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Kyrkpressen-lehdessä 14.6. Turun seura-
kunnasta turvaa hakenut kurdinainen Naze 
Aghayi kertoo tilanteestaan ja mielialastaan, 
kun häntä uhkaa karkotus Iraniin.

– Sain yhtäpitäviä tietoja, että Suomi on 
turvallinen maa ja siksi pyrin tänne. Var-
masti Suomi on pääsääntöisesti turvallinen 
maa, mutta minä en ole turvassa.

– Koskaan aiemmin en ole ajatellut ottaa 
itse omaa henkeäni, mutta nyt sellaisiakin 
ajatuksia on juolahtanut mieleen.

Elävänä en matkusta takaisin. Tiedän, 
mikä minua odottaa: kidutus, väkivalta, 
väkisinmakaaminen ja luultavasti jopa 
tappaminen.

Kuten niin monessa muussakin tapauksessa 
se todennäköisesti näyttäisi itsemurhalta.

Laura Visapää kirjoittaa 20.6. Kirkonseu-
tu-lehdessä, että ihmisten pitäisi länsi-
maissa arvioida tarkemmin elämän tär-
keitä asioita.

– Noin 40 000 suomalaista lähettää 
säännöllisesti rahaa kummilapsilleen ke-
hitysmaihin. Yhden koto-Suomen keäsisen 
hyvipuistokeikan hinnalla kummilapsi saa 
Afrikassa kaiken koulunkäyntiin tarvitse-
mansa vuodeksi.

Yhteydenpito kaukaiseen kummilapseen 
kirjein ja valokuvin auttaa ehkä arvioimaan 

kriittisesti länsimaista elämäntapaa.
Pörssin ohjaillessa elämäämme olympia-

laisten jalo sananparsi citius, altius, fortius, 
nopeammin, vääntyy muotoon: enemmän, 
isompaa, kalliimpaa. Ostamiseen ja kulutta-
miseen rakentuvassa elämäntavassa tarvitaan 
yhä voimakkaampia ärsykkeitä tuottamaan 
hyvää oloa ja tyytyväisyyttä.

Kalastaja Pentti Linkola sanoi taannoin, 
että souturetkellä saareen tikkupullaa pais-
tamaan kokee yhtä paljon , enemmänkin, 
kuin kaukomatkalla maailman ääriin.

Näkeminen, kuuleminen ja tunteminen 
eivät riipu ärsykkeiden eksoottisuudesta tai 
suuresta määrästä, vaan kyvystä tehdä ha-
vaintoja. Vähemmän on enemmän.

Uusi Tie -lehdessä 14.6. Leif Nummela ar-
vostelee Pirkko Lehtiön ja Tuula Sääksin 
kirjaa Kun jää sulaa, koska siinä moititaan 
lähetystyökentän pirstaleisuutta.

– Miksi kirjoittajien itsensä on niin vaikea 
hyväksyä, että saisi olla olemassa erilaista 
lähetysteologista ajattelua ja erilaisia lähe-
tysjärjestöjä? Miksi kaikki lähetystyö pitäisi 
pakottaa yhteen ja samaan ”kirkkolähetyk-
seen”? Siellä, missä näin on toimittu – esimer-
kiksi Ruotsissa – se on johtanut lähetyksen 
katastrofaaliseen kuihtumiseen.

O let enkeli, taivaan lahja, tavataan 
sanoa jollekin, joka on autta-
nut pienessä pulmatilanteessa. 

Vaikka tiedän, että oikeat enkelit ovat 
jotain aivan muuta kuin ihmisiä ja 
kyvyiltäänkin ylittämättömiä, on jos-
kus käynyt mielessä, käyttääkö Luoja 
meitä ihmisiäkin joskus enkeleinä. Tai 
ainakin enkelin korvikkeina.

Meidän lapsiperheemme arjessa on 
näkynyt enkeleitä monta kertaa, kun 
heille on ollut suurin tarve; pienessä ja 
suuremmassakin hädässä. Vaikka meitä 
usein toppuutellaan, ettei Jumala ehkä 
vastaa rukouksiimme konkreettisesti 
tai ainakaan ihan heti, jaksan monesti 
ihmetellä, miten pian hätäkutsuum-
me on vastattu. Ehkei aina sillä tavalla 
kuin pyydettiin, mutta monesti minun 
ideaani paremmalla tavalla.

Muistan, millainen hätäni oli kun 
vauvamme sairastui lähes neljänkym-
menen asteen kuumeeseen ensimmäistä 
kertaa. Esikoisen saaneena nuorena 
äitinä en tiennyt mitä tehdä, joten 
hätäännyin. Sinä päivänä vastaanotin 
lahjan, joka saapui anopin muodossa. 
Hän keskeytti oman kiireisen työpäi-
vänsä ja lähti kanssani viemään vau-
vaa lääkäriin ja auttoi minua aivan 
uudenlaisessa tilanteessa. Sittemmin 
hän on saanut ottaa enkelin pestin 
useampaankin kertaan.

Viime talvena vastaanotimme monta 
enkelin käyntiä: siskoni tarjosi apuaan 
lasten päiväkodin alettua ja sen häm-
mennettyä koko perhettämme, äitini 
hoiti puolikuntoisia lapsiamme kun itse 
sairastin, miehen sisko oli kotonam-
me kokonaisen työpäivän lastemme 
kanssa, kun korvatulehdus ei ottanut 
laantuakseen ja miehen veli puolestaan 
ahkeroi pyyteettä kattotalkoissa.

Olemme saaneet avun lahjoja myös 
kauempaa, esimerkiksi silloin, kun 
naapurin oma lastenhoitaja otti vas-
tuun meidänkin lapsistamme kun oma 
hoitajamme ei tullutkaan ja kaukana 
asuva vanha ystäväni auttoi minua 
työnhakutilanteessa, vaikka emme 
ole pitäneet yhteyttä kovinkaan tii-
viisti viime aikoina. Ovatko nämä 
avut tulleet jostakin korkeuksista, 
sitä ei kukaan tiedä. Minä kuitenkin 
uskon, että ystävät ovat elämässämme 
pieninä enkeleinä tai heidän valoisina 
häivähdyksinään.

Liekö suurempaa suunnitelmaa 
sekin, että ystävistä ja sukulaisista 
saa hätäavun lisäksi myös niin suurta 
iloa? Kun näkee, miten kuusi serkusta 
juoksee keskenään leikkipuistossa ja 
13-vuotias yläasteen poika sylittelee 
kaksivuotiasta serkkuaan, jaksaa us-
koa kaikkeen hyvään.

Koen yltäkylläisyyttä ja syvää kiitol-
lisuutta näistä enkeliksi kutsumistani 
läheisistämme ja heidän vilpittömistä 
avuntarjoamisistaan ja seurastaan. 
Toivoa sopii, että myös minä saan 
joskus olla Luojan välikappaleena ja 
toimittaa enkelin töitä itsekin.

Lea Ansamaa, tiedottaja, Oulu
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Punaisesta 
jumalaiseen

Useilla työnantajilla on hakijoita kesätöihin enemmän kuin on täy-
tettäviä paikkoja. Valitettavasti kaikki hakijat eivät töitä saa.

Monille nuorille ensikosketus työelämään saattaa olla ikävä. Jois-
sakin työpaikoissa kesätyöntekijät eivät ole oikeuksiltaan ja arvos-
tukseltaan vakinaisten työntekijöiden kanssa samassa asemassa.

Huonoon kohteluun on helppo syyllistyä silloin, kun tarjontaa ha-
lukkaista työntekijöistä on yllin kyllin.

Tulevaisuudessa tilanne saattaa muuttua. Monilla aloilla häämöt-
tää työvoimapulan ajat. Merkkejä tästä on näkyvissä etenkin pää-
kaupunkiseudulla. Helsingin Sanomat muistutti tästä aiheesta vii-
me sunnuntaina.

Tulevaisuudessa pulaa saattaa olla myös kesätyöntekijöistä, kos-
ka opiskelijoille asetetaan koko ajan kireämpiä aikatauluvaatimuk-
sia valmistumisen suhteen. Monien on käytettävä kesätkin opiske-
luun.

Työvoimapulan koittaessa vaikeimpaan asemaan joutuvat ne 
työnantajat, jotka ovat omilla toimillaan luoneet huonon kuvan it-
sestään.

Jos kukaan ei eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelemalla ja uskonnonvapauteen 
vetoamalla onnistu sitä estämään, lähettää Yle Radio 1 -kanava heinäkuussa sarjan 
ohjelmia, joiden yhteinen kutsumanimi on Jumalainen heinäkuu.

Kuukauden aikana käsitellään useissa ohjelmissa kirkkoa, uskontoja ja jumaluut-
ta. Kahtena edellisenä heinäkuuna Yle on lähettänyt vastaavanlaiset sarjat. Vuon-
na 2005 aiheena oli Punainen heinäkuu. Silloin esitettiin useita Neuvostoliittoa kä-
sitteleviä radio-ohjelmatallenteita 1960- ja 70-luvuilta. Ne valottivat kutkuttavalla 
tuon ajan asenteita naapurivaltiota kohtaan.

Viime vuonna Pakollinen heinäkuu käsitteli suomenruotsalaisuutta yhteiskun-
nassamme.

Jos Jumalainen heinäkuu on tehty samanlaisella laadulla kuin kaksi aiempaa hei-
näkuuta, on luvassa suurta herkkua niille, joille radio on olemassa sitä varten, että 
siitä kuunnellaan journalistien toimittamia ohjelmia.

Pari varoituksen sanaa on silti tarpeen.
Ensinnäkin Yle Radio 1:n toimitettujen ohjelmien pituus on usein yli kolme mi-

nuuttia. Niiden kuunteleminen vaatii keskittymistä ja itsekuria.
Toiseksi näitä ohjelmia kuunnellessaan kuulija saattaa tulla huomaamattaan si-

vistetyksi.

Älä jätä kesätyöntekijää 
heitteille
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S udanilaisen anglikaanipa-
pin Amos Mangan asemasta 
on syntynyt pulma Oulun 
seurakuntayhtymässä. Ou-

lun seurakuntayhtymän kansain-
välisen työn pastorin Árpád Ko-
vácsin mukaan Manga on jo teh-
nyt pitkään täysipäistä työtä seura-
kuntayhtymän hyväksi, mutta hän 
ei saa työstään palkkaa. 

Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko ja anglikaanikirkko ovat 
käyneet Mangan tapauksesta kes-
kusteluja. 

Manga ei ainakaan virallisesti 
kuulu seurakuntayhtymän organi-
saatioon. Manga on anglikaanien 
suomalaisen kappeliseurakunnan 
palveluksessa ja huolehtii ennen 
kaikkea Oulun seudulla asuvien 
sudanilaisten hengellisistä tarpeista. 
Hänen työalueensa ulottuu kuiten-
kin ympäri Suomea.

Kovács kuitenkin kertoo, että 
Manga tekee työtä koko kansainvä-
lisen yhteisön parissa, ei vain angli-
kaanien kanssa, vaikka ensisijaisesti 
palveleekin juuri heitä.

Kovácsin mukaan hänen ja Man-
gan tehtävät ovat ”päällekkäisiä ja 
rinnakkaisia”, sillä osa kansainvä-
lisestä yhteisöstä on anglikaaneja 
kuten Mangan maanmiehet su-
danilaiset.

Oulun seurakuntayhtymä te-
kee kansainvälisessä työssä tiivistä 
yhteistyötä anglikaanisen kirkon 
kanssa.

Manga vetää 
jumalanpalveluksia

Kansainvälisen työn tavoitteena 
on Kovácsin mukaan saada maa-
hanmuuttajat luterilaisen ja angli-
kaanisen kirkkojen suojaan ilman, 
että he menettävät identiteettiään. 
Maahanmuuttajat saavat olla mi-
tä kansallisuutta tahansa eikä hei-

T yöoikeuden professori Sep-
po Koskisen kirjoitus Rau-
han Tervehdyksessä 31.5 ”La-

ki suojelee vakaumusta” panee ym-
mälle. Onko näin: ”Naispappeuden 
vastustajien asemaa tarkasteltaes-
sa ei voida vedota vain esimerkik-
si velvollisuuteen noudattaa työn-
antajan käskyjä, koska työnantajan 
käskyt eivät voi ohittaa pakottavaa 
lainsäädäntöä”?

En ole juristi, mutta olen ollut 
pitkään kirkon hallinnossa, teh-
nyt tuomarinvalan tuomiokapi-
tulissa ja opettanutkin kirkkolakia. 
Katson asiaa käytännön elämän 
kannalta. 

 Jätän tässä sivuun kysymyksen, 
onko pappisviran avaaminen naisille 
hyvä vai huono päätös. Puhutaan 
laillisuudesta. 

Meillä on uskonnonvapauslaki. Se 
takaa kansalaiselle oikeuden harjoit-
taa sellaista uskontoa kuin haluaa 
tai olla harjoittamatta ”mikäli lakia 
ja hyviä tapoja ei loukata”, liittyä 

uskontokuntaan ja siitä erota.  
Sama laki sisältää säädökset myös 

uskonnollisista yhdyskunnista. Niitä 
saa vapaasti perustaa lain määrää-
mässä järjestyksessä. (Suomen ev.-
lut. kirkosta ja Suomen ortodok-
sisesta kirkosta on omat lakinsa, 
mutta niissäkin on vastaavat asiat.) 
Pitää määritellä uskontunnustus, 
jäsenyyden vaatimukset, järjestys-
muoto ja toimihenkilöt.

 Kysymys on nyt siitä, saako ih-
minen jonkin uskonnollisen yh-
dyskunnan työntekijänä ollessaan 
harjoittaa vapaasti mitä uskontoa 
haluaa ja vakaumukseensa vedoten 
valikoida, mitä hän suostuu teke-
mään ja mitä ei?

 Mikäli en ole ymmärtänyt Koski-
sen pitkää kirjoitusta aivan väärin, 
hän opettaa, että uskontokunnankin 
työntekijän vakaumuksen oikeus 
työpaikassaan on vahvempi kuin 
uskontokunnan oikeus päättää 
omasta järjestyksestään ja toi-
minnastaan. Eli tässä tapauksessa 

kirkko ei saa vaatia pappia vastoin 
tämän vakaumusta noudattamaan 
kirkon järjestystä. 

Uskonnonvapauslaki ei tällais-
ta oikeutta tunne. Silloinhan ku-
moutuisi laki uskontokunnasta. 
Se saisi pitää palveluksessaan vain 
yksityisajattelijoita, joilla on vapaa 
oikeus uskoa ja opettaa ja tehdä ja 
olla tekemättä mitä haluavat. Missä 
olisi uskontokunta? Samaa sanoo 
myös pykälä: ”Älköön kukaan 
kuuluko useampaan kuin yhteen 
uskontokuntaan”(5§).

Ehkä tässä hämmentää miesten 
ja naisten tasa-arvosta säädetty laki. 
Se ei koske uskonnon harjoitusta. 
Mielestäni tämä on luettava siten, 
että Suomen laki jättää kunkin us-
kontokunnan päätettäväksi, avaa-
ko se papin viran (tai vastaavan) 
naiselle. Mutta jos jokin kirkko 
on avannut pappisviran naiselle, 
sillä on oikeus vaatia omilta työn-
tekijöiltään kirkkojärjestyksensä 
noudattamista.

 Alussa olevan lainauksen voisi 
ymmärtää siten, että jos työnan-
taja käskee työntekijää tekemään 
rikoksen, esimerkiksi murhan, 
käskyä ei tule totella. Mutta onko 
jumalanpalveluksen toimittami-
nen naispapin kanssa murhaan 
verrattava teko?

 Koskinen pitää seurakuntaa papin 
työnantajana, jolloin kaikki seura-
kunnat voisivat olla eri asemassa. 
Mihin lakiin tämä perustuu? Kyl-
lä seurakuntapapin työnantajana 
on Suomen ev.-lut. kirkko ja sillä 
on jokaisessa seurakunnassa sama 
kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Seu-
rakuntapappi ei ole seurakunnan 
hallintoelinten vaan piispan ja tuo-
miokapitulin alainen. Kyllä hän on 
kirkon työntekijä, vaikka palkka 
tuleekin paikallisseurakunnalta. 
Tosin itse tätä määritelmää ei ole 
kirjoitettu kirkkolakiin. 

Sitä vastoin Kirkkojärjestys tun-
tee ns. työnjakokirjan (KJ 6:16§). 
Sen mukaan monipappisen seu-

puheenvuoro

Papin ja kirkon oikeus 
naispappeuskysymyksessä

rakunnan papit saavat sopia kes-
kenään tehtävien jaosta. Näin voi 
olla mahdollista vapaaehtoisesti 
järjestellä niin, että naispappeu-
den vastustaja ei joutuisi samaan 
jumalanpalvelukseen naispapin 
kanssa. Mutta yksikin pappi voi 
riitauttaa tämän sopimisen. Näin 
eläkeläisenä ajattelen, että olisi ol-
lut onnellista, jos käräjöinti nais-
pappeudesta olisi sittenkin voitu 
välttää sovittelulla.

ARVI SePPÄNeN                                                  
TUOMIOROVASTI eMeRITUS

Amos Mangan asemasta 
keskusteltu kirkkojen kesken

dän tarvitse olla anglikaaneja tai 
luterilaisia. 

Kovács ja Manga jakavat kan-
sainvälisen työn yhdessä, Kovács 
kertoo. He käyvät Kovácsin mu-
kaan esimerkiksi kotikäynneillä 
yhdessä.

Manga vetää jumalanpalveluk-
sia, kun Kovács on lomalla. Man-
ga myös päivystää seurakuntayh-
tymän Öbergin talossa tiistaisin. 
Hän saattaa käydä Öbergin talossa 
hoitamassa töitään muulloinkin, 
mutta se ei Kovácsin mukaan ole 
kovin tavallista.

Seurakuntayhtymä on osoittanut 
Mangalle tietokoneen ja hän saa 
käyttää Kovácsin työhuonetta.

Kirkkohallituksen ulkoasiain-
osaston teologisten asiain sihteeri 
Matti Repo pitää Mangan tilannetta 
pulmallisena. 

Asiasta on käyty keskusteluja 
anglikaanisen kirkon kanssa. Revon 
mukaan anglikaaninen kirkko on 
Suomessa niin pieni, että sillä ken-
ties ei ole palkanmaksukykyä. 

Resursseja vaan 
ei palkkaa?

 
Repo väläyttää mahdollisuutta, että 
luterilainen kirkko maksaisi Man-
galle palkan. Luontevat keskuste-
luosapuolet Mangan asiassa olisi-
vat Revon mielestä Oulun seura-
kuntayhtymä, Oulun hiippakun-
ta, kirkkohallitus ja anglikaani-
nen kirkko.

Kovácsin mukaan Mangan tapa-
uksessa on etsitty koko ajan ratkai-
sua osapuolten kesken. 

– Kun tekee normaalia työpäi-
vää, pitää maksaa palkkaa, Kovács 
toteaa.

Oulun seurakuntayhtymän yh-
teisen seurakuntapalvelun johtaja 
Matti Pikkarainen tyrmää Kovác-
sin väitteet.

Keskusteluissa Kirkkohallituksen 
ulkoasiainosaston, Oulun hiippa-
kunnan, Oulun seurakuntayhtymän 
ja anglikaanisen kirkon kanssa on 
keskusteltu Mangan työlle annet-
tavista resursseista ei palkasta.

Pikkaraisen mukaan anglikaa-
nikirkon Euroopan hiippakunnan 
piispa David Hamid on myöntänyt 
Oulun piispan teologiselle sihteerille 
Timo Heleniukselle, että palkan-

maksu kuuluu Mangan tapauksessa 
anglikaanikirkolle.

Mangan toiminta voisi Pikka-
raisen mukaan saada tukea, jos 
anglikaaninen kirkko jollain lain 
edellyttämällä tavalla järjestäytyisi 
Oulun alueella, vaikkapa seurakun-
tapiiriksi.  Muuten tukea ei voida 
lain mukaan antaa.

Pikkarainen viittaa niin sanot-
tuun Tampereen malliin. Tässä 

Amos Manga on sudanilainen maahanmuuttaja, joka vihittiin toissa 
sunnuntaina anglikaanipapiksi Oulun tuomiokirkossa.

mallissa anglikaanit ovat järjes-
täytyneet, jolloin Tampereen seu-
rakuntayhtymän on mahdollista 
antaa heille tukea.

Jos Tampereen malli osoittautuu 
toimivaksi, sitä voisi Pikkaraisen 
mukaan kokeilla Oulussakin.

– Olemme keskusteluissa tarjon-
neet puitteet toiminnalle tai tukea 
sille, Pikkarainen sanoo.

Mangalle annettavaan tukeen 
kuuluu se, että hän voi päivystää 
tiistaina Öbergin talossa ja käyttää 
tietokonetta.

Manga ei Pikkaraisen mukaan 
edes työskentele täysipäiväisesti 
koko kansainvälisen yhteisön pa-
rissa vaan lähinnä sudanilaisten 
kanssa. 

Periaatteessa Manga 
voisi saada viran

Periaatteessa Manga voitaisiin kui-
tenkin palkata seurakuntayhtymän 
palvelukseen, kun hänen suomen 
kielensä kehittyy riittävän hyväksi, 
Pikkarainen toteaa. Tämän mah-
dollistaisi niin sanottu Porvoon 
ekumeeninen sopimus, joka sol-
mittiin vuonna 1996 pohjoismai-
den ja Baltian luterilaisten kirkko-
jen sekä Britannian ja Irlannin ang-
likaanisten kirkkojen välillä. Kir-
koilla on muuan muassa ehtoollis-
yhteys ja yhteinen ymmärrys tois-
tensa toimintatavoista.

Luterilainen kirkko voi kutsua 
virkaan anglikaanikirkon papin 
ja päinvastoin.

Manga vihittiin papiksi toissa 
sunnuntaina Oulun tuomiokir-
kossa.

Asialla oli kaksi piispaa: Oulun 
hiippakunnan piispa Samuel Salmi 
ja anglikaanien Euroopan hiippa-
kunnan piispa David Hamid.  Man-
ga vihittiin papiksi anglikaanisen 
kaavan mukaan. 

PeKKA HeLIN
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Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot Oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.Kesä
Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kesähartaus to 21.6. klo 14, 
Sara Wacklin-koti, Koulukatu 
4. Pekka Rehumäki.
Virsihartaus su 24.6. klo 12, 
Vanha kappeli. Hanna-Maija 
Karjalainen, kanttorina Anna-
Maria Pietiläinen.
Vesper to 28.6. klo 18.30, 
Vesper-koti. Hanna-Maija Kar-
jalainen.
Virsihartaus su 1.7. klo 12, Van-
ha kappeli. Ari-Pekka Metso, 
kanttorina Maija Tynkkynen.
Kesähartaus to 5.7. klo 18.30, 
Kuntotalo. Pekka Rehumäki.

karjasillan seurakunta

Miesten kesäinen raamattu- 
ja keskustelupiiri ke 27.6. klo 
18, Karjasillan kirkko. Kesällä 
käymme läpi Galatalaiskir-
jettä.

OulujOen seurakunta

Hautausmaahartaus:
To 21.6. klo 18, Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Antti Leskelä. Harta-
us sateella kirkossa.
To 28.6. klo 18, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Hartaus sateella kirkossa.
Herättäjäjuhlien lähtöseurat 
su 1.7. klo 17, Turkansaaren 
kirkko. Vietetään hetki Siionin 
virsien ja lyhyiden seurapuhei-
den parissa.

Musiikki
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Juhannusaaton urkumusiik-
kia pe 22.6. klo 21, Oulun tuo-
miokirkko. Kanttori Anna-Ma-
ria Pietiläinen. Vapaa pääsy.
Urkuvartti to 28.6. ja 5.7. klo 
12.15, Oulun tuomiokirkko. 
Urkuri Maija Tynkkynen.

tuiran seurakunta

Iltamusiikki ke 27.6. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Es-
panjalainen Cantos D`Amor 
pianoresitaali. Pianisti Sinik-
ka Holma-Peets soittaa mm. 
espanjalaista pianomusiikkia. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 3 euroa.

Iltamusiikkia uruilla ke 4.7. klo 
18.30, Tuiran kirkko. Improvi-
soituja kansansävelmiä uruilla. 
Kanttori Lauri-Kalle Kallunki 
musisoi. Vapaa pääsy.

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Kesäillan musiikkihetki kesä-, 
heinä- ja elokuussa torstaisin 
Ylikiimingin kirkossa:
21.6. klo 20 Mari Klemettilä, 
laulu, Kaisa Alasaarela, piano.
28.6. klo 20 Saana Johnson, 
urut.
5.7. klo 21 Anne-Mari Kanni-
ainen, hanuri.

Diakonia
tuiran seurakunta

Tuiran seurakunnan vanhus-
linja keskiviikkoisin klo 9-11 
Tuiran kirkolla puh. 531 4616. 
Kun haluat keskustella sinulle 
tärkeistä asioista tai pyytää 
kotikäyntiä.
Kesäkahvila ja kirpputori ke 
27.6. ja 4.7., Koskelan seurakun-
takoti. Pirtissä kahvila ja hartaus 
klo 13, pihalla makkaran tai 
letun paistoa ja ulkopelejä. 
Ulkorakennuksessa kirpputori. 
Tuotto diakoniatyölle. Tule viet-
tämään kesäpäivää yhdessä!

Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET
Koko perheen kesäilta to 28.6. 
ja 5.7. klo 17.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. 
PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
29.6. klo 13, Diakoniakeskus. 

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kaikenikäisten kesäperhe-
kerho to 21.6. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti. 

Oulujoen kirkossa: La 23.6. 
klo 10 messu, toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi.
Su 24.6. klo 10 messu, toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Konfirmaatio Paavo 
Moilanen.
Su 1.7. klo 10 messu, toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Turkansaaren kirkossa: Pe 
22.6. klo 17 messu, toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
La 23.6. klo 12 messu, toimittaa 
kirkkoherra Paavo Moilanen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi.
Su 24.6. klo 12 messu, toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Su 1.7. klo 12 messu, toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen, 
kanttorina Maija Tynkkynen.
Ylikiimingin kirkossa: La 23.6. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Saana Johnson.
Su 24.6. klo 10 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Saana 
Johnson.
Su 1.7. klo 10 messu, toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina Saa-
na Johnson.

Oulun tuomiokirkossa: La 
23.6. klo 10 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Anna-Mari Heik-
kinen, avustaa Hanna-Maija 
Karjalainen, kanttorina An-
na-Maria Pietiläinen. Kolehti 
ahdingossa olevien henkilöiden 
taloudelliseen avustamiseen 
Suomessa kirkon diakoniara-
haston kautta. Radio Pooki. 
Su 24.6. klo 10 messu, toimit-
taa Hanna-Maija Karjalainen, 
avustaa Pekka Rehumäki, kant-
torina Anna-Maria Pietiläinen. 
Kolehti Pietarin katulapsityö-
hön Martinius-säätiön kautta. 
Radio Dei.
Su 1.7. klo 10 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, avustaa Mart-
ti Pennanen, kanttorina Maija 
Tynkkynen. Kolehti kirkon 
ulkosuomalaistyöhön.
Heinätorin seurakuntatalossa 
la 23.6. klo 12, sanajumalan-
palvelus, toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen, kanttorina Anna-
Maria Pietiläinen. Kahvitar-
joilu. 

Karjasillan kirkossa: La 23.6. 
klo 10 messu, toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Risto Pekkala, 
kanttorina Riitta Piippo. Jyrki 
Runsten, oboe. Kolehti nimik-
kolähetti Sirpa Heikkilän työlle 
Bangladeshissä Evankelisluteri-
lainen Lähetysyhdistys Kylväjän 
kautta. Radiointi Radio Dei.
Su 24.6. klo 10 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, saarnaa Risto 
Pekkala, kanttorina Taina Vou-
tilainen. Kolehti seurakuntien 
musiikkitoiminnan tukemiseen 
Suomen Kirkkomusiikkiliitto 
ry:n kautta.
Su 1.7. klo 10 messu, toimittaa 
Patrick Dickson, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti seurakunnan 
nimikkokohteelle Paulinumin 
pappisseminaarille Namibi-
assa Suomen Lähetysseuran 
kautta.

Kastellin kirkossa: La 23.6. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Taina Vouti-
lainen. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 24.6. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Patrick Dick-
son, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 1.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: La 
23.6. klo 12 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Risto 
Pekkala, kanttorina Riitta Piip-
po. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 24.6. klo 12 kansanlaulukirk-
ko, toimittaa Mirjami Dutton, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Kolehti Ks. Karjasilta.
Su 1.7. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Kolehti ks. Karjasilta.

Tuiran kirkossa: La 23.6. klo 
10 messu, toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Riitta Louhe-
lainen, kanttorina Marjo Irjala. 
Kolehti ulkomailla asuvien suo-
malaisten nuorten kristillisen 
kasvatuksen tukemiseen Suo-
men Merimieskirkolle.
Su 24.6. klo 10 messu, toimit-
taa Helena Paalanne, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
lähetyskasvatustyölle Oulun 
hiippakunnassa.
Su 24.6. klo 18 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Johanna Ämmälä, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
nuorten raamatuntuntemuk-
sen lisäämiseen Raamatunlu-
kijain Liitto ry:lle.
Ke 27.6. klo 20 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti oman 
seurakunnan nimikkolähetti-
työlle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Su 1.7. klo 10 konfirmaatiomes-
su, toimittaa ja konfirmoi Pasi 
Kurikka, avustavat Anssi Putila, 
Johanna Ämmälä ja Kaisu Bou-
tellier, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti kirkon ulkosuomalais-
työhön. Radiointi Radio Dei. 
Pyhän Tuomaan I rippikoulu-
ryhmän konfirmaatio.
Su 1.7. klo 18 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa San-
na Okkola, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti koulujen varus-
tamiseen kehitysmaissa Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Ke 4.7. klo 20 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki, Heikki 
Kallunki sello. Kolehti perhettä 
ja vanhemmuutta tukevaan 
toimintaan Suomen Setlement-
tiliitto ry:lle.
Pyhän Tuomaan kirkossa: La 

23.6. klo 12 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti katso 
Tuira klo 10.
Su 24.6. klo 12 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Petteri Tuulos, avustavat Sanna 
Okkola ja Johanna Ämmälä, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti katso Tuira klo 10. Pyhän 
Tuomaan III rippikouluryh-
män konfirmaatio.
Su 1.7. klo 12 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Riitta Louhelainen, avustavat 
Anssi Putila, Johanna Ämmälä 
ja Kaisu Boutellier, kanttorina 
Marjo Irjala. Kolehti katso Tuira 
klo 10. Pateniemen II rippikou-
luryhmän konfirmaatio.
Su 1.7. klo 15 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Juha Huhtala, avustavat Teemu 
Honkavaara ja Tuija Puhakka, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti katso Tuira klo 18. Pate-
niemen III rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
La 23.6. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Kolehti katso 
Tuira klo 10.
Su 24.6. klo 10 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Marjo Irja-
la. Kolehti katso Tuira klo 10.
La 30.6. klo 17 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfir-
moi Harri Fagerholm, avustaa 
Markku Korhonen, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti kata-
strofiapuun Kirkon Ulkomaa-
navulle.
Su 1.7. klo 10 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Sanna 
Okkola, kanttorina Marjo Irjala. 
Kolehti katso Tuira klo 10.
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Tuomiokirkko: Sofia Adél Mu-
honen, Pirta Hanna Vilhelmiina 
Lohilahti.
Karjasilta: Samu Eero Petteri 
Tauriainen, Daniel Gabriel Siik, 
Ruut Ane Iris Salmi, Lucas Hen-
rik Peteri, Eevert Antti Nuorala, 
Artturi Elias Niskala, Meeri 
Minea Niinimäki, Isabel Hen-
rietta Kärkkäinen, Matias Ville 
Oskari Korhonen, Iida Noora 
Johanna Kauppinen, Valtteri 
Jesper Johannes Huovinen, 
Aarne Pauli Benjamin Herva, 
Arttu Janne Aleksanteri Heino, 
Amanda Anna Helena Kattelus, 
Samu Ilari Jokikokko, Susanna 
Maarit Hautala, Roope Aukusti 
Halonen, Minttu Peppiina Ala-
Ilkka, Iinu Amalia Tiinantytär 
Tiainen.
Tuira: Emilia Aleksandra Än-
geslevä, Pyry Oskari Yliheik-
kilä, Mikael Aleksanteri Julius 
Vänskä, Venla Ella Aurora 
Veteläinen, Jami Olavi Johannes 
Tervo, Anna Eleonoora Spets, 
Joonatan Sebastian Sippala, 
Sofia Rosa Maria Salmela, 

Tuomiokirkko: Kaarlo Arvid 
Heikurainen 71 v, Anna Eliisa 
Kurttila 93 v.
Karjasilta: Marja-Leena Honka 
s. Niemelä 51 v, Kerttu Maria 
Liisa Pietarila s. Hirvelä 93 v, 
Jani Kristian Paso 32 v, Aune 
Annikki Tölli s. Kiviahde 84 v, 
Antero Tauriainen 81 v, Saima 
Johanna Räisänen s. Väli 92 v, 
Reino Ilmari Hilli 93 v, Jussi 
Tauno Tapani Laitinen 68 v, Elsa 
Katariina Tauriainen s. Repola 
82 v, Eedit Aleksandra Mällinen 
s. Lukinmaa 88 v, Aaro Juhani 
Heikkinen 67 v.
Tuira: Martta Seilonen s. Kin-
nunen 80 v, Laina Evalisa Laine 
89 v, Kari Antero Rajaniemi 42 v, 
Impi Laina Juusola s. Törmi 94 
v, Hilja Marjatta Sarviaho 81 v, 
Maija Karvonen s. Peltomaa 76 
v, Kari Eino Matti Roininen 39 
v, Harri Tapio Sirkkavaara 48 v, 
Elma Ireene Kauppinen s. Kuure 
90 v, Aino Katariina Moilanen 
s. Kolehmainen 80 v.
Oulujoki: Tauno Jalmari Hei-
nonen 68 v, Risto Yrjö Tapani 
Mäkelä 46 v, Eila Mirjami 
Mustakangas 42 v, Rauno Ensio 
Toropainen 81 v, Kaarin Elisabet 
Tuohino s. Siklander 86 v.

Tuomiokirkko: Tomi Markus 
Määttä ja Taina Elisa Vuokila, 
Jaakko Tuomas Aleksi Ventelä 
ja Aino-Maija Saukkonen, Jar-
no Antero Ikola ja Saija Emilia 
Pääkkö, Tuomo Mikael Ranua 
ja Sanna Helinä Äijälä, Pertti 
Mikael Puhakka ja Jonna Reeta 
Luokkanen.
Karjasilta: Sami Erkki Heikki-
nen ja Miia-Christina Thallin-
ger, Ville Juhani Illikainen ja 
Ulla-Riikka Hintsala.
Tuira: Jarmo Johannes Jämsén 
ja Salla Maaria Kaikkonen, 
Oiva Matti Tuononen ja Päivi 
Sinikka Vähämetsä, Matti-
Pekka Myllynen ja Liisa Maria 
Mertaniemi, Kim Jarno Un-
tamo Wasama ja Anna-Maija 
Määttä, Mika Ensio Joukainen 
ja Hanna-Leena Hautaniemi, 
Lauri Johannes Pietilä ja Maria 
Amanda Jalonen, Jyrki Matti 
Tapani Koistinen ja Kati Helena 
Korhonen.
Oulujoki: Petri Tapio Väisänen 
ja Sanna-Mari Kristiina Mali-
niemi, Juha Matti Jutila ja Ulla 
Mirjami Taramaa, Matti Olavi 
Karppinen ja Tarja Tuulikki 
Arkivuo-Tapio.

Eliel Antonio Nissinaho, Aa-
mos Eevertti Kivioja, Josefine 
Keränen-Andersson, Henrik 
Arttu Viljami Järvelin, Valtteri 
Perttu Vilhelmi Järvelin, Reetta 
Sofia Camilla Vikamaa, Neea 
Aleksandra Tuorila, Jyri Valtteri 
Tuomaala, Miio Ilari Tokola, 
Aukusti Lenna Artturi Mäki, 
Elias Keijo Armas Muikku, Sofia 
Iina Adele Moilanen, Jaakko 
Elias Keski-Filppula, Artturi 
Edvart Aleksanteri Kantelinen, 
Elmiina Amalia Jokitalo, Niilo 
Hermanni Hurme, Aaro Matti 
Johannes Haapalainen, Eetu 
Heikki Aleksanteri Alaloukusa, 
Aaron Matias Lauronen.
Oulujoki: Siiri Maria Henriikka 
Tittonen, Severi Oliver Palo-
saari, Linnea Marianne Herva, 
Valtteri Emil Kristian Hattara, 
Venla Kanerva Niemelä, Viivi 
Olivia Niemelä, Oskari Aapo 
Nikolas Mikkola, Sasu Matias 
Lehtola, Selina Amalia Lehti-
nen, Sauli Kristian Kaski, Iida 
Martta Olivia Isola, Jenna Auro-
ra Holmi, Elina Marja Harju.

Nuoret
Nuortenilta Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksessa:
Ke 27.6. klo 18–21 illan aiheena 
kadonnut ja löytynyt. 
Ke 4.7. klo 18–21 illan aiheena 
armoa. 
Hietsu kutsuu yhdessä oloon ja 
eloon. Hox! talo tarjoaa mehut 
ja makkarat.

Opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Peli- ja saunaillat ke 27.6. ja 
4.7. klo 18–21, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Oma 
pyyhe mukaan. Nuotion äärellä 
iltapala ja päätöshartaus.
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten kesäilta 
to 21.6., 28.6. ja 5.7. klo 18, 
Öbergin talo. 
OPKOn kesäraamis ti 26.6. ja 
3.7. klo 18, Torikatu 9 A 32. 

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Raksilan kerho to 28.6. klo 
12, Kajaanintie 1. Vierailijana 
Maarit Lampela kertomassa 
muistiin liittyvistä asioista. 
Kerho jatkuu normaaliin ta-
paan syksyllä. Tiedustelut Outi 
Vaarala, puh. 040 574 7169. 

tuiran seurakunta

Ikäihmisten kesäkerho ti 26.6. 
klo 13, Tuiran kirkko. Kesäistä 
ohjelmaa, yhteislaulua ja kah-
vitarjoilu.

OulujOen seurakunta

Porinapiiri to 21.6. ja 28.6. klo 
13, Myllyojan seurakuntatalo. 
Vetäjänä diakonian kesätyön-
tekijä Johanna Rissanen.Tule 
mukaan kahvittelemaan ja 
jutustelemaan.

Leirit ja retket
Sydänvammaisten leiri 20.– 
23.8, Rokuan leirikeskus. Leirin 
järjestetään yhteistyössä Oulun 
Uusi Sydänyhdistys ry:n kanssa 
Leirin hinta 55,50 e sis. matkat, 
majoitukset ja ruokailut.
Vielä on kesää jäljellä! Kiinaa, 
ristirockii ja Särkänniemee! 
24.–26.8. Lähde Tampereelle! 
Reissun aikana käymme Mu-
seokeskus Vapriikissa, Met-
roAuto-Areenalla Ristirock-
tapahtumassa (esiintyjinä mm 
Realismi, Tera, the Rain, HB, 
Luotettava Todistus, Tommi 
Kalenius Band ja Frail) ja Sär-
känniemen elämyspuistossa. 
Reissun hinta on 40 e sisältäen 
matkat, majoituksen ja aamu-
palan, konserttiliput, vakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille ja yhden lämpimän 
aterian päivässä. Huom! Sär-
känniemi on omakustanteinen, 
elämysavain 29 e, aluelippu 6 e 
ja elämyslippu 5 e. Ilmoittaudu 
nyt! www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai nu-
meroon (08) 31 61 340 (ma-pe 
klo 9-16).
Työttömien retki Kaakkois-
Suomeen 27.–30.8. Retki on 
suunnattu Tuiran seurakunnan 
alueella asuville työttömille. 
Retken hinta on 40 e sisältä-
en kuljetuksen, yöpymiset ja 
ruokailut. Järjestäjinä seura-
kunnan diakoniatyö ja YTYÄ 
ry. Ilmoittautuminen YTYÄ:lle 
15.8. mennessä, p. 040 773 3235. 

Lisätietoja retkestä saa diakoni 
Riku-Matti Järveltä, puh. 040 
5747 149.
Sinkkuleiri 14-16.9., Rokuan 
leirikeskus. Nyt on aika sink-
kuleirin. Lähde mukaan hyvässä 
seurassa. Perinteinen sinkkulei-
ri järjestetään syksyllä Rokuan 
leirikeskuksessa. Leirin hinta 
on 34 e sisältäen matkat, ma-
joituksen, vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautuminen netin kautta 
osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri 
tai numeroon (08) 3161 340 
(arkisin klo 9-16).

Muut menot
Opastettu hautausmaakierros 
ma 25.6. ja 2.7. klo 18–20, Oulun 

hautausmaa (Intiö) Kajaanintie 
1. Kierrosten lähtöpaikka on 
Hautajaishuoneiston edusta eli 
Oulun hautausmaan pääportti 
(Kajaanintie 1). Osallistumis-
maksu on 5 euroa. Liput lunas-
tetaan etukäteen seurakuntien 
keskusrekisteristä (Isokatu 17). 
Kullekin kierrokselle otetaan 
enintään 15 osallistujaa. 
Sinkkuilta ti 26.6. ja 3.7. 
klo 18–20, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Sinkkuilta 
on aikuisten yksineläjien ta-
paamispaikka Hietasaaressa. 
Alkuhartaus, kahvit, pelejä, 
yhdessäoloa nuotion äärellä, 
saunomismahdollisuus.
Linja-auto Pohjois-Suomesta 
Evankeliumijuhlille Ylista-
roon pe 29.6.
Linja-auto lähtee aamulla 

Kemijärveltä klo 7.30 ja ajaa 
seuraavaa reittiä Rovaniemi 
linja-autoasema 8.45 - Oulu 
linja-autoasema 11.30-12 - 
Raahe Shell Leipurin keidas 13 
- Vihanti linja-autoasema klo 
13.40 - Oulainen linja-auto-
asema klo 14 - Ylivieska linja-
autoasema n. klo 14.30 - Sievi 
linja-autoas. klo 15.
Paluumatkalle lähtö n. klo 16 
heti juhlien päätyttyä. Hintaan 
(aikuiset 60 e ja opiskelijat 30 e) 
sisältyy yhteismajoitus patjalla. 
Omat tyynyt ja peitteet mukaan. 
Ilmoittautumiset: Kemijärven 
seurakunnan kirkkoherran-
virasto 016 827200, Ari Luk-
karinen: ari.lukkarinen@sley.
fi, puh. 040 5535 686, Hannu 
Kippo 0400 506 539.
Aikuisrippikoulu alkaa. Nyt 

on mahdollisuus käydä aikuis-
rippikoulua! Jos rippikoulu jäi 
aikanaan käymättä, ilmoittaudu 
nyt aikuisrippikouluryhmään. 
Soita p. (08) 5313 200 (arki-
sin klo 9-16). Ryhmä aloittaa 
syyskuussa.
Ajatuksen siivillä ja Kirja- 
torstai. Lumoudu kirjoista! 
Anna kirjan vaikuttaa! Ensi syk-
synä käynnistyy kaksi erilaista 
kirjallisuuspiiriä, Ajatuksen 
siivillä ja Kirjatorstai. Molempi-
en kirjallisuuspiirien kirjalistat 
saatavissa Karjasillan seura-
kunnan kirkkoherranviraston 
kansliasta arkisin klo 9-16. Hae 
omasi ja ujuttaudu mielikuvi-
tuksen maailmaan!
Runon ja suven päivän ru-
noilta ”Rakkaus - taipuisaa 
ainetta” pe 6.7., Karjasillan 

kirkko. Rakkaudesta, kaipuusta 
kertovat runot ovat tämänker-
taisen Runon ja suven päivän 
runoillan keskiössä. Tervetuloa 
juhlistamaan Eino Leinon päi-
vää runon ja sävelen merkeissä 
”Rakkaus -taipuaisaa ainetta!”! 
Paikkana on Karjasillan kirkon 
seurakuntasali 3-4 (Nokelantie 
39) ja aika on siis 6.7. klo 18. Oi, 
aika ihanin!
Naisten ilta ma 2.7. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileirikes-
kus. Ilta sisältää keskustelua ja 
yhdessäoloa, sekä saunomista. 
Makkaranpaistomahdollisuus 
(omat makkarat mukaan), 
iltatee tai kahvit.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 24.6. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Englanninkielinen messu 
su 1.7. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.

Juhannusmyyjäiset
Keskiviikkona 20.6. klo 18 Sanginsuun seurakuntakodilla (Sanginsuuntie 59). 
Madekosken Rauhanyhdistyksen järjestämissä myyjäisissä on tarjolla käsitöitä, 
leivonnaisia, laatikkoruokia sekä perinteistä juhannusjuustokeittoa. Myyjäisten 
tuotto käytetään Madekosken Rauhanyhdistyksen toimitalon rakentamiseen. 

Koko perheen juhannusjuhla 
Juhannusaattona 22.6. klo 18 Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa (Hietasaa-
rentie 19).  Seuroissa puhuvat Pasi Kurikka ja Raimo Salonen. Tuiran seurakun-
nan miestenpiirin järjestämät juhlat alkavat lipunnostolla klo 18. Tilaisuudessa 
tarjoillaan muun muassa lohisoppaa ja lättyjä. Lapsille on tarjolla omaa ohjelmaa 
leikkimielisine kilpailuineen. Tilaisuus tulkataan viittomakielelle, ja tuotto ohjataan 
lääkäri Leena Pasasen työlle Ilembulassa. 

Juhannusaaton urkumusiikkia
Perjantaina 22.6. klo 21 Oulun tuomiokirkossa kuullaan urkumusiikkia. Tilai-
suudessa esiintyy tuomiokirkkoseurakunnan kesäkanttori Anna-Maria Pietiläinen. 
Kesäillan musiikkina kuullaan muun muassa Bachin ja Mendelssohnin tuotantoa 
sekä Oskar Lindbergin kansallisromanttinen kappale ”Vanhavirsi Taalainmaan 
karjamajoilta”. 

Kansanlaulukirkko Kaakkurissa
Sunnuntaina 24.6. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa (Sulkakuja 8). Jumalanpalve-
luksen aikana lauletaan virsien sijaan suomalaisia kansanlaulusävelmiä. Jumalan-
palveluksen toimittaa Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori Mirjami Dutton 
ja kanttorina toimii Taina Voutilainen Karjasillan seurakunnasta. 
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Juhannuspäivä 23.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Karjasillan kirkosta, toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Risto Pekkala, kanttorina Riitta Piip-
po. Jyrki Runsten oboe.
Su 24.6. klo 10 jumalanpalvelus Oulun Tuo-
miokirkosta kirkosta, toimittaa Hanna-Maija 
Karjalainen, avustaa Pekka Rehumäki, kant-

torina Anna-Maria Pietiläinen.
Su 1.7. klo 10 jumalanpalvelus Tuiran kirkosta, toimittaa ja konfir-
moi Pasi Kurikka, avustavat Anssi Putila, Johanna Ämmälä ja Kai-
su Boutellier, kanttorina Heikki Jämsä. Pyhän Tuomaan I rippikou-
luryhmän konfirmaatio.
Toivon iltapäivä ma - pe klo 14-17
Ke 27.6. klo 15.45 Naisen allakka. Diakoniatyöntekijä Heidi Karvo-
sen ajatuksia.
To 28.6. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Nuoret ja musiikki; sie-
tämätöntä meteliäkö vai kasvattavaa tekemistä? Nuorisomuusikko 
Esa Rättyää haastattelee Marja Blomster.
Ke 4.7. klo 15.45 Naisen allakka. Rehtori Tuula Tervonen kolumnoi 
keskeneräisyyden autuudesta.
To 5.7. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Millainen pappa olen? Kol-
men lapsen vaari Pertti af Hällström Marja Blomsterin vieraana.

Juhannuspäivä 23.6. klo 10 messu Oulun Tuo-
miokirkosta, toimittaa Anna-Mari Heikkinen, 
avustaa Hanna-Maija Karjalainen, kanttorina 
Anna-Maria Pietiläinen.
Su 24.6. klo 10 messu Raahen kirkosta.
Su 1.7. klo 10 messu Kemin kirkosta.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

R A D I O - O H J e L M AT

torstaisin klo 12.15 
28.6. ja 5.7. Maija Tynkkynen 
12.7. ja 19.7. Hanna Savela 
26.7. Maija Tynkkynen

Ohjelma 5 e

torstaisin klo 19 
2.8. Michael Gailit, Itävalta 
9.8. Maija Tynkkynen 
16.8. Tuomas Pyrhönen 
23.8. Jari Piikki

juhannusaattona 22.6. klo 21

Kesäillassa soi musiikki 
Haukiputaan kirkossa

Haukiputaan kauniissa kuvakirkossa järjestetään tänäkin 
kesänä sävelhartauksia torstaisin klo 20 juhannuksesta elo-
kuun loppuun. Sävelhartaussarjan teemana on ”Soi kunni-
aksi Luojan!”. 

Haukiputaalla on pidetty kesäisiä sävelhartauksia jo vuo-
desta 1991, ja vuodesta 1993 lähtien tilaisuudet ovat olleet 
jokaviikkoisia.

Kesäillan sävelhartaus -tilaisuudet kestävät vajaan tunnin 
ja niihin sisältyy myös virsilaulua ja iltahartaus. Tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy, mutta kirkossa on mahdollisuus jättää lahja 
seurakunnan musiikkityölle.

Haukiputaan kirkon Kesäillan sävelhartaudet ovat odo-
tettu tapahtuma ja niissä käydään paljon myös naapuri-
seurakunnista. Tilaisuudet ovat luonteva kohtaamispaikka 
haukiputaalaisille ja kesävieraille.

Tämän kesän sarja on monipuolinen soitinvalikoiman 
ja esiintyjien suhteen. Ainutlaatuisena voidaan pitää Soile 
Isokosken ja Marita Viitasalon konserttia 2. elokuuta. Ur-
kuri Sandra Tamane saapuu vieraaksemme Haukiputaan 
ystävyyskaupungista Cesiksestä, Latviasta. 

”Soi kunniaksi Luojan!” -sävelhartaussarjan suunnittelusta 
vastaa kanttori Hannu Niemelä.

esiintyjät:
28.6. Nathan Archer marimba, Stephanie Archer nokka-
huilu, Juha Pisto tuuba ja Taru Pisto urut. 
5.7. Annaleena Puhto huilu ja Ilkka Virta kitara. 
12.7. Erkki ja Johanna Mäntyranta trumpetti, Minna Poh-
jola urut. 
19.7. Hannu Holma baritoni ja Anni Holma urut.
26.7. Henna-Mari Sivula mezzosopraano ja Hannu Nie-
melä urut. 
2.8. Soile Isokoski ja Marita Viitasalo seurakuntakeskukses-
sa klo 20. Yhteistyössä Kiiminkijoen opiston kanssa.
(loppuunmyyty).
9.8. Lauluyhtye Cappella pro Vocale. 
16.8. Mikko Salakari tenori ja Risto Ainali urut. 
23.8. Sandra Tamane (Latvia) urut.
30.8. Sekakuoro Tuike, johtaa Lauri-Kalle Kallunki. 
Hannu Niemelä urut.

Kotiinpäin -parisuhdekurssit 
lisäsivät sitoutumista

Oulun ev.-lut. seurakuntien Kotiinpäin -parisuhdetyönpro-
jekti on loppusuoralla. Vuoden 2006 alussa alkanut projekti 
paneutui nuorten aikuisten parisuhdetyöhön, lastaan odot-
tavien parien tukemiseen ja seurakuntien oman parisuhde-
työn kehittämiseen.

18-30-vuotiaille suunnattu valtakunnallinen Virtaa välil-
lämme -hanke projektityöntekijä Johanna Kerolan mukaan 
projekti onnistui hyvin.

Kurssilaisista lähes 90 prosenttia tuli tietoisemmaksi ta-
vastaan käsitellä ristiriitatilanteita. 70 prosenttia kurssilai-
sista muuttui tarkkaavaisemmaksi kuuntelijaksi puolisoaan 
kohtaan. 

Lähes yhtä moni koki kykenevänsä pyytämään anteeksi 
puolisolta paremmin kuin aikaisemmin.

Puolet osallistujista kertoi oppineensa nimeämään aikai-
sempaa paremmin myönteisiä ja vaikeita tunteitaan. 

85 prosenttia vastasi kyselyssä, että suhdekurssi lisäsi pal-
jon tai erittäin paljon sitoutumista puolisoon. 

Virtaa välillämme -kursseilla pareilla oli mahdollisuus 
pienryhmissä pareilla on jakaa kokemuksia, ajatuksia ja 
tunteita samassa tilanteessa olevien kanssa. Pienryhmät ko-
koontuivat kuusi kertaa. 

Aiheina olivat muun muassa tunteet, rakastumisen muut-
tuminen rakastamiseksi, ristiriitojen ratkaiseminen, arkirak-
kaus sekä seksuaalisuus ja hellyys. 

Kurssien jälkeen  tehdyssä kyselyssä lähes kaikki aikoivat 
todennäköisesti suositella toimintaa tuttavapiirissään.

Oulun ev.-lut. seurakunnat suunnittelevat syksyksi Ouluun 
kahta ryhmää parisuhdekurssille sekä muutamaa ryhmää 
naapuriseurakuntiin.

Uusi testamentti 
tilattavissa 

matkapuhelimeen
Haluatko kuunnella Uutta testa-
menttia omasta matkapuhelimes-
tasi? Haluatko luoda oman taus-
takuvasi?

Suomen Pipliaseuran Mobible.
fi -verkkopalvelun kautta voi nyt 
tilata jonkin Uuden testamentin 
osan puhuttuna äänitiedostona. 
Koko Uusi testamentti on jaet-
tu 96 äänitiedostoon. Palvelu on 
maksullinen, siihen kuuluu myös 
operaattorikohtainen datasiirto-
maksu.

Mobible.fi -verkkopalvelussa voi 
myös tehdä puhelimeen taustaku-
van ja tilata sen itselleen tai lähettää 
kaverilleen.

Mobible.fi -sivuilta voi tilata 
puhelimeensa Päivän Sanan, hen-
gellisen laulun soittoääneksi tai 
tehdä lahjoituksen raamattutyöl-
le. Päivän Sanan tilanneet saavat 
joka aamu yhden raamatunjakeen 
enimmillään 160 merkin pituisena 
tekstiviestinä.

Tarkemmat ohjeet palvelujen suh-
teen löytyvät sivuilta Mobible.fi.

 KT
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Lainsäätäjä on kieltämällä tupakkatuotteit-
ten myynnin alle 18-vuotiaille halunnut suo-
jella nuoria, joiden psyyke, keuhkot ja muu 
elimistö eivät ole vielä valmiiksi kehittyneet. 
Eikö erityisesti seurakunnissa pitäisi suojella 
nuoria ja noudattaa yhteisesti sovittuja, lail-
la säädettyjä kieltoja?

 Aikuisten tupakointi ja sen myötä tupak-
kasairaudet ovat Suomessa ilahduttavasti 
vähentyneet. Kun aikuisista miehistä 1960-
luvulla tupakoi 60 prosenttia, vuonna 2005 
tupakoi vain 24 prosenttia. Tupakoivien 
naisten osuus on sen sijaan pysynyt samana 
(19 prosenttia) 15 vuoden ajan.

Huolestuttavaa on, että nuoret tupakoivat 
huomattavasti aikuisia enemmän. Vuon-
na 2005 poltti 18-vuotiaista pojista 34  ja 
tytöistä 33  ja 16-vuotiaista vastaavasti 23 
ja 27 prosenttia. Luvut ovat laskeneet vain 
hieman viime vuosina. Nykyiset kasvatus- ja 
valistuskeinot eivät siis näytä estävän tupak-
kasairauksien uutta tulemista.

Rippikoululeirit ovat jälleen alkaneet. Nii-
den osallistujat ovat 14-15–vuotiaita lapsia, 
joiden sekä fyysinen että psyykkinen kehitys 
on herkässä vaiheessa. He ovat alttiita kokei-
lemaan tupakkaa ja ovat suuressa vaarassa 
sairastua nikotiiniriippuvuuteen. Heidän 
keuhkonsa ja muu elimistönsä eivät ole 
vielä valmiiksi kehittyneet, joten tupakointi 
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Rippikoululeirien tupakointi
vaikuttaa heidän terveyteensä vielä haitalli-
semmin kuin aikuisiin.

Lainsäätäjä on halunnut turvata nuoria 
kieltämällä tupakkatuotteitten myynnin alle 
18-vuotiaille. Tupakansavulle altistumisen 
vähentämiseksi tupakointi on kielletty jul-
kisissa tiloissa, viimeksi ravintoloissa. Tupa-
kointikiellot on otettu hyvin vastaan pienen 
alkukuohunnan jälkeen.

Miksi kuitenkin suurimassa osassa rippi-
leirejä on vielä tupakointipaikkoja? Eikö eri-
tyisesti seurakunnissa pitäisi suojella nuoria 
ja noudattaa yhteisesti sovittuja, lainsäätäjän 
laatimia kieltoja?

Tupakka on mahtava vihollinen. Tupa-
kanvalmistajien tavoitteena on hankkia 
mahdollisimman paljon uusia nikotinisteja 
tupakkasairauksiin kuolleitten tai tupakoinnin 
lopettaneiden tilalle. Parhaiten markkinointi 
onnistuu siellä, missä nuoria on koolla. Yli 
20-vuotiaat harvoin aloittavat tupakointia. 
Mainontakiellosta huolimatta tupakkateolli-
suus käyttää nuoriin monia vaikutuskeinoja: 
tuotesijoittelua elokuviin, moottoriurhei-
luun, jakamalla ilmaisia savukkeita ristei-
lyllä aluevesirajan ulkopuolella. Harkittua 
on myös tupakkatuotteitten sijoittaminen 
jokaisen kaupan kassalle. Vauvaiästä alkaen 
lapset tottuvat näkemään värikkäitä tupak-
katuotteita karamellien vieressä ikään kuin 

luontevana lisänä ruokakassiin.
Kirkolla on nyt etsikkoaika pohtia uusia 

positiivisen vaikuttamisen keinoja nuorten 
auttamiseksi tupakoimattomuuteen sen si-
jaan, että se sallii alaikäisten tupakoinnin 
omissa nuorisotapahtumissaan. Tupakka-
paikkoja perustamalla hiljaisesti hyväksytään 
nuorten terveyden tärveleminen. Nuorten 
terveyttä ei saa uhrata häikäilemättömän 
teollisuudenalan hyväksi. Ainakaan ei toivoi-
si tupakoinnin leviävän tupakoimattomien 
nuorten keskuuteen juuri rippikoululeirien 
välityksellä.

Suomessa käytetään tupakkasairauksien 
hoitoon terveydenhuollon suorina menoi-
na vuosittain noin 250 miljoonaa euroa, 
lisäksi työstä poissaoloja on 1,2 miljoonaa 
sairauspäivää. Joka vuosi kuolee yli 5000 
suomalaista tupakan aiheuttamiin saira-
uksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, 
keuhkosairauksiin sekä kurkunpään, nielun 
ja keuhkojen syöpiin. Koko maapallolla me-
nehtyy tupakkasairauksiin noin 5 miljoonaa 
henkeä vuodessa. Kahdelle miljoonalle aidsin 
uhrille olemme valmiita sytyttämään muis-
tokynttilöitä, entä tupakan uhreille?

LÄÄKÄRIT TUPAKKAA VASTAAN

Kellon-
kartanossa 

etsitään valoa 
elämään

Kellonkartanon juhannus tar-
joaa opetusta ja yhdessäoloa 
aikuisille ja lapsille. Huipen-
nuksena on sunnuntai-iltapäi-
vän juhannuskonsertti ja aat-
toillan juhannuskokko, jos sää 
sen sallii. Raamattutunneil-
la ja seuroissa puhuvat Japa-
nissa lähetystyössä ollut Arto 
Hukari sekä Venäjällä olleet 
Jukka ja Maria Repo. 

Sunnuntain juhannuskon-
sertissa laulaa oopperastakin 
tuttu ja palkittu tenori Pekka 
Itkonen. Häntä säestää Mar-
ja-Leena Itkonen. 

Itkonen on tehnyt kaksi 
CD-levyä perinteisiä hengelli-
siä lauluja laulaja-evankelista 
Pertti Kallion kanssa.

Kellonkartanossa kuullaan 
varmaan juuri näitä lauluja. 
Pekka Itkonen kertoo myös, 
kuinka Jumala on häntä kut-
sunut ja johdattanut. Konser-
tin jälkeen on kakkukahvit ja 
lauluseurat, jossa lauletaan 
tuttuja hengellisiä ja kesäisiä 
säveliä. 

Juhannusjuhlat alkavat 
perjantaina kello 18, lauan-
taina kello 13 ja sunnuntain 
konsertti kello 16. Kartanon 
tapaan konsertille ei ole pää-
symaksua.

Kesäkonsertit 
soivat Pyhän 

Tuomaan 
kirkossa

Pyhän Tuomaan kirkossa 
(Mielikintie 3, Oulu) kuul-
laan monipuolisia konsert-
teja keskiviikkoiltaisin.

Ensimmäisessä konsertis-
sa 20.6. klo 18.30 esiintyy 
Pudasjärven kirkkokuoro, 
jota johtaa kanttori Jukka 
Jaakkola. Lauluina kuullaan 
suomalaista kuoromusiik-
kia, teemana kesä ja lapset. 
Kuoroteosten soololaulajina 
esiintyvät Mikko Hietava ja 
Alpo Puhakka. Soololaulua 
ja duettoja esittävät Anni ja 
Tuomo Pesälä. Säestäjänä 
toimii kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki.

Keskiviikkona 27.6. klo 
18.30 esiintyy pianisti Si-
nikka Holma-Peets. Hän 
esittää espanjalaista piano-
musiikkia otsikolla Cantos 
D`Amor. Holma-Peetsin mo-
nipuoliseen muusikon uraan 
mahtuu opetustyön lisäksi 
soolokonsertteja, esiintymi-
siä orkesterin solistina sekä 
kamarimusisointia useiden 
eri taiteilijoiden kanssa. Hä-
nen konserttimatkansa ovat 
suuntautuneet kotimaan lisäksi 
Venäjälle, Viroon, Englantiin 
ja Norjaan.

Elokuun ensimmäinen 
päivä klo 18.30 Pyhän Tuo-
maan kirkossa esiintyvät Las-
si Makkonen, laulu ja Pertti 
Haipola, haitari. Jorma Kärnä 
laulaa ja Lauri-Kalle Kallunki 
soittaa urkuja keskiviikkona 
8.8. klo 18.30.

Konsertteihin on vapaa 
pääsy, ohjelmalehtisen hinta 
on 3 euroa.

L angattoman Internet-yhte-
yden rakentaminen bangla-
deshilaiseen kylään parantaa 

köyhien ihmisten elinoloja ja on 
siksi käypää lähetystyötä.

Tähän tulokseen päätyi ulkoasiain-
neuvos Marjatta Rasi, joka oli yksi 
keskustelija toissa viikonloppuna 
Hyvinkään lähetysjuhlilla järjeste-
tyssä köyhyyspaneelissa.

Keskustelussa pohdittiin köyhyy-
den syitä ja tietenkin keinoja sen 
poistamiseksi. Puheiden taustalta 
paistoi kriittinen asenne yksinker-
taistettua, latteata ja pelkästään 
rikkaita länsimaita ruoskivaa köy-
hyyskeskustelua kohtaan. Toisaalta 
puheenvuoroissa valiteltiin kohta-
louskoon, uusliberalismiin ja neu-
vottomuuteen vaipumista köyhyyden 
edessä ja vaadittiin aktiivista otetta 
asioiden parantamiseksi.

Rasin mukaan nykyaikaisten 
tietoliikenneyhteyksien rakenta-
minen köyhyyden keskelle voi olla 
yhtä hyvä auttamismenetelmä kuin 
ruoan jakaminenkin.

– Kun jostakin Bangladeshin 
kylästä saadaan verkkoyhteys ul-
komaailmaan, viljelijät voivat 
esimerkiksi tulla tietoisiksi raaka-
aineiden maailmanmarkkinahin-
noista. Heillä on silloin paremmat 
edellytykset myydä satonsa todelli-
silla hinnoilla eivätkä ostajat pääse 
huijaamaan.

Rasi luetteli joukon köyhyyden 
poistamisen esteitä. Kehitystä voi 
köyhissä maissa tapahtua ainoastaan 
silloin, kun ympäristö on turvalli-
nen. Käytännössä tämä tarkoittaa 
hyvän hallinnon rakentamista.

– Rikkaat ja köyhät maat eivät ole 
pitäneet keskinäistä sopimustaan. 
Rikkaat eivät ole auttaneet köyhiä 
eivätkä köyhät ole kitkeneet kor-
ruptiota. Kehityksen täytyy lähteä 
liikkeelle maan omista poliittisista 
oloista, ei niin, että ulkopuolelta 
sanellaan asioita.

Rasilla oli myös huomauttamista 
puheisiin, joissa hoetaan rikkaiden 

ja köyhien maiden välisen kuilun 
kasvamista.

– Kuilu rikkaiden ja köyhien 
välillä kasvaa paljon nopeammin 
kehitysmaiden sisällä kuin valti-
oiden välillä.

Käpertyminen haitaksi 
lähetyskentilläkin

Tampereen hiippakunnan piispa 
Juha Pihkalan mielestä maailmas-
sa vaikuttaa apokalyptinen ajattelu, 
joka on kehittynyt Rooman impe-
riumin loppuvaiheessa ja päässyt 
jälleen valloilleen. Tämän ajatte-
lutavan mukaan maailman tapah-
tumiin ei juuri voi vaikuttaa, joten 
jokaisen on syytä yrittää huolehtia 
vain itsestään.

Pihkalan mukaan Vanhan testa-
mentin profeetallisella ajattelulla 
oli juuri päinvastaiset lähtökoh-
dat. Sitä olisi syytä tuoda enem-
män esiin.

Yleisöstä esitettiin mielipide, 
että voimavaroja tulisi suunnata 
enemmän lähetystyöhön kuin ka-
rismaattisissa kokouksissa istumi-

seen. Juha Pihkalalle tämä aihe oli 
mieluisa. Hänen mukaansa uuska-
rismaattisuus leviää alueilla, joissa 
on vaikeat olot. 

Lääkkeeksi hän tarjosi reilun 
kaupan tuotteiden ostamista, po-
litiikkaan osallistumista ja apoka-
lyptisen mielialan torjumista.

Rikkaat rikastuvat, köyhät korruptoituvat

Suomen Lähetysseuran valtakun-
nallisilla kesäjuhlilla Hyvinkäällä 
oli tänä vuonna noin 13 000 kävi-
jää. Ensi kesänä juhlat järjestetään 
Oulussa.

SLS on Suomen evankelisluteri-
laisen kirkon lähetysjärjestö. Sillä 
on toimintaa 30 maassa.

JANNe KANKAALA

Köyhyyskeskusteluun 
osallistui professori 
Marja-Liisa Schwantz 
(vas.), piispa Juha 
Pihkala, Lähetysseuran 
viestintäjohtaja eeva 
Kemppi-Repo, kehit-
tämispäällikkö Tapio 
Leskinen, Marjatta Rasi 
sekä diakonissa Kirsti 
Kemppainen.

Oululaiset mainostivat Hyvinkäällä ensi vuoden lähetysjuhlia tiernalau-
luin ja -tunnuksin.
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K empeleläinen Marja-Liisa Jääs-
keläinen vaelsi Espanjan Santia-
go de Compostelaan viime kesä-
nä. Pyhiinvaelluksessa oli hänen 

kanssaan kaksi kempeleläistä ja kaksi hai-
luotolaista naista.

– Vaelluksen päällimmäinen tunne oli tässä 
ja nyt -elämä,  kaiken sen kiireen ja väsymyk-
sen jälkeen, Jääskeläinen kuvailee.

Naiset lensivät ensin Barcelonaan ja mat-
kustivat sieltä yöjunalla Ponferradaan, noin 
200 kilometrin päähän Santiago de Compos-
telasta. Ja  kaikkiaan 206 kilometriä naiset 
vaelsivat määränpäähänsä. 

– Juhannuksena oltiin jo kävelemässä, 
Jääskeläinen muistelee. Vaelluksessa vieräh-
ti 11 päivää, päivän matka oli korkeintaan 
vähän yli 20 kilometriä.

Matkalla oli nousuja ja laskuja. Välillä kä-
veltiin rivakammin ja välillä leppoisammin. 
Kävely kävi työstä. 

Rapakuntoisen ei matkalle kannata läh-
teä, Jääskeläinen varoittaa. Jääskeläisen oma 
kunto riitti mainiosti.

Monet vaeltajista ovat iäkkäitä ja silti he 
onnistuvat urakassaan.

Saippuatkin
puolitettiin

Naiset ottivat mukaansa enemmän kan-
nettavaa kuin oli suositeltu. Ohjeen mu-
kaan taakka saa olla vain 10 prosenttia nai-
sen painosta.

Silti saippuat oli puolitettu ja vaatteita 
mukana hyvin vähän. T-paitoja ja housuja 
oli kullakin vain pari kappaletta. Niitä pes-
tiin joka ilta etappipaikassa.

Usein naiset lähtivät jo kuuden aikaan, 
kun vielä oli pimeää. Ensin laulettiin aa-
mulaulu.

Aamupäivät ovat juhannuksen aikaan 
Espanjassa viileitä. Etappipaikkaan oli hy-
vä päästä ennen siestan alkamista. Muuten 
kävely saattoi käydä tukalaksi kuumuuden 
takia. 

Mutta joskus naiset tulivat perille vasta 
viiden aikaan iltapäivällä.

Majoittuminen maksoi vain 3–5 euroa. 
Joskus naiset yöpyivät jopa 60 ihmisen sa-
lissa. Yöpymispaikat olivat varta vasten py-
hiinvaeltajia varten.

Matka Santiago de Compostelaan on py-
hiinvaeltajille voimakas yhteinen kokemus. 
Majoituspaikassa ei usein ollut yhteistä kiel-
tä, mutta silti yhteenkuuluvuuden tunne oli 
koko ajan voimakkaasti läsnä. Päämäärä 
yhdisti pyhiinvaeltajia kansallisuudesta tai 
iästä huolimatta.

Päivän urakan jälkeen naiset lepäsivät, 
kävivät joskus messussa, katsomassa kylää 
tai kaupunkia. Kolmen naisen porukka kävi 

myös ulkona syömässä.
Ateria maksoi korkeintaan noin yhdek-

sän euroa. 
– Tankkasimme seuraavaa päivää var-

ten. 
Naisporukka oli aina sopuisa, kun se neu-

votteli seuraavan päivän matkasta.

Paikallinen väestö 
kunnioittaa pyhiinvaeltajia

Paikallinen väestö suhtautui pyhiinvaelta-
jiin kunnioittavasti.  

– He toivottivat hyvää caminoa, Jääskeläi-
nen muistelee. Camino tarkoittaa vapaasti 
suomennettuna matkaa.

Jääskeläinen koki Jumalan johdattavan 
ryhmää. Vahinkoja ei sattunut.

– Saimme kulkea valmiissa askelissa.
Matkan loppuvaiheissa naiset saivat la-

pun, jossa oli psalmien jakeita vanhasta 
testamentissa.

– Kun kilometritolppa osoitti, että Santiago 
de Compostelaan oli 30 kilometriä matkaa, 
luimme lapusta psalmin numero 30 jakeen, 
Jääskeläinen kertoo.  Sama toistui muilla ki-
lometripylväillä. Jokaisella kilometrimäärälle 
oli oma psalmi ja jae.

Matkan loppu tuntui mahtavalta.
– Nyt tänne on päästy, Jääskeläinen kuvaa 

tuntemuksia.
Santiago de Compostelassa oli valtavasti 

ihmisiä. Kaupungissa on asukkaitakin lähes 
satatuhatta.

– Olimme yhden yön perillä. Valitetta-
vasti emme päässeet siihen messuun, jossa 
kerrottiin tavan mukaan, että myös viisi 
suomalaista naista on päässyt perille.

– Meillä kaikilla on sama toive: jos voisi 
kävellä koko matkan. Jos ei muuten, niin 
eläkkeellä, Jääskeläinen huokaa. Pyhiinva-
elluksen reitti Espanjassa on noin  vajaat 
800 kilometriä.

–Vieläkin kuulee kaikki äänet ja aistii 
kaikki ne tuoksut matkan varrelta, Jääske-
läinen hehkuttaa.

– Ihmisen pienuus ja Jumalan suuruus oli 
jyhkeissä maisemissa käsin kosketeltavissa, 
Jääskeläinen muistaa. 

Näillä samoilla seuduilla on vaellettu jo 
vuosisatoja, myös vaikeina aikoina, Jääske-
läinen muistuttaa.

Matka ei muuttanut Jääskeläistä ja hä-
nen kumppaneitaan. Ainakaan siltä ei tun-
tunut.

– Emme kokeneet, että olisimme tulleet 
paremmaksi, mutta matkalla oli aikaa ja 
mahdollisuus seurustella Jumalan kanssa, 
Jääskeläinen summaa.

PeKKA HeLIN Pyhiinvaellus (lat. ’peregrinatio’) on hengellinen tai uskonnollinen mat-
ka johonkin pyhään paikkaan. Lähes kaikilla uskonnoilla on yksi tai use-

ampia pyhiinvaelluskohteita. Kristinuskossa tärkeimpiä pyhiinvaelluskohtei-
ta ovat Rooma ja Jerusalem. 

Pyhiinvaellukset suuntautuivat aluksi paikkoihin, jotka olivat yhteydessä 
Jeesuksen elämään, syntymään ja ristiinnaulitsemiseen. Varhaisimmat kir-
jalliset kuvaukset pyhiinvaelluksista Lähi-itään ovat peräisin 300-luvulta. 
Tuolloin eräät kirkkoisät, kuten Pyhä Hieronymos rohkaisivat kristittyjä py-
hiinvaelluksiin. Jo aikaisemmin, 100-luvulta alkaen kristityt vierailivat mart-
tyyrien haudoilla.

Pyhiinvaelluksia alettiin tehdä pian myös Roomaan ja muille paikkakun-
nille, jotka liitettiin apostoleiden, pyhimysten ja marttyyrien elämään tai 
kuolemaan. Lisäksi pyhiinvaelluksia tehtiin paikoille, joissa oletettiin Marian 
ilmestyneen. 

Pyhiinvaellukset vaikuttivat Euroopan tieverkoston ja majatalojen yleisty-
miseen, sekä vaikutteiden että myös kulkutautien leviämiseen.  

Nykyaikaiset pyhiinvaellukset ovat kehittyneet vasta viime vuosikymmen-
ten aikana.

Vaellus tehdään tavallisesti ennestään tuntemattomalla seudulla koti- tai 
ulkomailla. Osa vaeltajista seurailee mielellään keskiaikaisia pyhiinvaellus-
reittejä, joita on vielä olemassa jonkin verran. 

Pyhiinvaeltajilla on useita syitä lähteä matkalleen. Joku etsii Jumalaa tai hä-
nen johdatustaan. Toinen haluaa hiljentyä ja etsiä vastauksia oman elämänsä 
ongelmiin. Kolmas haluaa tehdä matkan omaan itseensä.

 

Pyhiinvaellus Santiago de 
Compostelaan oli tässä ja nyt -kokemus

Pyhiinvaellus voi olla 
matka omaan itseen

Anna-Liisa Piekkola (vas.), Annikka Mäkelä ja Ritva-Leena Järvinen mahtavissa maisemissa.

Nuolia ja simpukoita 
seuraamalla suomalaisnaiset 
pysyivät oikealla tiellä. 
Takana vas. Marja-Liisa
Jääskeläinen, Kirsi erkkilä 
ja Anna-Liisa Piekkola. 
edessä vas. Annikka Mäkelä 
ja Ritva-Leena Järvinen.
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Pyhiinvaellus Santiago de 
Compostelaan oli tässä ja nyt -kokemus

Ritva-Leena Järvinen (vas.) ja Marja-Liisa Jääskeläinen täyttämässä pulloja. Kuumana 
vaelluspäivänä vesipullojen täyttö oli tärkeää. Vesipisteitä oli runsaasti reitin varrella.  

Jaakontiellä vaellettu 
jo yli tuhat vuotta 

Apostoli Jaakob vanhemman hauta Santiago de Compostelassa Luoteis-
Espanjassa on ollut jo tuhannen vuoden ajan Euroopan tärkeimpiä py-

hiinvaelluskohteita. 
Legendan mukaan Jaakob kuoli marttyyrikuoleman pyhiinvaellusmatkalla 

44 jkr. Hänen ruumiinsa laitettiin laivaan, joka rantautui Pohjois-Espanjas-
sa. Hautapaikka valittiin paikasta, jossa vaunuja vetävät härät itsestään py-
sähtyivät.

Legenda kertoo, että hautapaikka unohdettiin, kunnes se löydettiin 900-
luvun puolivälissä.

Ensimmäinen pyhiinvaeltaja haudalle oli perimätiedon mukaan piispa Go-
deslalc vuonna 950. Pian pyhiinvaelluksesta tuli suosittu perinne.

Suomessakin Jaakob (Jaakko), on ollut suosittu pyhimys, ja hänen mukaan-
sa on nimetty lukuisia keskiaikaisia kivikirkkoja. Hattulan vanha kirkko on 
ollut osa Pyhän Jaakobin pyhiinvaellusreittiä, jonne tuli myös ulkomaalaisia 
pyhiinvaeltajia.

Pyhiinvaellusreitin, jota kutsutaan myös Jaakontieksi, pohjoisin päätepiste 
on ollut jo keskiajalta Rengon pyhän Jaakon kirkko

Kuuluisin pyhiinvaellusreitti Jaakontiellä on  Ranskan reitti, jonka Espan-
jan puoleinen osuus alkaa Roncesvalleksen kylästä Pyreneiden vuoriston ete-
läpuolelta ja on noin 734 kilometrin pituinen. Reitti kulkee muun muassa 
Pamplonan, Logroñon, Burgosin ja Leónin kaupunkien kautta Santiago de 
Compostelaan.

Jaakontien pohjoista osuutta läpi Keski-Euroopan Tanskan ja Ruotsin läpi 
Suomeen on alettu viime aikoina markkinoida. 
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17.6. klo 13, Matti Niemelä, Tapani Ala-
kärppä (kolehti rakennusrahastoon), 
Kello: seurat ry:llä su 17.6. klo 17, Antti 
Savela, Kalevi Teppola.
Avioliittoon kuuluttu: Jarno Juhani 
Kivimäki ja Jaana Pauliina Kilpeläinen. 
Tuomo Olavi Pajula ja Marjo Eveliina 
Peltola. Samuli Petteri Olavi Hiltunen 
ja Iiris Emilia Kokko. Reijo Allan Mar-
joniemi ja Inger Helena Quick Jani 
Kristian Erholtz ja Tove Maria Stolt. 
Petri Olavi Manninen ja Tanja Helena 
Viirret. Markku Tapio Roivainen ja Sari 
Anneli Huhtalo.
Kastettu: Atte Johannes Halleen, 
Samu Tuomas Barck, Miika Matias 
Grönlund, Iida-Sofia Eveliina Stenius, 
Hannes Ilmari Taavitsainen, Saana 
Olivia Simojoki, Jenna Aleksandra 
Meriläinen, Hugo Oskari Pirttilahti, 
Pietu Albert Ilmari Kärkkäinen, Aku 
Veli-Juhana Perälä, Sasu Onni Juhani 
Ahola, Teresa Aada Emilia Huotari, 
Ossi Kalle Viinikka, Alina Eerika 
Pöyhtäri, Hiski Petteri Korkeasalo, Esa 
Aukusti Karppinen.

Su 1.7. klo 12 (Huom.aika!) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, rovasti Jouko 
Lauriala, kolehti Lumijoen seurakun-
nan diakoniarahastoon.
To 5.7. klo 22 (Huom.aika!) Limin-
gan musiikkiviikkojen iltakonsertti 
kirkossa.
Heinäkuussa ei ole hartauksia Lu-
milyhdyssä.
Partio: Havas-Pökkelö -esitteitä sekä 
ilmoittautumislomakkeita  kolon 
pöydällä. Hae omasi ja ilmoittaudu 
leirille! 
Kesälomat: Markku Tölli lomalla 21.5. 
alkaen. Marjo Koski-Vähälä lomalla 
2.7.-29.7., Helena Ylilauri lomalla 
25.6.-3.08.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Helenan loman aikana virastossa 
päivystys ma ja pe klo 10-13. ja vir-
katodistukset voi tilata Oulun maist-
raatista, p vaihde 020 517 181. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, dia-
konissa 045 638 1973, suntio 045 630 
6081, talouspäällikkö 045 630 6082, 
kerhohuone 387 512, kotisivu: lumi-
joki.seurakunta.net
Rauhan Tervehdys-lehti ilmestyy 7.6. 
alkaen joka toinen viikko kesäaikana.
Lumijoen kirkko on jälleen tiekirkko 
ajalla 10.6.-1.8. Auki joka päivä klo 
12-16.
Huom! Haudanhoitosopimuksia ja 
kesäkasteluita ei oteta enää vastaan 
tälle kesälle.
Kastettu: Aada Josefiina Kilpeläinen 
ja Pekka Venjamin Kamula.

Perinnejumalanpal-
velus juhannuspäivä-
nä 23.6. klo 10 kirkos-
sa, alttaripalvelus Pauli 
Niemelä, saarna Miia 
Seppänen, kanttorina 
Essi Takkinen. Kirkko-
kahvit seurakuntakeskuksen pihalla. 
Kolehti oman seurakunnan lähetys-
työlle. Mukana 50 ja 60 vuotta sitten 
ripille päässeet. Juhannuksena tulee 
100 vuotta, kun Kiimingin kirkkoon 
saatu ensimmäiset urut. Kuljetuspyyn-
nöt kirkkoherranvirastoon torstaina 
21.6 klo 14 mennessä, p. 8161 003 tai 
040 584 4406. 
Konfirmaatiomessu su 24.6. klo 
10 kirkossa Raimo Salonen, Aulikki 
Rinta-Säntti, Marja Ainali. Kolehti 
varhaisnuorten leiritoiminnan kehit-
tämiseen
Messu su 1.7. klo 10 kirkossa Saija 
Kronqvist, Ulla Junttila, Essi Takkinen. 
Kirkkokahvit Tapulissa. Kolehti kirkon 
ulkosuomalaistyöhön. 
Viikkomessu ke 27.6. klo 14 Jaaran-
kartanossa Saija Kronqvist, Marja 
Ainali.
Junnuleirillä Suvelassa 5-7-luokkalai-
sille 24.-26.7. on vielä tilaa. Ilmoittaudu  
Aulikille, p. 040 7431 904.
Kesäillan sävelhartaus ke 27.6. klo 20 
kirkossa Saija Kronqvist, Kaisamarja 
Stöckell, Marja Ainali.
Kiimingin seurakunta järjestää la 
28.7.  retken Kuhmon Kamarimu-
siikkijuhlille. Matkan hinta 42 euroa, 
sisältää matkan, ruokailun ja liput 
kahteen konserttiin. Muutama paikka 
vapaana. Sitovat ilmoittautumiset 25.6. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
040 584 4406 tai 8161 003.
Gaudio-viulukurssi 6.-11.8. Kirkko-
pirtillä. Opettajana Hanna Holma, 
Viola Räisänen. Kurssimaksu 50 eur. 
Ilmoittautumiset Viola Räisänen, p. 
040 7075 133 29.6. mennessä.
Juhannusjuustoa myytävänä lähe-
tystyön hyväksi ennakkotilausten 
perusteella, p.040 5014764. Nouto 
seurakuntakeskuksesta ke 20.6. klo 
11-12.
Jäälin seurakuntakodilla ei diako-
niaviranhaltijan vastaanottoa kesä 
- elokuun aikana. Vastaanotto siirretty 
kirkonkylän diakoniatoimistoon.
Vuosilomalla: diakoni Eeva Mer-
taniemi 18.6.-11.7., diakoni Erja 
Haho 25.6.- 22.7., kirkkoherra Pauli 
Niemelä 25.6.-24.7. Hänen sijaisina 
toimii kappalainen Markku Palosaari 
25.-30.6., kappalainen Miia Seppänen 
1.-15.7., kappalainen Saija Kronqvist 
16.-22.7.
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja 
tutustumista varten 11.6.-10.8. klo 
12-18.  Opas Petteri Juujärvi.
Rauhanyhdistys:  Seurat  su 24.6. klo 
17 seurat rauhanyhdistyksellä Eero 
Lahtinen, Pekka Sippola.
Vihitty: Timo Juhani Uusi-Illikainen 
ja Eija Inkeri Satokangas, Juha Petteri 
Juanto ja Marika Pauliina Järvenpää. 
Kastettu: Kristian Juhana Häkli, Aarno 
Valde Johannes Haho, Viljami Aaron 
Leinonen, Veeti Veikka Vihtori Räisä-
nen, Ella Maria Alavesa, Mico Ilkka 
Niskakangas, Atte Viljami Paloniemi, 
Leevi Juhani Herman Hartikka, Juho 
Ilmari Perälä, Aaro Luukas Latvala.
Kuollut: Pentti Johannes Härkönen, 
Asta Eliisabet Halkola e Kokkoniemi, 
Matti Kalervo Kuivala, Onni Antero 
Kuurlunti.

Lumijoki

Muhos

21.6.–5.7.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele
Haukipudas

Kiiminki

Liminka

La 23.6. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kesäkirkossa vanhan 
kirkon raunioilla, Sa-
muel Mäkinen. (Sateen 
sattuessa kirkossa).
Su 24.6. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Samuel Mäkinen.
Ti 26.6. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Kirkonmäellä.
To 28.6. klo 19 iltamusiikki kirkossa. 
Kaisamarja Stöckell laulu ja Marja 
Ainali urut ja piano.
Su 1.7. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Samuel Mäkinen.
Kirkkoherra Matti Keskinen vuosi-
lomalla 18.6. - 15.7. Papin tavoittaa 
numerosta 040 743 0371. Kirkko-
herranvirasto suljettu 15.7. saakka. 
Virkatodistukset saa Oulun keskusre-
kisteristä, p. 3161300.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa juhan-
nuspäivänä 23.6. klo 
10, liturgia Nevala, 
saarna Kaltakari, 
kanttorina Niemelä, 
urkurina Sivula, kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu. Jumalanpalvelus 
radioidaan suorana lähetyksenä YLE 
1:stä (90,4). Kirkkoväkeä pyydetään 
olemaan kirkossa viimeistään klo 9.50. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko-
kahvit srk-keskuksessa. 
Messu kirkossa su 24.6. klo 10, liturgia 
Nevala, saarna Heinonen, kanttorina 
Sivula. Konfirmoitavana kesän 2. lei-
ririppikouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 1.7. 
klo 10, liturgia Vähäkangas, saarna 
Nevala, kanttorina Sivula.
Kirkkoherranvirasto avoinna tänään 
to 21.6. klo 10-14.
Sinä, joka tahdot palvella lähetystyötä 
laittamalla kahvit tapuliin kesäillan 
sävelhartauksissa juhannuksesta elo-
kuun loppuun, tule sopimaan talkoo-
ajoista lähetystoimistoon, Kirkkotie 10 
C, tänään to 21.6. klo 13.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
28.6. klo 20, Nathan Archer marimba, 
Stephanie Archer nokkahuilu, Juha Pis-
to tuuba ja Taru Pisto urut. Iltahartaus 
MariaVähäkangas. Sävelhartauksiin 
on vapaa pääsy. Ovella vapaaehtoinen 
kolehti. Kahvitarjoilu tapulissa lähe-
tystyön hyväksi ennen tilaisuuksia klo 
19.30 ja tilaisuuksien jälkeen. 
Diakoniatoimistossa ei ole ajanva-
rausvastaanottoa pe 29.6. Ajanva-
rausvastaanotto on poikkeuksellisesti 
to 28.6. klo 9-11, p. 5472 636
Seurakunnan ja kotiapuyhdistyksen 
perinteinen kesäretki ti 3.7. Posiolle. 
Lähtöajat ja -paikat saat ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Retken hinta 10 
e/hlö. Ilmoittautumiset Johannalle, 
p. 0400 184 853. 
Nuotioilta Kellon srk-kodissa ke 4.7. 
klo 18.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
5.7. klo 20, Annaleena Puhto huilu ja 
Ilkka Virta kitara. Iltahartaus Pekka 
Siljander. Sävelhartauksiin on vapaa 
pääsy. Ovella vapaaehtoinen kolehti. 
Kahvitarjoilu tapulissa lähetystyön 
hyväksi ennen tilaisuuksia klo 19.30 
ja tilaisuuksien jälkeen. 
Haukiputaan kirkko on tiekirkko 
ja se on avoinna hiljentymistä ja tu-
tustumista varten 11.6.-31.8. ma - pe 
klo 10-18.  
Kesäkanttorina toimii 13.6.-31.7. 
Henna-Mari Sivula, p. 040 5336 740, 
s-posti: henna-mari.sivula_at_evl.fi.
Kellonkartano: kartanon kirkko su 
17.6. klo 13, seurat su 17.6. klo 15, 
juhannusjuhla 22.-23.6., Arto Hukari, 
Jukka ja Maria Repo, juhannuskon-
sertti su 24.6. klo 16 Pekka ja Marja-
Leena Itkonen, kartanon kirkko su 1.7. 
klo 13, seurat su 1.7. klo 15.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: seurat 
hoivaosastolla su 24.6. klo 16, Pentti 
Päkkilä, seurat Isoniemen leirikes-
kuksessa su 24.6. klo 18, Kari Kainua, 
Arto Nevala, Jokikylä: seurat ry:llä su 

Juhannuspäivän sa-
najumalanpalvelus la 
23.6. klo 10 vanhassa 
kirkossa. Toim. Puoli-
taival, kantt. Savolai-
nen. Kolehti Suomen 
Valkonauhaliitolle.
Messu su 24.6. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toim. Liikanen, kantt. 
Heilimo. Kolehti kirkon ulkomaalais-
työhön Kirkkohallitukselle.
Konfirmaatiomessu su 1.7. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toim. Puolitaival, saarna Anna-Maari 
Ruotanen, avust. Juntunen ja Rättyä, 
kantt. Heilimo. Kolehti Suomen Rau-
hanyhdistysten Keskusyhdistykselle.
Juhannusjuhla pe 22.6. leirikeskus 
Umpimähkässä Oulunsalossa klo 18 
alkaen lipunnostolla ja suvivirrellä. 
Ohjelmassa Sana Juhannukseksi, 
yhteislaulua, arvontaa ja makka-
ranpaistoa. Juhla on Oulunsalon ja 
Kempeleen seurakuntien yhteinen. 
Linja-auto kuljetus: Kokkokankaan 
seurakuntakodilta klo 17 ja kirkon-
kylän seurakuntakodilta klo 17.15 ja 
Salonässän edestä Oulunsalossa klo 
17.30 jatkaen Umpimähkään.
Lähetystyön kesän arpajaisiin toi-
votaan lahjoituksena arpajaisvoit-
toja, voit tuoda niitä lähetyssihteerille 
(Kokkokankaalle) tai kirkkoherran-
virastoon.
Seurakunnan kesäkahvila on en-
simmäisen kerran avoinna to 5.7. 
klo 12-14. Sydämellisesti tervetuloa 
kahvittelemaan!
Seurakuntaretki Kajaaniin ja Palta-
niemelle 25.-26.7.07. Retkellä yövym-
me hotelli Kajaanissa. Tutustumme 
opastetuilla kiertoajeluilla mm. Kajaa-
nin ja Paltaniemen kirkkohin ja Eino 
Leino-taloon. Retken hinta on 60 e. 
Tervetuloa mukaan! Tarkempia tietoja 
ja ilmoittautumiset mahdollisimman 
pian Leenalle, p. 040 7790365.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kempeleen kirkot tiekirkkoina 10.6.-
12.8. Avoinna ma-pe klo10-18 ja la-su 
klo 12-18.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Nuoret: Avoimet ovet torstaisin klo 
19-21 Vanhassa pappilassa. Nuotioilta 
Vanhan pappilan pihalla  pe 29.6. klo 
20-23.
Kastetut: Heino Veikko Olavi Hyvä-
rinen, Amanda Eriikka Koskelo, Aatu 
Arthur Klint, Iina Olivia Rantala, 
Inka-Alina Pieta Moilanen, Eerika 
Helmi Maria Myllylä, Aukusti Benja-
min Sassi, Konsta Pietari Roikola, Kira 
Sofia Kolppanen.
Vihitty: Jari Olavi Väliaho ja Heidi 
Susanna Harald. Ville Juhani Illi-
kainen ja Ulla-Riikka Hintsala. Jari 
Tapani Mertala ja Tarja Sisko Tuulikki 
Niskasaari.
Kuollut: Enni Matilda Niilekselä s. 
Pirttikoski, 81 v. Voitto Unto Henrikki 
Pääkkö, 78 v.

Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Juhannuspäivänä la 
23.6. messu klo 10 
kirkossa, saarna ja 
liturgia Aino Pieskä, 
kanttorina Juha Pöyk-
kö. Virret: 571:1-3, 
133, 574, 259:1-2, 386:1-, 229, 572:1 
ja 5. Kolehti rippikoulutyölle omassa 
seurakunnassa. Jumalanpalvelukseen 
osallistuu 50 vuotta sitten rippikoulun-

sa käyneiden joukko, joille muistelot 
seurakuntatalolla jumalanpalveluk-
sen jälkeen. Jumalanpalveluksessa 
avustaa naisten lauluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 24.6. klo 
10 kirkossa. Pieskä ja Pöykkö. Virret: 
284:1 ja 5-6, 257:3-5, 206:3-6, 312:1-5, 
270:1-, 199:1-2. Kolehti Kirkon ulko-
suomalaistyöhön Kirkkohallituksen 
kautta.
Herännäis-Siioninvirsi-pihaseurat 
ti 26.6. klo 18 Eila ja Jarmo Junttilalla, 
Jyväskyläntie 97, Alatemmes.
Hartaus to 28.6. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Sanajumalanpalvelus su 1.7. klo 10 
kirkossa, saarna ja liturgia Kimmo 
Helomaa, kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. Virret: 536:1-3, 135, 438, 
574:1-, 572:1 ja 5. Kolehti musiikkityöl-
le omassa seurakunnassa. Musiikkileiri 
avustaa.
Tulossa: Syksyllä alkaa Solmuja pa-
risuhteessa -parisuhdekurssi. Ryhmä 
kokoontuu 8 kertaa pääosin keskiviik-
koiltaisin klo 18-21. Ryhmään otetaan 
neljä paria. Kurssi auttaa luottamuk-
sellisesti käsittelemään suhteessa 
olevia solmukohtia, jotka eivät tunnu 
aukeavan. Vetäjinä diakonissa-esh 
Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226 ja 
seurakuntapastori Kimmo Helomaa, p. 
044 7521 235. Kurssista vastaa Kataja. 
(www.parisuhdekurssi.fi)
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227. Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Lähetystyö: Lähetyksen arpoja myy-
tävänä paikallisissa liikkeissä ja joh-
tokunnan jäsenillä 30.6.asti.
Nuoret ja varhaisnuoret: Nuorten 
lähetysvintti ti 26.6. klo 16.30-18. 
Koko perheen retki Alahärmään 3.7. 
Mika Salon Circuit Huvipuistoon. 
Kyyti 8 euroa (4H jäsenet 4 euroa), 
päiväranneke alle 130 cm 17 euroa, 
yli 130 cm 27 euroa. Alle 10-vuotiaat 
huoltajan seurassa. Ilmoittautumiset 
21.6. mennessä, p. 558 73655, Palsa. 
Nuorten nuotioilta to 5.7. klo 18-20 
seurakuntatalon takapihalla. Nuorten 
leiri  31.7.-2.8. Tyrnävän kesäkodilla. 
Leirimaksu 15 euroa, sis. kuljetuksen, 
ruokailut, leiriohjelman ja vakuutuk-
sen liminkalaisille. Ilmoittautumiset 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Maria Matilainen, p. 044 7521 225.
Partio: To 21.6. Make päivystää partio-
toimistossa klo 13-15. Markku Korho-
nen vapaalla ja vuosilomalla 22.6.-1.7. 
Ke 4.7. Havas-Pökkelö 3. leiriläisko-
kous Limingan seurakuntatalolla klo 
17-18. Aiheena käyttäytyminen ja toi-
minta vaelluksella ym. Havas-Pökkelö 
johtajat 5. kokous samassa paikassa klo 
18-20. Pe 6.7. Make päivystää partio-
toimistossa  klo 13-15.
Yhteystiedot: Partiotoimisto, p. 562 
1223, Make käsipuhelin, p. 044 752 
1223, sähköposti: markku.korhonen@
evl.fi. Lippukunnan kotisivut www.
niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Su 24.6. klo 14 seurat 
Niittypirtin palvelutalolla ja klo 17 
seurat ry:llä.
Kastettu: Touko Benjamin Paakki, 
Jere Väinö Oskari Ryyppö ja Kalle 
Alfred Ylioja.
Vihitty: Rami Tapio Rauhala ja Laura 
Katariina Kaleva sekä Mikko Tapani 
Hautakoski ja Kaisa Maria Ranta-
Nilkku.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi 

To 21.6. klo 14 har-
taus Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
La 23.6. klo 10 juhan-
nuspäivän sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, 
rovasti Matti Vainikainen, kolehti Lu-
mijoen seurakunnan nuorisotyölle.
Su 24.6. klo 12 (Huom.aika!) sanaju-
malanpalvelus, pastori Aino Pieskä, 
kolehti Lähetyskasvatustyölle Oulun 
hiippakunnassa.
Ke 27.6. klo 14 hartaus Lumilyh-
dyssä.

Pe 22.6. klo 18 juhan-
nusaaton laulajaiset 
ja makkaranpaistoa 
Koortilassa, Heikki-
nen.
La 23.6. klo 10 ju-
hannuspäivän messu kirkossa, lit. ja 
saarna Pekkala, kanttori Mari Heilimo. 
Kolehti Pelastakaa lapset ry:lle.
Su 24.6. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit. ja saarna Kyllönen, kanttori 
Mari Heilimo. Kolehti Muhoksen ry:
lle. Klo 12 kyläkirkko Kylmälänkylän 
kappelissa, Kyllönen, Heilimo.
Ti 26.6. klo 13.30 hartaus palveluasun-
noilla, Kyllönen.
Ke 27.6. klo 18 laulajaiset ja makka-
ranpaistoa Sanginjoen Pirttijärven 
hirvikämpällä, Sari Mustonen, Heik-
kinen.
To 28.6. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Heikki-
nen. Klo 14 hartaus ja ehtoollinen 
palvelukoti Armiitassa, Heikkinen.
Su 1.7. klo 10 messu kirkossa, lit. Pekka-
la, saarna Heikkinen, kanttori Heilimo. 
Kolehti Muhoksen kotiseutuyhdistyk-
selle. 50 vuotta sitten ripille päässeiden 
kirkkopyhä, messun jälkeen ruokailu 
ja juhla srk-talossa, Heikkinen. Klo 
18 herättäjäjuhlien lähtöseurat 
Lamminahon talolla, Jouni Riipinen, 
Heikkinen. Lähtö lähtöseuroihin seu-
rakuntatalon pihalta klo 17.
Ti 3.7. klo 14 hartaus ja ehtoolli-
nen Sinisiivessä, Heikkinen. Klo 18 
lauluilta lähetysystäville Laitasaaren 
rukoushuoneella, Heikkinen.
To 5.7. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Pekkala.
Tulossa: Seurakuntaretki 31.7. - 1.8. 
Kaustisille. Yöpyminen Kaustisen 
kansanlääkintäkeskuksen terveysho-
tellissa. Tutustuminen Kuorikoskien 
suunnittelemaan kirkkoon. Tastulan 
pelimannien musiikkiesitys, vierailu 
Kansantaiteen keskuksessa. Hinta noin 
55 euroa, sis. matkan, majoituksen, 
ohjelman ja ruokailut. Tied. ja ilm. 
2.7. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 533 1284.
Vuosilomia: talouspäällikkö Riitta 
Kukkohovi-Colpaert 18.6.-22.7., 
kanttori Ossi Kajava 21.6.-15.7., seu-
rakuntamestari Jalo Katiska 25.6.-8.7., 
nuorisotyönohjaaja Rainer Väänänen 
25.6.-27.7., kappalainen Pekka Kyllö-
nen 27.6.-28.7. Diakonissa Leena Les-
kelä 18.6. alkaen vuosilomalla, jonka 
jälkeen vuorotteluvapaalla kuluvan 
vuoden loppuun saakka. 
Rippikoulut: Kesä II – rippikoulun päi-
väjakso 27.-29.6. srk-talossa, leirijakso 
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leiri Hilturannassa 24.-26.7. Ellet ole 
ilmoittautunut tai/ja täyttänyt leirille 
osallistujan taustatietolomaketta, 
ota yhteys kirkkoherranvirastoon, 
p. 882 3100. Ilmoittautuminen 30.6. 
mennessä.
Varhaisnuorten kesän leirit ovat 
viikolla 29, 7-9-vuotiaiden leiri 
16.-17.7.  ja 10-13-vuotiaiden leiri 
18.-20.7. Sitovat ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon, p. 882 3100, 
ke 11.7. mennessä.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 24.6. klo 17, T.Luokkanen, 
S. Leppänen. Sarakylän kesäseurat 
kappelissa la 7.7. klo 19 ja su 8.7. klo 
12 ja  seurat ja ehtoollinen klo 19, 
S.Leppänen, S.Lohi.
Vihitty: Aki Petteri Ritola ja Mari 
Susanna Jylhänlehto, Pertti Mikael 
Puhakka ja Jonna Reeta Luokkanen.
Haudattu: Kalervo Herman Tuovila  71 
v, Jaakko Granlund 77 v, Mia Susanna 
Vikström 39 v, Reijo Antti Tapani Es-
tamaa 61 v, Kari Juhani Määttä 43 v, 
Helmi Lyydia Rautiainen 93 v ja Antti 
Puurunen. 
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan nettisivut  www.pudas-
jarvenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto  
auki uudessa osoit-
teessa Vattukuja 2.
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 21.6. klo 
11.30, Minna Salmi.
Juhannusmyyjäiset 
seurakuntatalolla to 21.6. klo 10-12.
Juhannusjuhla Umpimähkässä pe 
22.6. alkaen klo 18 lipunnostolla.
Sanajumalanpalvelus kirkossa la 23.6. 
klo 18, Vesa Äärelä. Huom! aika. Kolehti 
evankelioimiseen ja raamatunope-
tukseen, Suomen Raamattuopiston 
Säätiö.
Messu kirkossa su 24.6. klo 10, Vesa 
Äärelä.  Kolehti Pietarin katulapsityön 
tukemiseen Kadulta kotiin -hankkeen 
kautta.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
27.6. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuode-
osasto to 28.6. klo 13,Vesa Äärelä.
Konfirmaatiomessu kirkossa su 1.7. 
klo 10, Vesa Äärelä. Kolehti Kirkon 
ulkosuomalaistyöhön
Lähetystyön kesän arpajaisiin toivo-
taan lahjoituksena arpajaisvoittoja, 
voit tuoda niitä lähetyssihteerille tai 
kirkkoherranvirastoon.
Kastetut: Jesperi Juhani Tapio Koskela, 
Justus Joose  Erik Axelsson, Leea Ave-
liina Mujunen.
Vihityt: Lepistö Sauli Tapani ja Laine 
Henna-Riitta, Topi Eerikki Keinänen 
ja Vuokko Karin Kaski.
Salonpään ry: juhannusseurat ry:llä pe 
22.6. klo 19,  la  23.6. klo 17 , su 24.6.  
klo 12 ja 17.  
Kirkkoherra Tapio Kortesluoma 
lomalla 4.6.-4.7. 

1.-6.7. Koortilassa, konfirmaatiohar-
joitus pe 6.7. klo 14 ja konfirmaatio 
su 8.7. klo 10 kirkossa. 
Tiekirkko: avoinna ma-pe klo 10-16, 
kirkon esittelijänä Reetta Aho 17.8. 
saakka. Muulloin sopimuksen mu-
kaan, p. 533 1284.
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous maanantaisin klo 6.30. Lau-
luilta lähetysystäville ti 3.7. klo 18, 
Heikkinen.
Rauhanyhdistys: Su 24.6. klo 18 
seurat ry:llä.
Kuollut: Armi Mirjami Hirsiniemi 
49 v, Helvi Dagmar Kemppainen e 
Nuojua 89 v.
Kastettu: Anseliina Mariet Anttila, 
Matti Viljami Karppinen, Emma An-
niina Leppänen.
Avioliittoon siunattu: Sami Antti 
Peter Karppinen ja Pirjo Maria Karela 
Karppinen. 

Pudasjärvi

Rantsila

Oulunsalo

J uhannus on Johannes Kastajan muistok-
si vietettävä kirkollinen juhla.

Katolinen kirkko on omistanut Johan-
nes Kastajalle useita päiviä vuodessa. Uskon-
puhdistuksen jälkeen niistä säilyi meillä vain 
hänen syntymäpäivänsä 24. kesäkuuta eli ju-
hannus, jota on vietetty 400-luvulta lähtien.
Kirkkovuodessa juhannus on muusta koko-
naisuudesta irrallinen, eikä se kuulu vuoden 
”suuriin” juhliin.

Johannes oli
Herran edelläkävijä

Luukkaan evankeliumi kertoo meille, että Jo-
hannes Kastaja oli pappi Sakariaan ja hänen 
vaimonsa Elisabetin poika. Elisabet oli myös 
Aaronin sukua ja Marian, Jeesuksen äidin, su-
kulainen. Enkeli Gabriel ennusti Johannek-
sen syntymän ja hänen toimintansa Herran 
edelläkävijänä.

Johannes syntyi kuusi kuukautta ennen Jee-
susta. Raamatun mukaan Johannes ”kasvoi ja 
vahvistui hengessä”. Hän vietti yksinkertaista 
elämää Juudean erämaassa. Hänen pukunsa 
olivat kamelinkarvoista, ja ruokanaan hän söi 
heinäsirkkoja ja metsähunajaa.

Juhannuksen kirkolliset tekstit käsittelevät 
juuri Johannes Kastajan syntymää. Päivän li-
turginen väri on valkoinen. Valkoinen liittyy 
myös Johanneksen asemaan Jeesukseen näh-
den: Johannes viittasi Jeesukseen, todelliseen 
valoon. Ja kuten päivät alkavat juhannuksesta 
lyhetä, samoin oli Johanneksen nöyrästi väis-
tyttävä Kristuksen edestä. Niin kuin Johan-
nes itse sanoi: ”Hänen tulee kasvaa, minun 
vähetä.”

Johannes kastoi
Jeesuksen Jordanissa

Johannes Kastajan julkisesta toiminnasta ker-
rotaan muun muassa evankeliumeissa. Johan-
nes oli parannussaarnaaja, joka kehotti ihmi-
siä kääntymään Jumalan puoleen. Johannes 
kastoi Jordanin virrassa ne, jotka kääntyivät 
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ja tunnustivat syntinsä. Myös Jeesus kävi ot-
tamassa itselleen kasteen. Johannes yritti es-
tellä, koska ei pitänyt itseään arvollisena. Jo 
aiemmin hän oli saarnannut kastavansa ih-
misiä vedellä parannukseen muistuttaen kui-
tenkin, että hänen jälkeensä tulee häntä vä-
kevämpi, joka kastaa heidät Pyhällä Hengel-
lä ja tulella (Matt. 3:11).

Matteuksen evankeliumissa kerrotaan Jeesuk-
sen kastehetkestä: Kun Jeesus oli kastettu, hän 
nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, 
ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan 
kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. 
Ja taivaista kuului ääni: ”Tämä on minun rakas 
Poikani, johon minä olen mieltynyt”.

Johannes mestattiin
tanssin päätteeksi

Johannes Kastajan parannussaarnat eivät miel-
lyttäneet kaikkia. Hänen rohkeat nuhteensa 
neljännesruhtinas Herodeksen moraalittomas-
ta elämästä johtivat hänet vankilaan.

Johannes oli saarnannut Herodekselle, 
ettei tällä ollut lupa pitää veljensä vaimoa, 
Herodiasta. Herodes olisi halunnut surmata 
Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, joka piti 
Johannesta profeettana.

Herodeksen vietit ja naisten juonittelu koi-
tuivat Johanneksen päänmenoksi. Matteuk-
sen evankeliumissa kerrotaan Herodeksen 
syntymäpäivistä, jossa Herodiaan tytär tanssi 
vieraille. Tanssista mieltynyt neljännesruhti-
nas lupasi tytölle, mitä tämä ikinä haluaisi. 
Äitinsä yllytyksestä tytär pyysi vadilla Johan-
nes Kastajan pään.

Vuoteen 1907 asti suomalaisissa almana-
koissa oli elokuun lopulla ”Johannes Kastajan 
ns. kaulanleikkauspäivä”. Sen vietto erillisenä 
pyhänä oli kuitenkin lopetettu jo 1500-luvul-
la. Ortodoksisessa kirkossa 29. päivä elokuu-
ta on edelleen paastoten vietettävä ”Herran 
edelläkävijän ja kastajan Johanneksen mes-
tauspäivä”.

MARJAANA PeRTTULA

 

Juhannuksena 
muistellaan Johannes 

Kastajan elämää

Freskoikoni Simonopetran luostarissa Athoksella Kreikassa. Kristus Kaikkivaltias, vierellään Jumalan-
äiti ja Johannes Kastaja. Myös evankelistojen symbolit häämöttävät kuvassa.
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Jumalanpalvelus kir-
kossa juhannuspäivänä 
23.6. klo 10, Kukku-
rainen, Jurmu. Kevään 
1947 rippikoulutyttöjen 
kirkkopyhä. Taksi seura-
kuntakodilta klo 9.30, kyydin hinta 3 
euroa edestakainen matka.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa su 
24.6. klo 10, Kyllönen, Jurmu. Taksi 
seurakuntakodilta klo 9.30, kyydin 
hinta 3 euroa edestakainen matka.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa su 
1.7. klo 10, Kukkurainen, Piirainen. 
Taksi seurakunta-kodilta klo 9.30, 
kyydin hinta 3 euroa edestakainen 
matka.
Kouluikäisten kehitysvammaisten 

To 21.6. klo 10 juhan-
nusjuustomyyjäiset 
seurakuntatalolla. Lä-
hetysarpoja ja -kahvia. 
Kyselyt Pirjo Kesälältä, 
p. 040 743 6670.
La 23.6. juhannuspäi-
vänä klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen. Kolehti 
ulkosuomalaistyöhön. 
Su 24.6. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen. Kolehti 
Annikki Juujärven työlle.
Ma 25.6. klo 14 alkaa Ristironkkelin 
lasten kesäleiri ja päättyy to 28.6. klo 
18 alkavaan illanviettoon. 
Ma 25.6. klo 10-13 EU-ruuan jako 
pappilassa Sandelsintie 18. Etusijalla 
ne, jotka eivät aiemmassa jaossa (25.5.) 
saaneet ja perusteina taloudelliset syyt. 
Tiedustelut Eeva-Liisa Kekkonen, p. 
044 518 1171. 
Pe 29.6. pallerokerhon retki kukka- ja 
eläinpuisto Escurialiin omilla autoilla. 
Kokoonnumme klo 10 Escurialin park-
kipaikalla. Ryhmähinta 5 euroa/hlö, 
alle 2 v ilmaiseksi. Tiedustelut Eeva-
Liisa Kekkonen, p. 044 518 1171. 
La 30.6. alkaen klo 10 Kärsämänkylän 
rukoushuoneen talkoot. 
Su 1.7. klo 19 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara ja Veli-Pekka 
Tuomela. Kolehti Pietarin katulap-
sityön tukemiseen, Martinussäätiön 
kautta. 
Su 8.7. klo 19 messu kirkossa, Olavi 
Palovaara ja Veli-Pekka Tuomela. 
Kolehti seurakuntien vapaaehtoistyön 
tukemiseen ja vahvistamiseen, Kirk-
kopalvelut ry.
Tapulikahvio lähetystyön hyväksi auki 
jumalanpalveluksen jälkeen juhannuk-
sesta 23.6. alkaen.
Rauhanyhdistys: Su 24.6. klo 18.30 
seurat ry:llä, Ilpo Sippola. Su 8.7. klo 
18.30 seurat ry:llä, Matti Kenttä.
Avioliittokuulutus: Seppo Reino An-
tero Juntunen Rantsilan seurakunnasta 
ja Sisko Hannele Ylipahkala Oulusta.

Siikalatva
Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja 
fax 0207 109 860, avoinna ma ja pe 
klo 9 - 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: 
www.siikalatvanseurakunta.fi, s-posti: 
siikalatva@evl.fi
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoi-
mistot ovat suljettuja juhannusaattona 
22.6.
Piippolan ja Pyhännän kirkot ovat 
tiekirkkoja ja avoinna 20.6. - 29.7. klo 
10 - 16 ja su klo 11 - 14.
Aittakahvila (Pappilankujalla) avoinna 
Piippolassa samaan aikaan kuin tie-
kirkko. Asiasta tiedotetaan enemmän 
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To 5.7. klo 19 runon ja suven päivän 
aaton lausunta- ja lauluilta Piippolan 
kirkossa, Eino Leinon runoja lausuu 
Tuulikki Tuovinen, laulua ja musiikkia 
johtaa Unto Määttä. Kahvit aittakah-
vilassa tilaisuuden jälkeen.
Tulossa: su 8.7. sanajumalanpalvelus 
kirkossa klo 10.
Kuollut: Helka Elsa Pikkarainen s. 
Juntunen 85 v.

Pulkkila 
La 23.6. klo 12 juhan-
nuksen maakirkko 
Vornassa Teuvo ja Tyy-
ne Moilasella.
Su 24.6. klo 14 kantele-
messu Viitasilla Eeva 
Hyvösellä. Pulkkilan kantelepiiri säes-
tää virret johtajanaan Jane Ilmola.
Ma 25.6. klo 15 kirkkorakennustoi-
mikunnan kokous kirkossa.
Ke 27.6. klo 12-15  vanhassa pappilassa 
avoimet ovet. Lauluhetki klo 14.
Su 1.7. klo 10 Hyvärilän maakirkko 
Matti ja Kerttu Pussisella
Ke 4.7. klo 12-15 vanhassa pappilassa 
avoimet ovet. Lauluhetki klo 14.
To 5.7. klo 13 Koivulehdon ehtool-
lishartaus.
Rauhanyhdistys: Su 24.6. klo 19 
seurat ry:llä.

Pyhäntä
Pyhännän kir kko 
avoinna tiekirkkona 
20.6.-29.7. joka viikko 
ke-la klo 10-16 ja su 
klo 11-14. Srk-toimisto 
avoinna  to klo 9-15 
juhannuksen aatonaattona pe 22.6. 
suljettu.
Juhannuksena la 23.6. messu kirkossa 
klo 12,  Kautto ja Kinnunen, kolehti 
Pyhännän kappelisrk:n rippikoulu-
työlle. Siunattua ja iloista juhannusta 
kaikille! 
Su 24.6. sanajumalanpalvelus kirkossa 
klo 12, Kautto ja Kinnunen, kolehti 
Pyhännän Rauhanyhdistys ry:lle 
evankeliumin työlle.
La 30.6. klo 13 Aino Ahonpään 80-v. 
juhlat srk-talossa, veteraanikuoro ja 
hartaus Martti Arkkila. 
Su 1.7. sanajumalanpalvelus kirkossa 
klo 12, Arkkila ja Pekka Kyöstilä., 
kolehti Herättäjä-Yhdistyksen po:lle 
evankeliumin työhön. 
Avioliittoon kuulutettu: Juha Kristian 
Makkonen ja Maria Emilia Pirttisalo 
Kangasalan srk:sta.
Rauhanyhdistys: Su 24.6. klo 16 
seurat ry:llä.

Siikasalo
Siikajoki
Juhannuspäivänä 23.6. 
klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkossa, Tan-
junen.
Su 24.6. klo 12 maa-
kirkko Tauvon kioskilla. Kirkkokahvit 
kunnan ja seurakunnan tarjoamana. 
Ti 26.6. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Su 1.7. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tanjunen.
Ti 3.7. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Huom! Seurakuntatoimistomme on 
suljettuna 18.-29.6. Virastoasioissa 
pyydämme ottamaan yhteyttä Ruu-
kin kirkkoherranvirastoon, p. 010 
4250 270.
Rovastikunnan retki 10.-13.7. Vienan 
Karjalaan, tarkempia tietoja Leena 
Räsänen, p. 020 7109 869.
Adresseja myytävänä Siikajoen Salessa 
ja Osuuspankilla.
Kastettu: Perttu Nestori Nikola.
Avioliittoon vihitty: Jukka Sauli An-
tero Toppila ja Tanja Johanna Tyybä-
kinoja, molemmat Siikasalo evl.

kirkollisissa ilmoituksissa, paikallis-
lehdissä ja seurakunnan ilmoitus-
taululla.
Kestilän kirkko avoinna ma - pe 18.6. 
- 31.7. klo 9 - 15, muina aikoina sopi-
muksen mukaan.
To 5.7. klo 19 runon ja suven päivän 
aaton lausunta- ja lauluilta  Piippolan 
kirkossa, Eino Leinon runoja lausuu 
Tuulikki Tuovinen, laulua ja musiikkia 
johtaa Unto Määttä. Kahvit aittakah-
vilassa tilaisuuden jälkeen.

Kestilä
La 23.6. klo 10 juhan-
nuspäivän messu kir-
kossa, Janne Sironen 
läh. yhd. Kylväjästä 
ja Veijo Kinnunen. 
Kolehti Siikalatvan 
seurakunnan rippikoulutyöhön. 
Messun jälkeen Sironen kertoo lähe-
tysmatkastaan Mongoliassa. 
Su 24.6. klo 19 (huom. aika!) sana-
jumalanpalvelus kirkossa, Isomaa, 
Kinnunen. Kolehti oman seurakunnan 
musiikkityöhön.
Ma 25.6. - to 28.6. Kangasjärven leirit: 
yöleiri 6-10-vuotiaille ma - ti ja leiri 
11-14-vuotiaille ti - to, järjestäjinä 
kunta, seurakunta ja 4H-yhdistys. Ks. 
lisätietoja kuntatiedotteesta.
Su 1.7. klo 10 Kestilä-päivän perin-
nejumalanpalvelus kirkossa, saarna 
Minna Rahko ja liturgia Isomaa, Kyös-
tilä. Kolehti Siikalatvan seurakunnan 
nuorisotyöhön. Jumalanpalveluksen 
jälkeen perinnepäivällinen seurakun-
takodissa ja illalla klo 19 Raimo Laukan 
konsertti seurakuntakodissa.
Ke 4.7. klo 12 lasten päiväkerho kerho-
kodissa ja klo 15 varhaisnuorten kerho 
kerhokodissa.
To 5.7. klo 11 - 13.30 perhekerho 
kerhokodissa.
Tulossa: su 8.7. messu kirkossa klo 
12.
Muuta: Kestilän kirkko avoinna ma - pe 
18.6. - 31.7. klo 9 - 15, muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
Rauhanyhdistys: Huom. su 24.6. ei 
seuroja!
Kuollut: Siiri Sofia Kemppainen kir-
konkylästä 83 v. ja Olavi Ensio Leiviskä 
53 v. kirj. Helsingin Meilahdessa.
Kastettu: Oskari Pentti Tapani Moi-
lanen.

Piippola 
La 23.6. klo 12 juhan-
nuksen messu kirkos-
sa, Piri, O. Kinnunen. 
Kolehti rippikoulu-
työlle Siikalatvan seu-
rakunnassa.
Su 24.6. klo 19 sanajumalanpalvelus 
Kestilän kirkossa (huom. paikka!), ei 
siis jumalanpalvelusta Piippolassa. 
Kirkkokyytiä tarvitsevat ottakaa yh-
teys kirkkoherranvirastoon, p. 0207 
109 860. Kolehti oman seurakunnan 
musiikkityölle.
Su 1.7. klo 19 (huom. aika!) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Piri ja Kyös-
tilä. Kolehti nuorisotyölle Siikalatvan 
seurakunnassa.

Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

Puh. 0800-143 000
www.cancer.fi, adressit@cancer.fi

Adresseja myyvät myös:
postit, kirja-, kukka- ja paperi-

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005
Syöpäsäätiö jakoi 3,4 milj. euroa

tutkimukseen v. 2006

Tyrnävä
Har taus  pe  21.6 . 
klo13.30 Kotolassa.
Juhannuspäivänä 23.6. 
klo 10 sanajumalan-
palvelus Tyrnävän kir-
kossa, Ikonen. Kolehti 
Suomen kansainväli-
selle rekkakirkkoyh-
distykselle.
Su 24.6. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 

Tyrnävän kirkossa, Ikonen. Kolehti 
Heränneen kansan lähetysrahastolle.
Konfirmaatiomessu la 30.6. klo 12 
Tyrnävän kirkossa, saarna Ikonen, lit. 
Isokääntä.
Su 1.7. klo 19 virsijumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, Ikonen.
Hartaus to 5.7. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Temmes: Pe 22.6. klo 13 kesäpäivän 
hartaus Anita ja Seppo Junttilalla. To 
28.6. klo 18.30  herättäjäseurat Ikosella, 

Haurukyläntie 35. Su 1.7. klo 10 sana-
jumalanpalvelus Temmeksen kirkossa, 
saarna Ikonen, lit. Isokääntä. Vuoden 
1957 rippikoululaisten kirkkopyhä.
Rippikoulu: Ryhmä III, päiväkoulu 
18.-21.6. klo 9-16 Tyrnävän srk-talolla, 
leiri 25.-29.6. Kesäkodilla. Konfirmaa-
tioharjoitus pe 29.6. klo 16 Tyrnävän 
kirkossa.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: La 23.6. 
klo 12 ja klo 18 seurat ry:llä, Kauko 
Leinonen, Juha Leinonen, Aarno 

Haho. Su 24.6. klo 12 seurat ry:llä ja 
klo 18 seurat ja ehtoollinen Tyrnävän 
kirkossa, Pekka Kyllönen. 
Avioliittoon vihitty: Marko Erik Kä-
pynen ja Terhi Tuulia Teräväinen.
Kuollut: Alli Kallio 99 v.
Kastettu: Akseli Joona Ilmari Rauhio, 
Arttu Sakari Lumijärvi, Elias Aaron Ta-
pio Koponen, Jaakko Elmeri Tiikkaja, 
Venla Rebekka Äijälä.

Piispa palkitsi 
VirsiVisan voittajat

edessä voittajat Vanamo Lahti (vas.), Milja Karhumaa ja  Meeri Kulha. Yrjö Nissinen (takana 
vas.), piispa Samuel Salmi ja hänen vaimonsa Hannele Salmi, Anja  Hyyryläinen ja Sirkku Kärsä-
mö olivat mukana tuomiokapitulissa.

Paavolan parhaat-joukkue Paavolan kou-
lusta (Siikajoen kunta / Siikasalon seura-

kunta) voitti Valtakunnallisen VirsiVisan tou-
kokuussa Helsingissä.

Voittajatrioon kuuluivat 4-luokkalaiset Meeri 
Kulha, Milja Karhumaa ja Vanamo Lahti. Val-
mentajina toimivat opettaja Sirkku Kärsämä 

sekä kanttorit Yrjö Nissinen ja Kaisa Nuorala. 
Joukkue johtajineen kutsuttiin tuomiokapitu-
liin piispan vastaanotolle. Piispa Samuel Sal-
mi ja hiippakuntakanttori Anja Hyyryläinen 
luovuttivat toukokuun lopussa tytöille Suomen 
Kirkkomusiikkiliiton kultaiset virsimerkit.

T elevisiojumalanpalvelus Kolmen vartin 
kirkko palaa kesäksi ruutuun uusilla jak-

soilla. Ensimmäinen osa esitetään YLE TV1:
ssä juhannuspäivänä 23.6. kello 10. Nuorem-
malle ja kaupunkilaistuneemmalle yleisölle 
suunnatusta ohjelmasta nähdään kesän aika-
na viisi osaa.

Kolmen vartin kirkko poikkeaa tavanomai-
sesta televisiojumalanpalveluksesta siten, että 
se on kehitetty nimenomaan televisioyleisöl-
le. Ohjelmalla pyritään luomaan vahvempaa 
vuorovaikutusta katsojan, toimittavan papin 
ja muusikoiden välille.

Pastori Harri Palmun toimittama Kolmen 
vartin kirkko kestää nimensä mukaisesti 45 
minuuttia. Ohjelman rungon muodostavat 
sanajumalanpalveluksen keskeiset osat.

Uudenlaisena alttaritauluna toimii suuri 
tv-ruutu, jonka luontokuvien ja kristillisen 
symboliikan avulla katsojalle avataan raama-
tuntekstejä ja rukouksia. Lisäksi saarnojen yh-
teydessä näytetään etukäteen kuvattuja päivän 
aiheeseen liittyviä katugallupeja.

Kolme varttia 
Sanaa ja gospelia

 
Juhannuspäivän Kolmen vartin kirkossa saar-
naa pastori Satu Suonperä ja musiikista vas-
taavat gospelmuusikko Markku Perttilä sekä 
heinolalainen Omenapuu -kvartetti.  

Omenapuun ja Perttilän ohella musiikki-
vieraina vuorottelevat jyväskyläläinen Musica 
-kuoro sekä turkulainen laulaja Laura Virtanen 
eli LauraMaria.

Televisiokatsojan ja Kolmen vartin kirkon 
vuorovaikutteisuutta lisää ohjelman verkko-
sivuilla oleva mahdollisuus jättää esirukous-
pyyntö sekä palautetta tekijöille.

Kolmen vartin kirkon suunnittelusta ja ohja-
uksesta vastaa Pekka Heikkilä. Tuottajina ovat 
Juha Rajamäki Kirkon tiedotuskeskuksesta ja 
Ari Meriläinen YLE:stä. 

KT 

Kolmen vartin kirkon uudet 
jaksot ruutuun juhannuksena
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Astu arvo-
keskustelun
ytimeen.
Tilaa Kotimaa.

Mikset kulkisi arkeasi ja pyhääsi
arvoiltaan samanlaisen ystävän seurassa. 

Miten vanhuutesi 
turvataan? Mikä 
elämässä on tärkeää?
Kuka puhuu niiden 
puolesta, joilla
menee huonosti?
Millaista on omais- 
hoitajan arki?
Mikä saa yli
400 000 suomalais-
ta tekemään vapaaehtoistyötä? 
Satayksivuotias Kotimaa-lehti uudistui ja 
kuljettaa Sinut pohtimaan tämän päivän 
kristillisyyttä. Elämän iloja ja suruja.
Kasvatusta ja ympäristövastuuta. Uskoa, 
arkea ja pyhää. Tilaa ja tutustu.

Särmää ja virkistäviä ajatuksia tuovat uudet
kolumnistimme: Maria Kaisa Aula, Eero Huovinen, 
Kimmo Kääriäinen, Anu Mylläri, Outi Nyytäjä ja
Jari Sarasvuo.

  HYÖDYNNÄ TUTUSTUMISTARJOUS!         TILAUSKORTTI

Lisäksi nopean
tilaajan etuna
Sinulle kestotilaaja
Tommy Hellstenin
kirja Saat sen
mistä luovut
(arvo 9,95). Vastauslähetys

Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

Kotimaa 
maksaa 
 posti-
maksun

KESTOTILAUKSEN ensimmäinen 6 kk:n jakso vain 29 euroa.
       Säästän 11,50! Tilaus jatkuu tämän jälkeen automaattisesti edulliseen
       kestotilaushintaan 40,50 / 6 kk. Kestotilaajan lisäetuina saan: ilo-lehden
       5 kertaa vuodessa ja tilaajalahjaksi (merkitse rastilla kumman haluat)

      Kotimaan taskukalenterin (arvo 15,-)         Enkeli-seinäkalenterin (arvo 15,-)
       Valitsemasi tilaajalahja toimitetaan joulukuussa.

      Toimin viikon kuluessa ja kestotilaajana saan nopean tilaajan lahjaksi
      Tommy Hellstenin kirjan Saat sen mistä luovut (arvo 9,95)

MÄÄRÄAIKAISTILAUS 4 kk vain 20 euroa. (Norm. 4 kk 38,00).
      Säästän 18,00! Lisäetuna saan ilo-lehden kerran 4 kk:n aikana.

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa henkilötietolain mukaisesti suoramarkkinointiin.

Sinulle kestotilaaja

kirja Saat sen

Kestotilaajana saat lahjaksi
Kotimaan taskukalenterin (arvo 15,-) tai
Kaskisen & Variksen Enkeli-seinäkalenterin
(arvo 15,-)

36,45!

Kestotilaajanetujen arvo jopa

 6 kk vain

     29,- 
Kestotilauksen 1. jakso 

Säästät 11,50!

Vastaa 7
päivän
aikana!

Tarjous koskee vain uusia tilauksia. Kestotilaus on
aina edullisin tilaustapa. Kestotilauksen vuosikerta-
hinta on 81 euroa. Tilaus laskutetaan sovituin
(6 kk/12 kk) laskutusvälein voimassa olevaan hintaan 
ja se jatkuu niin kauan kuin tilaaja haluaa. Kesto-
tilauksen voi muuttaa määräaikaiseksi tai irtisanoa 
puhelimitse tai kirjeellä vähintään 2 viikkoa ennen 
uuden tilausjakson alkamista. Tilaajalla on oikeus 
peruuttaa etämyyntinä tekemänsä tilaus viimeistään 
14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaan-
ottamisesta. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan 
lupa lehden tilaamiseen. KM 19
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Jumala, taivaallinen Isä.

Sinun sanansaattajasi Johannes Kastaja

raivasi tietä Vapahtajamme tulolle

ja kutsui ihmisiä parannukseen.

Raivaa meidänkin sydämestämme kaikki,

mikä estää meitä vaeltamasta

tahtosi mukaan.

Tee meistä sanansaattajia, valon todistajia.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Tien raivaajina
Juhannuksena olemme vuoden kierrossa kuin rajalla: valon ja pimeän, kuluneen 

ja jäljellä olevan vuoden, kesän heräämisen ja syksyyn kypsymisen rajalla. 

Juhannuksen päähenkilö on Johannes Kastaja. Hänen elämänsä osui aikakausi-

en rajakohtaan. Hän edusti Israelin ikivanhaa profeettaperinnettä. Samalla hänen 

toimintansa viittasi edessä olevaan uuteen aikakauteen. Hän oli valmistamassa 

kuulijoitaan Jumalan valtakunnan tuloon. Hän oli tien raivaaja.

Miltä tuntuu kulkea tietä, jonka joku toinen on valmistanut kulkukelpoisek-

si? Erään tavallisen koiranulkoilutuslenkin jälkeen se tuli käytännössä koetuksi. 

Tavallisen kävelylenkkini reitti kulkee hiekkatietä pitkin. Sinä aamuna hiekka-

tien päässä seisoi traktori perässään tielana. Ennen kuin ehdin kävellä koiran 

kanssa traktorin ohitse, kone lähti liikkeelle, ajoi kävelyvauhtia edellä ja tasoitti 

kuoppaiseksi käynyttä tienpintaa. Koira nuuhki uteliaana paljastunutta kosteaa 

hiekkaa. Tuoreeseen hiekkaan painuivat kahdet jäljet, miehen ja koiran. Olipa 

hyvä kulkea. Tältä siis tuntuu, kun joku raivaa tietä edellä.

Johannes Kastajan tienraivausurakka oli raskas eikä ollenkaan huvittava. Kut-

sumus ajoi hänet yksinäisyyteen, autiomaahan, vastapäätä omia maanmiehiään. 

Hänen toimintansa kohtasi vallanpitäjien ennakkoluulot. Kutsumus vei hänet 

lopulta vankilaan ja kuolemaan syyttömänä.

Monet tärkeät asiat elämässä vaativat kypsyäkseen paljon aikaa. Niin hyvyys 

kuin elämää tuhoavat asiat siirtyvät herkästi sukupolvelta toisille. Missä kohtaa 

itse lienen sukupolvien ketjussa? Entä sinä? Onko paikkasi koota, välittää hy-

vyyden pääomaa tuleville polville. Raivata tietä jollekin sellaiselle, josta itse et 

ehkä pääse täysin nauttimaan, mutta jälkipolvien elämässä näet työsi kantavan 

hedelmää. Tai jos et itse pääse näkemään, sinun jälkeesi tulevat näkevät. Tien 

raivaaja valmistaa parempaa elämän kulkutietä toisille. Itse saattaa jäädä vähem-

mälle kuin he, jotka valmiiksi raivattua tietä lopulta kulkevat.

Joskus näyttää kuin joihinkin sukuihin olisi tihentynyt sukupolvia jatkunut 

rukouksen ja Jumalan etsimisen siunaus, kuin vanhempien ja esivanhempien 

rukousten vaikutus yltäisi nykyhetkeen asti. Ei se aina tarkoita helppoa elämää 

vailla suuria suruja. Mutta se tarkoittaa elämää, jossa Jumalan siunaus on elä-

mässä läsnä, murheidenkin keskellä. Meitä ennen eläneet ovat raivanneet tietä 

sille hyvyydelle, josta me saamme nauttia. Saamme itsekin liittyä tuohon suku-

polvien raivaajaketjuun: ristiä kätemme ja pyytää, että Jumala katsoisi läheisi-

ämme armahtaen ja siunaten.

JUHA RAATIKAINeN

Kirjoittaja on Kymin seurakunnan kirkkoherra.

Juhannuspäivässä yhdistyy ainakin kolme erillistä juhlan aihetta. Jo 400-luvulta lähtien 
keskikesän juhla-aikana on vietetty Johannes Kastajan syntymäpäivää, joka Luukkaan 

evankeliumin perusteella ajoitetaan puoli vuotta Jeesuksen syntymäpäivää aikaisemmaksi. 
Aihe ”Tien raivaaja” kuvaa hyvin Johanneksen tehtävää. 

Juhannus on myös Suomen lipun päivä. Tätä kansallista juhlaa vietetään ainutlaatuisella 
tavalla: pitämällä lippu salossa läpi juhannusyön. Kolmanneksi juhannus on ikiaikainen 
keskikesän luonnonjuhla. Tämä näkyy erityisesti kansanperinteessä ja erilaisissa vanhoissa 
juhannustaioissa.

Vanhat juhannustavat liittyivät alkujaan karjanhoitoon ja maidonsaannin varmistamiseen. 
Kodin ja sen edustan koristelu on vähitellen laajentunut ja muuntunut aikojen saatossa 
moninaisemmaksi. Kansanperinteessä tunnetaan koivun käyttö runsaampanakin kuin vain 
ovenpielikoristeena: Länsi- ja Pohjois-Suomessa pystytettiin lehtimajoja nuorista koivuista. 
Sen lisäksi laitettiin kukkaseppeleitä ja koristeltiin tupa. Kokkojen polttaminen alleviivasi 
valon juhlan olemusta yhteisöllisellä tavalla. Yötön yö merkitsi lemmennostatus- ja naima-
kiireitä erityisesti niille ”nuorille”, joilla avioituminen syystä tai toisesta oli viivästynyt.

Pappi Sakariaan suu ja korvat oli tukittu hänen epäillessään enkelin ilmoitusta pojan 
syntymästä. Kuuromykkyys ilmeni siinäkin, että Sakariaalle täytyi viittoa. Kun syntymä 
vanhalle parille Jumalan ihmeenä vihdoin toteutui, Sakarias vahvisti tuttaviensa hämmäs-
tykseksi kirjoitustauluun pojan nimen: Johannes, ”Jumala on armollinen”. Yleensä tuon 
ajan juutalaiset antoivat pojalle isoisän tai muun kantaisän nimen, ei kuitenkaan oman isän 
nimeä. Niinpä tuttavien kehotus nimetä poika Sakariaaksi oli omavaltaista mielistelyä.

Sakarias saa aistinsa takaisin ja puhkeaa kiitosvirteen. Koko Juudean vuoriseutu kohisee 
lapsesta ja ihmettelee, mikä hänestä mahtaakaan tulla. Johannes-tekstissä on monia yhty-
mäkohtia Jeesuksen lapsuuskertomukseen.

PeKKA TUOMIKOSKI

Päivän Psalmi on Ps. 92: 2-6, 
 ensimmäinen  lukukaPPale Jes. 40: 1-8  
Ja toinen lukukaPPale aP.t. 13: 23-26.
evankeliumi on luuk. 1: 57-66.
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Kempeleen seurakunnassa 
on haettavana

LASTENOHJAAJAN TOIMI
Lastenohjaaja toimii laaja-alaisesti seurakunnan lapsi- ja 
perhetyössä. Kelpoisuusehtona on KirVESTES:n mukai-
nen tutkinto. Palkkaus määräytyy Kirvestes:n mukaisesti. 
Työt alkavat 20.8.2007.

Valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan 
ja ote rikosrekisteristä (RLL 6§ 2 mom.) ennen työn 
aloittamista. Koeaika on 4 kk.

Lisätietoja saa lapsityönohjaaja Kirsi Lahtiselta 
puh. 5614 550 ja 040-7790 375 klo 10-15 ja 
sähköpostitse kirsi.lahtinen@evl.fi .

Hakemukset liitteineen on lähetettävä viimeistään 
6.7.2007 klo 15.00 mennessä. Hakemuksia ei palauteta. 
Hakemukset tulee lähettää osoitteella: Kempeleen seura-
kunta/ lapsityö, PL 28, 90441 Kempele.

Kirkkoneuvosto

U sea hääpari sanoo toi-
silleen tahdon 7.7.07. 
Heinäkuun seitsemäs 

on kesän suosituin vihkimis-
lauantai luterilaisissa seura-
kunnissa. Helsingissä ovat 
kirkot täyteen varattuja ja 
Tampereella vihkimisiä on 
heinäkuun seitsemäntenä 
kaksi kertaa enemmän kuin 
muina viikonloppuina. En-
simmäinen pari astelee alt-
tarille jo kello 9 Messukylän 
kirkossa Tampereella. Myös 
esimerkiksi Turussa, Kuopi-
ossa, Seinäjoella ja Oulussa 
ovat suosituimmat vihkikir-
kot täyteen varattuja.

Kesälauantait ovat avioliit-
toon vihkimisen sesonkiaikaa 
seurakunnissa. Suositummat 
hääkuukaudet ovat heinä- ja 
elokuu. Hääkausi on venynyt 
yhä enemmän syyskuulle, 
jolloin osassa seurakuntia 
järjestetään yhtä paljon häitä 
kuin toukokuussa.

Poikkeuksena on juhan-
nus, jolloin häitä vietetään 
yhä harvemmin. Ajankoh-
ta mielletäänkin nykyisin 
enemmän lomailuksi kuin 
hääviikonlopuksi, toisin kuin 
vielä 60- ja 70-luvuilla.

Ehtoollisen vieton sisältä-
vä vihkijumalanpalvelus eli 
morsiusmessu on yleistymäs-
sä. Esimerkiksi Tampereella 
ja Helsingissä järjestetään 
vuonna 2007 morsiusmessuja 
edellisvuotta enemmän.

Kivikirkot 
suosituimpia 
vihkipaikkoja

Sopiva koko, tunnelmalli-
suus ja perinteiset puitteet 
ovat valttia vihkikirkon va-
linnassa. Erityisen suosit-
tuja ovat vanhat kivikir-

Hääkellot soivat tiuhaan 
heinäkuun seitsemäntenä

kot, joista esimerkiksi pää-
kaupunkiseudun Vantaan 
Pyhän Laurin kirkko ja Es-
poon tuomiokirkko kuulu-
vat maan suosituimpiin vih-
kikirkkoihin.

Vuoden 2007 vihkikirk-
kojen varauslistan kärkeen 
kuuluvat Oulussa Tuomio-
kirkko ja Oulujoen kirkko, 
Tampereella Messukylän 
vanha kirkko, tuomiokirkko 
ja Vanha kirkko, Turussa tuo-
miokirkko, Mikaelin kirkko 
ja Kakskerran kirkko sekä 
Helsingin seurakuntayhty-
mässä Vanha kirkko, Johan-
neksen kirkko, tuomiokirkko 
ja Puotilan kappeli. Lahdessa 
suosituimmat vihkikirkot 
ovat Ristinkirkko sekä Lau-
neen ja Joutjärven kirkot. 
Kuopiossa ylivoimaisesti 
suosituin on tuomiokirkko 

ja seuraavana Männistön 
vanha kirkko.

Joissakin seurakunnissa 
suosituimpiin kirkkoihin 
voi varata vihkiaikoja vain 
tiettyinä aikoina vuodesta. 
Useassa seurakunnassa va-
rauksen voi tehdä aikaisin-
taan vuotta ennen häiden 
päivämäärää.

Vihkimisen 
vuosipäivää voi 

juhlistaa kirkollisesti

Kirkollisen vihkimisen va-
litsi noin 61 prosenttia vihi-
tyistä pareista eli 17 237 pa-
ria.  Vuonna 2006 avioliiton 
kirkollisia siunauksia oli 773. 
Avioliiton siunaaminen an-
netaan silloin, kun aviopuo-
lisot ovat solmineet aviolii-

ton muun kuin evankelis-lu-
terilaisen kirkon käytännön 
mukaisesti ja haluavat pyytää 
liitolleen Jumalan siunausta. 
Useimmiten ainakin toinen 
puolisoista kuuluu johonkin 
kristilliseen kirkkoon.

Vihkimisen lisäksi pappia 
voi pyytää siunaamaan tuo-
reen avioparin kodin.

Avioliittoon vihkimisen 
vuosipäivää voi juhlistaa 
myös rukoushetkellä, jossa 
toivotetaan siunausta liitolle, 
tai ilmaistaan kiitollisuutta 
yhdessä eletyistä vuosista tai 
myös kriisin jälkeen vahvis-
tukseksi sitoutumiselle. Ru-
koushetkeä vietetään usein 
myös avioliiton merkkipäi-
vänä, kuten hopea- tai kul-
tahääpäivänä. 

KT

Pentti lemPiäinen: 
muistakaa menneitä Päiviä. 
WsoY 2006, 509s.

Pentti Lempiäinen on 
kirkkotiedon superam-

mattilainen. Kun otin hänen 
tuoreen ajantieto-opuksensa 
käsiini, innostuin siitä niin, 
että paksu kirja oli luetta-
va muutamassa illassa läpi. 
Lempiäisellä on taito kirjoit-
taa kuivan asiallisesti, mutta 
kiinnostavasti ja huumoria-
kaan kaihtamatta.

Monesta asiasta olen pro-
fessorini kanssa samaa miel-
tä. Esimerkiksi siitä, ettei ole 
mitään järkeä kirjoittaa vuo-
siluvun perään eaa vaan eKr. 
Tai monista kirkkotaidetta tai 
kirkkovuoden juhlia koske-
vista kysymyksistä. Sitä mi-
nä vain en ymmärrä, mistä 
opettajalleni on syntynyt 
kammo puhtaan opin vaa-
lijoita kohtaan. Ilman heitä 
uskontunnustukset olisivat 
jääneet kirjoittamatta ja teesit 

naulaamatta. 
Kirjassaan Lempiäinen 

omistaa avaruuslennoille 
huhtikuun 12. päivän. Juri 
Gagarinin tarina kerrotaan 
niin kuin neuvostopropaganda 
on sen välittänyt: Gagarin ei 
nähnyt lennollaan Jumalaa, 
mikä todistaa ettei Jumalaa ole 
olemassa. Minä olen kuullut 
aivan muuta. Juri Gagarin 
oli lähtöisin Kuolasta. Tuon 
alueen eli Murmanskin piis-
pa Simon kertoi pari vuotta 
sitten, että hän tunsi hyvin 
Jurin vanhemmat. Heidän 
mukaansa Jurilta oli kysytty, 
näkikö hän avaruuslennol-
laan Jumalaa. Hän vastasi, 
ettei nähnyt. Mutta hän 
jatkoi: ”Ei Jumalaa voikaan 
nähdä. Raamatussakin sano-
taan, ettei kukaan voi nähdä 
Jumalaa. Tämän asian on jo 
isoäiti opettanut minulle.” 
Rohkea poika, sanon minä. 
Hänet vain valjastettiin lu-
paa kysymättä vallanpitäjien 
aatteen levittäjäksi.

Lempiäinen keskittyy kir-
jassaan erityisesti kristilli-
seen ajantietoon, mutta mo-
net ”maallisenkin” inhimil-

lisen elämän historialliset ra-
japyykit ja punktit tulevat 
muistetuiksi.

VeIJO KOIVULA

Ajantiedon aarreaitta
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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

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

M U U T  S e U R A K U N N AT

JAKeLU-
HUOMAUTUKSeT

PUH. 0200 71000 
WWW.POSTI.FI/PALAUTe

Myllyojan 

Maikkulan

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakoti Pieni Pelakuu Kempeleessä avaa 
kesällä 2007 uuden 10-paikkaisen ryhmäkodin 
vanhuksille, jotka tarvitsevat ympärivuorokau-

tista hoivaa ja huolenpitoa. Yhteistyötä tehdään 
yli kuntarajojen.

Pienessä kodissamme toteutuu yksilöllinen
asuminen ja hoiva.

www.pienipelakuu.fi    P. 050-3080657/Liisa Visuri

Laaja muistokivinäyttely
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Piriläntie 145, Kempele 

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

OPISKELIJA ETSII yksiötä tai 
pientä kaksiota Oulusta. Hei-
näpää ja Tuira 1.7. alkaen.  Yst. 
vast. puh. 050 4906465/Anneli

Asiakkaalla oikeus verotuksessa kotitalousvähennykseen! 

Siivousapu Suvanne
Päivi Suvanne 
0400 653 697

ARJEN APUNA!

PA LV e L U H A K e M I S T O

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

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 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

VUOKRATAAN  Sara Wacklin kodis-
sa 4 ker. 63 m2  Koulukatu 4 B 39 
Oulu. Alakerrassa: ruokailutilat, 

sauna, seurusteluhuone, kuntoilu-
huone. Näyttö sovittaessa. 
Tiedustelu  044 3773 798.


