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jaa ajatus, että tilaisuus palvelisi mah-
dollisimman hyvin juuri sanankuulija-
vierasta. Pyritään tiedostamaan ja pois-
tamaan myös ne tekijät jotka häiritsevät 
kutsuvieraan asettumista sanan kuuli-
jaksi. 

Seuraorganisaatio on kuin Martta jo-
ka mahdollisti sen, et-
tä Maria saattoi aset-
tua kuuntelemaan. Ra-
vintolatoimintaa pyri-
tään kehittämään jous-
tavammaksi niin että 
ruokailu voisi tapah-
tua vaivattomasti. Ter-
veydenhuoltopalvelui-
den tulee toimia saira-
ustapauksissa ja järjes-
tyksenvalvonta huoleh-
tii siitä, että on turval-
lista ja esimerkiksi riit-

tävä yölepo olisi mahdollinen.
Lumijoen suviseurat ovat nyt vuo-

rostaan ja tarkoituksellisesti juuri Poh-
jois-Pohjanmaalla. Suviseuraorgani-
saatio toivoo että se voisi palvella seu-
roissa juuri lähialueen ihmisiä. 

Kutsuvieras on myös se joka uteli-
aisuuttaan on tullut paikalle ihmette-
lemään ja asettuu hetken aikaa kuuli-
jaksi. Nyt on mahdollista havainnoida 
mitä vanhoillislestadiolaisten seurois-
sa opetetaan ja miten   tuo opetus voi 
parhaimmillaan ihmisessä vaikuttaa. 

TUOMAS HÄNNINEN
Kirjoittaja on Suomen Rauhanyhdistysten 

Keskusyhdistyksen (SRK) pääsihteeri.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Pakolliset liikkeet

Meneekö lapsi 
pesuveden mukana?
Vantaan seurakuntien yhteinen kirkko-
neuvosto uhkaa vähentää tukia lähetys-
toiminnalta, joka ei ole kirkon linjan mu-
kaista. 

”Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdis-
tys tekee lähetystyötä Japanissa. Keniassa on 
raamattukoulu ja kummilapsitoiminnassa 
koulutetaan aids-orpoja. Järjestön työnteki-
jät eivät työskentele naispappien kanssa.

– Kysymys naispappeudesta ja homo-
seksuaalisuudesta eivät ole lähetyskentil-
lä keskeisiä. Paikallisten kirkkojen kan-
ta niihin on usein tiukka, emmekä puu-
tu siihen. Me julistamme evankeliumia ja 
teemme palvelu- ja auttamistyötä. Tuem-
me naisten tasa-arvoa ja koulutusta ja vas-
tustamme pakkoavioliittoja ja ympärileik-
kauksia, toiminnanjohtaja Lasse Nikkari-
koski puolustautuu.

Hakunilan ja Rekolan seurakuntien lä-
hetyssihteeri Päivi Peittola ja Tikkurilan 
seurakunnan lähetyssihteeri Sirpa Jaloki-
nos kommentoivat, ettei Kansanlähetyk-
sen ja Sleyn lähettien kanssa ole esiinty-
nyt ongelmia. Päinvastoin ne ovat tehneet 
‘loistavaa työtä’. He näkevät, että järjestöil-
lä on omat kannattajansa eikä niiden työtä 

Aatoksia
Suviseurojen 
kutsuvieras

Suviseuraorganisaatio on tehnyt 
mittavan työrupeaman. Usean 
vuoden kestänyt puurtaminen 
saavuttaa tavoitteensa kun vii-

kolla 26 Lumijoen pieni kunta muut-
tuu muutaman päivän ajaksi asunto-
vaunukaupungiksi. 

On ymmärrettävää että suururak-
ka hämmästyttää ja herättää kysymyk-
sen, onko hommassa mitään järkeä. Asia 
avautuukin paremmin uskon kuin järjen 
kautta. 

Suurtapahtuman mittasuhteet saat-
tavat hämätä ja vierailijan huomio koh-
distuu epäoleelliseen. Massiivisuuden ja 
kansainvälisyyden varjoon voi jäädä it-
se tapahtuman tarkoi-
tus. Käy kuin entisel-
le peräkylän miehelle 
ison talon häissä, että 
juhlapöytää ihastelles-
sa unohtui itse asia eli 
syöminen. Suviseura-
järjestelyiden päätar-
koitus on aivan sama 
kuin pienissä ja vaati-
mattomissa pirttiseu-
roissa eli seurapuheet.

Vastuuvuorossa ole-
vien rauhanyhdistys-
ten organisoimaan seuratapahtumaan 
on liitetty myös muutamia SRK:n tilai-
suuksia. Puhujien ja seurakuntavanhin-
ten kokous perjantaina sekä SRK:n vuo-
sikokous lauantaina ovat niistä merkit-
tävimpiä. Lisäksi SRK järjestää varsi-
naisena seura-aikana tiedotusvälineille 
kaksi tiedotustilaisuutta. 

Suviseurojen avajaisten jälkeen on 
kutsuvieraslounas, johon on kutsuttu 
kirkon sekä yhteiskunnan taholta mer-
kittäviä yhteistyökumppaneita. Tieten-
kin myös Lumijoen suviseuraorgani-
saation päätoimikunta on kutsuvierai-
den joukossa.

Seurojen varsinainen kutsuvieras on 
sanankuulija. Seurajärjestäjien työtä oh-

Nyt on mahdollista 
havainnoida mitä 
vanhoillislestadiolaisten 
seuroissa opetetaan 
ja miten tuo opetus 
voi ihmisissä 
parhaimmillaan 
vaikuttaa.

tule vaikeuttaa tukia vähentämällä.
– Lasta ei saa heittää pesuveden muka-

na. Naispappeus ja homokysymys eivät ole 
lähetyskenttien ydinkysymyksiä.”

Vantaan Lauri 23/2011

Sanoma 
jälkipolville
Toimittaja Maria Paladnius pohdiskelee 
vanhempien lapsilleen välittämiä viestejä.

”– Jumala on pelkkää satua! huudahti 
viisivuotias askartelun lomassa. Muut hil-
jenivät, ja ohjaaja, siis minä, harkitsi sa-
nojaan. 

– Miksi sinä niin ajattelet? päätin udella. 
– Minun vanhempani eivät valehtele! 

tyttö julisti. Valinnanvapaudesta vaarin 
ottaneet äiti ja isä erosivat kirkosta ja välit-
tivät jälkipolvilleen sanoman, ettei Juma-
laa ole olemassa. Eikö epäusko ole raskas 
taakka lapselle, jonka sisällä kytee vilpitön 
halu uskoa? Toivoa sopii, että iän myötä it-
se kukin oppii kyseenalaistamaan kuule-
mansa totuudenpuolikkaat, ja oivaltaa ole-
vansa muista ihmisistä riippumaton yksi-
lö, Jumalan luoma minä.”

Uusi Tie 24/2011

Jokaisen liikkeen tulisi muistaa omat juurensa. 

Olipa kyse sitten poliittisesta, aatteellisesta tai 

uskonnollisesta ryhmästä. Juurien muistaminen 

ei tarkoita sitä, ettei liike voisi uudistaa ajatteluaan, 

päivittää toimintaansa tai laajentaa aluettaan. 

Mikään ei pysy muuttumattomana, ja liike on 

pakollista myös liikkeissä. Samoin on myös tie-

to siitä, mistä tulee ja näkemys siitä, minne ollaan 

menossa. Sitä kannattaa miettiä yhdessä, sillä liike 

on aina massojen kulttuuria. Yksi mies tai nainen 

tai ryhmä miehiä tai naisia – tai molempia – ei ikinä 

ole koko liike. Samoin yksikään kirkkomme liikkeis-

tä ei ole koko kirkko.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ominaispiir-

re ovat vahvat herätysliikkeet. Ne ovat juurtuneet 

kirkkoon satojen vuosien aikana. Hurmoshenkinen 

pietismi ja herännäisyys olivat jo vähän vanhoja jut-

tuja silloin kun Aleksis Kivi kirjoitti Seitsemää veljes-

tä. Lars Levi Laestadiuskin oli jo vainaa.

Usein herätysliikkeet tuntuvat kirkoilta kirkon 

sisällä, ja osin toimintansa takia sitä ovatkin. Täs-

tä liikkeiden ja kuppikuntien kirjosta kirkkom-

me tunnetaan. Ja siitä me tunnumme haluavan 

puhua. Mikäpä on sen mukavampaa, kuin puhua 

niistä kavereista, jotka leikkivät samalla hiek-

kalaatikolla. Kiusaamista pitäisi kuitenkin vält-

tää myös kirkollisissa leikeissä. Antaa jokaisen 

kaveerata kenen kanssa haluaa ja tehdä sellai-

sia hiekkakakkuja kuin haluaa. Eihän se ole itsel-

tä pois.

Me kirkon jäsenet emme usko ihan samalla 

tavoin, elä uskoamme samalla tavoin, tai edes koe 

kaikkia kirkon jäseniä uskoviksi. Tämä on kirkkom-

me luonne. Tilanne ei välttämättä ole sitä aina. 

Kuten liikkeille, myös kirkolle liike on tärkeää. Tois-

ta ei voi muuttaa, mutta itse itseään voi. Vaikka 

suvaitsevaisemmaksi. Tai positiivisemmaksi. Voisiko 

moninaisuus ollakin vahvuus?

Kesällä kukoistaa paitsi luonto, myös kirkollinen 

seuraelämä. Kun heinäkuussa media potee uutis-

pulaa, kirkko ja sen herätysliikkeet juhlivat ympäri 

maata. Kaikkiin juhliin on kuulemma avoimet ovet. 

Se kannattaa uskoa ja käydä tutustumassa. Että sit-

ten tietää, mistä puhuu. 
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Rippijuhlien 
ABC

Kesä on rippijuhlien 
ruuhka-aikaa. Rauhan 
Tervehdys haluaa auttaa 
lukijoitaan kertomalla 
millaisia konfirmaatiot ja 
rippijuhlat ovat ja miten 
niissä käyttäydytään.

Asiantuntijanamme on 
Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan kappalai-
nen Ari-Pekka Metso, 

joka vastaa seurakunnassaan rip-
pikoulujen käytännön järjestämi-
sestä.

Kuinka vaarallinen moka on, 
pitääkö ihmisen hävetä silmät 
päästään. Pitääkö mokaa joten-
kin hyvitellä?

– Olemme vain ihmisiä. Jatke-
taan vaan rennosti ja unohdetaan 
moka saman tien, Metso kuittaa 
vuosien kokemuksella.

Kuten elämää nähneet tietävät, 
mokia sattuu tavan takaa, mutta 
ne unohtuvat yllättävän nopeas-
ti. Megaluokankin moka kato-
aa unohdushorisonttiin puoles-
sa vuodessa, vaikka mokaaja it-
se pelkää mokansa muistettavan 
ikuisesti.

Valokuvia vasta 
todistusten jaossa
Miten nuoren kannattaa pukeu-
tua? 

– Perussiistiin ja juhlavaan 
asuun, Metso vastaa. 

Pojat ovat pukeutuneet joko 
pukuun tai suoriin housuihin ja 
kauluspaitaan sekä solmioon, ty-

Konfirmaatio on rippikou-
lun päätteeksi järjestettä-
vä kirkollinen toimitus. 
Konfirmaatio tarkoittaa 

vahvistamista, lat. confirma-
re, tarkoittaa vahvistaa. Konfir-
maatiossa nuorta rohkaistaan 
elämään uskossa, johon hänet 

kastettu ja jota hänelle on rip-
pikoulussa opetettu, kertoo Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Ari-Pekka Metso.

Seurakunta rukoilee Metson 
mukaan konfirmaatiossa nuor-
ten puolesta ja siunaa heitä. 

Metson mukaan konfirmaa-

tio tuo konfirmoiduille oikeuk-
sia. Konfirmoitu saa käydä itse-
näisesti ehtoollisella. Rippikou-
lun käyneellä ja konfirmoidulla 
kirkon jäsenellä on oikeus toi-
mia kummina.

Konfirmoitu voi asettua eh-
dokkaaksi seurakunnan luotta-

mustoimiin ja hän voi äänestää 
seurakuntavaaleissa täytettyään 
16 vuotta. 

Kirkollinen avioliittoon vih-
kiminen ei edellytä konfirmaa-
tiota, vaan siihen riittää rippi-
koulun käyminen.

Nuorta rohkaistaan elämään uskossa

töt voivat pukeutua leninkiin 
tai housuasuun.

Voimakasväriseen tai -rai-
dalliseen puseroon ei Metson 
mukaan kannata sonnustautua, 
sillä värit ja kuviot näkyvät val-
koisen alban läpi, jollaisia kon-
firmoitavat käyttävät.

Vieraiden pukeutumisel-
le ei ole ehdottomia sääntöjä. 
Miesten on ehkä hyvä pukeu-
tua tummaan pukuun tai kesä-
pukuun, naisten juhlavaan ha-
meeseen tai mekkoon.

Metso toivoo, että lähei-
set ottaisivat kuvia konfirmoi-
tavista vasta silloin, kun heil-
le jaetaan todistukset. Muuten 
messun hartausluonne saattaa 
kärsiä.

Konfirmaatiot pidetään ylei-
sesti tavallisissa ehtoollisjuma-
lanpalveluksissa, joihin osallis-
tuu muitakin seurakuntalai-
sia. Tästäkään syystä ei ole vä-

liä missä vieraat istuvat. Ei ole 
sääntöä, jollainen esimerkiksi 
häissä määrää mihin morsia-
men ja sulhasen läheiset ja ys-
tävät istuutuvat.

Kummit
siunaavat alttarilla
Kummeilla on konfirmaatiois-
sa tärkeä tehtävä. He siunaavat 
alttarilla kummilapsiaan ojen-
tamalla oikean kätensä kum-
milapsen pään ylle. Tämä ta-
pahtuu, kun nuoret polvistuvat 
alttarilla.

Kummien ei välttämättä 
tarvitse sanoa tilanteessa mi-
tään, vaan pappi lausuu siuna-
ussanat.

Kummien ei tarvitse Metson 
mukaan jännittää, milloin he 
astelevat alttarille siunaamaan 
kummilastaan, sillä papit pyy-
tävät kummit paikalle juuri oi-
kealla hetkellä.

Gallup

1. Onko kesällä rippijuhlia?
2. Minkälaiset ovat hyvät  

rippijuhlat?
3. Paras rippikoulumuistosi?

HÄLIKKÄ IINA, OULU
1.  Sunnuntaina yhdet.
2.  Paljon vieraita, lahjoja ja ruokaa.
3.  Iltatapahtumat, istumiset yms.

KAITERA KERTTU, OULU
1.  Ei ole, muutama vuosi sitten vii-

meksi.
2.  Kodin ja suvun yhteinen kokoon-

tumisjuhla, nuoren elämään saat-
taminen.

3.  Kaikilla rippilapsilla oli valkoinen, 
pitkä puku, mutta siihen ei ollut 
varaa köyhän perheen vuoksi. Tä-
ti kuitenkin lähetti kankaan Ruot-
sista, joten puku lopulta saatiin.

HIETALA MARKKU, KEMPELE
1.  Ei tälle kesälle.
2. Leppoisat, sopivasti porukkaa ja 

hyvä tunnelma.
3.  Oma rippijuhla.

SAARELA PIRJO, OULU
1.  Ei ole.
2.  Koko suku koolla.
3.  Omat rippijuhlat maalla, ilma to-

sin ei ollut kovin hyvä.

KAAVAKKA JOHANNA, OULU
1.  Voi olla, todennäköisesti onkin.
2.  Lähisuku, ei paljon porukkaa.
3.  Notskilla olo, makkaran paisto, ki-

taransoitto ja laulu.

Papin voi pyytää vieraaksi rip-
pijuhlaan, jotka yleensä pide-
tään kotona. Pappi saapuu Met-
son mukaan mielellään, jos hä-
nellä ei ole estettä. Myös isoset 
voi kutsua mukaan. Isoset voi-
vat osallistua myös konfirmaa-
tioon lukemaan esimerkik-
si raamatuntekstejä tai siunaa-
maan konfirmoitavia, jos kum-
mit eivät pääse mukaan. Isoset 
voivat osallistua myös esiruko-
ukseen.

Rippijuhlassa ei tavallises-
ti ole ohjelmaa, mutta joskus 
kummi pitää puheen. Joissa-
kin rippijuhlissa saatetaan pi-
tää seuroja.

Rippijuhlilla seurustellaan ja 
kahvitellaan. Joskus tarjotaan 
ruokaa, jonka kannattaa tarjota 
noutopöydästä. Kokoontua voi 
sään salliessa esimerkiksi pihal-
la, terassilla tai parvekkeella.

Konfirmaation ja rippijuh-
lan voisi Metson mukaan pitää 
periaatteessa jopa luonnossa. 
Sellaista ei juuri tapahdu. Tilai-
suus olisi myös vaikeasti järjes-
tettävissä. Kesäsää on aina ris-
kitekijä, kun halutaan olla avoi-
men taivaan alla.

Samppanjaa 
maljaan
Konfirmoidulle voidaan nostaa 
myös malja. Tässä yhteydessä 
on luontevinta, että maljaa eh-
dottaa isä. Metson mukaan täs-
säkään asiassa ei ole ehdottomia 
sääntöjä.

Maljat on Metson mukaan 
luonteva täyttää samppanjal-
la tai laadukkaalla kuohuvii-
nillä. Myös alkoholiton vaihto-
ehto pitää olla tarjolla. Muuta 
alkoholia kuin kuohuviiniä tai 
samppanjaa ei rippijuhlissa tar-
jota.

Lahjat konfirmoidulle an-
netaan vasta kotona. Niille on 
yleensä varattu pöytä tai muu 
taso. Usein annetaan risti, jo-
hon tulee rippipäivän kaiver-
rus. Myös ranneketjut ja ko-
rukellot ovat hyvä valinta. Ris-
tin antaa tavallisesti joku kum-
meista. Myös rukouskirja on 
hyvä lahja nuorelle.

Konfirmoitua on tapana ha-
lata tai kätellä, miten vain luon-
tevalta tuntuu. 

TEKSTIT: PEKKA HELIN

Ari-Pekka Metson lisäksi 
lähteenä käytettiin sivustoa 
www.juhlanetti.fi.

Ar-Pekka Metso on kokenut monet 
rippikoulut ja rippijuhlat.

A r k i s to  /  S anna K r o o k

Yhä useammin myös kummit ovat siunaamassa kummilapsiaan konfirmaatiossa.
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Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikut-
teinen kuva-arvoituspalsta, jossa arvuuteltiin ra-
kennuskohdetta viimeistä kertaa.

Viime viikon kuvassa: Ylikiimingin kirkko
Kiitos kaikille talven ja kevään aikana vasta-

uksia lähettäneille. Viimeisen arvonnan voitti 
lumijokelainen Mauri Kallio, joka tunnisti pie-
tarsaarelaisen rakennusmestarin suunnittele-
man ja rakennuttaman kirkon. 

”1980-luvulla tuli diavalokuvattua kaikki 
Pohjois-Suomen ja osin muunkin Suomen kir-
kot. Ylikiimingin kirkon lisäksi Jacob Rijf teki 
ristikirkkoja muun muassa Hyrynsalmelle, Ala-
torniolle, Himangalle ja Luotoon. Rijfin kirkot 
ovat mielestäni varsin sopusuhtaisia ja kaunii-

ta. Ehkä erikoi-
sin on Vimpe-
lin 12-kulmai-
nen, lähes pyö-
reä kirkko.”

Ylikiimin-
gin kirkko val-
mistui vuon-
na 1788. Juha-
ni Rajatie tiesi kertoa, että kirkon paanukatto 
on viimeisen kunnostuksen aikana tervattu lä-
hitervalla. Tervahauta on poltettu Ylikiimingin 
kotiseutupäivillä, Tervastiima-viikolla.

MARJO HÄKKINEN
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Arvaa!
A nn i  K innu n e n

Palautetta

Postia

Toimituksen väki on saanut viime 
aikoina palautetta ihan kasvokkain.

• Pekka Helinin Sinappia-kolumnit saivat hy-
vää palautetta kahvilassa kohdatulta naislukijal-
ta. Kolumnit ovat naisen mukaan niin räväköitä, 
että hän lukee ne aina.

• Harmaahapsinen herra kertoi että he rouvan 
kanssa ovat alkaneet lukea Rauhan Tervehdystä 
viime aikoina enemmän, nyt kun päätoimittajana 
on tuttu nainen. "Olemme huomanneet, että sii-
nähän on tosiaan paljon luettavaa. Kiitokset toi-
mitukselle ja jatkakaa samaa rataa!" 

• Missä ihmeessä ne Arvaa kuvasta -palkinnot 
viipyvät? Minä olen voittanut jo aika päiviä sitten, 
mutta vieläkään ei ole lahjakirjaa näkynyt, valit-

teli pari-
kin toi-
mituk-
sessa pii-
pahta-
nutta lu-
kijaa.

Toimitus 
vastaa: Palkin-
tojen postitus alku-
vuoden osalta on viivästynyt, mutta viime vii-
kolla kuoret voittajille lähtivät postin matkaan. 
Mikäli joku voittajista ei ole vieläkään saanut pal-
kintoaan, pyydämme häntä ottamaan yhteyttä 
toimitukseen. Yhteystiedot sivun vasemmassa 
reunassa.

Järkytyin nähdessäni isäni kuo-
linilmoituksen lehdessä. Hänet 
on siunattu ”läheisten” läsnä 
ollessa viimeisimmän avopuo-
lison tahdosta. 

Miksi kuolinilmoitusta ei 
laiteta lehteen ennen siunausti-
laisuutta, vaikka useilla ihmi-
sillä on aiempia avio- ja avoliit-
toja ja niistä jälkeläisiä sekä lä-

heisiä ystäviä vuosikymmen-
ten ajalta, jotka haluaisivat tul-
la saattamaan viimeiselle mat-
kalle. 

Eihän muistotilaisuuteen 
tarvitse kutsua ja senhän voi 
jokainen viettää omissa poru-
koissaan. Ehdotankin virallista 
ilmoitusta lehdessä ennen siu-
naustilaisuutta päivämäärällä, 

siunauspaikalla ja kellonajalla 
varustettuna, jotta jokainen ha-
lukas pääsee saattamaan. Saat-
tomahdollisuuden pitää olla 
avoin tilaisuus, nythän siunaus 
toimitettiin salassa.

AU-LAPSI
Julkaisemme tekstin 

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Pysähtyminen hetkeksi luon-
non ääreen avaa mahdolli-
suuden kokea jotain suurem-
paa, pyhyyttä. Pyhyys voi yllät-
tää salakavalasti kesäyönä us-
van noustessa veden yläpuolel-
le kietoen koko luomakunnan 
pehmeyteensä. Pyhä koskettaa, 
mutta sitä ei kyetä sanoin selit-
tämään. 

Luonnon ilmiöiden kautta 
välittyy kokemus perimmäisen 
mysteerin läsnäolosta. Kauniin 
maiseman äärellä voi rauhoit-
tua ja kokea olevansa osa maa-
ilmankaikkeutta. Esimerkiksi 
tähtitaivaan ihmettely on kris-
tillisen perinteen mukaan ru-
koushiljaisuutta. 

Pysähtymällä ja hiljen-
tymällä ihmettelemään 
luonnon kauneutta avau-
tuu mahdollisuus tuntea 
olevansa osa Jumalaa, hä-
nen ihmeellistä luomisker-
tomustaan. Emme ole yksin 
maailmassa, vaan Pyhän Hen-
gen kautta voimme kokea Ju-
malan olevan läsnä tässä het-
kessä, ilta-auringon loistees-
sa, kastepisarassa, meren aal-
lokossa. 

Toivon näiden auringon kir-
kastamien päivien johdattavan 
ihmiset ihmettelemään luon-
non kauneutta. Luonto voidaan 
nähdä osana ihmisten elämää, 
ei siitä erillisenä. Jumala on lah-

joittanut ihmiselle kyvyn ih-
metellä maailman kauneutta 
ja ihmeellisyyttä. Miksemme 
hyödyntäisi tätä lahjaa? Aina-
kin minä olen kiitollinen luon-
nosta ja mahdollisuudesta hil-
jentyä sen äärellä. 

PAULIINA JUNNIKKALA
Oulu

Kuolinilmoitus lehteen ennen siunausta

Pysähdy ihmeen ääreen!
Kesän

ihmeet
Lähetä postia 

Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 
tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 

(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 
(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 

yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 
Toimituksella on oikeus lyhentää 

tekstejä tarvittaessa ja tehdä 
niihin otsikot.

Kesän ihmeet on 
Rauhan Terveh-
dyksen uusi lu-
kijakuvapals-

ta. Oletko sinä ikuis-
tanut luonnon pieniä 
ihmeitä, lapsen en-
simmäisiä askelia, 
monen sukupolven 
kohtaamisen, haus-
kanmuotoisen porkkanan tai 
vaikka ukkosen rikkoman savupiipun?

Jos olet, lähetä kuva meille, niin julkaisemme sen lehdes-
sämme. 

Kuvia voi lähettää meille sähköpostitse osoitteella toimitus@
rauhantervehdys.fi, tai paperipostina osoitteeseen Rauhan Ter-
vehdys, PL 102, 90101 Oulu. Liitä mukaan myös hieman tietoa 
siitä, missä kuva on otettu ja milloin. Julkaistuista kuvista ei 
makseta palkkiota, mutta mainitsemme aina kuvaajien nimet 
ja kerromme kuvan tarinan.

Ku va t :  H e id i  Enwa l d

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.
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Uskonryhmät avustavat moottorisahoin

Maata kiertelemässä

Mormonisaarnaajat ovat 
usein ei-toivottuja vie-
raita, kun he koputta-
vat ovella valkeat pai-

dat yllään pitäen käsissään Mor-
monien kirjaa.

Mutta Amerikassa, tornadon 
jälkeen, kun mormonit saapuvat 
työvaatteissa mukanaan mootto-
risahoja kaatuneiden puiden siir-
tämiseksi, he ovat tervetullut nä-
ky. Yli 4 000 vapaaehtoista mor-
monia työskenteli tornadon run-
telemilla alueilla ympäri Alaba-
maa toukokuussa.

Kun mormonit tekevät vapaa-
ehtoistyötä, he eivät yritä levittää 
uskomuksiaan samaan aikaan. 
Työskentelevät mormonit saat-
taakin tunnistaa vain paidois-
taan, joissa on mormonien tun-
nukset.

– He eivät yrittäneet kertoa us-
kostaan, sanoo Jacob Hamilton, 
jonka pihalta mormonit siirsivät 
puun hetkessä. -Mormonit vain 
kiertelivät pihalta pihalle. Se oli 
suuri siunaus. He tietävät, miten 
moottorisahaa käsitellään.

Uskonryhmät ovat olleet suu-
ressa roolissa tornadon aiheutta-
mien tuhojen korjaamisessa. 

– Meillä on ollut täällä kaiken-
laisia ihmisiä baptisteista musli-
meihin. Vapaaehtoisia on tul-
lut lisää joka päivä, sanoo Julie 
Wright, Suuren Birminghamin 
Pelastusarmeijan aluejohtaja.

Etelän baptistikonventio ja 
Katolilainen avustusjärjestö ovat 
maailmaan suurimpia avustus-
järjestöjä ja työskentelevät myös 
tornadotuhojen korjaamisessa. 
Alabamassa Etelän baptistit lait-

toivat liikkeelle yli 7 000 koulu-
tettua ja tutkinnon suorittanutta 
vapaaehtoista avustustyöntekijää, 
joista monet ovat kokeneet maan-
järistyksien aiheuttamat tuhot Ja-
panissa ja Haitissa. 

– Työskentelemme käsi kädes-
sä Punaisen Ristin kanssa, kertoo 
Mel Johnson, Alabaman baptis-
tikonvention avustusosaston toi-
minnansuunnittelija.

Etelän baptisteilla on yhdek-
sän ruokayksikköä ja 30 suihku-
traileria Alabaman tuhoalueilla, 
ja he ovatkin valmistaneet yli 11 
7000 ateriaa. Vapaaehtoiset kus-
tantavat itse matkansa ja viipyvät 
yleensä viikon, nukkuen koulujen 
lattioilla.

– Se on kuumaa, raskasta työ-
tä, Johnson sanoo. 

– Ihmiset tekevät sitä, koska 

heillä on mahdollisuus tuoda toi-
voa katastrofien uhreille.

Baptistien siivous- ja korjaus-
ryhmät siirtävät myös puita, jo-
ten he päätyvät usein työskentele-
mään mormonien ja muiden us-
konnollisten ryhmien vapaaeh-
toisten kanssa. 

– Katolilaiset, luterilaiset, me-
todistit… He kaikki auttavat jol-
lain tavalla, toteaa Johnson. 

– Uskonyhteisöt ovat yleen-
sä ensimmäisiä, jotka reagoivat 
avuntarpeeseen. Heillä on myö-
tätuntoa; se on heidän elämänta-
pansa.

LAURI POSIO

Lähde: Greg Garrisonin artikkeli 
Birmingham News -lehdessä.

Selvää säästöä 
paperivaaleissa
Oulun seurakuntayhtymän laa-
jentuessa kuntaliitoksen takia 
on sen valittava luottamuseli-
met vuosiksi 2013–2014. Oulun 
seurakuntayhtymän yhteinen 
kirkkovaltuusto päätyi kannat-
tamaan ”paperivaalia”, jolloin 
luottamuselimet valittaisiin 
vuoden 2010 vaalin tuloksen pe-
rusteella. Paperivaalit eivät toisi 
seurakuntayhtymälle lainkaan 
kustannuksia. Uudet varsinai-
set vaalit maksaisivat arviolta 
300 000–400 000 euroa. 

Vaaliasia on käsitelty jokai-
sessa uuden Oulun seurakun-
nallisessa luottamuselimessä 
ja niistä kaikki ovat päätyneet 
kannattamaan paperivaalia. 
Kirkkohallitus tekee asiasta vi-
rallisen päätöksen syksyllä 2011.

Valtion tuki 
pois Kansan-
lähetykseltä
Naisasialiitto Unioni pahek-
suu, että Suomen valtio rahoit-
taa lähetystyötä, joka on risti-
riidassa tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusperiaatteiden kans-
sa. Järjestön mukaan ulkoasi-
ainministeriö myönsi viime 
vuonna 470 000 euroa kehitys-
yhteistyövaroja Suomen evan-
kelisluterilaiselle Kansanlähe-
tykselle (SEKL). Opetusminis-
teriö myönsi 1,33 miljoonaa eu-
roa SEKL:in ylläpitämälle ja sen 
periaatteisiin sitoutuvalle Kan-
sanlähetysopistolle.

Naisasialiitto Unioni pitää 
ongelmallisena, että SEKL:in 
mukaan naisten tulee olla ala-
maisia miehille perheessä ja seu-
rakunnassa. Unioni katsoo jär-
jestön vastustavan naispappe-
utta ja kehottavan jäseniään ja 
työntekijöitään kieltäytymään 
jumalanpalvelusyhteistyöstä 
naispappien kanssa. Kansanlä-
hetys ei Naisasialiiton tulkin-
nan mukaan hyväksy seksuaali-
vähemmistöihin kuuluvien ih-
misten ottamista järjestönsä tai 
kirkon työntekijöiksi.

Kansanlähetys tekee lähetys-
työtä sekä kotimaassa että ul-
komailla. Naisasialiitto katsoo 
Kansanlähetyksen sitoutuneen 
syrjiviin oppeihin toimiessaan 
kehittyvissä maissa. Järjestön 
vs. pääsihteeri Johanna Pakka-
sen mukaan kannanoton tar-
koitus on herättää yhteiskun-
nallista keskustelua.

Sukupolvien juuret 
näytillä Oulunsalossa

Oulunsalon seurakunnan 
100-vuotisjuhlien kun-
niaksi tilattu juhlaveis-
tos paljastettiin tiistaina 

14. kesäkuuta. 
Seurakunnan toimitalon 

eteen oli kokoontunut noin 60 
uteliasta katsomaan, millainen 
teos värikkään liinan alta pal-
jastuisi. 

Kanttori Taru Piston ja seura-
kunnan taidetiimin puheenjohta-
jan Maarit Leskelän paljastettua 
Joonas Vähäsöyringin tekemän 
Sukupolvien juuret -teoksen se sai 
osakseen spontaanit aplodit. 

– Työ on tehty ja tulos näkyvil-
lä, taiteilija itse kommentoi vaati-
mattomasti omassa puheenvuo-
rossaan.

Apua 
lähimmäisiltä
Joonas Vähäsöyrinki kertoi ha-

lunneensa tuoda teokseen ajallis-
ta perspektiiviä. 

– Sukupolvet ovat kiinni juu-
rissaan, halusivatpa tai eivät. 

– Mietin myös sitä, missä vai-
heessa ihmiset kohtaavat seura-
kunnan, ja huomasin, että se on 
läsnä monissa hetkissä. 

Teoksen tekeminen herätti aja-
tuksia lähimmäisistä ja lähim-
mäisenrakkaudesta. 

– Apua tarvitsevia riittää lä-
hellä ja kaukana. Siksipä teoksen 
alaotsikkona on Ajatuksia lähim-
mäisistä. 

Taiteilija tarvitsi myös itse lä-
himmäisten apua työssään.

– Paritonnisen teoksen valmis-
taminen on fyysisesti raskasta, en 
olisi selvinnyt siitä ilman Erkki-
isääni, hän kiitteli. 

Taiteellisuus periytyy muuten-
kin, sillä myös isä on maalannut 
tauluja harrastuksekseen. Veis-

toksen julkistustilaisuudessa Erk-
ki Vähäsöyrinki soitti myös torvi-
fanfaarit. 

Avustaminen veistoksen teos-
sa innosti myös vanhempaa su-
kupolvea.

– Isä innostui, ja aikoo itsekin 
kokeilla pienten veistosten teke-
mistä, Joonas Vähäsöyrinki pal-
jasti.

Kasvoja 
betonissa
Betonisessa teoksessa näkyvät 14 
henkilön kasvot. 20 vuotta Ou-
lunsalossa asunut Anna-Maija 
Rousselle ei tunnistanut teokses-
ta tuttuja kasvoja.

– Tykkään siitä, että teos on ih-
mistennäköinen, ei liian moder-

ni, kertoo Rousselle. 
Leo ja Suoma Rankinen piti-

vät teosta puhuttelevana. 
– Hienoa, että patsaan näkee 

joka puolelta, eikä siinä ole eril-
listä taustaa, he miettivät. 

– Minä jopa olin tunnistavina-
ni isännän kasvot sieltä, Suoma 
Rankinen naurahti.

Joonas Vähäsöyrinki kertoo 
ottaneensa mallia jonkin verran 
poikiensa piirteistä ja asennoista. 
Lisäksi oman mummon kasvot 
välkkyivät mielessä teosta suun-
nitellessa. 

Sukupolvet olivat läsnä siis 
alusta alkaen.

ELSI SALOVAARAPaljastustaan odottava Sukupolvien juuret pääsi hyvälle paikalle Oulunsalon 
seurakunnan toimitalon eteen. Paljastusta seurasi kuutisenkymmentä henkeä.

Yhteiskuvassa isä, poika ja pojanpojat. Takana Erkki Vähäsöyrinki ja Joonas 
Vähäsöyrinki, edessä Oskari, Valto, Julius ja Ohto Vähäsöyrinki.

Ku va t :  S anna Tu r u n e n
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Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 18 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 6 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: ti 28.6. klo 19.00 Herättäjäjuhlien lähtö-
seurat Limingan kirkossa, su 3.7. klo 18.00 Herättäjäjuhlien lähtöseurat 
Lamminahon talolla Vaalan Nuojualla. Lähtö kimppakyydillä Muhoksen 
seurakuntatalolta klo 17.00, su 3.7. klo 19.00 Siikalatvan yhteiset Herättäjä-
juhlien lähtöseurat Rantsilan kirkossa, kahvit seurakuntatalolla.

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Su 26.6. ei seuroja. Kesällä ei seuroja 
Toukomettisessä. Sunnuntaiseurat  
jatkuvat Su 31.7. klo 17. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
La	2.7.	klo	18.00	Ylistyksen,	Sanan	
ja	Esirukouksen	Ilta.	3.–31.7.	ei	
tilaisuuksia.	TERVETULOA!

To 23.6. klo 19 Rukousilta, Pirkko Mettovaara, Tuo-
mo Kokko. Su 26.6. klo 18 Iltakirkko, Risto Wotsch-
ke, Willie ja Annukka Kinnaird Kamerunista. To 30.6. 

klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Eija Soini. Su 3.7. klo 18 Iltakirkko, Juha Pätsi, 
Aimo Kesti. To 7.7. klo 19 Rukousilta, Ulla Keränen, Marja Sivonen. www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

”Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus 
älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin 
että annatte sen haluille vallan.” Room. 
13:14. La sapattina 25.6. jumalanpalve
lus klo 11. Raamattutunnin aiheena: 
Kristukseen puettuna, puhujana pastori 

Juha Mikkonen sekä lastenkirkko. La sapattina 2.7.2011 jumalanpalvelus klo 11. 
Raamattutunnin aiheena: Jumalanpalvelus Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, 
puhujana Marko Huurre. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
	Tuulimyllynkatu	18	
	http://oulu.adventist.fi	
	08	530	3953

www.ohsrk.fi

Su 26.6. klo 18 Ystävän paikka, Pirjo ja Hannu 
Orava, Vesa Asikainen. Ke 29.6. klo 19 Sana ja 
rukous, Juha Hilli, Pirjo Orava, Jouko Annala. 
Pe 1.7. klo 20 LIFT, Mikko Saukkonen, Tanja 
Mälkiä, Noomi Ketonen. Su 3.7. klo 11 Ehtoollis-
jumalanpalvelus, Pasi Markkanen, Juha Hilli, Ahti 

Kurki. Su 3.7. klo 17 Church@78, International Service, Katja ja Juan Castillo. 
Ke 6.7. klo 19 Sana ja rukous, Hannu Orava, Pirjo Orava, Pasi Markkanen. Päi-
värukous ti, ke ja to klo 11–12. KESÄLEIRIT: LIFTjr. leiri 8.–10.7. ja Lastenleiri 
12.–15.7. HYVÄÄ JUHANNUSTA! TERVETULOA!

Su 26.6. Klo 15.00 Lauluhetki Otto Karhin puistossa ja  
klo 16.00 Jumalanpalvelus.

Su 3.7. klo 15.00 Lauluhetki puistossa ja Jumalanpalvelus klo 16.00.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

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 

TERVETULOA SIIKAJOELLE
Siikatörmän leirikeskukseen

juhannusaattoillan seuroihin 24.6. klo 19.00
Tarjoilu alkaa klo 17.30. Seuroja voi kuunnella netistä 

www.radiopro.fi kohdasta kuuntele lähetystä.
Seuratoimikunta

Ke 6.7. Avajaiskonsertti Muhoksen kirkossa klo 19
F. Schubert - W.A. Mozart

Outi Nissi piano, Maarit Karppelin viulu, Helinä Nissi alttoviulu, Juho
Nissi sello, Johanna Kiviharju huilu, Oskari Hannula kontrabasso,
Kaisa Ranta sopraano.

Liput 18,-/ 15,-

Liput 18,-/ 15,-

Liput 23,-/ 20,-

Liput tuntia ennen ovelta ja ennakkoon 1.7. saakka Muhoksen kunnanviraston
neuvonnasta viraston aukioloaikana ma-to 8-15 pe 8-14.

Pe 8.7. Kesäillan sininen Rapsodia
Koivu ja tähti kulttuurikeskuksessa klo 19

mm. Gershwin
Pohjan Sotilassoittokunta, johtaa musiikkikapteeni Jaakko Nurila,
solistina Outi Nissi piano.

La 9.7. W.A. Mozart: Requiem
Muhoksen kirkossa klo 21

Tuiran Kamarikuoro, Oulunsalo Ensemble, Jukka Myllys kapellimesta-
ri, Kaisa Ranta sopraano, Virpi Räisänen-Midth altto, Tuomas Katajala
tenori, Petri Pussila basso.

Su 10.7. Kesäyön musiikkimessu
Muhoksen kirkossa klo 22

toimittaa kirkkoherra Jouni Heikkinen avustajineen, Helinä Nissi, Juho
Nissi, Petri Aho, Tuomo Rahko, Johanna Kiviharju, Kaisa Ranta, Ossi
Kajava.

TERVETULOA!

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Tapahtumat

Annetaan vuokralle asuntoauto 
MB 409. Rek 6 hlö. Puoli integ. 
soitot num. 046 551 8050 Pertti

Vuokralle tarjotaan

Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt
p. 040 729 2119

ILMOITA
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Veteraaneja 
ei tarvitse arvostaa

Luin kerran jutun, jossa vaadittiin, että meillä on 
velvollisuus kunnioittaa ja arvostaa sotaveteraane-
jamme.  He kun ovat pelastaneet maamme ja va-
pautemme. Uskallan olla eri mieltä. Maassamme 

vallitsee ajatuksen- ja sananvapaus, joka oikeuttaa ajat-
telemaan asioista juuri niin kuin tahtoo. 

Jos joku on pasifisti ja pitää sotiamme suurena ty-
peryytenä, hänellä on oikeus siihen. Jos hän pitää sota-
veteraaneja houkkina, koska he suostuivat tappajaisiin, 
hänellä on oikeus ajatella niin. Jos on oikeus, ei voi ol-
la velvollisuutta.

Ajatuksen- ja sananvapaus on länsimaisen yhteiskun-
nan perusta. Yksilön vapautta ajatella on syytä vaalia, 
vaikka enemmistö kansalaisista ajattelisikin asioista eri 
tavoin.  

Sotaveteraanit ovat pinnalla, sillä jatkosodan synnys-
tä tulee tänä kesänä kuluneeksi 70 vuotta. Sotaa on hyvä 
muistella, sillä sen aiheuttamat taakat ja surut vaikutta-
vat yhä keskuudessamme. Niin kauan kuin sota tuottaa 
pahaa oloa, sitä pitää käsitellä perusteellisesti.

Sodistamme tulee kuitenkin joskus pelkkiä haaleita 
muistoja, jotka eivät herätä voimakkaita tunteita. Esi-
merkiksi suuri pohjansota ja isoviha eivät enää liiku-
ta suuria massoja. Kustaa II Adolf ja kolmekymmen-
vuotinen sota kiinnostavat vain asian harrastajia. Knut 
Posse ja Viipurin pamaus herättävät lähinnä hilpeyttä. 
Torsten Stålhandskea suomalaisten enemmistö ei muis-
ta ollenkaan.

Näin pitääkin olla, sillä onnellinen on se kansakun-
ta, jonka sodat ovat pelkkiä lukuja historiankirjoissa.

Voi kun olisi hyvä, jos esimerkik-
si kansalaissota ei enää aiheut-

taisi pahaa mieltä ja poliit-
tisia intohimoja. Talvi-

sodankin toivoisi pai-
nuvan pelkäksi lu-
vuksi historiankir-
joihin traumaatti-
sesta jatkosodasta 
puhumattakaan.

Vielä ei ole kui-
tenkaan unohta-
misen aika. 

PEKKA HELIN

Kesä-
Pekka

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys juhannuspäivänä 25.6. kel-
lo 9.55–12.00.
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Marja Raatikainen 
kertoo Luoja Jumalasta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 

-ohjelmassa puhutaan juhan-
nuksesta ja Turkansaaren kesäs-
tä. Haastattelussa on Oulujoen 
seurakunnan kirkkoherra Jouni
Riipinen. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.
Sunnuntaina 26.6. kello 9.55-
12.00. 
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun pi-
tää lapsityönohjaaja Aila Valta-
vaara.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa vieraillaan Herättä-
jäjuhlien oheisohjelmaan kuu-
luvan Lasimeri-näytelmän har-
joituksissa Ylikiimingissä. Oh-
jelman toimittaa Heli Lomu.

Sunnuntaina 3.7. ei ole aluelähe-
tystä. Radio Dei lähettää silloin
valtakunnallisesti ohjelmaa Kan-
sanlähetyspäiviltä Seinäjoelta.
Radio Dei Toivon päivä
Ke 29.6. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Pastori Jukka Joensuun 
ajatuksia Suviseuroista.
To 30.6. klo 15.40 Viisi teesiä. 
Oulunsalolainen Hannele Hei-
nonen kertoo unelmiensa kir-
kosta.
Ke 6.7. ke klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Oululainen Sauli Typpö 
odottaa mielenkiinnolla Oulun 
herättäjäjuhlia.
To 7.7. to klo 15.40 Viisi Teesiä. 
Millainen on Sauli Typön unel-
mien kirkko?

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz

Juhannuspäivänä 25.6. klo 10 
jumalanpalvelus Pattijoen kir-
kosta.
Su 26.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta.
Su 3.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Nivalan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 26.6. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 
Su 3.7. klo 10 ordinaatiomessu 
Oulun tuomiokirkosta. 

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl, 
p. 044 316 1563(ma-pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Ra-
diostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

YLE Radio 1, 90,4 MHz,
 www.yle.fi/radio1
La 2.7. klo 18 iltahartauden pitää 
pastori Meri Tirronniemi Kitti-
lästä.

Naispapeille uusi 
virkapukumallisto

Naispuolisen papin uu-
si virkapukumallisto jul-
kistettiin viime viikol-
la. Malliston on suunni-

tellut vaatesuunnittelija Kirsima-
ri Kärkkäinen. Hän voitti vuon-
na 2008 suunnittelukilpailun uu-
desta virkapuvusta ehdotuksel-
laan Valonlähde.

Uuden virka-asun suunnitte-
lussa on kiinnitetty huomiota se-
kä historialliseen että liturgiseen 
perinteeseen ja toimivaan koko-
naisuuteen. Puvussa on myös uu-
sia erilaisia osia, joita käyttäjät 
voivat valita käyttötarpeen ja osin 
myös henkilökohtaisten mielty-
mystensä mukaan. 

– Valonlähde- ja Valonsäde -ni-
mikkeet kuvastavat itselleni sano-
maa, jonka mukaan kirkon ja pa-
pin työn tulisi olla ihmisten elä-
mään iloa ja valoa tuottavaa; tien, 
merkityksellisyyden ja tarkoituk-
sen näyttäjiä, Kirsimari Kärkkäi-
nen sanoo.

Vaihtoehtoja 
pukeutumiseen
Uudessa virkavaatemallistossa on 
kaksi eri jakkua, polvipituinen tai 
pitkä hame, kaksi housuvaihtoeh-
toa sekä perinteiset papin sokeri-
palakauluspaidat. 

Mallisto on valmistettu aiem-
paa kevyemmistä, mutta kuiten-
kin kestävistä ja helppohoitoisis-
ta materiaaleista. Lisäksi uutta on 
pukeutumispaitatyyppinen, bam-
buneulosta oleva sokeripalakau-
luspaita sekä kesään että talveen.

Uudessa virka-asussa on arki- 
ja juhlatilanteiden mukaan vaih-
dettava Valonsäde-somiste. Papin 
juhlapuvussa se on valkoinen. Sitä 
käytetään yhdessä valkoisen pai-
dan kanssa. Arkiasussa somiste-
osa ja paita ovat mustia. Malliin 
kuuluva hopeinen Valonlähde-

risti kiinnitetään papinjakkuun. 
Lisäksi asukokonaisuuteen kuu-
luvat mustat sukat ja kengät.

Puku on 
aina viesti 
– Pappi viestii puvulla viras-
taan esimerkiksi seurakuntalais-
ten juhlissa. On tärkeää, että pap-
pi kohtaa seurakuntalaiset asi-
anmukaisesti, virkapukutyöryh-
män puheenjohtaja, rovasti Pirk-
ko Poisuo muistuttaa.

Papit voivat jatkossa käyttää 
edelleen olemassa olevaa, tekstii-
litaiteilija Vuokko Nurmesnie-
men 1980-luvulla suunnittelemaa 
virkapukua. Uudet virkapukunsa 
papit hankkivat Kärkkäisen mal-
listosta.

Kärkkäisen virkapukumallisto 

on saanut Euroopan unionin re-
kisteröidyn yhteisömallin suojan. 
Julkistuksen jälkeen seuraa val-
mistajien kilpailutus. Uudet pu-
vut tulevat sarjatuotantoon aikai-
sintaan loppuvuodesta.

Virka- ja juhlapuvun uudistus 
lähti liikkeelle Naisteologit ry:n toi-
vomuksesta. Piispainkokous asetti 
virkapukutyöryhmän vuonna 2007 
ja hyväksyi ohjeet papin virkapu-
keutumisesta syksyllä 2010.

Vuoden 2010 tilastojen mu-
kaan Suomessa oli pappeja kaik-
kiaan 2229. Naisten osuus oli 39,7 
prosenttia. Kirkkoherran tehtä-
vässä toimi 477 henkilöä, joista 
naisia 10 prosenttia.

KIRKON TIEDOTUSKESKUS

K r i s t a  Ke l t an e n

Uudet naispappien virkapuvut tulevat sarjatuotantoon aikaisintaan syksyllä.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kaikki Kempeleen seurakun-
nan  jumalanpalvelukset suo-
rana radiolähetyksenä.
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Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SairaalaSielunhoitajan (50%)
määräaikainen virka 31.12.2012 saakka, tai enintään 
siihen saakka kunnes virka vapautuu kokoaikaisesti.

Sijoituspaikkana yhteiset seurakuntapalvelut.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja 
vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaa päättyy 21.7.2011 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

Paikkoja avoinna

Muhoksella kuullaan 
lempeää klassista musiikkia

Kempeleessä 
kerhoillaan kesälläkin

Hedberg

1811• 2011

Tapahtumat

Maat, metsät hiljenneinä

U

U

T

U

U

S

Kirja sisältää 27 eri kirjoittajan virsi-

hartautta päivän matkalle.  

Siionin virret ovat saaneet kirjoittajat 

pohtimaan ihmisen vaellusta, 

jakamaan rohkaisua ja kiittämään.

Sanojen kumppanina ovat kauniit

luontokuvat. Monet kirjan virsistä

ovat tuttuja myös kirkkomme virsikirjasta. Hinta 20 euroa

Tilaukset:  Herättäjä-Yhdistys ry, 

puh. (06) 433 5700, kati.leskela@h-y.fi, www.h-y.fi

Muhoksen musiikkipäi-
vät järjestetään tois-
ta kertaa 6.–10. hei-
näkuuta. Kirkkoherra 

Jouni Heikkinen on ollut muka-
na järjestelyissä molemmilla ker-
roilla.

– Kylämme komistus Koivu ja 
tähti -kulttuurikeskus sekä vanha, 
erityisen kauniisti soiva puukirk-
komme tarjoavat musiikkipäivil-
le tasokkaat puitteet. Pääsemme 
nauttimaan klassisen musiikin 
hienoista teoksista, jotka ovat luo-
vuttamaton osa länsimaista kult-
tuuria.

Muhoksen Musiikkipäivien il-
meen on luonut taiteellinen joh-
taja Kaisa Ranta, joka on myös 
valinnut ohjelman ja esiintyjät. 
Useat muusikot ovat Pohjois-
Suomesta.

Ohjelmistossa eletään läpi ih-
misen monipuolinen tunneskaa-
la Franz Schubertin Forellikvin-

Kempeleen seurakunta järjes-
tää kesällä omia kerhoja vii-
me kevään 1.- ja 2.-luokka-
laisille sekä lapsiperheille.

Jo kolmatta kesää ovet ovat 
avoinna pienille koululaisille ke-
säkerhoon Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksella ja keskustan 
seurakuntatalolla arkipäivisin 
kello 9–15. Kerhot toimivat kesä-
kuussa sekä elokuun alussa, kou-
lujen alkamiseen saakka. Heinä-
kuussa kerhot ovat lomalla.

Kesäkerhotoiminta on maksu-
tonta ja siihen ei tarvitse erikseen 
ilmoittautua, riittää, että ensim-
mäisellä kerhokerralla huoltaja tai 

aikuinen käy täyttämässä henki-
lötietolomakkeen kerhopisteessä.

Kerhopäivän aikana lapset voi-
vat ruokailla omia eväitään. Oh-
jelmassa on monenlaista mukavaa 
tekemistä ulkona ja sisällä. Ohjel-
ma rakentuu lasten ehdoilla. Ke-
säkerhoissa työskentelee koulutet-
tuja lastenohjaajia ja heidän apu-
naan on isosia.

Perheet kahvittelevat 
keskiviikkoisin
Lapsiperheille on kesäinen per-
hekahvila keskiviikkoisin kello 
9.30–11 edellä mainituissa kerho-
pisteissä. 

Kesäiset perhekahvilat ovat au-
ki kesäkuussa ja elokuussa. Kesäi-
nen perhekahvila on paikka, jossa 
perheet voivat kohdata toisia lap-
siperheitä kahvikupposen tai me-
humukin äärellä.

Perhekahvilassa on lapsilla ti-
laa leikkiä ja aikuisilla vaihtaa aja-
tuksia toisten aikuisten kanssa. 
Kesäisiin perhekahviloihin ei tar-
vitse ilmoittautua, vaan niihin voi 
tulla silloin kun perheelle parhai-
ten sopii. Toiminta on maksuton-
ta. Lisätietoja varhaiskasvatuksen 
toiminnasta löytyy seurakunnan 
nettisivuilta.

teton sävelin. W.A. Mozartin Re-
quiem eli sielunmessu puolestaan 
irrottaa meidät oman aikamme ja 
oman henkilökohtaisen elämäm-
me ympyröistä ihmisen perus-

kokemukseen, olemassaolomme 
ytimeen. Siinä kuvastuu juma-
lanpalvelus musiikillisena koko-
naisuutena.  

– Sielunmessu on ihmisen ko-
kemus suuren ja tuntemattoman 
äärellä, jonka riipaisevuutta lie-
ventää armo ja anteeksiantamus, 
Heikkinen kuvailee.

– Muhoksella on aina uskal-
lettu unelmoida ja ottaa vas-
taan haasteita.  Musiikkipäivät 
on näistä hieno todistus. Carpe 
Diem, tartu siis hetkeen ja tule ko-
kemaan yhdessä hyvän musiikin 
mahti! kannustavat Jouni Heikki-
nen ja Kaisa Ranta.

Musiikkipäivien ohjelmaan ja 
esiintyjiin voi tutustua osoittees-
sa www.muhoksenmusiikkipai-
vat.fi. Lippuja myydään ennak-
koon 1. heinäkuuta saakka Mu-
hoksen kunnanviraston neuvos-
sa. Lippuja myydään myös tuntia 
ennen konsertteja ovelta.

Kaisa Ranta on Muhoksen 
Musiikkipäivien taiteellinen johtaja.
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Jumalalla oli 
erityisen hyvä 
päivä kun loi 
kissaeläimet.

Pastori Anu Ojala tunnustautuu kissaihmiseksi.

Nuori herra Riku lekotte-
lee päiväpeitteellä. Vie-
ressä nokosia ottaa poru-
kan keskimmäinen, Rie-

pu. Rolle istuskelee ylväänä kave-
reidensa vierellä – ja tuijottaa sei-
nään. Rollesta ei oikein ota sel-
vää, onko tämä hereillä vai hor-
roksessa. 

Nämä kolme karvaista kave-
rusta ovat ragdoll-rotuisia kissoja. 

– Lapset joskus aikoinaan ha-
lusivat koiraa, mutta minä olen 
niin laiska, etten jaksa sitä päi-
vittäistä lenkitystä. Kissat sopivat 
meikäläiselle huomattavasti pa-
remmin, naurahtaa kolmen Rag-
dollin ”emo”, Kempeleen seura-
kunnan pastori Anu Ojala.

Laiskat ja lempeät 
mollamaijat
Anu Ojala perheineen asuu lähel-
lä Oulun keskustaa kerrostalokol-
miossa. Nelihenkisen perheen li-
säksi huushollin jakavat siis kol-
me kissaa sekä yksi kani.

– Ragdollit ovat kuin luotuja 
kerrostaloelämään. Ei niitä voisi 
oikein pihalle päästääkään. Näil-
lä kun ei ole oikeasti ollenkaan 
suuntavaistoa!

– Ne vain pyörisivät paikoil-
laan osaamatta tehdä mitään, 
Anu kertoo Riku-kissaa rapsutel-
len.

Itse asiassa monet kasvattajat 
laittavat pennun ostajat allekir-
joittamaan todistuksen, etteivät 
ota kissaa ulkokäyttöön. 

– Vähän semmoisia sohvaperu-
noita ja flegmaattisiahan ragdollit 
yleensä ovat. Suomenkielinen vas-
tine ragdollille onkin mollamaija, 
Ojalan poppoo hoksaa.

Kissojen luontaiset vaistot 
näyttävätkin heräävän vain sil-
loin, kun Kani pääsee häkistään 
jaloittelemaan. Enemmän kissat 
sitäkin otusta tuntuvat kuitenkin 
pelkäävän kuin metsästävän.

Yksikseen Ojaloiden kissat ei-
vät kuitenkaan viihdy. Ragdoll on 
hyvin ihmisrakas rotu ja se kaipaa 
seuraa myös lajitovereistaan. Kol-
mestaan tämäkin konkkaronkka 
innostuu välillä villeihin leikkei-
hin; nukahtaen pian niiden pää-
tyttyä yhdessä mytyssä päivätor-
kuillensa.

Lemmikit 
lapsia ajatellen
Ragdollit ovat koko Ojalan per-
heen harrastus.

– Minä se lemmikkimme ruo-
kin ja hoidan, mutta lapsia silmäl-
lä pitäen nämä on kuitenkin han-
kittu. Näin lapset oppivat vastuu-
ta ja huolenpitoa ja saamme pa-
lan luontoa tänne kaupunkiinkin, 
Anu pohtii.

Anun lapsuudenkodissa oli ai-
na lemmikkejä.

– Vanhempani opettivat kun-
nioittamaan eläimiä ja kanta-
maan vastuuta. Sitä perintöä ha-
luan jakaa nyt lapsilleni.

– Kissat on hankittu siinä mie-
lessä, että ne ovat tässä perheen-
jäseninä seuraavat parikymmen-
tä vuotta!

Anu haluaa mainita myös sen, 
että eläimet sopivat hyvin myös 
kaupunkiasuntoihin – kunhan 
niiden elinoloista pitää kunnol-
la huolen.

– Kissanhiekkaan, kantokop-
piin, leluihin ja ruokiin toki me-
nee jonkin verran rahaa. Eläin-
lääkärikään ei tosiaan ole mitään 
halpaa huvia. Mutta eipä näitä asi-
oita rahassa voi mitata. Sitä paitsi 
maksaahan mikä tahansa harras-
tus jotain.

Virheettömät 
veijarit
Ragdoll-kissarotu on lähtöisin 
Yhdysvalloista. Sen synnystä saa 
oikeastaan kiittää yhtä kalifornia-
laista naista.

– Hänellä oli maatiaisango-
rakissa, joka jäi auton alle. Kis-
sa loukkaantui pahasti, mutta ih-
meen kaupalla selviytyi koettele-
muksestaan. Nainen pyysi lupaa 

Caritas-Säätiö, Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU    •    www.caritas-saatio.fi

Katso mitä mieltä asiakkaamme 
ovat palveluistamme: Uudet 
esittelyvideot on katsottavissa 
www.caritas-saatio.fi

Kuinka me voisimme auttaa 
Sinua tai läheistäsi?
Soita puh. 040 769 8615/ palveluohjaaja,
sähköpostilla: info@caritas-saatio.fi

Caritas-palvelut tuovat 
turvaa ja hyvinvointia arkeen



•  ympärivuorokautisia asumispalveluja 
 vanhuksille ja vammaisille
•  kotihoito- ja sairaanhoitopalveluja
• fysio- ja toimintaterapiaa
•  hyvinvointi- ja liikuntapalveluja
•  ateriapalveluja
•  tilapäishoitoa
Caritas-Kodin kaikille avoin palvelukes-
kus sykkii elämää! Tule tutustumaan!

Caritas-Säätiö on oululainen yleishyödyllinen yhteisö, 
joka tarjoaa monipuolisia asumis- ja kuntoutuspalveluja 
vanhuksille ja vammaisille Oulussa, Kempeleessä ja 
 Oulunsalossa. Säätiön palveluksessa on jo     työn-
tekijää, lisäksi erilaisia harrasteryhmiämme ohjaa 30 
vapaaehtoistyöntekijäämme. 

 200

Rouva pastori  
ja sen kissat

saada risteyttää kissansa py-
hän birman kanssa. Pyhä 
birmahan on erittäin arvos-
tettu kissarotu, jota kutsu-
taan myös naamiokissaksi. 
Näin sai alkunsa ragdoll, 
Anu kertaa hieman his-

toriaa.
Ragdoll on verrat-

tain uusi rotu. Se hy-
väksyttiin viralli-
sesti vasta vuon-
na 1965. Monet 
kasvattajat lait-
tavat Suomessa-
kin hurjia sum-
mia siihen, että 
rodun parissa ei 
vahingossakaan 
ilmenisi sisäsiit-
toisuutta.

– Meidänkin 
Rievun isä on 
hollantilainen, 
Anu kertoo.

Ojaloilla ei 
ole sen kum-
mempia kunni-
an himoja kis-
sojensa suhteen. 
Rolle ja Riepu 
eivät edes kel-

Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän 
kiinnostuksen ja intohimon 

kohteitaan.

paisi virallisiin kissanäyttelyihin.
– Rollella on pieni värivirhe ne-

nässä ja Riepu on liian pitkä. Mut-
ta meidän mielestämme näissä ei 
kyllä ole yhtään mitään vikaa, 
Anu hymyilee.

Viiden kuukauden ikäisen 
pennun Rikun kanssa Anu on 
ajatellut jossain vaiheessa käydä 
testaamassa näyttelyäkin, mutta 
vain ihan huvikseen.

– Näyttelyssä kissoilta katso-
taan muun muassa kynnet, ham-
paat ja sekä testataan kuinka kis-
sa ylipäätään on tottunut käsitte-
lyyn, Anu kertoo.

Riku itse ei vielä tiedä mitään 
emäntänsä suunnitelmista. Se 
vain kääntää kylkeä ja nauttii elä-
mästään. Pientä pentua katselles-
saan Anu tuumaakin, että kissoil-
ta voisi moni ihminen oppia rau-
hallisuutta ja tietynlaista itsenäis-
tä ajattelutapaa. 

– Jumala on tosiaan tiennyt 
mitä tekee, kun loi kissat. Silloin 
Luojalla on taatusti ollut älyttö-
män hyvä päivä ja sopivasti huu-
morintajuakin.

TEKSTI JA KUVA: 
ANNI JYRINKI
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Sielunhoitoterapiakoulutukset
alkavat syyskesällä Lapin Näätämössä ja Itä-Suomessa Tohmajärvellä
Luennoitsijoina mm.Seppo Jokinen pastori, terapeutti,Saara Kinnunen fil. ja 
valtiot. maist, erityistason perheterapeutti, Sirkku Suontausta-Kyläinpää lääkäri, 
perheterapeutti, Salme Blomster terapeutti, kouluttaja.
Koulutus on laajuudeltaan 70 op ja kesto 2 vuotta. 
Hakuaika päättyy Näätämöön 30.06. ja Tohmajärvelle 31.07. Hakemisen edelly-
tyksenä on sosiaali- ja terveysalan tai kirkollisen alan peruskoulutus tai muu 
soveltuva koulutus täydennettynä sielunhoidon koulutuksella/kokemuksella.
Koulutuksen järjestäjä: Aamurusko terapia- ja koulutuspalvelu
Lisätiedot ja hakuohjeet: www.aamurusko.com

LOGOTERAPIAN PERUSOPINNOT 25 op
26.8.2011-27.5.2012 Oulussa

Suomen logoterapiainstituutti Oy ja Pohjola-opisto 
järjestävät yhteistyössä logoterapian perusopinnot 
Oulussa. Lähiopetusjaksot viikonloppuisin. 
Haku 5.8. mennessä. Katso tarkemmat tiedot ja 
hakulomake www.pohjolaopisto.fi 

SENIORILINJA
6.9.-1.12.2011

Senioreille, eläkkeellä oleville tai eläkkeelle 
siirtyville, vuorotteluvapaata viettäville tai muille 
päiväopiskelusta kiinnostuneille. Kolmena päivänä 
viikossa (ti-to klo 9.30-14) uusien tietojen ja taitojen 
opiskelua, mielekästä tekemistä ja oman elämän 
tarkastelua/suunnittelua. Ilmoittautuminen 22.8. 
mennessä sähköpostilla os. toimisto@pohjolaopisto.fi  
tai p.(08) 555 4000 (24.6.-31.7. toimisto suljettu).

39,-(69,-)

MATKASÄNKY
- 60 x 120  - patja  - kantokassi

MATKA-
RATTAAT

- makuuasennolla
- isot pyörät

79,-
(99,-) (179,-)

 Cosmic  Comfort S
TURVAISTUIN

- voidaan käyttää
2-suuntaan

    - n. 4 kk-jopa 6 v.
        - 0-25 kg

259,-149,-
(349,-)

Kid Plus
TURVA-
ISTUIN

- 3-12 v.
- 15-36 kg

Is
ok
at
u

Asemakatu
SKV

Ark.  10-18 • La 10-14

AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!AL E!
Isokatu 8 (käynti Asemakadulta) 90100 Oulu • Puh. 08-3112120

Logico S 
TURVAKAUKALO 

+ ALUSTA
- 0-13 kg

- helppo ja 
nopea kiinnitys

Junior
TURVAVYÖ-

ISTUIN
- 3-12v - 15-36kg

- koroke 
myöhemmin

(198,-) Alk.Alk.

TURVAKAUKALO 

39,-39,-39,-39,-39,-39,-39,-39,-
10,-

10,-2,-
19,- 20,-

HYTTYSVERKKO
ratas/vaunu

AURINKO-
SUOJAT
auton 
ikkunaan

RUOKAILU-
VÄLINEITÄ
lautanen, 
nokkamuki, 
kulho

pari

PÄIVÄVARJO
- ratas/vaunu
- UV-suojattu

Pehmeästi 
keinuja
SITTERI

Junior

MATKA-

79,-79,-
(99,-)

TURVAVYÖ-TURVAVYÖ-
ISTUIN

- 3-12v - 15-36kg
- koroke 

- 3-12v - 15-36kg
- koroke 

- 3-12v - 15-36kg

myöhemmin

MATKASÄNKY

259,-259,-259,-
JuniorJunior

TURVAVYÖ-
Junior

TURVAVYÖ-
JuniorJuniorJunior

TURVAVYÖ-TURVAVYÖ-
Junior

TURVAVYÖ-
Junior

Isommille

LAPSILLE

149,-
- makuuasennolla- makuuasennolla- makuuasennolla

- isot pyörät
- makuuasennolla- makuuasennolla

69,-
89,-99,-

(49,-)

10,-10,-10,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-
kulho
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3 KPL

MAM ULTIVENT
TUTTIPULLO
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TUTTIPULLO

Palveluja tarjotaan

Maria ja Lauri Pietilä 
viettivät pari viikkoa 
sitten hääpäiväänsä. 
Takana on neljä 
yhteistä vuotta aviossa. 
Siitä että he löysivät 
toisensa, kuuluu kiitos 
Jumalan ihmeelliselle 
johdatukselle. 

– Emme tehneet hääpäivästä mi-
tään numeroa, mutta kukkia tu-
li. Jos saamme nähdä viidennen 
hääpäivän, niin sitä voisi jo hie-
man juhlistaakin, kertoo Maria 
Pietilä vilkkuvin silmin.

Elokuussa 82 vuotta täyttävä 
Maria Pietilä ja 88-vuotias Lau-
ri Pietilä kertovat elävänsä juuri 
nyt elämänsä parasta aikaa. Vaik-
ka terveys reistailee, heillä on toi-
sensa ja yhteinen koti Oulun Puo-
livälinkankaalla. 

– Niin, elämä on nyt sellaista, 
rakkaudentäyteistä. Ei sitä näkö-
jään nuorena tiedäkään, millais-
ta elämä voi vanhana olla, Maria 
toteaa.

Joulun alla vuonna 2007 Lau-
ri kirjoitti:

”Olemme Marian kanssa pyy-
täneet Jumalan johdatusta elä-
mämme kulussa ja joutuneet ih-
mettelemään sen merkillisiä ta-
pahtumia. Kaikki on järjestynyt 
paremmin kuin osasimme kuvi-
tella. Olemme saaneet jotain sel-
laistakin, jota emme ole tienneet 
olevankaan. Ei siis ole ihme, jos 
sellaisista tekee mieli kertoa toi-
sillekin.”

He haluavat rohkaista myös 
muita etsimään onnea elämään-
sä, mutta ei mistä sattuu.

Jurrikka 
ja äkkiäsyttyvä
Rakkaus sai alkunsa, kun Ma-
ria laittoi kirjeenvaihtoilmoituk-
sen Syöpä Center -lehteen vuon-
na 2005. Sanat ”Kaiken elämä vei, 
mutta uskoa Jeesukseen ei” herät-
tivät palstaa lukeneen oululais-
miehen huomion. 

– Siihen koukkuun minä tar-
tuin, Lauri naurahtaa.

Alun jälkeen yhteydenpi-
to meinasi kuitenkin tyssähtää, 
koska Lauri epäili, ovatko he sit-
tenkin liian erilaisia: toinen ”ar-
kinen jurrikka, joka kantaa sisäl-
lään iankaikkisen elämän toivoa” 
ja toinen ”äkkiä syttyvää lajia, ja 
ehkä hieman ylihengellinen”. 

Maria oli kuitenkin varma, et-
tä heidät oli tarkoitettu toisilleen. 
Niinpä kirjeenvaihto jatkui.

Ensimmäinen 
oikea rakkaus
Lauri ehti olla naimisissa ensim-
mäisen vaimonsa kanssa 58 vuot-
ta. Sen jälkeen hän ei uskonut me-
nevänsä enää naimisiin, vaikka 
leskenä kaipasikin ystävää rin-
nalleen.

– Minä en aiemmin tiennyt 
rakkaudesta mitään. Ensimmäi-
nen liitto oli enemmän semmoi-
nen järkiavioliitto, hän toteaa.

Maria on myös ollut aiemmin 
naimisissa. 

Kirjeissä he tutustuivat toisiin-
sa, kertoivat eletystä elämästään 
ja toiveistaan loppuelämää var-
ten. Välillä soiteltiin lyhyitä pu-
heluita.

– Mutta se vanhanaikainen 
kirjeiden kirjoittaminen on meil-
le vanhoille kaikista luontevin ta-
pa toimia, he kertovat. 

Molemmat ovat myös harras-
taneet kirjoittamista. Laurilta on 
ilmestynyt omakustanneteoksia 
ja Maria innostui kirjoittamaan 
runoja 50 ikävuoden jälkeen. 

– Silloin sanoin Taivaan isälle, 
että miten sinä nyt minulta lai-
tat näitä runoja tulemaan, kun en 
osaa oikeinkirjoitusta ollenkaan. 
Mutta siinä miniä ja tyttäret ovat 
auttaneet, Maria kertoo.

Lauri on taltioinut myös parin 
yhteistä taivalta omiin kirjasiin, 
joissa kuvat rytmittävät heidän 
tarinansa etenemistä. Yksi kir-
jallinen taidonnäyte löytyy myös 
jääkaapinovesta, siinä on Laurin 
Marialle kalevalaiseen runomit-
taan kirjoittama Kronikka.

Kahden 
hullaantuneen pikakihlat
– Kun Maria tuli ensimmäiselle 
vierailulle Ouluun keväällä 2007, 
minulle tuli vahvasti sellainen 
olo, että jos hän lähtee, niin sii-
nä menee minulta kaikki, Lauri 
muistelee. 

Hän kertoi tunnoistaan Mari-
alle.

– Kun Lauri puki tuntemuk-
sensa sanoiksi, minulla meni ihan 
kuin sähkövirta läpi kropan, niin 
ihanalta se tuntui. Kyllä se kaik-
ki tuli Jumalalta, Maria kuvailee.

Kahden päivän yhdessäolon 
jälkeen he menivät kihloihin. 
Yksi Marian tyttäristä ja hänen 
tyttärensä tiesivät kirjeenvaih-
dosta, mutta Lauri ei ollut ker-
tonut kenellekään Mariasta, joka 
asui Kangasalalla, lähellä Tam-
peretta. Niinpä uutinen tuli yl-
lätyksenä.

– Kyllä kai ne ajattelivat, että 
hulluksi se on tullut, mutta niin 
minä taisin rakkaudesta tullakin, 
Maria naurahtaa. 

– Niin, ja mitä ihmettä minä, 
84-vuotias ukko ja sotaveteraani 
menin sellaista tekemään, sitä ne 
varmasti miettivät, aviomies my-
häilee myös. 

Molempien lapset ja lastenlap-
set ovat ottaneet hyvin vastaan äi-
din ja isän onnen kypsällä iällä. 

– Minäkin sain neljä uutta ty-
tärtä kerralla, Maria kertoo näyt-
täessään heidän hääpäivänään 
otettua kuvaa, jossa hän istuu 
vierivieressä yhdessä neljän kan-
sallispukuisen, hymyilevän nai-
sen kanssa.

Uskoon syntynyt  
ja uudestisyntynyt 
Paljasjalkainen oululainen Lauri 
Pietilä kasvoi vanhoillislestadio-
laisessa perheessä ja on ollut omi-
en sanojensa mukaan uskomassa 
lapsesta alkaen. 

Maria Pietilä puolestaan ker-
too, että on saanut uskoa synnit 
anteeksi Jeesuksen nimessä ja so-
vintoveressä ja syntyä uudesti yl-
häältä, niin että tanssi ja kiroilu-
kin loppuivat. Tämä tapahtui hä-

Maria & Lauri, johdatuksen yhdistämät
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nen ollessaan 34-vuotias neljän 
lapsen äiti. Koko kylän väki nä-
ki Jumalan ihmeen tapahtuneen 
Mariassa. 

Hengellinen koti löytyi hellun-
taiseurakunnasta. Maria piti ko-
tona pyhäkoulua ja lauloi kuo-
roissa, myös luterilaisessa seura-
kunnassa. 

Maria on ollut mukana myös 
katuevankeliointityössä, ystävä-
palvelussa ja vankilasielunhoito-
työssä. Venäjän ja Viron avustus-

työ tuli myös tutuksi.
– Kaikki nämä ovat olleet Ju-

malan suurta arvoa, eivät omaa 
ansiota, hän korostaa.

Nykyisin Pietilät osallistuvat 
innokkaasti kaikkiin asuinyhtei-
sössään Metsolankartanossa jär-
jestettäviin hartauksiin ja käyvät 
myös helluntaiseurakunnan ja 
Rauhan Sanan tilaisuuksissa. 

On sama, kuka tilaisuuden jär-
jestää, olennaista on se, että Jee-
suksen sovintotyö antaa mahdol-

lisuuden anteeksiantoon.  
Pietilät eivät ymmärrä ihmisiä, 

jotka pitävät itseään toisia parem-
pina uskovina. 

– Samaan Jeesukseen me kaik-
ki uskotaan, Maria tiivistää.

– Minä kutsunkin itseäni kris-
tuslaiseksi, toteaa puolestaan 
Lauri, joka erotettiin 1970-luvul-
la lestadiolaisesta liikkeestä, kos-
ka hän oli sitä mieltä, että usko-
valle pitäisi Raamatun riittää elä-
mänohjeeksi.

Maria & Lauri, johdatuksen yhdistämät
Rakentamista 
ja palvelua
Lauri kertoo kokeneensa johda-
tusta elämässä myös muulloin 
kun Marian kohdatessaan. 

Hän oli 12-vuotias, kun hä-
nen äitinsä kuoli. Sotaan nuoru-
kainen joutui 18-vuotiaana. Siel-
lä hän pelastui kahdesti kuin ih-
meen kaupalla kranaatilta. Sodan 
jälkeen hän oli täysin tyhjän pääl-
lä, kotona asui kahdeksan henkeä 
30 neliön huushollissa. 

Tuttu rakennusmestari pyy-
si töihin kirvesmieheksi, ja siitä 
lähti ura rakennusalalla. Taloja, 
joita rakentamassa 
hän on ollut, löy-
tyy ympäri Oulua. 

– Tuossa Maa-
hisentielläkin on 
kaksi sellaista ta-
loa, joissa olen ol-
lut rakennusmes-
tarina, hän kertoo. 

Sodan jälkeen 
Lauri Pietilällä oli 
monenlaista vai-
vaa, ja eläkkeelle 
hän joutui pieleen 
menneen leikka-
uksen takia. Vuonna 1996 hänellä 
diagnosoitiin eturauhassyöpä, jo-
ka oli levinnyt myös luihin. Lää-
kärit kertoivat, ettei syöpää voinut 
leikata. Tauti on kuitenkin pysy-
nyt kurissa lääkkeillä ja hivenai-
neohjelmalla. 

– Parkinsonin tauti kiusaa ny-
kyään enemmän, mutta senkin 
kanssa on vain elettävä. Lääkkei-
tä otetaan 2–3 tunnin välein, Lau-
ri Pietilä toteaa.

Etelä-Pohjanmaalta, Ilmajoel-
ta, kotoisin oleva Maria kertoo, 
että hän on aina tykännyt pal-
vella ja hoitaa. Sitä hän on myös 
tehnyt aina työkseen, nimikkeel-
lä jos toisella. Nyt hän huolehtii 
Laurista.

Kaikesta pitää 
voida puhua
Yhdessäelossa on tärkeää pait-
si antaa tilaa toiselle myös jakaa 
asioita. 

– Lauri piti pienenä ihmeenä 
sitäkin, kun silloin alkuaikoina 
menin auttamaan häntä autotal-
liin, jossa hän kunnosti kaappia, 
Maria muistelee.

Vanha tiskikaappi hajotettiin 
ja kunnostettiin uusiksi. Se ku-
vaa hyvin heidän yhteistä taival-
taan: kahdesta rikkinäisestä tuli 
yhdessä kuin uusia.

– On tärkeää, että puolison 
kanssa pystyy puhumaan kaikes-
ta, he toteavat yhteen ääneen.

Lauri kertoo oikein hämmäs-
tyneensä siitä, että puolison kans-
sa voi puhua ihan kaikesta. Sellai-
sesta hän ei tiennyt mitään.

– Minulla oli myös kokemus-
ta tunneköyhästä avioliitosta, jos-
sa ei voinut puhua avoimesti, ker-
too Maria. 

Molemmat antavat vinkik-
si nuoremmilleen sen, että myös 
uskonasioista kannattaa puhua. 

Kauniita 
sanoja toiselle
Pariskunnalta löytyy kauniita sa-
noja toisilleen. 

– Maria kuormittaa itseään eh-
kä liikaakin muiden palvelemisel-
la. Hän on ystävä ja aina valmis 
auttamaan, Lauri Pietilä kuvailee 
vaimoaan. 

– Lauri on turvallinen ja luo-
tettava ja herkkä mieheksi. Hän 
muistuttaa jotenkin isääni ole-

mukseltaan ja 
luonteeltaan, ku-
vailee puoles-
taan Maria Pie-
tilä miestään. 

Se, että he 
molemmat ovat 
uskossa, on vai-
mon mielestä 
heitä eniten sito-
va asia. 

– Annamme 
toisillemme an-
teeksi. Ei mei-
dän tarvitse mi-

tään yrittää, sillä Jumala huoleh-
tii meistä.

Maria Pietilä kertoo olevan-
sa luonteeltaan räiskähtelevämpi, 
mutta ei missään mielessä pitkä-
vihainen. 

– Oikein tulee kiire pyytämään 
anteeksi, jos on tullut sanottua 
pahasti. 

Vaimon mukaan ainoa puu-
te miehessä on se, ettei hän osaa 
laulaa. 

– Laulavaa miestä en vielä-
kään siis saanut, tuumii vuosi-
kausia kuoroissa laulanut Maria 
pilke silmäkulmassa.

Lauri kertoo, kuinka koko Ma-
rian jälkikasvu on musikaalis-
ta. Myös hän ihastui Marian ää-
neen, siis puhelinääneen, koska 
se muistutti hänen äitinsä ääntä.

Ensimmäinen pariskunnan 
yhteisestä taipaleesta kertova kir-
janen on otsikoitu sanalla Johda-
tus. Siihen Lauri on kirjoittanut:

”Kaiken ymmärryksemme 
mukaan Marian ja minun yh-
teinen tiemme puolisoina tääl-
lä ajassa ei voi olla pitkä, mutta 
sillä on kuitenkin merkityksensä 
meille ja toivottavasti muillekin. 
Jumala antakoon meille viisaut-
ta, että osaisimme käyttää meille 
annetun ajan yhteiseksi parhaak-
semme ja Hänelle kiitokseksi ja 
kunniaksi.”

Vaimo huokaa onnellisena.
– Eihän sitä voi oikein aina vä-

lillä uskoakaan, että joku on niin 
onnellinen siitä, että saa olla mi-
nun kanssani.

ELSI SALOVAARA

Kyllä kai ne 
ajattelivat, että 
hulluksi se on 
tullut, mutta 
niin minä taisin 
rakkaudesta 
tullakin.

Maria Pietilä

Maria ja Lauri Pietilä avioituivat 9. kesäkuuta vuonna 2007. Hääkuvia otettiin Kuivasjärven rannalla.
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Jouni Hintikka puhuu nuorille kodista

Lapsi- ja nuorisotyön sihtee-
ri Jouni Hintikka, olet va-
kavassa paikassa. Pidät su-
viseuroilla nuorille puheen-

vuoron turvallisesta kodista, ai-
heesta, jota tärkeämpää ei ole. 
Painaako vastuu?

Hintikka myöntää. 
– Mietin paljon puheen aihe-

piiriä. Se on koko ajan mielessä, 
esimerkiksi autolla ajaessa. Nuk-
kunut olen hyvin, Hintikka sa-
noo.

Hintikkaa on pyydetty tehtä-
väänsä, mikä johtuu viimeaikai-
sesta keskustelusta kotien ja per-
heiden hyvinvoinnista.

Hän on saanut evästystä pu-
heeseensa muun muassa nuor-
ten kanssa käymissään keskus-
teluissa. Vanhoillislestadiolaista 
liikettä ravistellut pedofiliaskan-
daali ei puheessa välttämättä tu-
le esille, sillä  nuoretkaan eivät 
ole sitä enää erikseen esille nos-
taneet. Jos aihetta puheenvuo-
rossa sivutaan, sitä käsitellään 
nimenomaan turvallisen kodin 

näkökulmasta.
Hintikka aikoo puhua puoli 

tuntia ja hänen täytyy rajata joi-
takin asioita puheensa ulkopuo-
lelle. Haasteena on, että joku ei 
sano Hintikan puheen kuultu-
aan, että siinäkö kaikki: kaveri 
luuli kertoneensa kaiken asiasta 
ja jätti minut ulkopuolelle. 

– Päällimmäinen tuntemuk-
seni puheen onnistumisen suh-
teen on kuitenkin luottamus, 
Hintikka sanoo.

Hintikka toivoo, että hän toisi 
puheeseen turvallisia näkökul-
mia, joihin jokainen voisi yhtyä.

Hintikka ja Rauhan Terveh-
dyksen toimittaja rupattelivat 
puheen mahdollisista teemois-
ta ja niistä nousseista ajatuksis-
ta. Puhe ei ollut haastattelua teh-
dessä valmis, joten kaikki tässä 
jutussa mainitut asiat eivät vält-
tämättä esiinny puheessa.

Ei ryvetä 
surkeudessa
Kodit ja perheet ovat Hintikan 

mukaan lujilla ja pahoinvointi 
on yleistynyt. Hintikka ei kui-
tenkaan puheessaan halua jää-
dä rypemään surkeudessa vaan 
rohkaista perheitä. 

– On olemassa tulevaisuus ja 
toivo, aivan kuten suviseurojen 
tunnuksessakin lukee.

Perhe on meidän yhteinen jut-
tumme, Hintikka korostaa.

Hintikka haluaa hoksauttaa 
esimerkiksi hellyydestä, välittä-
misestä ja yhteisestä huumorista.

Lestadiolaisissa perheissä on 
usein paljon sisaruksia, mikä 
kuormittaa perhettä. Anteek-
si pitää osata pyytää, sillä se on 
hyvä pohja turvalliselle perhe-
elämälle.

Hintikan mukaan anteeksi pi-
tää antaa myös itselleen. On hyvä 
uskoa, että myös armo kuuluu it-
selle, vaikka uskominen armoon 
onkin joskus vaikeaa.

– Armosta ei ole kahta puhet-
ta. Jumala antaa voiman uskoa 
armoon, mutta joskus myös roh-
kaisua lähimmäisiltä tarvitaan.

Suviseurat alkavat viikon kuluttua Lumijoella
Lumijoen suviseurat alka-

vat aattoseuroilla torstaina 
30.6. kello 13. Suviseuro-
jen avajaiset pidetään kui-

tenkin vasta seuraavana päivänä 
kello 10. Päätösseuroihin puoles-
taan hiljennytään maanantaina 
4.7. kello 14. Seurakenttä ava-
taan seuravieraille keskiviikko-
na 29.6. kello 9. 

Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen suviseurat 
ovat vanhoillislestadiolaisen he-
rätysliikkeen jokavuotinen neli-
päiväinen kesäjuhla.

Seurapuheiden lisäksi su-
viseurojen aikana pidetään kak-
si suurta kokousta: puhujien ja 
seurakuntavanhinten kokous 
sekä jäsenyhdistysten edustajille 
tarkoitettu SRK:n vuosikokous. 
Puhujien ja seurakuntavanhin-
ten kokouksessa alustuksen ai-
heena on Saarna tulevaisuudes-

ta ja toivosta.
 

Pellolle 
keskisuuri kaupunki
Lumijoen kirkonkylän välittö-
mään läheisyyteen kohoaa 170 
hehtaarin laajuiselle salaojitetul-
le peltoalueelle keskisuuri suo-
malainen kaupunki. Seurojen 
ajan Lumijoki on entisen Oulun 
läänin toiseksi suurin kunta. Sen 
väkiluku kasvaa yli kolmekym-
mentäkertaiseksi. 

Suomen suurimpaan hengel-
liseen kesäjuhlaan odotetaan 
saapuvaksi reilut 75 000 seura-
vierasta. Seuraohjelma koostuu 
seurapuheista ja lauluista. Sun-
nuntaina jumalanpalveluksia 
vietetään sekä seurakentällä et-
tä lähialueiden kirkoissa. Seuroi-
hin tullaan kuulemaan Jumalan 
sanaa, laulamaan ja tapaamaan 
ystäviä. 

Puheet tulkataan useille eri kie-
lille, myös viittomakielelle. Seura-
vieraita tulee kuudesta maanosas-
ta, yhteensä noin kahdestakym-
menestä eri maasta. Valtaosa seu-
ravieraista on nuoria ja lapsia. 

Tapahtumia 
voi seurata radiosta
Suviseuroja voi kuunnella suvi-

seurakentällä kenttäradion kautta, 
eri radiokanavilla ympäri Suomea 
ja internetissä osoitteessa www.
suviseurat.fi. Kenttäradio välittää 
seurapuheet seura-alueella suo-
meksi sekä tulkkauksia englan-
niksi, ruotsiksi, viroksi, venäjäk-
si, saksaksi ja ranskaksi. Osa pu-
heista tulkataan vielä espanjaksi. 

Suviseuraradio lähettää ohjel-

maa lähes koko Suomen alueelle. 
Radion käyttöön on pyritty saa-
maan mahdollisimman monia, 
seura-aikana vapaina olevia ra-
diotaajuuksia, ja näin seuraradion 
kuuluvuusalueella on noin 3 mil-
joonaa suomalaista. YLE Radio 1 
lähettää valtakunnallisen radioin-
nin suviseuroista sunnuntaina 3.7. 
kello 18–19. 

Suviseuroille ajetaan Siikajoen tai Limingan kautta.

w w w.su v i s e u ra t . f i

Suviseurakentälle odotetaan yli 75 000 sanankuulijaa.
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Lukiolainen Jeremias Pikkuaho on 
11-lapsisen perheen esikoinen. Hän kuuluu 
vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen. 
Suviseuroilla hän käy joka vuosi.

Asun Ylikiimingin Vesalankylässä 11-lapsisessa per-
heessä. Olen 20-vuotias ja perheen vanhin lapsi. Elä-
mä isossa perheessä sujuu hyvin. Pikkusisko on men-
nyt naimisiin ja muuttanut pois kotoa.  Isoon perhee-

seen tottuu ja se tuntuu aivan normaalilta. 
Ulkopuolisesta semmoinen määrä lapsia voi tietenkin tun-

tua oudolta, mutta kun lapset kasvavat, he eivät ole enää koto-
na niin paljon.

Meillä on ollut tapana, että äiti tai isä käy rukoilemassa las-
ten sänkyjen vieressä ennen nukkumaanmenoa. Nykyään us-
koni on jo niin omaehtoista, että rukoilen itsekseni.

Käyn aina perheeni kanssa suviseuroilla. Vaikka ne olisivat 
lähellä kotia, henki on se, että yövymme niillä. Osa perheestä 
asuu asuntovaunussa ja osa teltassa. Hommaan kuuluu, että ol-
laan yötä ja aamulla on kuuma ja illalla itikoita.

Olen halunnut ala-asteelta lähtien arkkitehdiksi tai graafi-
seksi suunnittelijaksi. Voisin suunnitella autoja ja olen valmis 
jopa muuttamaan ulkomaille sen takia.

Uskoni tulee antamaan työelämääni oman sävynsä esimer-
kiksi siinä miten kohtelen työtovereitani. Usko ei välttämät-
tä näy työnjäljessä, sillä uskolla ei ole sen kanssa niin hirveäs-
ti tekemistä.

Elämäntapanani  ovat erilaiset kuin muilla nuorilla. Kuun-
telen klassista  ja hengellistä musiikkia enkä käytä alkoholia. 

Pyrin kunnioittamaan esivaltaa. Armeijan käyminen on tär-
keää, sillä isänmaa on iso juttu. Melkein kaikki kaverini ovat 
suorittaneet asepalveluksen, sillä lestadiolaisille on lähes itses-
täänselvyys, että miehet menevät armeijaan.

Keskustelen usein kavereideni kanssa uskonasioista. Olen 
iloinen, että  meillä on sama usko sydämellä. Ihmisellä on ve-
ressä, että hän haluaa olla samanhenkisten kanssa.

Uskon, että vain vanhoillislestadiolaiset pelastuvat. Van-
hemmiten minulle on vain vahvistunut tunne, että olen oi-
keassa porukassa.

Minulla on ollut tyttöystävä nelisen kuukautta. Seuruste-
lemme sillä pohjalla, että menemme joskus naimisiin. Kihlois-
sa emme vielä ole, mutta otamme kihlat, kun on sopiva aika.

PEKKA HELIN

• Vanhoillislestadiolaisella herätysliikkeellä on sisaryhdistykset 

Ruotsissa (SFC) ja Pohjois-Amerikassa (LLC).

• Liikkeen tarkoitus on edistää kristillissiveellisiä elämäntapoja ja 

kansanraittiutta.

• Siionin laulut on vanhoillislestadiolaisten julkaisema 329 hengel-

lisen laulun kokoelma.

• Liikkeellä on kannattajia pääasiassa Suomessa, Norjassa, Ruot-

sissa, Saksassa, Venäjällä, Virossa ja Yhdysvalloissa. 2000-luvun 

vaihteessa on seurakuntia syntynyt myös Ecuadoriin, Keniaan ja 

Togoon.

• Liikkeen sisällä on muun muassa omat tervehdystapansa: terveh-

dittäessä sanotaan Jumalan terve ja hyvästellessä Jumalan rau-

haan.

Mikä herätysliike?

Jeremias Pikkuaho haluaisi suunnitella autoja.

Vanhoillis-
lestadiolaisuus

Jouni Hintikka puhuu nuorille kodista

Suviseurat alkavat viikon kuluttua Lumijoella

Iso sisaruskaarti vaikuttaa per-
heessä myös positiivisesti, koska 
lapset ovat niin elämänmyöntei-
siä.  He myös oppivat luontevas-
ti ottamaan vastuuta ja tekemään 
kotitöitä. Näin vanhemmatkin 
jaksavat paremmin.

Elämää on 
opittava sietämään
Elämä on usein vaikeaa ja ihmi-
sen näkökulmasta jopa epäreilua. 
Perheessä lapset oppivat sietä-
mään elämää, mikä ei aina suin-
kaan ole helppoa. Perhe-elämä ei 
ole kiiltokuva vaan tavallista, eh-
kä raskastakin arkea. Jumala kui-
tenkin siunaa ihmisiä juuri hei-
dän arjessaan.

Hintikka kehottaa nuoria aset-
tumaan aidosti toisen rinnalle, 
vaikka se ei ole nykyään trendi-
kästä. Vastoin muotia on ennen 
kaikkea vieraan, kuten vaikkapa 
naapurin rinnalle asettuminen.

Hintikka korostaa vastuuta. 
Ihmiset hakevat liikaa hyvää oloa 
itselleen. 

S anna Tu r u n e n

Suviseuraradion ohjelma on 
kuultavissa reaaliaikaisena myös 
internetissä. 

Suviseurat järjestää Suomen 
Rauhanyhdistysten Keskusyh-
distys ry. Käytännön järjestelyis-
tä vastaavat Lumijoen, Limin-
gan, Tyrnävän, Murron, Kem-
peleen, Oulunsalon, Salonpään 
ja Hailuodon rauhanyhdistykset. 

Suviseura-alueelle saavutaan 
kahta pääväylää: Limingan ja 
Raahen (Siikajoen kylä) kautta. 
Lähestyessäsi suviseura-aluetta 
seuraa opasteita ja liikenteenoh-
jaajien ohjeita

Tietoja suviseuroista löytyy 
osoitteesta www.suviseurat.fi.

– Niitä urheiluvuoroja saattaa 
vanhemmalla olla seitsemän vii-
kossa, mutta joku ei peru yhtä-
kään. Toinen peruu yhden vuo-
ron ja kokee itsensä marttyyriksi, 
Hintikka luonnehtii.

Muutamasta vuorosta kan-
nattaa kuitenkin luopua hy-
villä mielin, sillä kodin hyvin-
vointi on olennaisen tärkeää.

Perheessä saa Hintikan mu-
kaan riidellä, mutta toisen ih-
misyyttä ei saa typistää. 

Lapsia ei saa laittaa samaan 
muottiin. Tunteita on syytä 
hallita, sillä turvallinen koti 
on kaikkien oikeus.

Jouni Hintikka korostaa, et-
tä hänen puheenvuoronsa on 
vain yksi aihe monien joukos-
sa. Suviseuroilla pidetään 40 
seurapuhetta, eikä Hintikan 
puheenvuoro ole suinkaan 
suviseurojen ykkösjuttu. Su-
viseuravieraat tulevat ennen 
kaikkea sanankuuloon, myös 
nuoret.

PEKKA HELIN

S anna Tu r u n e n

Pe r k ka H e l i n

Jouni Hintikka mietti puhettaan jopa 
autolla ajaessa.
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Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

Caritas-Kodissa on viihtyisät tilapäishoidon tilat!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon.

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

Kysy lisää puh. 040 480 2724, www.caritas-saatio.fi 

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 

  
VERKKOKAUPPA AVATTU! www.divisa.fi

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446

verkkokauppa avattu! www.divisa.fi
Terttu Lilja Oy 
Hallituskatu 19, 08 332 283  

Respecta Oy
Kiviharjunlenkki 4, 040 348 8597

Tilaa ilmainen esite 
0400 223 446

jm Oulu

Ylikiimingissä näytelmä 
nuorena nukkuneesta

Jalkahoitola KevytJalka
Ulla Flink

Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut perushoitaja

Helli ja hoida jalkasi kesään! 
Myös Intialaista päähierontaa!

Ollilantie 6
Kempele
08  516 130

Tuirankartano
Kangastie 16, Oulu
040 757 4122

www.kevytjalka.net

Tämä tarina ei pääty onnel-
lisesti. Ei ainakaan, mikä-
li mittatikuksi asetetaan 
Hollywoodin hunajaiset 

rakkauskertomukset kliseisine 
loppuineen unelmahäistä ja sees-
teisestä yhteiselosta. 

Liki kolmesataa vuotta sitten 
eläneen Elsa Holmstenin elämä 
oli kaikkea muuta kuin seesteis-
tä. Mutta kunnon draaman ai-
neksia Ylikiimingissä hänestä tä-
nä kesänä esitettävään Lasimeri-
näytelmään toki mahtuu: hänen 
ja muiden nuorten vahvaa kapi-
naa kirkossa vallitsevia oloja vas-
taan, onnetonta rakkautta, meri-
hätään joutumista ja kuolemaa. 

Vaa’an vastakupista löytyy yli-
luonnollista Jumalan rakkauden 
kokemusta ja taivaskaipuuta. Kai-
ken keskiössä on nuori oululais-
nainen, joka nimi piirtyi pysyväs-
ti kirkkohistoriaan suomalaisen 
virsikirjan ensimmäisenä naisru-
noilijana.

Kapinaa 
ja taivaskaipuuta
Elsa Holmsten, (1709–1735) syn-
tyi oululaisen kaupunkikomis-
saarin Jaakko Holmstenin ja Ma-
ria Forbuksen tyttärenä. 

– Hänen elämänkaarensa jäi 
lyhyeksi. Hieman ennen kuin hän 
ehti täyttää 26 vuotta, Elsa kuo-
li lapsivuoteeseen, kertoo näytel-
män käsikirjoittaja rovasti Toivo 
Hyyryläinen. 

Elsan avioliittoa postimestari 
Johan Wacklinin kanssa ehti kes-
tää vain puolitoista vuotta.

Nuoret osallistuivat hurma-
henkiseen pietistiseen liikkee-
seen, joka korosti yksityisen ih-
misen uskonelämää ja vastus-
ti kirkon jyrkkää järjestystä. Op-
pi-isiä lähdettiin kuulemaan aina 
Kälviälle ja kaukaiseen Tukhol-
maan saakka, mistä yksi näytel-
män hauskasti dramatisoiduista 
kuvauksista kertoo.

Hyyryläisen mukaan näytel-
mässä kulkee lomittain ja rinnak-
kain kolme vahvaa, syvää teemaa. 

1700-luvun alkupuolella eri 
puolilla Suomea syntyi pietistisiä 

liikkeitä, joita Ruotsi-Suomen ku-
ningaskunnan ylin taho sekä kir-
kon johto yhdessä tuumin vastus-
tivat. 

Yli-Iin kirkkoherran työstä 
eläkkeelle jäänyt Hyyryläinen on 
tutkinut aktiivisesti kirkkohisto-
riaa. Hän löytää tästä kädenvään-
nöstä kirkon ja herätysliikkeiden 
välillä yhtymäkohtia nykypäivä-
änkin. 

Toisena vastakkainasetteluna 
nähdään nuorison radikaali kapi-
na ”vanhoillisia” vastaan. Elsan, 
vasta kukkaansa puhjenneen nai-
sen, kamppailu ”maallisen” rak-
kauden eli Johan Wacklinin, sekä 
taivaallisen ylkänsä eli Kristuksen 
välillä luo myös näytelmään vah-
van jännitteen. 

Virressä 307, jonka aviomies 
suomensi ruotsin kielestä Elsan 
kuoleman jälkeen, nuori nainen 
runoilee: ”Armon henki johdatta-
koon, kiiruhtakoon matkamiestä 
lähtemään maailmasta turmeluk-
sen, ahdistuksen, kotihinsa pyr-
kimään.”

Vaativa 
rooli 
Päähenkilöä esittävä ylikiiminki-
läissyntyinen Anna-Mari Lämsä 
kertoo, että Elsan roolin tekemi-
nen on ollut vaativaa. 

– Omalla 22 vuoden elämän-
kokemuksellani tämä on tuntu-
nut työläältä, saan tosissani tehdä 

Lasimeri-näytelmän toinen "päähenkilö" on 1700-luvun oululainen yhteisö, joka koki suurta tyytymättämyyttä papistoa ja 
korkeakirkollisuutta vastaan. Kuva näytelmän harjoituksista.

Yli-Iissä pitkään kirkkoherrana toiminut Toivo Hyyryläinen on tutkinut laajasti 
oululaista herätysliikehistoriikkia.

ajatustyötä, että koen onnistuva-
ni roolissa. Toisaalta kokemus on 
ollut hyvin kasvattava, hän toteaa. 

Erityisen vaikeaksi Elsan roolin 
tekee hänen mukaansa se, että El-
sa oli hyvin moniulotteinen, risti-
riitainenkin persoona, hänessä kä-
vivät kamppailuaan voimakas ”ju-
malallinen” puoli sekä tavallinen 
”maallinen” nuori nainen.  

– Elsan monipuolisuutta toi-
saalta kuvaa se, että joka kohtauk-
sessa hänestä esitetään jokin uusi 
puoli, Anna-Mari lisää.

Lasimeri on ylikiiminkiläisten 
näyttelijöiden ja laulajien taidon-
näyte. Musiikilla ja lauluilla on 
näytelmässä suuri rooli, käsikir-
joittaja Hyyryläinen halusi liittää 
mukaan myös Elsan tuntematto-
mammaksi jääneitä, Hyyryläisen 
itsensä uudistamia runoja. 

Jo neljännessä Ylikiimingin ke-
säteatterissa mukana oleva Hyy-
ryläinen kiittelee innokkaita pai-
kallisia näyttelijöitä ja ”sanoinku-
vaamatonta” talkootoimintaa. 

Lasimeri-näytelmän ohjaa Eira 
Mollberg, ja sen ensi-ilta on maa-
nantaina 4.7. kello 18 Ylikiimin-
gin museon pihalla. Näytelmää 
esitetään myös Oulun herättäjä-
juhlien aikana 8.–9.7. kello 20 se-
kä 10.7. kello 16. Lippuja voi hank-
kia ennakkoon tai paikan päältä.

TEKSTI JA KUVAT: 
MARJA BLOMSTER

On siirtynyt kesäaikatauluun
Seuraavat numerot ilmestyvät

7.7., 21.7., 4.8.  ja 18.8.



15   Nro 21    23.6.–7.7.2011

Kunnostus vie tuhansia työtunteja

Kuorolaulu on joukkuelaji

Kun laulu sujuu, koko ih-
minen soi tässä ja nyt. Ar-
ki unohtuu, mielihyvä hyri-
see ja stressitasot lievittyvät. 

Parhaimmillaan joukko ihmisiä 
jakaa saman kokemuksen, ja koko 
kuoro soi kuin yksi instrumentti. 

– Laulaminen on perusta-
vanlaatuinen tapa olla olemas-
sa, luonnehtii Timo Kärkkäinen, 
yksi Gaudiate -kuoron bassoista. 
Hän on laulanut kuoron riveissä 
yli kymmenen vuotta. 

Lähes yhtä kauan mukana on 
ollut Sari Matinheikki. Hän on 
laulanut kuoroissa koko koulu- ja 
opiskeluajan, joten Oulujoen ka-
marikuoroon oli helppo kotiutua. 
Taukoa kuorolauluun on tullut 
vain lasten ollessa pieniä.

– Laulaminen on rakas harras-

tus ja yksi keino ilmaista itseään 
vapaammin arjen keskellä. Siis 
todellinen vastapaino esimerkik-
si työlle, alttoa laulava Matinheik-
ki vakuuttaa.

Mieluisia 
haasteita
Sekä Kärkkäistä että Matinheik-
kiä kiinnostaa kuorolaulun haas-
teellisuus. Gaudiate on varsin kor-
keatasoinen kuoro. Haasteita on 
uuden ohjelmiston omaksumi-
sessa, laulutekniikassa, ilmaisus-
sa ja toisten kuuntelemisessa. Yk-
sittäinen laulaja ei kuitenkaan 
joudu selviämään yksin, kun rin-
nalla on aina muita. Gaudiatessa 
on yleensä 15–17 laulajaa, eli 4–5 
henkeä joka äänessä.

– Minusta ei ole soololaulajak-
si, vaan olen ennemminkin jouk-
kuepelaaja. Kuorolaulu on peli-
kenttä, jossa voi kehittyä sekä yk-
silö- että joukkuepelaajana. Oma 
osuus on sovitettava kokonaisuu-
teen, Kärkkäinen tietää.

Matinheikille sosiaalisuus on 
kuoroelämässä puoli ruokaa. Hä-

nen mielestään laulu yhdistää ih-
misiä ihmeellisellä tavalla. 

– Missään en tapaa niin erilai-
sia ihmisiä kuin kuorossa. Saan 
olla siellä oma itseni ilman kum-
mempia kommervenkkejä, hän 
toteaa.

Tärkeä piirre Gaudiatessa on 
tietenkin se, että se on seurakun-
nan kuoro. Ohjelmisto on pääasi-
assa hengellistä. Jumalanpalve-
luksiin ja seurakunnan tilaisuuk-
siin osallistuminen kuuluvat kuo-
ron perustehtäviin.

– Kuorolaulu on luonteva ta-
pa osallistua jumalanpalveluselä-
mään, joka merkitsee minulle pal-
jon, Kärkkäinen sanoo. 

Levy ilmestyy 
syksyllä
Gaudiate perustettiin vuon-
na 1996. Sen johtaja on Oulujo-
en seurakunnan kanttori Lauri 
Nurkkala, joka tunnetaan myös 
taitavana sovittajana, urkuimpro-
visoijana ja säveltäjänä. Nurkka-
lan sovitukset ovatkin keskeinen 
osa Gaudiaten ohjelmistoa. Ai-

nutlaatuinen osa kuorotyötä on-
kin toimia säveltäjän koelabora-
toriona.

Nurkkalan sovitukset tunne-
taan kautta valtakunnan, ja pian 
Gaudiaten ääni kaikuu laajem-
malle: kuoro levytti toukokuus-
sa Nurkkalan sovittamat Kansan-
laulumessun laulut ja muuta suo-
malaista laulumusiikkia. Levy il-
mestyy elokuussa.

Timo Kärkkäinen piti levynte-
koa luontevana askelena, kun rei-
lu vuosi sitten havaittiin kuoron 
soundin kehittyneen kivasti.

– Levynteko oli todella mie-
lenkiintoinen projekti, sanoo Sari 
Matinheikki, joka odottaa levyn 
ilmestymistä innokkaasti. Levy-
tyksen jälkeen Kansanlaulumes-
sua on laulettu vielä livenäkin. 
Kesäkuun puolessavälissä oli kon-
sertti Temmeksellä. 

– Laulaminen ja kuorolaisten 
tapaaminen tuo vain vaihtelua 
kesärutiineihin, Matinheikki va-
kuuttaa.

RIIKKA VUORIJÄRVI

GAUDIATE – ILOITKAA!
Tämä on osa 1/3 juttusarjasta, 
joka kertoo Oulujoen seurakunnan 
Gaudiate -kamarikuorosta. Kuoroa 
johtaa kanttori Lauri Nurkkala.

– En ole uskaltanut katsoa 
ikkunoihin päin, kertoo 
Lumijoen kirkkoherra 
Markku Tölli.
Kirkon remontti kestää 
adventtiin asti, kenties 
jopa pitempään. 
Kunnostustyöt eivät 
kuitenkaan vaikuta 
kirkossa pidettäviin 
jumalanpalveluksiin. 
Kirkkoherraa on syyttä 
hieman huolettanut, 
kuinka korjaus onnistuu. 
Remontti lepää osaavissa 
käsissä.

Lumijoen kirkko on todella 
kuluttavalla paikalla, sillä se 
kohoaa korkeuksiin ja sijait-
see tuulisella mäellä. Kirkko 

on kuitenkin kestänyt melko hy-
vin, onhan se ollut pystyssä jo yli 
sata vuotta. 

Vuonna 2003 aiottiin korjauk-
sen yhteydessä kunnostaa myös 
ikkunat ja ovet, mutta työ viiväs-
tyi rahapulan vuoksi. Ikkunoi-
den ja ovien restaurointi maksaa 
yli 100 000 euroa Lumijoen seu-
rakunnalle, vaikka osa rahoituk-
sesta tulee saadaan avustuksina. 

– Suuresta kirkosta ollaan iloi-
sia, mutta sen ylläpito vaatii ra-
haa ja voimavaroja, toteaa kirk-
koherra Tölli. Eräät lumijokiset 
ovat ehdottaneet, että rakennuk-
seen vaihdettaisiin uudet ikkunat 
kunnostamisen sijaan. 

– Olen vastannut heille, että 
näin ei tule tapahtumaan, kos-
ka kunnioitamme vanhaa, kertoo 
Tölli. Kirkkoherra haaveilee myös 
lisäkelloista kirkontorniin, mut-
ta tämä toteutunee vain, jos kel-
lot saadaan lahjoituksina.

Vanhaa
kunnioittaen
Lumijoen kirkkoa kunnostetaan 
vanhaa rakennustapaa kunnioit-
taen. Ikkunat ja ovet ovat kestä-
neet jo 120 vuotta, joten niiden 
korjaamiseen käytetään samoja 
menetelmiä kuin alun perinkin; 
nykyisillä metodeilla ikkunoiden 
elinkaari olisi vain 20–30 vuotta. 

Restauroivasta kunnostuksesta 
vastaa Restaurointipuusepät Nuut-
ti ay, kun taas työn suunnittelijana 
toimii Tapani Kaukoniemi. 

Suunnittelijalla on suurempi 
rooli kunnostuksissa kuin saatet-
taisiin ajatella, sillä suunnittelijan 
roolina on laatia laskenta-asiakir-
jat ja päättää teknisistä seikoista, 
kuten maalien värisävyistä. Täl-
laisessa vanhan kohteen restau-
roinnissa suunnittelijan täytyy 
pitää yhteyttä myös museoviras-
toon, jonka hyväksyntä tarvitaan 
suunnitelmille

Puusepän
perspektiivi
Työmenetelmiä on dokumentoi-
tu jo 1600- ja 1700- luvuilta läh-
tien, joten perspektiivi on puuse-
pän ammatissa hyvin pitkä. Ra-
kennusmestari Timo Hammarin 
mukaan Lumijoen kirkon ikku-
noiden restauroiminen on haas-
tava ja aikaa vievä työ. 

– Suuressa kirkossa on paljon 
ikkunoita, joten urakkaan menee 
monta tuhatta työtuntia, toteaa 
Hammar. 

– Suurin osa työstä on vanho-
jen pintakäsittelyiden poistamis-
ta, mutta myös korjaamista ja pin-
takäsittelyn uusimista.

Yrityksellä on korjattavanaan 
myös kahdeksan ovea Lumijo-
en kirkosta. Hammarin mukaan 
oleellisinta oven korjauksessa on 
rakenteen palauttaminen. Vanhat 
peiliovet ovat hyvin laadukasta 

työtä, mikä ei ole ihmeellistä, kun 
ajattelee kuinka kauan ovet ovat 
kestäneet. Nykyisin ei pystyttäi-
si tekemään läheskään näin kes-
täviä, yhtä koristeellisia ovia, sillä 
saatavilla oleva rakennusmateri-
aali on pääsääntöisesti heikompaa 
eikä monella ole tarvittavaa asian-
tuntemusta vaativan käsityön te-
kemiseen. 

– Työmenetelmien muutospro-
sessi on jatkuvaa. Koneellistumi-

sen myötä ovista on tullut yksin-
kertaisempia, Hammar kertoo.

Ikävä kyllä kirkossa ei ole odo-
tettavissa ”aarrelöytöjä”, sillä sitä 
kunnostettiin 2003, jolloin ei löy-
tynyt piilotettuja viestejä tuleville 
sukupolville. Kirkontornissa, kel-
loa kannattelevissa puupalkeissa 
olevia ikivanhoja kirjoituksia voi 
kuitenkin pitää eräänlaisina aar-
teina.

LAURI POSIO
Kirkkoherra Markku Tölli tarkastelee 
korjaustyön etenemistä.

Sari Matinheikki ja Timo Kärkkäinen laulavat Gaudiate-kuorossa.

Ku va t :  S anna Tu r u n e n

Ovet ja ikkunat kunnostetaan Nuutti ay:n verstaalla Kempeleessä. Rakennusmestari 
Timo Hammar esittelee uusvanhoja pokia.

R i i k ka Vu o r i j ä r v i
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Kuulkaa tätä, te jotka poljette vähävaraisia
ja ajatte maaseudun köyhät perikatoon!
Te sanotte:
"Milloin päättyy uudenkuun juhla,
että saamme myydä viljaa,
milloin sapatti, että saamme avata varastot?
Silloin voimme taas
pienentää mittaa,
suurentaa hintaa
ja pettää väärällä vaa'alla.
Näin saamme varattomat valtaamme rahalla
ja köyhät kenkäparin hinnalla.
Ja akanatkin myymme jyvinä!"
    Herra on vannonut Jaakobin kunnian kautta:
- Minä en unohda yhtäkään heidän tekoansa!
Eikö maa tämän takia järise,
eivätkö kaikki sen asukkaat valita?
Eikö se kaikkineen nouse kuin Niilin vesi,
kohoa ja laske kuin Egyptin virta?

2. Kor. 8: 1-9
Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon 
Jumala on suonut Makedonian seurakunnille. Vaikka 
vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien 
ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä 
köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. 
Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa 
mukaan, jopa yli voimiensa. Omasta aloitteestaan 
he pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän 
osallistua yhteiseen rakkaudentyöhön, pyhien 
avustamiseen. Eivätkä he tehneet vain sitä mitä 
olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat 
Jumalan tahdon mukaisesti itsensä Herralle ja myös 
meille. Niinpä me kehotimme Titusta jatkamaan 
tätä rakkaudentyötä ja saattamaan sen teidän 
keskuudessanne päätökseen. Niin kuin teillä on 
runsain mitoin kaikkea, uskoa, puhetaitoa, tietoa, 
kaikkinaista intoa ja sitä rakkautta, joka meistä 
on tarttunut teihin, niin teidän tulee myös olla 
runsaskätisiä tätä lahjaa antaessanne.
    En sano tätä käskeäkseni vaan koetellakseni 
teidän rakkautenne aitoutta kertomalla toisten 
innosta. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen 
Kristuksen armon: hän oli rikas mutta tuli köyhäksi 
teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen 
köyhyydestään.

Matt. 13: 44-46 
Jeesus sanoi:
    "Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty 
aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen 
maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä 
omisti ja osti sen pellon.
    Taivasten valtakunta on myös tällainen. 
Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden 
kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja 
osti sen."

Aam. 8: 4-8 Sanan 
aika

Sinisessä hämärässä hengitys huurusi ja Pauligin tehtaan piipun savujuova nousi kohti-
suoraan ylös minkään häiritsemättä. Vihreä ratikka kolkutteli pysäkille. Löysin paikan 
punaiselta penkiltä ikkunan vierestä. Pian viereeni istui joku. Kun olin nousemassa jää-
däkseni pois ratikasta, huomasin vieressäni työtoverini, joka myös valmistautui poistu-
maan ratikasta. Olimme molemmat yhtä yllättyneitä tilanteesta. Kumpikaan ei ollut näh-
nyt toistaan, vaikka olimme istuneet vierekkäin kaksikymmentä minuuttia.

Johannes Kastajan isä Sakarias menetti puhekykynsä, kun ei heti uskonut enke-
lin lupausta pojasta. Johanneksen synnyttyä hän sai sen takaisin ja puhkesi ylistämään 
Jumalaa.

Pitkän, pimeän ja vähäpuheisen talven jälkeen, päivän pidentyessä ja auringon läm-
mittäessä minunkin kielenkantani aukeavat. Suvivirttä veisatessani puhkean Sakariaan 
tavoin ylistämään Jumalaa. Mikä on Jumalaa ylistäessä ja kiittäessä? Pääsiäinen ja koko 
luomakunnan puhkeaminen eloon talven jälkeen todistaa, että kuolema on voitettu.

Kiitän auringon lämmöstä. Kiitän koivun, pihlajan, tammen, kaikkien lehtipuiden 
lehdistä ja kuusen kerkistä. Kiitän kedon kukista ja niityistä. Kiitän niityillä kirmaile-
vista vasikoista. Kiitän puiston penkistä puun varjossa. Kiitän sateesta ja salamoinnista. 
Kiitän auringonnousuista ja -laskuista. Kiitän mansikoista ja mansikkatuutista. Kiitän 
ystävistä ja perheestä. Kiitän siitä, että sain herätä tähän päivään.

Jokainen päivä ja hetki sisältää paljon aiheita kiitokseen. Kun muistan kiittää kai-
kesta hyvästä ja riemuita arjen pienistä iloista, jaksan paremmin nekin hetket, jotka ovat 
raskaita elää. Iloisin mielin liitän ääneni siihen Herran kansaan, joka Luojaansa kiittää.

TIINA TALVITIE
New Yorkin suomalaisen seurakunnan pastori

Jo joutui 
kiitoksen aika

Sunnuntai 26.6.
Päivän psalmi

Ps. 49:6-10, 16-21
1. lukukappale

Aam. 8:4-8
2. lukukappale

2. Kor. 8:1-9
Evankeliumi

Luuk. 12:13-21 tai 
Matt. 13:44-46
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus la 
25.6. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja avustaa 
Tiina Kinnunen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula. 
Virsihartaus la 25.6. klo 12 
Vanhassa kappelissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen, 
kanttori Henna-Mari Sivula.
Messu su 26.6. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula. Radi-
ointi radio Dei. Suora lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Virsihartaus su 26.6. klo 12 
Vanhassa kappelissa. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
kanttorina Henna-Mari Si-
vula.
Messu su 3.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Liturgi Tiina 
Kinnunen, saarna Niilo Rau-
hala ja avustaa Kaido Soom. 
Kanttorina Raimo Paaso. 
Suora lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi.
Virsihartaus su 3.7. klo 12 
Vanhassa kappelissa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja kantto-
rina Raimo Paaso.

Karjasillan seurakunta
Sanajumalanpalvelus la 
25.6. klo 10 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Esa Nevala, 
avustaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 26.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa teol. yo 
Mikko Aaltonen, kanttorina 
Juha Soranta. 
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustavat teol.yo Mikko Aal-
tonen, Jukka Kärkkäinen, 
Kati Erkkilä ja Tiina Siloaho, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kar-
jasilta 1 -ryhmän konfirmaa-
tio.
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 13 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustavat teol.yo Mikko Aal-
tonen, Jukka Kärkkäinen, 
Kati Erkkilä ja Tiina Siloaho, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kar-
jasilta 2 -ryhmän konfirmaa-
tio. 
Konfirmaatiomessu su 26.6. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustavat 
Jenni Koskenkorva, Jussi Rin-
ta-Jouppi, teol. yo Jarkko-
Pekka Kärkkäinen ja Simo Ol-
likainen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Maikkula 1 -ryhmän kon-
firmaatio.
Konfirmaatiomessu su 26.6. 
klo 14 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustavat 
Jenni Koskenkorva, Jussi Rin-
ta-Jouppi, teol. yo Jarkko-
Pekka Kärkkäinen, Simo Olli-
kainen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Maikkula 2 -ryhmän kon-
firmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 3.7. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa teol. yo Jarkko-Pek-
ka Kärkkäinen, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Timo 
Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus su 
26.6. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkko. Toimittaa teol. yo Ar-

to Nuutinen, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, avustavat teol. yo Anna 
Tausta, Lamin Virnes ja Ni-
na Niemelä, kanttorina Timo 
Ustjugov. Kaakkuri 5 -ryh-
män konfirmaatio.

Tuiran seurakunta
Messu la 25.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa San-
na Jukkola, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Radiointi Radio Dei.
Kansanlaulukirkko la 25.6. 
klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Lauri Kuja-
la, avustavat Oulun NNKY:n 
naiset, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki (ja viulu), Pertti Hai-
pola, haitari. Juhannuskahvit.
Sanajumalanpalvelus la 
25.6. klo 13 Pyhän Tuo-
maan kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 26.6. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Päivi Jus-
sila, avustavat Merja Oks-
man, Visa Viljamaa ja Salla 
Heikkinen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Kuivasjärvi 1 
-ryhmän konfirmaatio.
Messu su 26.6. klo 10 Py-
hän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Lauri Kujala, saar-
naa teol.yo Pertti Keinänen, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 26.6. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, saarnaa teol.yo 
Pertti Keinänen, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara.
Iltamessu su 26.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.
Viikkomessu ke 29.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri, musiikki-
avustus Ella Henriksson.
Messu su 3.7. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kirk-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Harri Fagerholm, avusta-
vat Tuulikki Ståhlberg, Jaana 
Kumpumäki ja Ella Henriks-
son, kanttorina Laura Kum-
pula. Rajakylä 1 -ryhmän 
konfirmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 3.7. 
klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Raakel Pöyh-
täri.
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kirk-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Harri Fagerholm, avusta-
vat Tuulikki Ståhlberg, Jaana 
Kumpumäki ja Ella Henriks-
son, kanttorina Laura Kum-
pula. Rajakylä 2  -ryhmän 
konfirmaatio.
Iltamessu su 3.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Heikki 
Jämsä. Messussa käytössä al-
koholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 6.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, saarnaa 

Lucas Mbedule, tulkki Satu 
Saarinen, kanttorina Laura 
Kumpula, musiikkiavustus El-
la Henriksson.

Oulujoen seurakunta
Messu la 25.6. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Riipinen, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu la 25.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Messu su 26.6. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Jouni Rii-
pinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Messu su 26.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Messu su 3.7. klo 10 Oulujoen 
kirkossa. Toimittaa Jouni Rii-
pinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 3.7. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, kantto-
rina Sanna Leppä-
niemi.

YlI-II
Sanajumalan-
palvelus la 
25.6. klo 12 
Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa 
Pertti Lahti-
nen, kanttori-
na Anna-Kai-
sa Pitkänen.
Messu su 26.6. 
klo 10 Yli-Iin kir-
kossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anna-Kai-
sa Pitkänen.
Sanajumalanpalvelus su 3.7. 
klo 18 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus la 
25.6. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Jenni Rau-
takoski.
Messu su 26.6. klo 18 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Jenni Rautakoski.
Sanajumalanpalvelus su 3.7. 
klo 15 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus la 
25.6. klo 10 vanhan kirkon 
raunioilla (huonolla säällä 
kirkossa), toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.
Rukouslaulumessu su 26.6. 
klo 18 kirkossa, toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell, kirkko-
kuoro avustaa.
Messu su 3.7. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Timo Juntunen 
ja saarnaa Kyösti Pieviläinen 
Lumijoen suviseurojen lähet-
tämänä.

Haukipudas
Messu juhannuspäivänä 
25.6. klo 10 kirkossa, toimit-
taa Leena Brockman, saarna 

Jaakko Kaltakari, kanttorina 
Hannu Niemelä. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.6. klo 10 kirkossa, toimit-
taa Leena Brockman, kantto-
rina Hannu Niemelä.
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 10 kirkossa, toimittaa Ja-
ri Flink, saarna Sami Puolitai-
val, kanttorina Else Piilonen. 
Konfirmoitavana kesän 3. lei-
ririppikouluryhmä.

Kempele
Juhannuspäivän sanaju-
malanpalvelus la 25.6. klo 
10 Vanhassa kirkossa. Toimit-
taa Mika Tölli, avustaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Marjo 
Irjala.
Messu su 26.6. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Mika Tölli, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen.
Suviseurojen messu su 3.7. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkos- sa. 

Liturgi Esko Heloneva, saarna 
rovasti Teuvo Aho, avustaa 
Paulus Pikkarainen ja Ant-
ti Ristkari, kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen. 
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Maalismaa, avustaa Pau-
lus Pikkarainen ja Antti Rist-
kari, kanttorina Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Perinnejumalanpalvelus la 
25.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa ja kantto-
rina Marja Ainali. Tapulikah-
vit tarjoilee Kiimingin Martat.
Konfirmaatiomessu su 26.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, avustaa Sei-
ja Helomaa ja Seppo Meriläi-
nen, kanttorina Katja Nauha.
Messu su 3.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Seija Helomaa, kant-
torina Marja Ainali. Tapuli-
kahvit tarjoilee Jäälin Martat. 
Kansanlaulukirkko su 3.7. 
klo 18 Pihlajanrannassa. Toi-
mittaa Miia Seppänen ja 
kanttorina Marja Ainali.

Liminka
Sanajumalanpalvelus Ju-
hannuspäivänä 25.6. klo 10 

kirkossa. Toimittaa Risto Räi-
hä, kanttorina Mika Kotka-
ranta.
Messu su 26.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä, 
avustaa Risto Räihä, kantto-
rina Mika Kotkaranta.
Messu liittyen suviseuroihin 
su 3.7. klo 10 kirkossa. Saar-
naa Hannu Ojalehto. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Hanna Korri.
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Anna-Maari Ruotanen, avus-
taa Kirsi Junnonaho, kantto-
rina Hanna Korri. Kesä 1-lei-
rin konfirmaatio.

Lumijoki
Juhannuspäivän sanaju-
malanpalvelus la 25.6. klo 
13 kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Palovaara, kanttorina Ju-
ha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
26.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara ja kantto-

rina Juha Pöykkö.
Juhlajumalanpalve-

lus su 3.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa 

Markku Tölli, 
saarnaa rovas-

ti Yrjö Tala, 
kanttorina 
Juha Pöyk-
kö.
Service in 
english su 
3.7. klo 13 
kirkossa. 
Toimittaa  
Matti Kont-

kanen, kant-
torina Juha 

Pöykkö.

Muhos
Juhannuspäivän messu 

la 25.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus su 
26.6. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Messu su 3.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarna rovasti Antti Paana-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov. Vietetään 50 vuotta sit-
ten ripille päässeiden kirkko-
pyhää, messun jälkeen ruo-
kailu ja juhla seurakuntata-
lossa.

Oulunsalo
Messu  su 26.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sirpa Miet-
tunen, kanttorina Tuomo 
Kangas.
Messu su 3.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa pastori Matti Han-
hisuanto, kanttorina Tuomo 
Kangas. Suviseurajumalan-
palvelus.
Konfirmaatiomessu su 3.7. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, kanttorina Tuomo 
Kangas. Kesä 3 -ryhmä.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus juhan-
nuspäivänä 25.6. klo 19 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Sai-
la Karppinen, kanttorina Un-
to Määttä.
Siikalatvan kunnan koti-
seutujuhlien jumalanpal-

velus su 3.7. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Liturgia Merja Jyrk-
kä, saarna Kaarlo Yrttiaho. 
Kanttorina Pekka Kyöstilä. 
Ruokailu seurakuntakodissa. 
Juhla Kisapirtillä.  

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus juhan-
nuspäivänä 25.6. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa Sai-
la Karppinen, kanttorina Un-
to Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 3.7. 
klo 13 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Pekka Kyöstilä.

PuLKKiLa
Messu juhannuspäivänä 
25.6. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.
Sanajumalanpalvelus su 
26.6. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Saila Karp-
pinen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

PyHänTä
Messu juhannuspäivänä 
25.6. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.
Sanajumalanpalvelus su 
10.7. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa hiippakuntasih-
teeri Pekka Asikainen, kant-
torina Unto Määttä.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus juhan-
nuksena 25.6. klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Unto 
Määttä.
Maakirkko su 3.7. klo 13 
Punkerin kirkon muistokivel-
lä Sipolassa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Pentti 
Jäntti.  Parkkeeraus ja kirk-
kokahvit Elli ja Teuvo Punke-
rin pihamaalla, Punkerintie 4.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus la 
25.6. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Kirkkokahvi.
Messu su 26.6. klo 18 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Jor-
ma Niinikoski, avustaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Messu su 3.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Olli 
Lohi, kanttorina Elisa Silver. 
Lumijoen suviseura jumalan-
palvelus.

TeMMeS
Sanajumalanpalvelus la 
25.6. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Kirkkokahvi.
Sanajumalanpalvelus su 3.7. 
klo 10 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Riitta Ojala. Tem-
mespäivien jumalanpalvelus. 
50 vuotta sitten ripille pääs-
seiden kirkkopyhä.

Ku va :  S anna Tu r u n e n
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A r k i s to

Juhannusjuhlia, 
iltamia ja 

kansanlaulukirkko

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa jär-
jestetään juhannusaattona juhannusjuhla 
kello 18 alkaen. Juhla alkaa lipunnostol-
la, jonka jälkeen pihaseuroissa puhuu ni-

mikkolähetti Leena Pasanen. Musiikkia esittävät 
Sari ja Leo Louhivaara. Seurat tulkataan viitto-
makielelle. 

Seurojen jälkeen avataan buffet, josta saa pan-
nukakkua, makkaraa, kahvia, teetä ja mehua se-
kä leivonnaisia. Lapsille on luvassa pihaleikkejä.

Vapaaehtoisia toivotetaan tervetulleiksi juhan-
nusjuhlien talkoisiin kello 14 alkaen. Talkoolai-
seksi voi ilmoittautua osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Ilmoittautumisen yhteydessä saa 
esittää toivomuksia haluamastaan työtehtävästä. 
Talkoolaiseksi pääsee myös tulemalla paikan pääl-
le ilman erillistä ilmoittautumista.

Turkansaaren kirkossa pidetään juhannusil-
tamat 24.6. jotka käynnistyvät kello 17.30 juhan-
nusaaton hartaudella. Hartauden toimittaa Pertti 
Lahtinen ja kanttorina on Sanna Leppäniemi. Ju-
hannusaaton hartauteen osallistuminen on mak-
sutonta, mutta sen jälkeinen toiminta Turkansaa-
ressa maksaa aikuisilta 10 euroa, eläkeläisiltä 7 eu-
roa ja lapsilta 3 euroa.

Turkansaaren kirkossa järjestetään jumalanpal-
veluksia lisäksi lauantaina sekä sunnuntaina kel-
lo 12. Messuvieraat pääsevät ilmaiseksi kirkkoon, 
mutta muu museoalue on maksullinen.

Pyhän Luukkaan kappelilla järjestetään Kan-
sanlaulukirkko 25.6. kello 10. Kirkon toimittaa 
Lauri Kujala ja häntä avustavat Oulun NNKY:n 
naiset. Kanttorina on Lauri-Kalle Kallunki, joka 
soittaa tilaisuudessa myös viulua. Pertti Haipola 
musisoi haitarin tahtiin.

Jumalanpalveluksia pidetään 25.6. kello 10 
Tuiran ja Oulujoen kirkossa. Sanajumalanpalve-
luksia järjestetään kello 10 Oulun tuomiokirkossa, 
Ylikiimingin kirkossa ja Karjasillan kirkossa, kel-
lo12 Turkansaaressa ja Yli-Iin kirkossa sekä kello 
13 Pyhän Tuomaan kirkossa.

enot Oulussa 23.6.–7.7.2011

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 23.6. klo 14, Kun-
totalo. Tiina Kinnunen.
Hartaus to 23.6. klo 14, Ves-
per-koti. Tiina Kinnunen.
Hartaus to 30.6. klo 14, Kun-
totalo. Anna-Mari Heikkinen.
Hartaus ke 6.7. klo 14, Aurin-
kokoti. Soom Kaido.
Hartaus ke 6.7. klo 15, Senio-
ritalo. Soom Kaido.
Hartaus to 7.7. klo 14, Kes-
kutan palvelukeskus. Soom 
Kaido.
Hartaus to 7.7. klo 14, Kunto-
talo. Soom Kaido.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
29.6. klo 18–19.30, Karjasillan 
kirkko. Tule keskustelemaan 
ja tutkimaan yhdessä Raamat-
tua miesten raamattupiiriin. 
Kesäisin kokoonnumme paril-
listen viikkojen keskiviikkoina 
Karjasillan kirkon ryhmätyö-
tilassa.
Sanan ja rukouksen piiri ma 
4.7. klo 18, Maikkulan kappeli. 
Luemme Raamattua sekä ru-
koilemme yhdessä. Juomme 
kahvit nyyttäri-idean pohjal-
ta. Yhteystiedot Maria-Ritva 
Koivukangas p. 044 3161 716 . 

Oulujoen seurakunta
Sävelhartaus to 23.6. klo 
19, Oulujoen kirkko. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Kaka-
rakööri, johtajanaan Anna 
Haanpää-Vesenterä.
Hartaus pe 24.6. klo 17.30, 
Turkansaaren kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Hautausmaahartaus to 7.7. 
klo 19–20, Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Jouni Riipinen. Sa-
teen sattuessa hartaus pide-
tään Oulujoen kirkossa.

yLiKiiMinKi
Uuman seurat su 26.6. klo 
13, Uumalla Ylikiimingissä. 
Kahvitarjoilu. Arvanmyynti 
lähetyksen hyväksi.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Urkuvartti to 30.6. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Urku-
vartissa esiintyvät Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan kant-
torit Henna-Mari Sivula, sop-
raano, sekä Elias Niemelä, 
urut.
Urkuvartti to 7.7. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Urku-
vartissa esiintyy Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan eläk-
keellä oleva urkuri Maija 
Tynkkynen.

yLiKiiMinKi
Kesäillan musiikkihet-
ki to 23.6. klo 20, Ylikiimin-
gin kirkko. Markus Rahko, 
euphonium, Anne Rahko-Lei-
no, piano ja urut.
Kesäillan musiikkihetki to 
30.6. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Virsin, lauluin, psalt-
tarein; Stephanie ja Nathan 
Archer, Taru Pisto. Soittimet: 
nokkahuilu, psalttari, laulu, 
käsirummut ja urut. 

Kesäillan musiikkihetki, 
konsertti to 7.7. klo 20, Yli-
kiimingin kirkko. Jaana Pöl-
länen, laulu, Ville Uusitalo, 
säestys. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 10 €.

Diakonia

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. (08) 5314 
616. 1.6.–31.8. annamme ai-
koja vain uusille asiakkaille. 
Aikoja on rajoitetusti ja vas-
taanottotoiminta on keski-
tetty yhteen paikkaan.

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

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUUlOVAMMAISET
Juhannusjuhla pe 24.6. klo 
18, Hietasaaren leirikeskus. 
Viittomakielen tulkkaus jär-
jestetty.
Hietasaaren kesäilta to 30.6. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Yhdessäoloa 
kahvittelun ja pelaamisen 
merkeissä. 

NäKöVAMMAISET
lapsiperheiden kokoon-
tuminen su 14.8. klo 12–16, 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus. Iloitaan yhdessäolos-
ta, uidaan, saunotaan ja lau-
letaan yhdessä. Tarjolla tuh-
dit retkieväät. Ilmoittautumi-
set 5.8. mennessä Näkövam-
maiset lapset ry:n sähköpos-
tiin: susanna.hintsala@gmail.
com tai p. 050 549 7485

PäIHDETYö
Naistenryhmä pe 1.7. klo 13–
15.30, Diakoniakeskus.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ma 27.6. klo 
13.30, Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 29.6. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Kesäkerho ma 27.6. klo 13, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus sivulla 18.
Kesäkerho ke 29.6. klo 13, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus sivulla 18.
Kesäkerho ke 6.7. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Ks. ilmoi-
tus sivulla 18.
Kesäkerho to 7.7. klo 13, Kau-
kovainion kappeli. Ks. ilmoi-
tus sivulla 18.
 
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 kesäkerho to 
23.6. klo 13, Koskelan seura-
kuntakoti. Ks. ilmoitus sivul-
la 18.
Eläkeläisten kesäkerho to 
30.6. klo 13, Palokan palvelu-
keskus. Ks. ilmoitus sivulla 16.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kesäkerho to 
23.6. klo 14.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
30.6. klo 13, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
7.7. klo 14.30, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

yLiKiiMinKi
Kesäkerho eläkeläisille to 
30.6. klo 11, Vanhustentalon 

kerhohuone.

Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiri 15.–18.8. 
Juuman leirikeskuksessa. Etu-
sija leirille Tuomiokirkkoseu-
rakunnan jäsenillä. Leirin hin-
ta on 62 €. Ilmoittautumiset 
31.7. mennessä p. (08) 3161 
340 ma–pe 9–16 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Leirin vetäjinä toimivat Hei-
di Karvonen p. 040 5747 091 
ja Jyrki Vaaramo p. 050 4334 
108. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan nuor-
ten eläkeläisten leiri 9.8.–
12.8., Juuman leirikeskus. 
Etusija leirille Tuiran seura-
kunnan jäsenillä. Leirin hin-
ta on 62 €. Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai yhteisten seurakun-
tapalvelujen toimistoon (08) 
3161 340 ma–pe 9–16. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä on 
22.7. Leirin vetäjinä toimivat 
Saila Luukkonen ja Eeva-Ma-
ria Laitinen p. 040 5157 267. 

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 torstai-
sin Heinätorin seurakuntata-
lolle klo 17–19 välisenä aika-
na. Nyt sinulla on siis mah-
dollisuus päästä ylimääräisis-
tä matoista näppärästi eroon 
ja tehdä varastoon tilaa. Kii-
tos jo etukäteen! Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi tai jou-

On siirtynyt kesäaikatauluun
Seuraavat numerot ilmestyvät

7.7., 21.7., 4.8.  ja 18.8.

Kesäkerhot Karjasillan 
seurakunnassa
Eläkeläisten kesäkerhot päiväkahvien ja yhdessäolon 
merkeissä. Mukana diakoniaopiskelija 
Tiia Pätsi.

ma 27.6. klo 13 Karjasillan kirkossa
ke 29.6. klo 13 Pyhän Andreaan kirkossa
ke 6.7. klo 12 Maikkulan kappelissa
to 7.7. klo 13 Kaukovainion kappelissa

Kesäkerhot Tuiran seurakunnassa
Ohjelmassa yhteislaulua, kahvitarjoilu ja kesäistä oh-
jelmaa. Mukana diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen.

to 23.6. klo 13 Koskelan seurakuntakodissa. 
to 30.6. klo 13 Palokan palvelukeskuksessa. 

Eläkeläisten kesäleiri
12.–15.8. Juuman leirikeskuksessa. 
Etusija leirille Karjasillan seurakunnan jäsenillä. Lei-
rin hinta 62 euroa, sis. täysihoidon ja vakuutuksen. Il-
moittautuminen leirille 28.7. mennessä p. (08) 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Leirille ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikirje n. viikkoa ennen leirin al-
kamista. Leiristä vastaavat diakonissat Asta Leinonen 
p. 040 5747 157 ja Päivi Rahja, p. 044 3161 457.

Tuomiokirkossa 
avoimet ovet 

Opas paikalla 
joka päivä klo 10–21 

aina 4.9. saakka. 
Opastetut perheiden 
kirkkokierrokset kes-

kiviikkoisin klo 18 aina 
10.8. saakka.
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Oulujoen 
kirkossa  

avoimet ovet

arkipäivisin klo 10–13 
31.8. saakka.

Sinkkuillat 
tiistaisin klo 18–20 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 

Yhdessäoloa nuotion äärellä, kahvi- ja teetarjoilu, 
hartaus sekä mahdollisuus makkaranpaistoon (omat 
makkarat mukaan) ja saunomiseen. 

Tuiran seurakunnan nuorten 
eläkeläisten leiri 

9.8.–12.8. Juuman leirikeskuksessa 

Etusija Tuiran seurakunnan jäsenillä. Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai yhteisten 
seurakuntapalvelujen toimistoon, p. (08) 3161 340 
ma–pe 9–16. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.7. 
Leirin vetäjinä toimivat Saila Luukkonen ja Eeva-Maria 
Laitinen, p. 040 5157 267. Leirin hinta on 62 euroa.

Makkaran ja rukouksen ilta 

keskiviikkona 29.6. klo 18 
Kaukovainion kappelissa

Tule viettämään kesäistä grilli-iltaa laulun, hartauden, 
lettujen ja makkaranpaiston merkeissä Kaukovainion 
kappelin pihamaalle.

Sanan ja rukouksen piiri 
maanantaina 4.7. klo 18
 Maikkulan kappelissa 

Luemme Raamattua sekä rukoilemme yhdessä. Juom-
me kahvit nyyttäri-idean pohjalta. Yhteystiedot Ma-
ria-Ritva Koivukangas, p. 044 3161 716 . 

Naisten illat 
maanantaisin 4.7. 18.7. ja 1.8. klo 18–20. 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 

Illassa on yhdessäoloa vapaasti keskustellen, makkaran 
paistoa (omat eväät mukaan). Tarjolla kahvia ja teetä, 
saunomismahdollisuus ja iltahartaus.

ni.heikinheimo@evl.fi.
Café Krypta ke 15.6. klo 11, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
avoinna 12.8. saakka ma–to 
klo 11–18, pe 11–14. Kahvilan 
yhteydessä keskiviikkoisin kä-
sityöntekijöille kesäsilmukka 
klo 13–16. Torstaisin kerho 
kaikenikäisille klo 10–11.
Hautausmaakierros to 23.6. 
klo 17.30–19 Oulujoen hau-
tausmaalla. Tutustumiskier-
rokselle osallistuneet voivat 
jäädä kuuntelemaan kesäistä 
musiikkia Oulujoen kirkkoon.
Opastetut Oulun hautaus-
maan kierrokset maanan-
taisin ajalla 20.6.–22.8. klo 
18–20.
Perheiden kirkkokierrokset 
Oulun tuomiokirkossa keski-
viikkoisin 29.6.–10.8. klo 13. 
Kierros kestää noin 45 mi-
nuuttia. Kierroksen jälkeen 
mehutarjoilu.

Entä jos tarttuisit arjen ongelmiin 
ennen kuin ne riistävät voimavarasi?

Eteenpäin arjessa, eteenpäin 
elämässä -luentosarja 

syksyllä 2011 Tuiran kirkolla

Oulun seurakuntayhtymässä toteutetaan kaikille avoin 
luentosarja, joka on suunnattu nuorille ja työikäisille 
aikuisille. Voit olla työelämässä, opiskelemassa tai nii-
den ulkopuolella, mutta jos koet, että tarvitset tietoa ja 
tukea arjessa selvitytymiseen, tule mukaan luennoille. 

Luennoilla saat arkeesi niitä työkaluja, joilla voi itse vai-
kuttaa oman elämäsi suuntaan. Luennot järjestetään 
maanantai-iltaisin klo 18–20. Kullekin kerralle on va-
rattu oma aihekokonaisuus ja yksi asiantuntijavierailu.

Asiantuntijoina toimivat: 
psykoterapeutti Raija-Elina Kauppila (ma 12.9.),
Marttaliiton neuvoja Titta Ylimäki (ma 19.9.), 
sosiaaliohjaaja Jaana Pajala-Mäkivierikko (ma 3.10.), Ke-
lan työntekijä Pirkko Asmundi (ma 10.10.) ,
velkaneuvoja Lea Ukkola (ma 24.10.), sekä 
päihde- ja kriminaalityöstä vastaava diakoniatyönteki-
jä Tellervo Kianto (ma 31.10.). 

Osallistuminen luennoille ei vaadi erillistä ilmoittautu-
mista. Luentotilaisuuksista saa tarkempaa tietoa syksyn 
Rauhan Terveydyksistä.

Tule mukaan etsimään ja löytämään voimavaroja ar-
keen!

Heli Mattila
Tuiran seurakunnan diakoniatyöntekijä
Päivi Rahja
Karjasillan seurakunnan diakoniatyöntekijä

Herättäjäjuhlien 
järjestelyt ovat 

aikataulussa

Oulussa 8.–10. heinäkuuta järjestettävien 
valtakunnallisten herättäjäjuhlien valmis-
telut ovat edenneet suunnitellusti. Juhla-
kentän rakenteita kootaan parhaillaan ja 

niiden pystytys alkaa pesäpallostadionilla 4. heinä-
kuuta. Raksilan urheilukeskukseen odotetaan noin 
30 000 vierasta ympäri Suomen.

Talkoolaisia on saatu mukaan tähän mennessä 
vajaa tuhat ja heitä tarvitaan kaikkiaan 1 500. Tal-
koolaiseksi voi ilmoittautua ennakkoon internet-
osoitteessa www.oulunherattajajuhlat.fi tai juhlille 
saapuessaan talkootoimistossa. 

Herättäjäjuhlat tarjoavat sanaa, virrenveisuuta, 
ja kulttuurielämyksiä kaikenikäisille juhlavieraille. 
Seurat ovat perinteisesti herättäjäjuhlien tärkein-
tä antia. Niissä vuorottelevat Siionin virsien veisuu 
ja lyhyet puheet, jotka nousevat Sanasta ja puhujan 
elämänkokemuksesta. 

Oulun herättäjäjuhlien seurapuhujia ovat muun 
muassa Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi, 
Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala, 
Inkerin kirkon piispa Aarne Kuukauppi, opiskelija 
Sanna Rönkkö Nivalasta, kansanedustaja Esko Kur-
vinen ja rehtori Maarit Leskelä Oulunsalosta. Lau-
antain raamattutunnin pitää professori Martti Nis-
sinen Helsingistä. Sunnuntain ehtoollisjumalanpal-
veluksessa saarnaa Herättäjä-Yhdistyksen uusi pu-
heenjohtaja, rehtori Jukka Hautala.

Iltaisin on tarjolla oheisohjelmaa, joka muodos-
tuu konserteista sekä runo- ja näytelmäilloista. Lap-
sille ja nuorille on tarjolla omaa ohjelmaa. Juhlat 
päättyvät perinteiseen tapaan juhlakentällä vietet-
tävään ehtoollisjumalanpalvelukseen ja päätösseu-
rojen polvirukoukseen.

Herättäjäjuhlia voi seurata Körttiradion kautta 
Iskelmä Radion taajuudella sekä internetin välityk-
sellä. Körttiradio löytyy juhlien sivuilta www.ou-
lunherattajajuhlat.fi.

R i i t t a  H i r vo n e n

Tuomiokirkossa vartin verran urkuja

Oulun tuomiokirkossa järjestetään jokake-
säisiä urkuvartteja torstaisin 30.6.–28.7. 
kello 12.15. Esiintyjät ovat Oulun seudun 
kanttoreita ja soitettava musiikki on pää-

asiassa helposti lähestyttävää, kesäistä urkumusiik-
kia. Urkuvartteihin on vapaa pääsy ja ne ovat mak-
suttomia.

Ensimmäinen urkuvartti on torstaina 30.6. kello 
12.15. Tuleva urkuvartti on siitä poikkeuksellinen, 
että urkujen lisäksi kuullaan myös Henna-Mari Si-
vulan yksinlaulua. Kanttori Elias Niemelä säestää.

Urkuvartit on tarkoitettu kaikille. Viime vuosi-
na niihin ovat osallistuneet niin kirkossa vierailevat 
kesälomalaiset kuin paikan päälle vain urkuvarttien 
takia tulleet urkumusiikin ystävät. Lyhyen musiik-
kihetken jälkeen päivää voi jatkaa kahvien merkeis-
sä Oulun tuomiokirkon kryptan kesäkahvilassa.

Kesän 2011 urkuvartit
To 30.6. klo 12.15  Henna-Mari Sivula sopraano,  
  Elias Niemelä urut
To 7.7. klo 12.15  Maija Tynkkynen urut
To 14.7. klo 12.15  Emilia ja Juha Soranta urut
To 21.7. klo 12.15  Aino Juntunen urut
To 28.7. klo 12.15  Elias Niemelä urut

St u d io  I l p o  O k ko n e n

Eeva Rautakorpi, Kaarina Ilo, Ritva Kilponen ja Raija Rounamo 
leipovat talkoilla talkoolaisille. Keittiötyöhön ei välttämättä 
tarvita hygieniapassia.
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enot Oulussa 23.6.–7.7.2011M

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: Kalle Saka-
ri Arola, Milka Olivia Karvo-
nen, Ellen Aleksandra Kora-
mo, Touko Antero Leppilah-
ti, Hinni Helmiida Mähönen, 
Rasmus Damiel Hietanen, Ju-
lianna Lyydia Jukuri, Iines 
Kaijansaari, Sisu Harrinpoika 
Kokko, Paul Johannes Virsu, 
Sanni Linnea Virtanen.
Karjasilta: Minja Halla Auro-
ra Heikkinen, Eeli Urho Ar-
mas Järvirinne, Jimi Mati-
as Karvonen, Niklas Pekka 
Joonatan Kurttila, Kiia Ada 
Emilla Latvala, Minea Kristii-
na Mikkola, Neea Vilhelmii-
na Mustonen, Saana Marian-
na Ojala, Inari Olivia Pelto-
nen, Niko Oliver Pennanen, 
Tea Mindi Cristina Räihä, Sa-
ra Emilia Taivalkoski, Ven-
la Emilia Tokola, Kalle Hen-
rik Valtavaara, Henrik Lau-
ri Johan Vuolteenaho, Joel 
Eerik Vänttilä, Neea Minnea 
Ahlqvist, Aava Lilja Aman-
da Heikkilä, Matias Nesto-
ri Koivukoski, Miro Ville Os-
kari Kumpulainen, Jami Alex 
Daniel Kyngäs, Joonatan Ju-
hani Mäenpää, Noel Anton 
Kristian Peiponen, Turo Ee-
mil Rautakoski, Okko Runo 
Rafael Ronkainen.
Tuira: Eero Elias Mattila, Un-
to Armas Määttä, Ella He-
lena Niemelä, Elli Lauriina 
Polso,Oliver Cristian Puska, 
Eliel Onni Aukusti Tiinanen, 

Niila Aatos Timonen, Knuut 
Mikael Ypyä, Ville Mauno 
Matias Holmi, Iiris Aino Eli-
na Hyvönen, Luukas Antero 
Iisakka, Noora Emilia Kaar-
lejärvi, Tommi Tapio Kahlos, 
Helka Inna Emilia Lauronen, 
Noora Eveliina Luolavirta, 
Akseli Jare Henrik Ländén, 
Riku Kristian Oilinki, Adessa 
Venla Katariina Pyrrö, Car-
los Johannes Sunila, Topias 
Jaakko Tervonen, Anna Kaa-
rina Veijola.
Oulujoki: Senni Teresa Kupa-
ri, Peetu Auvo Ilmari Kuusira-
ti, Niilo Eevert Niskala, Janna 
Maaria Tuohino, Arttu Oska-
ri Helin, Sofia Elisabet Laiti-
nen, Helmi Maria Luukinen, 
Elias Aleksi Moilanen, Onni 
Kimi Mikael Määttä, Helmii-
na Emma Aleksandra Nieme-
lä, Jusa Lemmy Waltteri Pek-
kala, Friida Emilia Wilhelmii-
na Pirttikangas, Aale Mar-
kunpoika Puroila.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Niko Eino Vil-
jami Lassila ja Marika Annik-
ki Kanniala, Marko Juhani 
Aleksanteri Oksanen ja Jen-
na Maria Annikki Pärkkä, Pa-
si Raimo Tihinen ja Katja He-
lena Niemelä, Mikko Ville Jo-
hannes Tihinen ja Päivi Ma-
ria Junell.
Karjasilta: Marko Juhani Tur-
peenoja ja Maria Katariina 
Valtokari, Juha-Matti Tapio 

Asikainen ja Jaana Maria Pel-
toniemi, Sami Johannes Hari-
la ja Nina Johanna Ylisaukko-
oja, Jouni Aleksi Vuontisjärvi 
ja Saara Matilda Veijola, Jan-
ne Petteri Säkkinen ja Anna 
Erika Taube, Markus Henrik 
Takalo ja Aino Elina Vuokila, 
Aleksi Tapani Päkkilä ja Pau-
liina Eliisa Pikkarainen, Juha 
Matti Moilanen ja Tanja Tel-
lervo Saiomaa.
Tuira: Kari Tapani Lukkarila ja 
Auli Kaarina Hedman, Antti 
Markus Saario ja Aino Ma-
ria Kytöläinen, Antti Johan-
nes Alatarvas ja Sanna Ma-
rika Heikkinen, Henri Veijo 
Antero Aalto ja Inka-Maaria 
Emilia Telenvuo, Jani Petteri 
Huotari ja Elina Maria Rautio, 
Markus Mikael Paaso ja Erja 
Tuulikki Lämsä, Mikko Saka-
ri Keskitalo ja Hanna-Leena 
Roivainen, Veli-Matti Antero 
Warppe ja Paula Sisko Päivik-
ki Takalo-Kastari, Veli-Pek-
ka Matias Rämäkkö ja Milla 
Maaria Heikkilä.
Oulujoki: Hannu Sakari Heik-
kinen ja Paula Päivikki Määt-
tä, Juhani Antero Väänänen 
ja Pauliina Anna Maria Haa-
kana, Jyrki Sakari Paloma ja 
Anne Maria Pellikka, Jarkko 
Markus Lillstrang ja Tiia Pirit-
ta Piri, Risto Uolevi Heinikos-
ki ja Sanna Anneli Mustonen, 
Juha Tuomas Tervo ja Han-
na Elisa Tuomaala, Joni Jar-
mo Juhani Ijäs ja Anne-Ma-
rie Maaret Ylitalo. 

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Veikko Hak-
karainen 78, Pekka Juhani 
Häkälä 65, Simo Olavi Jääs-
keläinen 64, Olavi Johannes 
Lyytinen 74, Anna Liisa Hau-
tajärvi s. Nuopponen 88, Al-
po Arvid Isometsä 84, Toi-
ni Vilma Tellervo Laurikka-
la s. Saaranen 93, Arvo Salo 
75, Rauha Kustaava Toppila s. 
Sauvula 94.
Karjasilta: Aulis Juhani Alan-
ko 69, Kari Juhani Granroth 
63, Hilja Aliina Hanni 90, Toi-
ni Katariina Junno s. Pekka-
la 98, Vuokko Onerva Koti-
lainen s. Taponen 90, Hilkka 

Helinä Niemi s. Laukka 91, Ul-
la Leena Vasala s. Paldanius 
80, Mirja Loviisa Vehkalahti 
s. Ollikainen 101, Martti Lee-
vi Eberhardt 76, Aune Maria 
Hankonen 86, Sari Hanne-
le Immonen s. Heikkinen 37, 
Lyyli Johanna Kotila s. Nissi-
nen 94, Ahti Johannes Ohe-
noja 82, Matti Johannes Pe-
su 55, Martti Johannes Taa-
joranta 81, Ari Rikhard Tyni 
54, Martta Eliina Voutilainen 
s. Siika-aho 92, Ellen Elisabet 
Vilhelmiina Yrjänäinen s. Lin-
dahl 90.
Tuira: Risto Erkki Juhani Kei-
nänen 58, Eine Agneta Neno-
nen s. Kestilä 89, Antti Johan-

nes Nurmi 76, Antti Ruusu 
78, Lahja Martta Inkeri Vai-
nio ent. Rantanen 95, Anna 
Matilda Kalaoja s.Vimpari 92, 
Paavo Olavi Kiiskinen 75, Nii-
lo Juhani Koskela 73, Asko Ju-
hani Oikarinen 54, Kauko Pel-
lervo Uusimäki 83.
Oulujoki: Hilja Jukonen 
s.Valkeapää 79, Lauri Johan-
nes Lindgren 71, Sylvi Sofia 
Moilanen s. Ikonen 97, Hil-
ja Annikki Kammonen s. Iso-
kääntä 85, Impi Ulriika Pauna 
s. Pitkänen 91, Annikki Irene 
Sippola s. Takanen 81, Mat-
ti Olavi Wahlström 62, Kert-
tu Sylvia Vuolanto s. Savolai-
nen 84.
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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

lumijoki.seurakunta.netlumijoki

A ar o Ku k ko h ov i

Kesäkahvila 
torstaisin  7.7., 14.7.,   

21.7., ja 28.7. 
klo 12–14 Kirkonky-

län srk-kodissa. 
Kesäkahvilassa 

on tarjolla
 pullakahvit.

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

to 23.6. kirkkoherran-
virasto ja taloustoimis-
to avoinna poikkeuk-
sellisesti klo 10–14.

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

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Kesänaukioloajat
31.8. saakka

Juhannuspäivän sanaju-
malanpalvelus la 25.6. klo 
13 kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Palovaara, kanttorina Ju-
ha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
26.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kanttori-
na Juha Pöykkö.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 27.6. klo 18 srk-talolla.
Juhlajumalanpalvelus su 
3.7. kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, saarnaa rovasti Yrjö 
Tala, kanttorina Juha Pöykkö.
Service in english su 3.7. klo 
13 kirkossa. Toimittaa  Mat-
ti Kontkanen, kanttorina Ju-
ha Pöykkö.
”Soi, yötön yö” limingan 
musiikkiviikkojen konsert-
ti ke 6.7. klo 22 Lumijoen kir-
kossa. Ohjelma 15 €. Handel 
– Vivaldi – Albrechtsberger – 
Sibelius – Schumann.
Diakonia: Marjon tavoitat 
parhaiten p. 045 6381 973.
Partio: Partioleiri Pökkelö - 
city 11, villinlännenleiri, 22.–

Nuotioilta ke 29.6. klo 18 
Kellon srk-kodilla. Ohjelmas-
sa makkaranpaistoa ja kah-
vittelun lomassa yhteislau-
lua ja iltahartaus.
Tule talkoolaiseksi Hauki-
putaan lähetysjuhlille 2.–
4.9. Jokainen talkoolainen 
saa juhlapaidan. Talkoolai-
seksi voit ilmoittautua kirk-
koherranvirastossa, seura-
kuntakodeilla, soittamalla 
lähetyssihteerille p. 040 5014 
764 tai netissä www.oulun-
hiippakunnanlahetysjuhlat.
fi. Voit valita itsellesi sopi-
vimman päivän, jolloin voit 
työskennellä talkoolaisena. 
Talkoovuoro voi olla esim. 2 
tuntia. Lisätietoja lähetyssih-
teeri Helena Ylimaulalta p. 
040 5014 764.
Ekaluokkalaisten oma lei-
ri syksyllä 2011 ekaluokan 
aloittaville tytöille ja pojille 
13.–14.8 Isoniemen leirikes-
kuksessa. Leirin hinta 10 € /
osallistuja. Ilmoittautuminen 

Kesäillan 
sävelhartaus 

to 23.6. klo 19 kirkossa. Musisoimassa 
kanttorit Taru Pisto, Marja Ainali, Katja 

Nauha ja Kaisamarja Stöckell.

Suven ja runon ilta 
ke 6.7. klo 19 kirkossa.

27.7. seikkailijoille, tarpojille, 
samoajille ja vaeltajille Hos-
san Seipiniemessä.  Hinta 75 €  
/ 1. perheenjäsen, 70 € / 2. per-
heenjäsen. Tarkemmat tiedot 
kotisivuilla.  Vanhempia toivo-
taan leirille mukaan erityises-
ti terveys, turvallisuus ja muo-
nitustehtäviin.  Jos olet kiin-
nostunut ota yhteys Makeen 
(markku.korhonen@evl.fi).  
Haluaisitko tukea seura-
kuntamme lasten ja nuor-
ten leiritoimintaa? Se on-
nistuu hyvin leirirahaston 
kautta. Tuki maksetaan tilil-
le 574119-27433 / lahjoitusva-
rat, viestikenttään leirirahas-
to. Kaikki apu otetaan kiitol-
lisuudella vastaan! Lisätieto-
ja Markulta p.045 2369 094.
Kirkko avoinna 29.6.–5.7. 
klo 10–19. Tervetuloa tutus-
tumaan ”Lakeuden kated-
raaliin”.
Rauhanyhdistys: Suviseurat 
1.–4.7. Lumijoella.
Kastettu: Joona Jeremia Ni-
kula.

www.alakkonäämua.fi. Lei-
reille ilmoittautuminen -si-
vuston kautta 5.8. mennes-
sä. Osallistujille lähetetään 
leirikirje ja osallistujakortti.
Haukiputaan kirkko tie-
kirkkona 6.6.–26.8. ja avoin-
na maanantaista perjantai-
hin klo 10–18, jolloin myös 
oppaat ovat paikalla.
Suomen vanhoillislesta-
diolainen rauhanyhdistys 
ry:n seurat la 2.7. klo 13 ja su 
3.7. klo 12 Kellon srk-kodilla.
Kellonkartanon toimin-
taa: juhannusjuhlat 24.–26.6. 
yhteistyössä Kansanlähetyk-
sen ja muiden herätysliik-
keiden kanssa, puhujina mm 
Jukka ja Maria Repo, Pekka 
Siljander, musiikki Leo ja Sari 
Louhivaara, Kartanon kirkko 
su 3.7. klo 13.
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: Haukipudas: seurat 
la 25.6. klo 17 Isoniemen lei-
rikeskuksessa, seurat su 26.6. 
klo 16 Kultasimpussa.

Kastettu: Joni Petteri 
Isojämsä, Sisu Matti Aatos Pe-
rätalo, Siiri Esteri Jakkila, Ei-
no Antero Arhippainen, Lii-
nu Maya Wilhelmiina Nikula, 
Silja Adelia Majava, Milla In-
ka Erica Öhman.
Avioliittoon kuulutettu: 
Matti Juhani Moilanen ja 
Johanna Margareeta Juntu-
nen, Mikko Sakari Keskitalo 
ja Hanna-Leena Roivainen, 
Aleksi Tapani Päkkilä ja Pau-
liina Eliisa Pikkarainen, Heik-
ki Tapio Virpi ja Maria Sylvia 
Harju, Miikka Juhani Oja-
la ja Tuija Maria Sipola, Jar-
mo Juhani Kinnunen ja Jaa-
na Hannele Manninen, Juho 
Pekka Kropsu ja Katri Ilona 
Ojakoski.
Kuolleet: Kerttu Juurikainen 
90, Elsa Maria Helppi 85, Vil-
ma Inkeri Pirttilahti 82, Paavo 
Antero Mentilä 77,  Martti Al-
fred Alakiuttu 65, Leila Anne-
li Uusitalo 53, Kari Tapio Kyl-
mänen 52.

Aamurukous 
keskiviikkoi-
sin klo 6 kir-
kossa. 
Kesäiset 
perhekahvi-
lat ovat auki 
lapsiperheil-
le kesällä kes-
kiviikkoisin klo 
9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Kes-
kustan srk-talolla 9.6., 3.8., 
10.8., 16.8.(ti!), 24.8.
Pienten koululaisten ke-
säkerhot tämän kevään 1.-
2. luokkalaisille  6.6.–1.7.  ja 
1.–10.8. Keskustan srk-ta-

lolla ja Kok-
kokankaan 
srk-keskuk-
sessa.
Kerhot ko-
koontuvat 
ma-pe klo 

9–15 paitsi ju-
hannusaatto-

na. 
Nuorten nuotioillat 

perjantaina 1.7. ja 22.7. klo 
20–23 pappilan pihalla.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3. Veikon 
valinta on tauolla heinäkuun.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Suviseurojen jumalan-
palvelus su 3.7. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkko, 
kuunneltavissa Kempeleen 
srk:n nettiradiosta.
Murron rauhanyhdistys: 
Juhannusseurat la 25.6. klo 
18 Tyrnävän ry:llä. Juhannus-
seurat su 26.6. klo 12 Tyrnä-
vän ry:llä, klo 18 HPE kirkossa.
Kastetut: Janette Justiina 

   Juhannusjuhla 
       pe 24.6. klo 18 alkaen Utajärvellä

Juhlaa vietetään tänä vuonna Kempeleen seurakunnan 
uudessa leirikeskuksessa, Luurinmutkassa Utajärvellä.  
Bussikuljetus Oulunsalosta: 16:20 Oulunsalon Varjakasta: 
Käpyläntien bussipysäkki, kulku Karhuojantien kautta 
(matkalta voi nousta kyytiin). 16:30 Lentokentäntie, 
Museon pysäkki. 
Bussikuljetus Kempeleestä: 16:30 Kirkonkylän srk-kodilta, 
16:40 Kokkokankaan srk-keskuksesta.
Paluumatkat samaa reittiä: Lähtö Luurinmutkasta klo 
20:30, Kempeleessä ja Oulunsalossa n. klo 23.
Lisätietoja: Lähetyssihteeri Minna Sorvala 040 779 7705. 
Kahviraha, arpa– ym. tuotto lähetystyön hyväksi.

Kesäillan musiikki 
keskiviikkoisin klo 20 
Vanhassa kirkossa
Ke 29.6.  Kansan-
laulukirkko, 
Toimittaa Anu Ojala, 
Kaisa Ristiluoma, 
harmonikka,  Hilla 
Karppinen, viulu ja 
Marjo Irjala, piano
Ke 6.7. Maija 
Tynkkynen, urut

Seurakuntaretki 
Hengen uudistuksen 
kesäpäiville 5.–7.8.11 
Rovaniemelle.
Retken hinta 
yöpymisineen n. 130 
euroa. Pelkät matkat 40 
euroa. Sitovat ilmoitt. 
hotellimajoituksen vuoksi 
30.6. mennessä p. 040 
7790 316 tai marja-liisa.
jaaskelainen@evl.fi.

Tunnetko Kempeleen 
seurakunnan vaivaisu-
kon historiaa? Onko si-
nulla kenties valokuvia-
kin. Ole yhteydessä kirk-
koherranvirastoon p. (08) 
5614 500 ja kerro mitä si-
nä tiedät vaivaisukon vai-
heista.

Raamattu- ja rukousilta ti 
28.6. klo 18 Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie 38.
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
kesäaikana ma, ke 
ja pe klo 9–14, paitsi 4.–
15.7. virasto suljettu. 
Kiireellisissä 
asioissa yhteys 
Hilkka Haaraniemeen 
p. 045 6306 081.

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

Juola, Reeti Kalle Esajas Mik-
konen, Eevi Katri Marjatta 
Kiljo, Niina Liisa Julia Vesala, 
Linnea Josefiina Törmänen, 
Tatu Niilo Oskari Piira, Mati-
as Tapani Erälä, Aava Katarii-
na Turunen. Lumia Matleena 
Alakärppä, Aatos Konsta Ju-
hani Näykki, Aake Sakari Rei-

nikainen.
Vihitty: Sami Petteri Ollikai-
nen ja Jaana Maarit Alaraa-
sakka, Jani Kuisma Kullervo 
Kiljo ja Sirpa Riitta Piri, Jari 
Topias Löfman ja Tiina Mar-
jaana Oikkonen.
Kuollut: Saul Manu Törmä-
nen 52.

”Soi kunniaksi Luojan!” 
Kesäillan sävelhartaudet 20 vuotta kesällä 2011  
Haukiputaan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa   
torstaisin klo 20 juhannuksesta elokuun loppuun.

Tilaisuuksiin vapaa pääsy, ohjelma 2 euroa.

to 30.6. klo 20 kirkossa. Lauluyhtye Kalla Kuopiosta. Sanna 
Huttunen, Anna Kosola, Johanna Laukkanen ja Teija Orjala. 
Iltahartaus Leena Brockman.

to 7.7. klo 20 srk-keskuksessa.  Heikki Rainio tenori ja Else 
Piilonen piano ja urut. Iltahartaus Jaakko Kaltakari.

to 14.7. klo 20 kirkossa. Juha Koskela baritoni ja Kari Kropsu 
piano ja urut. Iltahartaus Leena Brockman.

to 21.6. klo 20 srk-keskuksessa. Ánnámáret Ensemble. Anna 
Näkkäläjärvi laulu ja klarinetti, Katri Kittilä piano ja Janne 
Lappalainen busuki. Iltahartaus Martti Heinonen. 

to 28.7. klo 20 kirkossa. Selloduo Anna-Maaria ja Olli Varonen. 
Iltahartaus Jari Flink. 

to 4.8. klo 20 srk-keskuksessa. Raakel Pöyhtäri urut. Iltahartaus 
Sami Puolitaival.

to 11.8. klo 20 srk-keskuksessa. Lauri-Kalle Kallunki urut. 
Improvisaatiota ja yhteislaulua. Iltahartaus rovasti Juhani Pitkälä.

to 18.8. klo 20 kirkossa. Sofia Magdalena –lauluyhtye, johtaa 
Raimo Paaso. Iltahartaus Eeva Mertaniemi.

to 25.8. klo 20 srk-keskuksessa. Fermaatti -kuoro, johtaa Soili 
Autio. Iltahartaus piispa Olavi Rimpiläinen. 

Kirkko 
avoinna 

27.6.–26.8. 
ma–la klo 12–18 

ja su 
klo 12–16.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 23.6.–7.7.2011S

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 

Kiimingin 
kirkko on avoinna 

tiekirkkona 
6.6.–5.8. 

klo 12–18. 
Tervetuloa!

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

Hartaus to 23.6. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala. 
Juhannusaaton illan-
vietto ja makka-
ranpaistoa pe 
24.6. klo 18 
Koortilassa, Si-
mo Pekka Pek-
kala. 
Herättäjäjuh-
lien lähtöseu-
rat su 3.7. klo 18 
Lamminahon ta-
lossa, Jouko Lauriala, 
Outi Äärelä, Jouni Heikki-
nen. Lamminahoon lähtö klo 
17 seurakuntatalolta yhteis-
kyydeillä.
Hartaus ja ehtoollinen ti 5.7. 
klo 13.30 palveluasunnoilla, 
Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 

6.7. klo 15 Rantakodissa, Jou-
ni Heikkinen.

Muhoksen musiikki-
päivien avajais-

konsertti ke 6.7. 
klo 19 kirkossa, 
Outi Nissi, Ju-
ho Nissi, Helinä 
Nissi, Johanna 
Kiviharju, Kaisa 

Ranta.
Hartaushetket to 

7.7. klo 13.30 alkaen 
Mikevan palvelukodeis-

sa, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 7.7. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Rippikoulut: Kesä II – rippi-
koulun päiväjakso 29.6.–1.7. 
klo 9–14 srk-talossa. Leirijak-
so 4.–8.7. Koortilassa ja kon-
firmaatio su 10.7. klo 10 kir-

Kansanlaulukirkko su 3.7. 
klo 18 Pihlajanrannassa. Toi-
mittaa Miia Seppänen ja 
kanttorina Marja Ainali.
Virsiviesti ke 29.6. klo 19 kir-
kossa. Miia Seppänen, Seija 
Lomma ja Marja Ainali. Yh-
teislaulun lomassa kuullaan 
yksinlaulua ja lauluryhmiä.
Iltamusiikki ke 6.7. klo 19 
seurakuntakeskuksessa: Vas-
kikvintetti, johtajana Jaakko 
Rahko, Jarkko Metsänheimo 
ja Harri Isopahkala.
lauluilta ke 13.7. klo 19 uu-
della hautausmaalla; Jarkko 
Metsänheimo ja Seija Helo-
maa.

Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247.
Jaana Kontio vuosilomalla 
13.6.–17.7.  ja Erja Haho vuo-
silomalla 20.6.–24.7.
lasten parkki ja päiväker-
hot ovat jääneet kesätau-
olle.
Rauhanyhdistys: Juhanus-
seurat su 26.6. klo 18 Kiimin-
gin kirkossa.

Kastetut: Viljami Tapio 
Juhani Runtti. Fiia Min-
nea Pelttari. Milla Eevi 
Henriikka Saukko. Nelli 
Kristiina Saarenpää.
Vihitty: Jarkko Aleksan-
teri Koskela ja Minna An-
neli Hakkarainen. Petri 
Mikael Taskinen ja Kaisa 
Johanna Riihijärvi. Jukka 
Pekka Pakanen ja Sanna-
Mari Kauppinen. 

Hartaus to 23.6. ja 30.6. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Herättäjuhlien lähtöseurat 
ti 28.6. klo 19 kirkossa.
Diakoniatoimistojen ajan-
varaus vastaanotolle tai ko-
tikäyntipyynnöt. Kirkonkylä 
Sinikka Ilmonen p. 044 7521 
226. Tupos Vanamo Marja-
Liisa Hautamäki p. 044 7521 
227.

Partio: Partioleiri Pökkelö - 
city-11, villinlännenleiri, Hos-
san Seipiniemessä 22.–27.7. 
seikkailijoille, tarpojille, sa-
moajille ja vaeltajille. Hinta 
75 € I perheenjäsen, 70 € II 
perheenjäsen. Vielä pääsee 
mukaan. Tarkemmat tiedot 
kotisivuilla. Vanhempia toi-
votaan leirille mukaan erityi-
sesti terveys-, turvallisuus- ja 
muonitustehtäviin. Jos olet 
kiinnostunut ota yhteys Ma-
keen (markku.korhonen@evl.
fi). Ilmoittautuminen Makel-
le kololta saatavalla lomak-
keella.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
26.6. klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Mariella Siiri Sofia 
Keihäs, Samuel Aapo Viljami 
Kytökangas.
Kuollut: Heikki Heino Mattu-
ri 90, Kerttu Maria Sangi 87, 
Elsa Loviisa Yli-Elsilä e. Hämä-
läinen 86.

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!

Eino Leinon päivän

kesähetki
6.7. klo 13–14.30

seurakuntatalolla
lauluin, runoin, kahvitteluin.
Mukana kesäteologi Risto ja 

diakonissa Sinikka.

Muhoksen kirkossa on esittelijä 
13.6.–12.8. maanantaista perjantaihin klo 12–18, 
muulloin kirkkoon tutustumisesta voi sopia 
p. (08) 533 1284. 

leireille 
unohtuneita 
vaatteita ja 
tavaroita voi 

tiedustella 
kirkkoherran-

virastosta.

kossa.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 26.6. klo 17 seurat ry:llä. 
Suviseurat 1.–4.7. Lumijoella.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Suviseurat 1.–4.7. Lumi-
joella. 

Muhoksen musiikkipäivät 
6.–10.7. Luvassa on monipuolisia konsertteja pohjoissuomalaisin esittäjin. 
Katso tarkempi ohjelma www.muhoksenmusiikkipaivat.fi.

lämpimät kiitokset kai-
kille "arkienkeleille", jot-
ka olitte mukana yv-ke-
räyksessä jokokerääjinä, 
talkoolaisina tai lahjoit-
tajina. Vuoden 2011 ke-
räystuotto seurakunnas-
samme oli 7561,87 €.

Kastettu: Oscar Jeremia 
Parviainen, Meeri Hilda So-
fia Vuollet, Linnea Sara So-
fia Heilimä, Eedit Amalia Yli-
martimo, Valto Mikael Hent-
tunen, Urho Armas Hannuk-
sela, Lauri Juhani Koski.
Kuollut: Alma Eliina Similä s. 
Rantala 96, Vilho Aarne Ma-
tias Laatikainen 76.

Kiitokset kaikille yh-
teisvastuukeräykseen 
tavalla tai toisella osal-
listuneille. 
Keräyksen tulos Limin-
gassa oli 6 955 euroa.
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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 23.6.–7.7.2011S

Kirkkoherra Erkki Piri lomal-
la 20.6.–27.7. Sijaisena 20.6.–
25.6. Perttu Kyllönen p. 020 
7109 871 ja 26.6.–27.7. Merja 
Jyrkkä p. 020 7109 731.
Teol.maist. Saila Karppinen 
on aloittanut 20.6. työt, vas-
tuualueenaan Kestilän kap-
peli p. 020 7109 866. 
Grillikota
Pyhännän kappelisrk:n ran-
nassa olevaa grillikotaa saa-
vat täysi-ikäiset seurakun-
talaiset varata käyttöönsä. 
Avaimet noudetaan kuittaus-
ta vastaan Pyhännän seura-
kuntatoimistosta tai Piippo-
lan kirkkoherranvirastosta. 
Varaukset p. 020 7109 860. 
Omat puut mukaan.

KeSTiLä
Siikalatvan kotiseutupäivät 
su 3.7. Sanajumalanpalvelus 
klo 10 kirkossa. Ruokailu srk-
kodissa. Juhla Kisapirtillä.  
Kastettu: Pekka Iisak Huovi-
nen.

Avioliittoon kuulutettu: 
Rauno Matias Hekkala ja Jen-
ni Eveliina Taipaleenmäki.
Avioliittoon vihitty: Alek-
si Tapani Päkkilä ja Pauliina 
Eliisa Pikkarainen.
Kuollut: Toini Annikki Kemp-
painen s. Niiranen 87.

PiiPPOLa
Kotiseutuaiheisten laulu-
jen ilta to 7.7. klo 19 Piippo-
lan kirkkopihassa.

PuLKKiLa
Juhannushartaus su 26.6. 
klo 14 vuodeosastolla.
Seurat 26.6. klo 19 ry:llä Kul-
lervo Riekki.
lähetystilaisuus to 30.6. klo 
18.30 Junnonojan rukous-
huoneella. Mukana Kongon 
Hiippakunnan piispa Daye 
Mbwanya ja lähetit Martti ja 
Sinikka Arkkila.
Ehtoollishartaus pe 1.7. klo 
13 Koivulehdossa.
Seurat pe 8.7. klo 19 ry:llä, 

James Moll.
Kastettu: Ottiilia Elisabet 
Tölli, Timi Jaakko Antero Myl-
lykangas.
Avioliittoon vihitty: Ilkka 
Petteri Jokitalo ja Elina Lea 
Myllykoski.
Kuollut: Aune Elmiina Leino-
nen s. Lämsä 93, Leevi Johan-
nes Aho 94. 

PyHänTä
Ehtoollishartaus to 23.6. klo 
13 Nestorissa. 
Suviseurat 30.6.–4.7. Lumi-
joella. Seurakyyditys Pyhän-
nältä. Matkan hinta 15 €. Si-
tovat ilmoittautumiset 27.6. 
mennessä p. 040 191 2203 Ti-
mo Aitto-oja. 
Kastettu: Matilda Hilla So-
fia Makkonen, Peetu Matias 
Laurila ja Aatu Benjamin Ka-
mula.
Kuollut: Helli Maria Alapere 
s. Järvelä 90, Iida Maria Luh-
tavaara s. Kyllönen 81.

RanTSiLa
Seurat su 26.6. klo 18.30 
ry:llä, Tuomo Koivukangas.
Ehtoollishartaus to 30.6. 
klo 14 Pohjantähden päivä-
salissa.
Maakirkko su 3.7. klo 14 Pun-
kerin kirkon muistokivellä Si-
polassa. Parkkeeraus ja kirk-
ko-kahvit Elli ja Teuvo Punke-
rin pihamaalla. 
lähtöseurat Herättäjäjuh-
lille su 3.7. klo 19 kirkossa, 
Merja Jyrkkä, Matti Nuorala 
ja Sauli Typpö. Kahvit seura-
kuntatalolla.
Kastettu: Greeta Liisa Se-
pontytär Koskela.

Juhannusjuustoa
Myynti to 23.6. alkaen klo 10 
Kestilän, Pulkkilan ja Rantsi-
lan srk-taloissa. Myytävänä 
myös leivonnaisia ja arpoja. 
Tuotto lähetystyön hyväksi. 
Piippolan kirkkomuseo
Avoinna 29.6.–7.8. 
ke–la klo 10–16, su klo 10–13 

Kirkkomuseoon ja kirkkoon 
pääsee tutustumaan opas-
tettuna sopimuksen mukaan 
myös muina aikoina soitta-
malla numeroon 040 5387 
238 / Anneli Virtanen.
Kotiseutuaiheisten 
laulujen ilta
to 7.7. klo 19 Piippolan kirk-
kopihassa
- runojuonto Aaro Vatasen         

runoihin, Anneli Virtanen
- hartaus Saila Karppinen
- kanttorina Unto Määttä
- kahvitarjoilu aitassa illan 

päätteeksi
Vapaaehtoinen maksu Piip-
polan kirkkomuseon kanna-
tusyhdistys ry:lle.
Retki Herättäjä-juhlille
la 9.7. Auto lähtee Kestiläs-
tä, jos on tarpeeksi lähtijöi-
tä. Ilmoittautumiset viimeis-
tään su 3.7. p. 040 508 4862 
Enna Junno. 
Lähtöseurat Herättäjäjuhlil-
le su 3.7. klo 19 Rantsilan kir-
kossa. 

KIITOS

”Erityisesti nyt kun kirkon jäsenyyttä 
kyseenalaistetaan, on tärkeää kuulla uutisia, 
joissa kirkon jäsenet toimivat heikompien 
hyväksi ja tekevät sen vielä hyvin.”(Kotimaa-
lehti 4.11.2010). Yhteisvastuukeräys ja 
sen toteuttaminen on jälleen yksi osoitus 
tästä kirkon jäsenten vapaaehtoistyöstä 
heikompien auttamiseksi. Oulunsalossa oli 60 
yhteisvastuulipaskerääjää liikkeellä kevään 
aikana. Myös YV-tapahtumiin (konsertteihin ja 
myyjäisiin) osallistui paljon seurakuntalaisia.
Oulunsalon seurakunnan diakoniatyö kiittää 
jokaista arkienkeliä; kerääjänä toiminutta ja 
keräykseen lahjoittajaa. 

Yhteisvastuukeräyksen tuotto tänä vuonna 2011 
oli 13 192,26 €. Tuotosta 10% (1 319,26 €) jää 
omaan seurakuntaan.  Tämän vuoden tuotto 
torjuu nuorten yksinäisyyttä kotimaassa ja 
Mosambikissa. 

Kirkkovaltuus-
ton kokous to 
23.6. klo 18. 
Tyrnävän srk-
talolla Koko-
uksen asialuet-
telo on nähtävä-
nä khranviraston 
ilmoitustaululla 
khranviraston aukiolo-
aikana. Kirkkovaltuuston ko-
kouksen tarkistettu pöytäkir-
ja muutoksenhakuohjeineen 
on nähtävänä khranvirastos-
sa 28.6.–28.7.
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 3.7. klo 18 Lammina-
hon talolla Vaalan Nuojualla.
Keskipäivän musiikkihet-
ki to 7.7. klo 12 Tyrnävän kir-
kossa.
Hartaus to 7.7. klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla.
Temmes: Juhannusaaton 
hartaus 24.6. klo 12 Anita ja 
Seppo Junttilalla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Juhannusseurat la 25.6. klo 
18 ry:llä ja su 26.6. klo 12 

ry:llä sekä klo 18 
messu Tyrnävän 
kirkossa.
Kastetut: Riku 
Petteri Hynni-
nen, Eetu Ola-

vi Kallinen, Hu-
go Simeon Karhu-

maan, Juho Tapani 
Koskela, Aimi Emilia Lämp-

sä, Aino Leena Olivia Ronkai-
nen, Nicolas Kimi Henrik Ru-
sila, Kanerva Milka Marija 
Siira, Valle Einari Vikki.
Vihityt: Tommi Tapani Lau-
rila ja Heidi Maria Hintsala, 
Mikko Tuomas Harju ja Riika 
Hanne Maria Ruokamo.

Yhteisvastuukeräys 
tuotti tänä vuonna 
seurakunnassamme  
10 270 €. Lämmin kii-
tos lista- ja lipaskerää-
jille, talkoolaisille, lah-
joittajille ja monin eri 
tavoin mukana olleille!

Hartaus Salonkartanossa ke 
29.6. klo 13.30 Päivi Pulkki-
nen.
Hartaus ke 6.7 klo 13.30 Sa-
lonkartanossa Minna Salmi
Hartaus to 7.7. klo 11.30 Tep-
polassa, Minna Salmi.
Salonpään ry: Juhannusseu-
rat la 25.6. klo 17 ry, Timo 
Määttä, Toivo Määttä, Aar-
no Sassi. Juhannusseurat su 
26.6. klo 12 ja 17 ry, Kari Lou-
hisalmi, Pentti Kinnunen.
Kirkonkylän ry:  Seurat su 
10.7. klo 16 Mauno Linnan-
mäki.
Kastetut: Okko Eero Juhani 
Pitkälä, Luna Elena Piirainen, 
Elma Siiri Elina Vainio ja Ilma-
ri Pauli Kustaa Yliaska.
Vihitty:  Jani Matias Siurua ja 
Henna Maarika Mirjami Kos-
kelo.
Kirkkoherra Tapio Kortes-
luoma leirivapaalla ja lo-
malla 26.6.–4.8. sijaisena Ve-
sa Äärelä 30.6.–1.7. ja Minna 
Salmi 18.7.–4.8.

Kappalainen Vesa äärelä lo-
malla 18.7.–22.8. 2011
Suviseurat lumijoella 1.–
4.7. Kuuntele seuroja radios-
ta taajuudella 91,60 MHz.  
Lähetys alkaa 30.6 klo 12.ja 
päättyy 4.7. klo 20. 

Kastetut: Ellen Klara Peppii-
na Auniola, Amanda Pia Su-
sanna Eskola, Armiida Aino 
Adele Eskola, Lumia Adeliina 
Yli-Suvanto, Roope Juhani 
Himanen, Eeli Joeli Hiltunen, 
Helmi Maria Maria Lindroos.

Seurakunnan kesäretki 
to 21.7. Alavieskaan ja Kalajoelle. Retki on kaikille 
avoin ja tarkoitettu kaikenikäisille. Lähtö klo 9 
Tyrnävän srk-talolta ja paluu klo 20 mennessä. 
Käyntikohteita Pökkylän punainen tupa Luohualla 
ja Linnakallio Alavieskassa. Lisäksi käymme Kalajoen 
kirkossa ja hiekkasärkillä. Osallistumismaksu 20 € 
/ aik. ja 10 € / lapsi alle 12 v. sisältää kyydin, ruoan 
ja kahdet kahvit. Ilmoittautumiset 8.7. mennessä 
kirkkoherranvirastoon (08) 5640 600.

50 vuotta sitten 
ripille päässeiden 

kirkkopyhä 
su 3.7. Temmekselle. 

Sanajumalanpalvelus klo 
10 Temmeksen kirkossa. 
Temmespäivien jälkeen 

rippikoulumuistelot 
Temmeksen 

srk-talolla, jossa 
klo 13.30 ruokailu.

Messu su 26.6. 
klo 18 Tyrnävän 

kirkossa, toimittaa 
Jorma Niinikoski, 

avustaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti 

Korkiakoski.

Keskipäivän 
musiikkihetki 

Tyrnävän kirkossa 
heinäkuun ajan 

joka torstai klo 12. 
Riitta Ojala, 
urut, piano, 
huilu, laulu.
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A nn i  K innu n e n

Oletko aikonut tehdä ju-
hannustaikoja? On-
ko tyynysi alla yhdek-
sän erilaista kukkaa tai 

suunnitelmissa telmiä pellolla 
alasti vaikka heinänuha kutit-
taa nokassa? Nämä vanhat nai-
maonnea takaavat taiat nouse-
vat yleiseen keskusteluun aina 
juhannuksen alla. Miksi näin 
on? Syynä voi olla, että kaikis-
ta juhla-ajoista juuri juhannuk-
seen liittyy eniten taikoja ja us-
komuksia.     

Juhannus osuu aurinkovuo-
den taitekohtaan, eli kaikkein 
valoisimpaan aikaan vuodesta. 
Kansanperinteessä juuri tällai-
set taitekohdat ovat olleet otol-
lista aikaa oman onnen varmis-
tamiseen taikojen avulla. 

Juhannuksen taiat liittyivät 
yleensä karjaonnen ja tulevan 
sadon turvaamiseen. Nykypäi-
vänä ihmisiä kiehtovat enem-
män vanhat lemmentaiat, joilla 
pyrittiin näkemään ennalta tu-
leva aviopuoliso tai takaamaan 
naimisiin pääsy. Eihän niihin 
kukaan myönnä uskovansa, 
mutta entäpä jos…  

Lemmennostatusta 
taikakonstein
Lemmentaiat olivat enimmäk-
seen naisten aluetta, koska van-
hassa maatalousyhteiskunnas-
sa naisilla oli passiivinen roo-
li aviopuolison hankinnassa. 
Hämmästyttävän monet näis-
tä lemmentaioista edellyttivät 
suorittajaltaan alastomuutta. 
Voi myös olla, että tällaiset hie-
man eroottisesti virittyneet tai-
kuudet kiinnostivat kansanpe-
rinteen kerääjiä tavallista enem-
män ja ovat siksi jääneet elä-
mään mielikuvissamme.

Esimerkkinä tästä on nai-
mattomien naisten kylpemi-
nen alasti ruispellon juhan-

nusyökasteessa. Pellon omista-
van talon poikamiesten uskot-
tiin saavan kasteesta lemmen-
tartunnan, joka auttoi pellos-
sa kylpeneitä tyttöjä romanssi-
suunnitelmissa. Peltojen juhan-
nuskasteella kerrottiin olevan 
myös muitakin hyviä vaikutuk-
sia: sen hierominen kasvoihin 
kaunisti, hävitti pisamat ja eh-
käisi rusketusta. 

Enteitä ja 
aarteita katsomassa
Puolison ennalta näkeminen 
onnistui juuri juhannusyönä. 
Tunnetuin keino tähän oli eri-
laisten kukkien kerääminen 
tyynyn alle, jolloin tuleva sul-
hanen näyttäytyi unessa. Mutta 
kukkien sijaan tyynyn alle saat-
toi laittaa muutakin, kuten ne-
liapilan, maariankämmekän, 
virsikirjan tai kuparirahan. 

Hereillä ollessa sulhasen haa-
mun saattoi nähdä katsomal-
la lähteeseen puolen yön aikoi-
hin tai istumalla kosken keskellä 
olevalla kivellä oljenkorsi vyönä. 
Molemmat enteiden näkemiset 
vaativat suorittajaltaan alasto-
muutta. 

Jos omaisuuden kartuttami-
nen kiinnosti enemmän, juhan-
nusyössä saattoi keskittyä aar-
teiden etsintään. Sinisellä lie-
killä palavia aarintulia oli mah-
dollista nähdä yön aikana, kos-
ka haltijoiden uskottiin poltta-
van silloin hometta ja ruostetta 
aarteistaan. Juhannuspäivä oli 
varattu lähinnä säiden ennus-
tamiseen: ”Minkälaista on ilma 
juhannuksena, sellaista on Mik-
keliin.”  
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