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sivuilta löytyy pilke silmäkulmassa laa-
dittu Körttisanakirja. Ensimmäinen ha-
kusana on Aholansaari. Viimeinen on 
äärimmäinen hörrykkä. Hakusana ur-
baani körtti määritellään seuraavasti: 
Periaatteessa samanlaista kuin perin-
teinen maaseutukörttiläisyys. ”Ylläpi-
tää identiteettiä elävöittämällä vanhoja 
arvoperinteitä ja yhdistämällä niitä mo-
dernisoituihin elämänmuotoihin.” 

Sanakirja toteaa monien olevan tie-
tämättään körttejä. Körtit ovat sekalai-
nen seurakunta. Tämä on nyt tieteelli-
sesti todistettu viime vuonna julkais-
tussa Hanna Salomäen väitöskirjas-
sa Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja 
osallistuminen. 

Herännäisyyden yhteisöllisyys on 
avointa ja sallivaa. Tässä lienee syy sii-
hen, että ensikertalaisen on helppoa 
tulla herättäjäjuhlille. Kynnyksiä ei ole! 
Kynnyksettömyyden elämykseen vai-
kuttaa sekin, että herännäisyydellä ei 
ole omaa oppia eikä teologiaa. Käytös-
sä ovat kirkon aarteet, Jumalan Sana ja 
pyhät sakramentit. 

Herättäjäjuhlien elämyksellisiä koho-
kohtia ovat virren Jumala ompi linnam-
me kajauttaminen seisaaltaan lauantain 
päiväseurojen alussa sekä kymmentuhat-
päisen juhlakansan kumartuminen pol-
virukoukseen sunnuntain päätösseuro-
jen lopuksi – satoi tai paistoi.  

JuhaNi LavaNko
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Normaali 12 tunnin työpäivä

Maailmanloppua ei 
tullutkaan
Kirjailija Aino Suhola virnuilee maail-
manlopun meiningille.

”Olisihan se ollut skuuppi. Ja jos se oli-
si alkanut ennustetulla tavalla, että ensin 
tulee valtaisa maanjäristys ja sitten vasta 
muuta tykötarvetta, heinäsirkkaparvea ja 
sen semmoista, medialla olisi ollut herkku-
tarjotin katettuna pitkäksi aikaa.

Ensiksi olisi pitänyt kysyä julkkiksilta, 
panevatko elämän risaiseksi vai keskittyvät-
kö katumusharjoituksiin ja sitten Kataiselta, 
että aikooko hän vielä hallitusta, vai men-
näänkö ihan vain toimitusministeristöllä.

Ekonomisti saisi kertoa pörssiromah-
duksesta ja apteekkari joditablettien 
hamstraamisesta, Siwasta loppuisi suo-
la. Päivystävä pappi ilmoittaisi, että kir-
kot ovat auki, ja Jumalan voi tavata myös 
virka-ajan ulkopuolella. Kastettavia lapsia 
olisi jonoksi asti.

Kansa lukisi sormi mustana kymmen-
tä kohtaa, kuinka elää viimeistä päivää. 
Karppaaja söisi kaksin käsin lämmintä lei-
pää, koska hiilareihin ei ehdi enää kuolla.

Otsikko

Aatoksia
Anna  
toivon kantaa

Koulun uskontotunnilta on mie-
leen jäänyt herännäisyyden eli 
körttiläisyyden alkuvaiheisiin 
liittyvä Paavo Ruotsalainen, jo-

ka kuoli vuonna 1852. Ukko-Paavo on 
tullut tutuksi myös oopperasta Viimei-
set kiusaukset. 

Herännäisyys on kirkkomme sisäi-
nen herätysliike. Sen vuosittainen pää-
tapahtuma on herättäjäjuhlat. Ne jär-
jestetään tänä vuonna 8.–10. heinäkuu-
ta Oulussa. 

Herättäjäjuhlat ovat juurtuneet Suo-
men suveen. Oulussa juhlia on vietet-
ty noin kolmenkymmenen vuoden vä-
lein, 1928, 1960 ja 1983. Oulun juhlille 
odotetaan 30 000 juhlavierasta. 

Ensimmäiset herättäjäjuhlat jär-
jestettiin Ylistarossa, Juho Malkamä-
en talossa 1893. Herännäisjohtaja Wil-
helmi Malmivaara kuvaili juhlia näin: 
”Heinäkuun 6. päivä koitti kirkkaa-
na ja ihanana. Täydessä kukoistukses-
saan oleva luontokin kehoitti katovuo-
sien nöyryyttämää kansaa parempain 
aikain toivossa kiittämään Herraa…” 

Nälkävuosien nöyryytyksestä on 
vierähtänyt muutaman sukupolven 
taival. Paremman huomisen toivo kui-
tenkin yhdistää menneeseen. Oulun 
neljänsien herättäjäjuhlien tunnuslau-
se, Anna toivon kantaa, on ajankohtai-
nen tänään.  

Tunnus on oululaisten körttiopis-
kelijoiden ehdottama säe heränneiden 
veisuukirjasta, Jaakko Löytyn sanoit-
tamasta ja säveltämästä Siionin virres-
tä 306. Virressä toistuu väkevänä ja sa-
malla nöyränä sekä yhteisön että yk-
sityisen ihmisen huuto, Herra, kuule! 
Herra, kuule! Herra, kuule rukouksem-
me! Huudossa kuuluu herännäisyyden 
sydänääni, peruskokemus ihmisen pie-
nuudesta ja Jumalan suuruudesta. 

Onko körttiläisyydellä muita ko-
rostuksia? Herättäjäyhdistyksen netti-

Mutta maailmanloppua ei tullut, tuli 
vain tulivuorenpurkaus.”

Henki & Elämä 10/2011

La donna è mobile
Päätoimittaja Leif Nummela kirjoittaa tyh-
jästä ihmisestä.

”Jos ihmisen tarpeista tunnistetaan ja 
täytetään vain materiaaliset, jotka olivat 
olemassa jo kivikaudella, ihminen voi tun-
tea olonsa hengettömäksi. Jollei ihminen 
pääse nauttimaan tai toteuttamaan kai-
puutaan kauniimpaan tai syvempään, hä-
nen sisimpänsä näivettyy. 

Tyhjä ihminen lentää kuten nainen aa-
riassa La donna è mobile, ”kuin höyhen 
tuulessa”, eikä sitoudu mihinkään. Tyhjän 
ihmisen höyhenenkevyt mieli voi olla ras-
kas. Asian voi tarkistaa mielenterveystyö-
tä tekeviltä ja sielunhoitajilta. 

Elämän tarkoituksen etsintä voi kyyni-
kolle olla äitelää höpötystä mutta monelle 
mitä naarmuisinta todellisuutta. Pakko.”

Uusi Tie 22/2011

Yhä useampi meistä tekee viikoittain ylimit-

taisia työpäiviä. Eikä nyt puhuta työpäivän 

päätteeksi tehtävien kotitöiden lisäämises-

tä työpäivän tuntisaldoon, vaan ihan pelkästään 

niistä palkkatöistä. 

Kahdeksasta neljään, kymmenestä kuuteen tai 

iltavuoro kahdesta kymmeneen voi riittää normaa-

litilanteessa, mutta yhä harvemmin on normaaliti-

lanne. Ongelma on sama niin liukuhihnoilla, liiken-

teessä, toimistoissa, yrityksissä, virastoissa kuin kir-

kossa. 

Yhteiskuntamme ei ole vielä sotatilassa, mutta se 

on poikkeustilassa. 

Työpaikoilta on yhä useammin yhä useampi sai-

raana, lomalla, estynyt, puolikuntoinen, unohta-

nut tehdä tai toimittaa jotain tai vaihtanut työpaik-

kaa. Yhä useammalta työpaikalta väkeä on myös 

vähennetty, ja pienemmän joukon oletetaan pys-

tyvän tehostamaan toimintaansa sen verran, että 

työt hoituvat. Särkymävaraa työpaikoilla ei ole, 

vaan pakettia pidetään kasassa venymällä.  

Monella alalla työ on sellaista, että käsillä ole-

va työ on hoidettava loppuun. Ei voi iskeä hansko-

ja tiskiin heti pillin viheltäessä ja jatkaa seuraava-

na päivänä siitä, mihin jäi. Moni myös arvostaa työ-

tään juuri sen vuoksi. Se kuitenkin alkaa unohtua, 

kun melkein jokainen päivä venyy.

Meistä jokainen haluaa jättää jälkensä ympä-

röivään maailmaan jollain tavalla. Yksi tekee sen 

töissä, toinen kotona ja kolmas vapaa-ajalla. Kaik-

ki tavat ovat yhtä arvokkaita. Joku voi tehdä töi-

tä enemmän tai vähemmän pelkästään elämiseen 

tarvittavan rahan vuoksi, toiselle työ voi olla enem-

mänkin elämäntapa.

Aseenteet ja käsitteet normaalista ovat kuiten-

kin muuttumassa. Kun soittaa virastoon ja kuulee 

kaikkien lähteneen jo ennen neljää, se kuulostaa 

yhä useamman korvaan laiskottelulta. Ei normaa-

lilta työajan joustolta, vaan rintamakarkuruudelta, 

vaikka työaikaohjeistuksissa vaaditaankin, että joku 

on aina paikalla "vain" kello 9–15 välillä. 

Työelämän kuormittavuus ja työntekijöitä vaa-

dittavat akrobaattiset venymiskyvyt synnyttävät 

kateutta niitä kohtaan, joilla on ehkä tylsä mutta 

turvallinen kahdeksasta neljään -työ.  

Kahdeksan tunnin työaikaan siirryttiin kansalais-

sodan jälkeen. Työelämän epätasa-arvosta voi syn-

tyä uusi sota. Mutta kuka on se pahin vihollinen: 

työnantaja, toisenlaisen työnäkemyksen omaava 

lähimmäinen vai oma itse? 
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Teologiset näkemyserot 
naispappeudesta 
heijastuvat myös 
ystävyysseurakuntien 
toimintaan. Nainen 
lääninrovastina 
saattaisi vaikeuttaa 
Limingan rovastikunnan 
yhteydenpitoa Jaaman 
seurakuntaan. 

Kun Neuvostoliitto romahti 
1990-luvun alussa, suoma-
laisten yhteydenpito rajan 
taakse helpottui. Suoma-

laisseurakunnat ryhtyivät otta-
maan toinen toisensa perään ystä-
vyysseurakuntia Inkerin kirkosta. 
Rajan takaa suorastaan paistoi ai-
neellisen avun tarve ja suomalai-
set auttoivat veljeskansaa minkä 
ehtivät. Kirkossa alkoi valtava in-
keribuumi.

2000-luvulle mennessä ystä-
vyyssuhteita oli solmittu jo niin 
paljon, että suomalaisverkosto 
Inkerin kirkkoon oli vahvempi 
kuin mihinkään muuhun kirk-
koon. Toiminnan koko laajuutta 
ei tiennyt tarkasti välillä kukaan. 

Limingan rovastikunnan seu-
rakunnat solmivat vuonna 1995 
ystävyysseurakuntasopimuk-
sen Jaaman seurakunnan kans-
sa. Seurakunnat tukivat talou-
dellisesti ensialkuun Jaaman kir-
kon rakentamista ja myöhemmin 
myös pappilan hankkimista.

aineellinen apu  
on vähentynyt
Myös seurakuntalaiset osallistui-
vat jaamalaisten auttamiseen lah-
joittamalla sinne suuria määriä 
tavaraa.

– Tavaratoimitus alkoi hiljen-
tyä heti 2000-luvulla ja loppui 
sitten kokonaan. Nyt olemme sen 
edessä, että meidän pitää miet-
tiä aivan uudestaan, mitä ystä-
vyytemme Jaaman seurakunnan 
kanssa voisi olla tulevaisuudessa, 
Limingan kirkkoherra, lääninro-
vasti Ilkka Tornberg selvittää.

Eräänlainen inkerivillityksen 

Suurin inkeribuumi on takanapäin

kaari on käyty läpi myös monis-
sa muissa seurakunnissa ja rovas-
tikunnissa. Taloudellisen avus-
tamisen sijalle tulisi löytyä uu-
denlaista toimintaa, vaikka suo-
malaisten raha-apua on tarvit-
tu naapurissa ehkä yllättävänkin 
pitkään. 

Tuore lahja Limingan rovasti-
kunnalta Jaaman seurakunnalle 
oli lupaus tukea kirkkoherran ajo-
kortin hankintaa. Oma auto hel-
pottaisi kirkkoherran työn hoita-
mista, Tornberg kertoo vierailtu-
aan toukokuun lopussa Jaamassa. 

Suomella ei enää pärjää  
inkerin kirkossa 
Tornbergin mukaan kokonaan ei 
voi sulkea pois sitäkään, että ystä-
vyys Jaamaan hiipuisi lopulta ko-
konaan. Ystävyysseurakuntasopi-

muksia ovat vähentäneet seura-
kuntaliitokset. Limingan rovasti-
kunnan seurakunnista Oulunsalo 
on liittymässä vuoden 2013 alusta 
Oulun seurakuntayhtymään. 

Tornbergin mukaan yhteyden-
pitoa Jaamaan on hidastanut vii-
me vuosina yhteisen kielen puut-
tuminen. 

– Toisin kuin vielä 1990-luvul-
la Inkerin kirkossa ei enää ole juu-
rikaan suomea puhuvia inkeriläi-
siä. Kirkko on venäläistynyt, hän 
kertoo.

– Viimeisellä matkallani iloit-
sin kuitenkin siitä, että nuori su-
kupolvi Inkerin kirkossa puhui 
hieman englantia. Ehkä tulevai-
suudessa voimme kommunikoi-
da englanniksi, mikä helpottaisi 
ystävyyden hoitamista, Tornberg 
puhuu.

Naispappeus nousi hiertä-
mään ystävyyssuhteita
Ystävyysseurakuntatoiminta puhu-
tutti Lahden Kirkkopäivillä touko-
kuussa. Päivien yhteydessä järjeste-
tyillä ystävyysseurakuntatyön neu-
vottelupäivillä pohdittiin muun 
muassa, kestävätkö ystävyyssuhteet 
maailman muuttuessa.

Lahdessa kyseltiin, kuinka pal-
jon vanhoja ystävyyssuhteita ra-
jan taakse hiertää Inkerin kirkon 
jyrkkä suhtautuminen naispap-
peuteen. Tammikuussa Inkerin 
kirkon piispa Aarre Kuukaup-
pi totesi Kotimaassa, että Inkerin 
kirkko tekisi jatkossa yhteistyötä 
vain niiden Suomen kirkon seu-
rakuntien ja pappien kanssa, jot-
ka eivät suhtaudu homoseksuaali-
suuteen ”liberaalisti”.

Tornbergin mukaan virkakäsi-

tys ei ole vaikeuttanut Limingan 
rovastikunnan ja Jaaman seura-
kunnan ystävyyssuhteita. Kirkko-
herra toteaa kuitenkin, että teolo-
giset näkemyserot voisivat ”tulla 
kohdatuksi”, jos lääninrovastina 
olisi naispappi. Ystävyystoimin-
ta on Limingan rovastikunnassa 
alusta saakka ollut paljolti läänin-
rovastin vastuulla. 

– Ehdoin tahdoin emme halua 
synnyttää ristiriitaa Inkerin kir-
kon kanssa, mutta uudenlainen 
tilanne on mahdollinen tulevai-
suudessa, Tornberg arvioi.

TekSTiT: RiiTTa hiRvoNeN
Inkerin evankelis-luterilainen kirk-
ko Venäjällä täyttää tänä vuonna 
400 vuotta. Useissa seurakunnissa 
kerätään kesäkuussa kolehtia sen 
hyväksi.

Harlun seurakunnan uutta kirkkoa rakennetaan parhaillaan itärajan takana. 

Seurakunnilla on ystävyysseurakuntia Inkerin kirkon lisäksi muun muassa Virossa ja Unkarissa. Oulun tuomiokirkkoseurakunta on tukenut merkittävästi Unkarin Siofokin kirkon 
rakentamista. Kuvassa kirkkoherra Gabor Lambert ja tuomiorovasti Matti Pikkarainen Siofokin kirkossa.

Kirkkohallituksen ulkoasi-
ain osaston työalasihteeri, ys-
tävyysseurakuntayhteyksistä 
vastaava Kaisamari Hintikka 
toppuuttelee, etteivät suoma-
laiset ryhtyisi laittamaan ra-
hahanoja kiinni Inkerin kir-
kon tiukoista lausunnoista 
huolimatta. 

Hintikka kertoo suoma-
laisten kyselevän huolissaan, 
mahtuvatko Inkerin kirk-
koon myös ne, jotka ajattele-
vat naispappeudesta ja homo-
seksuaalisuudesta eri tavalla 

kuin kirkon johto.
Ulkoasiain osastosta muis-

tutetaan Suomen ja Inkerin 
kirkkojen erilaisesta mennei-
syydestä.

– Historiasta johtuen ei voi-
da olettaakaan, että kirkot kul-
kisivat kysymysten käsittelyssä 
”samassa tahdissa”. Seksuaali-
suuteen liittyvät asiat ovat ve-
näläisessä yhteiskunnassa vielä 
tabuja. Suomalaisilta kysytään 
nyt kykyä ymmärtää Inkerin 
kirkon tilannetta ja historiaa, 
Hintikka perää.

Hintikka kertoo saaneensa 
kirkkohallitukseen viime ai-
koina yhteydenottoja Roma-
nian unkarinkielisistä luteri-
laisista seurakunnista, jotka 
haluaisivat itselleen suomalai-
sia ystävyysseurakuntia.

– Unkarinkieliset luteri-
laiset ovat Romaniassa pieni, 
köyhä vähemmistökirkko, joka 
varmasti toivoo suomalaisilta 
aineellista apua, mutta seura-
kunnat kaipaavat myös yhte-
yksiä saman kieliperheen lute-
rilaisiin Suomessa.

Enemmän ymmärrystä naapurille
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Mikä kirkko on pietarsaarelaisen 
rakennusmestarin käsialaa?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta, jossa arvuutellaan rakennuskohdetta nyt viimeis-
tä kertaa. Ensi viikolla palstalla aloittaa lukijakuvapalsta Ke-
sän ihmeitä.

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantaina 
20. kesäkuuta osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi ja 
numeroon 044 5626 450. Jos sinulla on paikkaan liittyvä muka-
va muisto tai tarina, liitä se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nu-
merossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden 
kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: Sanginsuun seurakuntakoti
Kiitos kaikille osallistujille. Arvonnan voitti oululainen Olli Pe-
täistö, joka kirjoittaa: ”Tässä rakennuksessa olen toipunut kuo-
lemanvakavasta sairaudesta ja saanut samalla tuntuman kor-
keimpaan voimaan. Käyn nykyisin silloin tällöin seurakunta-
kodilla nöyrin ja kiitollisin mielin.”

Rakennus sijaitsee Oulujoen maalaismaisemassa, mitä kuvaa 
Aimo Mäen toimitukseen lähettämä kaunis runo:

Rannalla niin ihanalla,
seisoo talo punainen.
Joella taas virtaavalla,
uoma aivan läheinen.
Siitä paikan oli saannut,
herranhuone aikanaan.
Seurakunta onkin taannut,
sanan kuullon paikkanaan.

MaRJo häkkiNeN
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Arvaa!
Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Oli pakko tehdä tämä riimi,
meitä kun on oikein hieno tiimi
Pyhän Tuomaan kirkon kellarissa,
Puolivälikankaan maisemissa.
Runoa en laadi aivan suotta,
onhan yli kaksikymmentä vuotta
toimittu, vaan vuodet eivät paina:
tiistaisin on ryhmä koolla aina.

Raotetaan salaisuutta hiven:
työstääksemme saimme pelkän kiven.
Näet kiven, katsees siihen juuttuu
mutta kohta kiven muoto muuttuu:
sahaat, hiot, hiot, kappas vainen,
sieltä löytyy koru kaunokainen.
Löysit kiveen kätkettynä aarteen!
Kiillottelet korun joka kaarteen:
Tinatuhkan taikaa korun pintaan,
sitten tuote kaulaan taikka rintaan.

Mutta kerhossa monta meitä,
siksi syntyy paljon esineitä,
kynätelineitä, kellojakin,
tiffany-työ on yksi hitti sakin.
Entä miksi aina nimilista?
Jotta saataisiin jatkaa toimimista.
Kun on kokoontujamäärä vakaa,
seurakunta luvan meille takaa.

Korukivipiirin viisu

Helmi
rakkaus....
Aamun ensi auringonsäteet,
herään kastehelmet poskillani,
uneni......
kaunis
...kaipuu.....

Maailman avaruus mielessäni
vain silloin tällöin
toisensa kohtaavat hiukkaset
kuin
Tähtiä tavoittamattomissa
ja kuitenkin
jossan on yhteneväisyys,
kosmisen harmonian
sydämmen lyönnit.

SaRi R.

Runo

Rauhan Tervehdyksen juttu huomattiin

Rauhan Tervehdyksen päätoimittajan Janne Kankaalan maisteritutki-
mus uskonnollisesta viestinnästä sai huomiota myös muussa medi-

assa. Ainakin Kotimaa24- ja Seurakuntalainen-verkkosivustot si-
teerasivat tutkimusuutista, joka julkaistiin Rauhan Tervehdyk-

sessä 26. toukokuuta. Myös Jyväskylän seurakunnan verkko-
sivuilla kerrottiin jutusta.
 Kankaalan maisterintutkielma käsitteli kysymystä, 
voidaanko uskonnollista viestintää rajoittaa uskonnonva-
pauden ja kotirauhan suojan perusteella. Tutkielma esittää, 
että säädösten ja oikeustapausten perusteella uskonnollisen 
viestinnän kuuluisi nauttia sananvapauden suojaa. Kansain-

väliset ihmisoikeussopimukset ja maamme perustuslaki ta-
kaavat laajan uskonnon- ja sananvapauden. Ilman tiedon ja-

kamisen vapautta ei voisi myöskään valita uskontoa eikä ilmais-
ta vakaumuksestaan toiselle.

 Kenelläkään ole oikeutta välttyä joutumasta tekemisiin uskontojen 
kanssa eikä esimerkiksi uskonnollinen viestintä tai käännytys ole us-
konnonharjoittamista.

Palautetta

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

Postia

Puolenpäivän aikaan: mikä tuoksu?
Kahvin! Silloin alkaa tietty juoksu
pöydän ääreen. Korppujahan riittää, 
mutta jos on pullaa, kaikki kiittää.
Kiristetään hiukan myöskin vyötä:
eurot edistämään Leenan työtä
laitamme, kun lantit kilahtaapi
ja lähetys näin kannatuksen saapi.

Perinteinen on jo kevään päätös:
pieni picnic on kuin selvä säädös.
Mummon mökki liki järven rantaa
Kaarinalla on ja hän sen antaa 
käyttöömme, kun kilttiä on kansa.
tuoden hiukan talkooapuansa.
Nyyttikestit, se on jutun juju,
kumma on, jos niin ei kaikki suju.
Sitä paremmalta muukin maittaa,
kun Kati lupas täytekakun laittaa.
Kaunis kiitos Kaarinalle tästä! 
On ilo ehtoisasta emännästä!

Hyvää kesää, kaikki! Sanon tälleen:
Syksyn tullen tapaamme kai jälleen?

väiNö 
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Arkkipiispa Williams: Shakespeare oli katolinen

Maata kiertelemässä

Näytelmäkirjailija Wil-
liam Shakespeare oli 
luultavasti katolinen. 

Näin uskoo Canter-
buryn arkkipiispa Rowan Wil-
liams, joka esiintyi brittiläisessä 
Hayn kirjallisuusfestivaalissa vii-
me viikolla. Williams on Englan-
nin anglikaanisen kirkon johtaja.

Katolisuus ei ollut Englannissa 
hyvässä huudossa Shakespearen 
eläessä, joten arkkipiispan arve-
lu on yllättävä.

Williams on perehtynyt 
Shakespearen tuotannon hen-
gellisiin ja maallisiin elementtei-
hin. Arkkipiispa toi käsityksensä 
ilmi keskustelussa suuren shake-
speare-näyttelijän Simon Russell 
Bealen kanssa. Keskustelu oli fes-

tivaalien yksi odotetuimmista ta-
pahtumista.

Arkkipiispa Williams us-
koo Shakespearen katolisuuteen, 
vaikka kirjailijan elämästä ei tie-
detä paljoa.

– On syytä uskoa, että Shake-
spearella oli katolinen tausta ja 
katolisia ystäviä. En tiedä kuin-
ka vannoutunut katolinen Shake-
speare oli. Hän ei ollut erityisen 
hyvä ihminen, mikä on shokee-
raavaa. Myöhemmällä iällään 
hän hamstrasi viljaa ja osti tyh-
jiin valtavan paljon omaisuutta 
hyötyäkseen taloudellisesti. Se ei 
ollut erityisen viehättävää.

– Jos Shakespeare oli kristit-
ty, niin ei hän ainakaan pyhimys 
ollut.

Williamsin mukaan lähes 
kaikki Shakespearen aikalaiset 
Englannissa olivat kristittyjä. Li-
säksi jotkut seikat Shakespearen 
näytelmissä viittaavat katolisuu-
teen kuten käsitykset anteeksian-
nosta ja armosta.

Shakespeare käsitteli William-
sin mukaan näytelmissään suuria 
inhimillisiä kysymyksiä ja päätyi 
johtopäätökseen, jonka mukaan 
elämässä on kyse paljon enem-
mästä kuin äkkiseltään voisi ar-
vata. 

– Mysteeri on suuressa roolis-
sa hänen näytelmissään. Tämä 
olisi mahdotonta, jollei Shake-
speare olisi tuntenut jonkinlais-
ta pyhyyttä.

Williamsin suosikkihah-

mo Shakespearen näytelmissä 
on Macbeth, mutta arkkipiispa 
huomauttaa, että hän ei samais-
tu Macbethiin, koska Canterbu-
ryn arkkipiispaksi ei haluta sar-
jamurhaajaa.

Hayn kirjallisuusfestivaalin 
pidetään Hay-on-Wyen kaupun-
gissa Englannissa. Festivaali ve-
tää osallistujiksi johtavia kirjaili-
joita, poliitikkoja ja muusikoita. 
Yhdysvaltojen entinen president-
ti Bill Clinton kutsuu tapahtu-
maa mielen Woodstockiksi viita-
ten maailmankuuluun musiikki-
festivaaliin, joka pidettiin Yhdys-
valloissa vuonna 1969.

Pekka heLiN
Lähteet: The Telegraph, BBC

Ahtisaarelta 
peli-idea 
lottoyhtiöille
Presidentti Martti Ahtisaari 
kannustaa Euroopan kansalli-
sia rahapeliyhtiöitä yhteistyö-
hön, tietojen vaihtoon ja soli-
daarisuuteen – sekä pyytää ke-
hittämään pelin, jonka tuotot 
edistäisivät globaalia hyvin-
vointia.

– Eurooppalaisilla kansal-
lisilla rahapeliyhtiöillä on val-
tavasti tietoa ja mahdollisuuk-
sia vaikuttaa ihmisten hyvin-
vointiin globaalilla tasolla. Ke-
hotankin teitä nyt avaamaan 
ovenne ja jakamaan sitä tietoa 
ja asiantuntemusta, jota teil-
lä on. Olen jo vuosia kannus-
tanut kansallisia peliyhteisöjä 
kehittämään yhdessä todellis-
ta globaalia peliä, jonka tuotto-
ja käytettäisiin globaalin hyvin-
voinnin lisäämiseen, president-
ti Ahtisaari sanoi puhuessaan 
Helsingissä Kansallisten raha-
peliyhteisöjen Euroopan-katto-
järjestön The European Lotte-
riesin (EL) kongressissa.

Rippikoulun voi 
käydä zumbaten

Rippikoululla on vahva asema 
suomalaisessa nuorisokulttuu-
rissa. Vuonna 2010 rippikoulu 
tavoitti 15 vuotta täyttävistä 84 
prosenttia.

Suosituimpia ovat edelleen 
ne rippikoulut, joihin kuuluu 
leirijakso. Neljä viidestä rippi-
koululaisesta osallistui oman 
seurakunnan järjestämälle 
leirille. 

Viimeksi kuluneen 15 vuo-
den aikana erilaiset harrasteri-
parit ovat kasvattaneet suosio-
taan ja tänäkin kesänä niitä jär-
jestetään monissa seurakunnis-
sa. Harrastuspainotteiset tee-
mariparit ovat yksi vaihtoehto 
tavalliselle rippikoululle. 

Esimerkiksi Liikuntakeskus 
Pajulahti järjestää yhteistyössä 
Nastolan seurakunnan kans-
sa tanssin harrastajille suun-
natun rippileirin, jossa rippi-
koulutyön lomassa muun mu-
assa zumbataan ja jumpataan. 
Oulun seurakunnat järjestävät 
perinteisten rippileirien lisäksi 
muun muassa Kansainvälisen 
rippikoulun Virossa ja ekorip-
pikoulun, jossa eletään ekologi-
sesti ja pohditaan erityisesti ih-
misen ja ympäristön suojelua.

Oulun hiippakunnan kas-
vatuksen hiippakunta-
sihteeri Pekka Asikai-
nen on jättänyt puhu-

jan tehtävät vanhoillislestadiolai-
sessa liikkeessä. Hän on ilmoitta-
nut asiasta Kiimingin rauhanyh-
distyksessä pitämässään puheen-
vuorossa 17. huhtikuuta

– En ole käytettävissä puhujan 
tehtäviin. Hoitamani kirkollisen 
viran keskiössä ovat lapset, nuo-
ret ja perheet ja heidän kokonais-
valtainen hyvinvointinsa. En voi 
toimia seurapuhujana liikkeessä, 
jonka piirissä tapahtunutta toi-
mintaa tutkii keskusrikospoliisi, 
Pekka Asikainen sanoo.

Asikainen kertoo todenneensa 
myös, ettei hän ole ollut vakuut-
tunut siitä, miten vanhoillislesta-
diolaisen liikkeen johto on puut-
tunut hyväksikäyttötapauksiin. 
Hän tulkitsee, että lastensuoje-
lun asiantuntijoita olisi pyritty 
vaientamaan ja heistä olisi pu-
huttu pahaa sekä että keskuste-
lua ei käydä. 

– Kysymykseni on, vallitseeko 
tässä liikkeessä pelko. Keskuste-
lukulttuuri puuttuu täysin.

Vanhoillislestadiolaisissa pii-
reissä tapahtuneita hyväksikäyt-
tötapauksia selvittelevä tutkija Jo-
hanna Hurtig ei halua jatkaa kes-
kustelua Asikaisen esiin nosta-
mista painostusväitteistä. 

Hurtig viittaa Helsingin Sano-
mille 17. huhtikuuta antamaansa 
lausuntoon, jossa häneltä kysyt-
tiin, onko SRK:n johto painosta-
nut häntä. 

Tuolloin hän totesi: ”En sanoisi 
kohteluani painostamiseksi, kos-
ka painostaminen on aktiivista. 
Sen sijaan olen kokenut tulleeni 
ohitetuksi."

asikainen pelkää liikkeen 
kapseloitumista
Pekka Asikainen, katsotteko, että 
SRK:n johdon pitäisi erota?

– Minulla on nolla ääntä asias-
sa. Hiippakuntasihteerinä en ota 
tuohon kantaa. Eiköhän siinä ole 
avaimet SRK:n vuosikokouksella. 
Minulla ei ole minkäänlaista tar-
vetta vaikuttaa asiaan.

Onko vanhoillislestadiolainen 
liike käymässä läpi jonkinlaista 
murrosvaihetta?

– Tällä hetkellä oma kysymyk-
seni on, onko liike suistumassa 
entistä umpioituneempaan tilaan 
ja kapseloitumassa omaksi erilli-
seksi saarekkeeksi, jolla ei ole to-
dellisen elämän kanssa mitään te-
kemistä. Nyt pitäisi malttaa istah-
taa alas liikkeen piirissä ja lähteä 
kyselemään mielipidettä asioista 
maan hiljaisilta eli niiltä aidoilta 
kristityiltä, jotka on unohdettu jo 
pitkään.

hänninen vastaa:  
vaientamista ei ole tiedossa
Suomen Rauhanyhdistysten Kes-

kusyhdistyksen pääsihteeri Tuo-
mas Hänninen sanoo, ettei hän 
ole pääsihteerinä toimiessaan ol-
lut tilanteissa, jossa SRK:n johto 
olisi yrittänyt vaientaa, peitellä tai 
salata lastensuojelun asiantunti-
joita tai heidän tietojaan. 

Hänen tiedossaan ei myöskään 
ole, että joku SRK:n johdosta tai 

hallinnosta olisi levittänyt pahaa 
puhetta.

Hän kuitenkin sanoo, että joh-
to yllättyi siitä, että hyväksikäyttö-
tapauksia on ilmennyt niin paljon. 

– Toinen asia on se, mikä on 
myönnettykin, että ei ole osattu 
toimia niin kuin olisi pitänyt toi-
mia siinä vaiheessa, kun asia tu-
li kokonaisuutena meille tiedok-
si. Asia lähti paljastumaan koko 
laajuudessaan alkuvuodesta 2010.

Hännisen mukaan SRK:n joh-
dolla ei ole myöskään mitään tar-
vetta kontrolloida käynnissä olevaa 
keskustelua. Hän ihmettelee, mistä 
tällainen käsitys on syntynyt.

– Minä en ainakaan henkilö-
kohtaisesti halua kontrolloida en-
kä estää keskustelua. Toive on ol-
lut, että näistä voisi keskustella 
kasvotusten, kun on niin isoista 
asioista kysymys, hän sanoo.

TekSTiT:
JohaNNeS iJäS/koTiMaa24

Hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen 
ei aio enää puhua lestadiolaisseuroissa

Krp:llä esitutkinta käynnissä
Poliisi on kevään aikana kartoitta-
nut liikkeen piirissä tapahtunut-
ta lasten seksuaalista hyväksikäyt-
töä. Kartoitus on perustunut po-
liisin tietoihin epäillyistä hyväksi-
käyttörikoksista, poliisilaitoksille 
lähetettyyn kyselyyn sekä yhteis-
työhön Suomen Rauhanyhdistys-
ten Keskusyhdistyksen SRK:n ja 
tutkija Johanna Hurtigin kanssa.

Lisäksi Oulun poliisille on 
tehty tutkintapyyntö vanhoillis-
lestadiolaista herätysliikettä joh-
tavan Suomen rauhanyhdistys-

ten keskusyhdistyksen (SRK) toi-
minnasta.

Joensuulainen yksityishenkilö 
on pyytänyt poliisia muun mu-
assa tutkimaan, ovatko SRK:n 
puheenjohtaja ja edellinen pää-
sihteeri syyllistyneet rikokseen 
yllyttämiseen tai muuhun lain-
vastaisuuteen. Tässä kyse on tar-
kemmin siitä, millaiset kannat 
SRK:lla on ollut rippisalaisuu-
teen ja ripin yhteydessä paljastu-
viin rikoksiin.

Kun halutaan 
jostakin asiasta 
keskustella, 
leimataan ihmiset, 
jotka ottavat 
asioita esille. 
Liikkuu huhuja ja 
aivan perättömiä 
juoruja. Tätä 
kulttuuria minä 
vähän ihmettelen.

Hiippakuntasihteeri Pekka Asikainen 
toivoo parempaa keskustelukulttuuria 
vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen.

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Magneettikuvaukset
Oulussa joka viikonloppu!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 259€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

Vuokrataan parvekkeellinen  
50 m2 kaksio hissillisestä 
talosta Lintulassa. 
Puh. 0400 281 488.

Vuokrataan

Lintulassa vuokrattavana kerros- 
talossa 2h-k. Siisti ja rauhallinen  
asunto, bussi linja 11 vierestä 
keskustaan. OYS 2 km. 
p. 040 543 5372

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Su 12.6. Ei seuroja. Su 19.6. klo 17 
Seurat Matti Rahja. Tervetuloa!

Lauluseurat Rukoushuoneella 
su klo 17. 19.6., 3.7., 17.7., 14.8., 
28.8. Seurat jatkuvat 11.9. klo 15. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

To 9.6. klo 19.00 LÄHETYSILTA  
mukana Jaako Sopanen ja Hannu 
Lahtinen kertomassa Espanjassa  
tehtävästä hengellisestä työstä

Su 12.6. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Muut seurakunnat

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
La	11.6.	klo	18.00	Raahen	hell.	srk:n	
Ruukin	rukouspiirin	vierailu.	Sirkka	
Hautaniemi	ja	vietnamilaisten	laulu-
ryhmä.	TERVETULOA!

www.ohsrk.fi

Pe 10.6. klo 20 LIFT, Katja Castillo, Ilmari Jorma, 
Juan Castillo, Samuel Grönholm. Su 12.6. klo 11
Jumalanpalvelus, kaste, Minna Rissanen, Hannu 
Orava. Klo 12.30 Musiikkiväen kokous. Su 12.6. 
klo 17 Church@78, International Service, Esa 
Haapaniemi, Andrey Sirotkin. Ke 15.6. klo 19 

Sana ja rukous, Hannu Orava, Aila Pyörälä, Ahti Kurki. Pe 17.6. klo 20 LIFT, 
Eneh Chibuzor, Pasi Markkanen, Johanna ja Ilkka Leinonen. Su 19.6. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Juan Castillo, Markku Tossavainen. Su 19.6. klo 17 
Church@78, International Service, Juan Castillo, Andrey Sirotkin. Ke 22.6. 
klo 19 Sana ja rukous, Joni Ruokamo, Pasi Markkanen. Päivärukous ti, ke ja 
to klo 11–12. KESÄLEIRIT: LIFTjr. leiri 8.–10.7. ja Lastenleiri 12.–15.7. TERVE-
TULOA!

Sanan, seurakunnan ja Israelin 
ennalleen asettaminen II

pe 10.6. alk. klo 18.00, la 11.6. ja su 12.6. alk. klo 9.00 
Myllytullin koulu, Kirkkokatu 1, Oulu
Puhujina rovasti Kimmo Juutilainen ja insinööri /evanke-
lista Ossi Ikonen. Lisätietoja jarmo10.org/muutilm.htm

Olet sydämellisesti tervetullut!

seminaari

12.6. Jumalanpalvelus klo 16.00 (huom aika). 19.6. Su Jumalan-
palvelus klo 16.00. TERVETULOA!

To 9.6. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. La 11.6. 
klo 9 Talkoot Tauvossa. La 11.6. klo 18 Kotikokous 
Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 12.6. klo 18

Iltakirkko, Toni Väyrynen, Kyllikki Mettovaara. To 16.6. klo 19 Rukousilta, Vesa Asikai-
nen, Mika Martinmäki. Su 19.6. klo 18 Iltakirkko, Sini Niemelä, Risto Wotschke, Roo-
malaiskirje luku 16, kahvitarjoilu. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: ti 14.6. klo 18.30 Soili ja Taisto Kokolla, 
Kokkotie 6, Utajärvi.

Hedberg

1811• 2011

Tapahtumia

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyh-
distyksen suviseurat järjestetään tänä 
vuonna Lumijoella, Pohjois-Pohjan-
maalla 1.-4.7.2011.

Sydämellisesti tervetuloa 
suviseuroihin!

Lumijoen suviseurojen
päätoimikunta

1.

      
         
              
                  

SRK:N SUVISEURAT
LUMIJOELLA 1. 4.7.2011

Tervetuloa suviseuroihin 
Lumijoelle!

Voit seurata suviseuroja 
osoitteessa www.suviseurat.fi

Ilmoita ilmaiseksi  osoitteessa
www. suviseurat.fi/majoitus tai  soita 
arkisin klo 18-21 (la 9-12) puh. 044 3533346 
ja 044 3533347 (asuntovaunut ja -autot)

Haluatko tarjota kotisi tai mökkisi  vuokralle 
suviseuravieraille tai vuokrata asunto-
vaunusi/-autosi Lumijoen seurapaikalle 
vietynä  30.6.- 4.7.2011? 

SRK:N SUVISEURAT
LUMIJOELLA 1.-4.7.2011

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

Palveluja tarjotaan

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Oulussa 22.3. alkaen
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela 
* Paikkana Oulun Eden Hietasaaressa, kurssi 17 pvää 5 jaksossa
* Haku Kelan kautta, hakemuksen liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista

Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.
fi /kuntoutus, kurssinro 35857 sekä www.psykologiyhteistyo.fi   tai  
info@psykologiyhteistyo.fi . Yhdyshenkilöt Sirpa Kontulainen 040-
571 2582 ja Sirkka Littow p. 0400-902 472.

MASURKKA piano työelämässä oleville masentuneille 22.8. alkaen

 38866

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Oulussa 22.3. alkaen
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela 
* Paikkana Oulun Eden Hietasaaressa, kurssi 17 pvää 5 jaksossa
* Haku Kelan kautta, hakemuksen liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista

Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.
fi /kuntoutus, kurssinro 35857 sekä www.psykologiyhteistyo.fi   tai  
info@psykologiyhteistyo.fi . Yhdyshenkilöt Sirpa Kontulainen 040-
571 2582 ja Sirkka Littow p. 0400-902 472.

Kerro mielipiteesi lehdestä: 
044 5626 450 / toimitus@rauhantervehdys.fi

     Kellonkartano
       Tervetuloa tutustumaan 

                Yhteistyössä Agricola-opintokeskus                                



hengelliseen kesäkotiin! 
              

    

 Pe 10.6. klo 18.30 Opiskelijoiden ja nuorten aik. ilta. Niko Seppä 
  

11.-12.6 Helluntaijuhlat, Terhi ja Pentti Smeds 

                  Me kylvämme, Jumala antaa kasvun 

 La  14 Jumalan kutsu rakentamaan. rt Terhi Smeds 
       16 Hän antaa voimattomalle voimaa. rt Pentti Smeds         
       18 Lähellä Jumalaa –ilta   
 Su 13 Kartanon kirkko, saarna pastori Pentti Smeds 
       15 Seurat, Smedsit mukana 
 
 Ke 15.6. klo 18      Raamattu- ja rukouspiiri 
 Pe 17.6. klo 18.30 Opiskelijoiden & nuorten aikuisten ilta 

 17.-18.6 (pe-la) Nykyheprean kurssi. Anja Röpelinen. Ilm. p. 050 3767387  

 La 18.6. klo 18 Lähellä Jumalaa –ilta heprealaisia lauluja laulellen 
 Su 19.6. klo 13 Kartanon kirkko, saarnaa Jaakko Lounela 
               klo 15 Raamattulähetystyön juhla, mukana Gideonit 
 Ke 22.6. klo 18 Raamattu- ja rukouspiiri 

  24.-26.6. Juhannusjuhlat yhdessä eri herätysliikkeiden kanssa 
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Oulun aikuiskoulutuskes-
kus muutama viikko sit-
ten. Humanistitoimittaja 
on kutsuttu seuraamaan 

Oulun herättäjäjuhlien rakennus-
töitä Kaukovainiolle. 

Humanistia hämmästyttää. 
Edessä on hienoja suunnitelmia. 
Mitä maailma olisi ilman ark-
kitehtejä? Sitä sopii pohtia, kun 
Oulun herättäjäjuhlat lähestyvät. 
Kun on käytettävissä arkkitehti, ei 
tule uupelo.

Arkkitehtiopiskelijat Tiina 
Komulainen, Juho Peltoniemi 
ja arkkitehti Merja Erkkilä ovat 
suunnitelleet muun muassa juh-
lien kaariaiheiset rakenteet ja alu-
een. Heidän aivoituksiaan ovat 
esimerkiksi kaksi porttia, koh-
taamispaikka ja alttari. 

Tiina Komulainen kertoo, että 
heille annettiin vapaat kädet kek-
siä rohkeita ideoita. Rakennustoi-
mikunta on myös hyväksynyt en-
nakkoluulottomat ratkaisut.

ilman insinööriä  
ei pärjää
Mutta sitten itse rakentamiseen. 
Mitä maailma olisi ilman insi-
nöörejä? Teknisesti takaperoinen 
paikka, jossa asumukset olisivat 
risukasoja ja työkalut bambu-na-
ruviritelmiä?

Ilkka Kangas johtaa Kauko-
vainiolla joukkoa, joka pohtii työ-
pajassa, miten juhlaportin puu-
osat kiinnitetään rautatankoon. 
Se samainen rautatanko pitää 
juhlaportin kasassa. 

Ratkaisu keksitään. Sitten läh-

detään kohti Oulusaloa, jossa on 
valmistella risti ja kuorokatos. 
Humanisti hyppää diplomi-in-
sinööri Jukka Vierimaan kyy-
tiin. Hänen tehtävänsä on raken-
nesuunnittelu ja lujuuslaskenta.

Rakenteiden tulee kestää nor-
mien mukaiset rasitukset, muun 
muassa tuulikuorma, hillitty Vie-
rimaa kertoo. 

Vierimaa on aina ollut talkoo-
henkinen. Se on tarttunut entisel-
lä kotiseudulla Nivalassa.

– Sieltä se tulee lapsuudesta ja 
nuoruudesta, hän myöntää.

Räkämänty  
vaihtoon
Juhani Helanen omistaa Oulun-
salossa talon, jonka yhteydessä on 

työverstas. Parru josta oli määrä 
tehdä risti, osoittautuu kieroksi eli 
räkämännyksi eikä siitä saa kel-
vollista. Uusi parru päätetään ti-
lata.

Miltä nuoresta arkkitehtiopis-
kelijasta tuntuu, Tiina Komulai-
nen?

– Hienolta, kun saa mahdolli-
suuden seurata oman suunnitel-
mansa toteutumista ja vielä näin 
läheltä, ihastunut Komulainen sa-
noo.

kartanolla  
syntyy puhujanpönttö
Rakennustoimikunnan suurin 
pomo on Kalevi Laurila. Hän 
omistaa Ruukissa komean kar-
tanon, jonka yhteydessä on vers-

Pitkät pätkät parrunpätkät
tas. Lähdemmekin Oulunsalosta 
Ruukkiin, humanisti menee Ilk-
ka Kankaan kyytiin.

Matkalla selviää rakennustöi-
den perimmäinen idea. Rakenteet 
tehdään elementeiksi, jotka koo-
taan yhteen vasta seurakentällä. 

– Rakennusaikataulu on tiuk-
ka, kertoo Kangas. Kun elemen-
tit kootaan paikan päällä säästyy 
aikaa.

Kangas kertoo, että idea ele-
menteistä syntyi hänelle heti, kun 
kentän juhlien käyttöön varattu 
aikataulu selvisi. 

Joka sortin  
työmies
Mitä maailma olisi ilman käteviä 
rakennusmiehiä? Ruukissa kome-
an kartanon pihalla sijaitsee vers-
tas, jossa työskentelevät Pentti Si-
mojoki, Eero Karvonen ja Mat-
ti Rautio.

Miehet ovat tehneet puhujan-
pönttöä. He ovat koonneet sen ja 
purkaneet jälleen, sillä priimaa 
pyritään tekemään. 

Rautio kertoo olevansa joka 
sortin työmies, konemies ja ra-
kennusmies. Hän osoittautuu 
myös humanistin ystävävainaan 
sukulaismieheksi. Humanisti ja 
Rautio olivat molemmat hauta-
jaisissa lähes kaksi vuotta sitten. 
Pieni on maailma.

Humanistitoimittajan tarkas-
tusretki on ohitse. Edessä on enää 
matka Ouluun. Hyvin ovat raken-
tajien pullat uunissa.

Pekka heLiN

Arkkitehtiopiskelijat Juho Peltoniemi ja Tiina Komulainen mittailevat Oulunsalossa Juhani Helasen kanssa puutavaraa. Kiero parru hylätään.

Humanistitoimittaja lähti talkooporukan matkaan

Havainnekuva kertoo, millainen herättäjäjuhlien pääportti tulee olemaan. Portin ovat 
suunnitelleet Tiina Komulainen, Merja Erkkilä ja Juho Peltoniemi.

Pe k ka H e l i n

Lumijoen suviseurojen ja Ou-
lun herättäjäjuhlien vieraat 
vuokraavat jopa omakotitalo-
ja juhlien ajaksi. Suviseurojen 
päätoimikunnan puheenjohta-
ja Jorma Vuorma kertoo, että 
vuokrata halutaan myös mök-
kejä ja rivitaloja.

Suviseurat ottaa vastaan 
vuokratarjouksia. Vieraat 
vuokraavat asuntoja myös omi-
en yhteyksiensä kautta.

Vuorma arvelee, että vuok-
ranantajien joukossa saattaa 
olla niitäkin, jotka haluavat 
tehdä bisnestä. Hän kuitenkin 
huomauttaa, että vuokraami-
sessakin vallitsevat markkina-
talouden lait: jos joku pyytää 
ylihintaa, vuokrasopimusta ei 
solmita.

Asuntojen hintahaarukka on 
Vuorman mukaan 300–800 eu-
roa.

Suviseurakentän  
paikat maksullisia
Suviseuralaiset majoittuvat 
myös kouluihin ja suviseura-
kentälle. Yhden luokan vuok-
ra on yötä kohdin 50 euroa.  
Lestadiolaisten perheet ovat 
niin suuria, että yksi perhe saat-
taa tarvita koko luokan.

Myös suviseurakentän pai-
kat ovat maksullisia. Hintahaa-
rukka on 50–80 euroa riippuen 
siitä miten vieraat majoittuvat. 
Teltan ja auton paikka on hal-
vempi kuin esimerkiksi auton ja 
asuntovaunun paikka.

Jorma Vuorma on levolli-
nen suviseurojen onnistumi-
sesta. Suviseurakentän valmi-
usaste on jo 80 prosenttia. Enää 
on loppuviilauksen aika. Tal-
koolaisiakin on saatu riittäväs-
ti. He ovat saaneet paiskia töitä 
hyvän sään vallitessa.

vuokranantajat  
aloitteellisia
Myös herättäjäjuhlien vieraat 
vuokraavat omin päin asun-
toja, kertoo juhlien pääsihtee-
ri Riku-Matti Järvi. Tällainen 
on kuitenkin aika harvinaista, 
Järvi toteaa.

Järvi ei ryhdy arvioimaan 
vuokranantajien vuokrapyyn-
töjen suuruutta.

Jotkut vuokranantajista ovat 
soittaneet herättäjäjuhlien jär-
jestäjille ja antaneet puhelinnu-
meronsa mahdollisia vuokraa-
jia varten.

Myös herättäjäjuhlien vierai-
den on mahdollista yöpyä kou-
luissa. Yön hinta on kymmenen 
euroa henkeä kohti.

Pekka heLiN

Lue lisää majoitustilanteesta:
www.suviseurat.fi/2011/

www.oulunherattajajuhlat.fi/

Kesäjuhlien 
vieraille 
vuokrataan 
jopa 
omakotitaloja
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Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

ERITYISAMMATTIMIEHEN
määräaikainen työsuhde (31.12.2012 saakka)

sijoituspaikkana hautauspalvelut

Tehtävänkuvaan kuuluu mm. haudan kaivu- ja peittotyö sekä 
koneiden ja laitteiden huoltotyöt.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun seu-
rakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat

Hakuaikaa on jatkettu ja se päättyy 16.6.2011 klo 15.00.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Kappalaiseksi Kiiminkiin
Tule kappalaiseksi kasvavaan ja nuorekkaaseen Kii-
minkiin, jossa on reilu 13 000 asukasta. Papin virkoja 
on viisi ja työntekijöitä noin kolmekymmentä. Palkkaus 
on vaatimusryhmässä 602. Työalana on diakoniatyö. 

Hakijan ansioksi luetaan diakoniatyön syvällinen tuntemus, kehittä-
minen ja esimiestaidot. Lisäksi hyväksi katsotaan vapaaehtoistyön 
asiantuntemus.
Lisätietoja vs. kirkkoherra Raimo Salonen p. 040 720 3246 ja valt. 
pj. Pentti Jokikokko p. 050 366 4492.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset tulee 
jättää 15.7.2011 mennessä.

Viime vuosikymmenen puo-
livälissä Ruukkiin ja Raa-
heen kotiutuneet vietnami-

laiset kokoontuvat säännöllisesti 
hengellisiin tilaisuuksiin kodeis-
sa. Musiikilla on tärkeä osa ko-
koontumisissa. Monen hengelli-
sen laulun sävel saattaa olla tuttu 
suomalaisillekin. 

Vietnamilaiset vierailevat Ou-
lussa Jumalan Lasten seurakun-
nassa lauantaina 11. kesäkuu-
ta  kello 18 alkavassa tilaisuudes-
sa yhdessä Raahen helluntaiseu-
rakunnan Ruukin rukouspiirin 
kanssa. Tilaisuus on sekä suomen- 
että vietnaminkielinen.

Vietnamilaisvieraat Raahesta esiintyvät  
Jumalan lasten seurakunnassa

Tulevana lauantaina Jumalan lasten seurakunnassa kaikuu myös vietnamin kieli.

E l s i  S a l ovaa ra

Rauhan Tervehdyksen 
uudet kesätyöläiset 
haastattelivat toisiaan 
ensimmäisen työviikon 
kunniaksi. 

Nimi? Sanna Turunen
Edellinen työsi? 
Tein Oulun seudun nuorten tie-
to- ja neuvontapalvelujen kehittä-
mishanketta.
Miksi tulit töihin juuri Rauhan 

Sanna ja Lauri ovat 
toimituksen kesävahvistukset

Tervehdykseen? 
Edellinen työsuhde päättyi ja tääl-
lä oli tarvetta kesätyöntekijälle.
Mitä teet vapaa-ajalla? 
Harrastan liikuntaa, eli käyn sa-
lilla ja jumpissa. Lisäksi luen, piir-
rän ja maalaan.

Nimi? Lauri Posio
Missä opiskelet? 
Oulun Lyseon lukiossa ensim-
mäistä vuotta.
Miten tulit töihin Rauhan Ter-
vehdykseen? 

Kyselin pappina työskentelevältä 
äidiltäni seurakunnan kesätyö-
mahdollisuuksista kesätyösete-
lillä. Tämä tuntui hyvältä vaihto-
ehdolta, sillä toimittajan ammat-
ti kiinnostaa minua.
Mitä odotat tulevalta työltäsi?
Että pääsen tutustumaan toimit-
tajan työhön.
Mitä harrastat? 
Lukemista ja tietokoneella pelaa-
mista. Talvella käyn pilkillä.

LauRi PoSio & SaNNa TuRuNeN

Sanna Turunen työskentelee Rauhan Tervehdyksessä toimittajana syyskuun ensimmäiselle viikolle saakka. 
Lauri Posion kaksiviikkoinen kesätyösetelipesti päättyy juhannusviikolla. 
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
www.radiodei.fi 
Su 12.6. klo 9.55–12 Oulun seu-
rakuntien aluelähetys: Klo 10 
diakoniavihkimysmessu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa piispa Samuel Salmi, li-
turgina toimii Matti Pikkarai-
nen ja avustavana pappina Tii-
na Kinnunen. Kanttoreina ovat 

Elias Niemelä ja Raimo Paaso.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Outi Metsik-
kö, aiheena on helluntai. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa vieraillaan Lastenpäi-
villä, jotka tarjoavat maksuton-
ta toimintaa lapsille Hietasaa-
ressa ja Lämsänjärvellä. Ohjel-
man toimittaa Marja Blomster. 
Su 19.6. klo 9.55–12 Oulun 
seurakuntien aluelähetys: Klo 
10 konfirmaatiomessu Oulujo-
en kirkosta. Messun toimittaa 
Jouni Riipinen ja saarnan pitää 
Riitta Kentala. Kanttorina on 
Lauri Nurkkala. Klo 11.30 ra-
diopyhäkoulussa lastenohjaa-
ja Kirsi Isola puhuu kiitollisuu-

desta. Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kerrotaan 
tuomiokirkon kesäkahvilasta 
Cafe Kryptasta, joka avaa oven-
sa taas 15.6. Ohjelman toimittaa 
Heli Lomu.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 15.6. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Nuorisomuusikko Esa 
Rättyä kertoo isättömyydestään.
To 16.6. klo 15.40 Viisi teesiä 
unelmieni kirkosta. Diakonia-
työntekijä Paula Mustosen aja-
tuksia unelmien kirkosta.
Ke 22.6. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Oululaisen Pekka Tuomi-
sen kolumni.
To 23.6. klo 15.40 Viisi teesiä. 

Millainen on kirkkoherra Timo 
Juntusen unelmien kirkko?

Radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz
Su 12.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Nivalan kirkosta.
Su 19.6. klo 10 konfirmaatio-
messu Oulun tuomiokirkosta. 
Messun toimittaa Jyrki Vaara-
mo, ja häntä avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen. Saarnan pitää Ari-
Pekka Metso. Kanttoreina ovat 
Raimo Paaso ja Henna-Mari Si-
vula.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 12.6. klo 10 diakoniavihki-

mysmessu Oulun tuomiokir-
kosta. 
Su 19.6. klo 10 konfirmaatio-
messu Oulun tuomiokirkosta. 

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kaikki Kempeleen seurakunnan  
jumalanpalvelukset suorana ra-
diolähetyksenä.

YLe Radio 1, 90,4 Mhz,
 www.yle.fi/radio1
La 11.6. klo 18 iltahartauden pi-
tää vanhustyön pastori Markku 
Palosaari Oulusta. 
La 18.6. klo 18 iltahartauden 
pitää pastori Meri Tirronniemi 
Kittilästä.

Tunne  
voi olla väärässä

Seksuaalisen ahdistelun määritelmä on ontto: ah-
distelua on se minkä ihminen kokee ahdisteluk-
si. Saman ajattelun mukaan tunne ei voi olla kos-
kaan väärässä. 

Tämä ei pidä paikkaansa. Tunne voi olla väärässä, jos 
se aiheutuu esimerkiksi väärintulkinnasta tai väärin-
kuulemisesta. Joku saattaa olla lisäksi yliherkkä ja hakee 
hakemalla merkkejä seksuaalisesta ahdistelusta, vaikka 
kyseessä on flirtti.

Lähes jokaisen kohdalle on sattunut tapaus, jossa toi-
nen luulee, että häntä jahdataan ja ahdistellaan, vaikka 
niin ei ole asian laita. Tämä joku kehittää hirveän sopan, 
jossa viaton häväistään.

Ihminen käsittää lahjakkaasti asioita väärin. Muilla-
kin ihmiselämän alueilla loukkaannutaan tyhjästä, mie-
titään mitä tuo oikein tarkoitti ja suivaannutaan lopul-
lisesti. 

Unelmien miestä tai naista pitää joskus myös jahda-
ta. Tollero saattaa kokea sen seksuaaliseksi ahdisteluksi.

Ilman yritystä kukaan ei pariudu. Eri asia on, jos ei 
ymmärrä luopua lemmenaikeistaan ajoissa vaan iskee 
päätään seinään. Tämä neuvo ei ole ehdoton, silla moni 
liehittelyn kohde heltyy vasta pitkän piirityksen jälkeen.

Sänkyyn ei pääse yrittämättä, ehdottaakin pitää. Jo-
ku kokee sen seksuaalisena ahdisteluna, toinen tarjouk-
sena, josta ei voi kieltäytyä.

 Miten samassa asiassa voi olla kaksi aivan vastak-
kaista totuutta? Tunne ei voi olla väärässä -ajattelu on 
todella merkillistä. Kuka sen on keksinyt?

Jos jollakin vinkkaa silmä neuroottisesti, niin sek-
suaalista ahdisteluahan se on. Jos jo-

ku hymyilee merkillisesti, niin 
pahathan sillä on mielessä.  

Sika!
Sika pitää lahdata ja 

panna maksamaan. 
Hänet pitää paljas-
taa kaikille ja haas-
taa oikeuteen. Sika!

Pekka heLiN

Kesä-
Pekka

Jääliläiset saivat sunnuntaina 
oman Herran huoneen

Seurakuntatalon vihki kappeliksi Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi (alttarin takana). Häntä avustivat seurakuntapastori 
Harri Isopahkala, kappalainen Raimo Salonen, lääninrovasti Jaakko Kaltakari, ja kappalaiset Miia Seppänen ja Seija Helomaa. 

Reilu sata henkeä kokoon-
tui sunnuntai-iltana 5. ke-
säkuuta Jäälin seurakunta-
talolle vihkimään sen kap-

peliksi. 
– Tämä on perinteikäs seu-

rakuntakoti. Nyt voimme kut-
sua tätä sitä lainausmerkeissä ky-
län omaksi kirkoksi, vaikka viral-
lisesti tämä on siis kappeli, tote-
si piispa Samuel Salmi johdanto-
sanoissaan.

Salmi muistutti kuulijoita sii-
tä, että pääsy taivaaseen ei onnistu 
omin voimin, vaan Jeesuksen so-
vitustyö on tehnyt mahdolliseksi 
päästä Jumalan luo. 

– Tie rakentuu siten, että Juma-
la itse tuo meille askeleet ylhäältä 
alas. Rukoukseni on, että jatkos-
sa kaikki voisivat tuntea, että tä-
mä kappeli on portti Taivaaseen  
ja että Jumala rakastaa meitä Jää-
lin kyläläisiä, kiiminkiläisiä ja ko-
ko kirkon väkeä.

Lääninrovasti, Haukiputaan 

kirkkoherra Jaakko Kaltakari 
kannusti saarnassaan luottamaan 
Jeesuksen antamiin lupauksiin. 

– Joka uskoo minuun, hänen 
sisimmästään kumpuavat elämän 
virrat, hän siteerasi.

Kaltakari toivoi, että sama 
pulppuava elämän vesi saisi täyt-
tää jokaisen vauvasta vaariin, ty-
töt, pojat, miehet ja naiset ihmeel-
lisellä voimallaan, jotta he voisivat 
elää turvassa, uskoen.

kehuja  
piispan puhujanlahjoille
Tirinkylästä kotoisin oleva Edith 
Jääskelä ihasteli heti tilaisuuden 
jälkeen sen vaikuttavuutta. 

– Vaikka minullakin on jo 
ikää, tällaisessa tapahtumassa en 
ole koskaan ennen ollut.

Kiitoksia saivat myös puhujat. 
– Tuo piispa se varsinkin osaa 

kyllä puhua, hänellä oli niin hie-
noja sanankäänteitäkin, että niitä 
jäi ihan miettimään. 

E l s i  S a l ovaa ra

Seurakuntatalo on Jääskelälle 
tuttu, sillä hän on asunut vuosi-
kymmenet Jäälissä. 

– Ja minähän olen oikeastaan 
aina joko kotona tai kirkossa, hän 
naurahtaa.

Tämä lausahdus kävi heti to-
deksi,  sillä Jääskelä ei ehtinyt jää-
dä kuvattavaksikaan, koska po-
janpoika saattoi jo odottaa oven 
takana. 

– Jätin oveen lapun, että mum-
mu on nyt kirkossa, Jääskelä huik-
kaa hypätessään pyörän selkään.

Muu kirkkokansa sen sijaan 
nautti ensimmäiset juhlakahvit 
Jäälin kappelissa.  

Jatkossa kappelilla juotaneen 
yhä enemmän juhlakahveja, sil-
lä  toisin kuin seurakuntatalolla, 
kappelilla voidaan suorittaa kaik-
kia kirkollisia toimituksia häistä 
hautajaisiin.

 
eLSi SaLovaaRa
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Perjantaina 13. toukokuuta Mu-
hoksen seurakunnan nuo-
ret aloittivat viikon kestäneen 
matkan Pariisiin, monen vuo-

den uurastuksen tuloksena. 
Saavuimme perjantaina puolen-

yönaikoihin hotelliimme väsyneinä 
mutta onnellisina. Seuraavana päi-
vänä aamupalan ja pienen jaloitte-
lun jälkeen Pariisissa asuva suoma-
lainen Eila Conte opasti meidät his-
torialliselle Notre Damen katedraa-
lille, joka on huikaiseva näky ja mat-
kakohde. Lisäksi vierailimme toises-
sakin katolisessa kirkossa Saint-Juli-
en-le-Pauvressa, joka on Notre Da-
mea vanhempi. 

Tämän jälkeen matkasimme lä-
histöllä sijaitsevaan Suomen Rans-
kan Instituuttiin, jossa oli rakenteil-
la suomalaisen taiteen näyttely. Eif-
fel-torni näkyi kaukaisuudessa mut-
ta siitä huolimatta päätimme vierailla 
siellä vielä samana päivänä ja se kyl-
lä kannatti.

Seuraavina päivinä vierailimme 
uudelleen Notre Damen maisemis-
sa ja sen lähellä sijaitsevassa Luxorin 
puistossa, jonka kauniit viherkentät 
ja kukkaistutukset olivat vailla ver-
taansa. 

Puistossa vietimme picnic-lou-
naan eväiden kera. Louvren museo ja 
sen rakennukset olivat suomalaisel-
le käsittämättömän massiiviset ja ih-
meellisen loistokkaat. Näkymät puis-
tosta suoraan Avenue des Champs-
Élyséelle oli unohtumaton. 

Palatseja ja  
Moulin Rouge
Kiertoajelu Pariisissa valotti sen his-
toriallista ja myös nykyistä loistoa. 
Liikenne oli valtavan aggressiivista 
ja kiivasta. 

Kiertoajelulla näimme Notre Da-
men, Eiffel-tornin, Musée d'Orsayn, 
Pariisin oopperan, La Madeleinen, 
Hôtel des Invalidesin, Riemukaaren 
ja Palais Bourbonin. Kohteita ja pa-
latseja tuntui olevan loputtomiin. 

Pariisissa käydessä on pakko vie-
railla Moulin Rougella, kuuluisas-
sa taiteilijoiden suosimassa vanhas-
sa myllyssä ja sen läheisyydessä si-
jaitsevassa Sacré-Coeurin kirkossa, 
josta on huikeat näkymät koko Pa-
riisin ylle. 

Yhteenvetona voi sanoa matkan 
olleen unohtumaton ja mahtava ko-
kemus. Ilman ongelmia sujunut reis-
su paikkasi ranskalaisten hieman 
ylenkatsovaa ja joskus tylyäkin suh-
tautumisen turisteihin. 

Hotellimme aamupalan rasvaisen 
croissantin ja patongin maku mais-
tuu vieläkin matkan jälkeen haikeissa 
muistoissa Seine-joen kauniista mai-
semista.

RaiNeR vääNäNeN
Ja heRMeS-NuoReT

Muhoksen 
hermes-ryhmä  
lumoutui
Pariisista

Ku vat :  R a in e r  Väänän e n

Siikajoen kirkko täyttää vuo-
sia. Tänä kesänä tulee kuluneek-
si 310 vuotta siitä, kun kirkko ra-
kennettiin. 

Kirkossa pidetään juhlajuma-
lanpalvelus helluntaina 12. kesä-
kuuta kello 10 alkaen. Kirkko-
kahvit ovat pappilassa. Kaikki 
ovat sydämellisesti tervetulleita.

Kun kirkko rakennettiin 
Ruotsin kuninkaana oli Kustaa 
III ja piispana Karl Fredrik Men-
nander.

Rakennus on Pohjois-Suomen 
vanhin ristinmuotoinen puu-

Siikajoen kirkko täyttää 310 vuotta

Pohjoissuomalaiset hartauspu-
hujat pääsevät ääneen Radio YLE 
1:en iltahartauksissa joka lauan-
tai 4. kesäkuuta lähtien touko-
kuun 2012 loppuun saakka.

Oulun seurakunnista muka-
na ovat kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki, pastori Helena Paalanne ja 
vanhustyön pastori Markku Pa-
losaari. Neljäs puhuja on pastori 
Meri Tirronniemi Kittilästä. Ou-
lun alueella hartauksia voi kuun-
nella taajuudella 90,4 MHz, ja in-
ternetissä www.yle.fi/radio1.

Lauantai-illan rukoushet-
ki kello 18 ehtookellojen jälkeen 
on iltahartauksista kuunnelluin. 
Vuonna 2010 kuulijoita oli keski-
määrin 123 000, eli reilusti enem-
män kuin sunnuntaiaamuina kel-

Yleisradion iltahartauksissa 
pohjoissuomalaisia puhujia

lo 10 kaikissa Suomen luterilaisis-
sa kirkoissa yhteensä.

Radiohartaudet ja jumalan-
palvelusradioinnit toteutetaan 
Yleisradion ja kristillisten kirk-
kojen sekä yhteisöjen yhteistyönä 
ja ne ovat osa Yleisradion julkisen 
palvelun tehtävää. 

Hartausohjelmissa on muka-
na yhdeksän kristillistä kirkkoa 
tai uskonnollista yhteisöä: Suo-
men evankelisluterilainen kirk-
ko, Suomen ortodoksinen kirk-
ko, Suomen adventtikirkko, Suo-
men Baptistiyhdyskunta, Hel-
luntaiherätys, Suomen Metodis-
tikirkko, Suomen Pelastusarmei-
ja, Suomen vapaakirkko ja Kato-
linen kirkko Suomessa.

kirkko. Se pystytettiin, kun edel-
linen kirkko sortui jokeen. Siika-
joen ensimmäisen kirkon venä-
läiset polttivat 1500-luvulla. 

Kirkkoon mahtuu noin 500 
henkeä. Alttaritaulu on Mikael 
Toppeliuksen Getsemane-aihei-
nen öljymaalaus vuodelta 1771.

Kirkko sijaitsee Siikajoen kun-
nassa ja kuuluu Siikasalon seura-
kuntaan. Kylältä on noin kolmen 
kilometrin matka kirkkoon. Na-
vigaattoriin voi laittaa osoitteek-
si Vanha Kirkkotie 78, 92320 Sii-
kajoki.

Myllyojan seurakuntatalo pe-
ruskorjataan sen huonon kun-
non vuoksi. Näin päätti Oulun 
seurakuntayhtymän yhteinen 
kirkkovaltuusto maanantaina 
6. kesäkuuta pitämässään koko-
uksessa.

Kustannusarvio peruskorja-
ukselle on 984 000 euroa. Sum-
ma sisältää 23 prosentin arvon-
lisäveron. Työ sisältää vesikaton 
ja sadevedenpoiston uusimisen, 
ilmanvaihdon ja piha-alueiden 
peruskorjauksen

Seurakuntatalon vesikaton ja 
sadevedenpoiston sekä ilman-

Myllyojan seurakuntatalo 
peruskorjataan

vaihdon toimivuudessa on to-
dettu puutteita 2000-luvun alus-
ta alkaen.  Vesikate on 28 vuot-
ta vanha ja käyttöikänsä lopussa. 
Sadevedet lammikoituvat raken-
nuksen vierustoille, koska kiin-
teistöstä puuttuu osin sadeve-
sisyöksyjen alapuoliset rännikai-
vot. Seurakuntasalin koneellisen 
ilmanvaihdon ilmamäärät jäävät 
keskimäärin  50 prosenttia tavoi-
tearvoja pienemmiksi.

Peruskorjaus aiotaan aloittaa 
elokuussa 2011 ja sen arvellaan 
kestävän nelisen kuukautta.

Markku Palosaari Helena Paalanne
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Saara Tolvanen kuuluu 
Changemaker-verkostoon, 
joka tarjoaa vapaaehtois- 
ja vaikuttamistoiminnan 
mahdollisuuksia 
kehityskysymyksistä 
kiinnostuneille nuorille ja 
nuorille aikuisille. 

Saara Tolvanen esitteli tou-
kokuussa Oulun Mahdolli-
suuksien tori -tapahtumas-
sa Changemaker-toimin-

taa, erityisesti Velan Vangit -kam-
panjaa, joka keskittyy kehitysmai-
den epäoikeutettuihin velkoihin.  

– Päivän mittaan vetoomuk-
seen tuli vajaat 70 allekirjoitusta. 
Ständillämme kävi kaikenikäis-
tä väkeä. Keskustelimme kehitys-
maiden velasta ja kehitysmaiden 
asemasta ylipäätään. Mahdolli-
suuksien tori oli kokonaisuudes-
saan onnistunut tapahtuma, Tol-
vanen sanoo.

Changemaker on Kirkon Ul-
komaanavun yhteydessä toimi-
va verkosto, joka tarjoaa vapaa-
ehtois- ja vaikuttamistoiminnan 
mahdollisuuksia kehityskysy-
myksistä kiinnostuneille nuoril-
le ja nuorille aikuisille. Perusaja-
tuksena on edistää globaalia oi-

Changemaker edistää  
globaalia oikeudenmukaisuutta

keudenmukaisuutta. 
– Maailmassa on paljon ra-

kenteellista epäoikeudenmukai-
suutta. Ryhmässä toimiminen on 
voimaannuttava kokemus. Sil-
loin tuntuu siltä, että asioille voi 
oikeasti tehdä jotain, Tolvanen 
pohtii. 

oulun ryhmään  
kaivataan väkeä
Tolvanen toimii yhteyshenkilönä 
Changemakerin Oulun paikal-
lisryhmässä. Ohjelmassa on esi-
merkiksi keskustelu- ja leffailto-
ja sekä lukupiirejä. Teemat liitty-
vät yleensä Changemakerin vuo-
siteemoihin. 

Tolvanen itse alkoi kiinnostua 
ympäristöasioista ja oikeuden-
mukaisuuden kysymyksistä ylä-
asteiässä.

– Sittemmin opiskelu on tuo-
nut minulle uutta tietoa asioitten 
syistä ja seurauksista, sanoo Tol-
vanen, joka opiskelee aate- ja op-
pihistoriaa Oulun yliopistossa. 
Changemaker-toimintaan hän 
meni mukaan vuonna 2005.

– Eräs ystäväni houkutteli mi-
nut mukaan koulutusviikonlop-
puun. Siitä asti olen ollut toimin-
nassa enemmän tai vähemmän 
aktiivisesti. Paikallistoiminnan 
lisäksi olen ollut vuosien mittaan 

mukana erilaisissa valtakunnal-
lisissa tempauksissa ja kampan-
joissa.

Valtakunnallisesti Changema-
kerilla on noin 1 200 jäsentä, jotka 
ovat iältään noin 16–30-vuotiaita. 
Oulun paikallisryhmässä on ollut 
viime vuosina niukasti väkeä.

– Pienellä porukalla on hy-
vät puolensa. Keskustelu voi ol-
la tiiviimpää ja vuorovaikutus-
ta enemmän. Pienessä porukas-
sa pystyy vaikuttamaan parem-
min siihen, mitä jatkossa teh-
dään. Toivon tietysti, että saisim-
me toimintaamme runsaasti lisää 
ihmisiä.

Tolvanen korostaa, että jo-
kainen voi tehdä hyviä valintoja 
omassa arjessaan.

– Reilun kaupan tuotteita, lä-
hiruokaa ja julkista liikennettä 
kannattaa suosia. Sähkölaitteiden 
turhaa käyttöä kannattaa välttää, 
hän luettelee esimerkkeinä. 

kesätapahtumiin  
jalkaudutaan porukalla
Oulun paikallistoiminta jatkuu 
syksyllä. Kesällä tarjolla on Chan-
gemakerin valtakunnallisen ver-
koston järjestämä kesäkiertue. 
Siinä jalkaudutaan eri puolilla 
Suomea pidettäviin tapahtumiin 

kertomaan Velan Vangit-kampan-
jasta ja Changemakerista. Chan-
gemaker on mukana myös Oulun 
herättäjäjuhlilla heinäkuussa.

Kesäkiertueen tapahtumiin on 
kätevä lähteä. Changemaker mak-
saa matkat, tarjoaa osaan tapah-
tumista sisäänpääsyn ja yli kol-
men tunnin päivystystä vastaan 
saa ilmaisen ruoan. Mukaan tu-
leva ei välttämättä tarvitse ennak-
kotietoa, vaan tarvittaessa infor-
maatiota saa ständillä. 

Changemaker-toiminnan mo-
tiivi lähtee kristillisestä uskosta 
ja lähimmäisenrakkaudesta. Toi-

minta on kuitenkin avointa kai-
kille elämänkatsomuksesta riip-
pumatta ja poliittisesti sitoutu-
matonta. 

– Olen kristitystä perheestä ja 
itsekin uskon Jumalaan. Tämä 
vaikuttaa varmasti eettiseen poh-
dintaani. Oikeudenmukaisuuden 
kysymyksistä on puhuttu viime 
aikoina kirkossa aiempaa enem-
män. Mutta voisi niitä vielä enem-
mänkin pitää esillä, Tolvanen sa-
noo.

JuhaNa uNkuRi

Saara Tolvanen esitteli Oulun Mahdollisuuksien tori -tapahtumassa Changemaker-toimintaa.

• Miten changemakeriksi pääsee?

• Changemaker-toiminta sai alkunsa Norjassa vuonna 1992. Suomen 

verkosto perustettiin vuonna 2004. Toimii Kirkon Ulkomaanavun yh-

teydessä, mutta päättää itsenäisesti toiminnastaan ja yhteistyökump-

paneistaan. 23 paikallisryhmää eri puolilla Suomea. Jäsenmaksua ei 

peritä. 

 

• Oulun paikallinen toiminta jatkuu ensi syksynä. Kesällä valtakunnal-

linen kiertue jalkautuu eri puolilla Suomea pidettäviin tapahtumiin. 

• Valtakunnallisten tempausten ja kampanjoiden ohella järjestetään 

koulutusviikonloppu kaksi kertaa vuodessa. 

• Lisätietoja toiminnasta ja mukaan tulemisesta osoitteesta 

www.changemaker.fi.

J an i  A h o s o la
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"Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden 
liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä 
liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän 
isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä 
ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he 
rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, 
sanoo Herra.
    Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa 
tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini 
heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. 
Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun 
kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei 
opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' 
Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, 
sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa 

enkä enää muista heidän syntejään."

Ap.t. 2: 1–13
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki 
yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, 
kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko 
sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, 
kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse 
kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja 
alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille 
puhuttavaksi.
    Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli 
tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä 
taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle 
kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, 
sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He 
kysyivät ihmeissään: "Eivätkö nuo, jotka puhuvat, 
ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme 
kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on 
täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä 
on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, 
Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, 
Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen 
seudulta, meitä on tullut Roomasta, toiset meistä 
ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme 
kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia 
- ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla 
kielellämme Jumalan suuria tekoja."
    He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he 
kyselivät toinen toiseltaan: "Mitä tämä oikein on?" 
Mutta jotkut pilkkasivat: "He ovat juovuksissa, 
makeaa viiniä täynnä."

Joh. 14: 15–21
Jeesus sanoi: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte 
minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän 
antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne 
ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. 
Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä 
tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy 
luonanne ja on teissä.
    En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. 
Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, 
mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette 
elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen 
Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka 
on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, 
se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka 
rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen 
hänelle itseni.

Jer. 31: 31–34 Sanan 
aika

Oli matkani viimeinen päivä Perussa. Osallistuin tuolloin messuun Liman luterilaisessa 
kirkossa. Astuessani kirkkoon eteisessä jaettiin jokaiselle Raamattu ja virsikirja. Menin 
kirkkosaliin ja istuuduin alas. Mietin miten ihmeessä ymmärtäisin jotain paikallisesta 
jumalanpalveluksen kulusta. Kirkon eteisestä kuului ruotsinkielistä puhetta ja saliin 
astui joukkio ruotsalaisia lähetystyöntekijöitä tulkin kanssa. Messu alkoi ja tunsin tul-
leeni kotiin. Messussa oli paljon tuttuja asioita, virsiä, rukousta, raamatunlukua, saarna, 
uskontunnustus, Isä Meidän -rukous, ehtoollinen ja Herran Siunaus.  

Eräs virsi jäi soimaan mieleeni. Löysin sen myöhemmin suomalaisesta virsikirjasta. 
Tuo virsi kuvastaa miksi tunsin itseni kotoisaksi kaukana vieraalla maalla. Virressä 454 
todetaan: ”Uskovia on paljon, ruumis on yksi, yksi seurakunta. Uskovia on paljon, ruu-
mis on yksi. Hän yhdistää meidät.” 

Tuo viimeinen lause päättää kaikki 5 säkeistöä: Hän yhdistää meidät. Vaikka olemme 
erilaisia, meillä on yhteinen usko, joka liittää meidät Kristukseen ja toisiimme, kuten 
apostoli Paavali kirjoittaa: ”Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus 
mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat 
yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, 
on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me 
olemme saaneet juoda samaa Henkeä. Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on 
tämän ruumiin jäsen.”

Olen päässyt ripille Kaivokselan kirkossa 1984. Tuolloin lauloimme konfirmaatiolau-
lussa ”Kosketa, Jumalan Henki, syvälle sydämeen. Sinne paina hiljaa luottamus Jeesuk-
seen”. Tuo virsi kertoo meitä yhdistävästä tekijästä. Pyhä Henki tuo Jumalan hyvyyden ja 
Kristuksen rakkauden meidän keskellemme.  Ilman eläväksi tekevää Henkeä emme voi 
uskoa emmekä lähestyä Kristusta. 

Pyhä Henki kutsuu meitä ja synnyttää meissä uskon ja uuden elämän.  Yhteisesti 
lausuttavassa apostolisessa uskontunnustuksessa todetaan: ”ja Pyhään Henkeen, pyhän 
yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnouse-
misen ja iankaikkisen elämän”. Meitä on paljon, Hän yhdistää meidät.

Juha vähäkaNgaS
Karjasillan seurakunnan pastori

Me erilaiset pienet tilkut 
liki toisiamme

Sunnuntai 12.6.
Päivän psalmi

Ps. 68:5–11
1. lukukappale

Jer. 31:31–34
2. lukukappale

Ap.t. 2:1–13
Evankeliumi
Joh. 14: 15–21

w w w.sxc . hu /  S t e p h e n E as to p
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakoniavihkimysmessu su 
12.6. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa piispa 
Samuel Salmi, liturgia Matti 
Pikkarainen ja avustaa Tiina 
Kinnunen. Kanttoreina Elias 
Niemelä ja Raimo Paaso. Ra-
diointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 14 Oulun tuomiokirkossa. 
Saarna ja liturgia Tiina Kinnu-
nen, avustaa Matti Pikkarai-
nen. Kanttoreina Raimo Paa-
so ja Elias Niemelä.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Saarna Ari-Pekka Metso, 
liturgia Jyrki Vaaramo, avus-
taa Anna-Mari Heikkinen. 
Kanttoreina Raimo Paaso ja 
Henna-Mari Sivula. Radioin-
ti Radio Pooki. 
Virsihartaus su 19.6. klo 12, 
Vanhassa kappelissa. Toimit-
taa Mirja Liikanen ja kantto-
ri Raimo Paaso.

Karjasillan seurakunta
Messu su 12.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, saarna Eeri-
ka Granlund, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Messu su 12.6. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Mirja-
mi Dutton, avustaa Asta Lei-
nonen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. 
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustavat teol. yo Anna 
Tausta, teol. yo Jarkko-Pekka 
Kärkkäinen, Jussi Rinta-Joup-
pi ja Esa Harju, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.
Messu su 19.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, saarna teol. yo 
Anna Tausta, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Konfirmaariomessu su 19.6. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat teol. yo Mikko Aal-
tonen, Johanna Rantala ja 
Kati Erkkilä, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.6. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa teol. yo 
Anna Tausta, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.

Tuiran seurakunta
Messu su 12.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Har-
ri Fagerholm, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. 
Messu su 12.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avustaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Lauri Kujala, avustavat Anna-
Leena Ylänne, Jaana Kumpu-
mäki ja Salla Heikkinen, kant-
torina Laura Kumpula. Pate-
niemi 1 -rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Lauri Kujala, avustavat 
Anna-Leena Ylänne, Jaana 

Kumpumäki ja Salla Heikki-
nen, kanttorina Laura Kum-
pula. Pateniemi 2 -rippikou-
luryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 13 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa ja kon-
firmoi Päivi Jussila, avustaa 
Terhi-Liisa Sutinen ja Pertti 
Keinänen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Pyhä Luukas 2 
-ekorippikouluryhmän kon-
firmaatio.
Iltamessu su 12.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. 
Viikkomessu ke 15.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttori-
na Tommi Hekkala. Musiikki-
avustus Ella Henriksson. 
Messu su 19.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. 
Messu su 19.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Hannu Ojalehto, kantto-
rina Saana Johnson. 
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Pasi Kurikka, avustavat 
Anna-Leena Ylänne, Sanna 
Parkkinen ja Marika Alakop-
sa, kanttorina Tommi Hekka-
la. Pyhä Luukas 3 -päivärippi-
kouluryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Riitta Louhelainen, saar-
na Sanna Parkkinen, avusta-
vat Matti Ketola ja Marika 
Alakopsa, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Rajakylä 3 -päi-
värippikoulun konfirmaatio.
Iltamessu su 19.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.
Viikkomessu ke 22.6. klo 20 

Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki.

Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, avus-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Päivärip-
pikouluryhmä.
Messu su 12.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen, saar-
naa Riitta Kentala,  kanttori-
na Lauri Nurkkala. Radiointi 
Radio Dei. Myllyoja-Hiukka-
vaara-Haapalehto -rippikou-
luryhmät.
Messu su 19.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 

YLI-II
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 10 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, avustaa 
Jouni Heikinheimo, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Kirk-
kokuoro. Päivärippikoulu-
ryhmä.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.

YLIKIIMINKI
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 10 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Päivärippikouluryhmä.
Messu su 19.6. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Messu su 12.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisamarja 

Stöckell.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 12.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Kaisa Säkkinen.
Konfirmaatiomessu su 
19.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, saarna 
Martti Heinonen, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. Konfirmoita-
vana kesän 1. leiririppikoulu-
ryhmä.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Lee-
na Brockman, kanttorina Kai-
sa Säkkinen. Konfirmoitava-
na kesän 2. leiririppikoulu-
ryhmä.

Kempele
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Maalismaa, avustaa Anu 
Ojala ja Pia Rättyä, kanttori-
na Marjo Irjala.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Pekka Re-
humäki, avustaa Jaakko Tuis-
ku ja Saija Kivelä, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Pekka Re-
humäki ja Arto Pisilä, kantto-
rina Tomi Heilimo.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 12.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Miia Seppänen ja Rii-
na Moilanen, kanttorina Kat-
ja Nauha. Mukana 50 vuotta 

sitten ripille päässeet.
Konfirmaatiomessu su 19.6 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Riina 
Moilanen ja Sanna Karjalai-
nen, kanttorina Marja Ainali.

Liminka
Messu helluntaina 12.6. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta.
Messu su 19.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttorina Mika
Kotkaranta.
Mukulamessu ja kesäiset 
lettukestit su 19.6. klo 17 
Vanamossa. Toimittaa Anna-
Maari Ruotanen. Mukana 
Varpuset-yhtye. Jumalanpal-
veluksen jälkeen letut, kah-
vit ja mehua. 

Lumijoki
Helluntain sanajumalanpal-
velus su 12.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava, avustaa Rai-
ner Väänänen. 
Messu su 12.6. klo 18 Kylmä-
länkylän kappelissa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Ossi Kajava. 
Tiekirkon avaus ja musiikki-
hartaus  ti 14.6. klo 19 kirkos-
sa. Alkuhartaus Jouni Heikki-
nen, puhe rovasti Jorma Nii-
nikoski, kirkkokuoro, Ossi Ka-
java ja Timo Ustjugov, urut. 
Kolehti Kärsämäen paanukir-
kon hyväksi.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 

Rukous
Rakas taivaallinen Isämme.

Kiitos Pyhän Hengen lahjasta.

Kiitos, että Henkesi tekee tänäkin päivänä

työtään maailmassa:

eksyneet kääntyvät omilta teiltään

sinun puoleesi,

syntiset löytävät Jeesuksen,

särkyneet tulevat ehjiksi ja sairaita paranee.

Anna Pyhän Hengen tuoda koteihin

rakkauden ja anteeksiannon mieltä.

Anna meidän olla sinun käytössäsi.

Kuule meitä Jeesuksen tähden.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran rukous 
tulevalle sunnuntaille.

Jouni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava, avustaa Rainer 
Väänänen.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
12.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sirpa Miettunen, kantto-
rina Tuomo Kangas.
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, kanttorina Tuomo 
Kangas. Konfirmoitavana rip-
pileiri 1. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Vesa Äärelä, kanttorina 
Taru Pisto.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Ta-
pio Kortesluoma, kanttorina 
Taru Pisto. Konfirmoitavana 
rippileiri 2.

Siikalatva
Jumalanpalvelus su 19.6. on 
vain Kestilän kirkossa. Kes-
tilässä on vainajien säilytys-
tilan ja huoltorakennuksen 
käyttöön siunaaminen. Ter-
vetuloa Kestilään. 

KeSTiLä
Messu helluntaina 12.6. klo 
10 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa hiippakuntasihteeri Pek-
ka Asikainen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.
Messu su 19.6. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Vainajien säily-
tystilan ja huoltorakennuk-
sen käyttöön siunaaminen. 
Toimittaa Erkki Piri, avustaa 
Perttu Kyllönen. Kanttorina 
Unto Määttä, avustaa kirkko-
kuoro. Ruokailu ja kirkkokah-
vit seurakuntakodissa.

PiiPPOLa
Messu helluntaina 12.6. klo 
10 Piippolan kirkossa. Toimit-
taa rovasti Jouko Lauriala, 
kanttorina Ulla Koskelo.

PuLKKiLa
Messu helluntaipäivänä 12.6. 
klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa rovasti Hannu Lau-
riala, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

PyHänTä
Messu helluntaina 12.6. klo 
13 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa hiippakuntasihteeri 
Pekka Asikainen, kanttorina 
Veijo Kinnunen.

RanTSiLa
Messu helluntaina 12.6. klo 
13 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa rovasti Hannu Lauriala, 
kanttorina Ulla Koskelo.

Tyrnävä
Messu su 12.6. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski. 50 vuotta sit-
ten ripille päässeiden kirkko-
pyhä.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.

TeMMeS
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 14 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski.

E l s i  S a l ovaa ra
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Kesäkahvila  
Cafe Krypta avataan 

tuomiokirkossa

Tänä kesänä Oulun tuomiokirkon kesäkahvila 
Café Krypta on auki entistä useammin ja en-
tistä pidempään. Kesäkahvila avaa ovensa kes-
kiviikkona 15. kesäkuuta ja on auki aina per-

jantaihin 12. elokuuta saakka. 
Café Krypta on auki maanantaista torstaihin kello 

11–18 ja perjantaisin kello 11–14. Kahvilan yhteydes-
sä järjestetään keskiviikkoisin käsitöiden tekemises-
tä innostuneille Kesäsilmukka-kerho kello 13–16 ja 
torstaisin järjestetään kerho kaikenikäisille kello 10–
11. Molempiin kerhoihin on vapaa pääsy.

Kahvilassa tullaan tarjoamaan edullisesti kahvia ja 
teetä sekä suurimmaksi osaksi itse leivottuja suolai-
sia ja makeita herkkuja. Aurinkoisen kesän sattuessa 
kahvista voi nautiskella myös tuomiokirkon kirkko-
tarhassa, jonne on katettu pöydät ja tuolit.

Tuotto ohjataan Suomen Lähetysseuran Tasaus-
kampanjalle, jonka pääkohteena on Nepal ja syrjityt 
ihmisryhmät, kuten vammaiset ja alakastiset. Kah-
vilatoiminnan järjestäjä, Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan lähetyssihteeri Raija Nissinen kertoo, et-
tä vammaisen lapsen koulutus ja ylläpito vuodeksi 
maksaa 300 euroa.

– Café Kryptasta saadun tuoton tavoitteena on saa-
da maksettua koulutus vuodeksi 25 henkilölle.

Kesän aikana Café Krypta antaa töitä kaikkiaan 
yhdeksälle Oulun kaupungin setelinuorelle ja sen li-
säksi työllistää yhden nuoren koko kesäksi.

ON SIIRTYNYT 
KESÄAIKATAULUUN

SEURAAVAT 
NUMEROT 

ILMESTYVÄT

23.6.,
7.7.

21.7.,
4.8. 
18.8.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 9.6. klo 14, Sara-
Wacklin koti. Ari-Pekka Met-
so.
Hartaus to 9.6. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Hartaus ke 15.6. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Tiina Kin-
nunen.
Hartaus to 16.6. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. 
Hartaus pe 17.6. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Sanan ja rukouksen piiri 
ma 20.6. klo 18, Maikkulan 
kappeli. Luemme raamat-
tua ja rukoilemme yhdessä. 
Laulamme ja juomme kahvit 
nyyttäri-idean pohjalta. Ma-
ria-Ritva Koivukangas p. 044 
3161 716
Miesten raamattupiiri ke 
15.6. klo 18–19.30, Karjasil-
lan kirkko. Kesäisin kokoon-
numme parillisten viikkojen 
keskiviikkona Karjasillan kir-
kon ryhmätyötilassa.

Oulujoen seurakunta
Sävelhartaus to 16.6. klo 19, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttorina ja 
säestäjänä Sanna Leppänie-
mi, Jorma Kärnä, laulu.
Sävelhartaus to 23.6. klo 
19, Oulujoen kirkko. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Kaka-
rakööri, johtajanaan Anna 
Haanpää-Vesenterä.

Musiikki ja kulttuuri
Musapäivät ti 14.6. klo 16.25, 
Raatissa seurakuntien bändi-
kämpillä 11–14-vuotiaille ty-
töille ja pojille. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset nuori-
somuusikko Esa Rättyä 040 
5747 125 tai esa.rattya@evl.
fi. Mukaan otetaan 7 ensim-
mäisenä ilmoittautunutta.

Oulujoen seurakunta
yLiKiiMinKi
Kesäillan musiikkihetki to 
9.6. klo 20, Ylikiimingin kirk-
ko. Pohjan Sotilassoittokun-
nan puhallinkvintetti.
Kesäillan musiikkihet-
ki to 23.6. klo 20, Ylikiimin-
gin kirkko. Markus Rahko, 
euphonium, Anne Rahko-Lei-
no, piano ja urut.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Aikoja annamme vain 
uusille asiakkaille. Aikoja on 

rajoitetusti ja vastaanottotoi-
minta on keskitetty yhteen 
paikkaan.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUULOVAMMAISET
Hietasaaren kesäilta to 9.6. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Hartaus, ulko-
pelejä yhdessä, makkaran-
paistoa ja kahvit.

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten retki Pie-
tarsaareen 16.–18.8. Tutus-
tumme perinteikkään kau-
pungin menneisyyteen ja 
nykypäivään sekä kuljemme 
upeissa historiallisissa puu-
tarhoissa ja puistoissa pai-
kallisoppaiden johdolla. Läh-
tö tiistaina 16.8. klo 9. Paluu 
torstaina 18.8. n. klo 16 Ret-
ken hinta 110 € / hlö sisältäen 
majoituksen hotellissa 2 hen-
gen huoneissa, puolihoidon 
ja monipuolisen matkaohjel-
ma. Retken vetäjinä toimi-
vat diakoniatyöntekijät Pau-
la Mustonen ja Liisa Rahko-
la. Sitovat ilmoittautumiset 
23.6. mennessä näkövam-
maistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustoselle p. 050 4305 
178 tai diakoniakeskuksen 
toimistoon p. (08) 3161 321. 

PÄIHDETYö
Naistenryhmä pe 10.6. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus.
Naistenryhmä pe 17.6. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 

Tuiran seurakunta
Kesäkerho to 16.6. klo 13, 
Tuiran kirkko. Vieraana ni-
mikkolähettimme Ville Typ-
pö Etu-Aasiasta. Tervetuloa 
tapaamaan häntä ja kuu-
lemaan työn ajankohtaisia 
kuulumisia.

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Isä-lapsiparkin kesäpäivä 
ma 13.6. klo 17–20, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus s. 15.

yLiKiiMinKi
Kesäperhekerho ke 15.6. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Ulkoilua ja mukavaa yh-
dessäoloa.
Kesäperhekerho ke 22.6. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Ulkoilua ja mukavaa yh-
dessäoloa.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ma 13.6. klo 
13.30, Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 15.6. klo 10, In-

tiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ma 20.6. klo 
13.30, Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 22.6. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kesäkerhot: Ks. 
ilmoitus s. 16.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelijaa, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kesäkerhot: Ks. 
ilmoitus s. 16.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kesäkerhot: Ks. 
ilmoitus s. 16.

Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiri 15.–18.8. 
Juumassa, etusija tuomio-
kirkkoseurakuntalaisilla. Il-
moittautuminen yhteisten 
seurakuntapalvelujen toimis-
toon p. (08) 3161 340 ma-pe 
klo 9–16 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Leirin vetä-
jinä toimivat Heidi Karvonen, 
040 574 7091 ja Jyrki Vaara-
mo 050 433 4108. Ilmoittau-
tumiset 31.7. mennessä. Lei-
rin hinta on 62 euroa.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan 
perheleiri 1.–3.7. Rokualla. 
Etusijalla Karjasillan seura-
kuntalaiset. Hinta aik. 39 €, 
4–18-v. 19,50 € ja alle 4-v. il-
maiseksi. Hintaan sis. matkat, 
majoitus täysihoidolla ja va-
kuutukset Oulun ev.lut.seu-
rakuntien jäsenille. Leirillä 
mukana pastori Olavi Mäke-
lä, diakoniatyöntekijä Sirpa 
Kemppainen ja lastenohjaa-
jat Auli Kipinä ja Maria-Rit-
va Koivukangas. Ilmoittautu-
minen yhteiseen seurakun-
tapalveluun 10.6. mennessä  
p.  (08) 3161 340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan perhe-
leiri 11.–13.7. Rokuan leiri-
keskuksessa. Leirillä mahdol-
lisuus ulkoilla, uida, askarrel-
la, leikkiä, rentoutua ja hil-
jentyä. Leirille etusija Tuiran 
seurakunnan alueella asu-
villa. Ilmoittautumiset 23.6. 
mennessä yhteisiin seurakun-
tapalveluihin p. (08) 316 1340 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Leirin hinta aikuisil-
ta  46 euroa, 4–18-v. 23 eu-
roa (sisarukset 25 % alennus) 
ja alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Hintaan sisältyy matkat, ma-
joitus ja ruokailut sekä tapa-
turmavakuutus Oulun ev.-lut. 
seurakuntayhtymän jäsenille. 
Leirin vetäjinä toimivat dia-
koniatyöntekijät Raija Yrjölä 
p. 040 5747 093 ja Sami Riipi-
nen sekä lastenohjaaja Sirk-
ka-Liisa Lindvall. Ilmoittau-

tuneille lähetetään leirikirje.
Tuiran seurakunnan nuor-
ten eläkeläisten leiri 9.–12.8. 
Juumassa. Etusija tuiralaisilla. 
Ilmoittautuminen yhteisten 
seurakuntapalvelujen toi-
mistoon (08) 3161 340 ma-pe 
klo 9–16 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Leirin vetä-
jinä toimivat Saila Luukkonen 
ja Eeva-Maria Laitinen. Leirin 
hinta on 62 euroa.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
Mattojen keräys käynnis-
sä! Mikäli sinulla on ylimää-
räisiä, puhtaita mattoja jem-
massa, jotka haluaisit lahjoit-
taa eteenpäin, niin otamme 
niitä mielellämme vastaan. 
Voit toimittaa matot tors-
taisin Heinätorin seurakun-
tatalolle torstaisin klo 17–
19 välisenä aikana. Nyt si-
nulla on siis mahdollisuus 
päästä ylimääräisistä ma-
toista näppärästi eroon ja 
tehdä varastoon tilaa. Kii-
tos jo etukäteen! Lisätietoja:  
mari.tuokkola@evl.fi tai jouni. 
heikinheimo@evl.fi.
Kaikenikäisten kesäkeidas ti 
14.6. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kesäkeidas al-
kaa yhteisellä hartaushetkel-
lä, jonka jälkeen mehulle ja 
kahville. Jokaisessa kesäkei-
taassa puuhaamme yhdessä, 
juttelemme, leikimme ja lau-
lamme. 
Sinkkuilta tiistaisin klo 18–
20, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Ks. ilmoitus s. 15.
Café Krypta avaa ovensa ke 
15.6. klo 11, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Lue juttu si-
vulta 14.
Naisten ilta Hietasaaressa 
ma 20.6. klo 18, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ko-
koonnumme samaan aikaan 
seuraavina päivinä: 20.6., 
4.7., 18.7. ja 1.8. Illoissa on yh-
dessäoloa vapaasti keskustel-
len, makkaran paistoa (omat 
eväät mukaan). Tarjolla kahvi 
ja tee, saunomismahdollisuus 
ja iltahartaus. 
Opastetut Oulun hautaus-
maan kierrokset maanan-
taisin 20.6.–22.8. klo 18–20. 
Lue juttu sivulta 15.

Karjasillan seurakunnan perheleiri 
1.–3.7. Rokuan leirikeskuksessa 

Etusijalla Karjasillan seurakuntalaiset. Hinta 
aikuisilta 39 euroa, 4–18v. 19,50 euroa ja 
alle 4-v. ilmaiseksi. Hintaan sisältyy matkat, 
majoitus täysihoidolla ja vakuutukset Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Leirillä mukana 
pastori Olavi Mäkelä, diakoniatyöntekijä Sirpa 
Kemppainen ja lastenohjaajat Auli Kipinä ja 
Maria-Ritva Koivukangas. 
Ilmoittautuminen 10.6. mennessä, p. (08) 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo

Lapset ja 
lapsiperheet

A r k i s to  /  Ty t t i  Pää k kö n e n

Tuija Rapakko nautti viime kesänä kahvia kirkkotarhassa.
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Hautausmaa- 
kierrokset ovat  

retkiä menneeseen

Kesällä järjestettävillä opastetuilla hautaus-
maakierroksilla Oulun ja Oulujoen hauta-
usmailla tutustutaan oululaisten suurmies-
ten ja -naisten historiaan.

Ammattitaitoisten oppaiden johdolla toteutetut 
kierrokset ovat maksuttomia eikä erillistä ilmoit-
tautumista tarvita. Kierros kestää noin kaksi tuntia 
ja sateisella säällä on syytä ottaa sateenvarjo mu-
kaan. Hautausmaakierroksen järjestävät Oulun ev.-
lut. seurakunnat ja Oulun seudun oppaat ry.

Oulun hautausmaalla Intiössä tutustumiskier-
rokset järjestetään kello 18–20 joka maanantai 20.6. 
lähtien aina maanantaihin 22.8. saakka. Liikkeelle 
lähdetään Oulun hautausmaan pääportilta osoit-
teesta Kajaanintie 1.

Kierrokset käydään läpi erilaisilla teemoilla, ku-
ten ”siveltimellä ja sulkakynällä”, ”sodan ja rauhan 
sankareita” sekä ”leipää ja sirkushuveja”. Aiempi-
en vuosien suuren suosion vuoksi tänä kesänä kier-
roksille on varattu kaksi opasta, mikäli lähtijöitä 
on yli 20. 

Oulujoen hautausmaalla on opastettuja kävely-
kierroksia viitenä kesätorstaina kello 17.30–19. Kier-
rokset järjestetään 16.6., 23.6., 7.7., 21.7. ja 4.8. Opas-
tetulla kierroksella tutustutaan hautausmaan lisäk-
si myös Oulujoen yli satavuotiaaseen, Pohjois-Suo-
men ainoaan säilyneeseen puujugendkirkkoon se-
kä pappilaan. Lähtöpaikkana on Oulujoen kirkon 
ja hautausmaan pysäköintialue osoitteessa Oulujo-
entie 69. 

Hautausmaakierroksen jälkeen Oulujoen kirkos-
sa järjestetään Kesäillan musiikkihetkiä 16.6., 23.6. 
ja 4.8. Oulujoen pappilassa puolestaan pidetään 
21.7. oleva Kesäillan musiikkihetki. Poikkeuksena 
musiikkihetkien keskellä on 7.7. järjestettävä perin-
teinen hautausmaahartaus. Kaikki tilaisuudet alka-
vat kello 19 ja kävelykierrokseen osallistuvat ehtivät 
halutessaan hyvin osallistua myös Kesäillan mu-
siikkihetkiin tai hautausmaahartauteen.

Sinkkuillat 
tiistaisin klo 18–20 

Hietasaaren kaupunki-
leirikeskuksessa 

Yhdessäoloa nuotion 
äärellä, kahvi- ja teetar-
joilu, hartaus sekä mah-
dollisuus makkaran-
paistoon (omat makka-
rat mukaan) ja sauno-
miseen. 

kuva: www.sxc.hu, 2011

Oulujoen kirkossa
to 16.6. klo 19  Jorma Kärnä, laulu • Sanna Leppäniemi, urut 
  hartaus Jukka Joensuu
to 23.6. klo 19  Kakarakööri. Joht. Anna Haanpää-Vesenterä 
  Sanna Leppäniemi, piano • hartaus Ilkka Mäkinen
to 4.8. klo 19  Eeva Holappa, laulu ja viulu • Lauri Nurkkala, urut 
  hartaus Riitta Kentala

Oulujoen pappilassa
to 21.7. klo 19  Ismo Hintsala, piano • hartaus Jukka Joensuu

Yli-Iin kirkossa
ke 13.7. klo 19  Ylikiimingin puhaltajien nuorten yhtye 
ti 26.7.  klo 18.30  Virsilauluilta.
ke 10.8. klo 19  Henna-Mari Sivula, laulu • Aino Juntunen, urut

Ylikiimingin kirkossa
to 9.6. klo 20  Pohjan Sotilassoittokunnan puhallinkvintetti 
to 23.6. klo 20 Markus Rahko, euphonium • Anne Rahko-Leino, piano ja urut  
to 30.6. klo 20 Virsin, lauluin, psalttarein. Stephanie ja Nathan Archer.  
  Taru Pisto, nokkahuilu, psalttari, laulu, käsirummut ja urut 
to 7.7. klo 20  Ruohonkorren lailla. 
  Jaana Pöllänen, laulu • Ville Uusitalo, säestys
  vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa
to 21.7. klo 20 Veli-Matti Rautakoski, laulu • Jenni Rautakoski, piano ja urut
to 28.7. klo 20 Ylikiimingin puhaltajien nuorten yhtye 
to 11.8. klo 20 Risto Juntunen, laulu • Aino Juntunen, piano ja urut
to 18.8. klo 20 Juho Nissi, sello • Outi Nissi piano

Kesäillan musiikkia

Yhteinen juhannusjuhla 
pe 24.6. 

Hietasaaren kapunkileirikeskuksessa

Juhannusjuhlan talkoot alkaen klo 14. Valmiste-
lemme illan juhannusjuhlan. Talkoolaisia tarvitaan 
keittiöön, myyntipisteiden järjestelyyn, myyntiin, 
penkkien kantamiseen, äänentoistoon, makkaran-
paistoon, siivoukseen yms. Otamme myös vastaan 
kakkuja, pullia ja muita leivonnaisia myytäväksi 
juhlassa lähetystyön hyväksi. Tule tekemään hom-
mia yhdessä!

Juhannusjuhla alkaa klo 18 lipunnostolla ja seu-
roilla, joissa puhuu nimikkolähetti Leena Pasanen. 
Musiikkia esittävät Sari ja Leo Louhivaara. Tulkka-
us viittomakielelle. Buffet aukeaa seurojen jälkeen 
noin klo 18.45. Tarjolla pannukakkua, makkaraa ja 
lahjoituksena saatuja leivonnaisia, kahvia, teetä ja 
mehua. Tuotto Oulun ev.-lut. seurakuntien lähetys-
työlle.

Isä-lapsiparkin kesäpäivä 
maanantaina 13.6. klo 17–20 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Tapahtuma on avoin kaikille isille ja heidän alle kou-
luikäisille lapsilleen. Ohjelmassa vapaata oleilua ja 
mahdollisuus makkaranpaistoon (omat makkarat mu-
kaan). Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Oulun kau-
pungin perhepalvelun kanssa.

Suvenjuhla 
torstaina 9.6. 
klo 17 alkaen

Myllyojan 
asukastuvalla 

Aluksi kahvit, arpoja, 
tarjouslippuja Yrjänäi-
sen puutarhalle. Klo 18 
puheita, musiikkia, ru-
noja, yhteislauluja. 

Tilaisuuden järjestää 
Myllyojan suuralueen 
yhteistyöryhmä, Yrjä-
näisen puutarha, Hin-
tan Martat ja Oulujoen 
seurakunta.

Tuomiokirkossa 
avoimet ovet 

Opas paikalla 
joka päivä klo 10–21 

aina 4.9. saakka.

Talkoolaisia kaivataan 

Tarvitsemme vielä runsaasti talkoolaisia Herättäjuhlil-
le 8.–10.7. Tarjolla on monenlaista tehtävää juhla-alu-
een rakentamisesta pöytien siistimiseen ja liikenteen-
valvontaan. Ilmoittautuminen joko nettisivujen kaut-
ta www.oulunherattajajuhlat.fi/ilmoittaudu_talkoisiin 
tai puhelimitse Heikki Kaikkoselle, p. 040 5025 010.

Kirjavirtaa Pappilassa!
K i r j a l l i s u u s p i i r i  l u k e v a i s i l l e ,  s i i s  m e i l l e  k a i k i l l e ,

 K a s t e l l i n  k i r k o n  p a p p i l a s s a  k e s k i v i i k k o i s i n  k l o  1 8

24.8.
Peter Franzén: Tumman veden päällä

Eve Hietamies: Yösyöttö

21.9.
Claudie Galley: Tyrskyt

Tahmina Anam: Kulta-aika

19.10.
F.M. Dostojevski: Peluri (suom. 2009)

Juhani Aho: Yksin

16.11.
Kathryn Stockett: Piiat

Miina Savolainen: Maailman ihanin tyttö

14.12.
Ville Kaarnakari: Operaatio Ûbung-42

Antti Tuuri: Rata

Lukeminen on hyvä harrastus. Se synnyttää ajatuksia, pohdintaa, 
kysymyksiä ja keskustelukumppanin tarpeen. 

Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toivomasi foorumi. 
Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, 

kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi eteen.
Avaa kirja ja lue, anna itsellesi aikaa ja jaa lukukokemuksiasi Kastellin kirkon 

pappilassa, kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. Siellä nähdään! 

Lisätietoja antaa pastori Juha Vähäkangas, p. 040 5747 158, juha.vahakangas@evl.fi.

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra

Herättäjäjuhlien 
talkoolaisten majoitus

Herättäjäjuhlien talkoomajoitusta tar-
vitsevan on ilmoittauduttava ennak-
koon majoitussihteeri Mikko Ylävaaral-
le, p. 044 3161 771 tai sähköpostilla ma-
joitus@oulunherattajajuhlat.fi 17.6. klo 
16 mennessä. Näille ennakkoon ilmoit-
tautuneille talkoolaisille järjestetään 
majoitus herättäjäjuhlille ja niiden val-
misteluiden ajaksi.

Oulujoen 
kirkossa  

avoimet ovet

arkipäivisin klo 10–13 
31.8. saakka.
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enot oulussa 9.–23.6.2011M

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300
 
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Kirkolliset toimitukset

Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma-pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi Diakoniakeskus 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 316 1321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Daniel Jooa 
Julius Kuntola, Viljami Oliver 
Kuronen, Lilja Anni Kristiina 
Österberg. 
Karjasilta: Selina Linnea Ho-
sionaho, Henrik Jouko Kris-
tian Jauhojärvi, Eelis Arttu-
ri Juola, Meeri Linda Helena 
Kakko, Eemeli Henrikki Kata-
ja, Minea Emilia Mikontytär 
Kauppinen, Viola Anna Bea-
ta Räihä, Petra Elviira Sarajär-
vi, Eemi Kalevi Stenudd, Ju-
lius Mikael Törmänen, Maija 
Emilia Alatalo, Neea Johanna 
Katariina Jaakkola, Silva Daa-
lia Jurvelin, Maria Emilia Kor-
piaho, Otto Elias Kyntömaa, 
Liinus Lassi Lampinen, Viena 
Tuulia Laurila, Joonas Nooa 
Tapani Lehtonen, Elena Lau-
ra Linnea Peura, Ella Aino Oli-
via Ryönänkoski, Linus Sakari 
Saukkonen, Venla Kaisa Elina 
Teurajärvi, Emmi Maria Kat-
riina Vihattula.
Tuira: Otto Oscar Heikkinen, 
Vertti Lauri Kauko Hellsten, 
Peetu Jonatan Juntunen, Kal-
le Johannes Jylhä-Ollila, See-
mus Aarni Mattias Leppälä, 
Kiira Talvikki O´Brien, Beata 
Kukka Eliina Pennanen, Aada 
Elviira Perttula, Laura Anna 
Mari Peurasaari, Veeti Ran-
tala, Veera Aliisa Rehu, Vil-
jami Joonas Juhani Rytilah-
ti, Minja Maria Emilia Saa-

rinen, Nico Johannes Tapio, 
Nanna Selina Ukkola, Netta 
Sofi Katariina Härkönen, Vii-
vi Sofia Kenttä, Miikkael Er-
nesti Koskelo, Kalle Manu Ja-
mes Kääriäinen, Mikael Mat-
ti Arvid Lehtonen, Janna-Ka-
rita Hannele Lesonen, Joose 
Jaakko Oskari Malvisto, Aaro 
Eino Oskari Manninen, Mari-
anne Ellen Auroora Nousiai-
nen, Eero Juha Eemeli Onte-
ro, Saaga Aurora Pelkonen, 
Miko Olavi Armas Pyhäjärvi, 
Iida Maria Pähtilä, Daniel Je-
remias Rauhala, Sofia Inkeri 
Saarnivala, Aaron Sebastian 
Syrjälä, Vilho Artturi Telkki, 
Vilma Elisa Typpö.
Oulujoki: Silja Aurora Ker-
kelä, Miikka Heikki Leipivaa-
ra, Inka Alina Lohilahti, Aa-
tu Lenni Arhippa Räihä, An-
ni Emilia Varpainen, Nelli Ma-
ria Anttiroiko, Paavo Eemeli 
Heikkinen, Mette Elle Victo-
ria Koistinen, Ossi Valdemar 
Moilanen, Julius Juhani Pit-
käkangas, Heidi Alexia Py-
ky, Anu Helena Tampio, Aa-
tos Antti Alvari Terho, Olivia 
Elle Anneli Vaarapalo.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mika Henrik-
ki Koski ja Eevakaisa Kristii-
na Väisänen, Tuomas Juha-
ni Alasaarela ja Venla Vana-
mo Tornberg, Heikki Antero 

Karjasillan seurakunnassa
Kesäinen tapaaminen päiväkahvien ja yhdessäolon 
merkeissä

ma 13.6. klo 12 Maikkulan kappelissa 
ma 13.6. klo 14 Caritas-kodissa
ti 14.6. klo 14 Höyhtyän palvelukeskuksessa
to 16.6. klo 13 Kaukovainion kappelissa
ke 22.6. klo 13 Kastellin kirkossa.
Mukana diakoniaopiskelija Tiia Pätsi.

Tuiran seurakunnassa
Yhteislaulua, kahvitarjoilu ja kesäistä ohjelmaa

to 9.6. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Mukana diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen.

Oulujoen seurakunnassa
Kerhot kokoontuvat torstaisin joka toinen viikko 
heinäkuun loppuun asti. Ohjelmassa kahvittelua ja 
yhdessäoloa.

9.6. klo 13 Myllyojan seurakuntatalon 
ystävänkamarissa
9.6.  klo 13 Yli-Iin seurakuntatalossa 
16.6. klo 11 Ylikiimingissä vanhustentalon 
kerhohuoneessa 
16.6. klo 13 Huonesuon seurakuntakodissa.

Eläkeläisten 
kesäkerhot Nauha ja Leena Kaarina Jau-

ho, Janne Artturi Karhunen 
ja Sanna Piritta Pyhäluoto.
Karjasilta: Mikael Juhana 
Turtinen ja Anna Karoliina 
Satomaa, Mika Kristian Ma-
linen ja Eeva Aino Tuulia Vat-
jus, Juha Antti Perälä ja Virpi 
Hannele Pudas, Juha Tapani 
Timonen ja Kirsi Maria Höyh-
tyä, Olli-Pekka Lehtonen ja 
Juuli Johanna Aleksandra 
Eskola, Matti Juhani Peura 
ja Janita Jenna Susanna Iko-
nen, Vesa Antero Taivalkoski 
ja Niina Katariina Jarva, Juha 
Kari Tuomisalo ja Kaisa Jenni 
Juulia Malkamäki.
Tuira: Kalle Matias Yrjänä ja 
Saara Johanna Vihelä, Tuomo 
Sakari Kamula ja Laura Hele-
na Makkonen, Mikko Reijo 
Tapio Karjalainen ja Jonna 
Katariina Suhonen, Matti Ju-
hani Yli-Olli ja Tuuli-Maaria 
Lapp, Juha Veikko Toivonen 
ja Elina Maria Tuulia Pernu, 
Marko Olavi Niemelä ja Mer-
ja Helena Huovinen, Mikko 
Oskari Kyllönen ja Tuire Irme-
li Kilponen, Tatu Anton Yliko-
tila ja Anna Maija Katariina 
Parviainen.
Oulujoki: Marko Juhani Iha-
lainen ja Tiina Johanna Torn-
berg, Jukka Antero Kyröläi-
nen ja Päivi Johanna Valko-
nen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aili Aliina Pih-
kakoski 86.
Karjasilta: Kyllikki Keso s. 
Rauhala 85, Jyrki Leevi Einari 
Lehtiniemi 39, Heikki Leo Uo-
levi Linne 89, Juho Viljo Vii-
nikka 94, Sirkka Rauha Mar-
jatta Kanniainen s. Aaltonen 
90, Anna Elisabet Käckman s. 
Poutiainen 94, Ida Maria Siro-
la s. Poutanen 97, Salme Mar-
jatta Taskila s. Pärkkä 59.
Tuira: Kerttu Kyllikki Nikki-
nen s. Suua 67, Helvi Marjat-
ta Rytky s. Vallin 93, Silia Ai-
li Marjatta Tuomela s. Kvist 
82, Aune Maria Marttila s. 
Rasvala 64, Pentti Kullervo 
Määtänniemi 68, Pertti Mat-
ti Wunsch 71.
Oulujoki: Aura Pauliina An-
nanpalo s. Ollikainen 81, Uu-
no Henrik Kleemola 70, Hel-
li Katariina Martinmäki s. La-
pinlampi 93, Fanni Maria Tep-
po s. Rautio 89, Riitta-Liisa 
Kyllikki Veikkola 56, Maija Lii-
sa Margareeta Hilli s. Jääske-
lä 76, Lyyli Dagmar Jämsä 88.
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Kirkkoherranvirasto 

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

ma-ti ja pe klo 10–15 
ke klo 10–14
to klo 10–17

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

17

eurakunnissa tapahtuu 9.–23.6.2011

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto
S
Kirkkoherranviraston 
palvelu kesän ajan 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

Kukkien istutus sankarihau-
doille pe 10.6. klo 10. Muka-
na rippikoululaisia ja veteraa-
nien edustajia. Kahvitarjoilu 
seurakuntasalissa istuttami-
sen jälkeen. 

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

A ar o Ku k ko h ov i

Helluntain sanajumalanpal-
velus su 12.6. klo 10 kirkossa.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 12 kirkossa.
Päiväkerhot kesätauolla.
Rippileiri: 6.–10.6 olemme 
rippileirillä, virasto auki nor-
maalisti.
Diakonia: Ti 14.6. klo 9–16 
Eu-ruokien jako työttömille 
ja pienituloisille Lukkarinkan-
kaan kerhohuoneella, Touko-
lantie 3. Lisätietoja Marjolta 
p. 045 6381 973.
Lumilyhdyn hartaus ke 15.6. 
klo 14.
Kirkkoneuvoston kokous ke 
15.6. klo 18 virastossa.
Kyrön sukutapaamisen sä-
velhartaus la 18.6. klo 18 kir-
kossa, pianistina Risto Kyrö.
Päiväleiri 6–9-vuotiaille ke 
22.6. klo 11–15 seurakuntata-
lolla. Toimimme sisällä ja ul-
kona. Päiväleirille ei tarvit-
se ilmoittautua eikä se mak-
sa mitään! Tule ja ota kave-
risikin mukaan! Ota mukaan 

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

Virasto 
(08) 387 172
Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
(08) 387 512 
Kirkko 
(08) 387 336 
Srk-talo 
(08) 387 395
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 12.6. klo 14.30 Eeva Hol-
milla, Ojakuja 2.
Raamattu- ja rukousilta ti 
14.6. klo 18 srk-salissa.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 kirkossa.

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Nuotioilta ke 15.6. klo 18 Jo-
kelan koululla Jokikylässä. 
Ohjelmassa makkaranpaistoa 
ja kahvittelun lomassa yhteis-
laulua ja iltahartaus.
Tule talkoolaiseksi Haukipu-
taan lähetysjuhlille 2.–4.9. 
Jokainen talkoolainen saa 
juhlapaidan. Talkoolaiseksi 
voit ilmoittautua kirkkoher-
ranvirastossa, seurakuntako-
deilla, soittamalla lähetys-
sihteerille p. 040 5014 764 tai 
netissä www.oulunhiippa-
kunnanlahetysjuhlat.fi. Voit 
valita itsellesi sopivimman 
päivän, jolloin voit työsken-
nellä talkoolaisena. Talkoo-
vuoro voi olla esim. 2 tun-
tia. Lisätietoja lähetyssihtee-
ri Helena Ylimaulalta p. 040 
5014 764.
Ekaluokkalaisten oma lei-
ri syksyllä 2011 ekaluokan 
aloittaville tytöille ja pojil-
le 13.–14.8 Isoniemen leiri-
keskuksessa. Leirin hinta 10 
€ / osallistuja. Ilmoittautumi-

Kesänaukioloajat
31.8. saakka

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Juhannusjuhla Luurinmut-
kassa Utajärvellä pe 24.6. 
klo 18. Bussikuljetus Kempe-
leestä ja Oulunsalosta. Tar-
kemmat tiedot 23.6. Rauhan 
Tervehdyksessä.
Seurakuntapiirin kesäret-
kelle Hailuotoon ilmoittau-
tuneet: lähtö Kirkonkylän 
srk-kodilta to 16.6. klo 9.15. 
Lisätietoja Leenalta, p. 040 
7790 365.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 10–
13. Kirpputorin kesätempaus 
to 9.6. klo 14–17. Kirpputori 
jää kesätauolle 18.6. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Murron ry:n kesäseurat, HPE, 
su 12.6. klo 18 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkko, kuunnel-
tavissa Kempeleen srk:n net-
tiradiosta. Seurat su 19.6 klo 
16 ry:llä. 

Toukosiunaukseen kokoonnuttiin Salli Mäkelän pihamaalle tiistaina 
24. toukokuuta. Esikoululaiset saivat kylvää auringonkukan siemenet 
muhevaan multaan.

nen www.alakkonäämua.fi  
=> leireille ilmoittautuminen 
-sivuston kautta 5.8. mennes-
sä. Osallistujille lähetetään 
leirikirje ja osallistujakortti.
Haukiputaan kirkko toimii 
tiekirkkona 6.6.–26.8. ja on 
avoinna yleisölle maanantais-
ta perjantaihin klo 10–18, jol-
loin myös kirkon oppaat ovat 
paikalla.
Kellonkartano: Helluntaijuh-
lat 11.–12.6., la klo 14, 16 ja 
18, su klo 13 Kartanon kirkko 
ja klo 15 helluntaiseurat, Ter-
hi ja Pentti Smeds, heprean-
kielen kurssi 17.–18.6., tiedus-
telut Anja Röpelinen p. 050 
3767 387, Kartanon kirkko su 
19.6. klo 13, Jaakko Lounela.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Seurat su 19.6. klo 17 
ry:llä. Kello: Helluntaiseurat 
la 11.6. klo 18 ry:llä ja su 12.6. 
klo 13 ry:llä, HPE su 12.6. klo 
18 Kellon srk-kodissa. Joki-
kylä: Nuotioilta pe 10.6. klo 
18.30 Hanna ja Reima Nie-

melällä, seurat su 19.6. klo 
16 ry:llä.
Kastettu: Atte Arvo Juha-
ni Rimpeläinen, Joona Kris-
tian Palosaari, Svante Oliver 
Manninen, Aino Edit Kaarina 
Juntunen, Lilli Amanda Ran-
takallio, Edith Aino Ilona Lo-
hilahti, Ilari Eemil Patala, Au-
ra Silva Sofia Laukkanen, See-
lia Aaria Vilhelmiina Similä, 
Sointu Elli-Maarit Lepinoja,
Arttu Johannes Meriläinen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Pekka Matias Lämsä ja Taru 
Susanna Aho.
Kuolleet: Sanna Katariina 
Pohjamo 95, Uuno Aukus-
ti Suomela 95, Martta Eliina 
Huotari 93, Impi Elisabet Ar-
hippainen 91, Kerttu Annikki 
Ukkola 85, Toini Valpuri Saa-
rela 85, Viljo Johannes Pietilä 
83, Timo Aleksanteri Pohjo-
nen 66, Veikko Johannes Tuo-
maala 49.

Kesän stereorippileirin 
molemmat ryhmät konfirmoidaan

sunnuntaina 19.6. Haukiputaan kirkossa

1. leiririppikouluryhmä konfirmoidaan klo 10 al-
kavassa messussa, jonka toimittaa Leena Brock-
man, saarna Martti Heinonen ja kanttorina Kai-
sa Säkkinen. 

2. leiririppikouluryhmä konfirmoidaan klo 14 al-
kavassa messussa, jonka toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Leena Brockman ja kanttorina Kaisa 
Säkkinen. 

Vanhemman väen leiri 
4.–8.7. Isoniemen leirikeskuksessa 

Ilmoittautumiset pe 17.6. mennessä diakoniatoi-
mistoon perjantaisin klo 9–11 p. (08) 5472 636. 
Paikkoja myös päiväkävijöille. Leirimaksu 20 €, 
päiväkävijöille 15 €. Leirillä mahdollisuus jalka-
hoitoon. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Murron rauhanyhdistys: Ke-
säseurat la 11.6. klo 18 ry:llä. 
kesäseurat su 12.6. klo 13 
ry:llä klo 18 HPE Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa Kem-
peleessä, kirkkokahvit ja ilta-
hartaus ry:llä. Seurat su 19.6. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Sofia Nea Susanna 
Huotari, Emilia Kerttu Kaari-
na Lääkkö, Iisa Jemina Näyk-
ki, Saaga Auroora Moilanen, 

Enni Beata Emilia Koskela, 
Eedit Helmiina Ojala, Juho 
Petteri Kähkönen, Niilo Ilma-
ri Kukkonen, Lauri Johannes 
Heikkala, Siiri Martta Mari-
anne Rajala.
Vihitty: Eero Antero Tarak-
kamäki ja Riikka Hannele 
Puttonen. Kari Johannes Sal-
mela ja Tarja Katariina Matin-
lompolo.

Kesäiset perhekahvilat 

ovat auki lapsiperheille kesällä Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa ja Keskustan seurakuntatalolla kes-
kiviikkoisin klo 9.30–11 (15.6., 22.6., 29.6., 3.8., 10.8., 
16.8. (huom. ti!) ja 24.8.)

Tervetuloa leikkimään ja tapaamaan ystäviä!

Pienten koululaisten kesäkerhot 
tämän kevään 1.–2.-luokkalaisille  

6.6.–1.7. ja 1.–10.8. Keskustan seurakuntatalolla ja Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. Kerhot kokoon-
tuvat ma-pe klo 9–15 paitsi juhannusaattona. Kerhot 
ovat maksuttomia, omat eväät mukaan!

Kerhoihin ei ole ilmoittautumisia, mutta toivomme, 
että ensimmäisellä kerralla huoltaja kävisi saattele-
massa kerhoon ja täyttämässä henkilötietolomakkeen.
Jos kerhopisteeseen tulee yli 50 kerholaista, etusijal-
la ovat ne lapset, joiden molemmat vanhemmat ovat 
töissä. 

Lisätietoja lapsityönohjaaja Saija Kivelältä 
p. 040 7790 375

Nuorten nuotioillat 
pappilan pihalla

perjantaisin klo 20–23
17.6., 1.7., 22.7.

Kesätoimintaa 
varhaisnuorille

Lisätietoja: www.evl.fi/
srk/kempele/nuoret.htm

Seurakuntaretki Hengen uudistuksen 
kesäpäiville Rovaniemelle 5.–7.8.

Retken hinta yöpymisineen n. 130 euroa. Tarkemmat 
tiedot seuraavassa lehdessä. Ilmoittautumiset p. (08) 
5614 522 / Sari tai marja-liisa.jaaskelainen@evl.fi.

eväsleivät, muut syötävät 
saat leiriltä. Päälle vaatteet, 
joilla pärjäät sekä sisällä et-
tä ulkona. Ohjelmassa on as-
kartelua, seikkailua, raamis, 
makkaran- ja lätynpaistoa, 
lähetyshetki ym.
Partio: Partioleiri Pökkelö-
city 11, villinlännenleiri, Hos-
san Seipiniemessä 22.–27.7. 
seikkailijoille, tarpojille, sa-
moajille ja vaeltajille. Hin-
ta 75 € I perheenjäsen, 70 € 
II perheenjäsen. Tarkemmat 
tiedot kotisivuilla www.niit-
tykarpat.fi. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
ta: La 11.6. klo 10 Siikatör-
män konfirmaatio kirkossa 
(Siikatörmä 2-leiri), Su 12.6. 
klo 17 seurat ry:llä. Ti 14.6. 
klo 17 miestenilta suviseura-
kentällä.
Vihitty: Mika Antero Kamula 
ja Anna Mari Immonen.
Kuollut: Tarja Enne Kaarina 
Pajukoski 70.
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Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
p. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

EU-ruokajako tänään 9.6. klo 
14–18 Hannu Krankan kou-
lun sisäpihalla, Linnukkatie 
5. Ruokaa jaetaan niin kauan 
kuin tavaraa riittää.
Seurakuntaretki 15.6. ke-
säiseen Hailuotoon, Hailuo-
to-oppaan matkassa. Alusta-
va hinta 25 euroa (sis. matka, 
ruoka, opastus, nähtävyydet) 
Ilmoittautumiset 13.6. klo 12 
mennessä p. 044 7521 226.
Hartaus to 16.6. ja 23.6. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Tulossa: Leiripäivä ikäih-
misille 10.8. Luurinmutkas-
sa Utajärvellä. Lisätietoja p. 
044 7521 226.
Diakoniatoimistojen ajan-
varaus vastaanotolle tai ko-
tikäyntipyynnöt.
Kirkonkylä / Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226. Tupos Vana-
mo / Marja-Liisa Hautamäki 
p. 044 7521 227.
Partio: 17.6. Päivystys Partio-
toimistossa klo 14–16. Eko-

aims ja maastoleikki merkit 
saapuneet. Nouda ja lunasta 
omasi päivystyksestä. 21.6. 
SEKO 2. Pieni Karhunkierros 
sekä käynti Kiutakönkäällä. 
Koko päivän (klo 7–23) kes-
tävä ilmainen retki on tarkoi-
tettu kaikille yläkouluikäisil-
le liminkalaisille nuorille. Il-
moittaudu viimeistään 15.6. 
joko Faceboookissa (SEKO2) 
tai tekstarilla (040 8411 005). 
Tarkemmat ohjeet ilmoittau-
tuneille. 22.6. Pökkelö-ci-
ty leiriläiskokous Kotikololla 
klo 17–18. Leirikirjeet jaossa. 
Pökkelö-city johtajakokous 
Partiotoimistossa klo 18–20. 
Rauhanyhdistys: Seurat su 
12.6 klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja klo 17 sekä 
18.30 seurat ry:llä. Seurat su 
19.6 klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Pinja Emilia Hahl, 
Jere Veeti Santeri Hourula, 
Oskari Johannes Huhtala, Ii-
na Sofia Karppanen, Matilda 
Hilla Sofia Makkonen, Jer-

ry Eemil Jukanpoika Multa-
mäki, Fiia Tuulia Peltoniemi, 
Niilo Oskar Pitkälä, Julianna 
Jasmin Teeriniemi, Elmo Her-
manni Savela, Emma Iida Ma-
ria Selin, Vilpas Jalo Salomon 
Syri, Alina Elisabet Väisänen.
Kuollut: Erkki Abram Nieme-
lä 81.

Koko perheen 
mukulamessu ja 

kesäiset lettukestit
su 19.6 klo 17 

Tupoksen Vanamossa

Mukana Varpuset-yhtye
Messun jälkeen tarjolla 
lettuja, mehua ja kahvia.

                                                    Ylös, ulos ja  

                LEIRILLE! 
 

Kesäleiri 9-13-vuotiaille tytöille ja pojille 

Rantakylän koululla 27.-29.6. 

Leirimaksu 15€ (4H:n jäsenet 12€) 
 

Luvassa vauhdikkaita leiripäiviä ja monenlaista toimintaa! 

Ilmoittaudu mukaan 17.6.mennessä Helille p.0400-803837 

Järjestää Limingan seurakunnan varhaisnuorisotyö 

 

JUHANNUSJUUSTOA
Keitetään ja myydään Limingan 

seurakuntatalolla ke 22.6. 
Varaa juusto etukäteen Inkeriltä 

ma 19.6. mennessä (040 8383 222).
Juustolitran hinta on 5 €.

Myytävänä myös erikokoisia 
kuivakakkuja (5-10 €) sekä 

pikkurieskapusseja (5 kpl/1,5€).

Ehtoolliskirkko to 9.6. klo 
13.30 Mikevan palvelukodeis-
sa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 9.6. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 14.6. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa.
Hartaus ti 14.6. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla, klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Kesälaulajaiset to 16.6. klo 
13 terveyskeskuksen piha-
maalla. Mukana SPR:n ystä-

väpalvelu, päiväkuoro, Os-
si Kajava, Leena Leskelä, Lii-
sa Seppänen, hartaus Simo 
Pekka Pekkala. Sateen sattu-
essa tilaisuus joudutaan pe-
rumaan. 
Juhannuslaulajaiset ti 21.6. 
klo 18 Laitasaaren rukous-
huoneella, Ossi Kajava, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ke 22.6. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala. 
Hautausmaan virsihartaus 
ke 22.6. klo 18 muualle hau-

dattujen muistomerkillä, Ossi 
Kajava, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 23.6. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala. 
Hautojen kastelusopimuk-
sia tehdään 10.6. saakka 
seurakunnan taloustoimis-
tossa p. (08) 533 1174. Lisä-
tietoa kotisivuiltamme www.
muhoksenseurakunta.fi.
Rippikoulut: Päivärippikou-
lun konfirmaatio su 12.6. klo 
10. Kesä I -rippikoulun päi-
väjakso 8.–10.6. klo 9–14 srk-
talossa. Leirijakso 13.–17.6. 
Koortilassa ja konfirmaatio 
su 19.6. klo 10 kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Juhannuslaulajaiset 
ti 21.6. klo 18, Ossi Kajava, Si-
mo Pekka Pekkala.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 9.6. klo 19 nuotioilta Kan-
gastiellä, Vedenkuja. Su 12.6. 
ja su 19.6. klo 17 seurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 10.6. klo 19 aikuisten 
ilta Koortilassa. Su 12.6. klo 

Kiimingin kirkko on tiekirk-
kona 6.6.–9.6. klo 12–18. 
Kirkkoherra Pauli Nieme-
lä on virkavapaalla 1.6.–
31.8.2011. Vs. kirkkoherra 
Raimo Salonen p. 040 720 
3246.
Messu su 12.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Miia Seppänen ja Rii-
na Moilanen, kanttorina Kat-
ja Nauha. 50 vuotta sitten ri-
pille päässeet mukana mes-
sussa.
Konfirmaatiomessu su 19.6 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Rii-
na Moilanen ja Sanna Karja-
lainen, kanttorina Marja Ai-
nali.
Iltamusiikki ke 22.6. klo 19 
kirkossa, kanttorit Marja Ai-
nali, Katja Nauha, Taru Pisto 
ja Kaisamarja Stöckell, har-
tauspuhe Raimo Salonen.
Kiimingin seurakunnan mu-
siikkimatka Kuhmon kama-
rimusiikkipäiville lauantai-

na 16.7. Matkalle lähdetään 
aamulla klo 8 kunnantalon 
edestä ja paluumatka Kuh-
mosta klo 18 jälkeen. Mat-
kan hinta on kiiminkiläisiltä 
75 € ja muilta 79 €. Hintaan 
sisältyy matka, kahvit meno-
matkalla, ruokailu Kuhmos-
sa ja konserttiliput. Sitovat 
ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon p. 040 5844406 
viimeistään 17.6. Matkalle 
mahtuu 45 osallistujaa, mu-
kana kanttori Jarkko Metsän-
heimo ja kokenut Kuhmon 
kävijä Leena Mikkonen.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-

nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247. Jaana Kontio vuosi-
lomalla 13.6.–17.7.  
Lasten parkki ja päiväker-
hot ovat jääneet kesätauolle.
Kesäkerhoa pidetään Kiimin-
gissä Kirkkopirtillä ja Jäälis-
sä Jäälin seurakuntakodilla 
6.– 23.6. välisenä aikana klo 
10–15. Lapsi on enimmillään 
kolme tuntia / päivä kesäker-
hossa. Toiminta on tarkoitet-
tu vuosina 2004–2007 syn-
tyneille lapsille. Omat eväät 
mukaan. Toiminnasta vastaa-
vat seurakunnan lastenoh-
jaajat sekä nuoret avustajat.  Kyselyihin vastaavat lasteno-

hjaajat p. 040 7431902 (Kirk-
kopirtti) ja 0400 835 374 (Jää-
lin seurakuntakoti).
Rauhanyhdistys: Seurat su 
12.6 klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä. Seurat su 19.6 klo 17 
rauhanyhdistyksellä.
Kastetut: Nella Maria Juu-
lia Salmikivi, Sisu Viljami Sa-
lojärvi, Josefiina Aleksandra 

KESÄN 2011 MUSIIKKISARJA

Iltamusiikki kirkossa ke 22.6. klo 19, kanttorit Marja Ai-
nali, Katja Nauha, Taru Pisto ja Kaisamarja Stöckell.
Virsiviesti kirkossa ke 29.6. klo 19, Marja Ainali, Seija 
Lomma ja Miia Seppänen. Yhteislaulun lomassa yksin-
laulajien ja lauluryhmien tulkitsemia virsiä.
Lauluilta uudella hautausmaalla ke 6.7. klo 19, Jarkko 
Metsänheimo ja Seija Helomaa.
Iltamusiikki seurakuntakeskuksessa ke 13.7. klo 19, Pu-
hallinkvintetti, Jarkko Metsänheimo ja Harri Isopahkala.
Iltamusiikki seurakuntakeskuksessa ke 20.7. klo 19, lau-
lu Raimo Paaso, urut Jarkko Metsänheimo, Raimo Salo-
nen.

Myytävänä luomumaidosta keitettyä 
juhannusjuustokeittoa 

keskiviikkona 22.6. klo 11–13 seurakuntakeskuksessa 
omiin astioihin. Ennakkotilauksia otetaan vastaan p. 040 
7543 151. Juhannusjuustokeittoa myydään seurakunnan 
nimikkolähetystyön hyväksi.

Tuohimaa, Emmi Kaisa Matil-
da Korhonen, Joonas Kalervo 
Malo, Riitu Laura Tuulia Huo-
ponen, Olga Aino Olivia Mat-
tila, Maria Sara Alise Särkkä, 
Kalle Juho Iisakki Uitto, Heini 
Eveliina Ohtamaa, Veeti Ka-
levi Kukkonen.
Vihitty: Jari Olavi Pulkkinen 
ja Terhi-Tuulia Saiomaa.

Tiekirkon avaaminen ja musiikkihartaus 
tiistaina 14.6. klo 19 kirkossa

Alkuhartaus Jouni Heikkinen, puhe rovasti Jorma Niini-
koski, kirkkokuoro, Ossi Kajava ja Timo Ustjugov, urut. 
Kolehti Kärsämäen paanukirkon hyväksi. Tilaisuuden 
jälkeen kahvitarjoilu seurakuntatalossa. 

Muhoksen tiekirkossa on esittelijä 
13.6.–12.8. maanantaista perjantaihin klo 12–18, muul-
loin kirkkoon tutustumisesta voi sopia p. (08) 533 1284. 

17 seurat ry:llä. 
Kastettu: Neela Helmi Ma-
tilda Lotvonen, Emilia Ellen 
Amanda Romppainen.

Kuollut: Erkki Eero Hämä-
läinen 67, Matti Tero Tapani 
Huovinen 31, Väinö Veli Taa-
vetti 86.

GÅ MED I KÄNGIIN!
Liikuntatapahtuma

Ponkilan urheilualue 
perjantaina 17.6.

klo 15–19 

 
Järjestää Muhoksen seurakunta kasvatustyö, Muhoksen 

kunnan nuoriso- ja liikuntatoimi sekä Pohjois-
Pohjanmaan Liikunta (PopLi)

Zumba klo 16–18. Tasatunnein 

Beach volley alkaen klo 17

Taekwon-Do -näytös klo 18–19

Northern Lights -jenkkifutista klo 
15–18

Valokuvasuunnistusta klo 17–19

Oulun Jousimiehet – jousiammunta/

Katusähly/Laukaisututka/
Pomppulinna/

Kaukalojalkapallo/Norsutopsy/

Poniratsastusta/Frisbeegolf/Kioski/

Ja paljon muuta mukavaa…

Kesälauluilta 
ke 22.6. klo 18 

Rantakylän kappelilla.

Tule laulamaan perin-
teisiä kesälauluja.
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Jumalanpalve-
lustiedot 
löytyvät 
lehden 

sivulta 13.

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

kirkkoherranvirasto
(08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi 
tai numerosta 
(08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Piippolan, Pulkkilan,
Kestilän, Rantsilan
tiekirkot sekä
Piippolan 
kirkkomuseo
auki 29.6.–7.8.
ke-la klo 10–16
su klo 10–13 

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

eurakunnissa tapahtuu 9.–23.6.2011S
Työntekijät lomalla: Kirkko-
herra Tapio Kortesluoma lei-
rivapaalla ja lomalla 26.6.–
4.8. Seurakuntapastori Min-
na Salmi lomalla 1.6.–3.7. 
Kesäperhekerhot ja Parkki 
ke 15.6. klo 9.30–11.20 Vat-
tukujalla ja Salonpäässä.
Lapsille kesäkerhoja viikolla 
23 ja 24 Vattukujalla ja Salon-
päässä. Ks. nettisivut.
Hartaus Salonkartanossa ke 
15.6. klo 13.30, Riitta Markus-
Wikstedt.
Hartaus Salonkartanossa ke 
22.6. klo 13.30, Päivi Pulkki-
nen.
Hartaus Teppolassa to 23.6. 
klo 11.30, Päivi Pulkkinen.
Salonpään ry: Seurat su 12.6. 
klo 16 ry, Pentti Räisänen, 
Erkki Vähäsöyrinki, Juhan-
nusseurat la 25.6. klo 17 ry, 
Timo Määttä, Toivo Määttä, 
Aarno Sassi. Juhannusseurat 
su 26.6. klo 12 ja 17 ry, Kari 
Louhisalmi, Pentti Kinnunen.
Kirkonkylän ry: Seurat su 

12.6. klo 16 ry, Kyösti Karju-
la, Timo Määttä. Seurat su 
19.6. klo 16 ry, Eero Östen-
berg, Erkki Alasaarela.
Kastettu: Venla Sofia Perttu-
nen, Eeli Antton Oliver Laukka-
nen,  Melina Mimosa Mustakal-
lio, Alvin Natanael Vähä, Sepe-
tius Tapani Nikolai Juntunen.

JUHLAPATSAAN JULKISTAMISTILAISUUS

Seurakunnan 100-vuotisjuhlan kunniaksi julistet-
tiin kilpailu, jolla haettiin ulkotaideteosta toimita-
lon eteen. Kilpailuun lähetettiin 11 työtä ja niistä va-
littiin voittajaksi oulunsalolaisen Joonas Vähäsöyrin-
gin teos Sukupolvien juuret.

Patsaan julkistamistilaisuus pidetään tiistaina 14.6. 
klo 18 toimitalon edustalla.

Lämpimästi tervetuloa! 

Kirkkoherra lomalla 14.6.–
19.7., sijaisena kappalainen 
Outi Pohjanen. 
Hartaus to 9.6. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Hartaus pe 10.6. klo 13.30 Le-
polassa.
Aamukammari ke 15.6. klo 
9–10.30 takkahuoneessa vii-
meistä kertaa ennen kesä-
taukoa. Kiitos kaikki ahke-
rat kammarikädet lämpimis-
tä aamuhetkistä! Jatketaan 
syksyllä uusin innoin.
Kesäillan hartaus ke 22.6. 
klo 19 Eila Kallisella, Kylmä-

läntie 289. Suutarinkylä-Yli-
pään diakoniapiiri myy juus-
tokeittoa.
Juustokeittomyyjäiset to 
23.6. klo 10–11 Tyrnävän srk-
talolla. Hinta 7 euroa litra. 
Keittoa myydään 2 ltr / asi-
akas.
Ruoka-apua tarvitsevat per-
heet voivat kysyä jäljelle jää-
neitä EU-elintarvikkeita dia-
koni Salme Kinnuselta p. 044 
7372 631.
Temmes: Hartaus to 16.6. klo 
10.30 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Hartaus su 12.6. klo 14.30 Vil-
laTyrnissä. Seurat su 12.6. ja 
19.6. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-

Messu 
su 12.6. klo 10 

Tyrnävän kirkossa

Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. 50 vuotta sit-
ten ripille päässeiden 

kirkkopyhä. Ruokailu ja 
rippikoulumuistelot 
seurakuntatalolla.

Gaudiate-kuoron 
konsertti 

torstaina 16.6. klo 19 
Temmeksen kirkossa.
Oulujen kirkon kama-
rikuoro, johtaa Lauri 

Nurkkala.

Seurakunnan kesäretki 
torstaina 21.7. Alavieskaan ja Kalajoelle 

Retki on kaikille avoin ja tarkoitettu kaikenikäisille. Läh-
tö klo 9 Tyrnävän srk-talolta ja paluu klo 20 mennessä. 
Käyntikohteita Pökkylän punainen tupa Luohualla ja 
Linnakallio Alavieskassa. Lisäksi käymme Kalajoen kir-
kossa ja hiekkasärkillä. Osallistumismaksu 20 € / aik. ja 
10 € / lapsi alle 12 v. sisältäen kyydin, ruoan ja kahdet 
kahvit. Ilmoittautumiset 8.7. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon (08) 5640 600.

Retki Escurialiin 
ala-asteikäisille 
keskiviikkona 29.6.

Lähtö klo 10 Tyrnävän 
srk-talolta ja paluu klo 
14. Retken hinta 5 eu-
roa / lapsi, sis. matkan, 
makkaran ja mehun. 

Lähetysleiri 
ala-asteikäisille 

21.–22.6. Kesäkodilla

Leiri alkaa 21.6. klo 10 ja 
päättyy 22.6. klo 15. Oh-
jelmassa lähetystyön-
tekijän vierailu, leikkiä, 
laulua, askartelua ja ret-
keilyä. Leirin hinta 8 eu-
roa / lapsi. Ilm. 13.6. 
mennessä khranviras-
toon (08) 5640 600.

Toimintapäivät 
ala-asteikäisille 

27.6. ja 28.6. 
klo 10–13 

Tyrnävän srk-talolla

Ohjelmassa laulua, 
leikkiä, askartelua ym. 
Omat eväät mukaan. 

Ilmoittautumiset toimintapäivään ja retkelle 20.6. 
mennessä kirkkoherranvirastoon (08) 5640 600.

säseurat la 11.6. klo 18 ry:llä 
ja su 12.6. klo 13 ry:llä, messu 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa, kirkkokahvi ja ilta-
hartaus ry:llä. Seurat su 19.6. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Ronja Katarii-
na Kivilompolo, Matias Al-
fred Paaso, Anni Vilma Elisa-
bet Pihlajaniemi, Tuomo On-
ni Juhani Sarre, Seela Vilhel-
miina Tölli.
Kuollut: Markku Juhani Hal-
metoja 63.

KESTILÄ
Nuotioilta pe 10.6. klo 19 
ry:llä. 
Seurat su 12.6. klo 12 ry:llä, 
Pekka Kujala ja Jari Latvala.
Kirkkokuoro to 16.6. klo 19 
seurakuntakodissa. 
Nuotioilta pe 17.6. klo 19 
ry:llä.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 19.6. klo 13.15 Pihlajistos-
sa.
Seurat su 19.6. klo 19 ry:llä, 
Jussi Karjula.
Avioliittoon kuulutettu: 
Aleksi Tapani Päkkilä ja Pau-
liina Eliisa Pikkarainen.
Kuollut: Paavali Aukusti Re-
mahl 87, Oiva Henrik Rahik-
kala 81, Veikko Pekka Sakari 
Näpänkangas 63.

PIIPPOLA
Rauhanyhdistyksen seurat 
helluntaina su 12.6. klo 12 
seurakuntakodissa, Tuomas 
Oikarinen ja Seppo Joenta-
kanen.

Kastettu: Remu Erkki Juhani 
Räisänen.

PULKKILA
Seurat helluntaina 12.6. klo 
19 ry:llä, Jouko Luukkonen.
Ystävyysseura ti 14.6. klo 13 
vanhustentalolla.
Avoimet ovet ke 15.6. klo 12–
14 Pappilassa. Lauletaan ke-
sälauluja.

Nuortenilta la 18.6. klo 19.30 
ry:llä.
Seurat su 19.6. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, An-
tero Hämäläinen.
Kastettu: Onni Eevert Top-
pila.
Avioliittoon kuulutettu: Ilk-
ka Petteri Jokitalo ja Elina 
Lea Myllykoski.
Kuollut: Maarit Hannele 

Visuri 45, Tarmo Tapani Vii-
tanen 40.

PYHÄNTÄ
Nuotioilta to 9.6. klo 18 pap-
pilan rannassa. Otetaan käyt-
töön uusi grillikota. Seura-
kuntalaisille kerrotaan pap-
pilanrannan pihasuunnitel-
man toteuttamisesta.
Seurat su 12.6. klo 16 ry:llä, T. 
Linna ja T. Leppälä. 
Hartaus su 19.6. klo 10.30 
Nestorissa.
Seurat su 19.6. klo 16 ry:llä, S. 
Yrjänä ja M. Tissari.
Kastettu: Rasmus Robert Mi-
kael Mykkänen.

RANTSILA
Veteraanikuoron ja Paavo-
lan perinnekuoron yhteiset 
harjoitukset to 9.6. klo 11 
srk-talossa. 
Helluntaiseurat la 11.6. klo 
18.30 ja su 12.6. klo 12.30 ja 
klo 18.30 ry:llä, Antti Kemp-
painen ja Alpo Ojala.

Juhannusjuustoa 
myynnissä

Juhannusjuustoa keite-
tään Kestilän, Pulkkilan, 
Pyhännän ja Rantsilan 
kappeliseurakunnissa. 

Myynti to 23.6. alkaen 
klo 10. Myytävänä myös 
leivonnaisia ja arpoja. 
Juustokeittovaraukset 
myöhemmin ilmoitet-
taviin puhelinnumeroi-
hin. Seuraa paikallisia 
ilmoitustauluja. Tuotto 
lähetystyön hyväksi.

Kestilän vainajien säilytys-
tilan ja huoltorakennuksen 
käyttöön siunaaminen

sunnuntaina 19.6. klo 10 
Kestilän kirkossa 

Toimittaa Erkki Piri, avustaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Unto 
Määttä, kirkkokuoro. Ruokailu ja 
kirkkokahvit seurakuntakodissa. 

Toimintailta ke 15.6. klo 19 
ry:llä.
Kastettu: Reeta Liisa Sepon-
tytär Koskela.

Ke
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Usko tai älä!  – Synti

Sarjassa oulussa 
järjestettävälle
katekumenaatti-
kurssille 
osallistuja 
kertoo, mistä 
kurssilla oikein 
puhutaan.

Armas herra mieheni har-
rastaa innokkaasti joulun 
alla jäälyhtyjen tekoa. Mi-
nun muoviset sima- ja sii-

voussankoni pääsevät ulos pakka-
seen synnyttämään hiljalleen jää-
tyviä lyhtyjä. Lyhdyn sisäosan ei 
anneta jäätyä umpeen asti, vaan 
sinne jätetään onkalo kynttilää 
varten. 

Aina nämä lyhty-synnytykset 
eivät suju suunnitellusti vaan pak-
kanen yllättää: jäätyminen tapah-
tuu liian nopeasti ja laajeneva ve-
si jäätyessään rikkoo minun san-
koni. On aivan sama, tuleeko san-
koon pienen pieni halkeama tai 
lohkeaako pohjasta suuri pala irti 
– sanko on silti kelvoton alkupe-
räiseen tehtäväänsä.

Noita sankoja pyöritellessä jos-
kus heräsi mielessäni omasta mie-
lestäni ihan jopa henkevältä tun-
tuva vertaus. Me ihmiset olemme 
kuin nuo sangot ja halkeamat ovat 
synnin aiheuttamat vauriot. 

Käsitettä ”synti” saa varoen sa-
noa nykyään ääneen, sen lausujaa 
katsotaan kieroon. Mikä fanaa-
tikko tuokin on, synti-puhe osoit-
taa vanhanaikaista uskonkiihkoi-
suutta!  

Silti alun perin sana synti 
(kreikaksi hamartia) on tarkoit-
tanut yksinkertaisesti maalin ohi 
ampumista, harhaan joutumis-
ta, eksymistä siitä mihin tähtä-
si. Voikos sen paremmin sanoa ja 
määritellä? 

Raamatussa on muitakin syn-

niksi käännettyjä sanoja kreikan-
kielestä: lain tai sopimuksen rik-
kominen, laiminlyöminen, kom-
pastuminen, liukastuminen, totte-
lemattomuus, väärämielisyys, jopa 
väärin kuuleminen. Seassa on kyllä 
sana tarkoittaen myös tahallista te-
koa Jumalan lakia vastaan.

Näihin kaikkiin onnistumme 
elämämme aikana kyllä vipsahta-
maan, niin viisaita kun luulemme 
olevammekin! 

Synnin sanominen ääneen 
tuntuu syyllisessä mielessämme 
ankaralta tuomiolta. Eräälle si-
sarellemme kun kerran erehdyin 
lausumaan, että hänen tietoisen 
tahallinen tekonsa oli ollut vää-
ryys ja synti, sain kipakan vasta-
uksen: älä tuomitse, ettei sinua 

tuomittaisi. 
Tuomioita en ehtinyt edes miet-

tiä, totesin vasta seikan, että vää-
ryys on tapahtunut – sen sisar kyl-
lä itsekin tiesi todeksi. Mites se oli-
kaan sanonta koirasta, älähtämi-
sestä ja kalikasta…

Jäälyhtyjen teossa mukana ol-
len sangon pohjassa oleva reikä 
tekee sangon käyttökelvottomak-
si siman käyttämiseen. On aivan 
sama, onko reikä suuri tai pienen 
pieni – rikki se on kuitenkin! Sa-
moin meidän sielussamme oleva 
pikkiriikkinen tai suuri synti te-
kee meidät syntisiksi – syntiä siellä 
on kuitenkin!

SaiLa kukkohovi-JäMSä

Pikakuvissa 
sodanjälkeinen piispakaarti

Suomen luterilaista kirkkoa on 
sodan päättymisestä 1945 vuo-
teen 2010 johtanut 57 arkkipiis-
paa, piispaa ja kenttäpiispaa. 

Hiippakuntien lukumäärä on nous-
sut kuudesta yhdeksään. 

Teologian tohtori Heikki-Tapio 
Nieminen kuuluu niihin harvinaisiin 
henkilöihin, joka on tavannut kahta 
lukuun ottamatta kaikki nämä kir-
konjohtajat. 

Nieminen on tehnyt Ylen kanavil-
le yli tuhat radio- ja televisio-ohjel-
maa. Nieminen on toiminut pitkään 
Kirkon tiedotuskeskuksen radio- ja 
tv-osaston päällikkönä. Tehtäviin on 
kuulunut muun muassa vastata Ylen 
radio- ja tv-jumalanpalveluksista. 
Hän on toiminut myös Helsingin yli-
opiston käytännöllisen teologian do-
senttina. 

Nieminen on koonnut Piispain-
kronikkaan lyhyeen muotoon kes-
keisiä asioita, tapahtumia ja ajatuk-
sia piispojen elämästä ja toiminnas-
ta. Teoksella on myös merkittävä roo-
li taustoittavassa materiaalissa, joka 
on vaikuttanut piispojen erilaisissa 
ratkaisuissa mm. Oulun piispa Olavi 
Rimpiläisen kohdalla naispappeuden 
vastustajana tai Kuopion piispa Wille 
Riekkisen kohdalla aktiivisena luon-
toarvojen sekä samaa sukupuolta ole-
vien parisuhteen puolustajana.

Arkkipiispoista Nieminen esitte-
lee Aleksi Lehtosen, Ilmari Salomie-
hen, Martti Simojoen, Mikko Ju-
van, John Vikströmin, Jukka Paar-
man sekä virassa olevan Kari Mäki-
sen. Monet heistä ovat olleet aktiivi-
sia yhteiskuntakeskustelijoita ja vah-
voja vaikuttajia. Mäkisen painotukset 
ovat suurelta osin vielä tulevaisuudes-
sa, mutta lyhyen virkauransa aikana 
hän on painottanut, että kvartaalita-
loudessa on otettava huomioon niin 
oikeudenmukaisuus kuin pyhyyskin.

Niemisen teoksessa on mukana 
myös kenttäpiispat. He eivät muodol-
lisesti ole kirkossa piispoja, mutta kir-

kolliskokouksen päätöksellä vuodes-
ta 1941 alkaen kirkolliskokouksen ja 
piispainkokouksen täysivaltaisia jäse-
niä. Kenttäpiispat ovat olleet merkittä-
vässä asemassa sillanrakentajina myös 
valtion ja kirkon välisissä suhteissa. 

Nykyinen kenttäpiispa Hannu Nis-
kanen on todennut: ”Puolustusvoimat 
antaa meidän toiminnallemme kaiken 
tuen eikä negatiivisessa mielessä puutu 
sisällöllisesti työhömme. Viesti meille 
on selkeä: olkaa reilusti pappeja, julis-
takaa reilusti evankeliumia.”

Niemisen Piispainkronikka on te-
rävä ajankuva nykyisistä piispoista ja 
heidän ajattelustaan, mutta samal-
la myös hyvä historiakatsaus kirk-
koon kirkonjohtajien kautta. Teos toi-
mii peilinä tähän aikaan ja aktiiviseen 
kirkkokeskusteluun. Kirkon ja yhteis-
kunnan elämä on kietoutunut vahvasti 
yhteen myös näissä piispallisissa tuoki-
okuvissa. Niemisen omakohtainen pa-
nos ja henkilökohtaiset kontaktit luo-
vat teokselle syvyyttä ja antavat kos-
kettavuutta.

RiSTo koRMiLaiNeN

Heikki-Tapio Nieminen: Piispainkronikka. 
Sodanjälkeiset arkkipiispat, piispat ja kenttä-

piispat lähikuvassa. Edico Oy 2011.

Millaista elämä oli kaksitoista-
henkisessä perheessä pula- ja 
sotavuosina 1930–40-luvuila? 
Miten lapsi näki ja koki ympä-

röivän maailman? Mitkä asiat lohdutti-
vat, voimaannuttivat, kannustivat usko-
maan huomiseen, parempaan tulevaisuu-
teen? 

Aili Heikkinen johdattaa väkeväs-
ti ja elinvoimaisesti Marin maailmaan, 
kasvutarinaan 6-vuotiaasta pikkutytös-
tä nuoreen opiskelijaneitokaiseen. Erin-
omaisen vahva kerronta hurmaa ja py-
sähdyttää.

Anna ja Erkki Turpeisen perheeseen 
kuuluvat kolme poikaa, Niku, Matti ja 
Uljas, ja seitsemän tyttöä, Laina, Mir-
ja, Mari, Sisko, Juudit ja Jenni sekä An-
ni. Suurperheen elämästä ja arjen aska-
reista todetaan: ”Mari rakasti siskojaan ja 
veljiään, mutta kaipasi kipeästi omia hil-
jaisia hetkiä. 

Niitä ei suuremmin siunaantunut kun 
tilat olivat pienet ja työtä ja touhua riitti 
päivän jokaiselle hetkelle: 'Tuo puita! Ka-
to Siskon perrään! Menkää navettatöihin! 
Kaikki riipimään kerppuja! Laaskaa na-
vetan lattia puhtaaksi ja kun ootte son-
nan kantaneet paareilla tunkiolle, niin 
pankaa vasikoille puhtaita olokia. Katto-
kaa onko siankaarassa ruokaa. Vesisaavi 
tyhyjänä, menkää navetan jäläkeen joesta 
vettä hakemaan, ottakaa kirves mukkaan 
ja isontakkaa avannon reikää, mutta älä-
kää puotko sinne…'. 

Mari löytää omia harrasteita kuten lu-
kemisen, ompelemisen ja opiskelun. Elä-
mä on kamppailua ja vastoinkäymisiä, 
kateus ja kyräily nostavat päätään ympä-
rillä. Mari kokee paljon, selviytymiskei-
nokseen hän löytää puunkoloon puhumi-
sen ja rukoilemisen. 

Traagisuus astuu esiin pakkohuuto-

Sääsken tarina

Aili Heikkinen: 
Pikku Mari. Köökistä maailmalle. 

Kustannus HD 2011.

kaupan, pelon,  sodan ja kuoleman muo-
doissa. Kodin perintö ja vanhempien tu-
ki ja turva kasvattavat Marista selviyty-
jän, nuoren neitokaisen, joka tietää mi-
tä haluaa.

Aili Heikkinen kirjoittaa herkästi, 
mielenkiintoisesti ja oivaltavasti. Romaa-
nin kieli on tärkeä osa kerrontaa, se on 
sulavaa ja kiinnostavaa. Romaani on kuin 
aikamatka, taidokkaasti rakennettu juo-
nenkuljetus on elämys lukijalle. 

Viimeinen kohtaus kuvaa paljon: ”Isä 
jäi vilkuttamaan laiturille. Mari läh-
ti kohti pohjoista. Eteenpäin, eteenpäin, 
kolisi pyörät kiskoilla. Hän nosti fanee-
riaskinsa ylös hyllylle ja istahti ensimmäi-
seen vapaaseen paikkaan, ikkunan puo-
lelle. Maria hymyilytti, kun hän muisti 
ensimmäisen junamatkansa. Siitä oli jo 
kymmenen vuotta. Vastapäisellä penkil-
lä istui mummo, joka myös hymyili ja ky-
säisi: Mihinkäs sinä olet matkalla?” 

Miten tästä eteenpäin, se jää lukijan 
ratkaistavaksi.

Juha vähäkaNgaS

Rauhan Tervehdys toivottaa
 nautinnollisia lukuhetkiä niin aurinkoisina 

kuin sateisina kesäpäivinä.  
Lisää kirja-arvioita tulevissa numeroissa. 


