon kautta. Kevällä 
näkee merikotkia ja monenlaisia 
haukkoja. Kaulushaikara on jo-
kakeväinen pesijä.

-Kilometrin päässä olevaan lin-
tutorniin on päästävä tuon tuos-
takin, Kaisamarja kertaa keväisiä 
muistoja.

Merestä hän suunnittelee naut-
tivansa joskus ehkä merimelontaa 
kokeilemalla.

-Olen haaveillut merikajakista, 
mutta täällä on harvoin tyyntä. 
Tuuliset säät ovat lisääntyneet, 
Kaisamarja tietää viiden vuoden 
kokemuksella.

nuoret
ovat fiksuja

Hailuodon seurakunnan läsnäole-
van väestön määrä oli viime vuo-
denvaihteessa 824. Vähennystä 
edelliseen vuoteen oli 26. Saarelle 
rakennetaan uusia koteja, mutta 
toisaalta nuori väki lähtee muual-

le lukioon ja sen jälkeen opiskele-
maan ja työelämään.

Saaren vakinaisista asukkaista 
Kaisamarja tuntee suurimman 
osan.

-Luotolaisilla on vielä tapana 
käydä kirkossa aktiivisesti. Ja kun 
joku kuolee, kyläläiset kokoontu-
vat suurella joukolla saattelemaan 
vainajaa, kanttori tietää.

Hän kehuu paikallisia nuoria 
fiksuiksi. Seurakunnan työnteki-
jöille on mieluista vetää rippileiriä, 
koska nuoretkin tuntevat toisensa, 
eikä kenelläkään ole tarvetta ”esit-
tää” mitään.

-Millaiseksi elämä muutuisi, jos 
silta Hailuotoon rakennettaisiin? 
Tästä kysymyksestä ei tällä hetkellä 
juuri esitetä julkisia mielipiteitä.

-Työssäkävijöiden kulkua silta 
helpottaisi. Toisaalta 25 minuut-
tia lautalla katkaisee matkanteon 
ja suo pienen lepohetken autolla 
ajon keskelle.

-Koin tämän viimeksi äskettäin, 
kun kävin ostamassa kaupungista 
maalia, Kaisamarja kertoilee.

PirKKo PAAKKi
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Y likiimingissä vietettiin pi-
täjänpäiviä eli Tervas-
tiimaviikkoa 16. kerran 
heinäkuun ensimmäisel-

lä viikolla. 
Tervastiimaviikko toteutetaan 

yhteistyössä Ylikiimingin kunnan, 
seurakunnan ja eri järjestöjen ja 
seurojen kanssa. Tänä vuonna Yli-
kiimingin seurakunta oli erityisessä 
ohjelmavastuussa. 

Viikon kuluessa poltetaan joka 
kesä tervahauta, josta saatava ter-
va käytetään kirkon paanukaton 
tervaukseen. 

Tervahaudan sytytti Oulun hiip-
pakunnan piispa Samuel Salmi. Sy-
tytysillassa esiintyi mm. Ylikiimingin 
Puhaltajat johtajanaan Esa Lappi, 
kirkkokuoro johtajana Leo Rahko, 
opettajien kvartetti sekä viikatteilla 
soittavat Viikatemiehet.  

Tervastiimaviikon viimeisen 
päivän, kiitospäivän, maakirkko 
pidettiin Alavuoton kylän Merilän 
kartanon pihapirissä. Kaunis kesä-
päivä kokosi jokirannan pihapiiriin 
satapäisen yleisön jumalanpalve-
lukseen, jossa saarnasi Oulujoen 
kirkkoherra Paavo Moilanen ja 
virsilaulun säestyksestä vastasi 
Ylikiimingin Puhaltajat.

Kirkkokahvien yhteydessä Kii-
minkijoen Opiston kirjoittajapiiri 
julkaisi antologian Mä metsän pol-
kuja kuljen. Iltapäivällä Alavuoton 
kylän savusaunat olivat lämpimänä 
Tervastiimaviikon osallistujille. 

Reijo Nissilän taideateljee ja 
Ylivuoton kylän Koistilan kotimu-
seo kokosivat myös kiitospäivän 
kesävieraita.

JoUni riiPinen

Ylikiimingin kirkon katto sivellään
omalla tervalla

opettajien kvartetti, vasemmalta olavi Ala-aho, Leo rahko, Päivi Lapinlampi, Birgitta Uhre. Säestäjänä keskellä Anna-Mari Kanniainen.

tervahautaa sytyttämässä 
piispa Samuel Salmi ja 
tervahautamestari Matti 
Koistinaho.

Maakirkko Aarne ja Siiri Päätalon Merilän pihapiirissä Ylikiimingin Alavuotolla.viikatemiehet soittamassa, johtajanaan Pekka Perätalo.
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Kesäkuussa tulee kuluneeksi 61 
vuotta, kun lähdit viimeisen kerran 
kotoa. Oli alkanut jatkosota. 
Luultiin sodan jäävän lyhyeksi. Kyllä 
täältä heinäntekoon tullaan takaisin, 
kirjoitit kotiin. Toisin kävi.
Sodasta tuli pitkä ja raskas, paljon 
uhreja vaativa. Sinun sotasi, isä, päät-
tyi elokuussa, ja viimeinen leposijasi 
on jossakin Karjalan korvessa.
Minusta tuli sotaorpo.

P yhäntäläinen Veeti Turunen, 
äskettäin esikoisteoksensa Ik-
kuna eiliseen julkaisseen Raili 

Vatasen isä ei koskaan saanut näh-
dä 30-vuotispäiväänsä.

Kirjassaan piippolalainen Vatanen 
käy läpi lapsuuttaan ja nuoruuttaan, 
orpoudesta kumpuavaa turvatto-
muuttaan ja tuntemuksiaan. 

Avoimesti ja koskettavasti hän poh-
tii elämänsä kulkua lapsuusvuosis-
ta tähän päivään, lähes seitsemän 
vuosikymmenen aikana kohdattu-
ja ilon hetkiä kuin myös kipeiden 
vastoinkäymisten aikoja.

Minusta oli tullut sotaorpo alle 
kolmivuotiaana, eikä minulla ole 
minkäänlaista muistikuvaa isäs-
täni. Mummu korvasi menetetyn 
äidin, mutta isättömyyden koin 
vaikeaksi.

Valokuvat elämän varrelta kruu-
naavat omakustanteena ilmestyneen 
kirjan laajan aineiston. Ulkoasultaan 

ja tekstikokonaisuudeltaan kirja 
on selkeä ja huolellisesti toteutettu 
Raili Vatasen Aaro-puolison otta-
mia, kansien kuvituksena käytettyjä 
valokuvia myöten.

Kirjoittaminen 
oli terapiaa

Kirjoittaminen ei Raili Vataselle 
ole uusi harrastus. Aiemmin hän 
on ollut mukana kirjoittamassa ja 
kokoamassa aineistoja muun mu-
assa kahteen Piippolan kotiseutu-
kirjaan. Ikkuna eiliseen -kirjan ai-
neisto syntyi jo olemassa olleiden 
muistiinpanojen pohjalta viime 
talven aikana.

-Tämä vanhojen aikojen muis-
teleminen ja paperille paneminen 
oli parasta terapiaa kestää sairau-
den mukanaan tuomat monet 
vaikeudet.

Raili Vatanen puhuu kirjassaan 
koruttomin sanoin siitä, mikä hä-
net sai tarttumaan näin mittavaan 
hankkeeseen kuin kirjan kirjoit-
tamiseen.

Meidän lintukotoomme muutti 
kevättalvella alivuokralainen. Tuli 
yllättäen ja ei lupaa kysellyt, kävi 
vain taloksi. Nyt siitä on tullut mel-
koinen isäntä. Se määrää elämisem-
me, olemisemme ja lähtemisemme. 
Se määrää, pääsemmekö vanhim-
man tyttäremme tytön rippijuhliin 

L U K e M i S tA

raili vatanen kirjoitti ikkunan eiliseen
raili vatasen kirjan ikkuna eiliseen kansien taitto ja valokuvat ovat Aaro vatasen käsialaa.

tai nuorimman tytön lapsen kas-
tejuhlaan. Kaikessa se on otettava 
huomioon. Taivaan Isä yksin tietää, 
kuinka kauan alivuokralainen on 
kodissamme. Tämä tunkeilija on 
nimeltään Syöpä. 

-En ole salannut sairauttani. Olen 
kertonut siitä läheisteni lisäksi ys-
tävilleni, sukulaisilleni, naapureille 
ja kaikille jotka ovat ihmetelleet 
painonpudotustani. Vielä nyky-
äänkin arkaillaan puhua syövästä, 
ja ajatuksissani on, että kirjoitan 
seuraavan kirjan tästä aiheesta, 
Raili Vatanen pohtii.

tukea löytyi
läheltä

Mistä silloin löytyvät voimanläh-
teet, kun elämään on sisältynyt or-
pous, lapsen menettäminen ja nyt 
vakava sairaus? 

Tähän väistämättä esiin nousevaan 
kysymykseen tarkka lukija löytää 
vastaukset kirjan sivuilta.

Voiman antajia ja tuen lähteitä 
ovat rakas ja läheinen puoliso, luot-
tamus Jumalan johdatukseen, laaja 
läheisten sekä ystävien ja uskonsi-
sarten ja -veljien joukko.

Kursivoidut tekstit kirjasta Ikkuna 
eiliseen.

AnneLi LAUKKAnen

”Hän ei ollut koskaan näyttänyt ke-
nellekään epäilyksiään ja hän pel-
käsi muiden näkevän, mitä hänen 
sisimmässään tapahtui.” Näin ajat-
tomalla ja monelle modernin ajan 
kristityllekin tutulla lauseella Matti 
Myllykoski kertoo pienoisnovellis-
saan 100-luvulla eläneestä Justinos 
Marttyyriuksesta. Justinos puolusti 
kristinuskon totuutta juutalaiselle 
ystävälleen ja väitti heidän opetta-
jiensa väärentäneen pyhiä kirjoi-
tuksia ja poistaneen niistä Jeesuk-
sesta ennustavia kohtia. Toisin oli 
yksin ollessa, jolloin epävarmuus 
täytti hurskaan miehen niin, että 
hän rukoili jopa pahojen henkien 
lähtemistä itsestään. Vain yksinäi-
syydessä Justinos uskalsi päästää 
sanoiksi epäilyksen: ”puhuvatko 
kaikki kirjoitusten kohdat todel-
la meidän Jeesuksestamme eivät-
kä mistään muusta?”

Helsingin yliopiston Uuden tes-
tamentin eksegetiikan dosentti ja 
pappi Matti Myllykoski on kirjoit-
tanut täyteläisen teoksen uskosta 
ja sen käänteispuolesta epäilystä, 
Raamatusta ja pyhien kirjoitus-
ten syntyhistoriasta, kristinuskon 
juurista ja nykyisyydestä. Kirjassa 
on kolme osaa. Luvut Suuri ker-
tomus ja sen varjo sekä Kotona 
kristinuskossa sisältävät tuoreita 

Taizén ekumeeninen yhteisö Rans-
kassa on tehnyt paljon merkittävää 
työtä erityisesti nuorten ja opiske-
lijoiden keskuudessa. Se on tullut 
monille suomalaisillekin tutuk-
si esimerkiksi laulujensa kautta. 
Veli Roger, jonka pitkä elämä päättyi 
traagisesti viime vuoden elokuussa, 

inhimillistä
kristinuskon 
varhaishistoriaa
matti mYllYkOski: epäilYs.
Kirjapaja 2005. 173 s.

raamatuntutkimuksen ja kirkko-
historian näkökulmia opillisiin tul-
kintoihin.  Keskeisen osan kirjasta 
muodostaa kuusi fiktiivistä novellia: 
1. Saarnaajan kirjan kirjoittajasta, 
2. köyhän kansan profeetta Jeesus 
Nasaretilaisesta, joka opetti Juma-
lan valtakunnan pikaista tuloa 3. 
Paavalista ja hänen kohtaamistaan 
hankaluuksista Korintin seurakun-
nassa, 4. Ilmestyskirjan kirjoittajan 
unesta, 5. Justinos Marttyyrista 
sekä 6. Antiokian piispasta, joka 
etsi kantaansa vääriin ja oikeisiin 
evankeliumiteksteihin. Novelleis-
sa on oivallisesti hyödynnetty sekä 
Raamattua että varhaiskristillisiä 
tekstejä. Kirjan lopussa on omana 
osanaan kommentaari kustakin 
fiktiosta ja käytetyistä lähteistä. 
Ymmärrystä helpottaa, jos lukee 
ensin novellin ja sen perään siihen 
liittyvät faktatiedot.

Epäilyksen äärellä on aiheellista 
viipyä. Teksti avautuu pieninä pa-
lasina, jonka jälkeen on mahdollista 
nähdä syvemmin varhaisten kris-
tittyjen inhimillisyyttä, sosiaalisia 
konflikteja, opillisia erimielisyyksiä 
sekä ajattomia kysymyksiä yksi-
näisyyden ja kuoleman kohtaa-
misesta, armosta, rakkaudesta ja 
vapaudesta.
    
 MinnA SALMi

Hän on täällä taas. Hänelle sattuu 
ja tapahtuu paikassa kuin paikas-
sa. Lapsuuden aurinkoiset päivät 
muistuivat mieleen lukiessani tätä 
kirjaa hekotellen ja nauraen. Niin 
vastustamattoman hauska ja hur-
maava on jälleen kerran Nikke ja 
hänen kaveriporukkansa. Aiemmin 
on ilmestynyt viisi Nikke –kirjaa ,ja 
nyt on vuorossa 40 ennen julkai-
sematonta Nikke-tarinaa.

Niken luonut kaksikko tunne-
taan muistakin mestariluomuk-
sista. René Goscinny  käsikirjoitti 
muun muassa Asterixin, Lucky 
Luken ja Ahmed Ahneen, Sempé 
puolestaan piirrosalbumeistaan. 
Heidän tyylinsä on kestänyt ajan 
patinan, tarina ja kuva lyövät kät-
tä yhteen. Välillä kuvat kertovat 
tarinan omalla tavallaan, välillä 
kommenttien kera.

Nikke ystävineen onnistuu te-
kemään yksinkertaisestakin asias-
ta äärettömän vaikean ja aikuisia 
hermostuttavan asian, esimerkiksi: 
”Me käytiin torstaina koko luokka 
sirkuksessa. Me hämmästeltiin hur-

jasti, kun rehtori tuli ilmoittamaan 
että sirkuksen johtaja oli kutsunut 
meidän koulusta yhden luokan ja 
meidän luokka oli valittu. Jos mei-
dän luokka kutsutaan jonnekin 
torstai-iltapäiväksi se ei yleensä ole 
sirkus. Sitä minä kyllä ihmettelin, 
miksi meidän opettaja näytti siltä 
että purskahtaa kohta itkuun. Hän 
näet pääsi mukaan, koska sai viedä 
meidät sinne sirkukseen”. 

Päivän päätteeksi: ”Kun me ol-
tiin juuri nousemassa bussiin, tuli 
eläintenkesyttäjä opettajan luokse. 
–Tarkkailin teitä oman esitykseni 
aikana, eläintenkesyttäjä sanoi 
–En voi muuta kuin ihailla. Täy-
tyy sanoa ettei minun rohkeuteni 
riittäisi tuohon työhön!”. Ai, mi-
tä sirkuksessa tapahtui? Kaikkea 
mahdollista! 

René Goscinnyn tytär Anne 
Goscinny lupaa alkusanoissa: ”Tä-
mä kirjaa tempaa mukaansa niin 
lapset kuin aikuisetkin. Edelliset 
tunnistavat itsensä, jälkimmäiset 
palaavat muistoihinsa”.

JUhA vähäKAngAS

on yksinkertaisen uskon julistaja. 
Opinkappaleista keskeisin on uskon 
syvä luottamus. Se on ennen kaik-
kea luottamusta Jumalaan, hänen 
johdatukseensa ja jatkuvaan läs-
näoloonsa. Toisaalta se on myös 
luottamusta kristittyjen ykseyteen. 
Veli Rogerin ja Taizén yhtei-

Uskon luottamus
 

taizén veli rOger: missä rakkaus, siellä jumala.
Suom. Laura Yli-Kovero. Kirjapaja 2006, 122s.

sön saama suosio perustunee 
juuri uskon keskeisten asioiden 
yksinkertaiseen korostamiseen. 
Tämä usko huokuu myös tutuis-
sa Taizé-lauluissa. Jumalan rak-
kaus on läsnä silloinkin kun elä-
mä koettelee.

 
veiJo KoivULA

Lapsuuden sankari 
saapuu
gOscinnY, rené & sempé, jean-jacques:
nikke palaa lOmilta.
pikku niken uudet seikkailut i.
Suom. Anna-Maija Viitanen. Wsoy 2005.
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sanan aika

Anna kauniiden muistojen säilyä vahvoina.

Anna voimaa auttaa lähimmäistä

ja auta auttajaakin.

Pentti MUrto

on Kirkastussunnuntai. Sen aiheena on Kirkastettu Kristus. Kristuksen 
kirkastuminen oli hänen elämänsä taitekohta. Apostolit saivat omin silmin 
nähdä hänen jumalallisen suuruutensa ja kuulla Jumalan äänen: »Tämä on 
minun rakas Poikani, kuulkaa häntä.» Jumalan kirkkaus tulee ilmi kaikkensa 
uhraavassa rakkaudessa.
Päivän psalmi on Ps. 97: 1-2, 5-6, 10-11. Ensimmäinen lukukappale on 2.Moos. 34: 
29-35 ja toinen lukukappale 2.Kor. 3: 7-18. Evankeliumi on Luuk. 9: 28-36.

ensi sunnuntai

Kantakaa toistenne taakkoja, niin te

toteutatte Kristuksen lain.

gAL. 6:2

Kiitän lähimmäisistä, lähimmistä, joiden kans-

sa voin jakaa leivän ihmisyhteydeksi, ilot vähän 

suuremmiksi ja murheen vähän kevyemmäksi. 

Ja jos koti tai työpaikka muistuttaa joskus so-

tatannerta, Jumalan armo voi muuttaa sen-

kin rakkauden harjoituskentäksi, vastustajat 

kumppaneiksi, kolhut elämän kouluksi ja sota-

korvaukset anteeksiannetuiksi.

SePPo tirKKonen 

vaaralta näkee kauas
Olin toimittamassa kastetta talossa, joka sijaitsi liki kolmesataa 

metriä merenpinnan yläpuolella. Talosta näki lähes joka ilman-

suuntaan upeita maisemia: peltoja, taloja, vaaroja, metsiä ja vesis-

töjä. Talon isäntä, lapsen ukki, kertoi, että kauimmaiset paikat lie-

nevät liki neljänkymmenen kilometrin päässä. 

Vaaralla koin voimakkaana Jumalan luomistyön kauneuden, 

mestarillisen kädenjäljen maiseman avaruudessa ja vapaudessa.

Vuori on ollut Raamatussa perinteisesti Jumalan ilmestymisen 

ja rukouksen paikka. Jeesus piti tunnetuimman opetuspuheensa, 

Vuorisaarnan Autuuksien vuorella Gennesaretin järven rannalla. 

Jeesuksen elämän taitekohta, kirkastuminen tapahtui myös kor-

kealla vuorella, mahdollisesti Hermonilla. Hän lähti kolmen ope-

tuslapsensa kanssa vuorelle rukoilemaan. Jeesuksen rukoillessa 

hänen olemuksensa muuttui sädehtiväksi. 

Vuorella heille ilmestyivät myös Mooses ja Elia. Taivas kosketti 

maata. 

Hyvistä ja siunaavista hetkistä puhumme usein kirkastusvuori-

kokemuksina. Vastoinkäymisten tullessa me muistelemme niitä ja 

ne auttavat meitä myös katsomaan rohkeasti tulevia päiviä. 

Kun ajattelet omaa elämääsi, löydät varmasti sellaisia taitekoh-

tia, joissa koit Jumalan läsnäolon erityisen vahvana. Sitten on ollut 

jälleen paluu karuun arkeen, työhön ja vaivaan. Sitä kaikkeahan 

suurimmaksi osaksi elämä kuitenkin on. Mutta siellä on myös 

Jumalan siunaava ote sinun ylläsi.

Jumala on luonut meidät myös järjestämään toinen toisillemme 

tällaisia kirkastusvuorikokemuksia. Arjen keskellä koetut pienet 

yllätykset muistetaan joskus jopa elämän loppuun saakka.

Kukkakimppu vaimolle piristää kummasti parisuhdetta. Kala-

reissu lasten kanssa antaa yhteistä laatuaikaa. Spontaanisti toteu-

tettu päiväretki huvipuistoon tai erämaalammelle tekee arjesta 

juhlaa. Yhteinen kirkkomatka välittää Jumalan siunausta rikkaalla 

tavalla elämään.

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 - 16.30Erikoishammasteknikko

VELI HEIKKINEN
90100 Oulu, Rautatienkatu 10

Puh. 0208 372 560

• PROTEESIT
• POHJAUKSET     
• KORJAUKSET

Y h d i S t Y K S e t M U U t  S e U r A K U n n At

SIIVOUS JA
LÄHIHOITO
KaisuMari
Luotettavaa

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

Huom. kotitalous-
vähennys!

Puh. 040 - 961 9450
tai 040 - 766 4268

i

KAIKKI ALAN 
KEHYSTYSTYÖT

Sutisen
Taide- ja 
Kehystysliike

hALUtAAn 
vUoKrAtA

oulunsalo Soi –musiikkijuhlat järjes-
tetään tänä kesänä yhdeksännen ker-

ran. Festivaalilla juhlitaan Mozartin hen-
gessä, koska Mozartin syntymästä on ku-
lunut 250 vuotta. 

Reilun viikon aikana kuullaan yhteensä 
27 konserttia yhdeksällä Oulun seudun 
paikkakunnalla. Musiikkijuhlien pääkon-
serttipaikkana on Oulunsalotalo. Muina 
konserttipaikkoina ovat muun muassa seu-
dun akustisesti loistavat ja tunnelmaltaan 
ainutlaatuiset kirkot.

Uusina tuttavuuksina festivaalille saapu-
vat sopraano Meri Siirala sekä cembalo-
taiteilija Anna-Maaria Oramo. He pitävät 
yhteisen konsertin Kempeleen Vanhassa 
kirkossa keskiviikkona 2.8. kello 18. Meri 
Siiralaa kuullaan myös Oulun tuomio-
kirkon konsertissa torstaina 3.8. kello 20. 
Japanilaiskapellimestari Yuri Nitta johtaa 
Kamariorkesteri La Tempestaa, uruissa on 
Markku Mäkinen. 

Barokkikonsertteihin perehtynyt Baccano-
yhtye esiintyy Lumijoen kirkossa maanan-
taina 31.7. kello 22 ja Haukiputaan kirkossa 
tiistaina 1.8. kello 20. 

Avajaiskonsertti alkaa Oulunsalon kir-
kossa lauantaina 29.7. kello 18. Esiintyjä-
nä on Ensemble Biishi. Päätöskonsertti on 
samassa paikassa lauantaina 5.8. kello 15. 
Yuri Nittan johtaman La Tempestan solis-
tina soittaa Petri Kumela, kitara.

Hailuodon kirkossa sunnuntaina 30.7. 
kello 15.30 alkavassa konsertissa kuullaan 
Janne Tatenoa, viulu ja Ayumi Hiraha-
raa, piano.

oulunsalon musiikkijuhlat kirkoissa

Markku Mäkinen

Meri Siirala

Aikamme yhtenä piirtee-
nä on moniarvoisuus myös 
uskonnon alueella. Suo-
meen rantautuu uusia Kau-
koidästä peräisin olevia liik-
keitä, jotka lupaavat voimaa 
ja terveyttä, mielenrauhaa ja 
harmoniaa. 

Missä kulkevat turvalliset 
vedet? Onko olemassa yksi 
totuus, vai riittääkö jokaiselle 
hänen oma totuutensa.

Kyselyihin etsitään vastaus-
ta Kellonkartanon kahdessa 
seuraavassa viikonlopussa. 
Teologian tohtori Erkki Ranta 
tutkii, onko Vanhan ja Uuden 
Testamentin välillä selkeää 

punaista lankaa, täydentä-
vätkö ne toisiaan. Millainen 
Raamatun tulkinta rakentuu 
kestävälle perustalle.

Elokuun alussa halutaan 
vastata vanhempien huoleen, 
kun heillä ei ole riittäviä eväitä 
ohjata nuoriaan uskontojen 
ja uskomusten viidakossa. 
Totuus ja harhat -aihepiiriä 
ovat avaamassa Hannu Kip-
po ja Tapio Pokka. Kippo 
on seurannut hengellisen 
ilmapiirin muuttumista 
mm. kirkolliskokouksessa. 
Pokka tutustui itämaiseen 
uskonnollisuuteen lähetys-
työvuosinaan Japanissa.

onko olemassa yksi totuus?

o P i S K e L i J A M e n o t

Messu su 30.7. ja 6.8. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Iltamessu su 30.7. ja 6.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Peli- ja saunailta ke 2.8. ja 9.8. 
klo 18–21, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus.
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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 !

MAIKKULAN
FYSIOTERAPIA
Riihitie 3
90240 Oulu

Puh. (08) 557 2822
Gsm 040 544 4592

Fysikaaliset hoidot, hieronta

Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

Kaikkea hyväkuntoista 
tavaraa mm. kuolinpesät

Myös pienet erät 
hyväkuntoista tavaraa

 040 707 8444/0400 581 390

Lippitie 1 Alppila p. 020 7414821
Ma-Pe 10.00-18.00  La ja Su 10.00-16.00

Isokatu 8 Keskusta p. 020 7414820
Ma-Pe 10.00-18.00  La 10.00-16.00

iLMoitA rAUhAn tervehdYKSeSSä!
Valtakunnallinen ilmoitusmyynti

Kotimaa-yhtiöt / Sirkka-Liisa Hänninen, 
p. 0207 54 2296, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen ilmoitusmyynti:
Maire Laakso, p. (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net


