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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Pian viimeviikkoisen hallitusohjelman julkaise-

misen jälkeen media selvitti, mihin ihmisryh-

miin säästöt vaikuttavat eniten. Häviäjiä ovat 

tämänhetkisen arvion mukaan esimerkiksi lapsiper-

heet ja muut yhteiskunnan palveluja paljon käyttä-

vät sekä eläkeläiset.

Ainakin sosiaalipuolen ammattilaiset kyselevät 

parhaillaan, onko Suomi muuttumassa päättäjien 

ratkaisujen myötä pohjoismaisesta hyvinvointival-

tiosta yhteiskunnaksi, jossa vastuu heikompien sel-

viämisestä siirtyy aiempaa enemmän perheille sekä 

lähi- ja paikallisyhteisöille, kuten järjestöille, seura-

kunnille ja naapurustoille.  

Ihmisten tasapuolista kohte-

lua perääville tällaiset virtauk-

set ovat pelästyttäviä. Yhteisöl-

linen huolenpito voi kuulostaa 

jopa kauniilta, mutta esimerkik-

si useilla kirkon diakoniatyön asi-

akkailla ei ole tukenaan sellais-

ta yhteisöä, jolla olisi edellytyk-

siä läheisensä riittävään huolen-

pitoon. 

Kun juuri sovittujen leikkauk-

sien summa on useita miljarde-

ja, on selvä, että jollakin tapaa 

viime viikkojen ratkaisut koskettavat myös kirkkoa. 

1990-luvun lamassa kirkko pystyi reagoimaan 

ihmisten hätään tavalla, joka toi helpotusta monen 

kansalaisen arkeen. Nopeaa muuntautumiskykyä 

saatetaan tarvita myös lähivuosina.

Reagointia ihmisten hätään ei voi jättää dia-

koniatyöntekijöille. Siksi on kysyttävä, mikä on se 

diakoniayhteisö, jonka kanssa kansalainen voi jakaa 

pahaa oloaan.

Kuuluisivatko siihen myös sinä, minä ja kaikki kir-

kon jäsenet?

Jos säästöpäätökset ajavat yhä useampia turvau-

tumaan diakonian tukeen, kirkossa 

on mietittävä sitäkin, miten 

kohtaamisissa vähenisi 

avun yhdensuuntaisuus. 

Jokaisen ihmisen oli-

si halutessaan voitava 

tuntea, että hän ei ole 

vain avun kohde, vaan 

myös aktiivinen osal-

listuja hyvän lisäämi-

sessä elämässä.

Ketkä jakavat 
hätää?

Halvat ruokailut 
vähenevät kesäksi 

Oulussa

– Ei se mieltä nosta, että nämä 
paikat menevät kesäksi kiinni. Jo-
ka päivä ihmisen pitäisi syödä py-
syäkseen hengissä. 

– Eniten minua harmittaa, et-
tä myös tiistaiaamuisin järjestetty 
diakonian ilmainen aamupala on 
kesätauolla. Hyvällä aamupalalla 
pärjää iltaan asti eikä kulje pitkin 
seiniä, kun on syönyt kunnolla  

– Huokea ruoka on kirkolta 
hyvä veto, liikaa sillä niitä ei ole.

Tällaisia ajatuksia kuulee Ou-
lun Heinätorin seurakuntatalolla 
työttömille ja vähävaraisille tar-
koitetulla aterialla. 

Toukokuun lopussa Heinä-
päässä tarjoiltiin tälle keväälle 
viimeinen huokea, kahden euron 
ruoka. 

Haastateltava ei halua sanoa 
nimeään ja kysyy, eivätkö sano-
miset ole totta, vaikka nimi ei 
paljastukaan. 

Heinätorin lisäksi myös Oulun 
seurakuntien muut työttömille ja 

vähävaraisille tarkoitetut ateriat 
ovat pysähdyksissä kesällä ja al-
kavat toimia elo-syyskuun vaih-
teessa, osa myöhemmin.

Nälkä vaivaa
kesälläkin
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoniatyöntekijä Riku-
Matti Järvi toteaa, ettei Heinäto-
rin lounaan ja diakonian aamu-
palan lopettaminen kesäksi tun-
nu kivalta myöskään työntekijäs-
tä. Järven mukaan suurta rutinaa 
kesätauosta ei kuitenkaan kuule, 
sillä ruokailijat ovat hänen arvi-
onsa mukaan tottuneet käytän-
töön.

Järvi toteaa, että vaikka mo-
nille kesä merkitsee matkuste-
lua ja mökkeilyä – irtiottoa arjes-
ta – isolle joukolle kaupunkilai-
sista kesä ei tuo rutiineihin suu-
ria poikkeuksia. Nälkä tulee ke-
sälläkin.

Ruokailut hiljenevät Oulun 

Tyrnävällä ruoka ei päädy jätteeksi, kun 
seurakunta jakaa elintarvikkeita kesälläkin

seurakunnissa paljolti työnteki-
jöiden lomien vuoksi. Myös ateri-
oiden talkooväelle halutaan antaa 
mahdollisuus huokaista välillä.

Katkosta diakonian aterioissa 
surraan Heinäpäässä myös sik-
si, että yhteisten ruokahetkien 
puuttuminen tarkoittaa kontakti-
en vähenemistä. Kirkon tarjoama 
ruoka on hyvä syy lähteä liikkeel-
le neljän seinän sisältä.

Heinätorin ruokailijat ovat kii-
tollisia siitä, että kaupungin asu-
kastuvilla on tarjolla muutaman 
euron hintaisia lounaita myös ke-
sällä.

Puuroa jälleen 
elokuussa
Kahvila-ravintola Pömilässä Tyr-
nävällä jaetaan elintarvikkeita lä-
pi kesän talousvaikeuksissa ole-
ville. Ainostaan jaon kanssa sa-
manaikaisesti talviaikaan järjes-
tetty puuro on tauolla heinäkuun.

– Elintarvikkeiden tarve on to-

1990-luvun 
lamassa 
kirkko pystyi 
reagoimaan 
ihmisten 
hätään 
tavalla, joka 
toi helpotusta 
monen 
kansalaisen 
arkeen. 

RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Monipuolinen 
vapaaehtoistoiminta 
voi tulevaisuudessa olla 
kirkolle yksi parhaimmista 
nuorten aikuisten 
tavoittamisen välineistä. 

Kiireetön somehitti
Kolumni

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

Isolle joukolle 
kaupunkilaisista kesä 
ei tuo rutiineihin suuria 
poikkeuksia. Nälkä tulee 
kesälläkin.

Riku-Matti Järvi

Liminkalaisille tuttua euron 
puuroa ei ole tarjolla kesäaikaan, 
mutta diakoniatyöntekijä Ritva 
Sassali kertoo, että seurakunta 
pyrkii vastamaan ihmisten sosi-
aalisiin tarpeisiin pitämällä Tu-
poksella seurakunnan kesäkah-
vilaa auki kesä-heinäkuussa.

– Kun ihmiset pääsevät kah-
vilassamme verkostoitumaan, 
asuinalue muuttuu kaikille tur-
vallisemmaksi. Kirkon tilat ovat 
paikkoja, joissa solmitaan kon-
takteja, jotta ihmiset voivat olla 
avuksi toinen toisilleen.  

RIITTA HIRVONEN

dellista. Siksi järjestelimme dia-
koniatyössä lomat siten, että ja-
koon ei tule paussia. Tauko mer-
kitsisi myös sitä, että kaupoista 
meille lahjoitettava ruoka joutui-
si hukkaruoaksi, Tyrnävän seura-
kunnan diakoniatyöntekijä Sal-
me Kinnunen sanoo. 

Heinätorin ruokailun vapaaehtoiset Paula Sarkkinen (vas.) ja Eeva Ukonmaanaho pääsivät viime viikolla ansaitulle lomalle, kun keskiviikkoateriat jäivät kesätauolle. Diakoniatyöntekijä Riku-Matti Järvi tietää, että 
huilaaminen on tarpeellista vapaaehtoistyössäkin.

”Yleensä keitän siinä oitis kahvit, 
katan pöydän ja sitten hörpitään 
kahvia, syödään keksiä, rupatel-
laan viikon tapahtumista, säästä 
ja kaikesta mahdollisesta.”

Näin mutkattomasti ku-
vailee Petteri Poukka 
viikoittaisia vierailu-
jaan palvelukodissa 

asuvan ja itsensä yksinäiseksi 
kokevan Kyöstin luona. 

Vapaaehtoistoiminnan mer-
kityksestä kertova elämänlähei-
nen blogikirjoitus on noussut 
pienimuotoiseksi somehitiksi.

Kirjoitus on kirkon näkö-

kulmasta mielenkiintoinen, sil-
lä 33-vuotias kirjoittaja kuuluu 
siihen kirkkoon kuulumatto-
mien nuorten aikuisten ikäryh-
mään, jonka tavoittaminen on 
seurakunnille suuri haaste.

Poukka toimii vapaaehtoise-
na kuitenkin juuri kotikaupun-
kinsa seurakunnan kautta.

Esimerkki osoittaa, kuinka 
monipuolinen vapaaehtoistoi-
minta voi tulevaisuudessa ol-
la kirkolle yksi parhaimmista 
nuorten aikuisten tavoittami-
sen välineistä.  

Blogikirjoitus tarjoaa myös 
arvokkaan näkökulman koh-

taamiseen – kirkon vuoteen 
2020 ulottuvan toimintasuun-
nitelman pääteemaan.

Poukan ja Kyöstin yhdessä-
olosta heijastuu aitous ja kii-
reettömyys. Kohtaamisessa on 
ennen kaikkea kyse oman arjen 
jakamisesta. Pienillä asioilla on 

suuri merkitys.
Vierailun päätyttyä Kyösti 

kiittää Poukkaa, mutta kiitolli-
suuden tunne kulkee myös toi-
sinpäin: ”Oikeastaan se olen mi-
nä itse, jonka pitäisi useammin 
sanoa kiitos, sillä niin upealta ja 
tärkeältä tuo tuntuu saada aut-
taa yksinäisiä ihmisiä ystävätoi-
minnan kautta. Kun toinen antaa 
ja toinen saa, on onni tasaraha.”

Vierailuista on nopeasti 
muodostunut odotettu osa viik-
koa – kummallekin osapuolelle.   

Petteri Poukan blogi on luet-
tavissa osoitteessa www.petteri-
poukka.blogspot.fi.

Toiminnanohjaaja Jo-
ni Meriläinen Lintu-
lammen Asukasyhdis-
tyksestä kertoo, ettei 

seurakunnan ruokapaikkojen 
sulkeutuminen kesäksi näy li-
säkävijöinä heillä.

– Ruokailijoiden määrä ei 
ole noussut kesäkuukausina, 
hän sanoo.

Meriläisen mukaan Lintu-
lammen Asukasyhdistyksen 
väelle on itsestäänselvyys se, 
että ruokailu toimii asukastu-
valla kesälläkin.

– Työntekijöiden lomat on 
pantu pyörimään siten, et-
tä aina syntyy ruokaa. Harva 
kävijä täällä vain syö ja läh-
tee pois. 

Ajatuksemme on, että yksi-
näinen tarvitsee seuraa, olipa 
kesä tai talvi. 

– Olemme täällä ihmisiä 
varten ja toimintamme yrittää 
ehkäistä yksinäisyyttä, Meri-
läinen sanoo.

Asukastuvalla ruokaillaan läpi kesän 

PAULUS PIKKARAINEN
Kirjoittaja on oululainen pappi
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Muu media Aloite: Tuomiokapituleille  lisää valtaa
Joukko kirkolliskokousedus-

tajia on jättänyt kirkollisko-
koukselle aloitteen tuomio-
kapitulien vallan lisäämisek-

si. Aloitteen ovat allekirjoittaneet 
muun muassa piispat Samuel Sal-
mi, Björn Vikström, Simo Peu-
ra, Kaarlo Kalliala ja Jari Jolk-
konen.

Aloite liittyy kirkolliskokouk-
sen toukokuun alun päätökseen, 
jossa torjuttiin esitys, jonka mu-
kaan kaikkien seurakuntien tuli-
si jatkossa kuulua johonkin seu-
rakuntayhtymään. 

Hylätyn esityksen yhtenä ta-
voitteena oli seurakuntatoimin-
nan turvaaminen koko maan 
alueella pyrkimällä taloudelli-
seen solidaarisuuteen seurakun-
tien kesken. 

Tähän esityksessä pyrittiin 

muun muassa tekemällä seura-
kuntayhtymään kuuluminen pa-
kolliseksi. Näin köyhät seurakun-
nat olisivat voineet jatkaa toimin-

taansa, kun yhtymä olisi tuonut 
seurakunnan toimintaan lisää re-
sursseja.

Väkival lasta on 
uskalle ttava puhua 
Juuri-hanke opastaa  tunnistamaan kaltoinkohdellun vanhuksen

Oulu on testikaupunkina 
valtakunnallisessa Juu-
ri-hankkeessa, jonka ta-
voitteena on madaltaa 

vanhusten kynnystä kertoa hen-
kisestä tai fyysisestä väkivallasta. 

– Viisivuotinen Juuri-hanke 
on hyvin käytännönläheinen, to-
teavat hankevastaavat Outi Pie-
tiläinen Oulun Ensi- ja turvako-
dista ja Riitta Vesala Oulun seu-
dun Mäntykodista. 

Kun vanhus, hänen omaisen-
sa tai vaikkapa terveydenhuollon 
edustaja ottaa yhteyttä, Pietiläi-
nen ja Vesala ohjaavat heitä oike-
aan paikkaan. Esimerkiksi kau-
pungin sosiaalipalveluihin yhte-
yden saaminen voi kestää. 

– Katsomme, että prosessi läh-
tee käyntiin ja kuljemme rinnal-
la, he kertovat.

Vanhus syyttää 
usein itseään 
Vaikka valtaosa suomalaisvan-
huksista elää hyvää ja turvallis-
ta elämää, kaltoinkohtelua jää lii-
an usein piiloon. Sen tunnistami-
nenkin on hankalaa. 

Ikäihmisiin kohdistuvalla kal-
toinkohtelulla tarkoitetaan luot-
tamuksellisessa suhteessa tapah-
tuvaa tekoa tai tekemättä jättä-
mistä, joka vaarantaa ikäänty-
neen hyvinvoinnin, turvallisuu-
den tai terveyden.

Oulun ev.lut. seurakuntien 
vanhustyön pastori Markku Pa-
losaari on mukana hankkeen oh-
jausryhmässä. Hänen mukaan-
sa perheen sisällä ei välttämättä Juuri-hanke kestää vuoteen 2017 saakka. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta vanhusten kaltoinkohtelusta ja löytää toimivimmat tavat auttaa.

J uu r i - hanke

JEESUKSEN PITI RUOKKIA viisituhatta 
miestä, mutta jaettavaa oli vähän, vain viisi 
leipää ja kaksi kalaa. Opetuslapset olivat 
epäileväisiä mutta mestari luottavainen: 
kyllä tästä kaikille tarvitseville riittäisi.

Suomessa tunnutaan nykyään 
pohdittavan vain sitä, keneltä voitaisiin 
ottaa, jotta joillakin olisi hyvä olla. 
Joudun jo toistamisen täällä palstalla 
tunnustamaan tyhmyyteni. Minusta 
ottaminen ei ole antamista. Jeesuksen 
aikana viidellä leivällä ja kahdella kalalla 
ruokittiin kokonainen väkijoukko, nyt 
pohditaan, riittäisikö vain neljä leipää ja 
puolikas kala.

Professori Jaakko Hämeen-Anttila kolumnissaan
Vantaan Laurissa 28.5.2015

Osa kirkolliskokousedustajista ja piispoista kannattaa tuomiokapitulien vallan 
kasvattamista. Kuvassa Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. 

R i i t t a  H i r vo n e n
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Mikä on sinun lempikirkkosi?Gallup

Ihmisiä

Bisnesmies siirtyi kirkkoon

Kirkko on ollut aika hidas muuttumaan, mutta nyt sen pitää uudistua 
nopeammin, Lari Lohikoski sanoo.

   

Aloite: Tuomiokapituleille  lisää valtaa
Kyselimme Oulun Koskelan seurakuntatalon kesäkahvilassa, onko 
ihmisillä mielessä jokin kirkko, joka on heille erityisen tärkeä esimerkiksi 
hyvien muistojen vuoksi.

TEKSTI JA KUVAT: 
RIITTA HIRVONEN

tayhtymien muodostamiseksi. 
Kirkkolainsäädännössä 

määriteltäisiin kriteerit, joiden 
täytyttyä seurakunta tai seu-
rakunnat voidaan velvoittaa 
seurakuntaliitokseen tai liit-
tymään olemassa olevaan tai 
muodostettavaan seurakun-
tayhtymään. 

Tuomiokapituli määritteli-
si, milloin kriteerit täyttyvät. 
Niemelän mukaan lopullisen 
päätöksen liittymisestä tai yh-
tymästä tekisi kirkkohallitus.

Monesti muutama seura-
kunta haluaa liitosta hyvin 
toimeentulevan seurakunnan 
kanssa, joka haraa vastaan, 
koska pärjää paremmin yksin. 

PEKKA HELIN

Olen mennyt naimisiin Muhok-
sen kirkossa. Se on mielestäni 
kaunis ja juuri sopivan kokoinen 
kirkoksi. Kirkkoon liittyy hyviä 
muistoja siksikin, että nuorena 
tuli käytyä siellä usein, koska toi-
min Muhoksella isosena.

SANNA-MARI PIETILÄ

Lapsena paras kaverini oli sunti-
on tytär Rovaniemellä. He asuivat 
kirkon alakerrassa ja siksi kirkon 
ympäristö ja myös itse rakennus 
tulivat minulle tutuiksi. Hautaus-
maa kirkon ympärillä ei pelotta-
nut meitä lapsia.

ELINA PÄIVÄNIEMI

Tuiran Pyhän Luukkaan kappe-
lissa on hieno valaistus ja siellä 
näkee paljon nuoria ihmisiä lap-
sineen. Oulun tuomiokirkkoon 
liittyy henkilökohtaisia muisto-
ja. Tykkään katsella ison kirkon 
kupolia ja ristiä.

KAISU VÄISÄNEN

Huuto.net-verkkohuutokaupan perustaja Lari Lohi-
koski aloitti maaliskuussa työt Kirkon tiedotuskes-
kuksen verkkoviestintäpäällikkönä Helsingissä.

Nettibisneksessä uransa luonut Lohikoski on uu-
desta pestistä innoissaan.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen kirkolla töissä, 
lukuun ottamatta yhtä kesäharjoittelua seurakunnassa.

Pappia Lohikoskesta ei tullut, vaikka hän opiskeli teologi-
aa Helsingin yliopistossa 1990-luvulla. Opinnot jäivät kesken, 
kun työelämä imaisi mukaansa, mutta hän suoritti maisterin 
tutkinnon ja sai uskonnon ja filosofian opettajan pätevyyden 
työn ohessa myöhemmin.

Huuto.netistä tuli aikansa menestystarina.
– Sellaista ei Suomessa ollut, ja lähdin kokeilemaan, mitä 

siitä tulee. Hyvähän siitä tuli. Se toimi, sille oli kysyntää, ja 
se lähti kasvamaan hurjaa vauhtia.

Lohikoski myi yrityksen pian, mutta jäi sinne töihin vetä-
mään palvelua kymmeneksi vuodeksi, jonka jälkeen hän pe-
rusti toisen yrityksen.

– Viime syksynä minulla oli sellainen olo, että haluan 
vaihteeksi tehdä jotain muuta, ja sitten tämä paikka tuli au-
ki. Pistin sen enempää miettimättä hakemuksen sisään.

Verkkoviestintä on kirkolle tärkeä asia. Lohikoski vastaa 
sen koordinoinnista yhteistyössä seurakuntien kanssa.

– On tärkeää muistaa, että merkittävälle osalle suomalai-
sista kontakti kirkkoon syntyy verkossa tai median kautta. 
Kirkon on pakko olla sosiaalisessa mediassa.

Kirkon pitäisi Lohikosken mielestä päästä omasta kup-
lastaan, ymmärtää paremmin ihmisten tarpeita ja avautua.

– Kirkossa työskentelevillä on taipumusta puhua vähän 
kuin omilleen ja itselleen. Kieli ei välttämättä avaudu muille.

HELI VÄYRYNEN

Aloitteessa 
ehdotetaankin, että 
tuomiokapitulit 
saisivat oikeuden 
tehdä aloitteita myös 
seurakuntayhtymien 
muodostamiseksi. 

H
eli V

äyryn
en

Väkival lasta on 
uskalle ttava puhua 
Juuri-hanke opastaa  tunnistamaan kaltoinkohdellun vanhuksen

huomata vanhuksessa tapahtuvia 
muutoksia.

– Isä tai äiti ei kuitenkaan ole 
sama ihminen kuin 40 vuotta sit-
ten, hän muistuttaa.

– Onhan se vanhukselle arka 
asia kertoa. Sitä ajattelee helpos-
ti, että itsepä olen puolisoni va-
linnut tai lapseni tällaiseksi kas-
vattanut, toteaa ohjausryhmässä 
mukana oleva psykogeriatri Pirk-
ko Hiltunen.

Hänen mukaansa omista asi-
oista ei kannatakaan kertoa ke-
nelle vain. Ammattilaisille on-
gelmista pitäisi kuitenkin roh-
kaistua puhumaan.

Yhteiskunta
syrjii asenteilla
Kaltoinkohtelu voi ilmetä myös 
hoitosuhteessa huonona ja epä-
eettisenä kohteluna. Markku Pa-
losaari on huomannut, että kos-
ton pelkoa koetaan niin kotona 
kuin laitoksissa. 

– Vanhukset tuovat esiin pel-
konsa siitä, että lääkärit ja hoita-
jat leimaavat heidät valittajiksi, 
joista ei kannata välittää, pasto-
ri kertoo.

Vanhus voi myös kieltäytyä 
avusta, koska ei itse ymmärrä si-
tä tarvitsevansa. Pirkko Hiltusen 
kokemuksen mukaan aivan liian 

Lööpit herättävät 
vanhuksissa 
turvattomuutta.

Outi Pietiläinen 

moni myös ajattelee, että ”eihän 
sitä näin vanhoja enää hoideta”.    

Julkisuudessa puhutaan aivan 
liian usein vanhuksista kieltei-
seen sävyyn. 

– Kaikki lähtee asenteista, sii-
tä miten vanhuksia kohdellaan ja 
kuinka heistä kirjoitetaan. Lööpit 
herättävät vanhuksissa turvatto-
muutta, Outi Pietiläinen pohtii. 

– Vanhukset kokevat monesti 
olevansa taakkoja yhteiskunnas-
sa. Missään ei kerrota esimerkik-
si siitä, kuinka monta poissaolo-
päivää on jäänyt pitämättä mum-
mojen ja pappojen rientäessä hoi-
tamaan sairaita lapsenlapsiaan, 
Riitta Vesala huomauttaa.  

Ystävyyttä 
rahaa vastaan
Helpointa on tunnistaa vanhuk-
sen taloudellinen hyväksikäyttö. 
Yleisin esimerkki lienee päihde-
ongelmasta kärsivä poika tai ty-
tär, joka vie isänsä tai äitinsä elä-
kerahat.  

Psykogeriatri Pirkko Hiltunen 

kertoo uudesta ilmiöstä nimeltä 
”hyvät naapurit tai omaiset". 

– Yksi hoitaa kauppa-asiat, toi-
nen käy apteekissa ja kolmas sää-
tää television korvausta vastaan. 
Usein tilanne huomataan siitä, et-
tä vanhuksella on kymmenen lit-
raa maitoa kaapissa.

Rahan käyttäminen tuo van-
hukselle itsenäisyyden tunteen. 
Kukaan ei toki kiellä avun kor-
vaamista, mutta jos yksi kauppa-
reissu maksaa 50 euroa, ja kaup-
pareissuja tehdään ”hyvien naa-
pureiden” eikä vanhuksen tarpei-
den mukaan, kyse on kaltoinkoh-
telusta, Hiltunen muistuttaa. 

– Kun jatkuvasti viedään ra-
hat, se vie omanarvontunnon, tie-
tää Markku Palosaari.

ELSI SALOVAARA

Kaikille avoin ja maksuton seminaari 
Lupa puuttua – vanhuspalvelulaki 
kaltoinkohtelun ehkäisyn tukena 
järjestetään ma 15.6. klo 12–16 
Kirkkotorilla (Asemakatu 5, Oulu) 

• Akuuteissa hätätilanteissa 112 päivystää

• Valtakunnallinen ja maksuton auttava puhelin SUVANTO-LINJA 

0800-06776

• Oulussa arkisin klo 9–11 palveluohjausyksiköstä. Joen 

pohjoispuolella asuvat 044 703 5275 ja 050 571 0598.Eteläpuolella 

asuvat  050 596 7605 ja 050 571 0494 

• Oulun ev.lut seurakuntien vanhustyön pastori 044 3161 420 ja 

-diakoni 040 7235 880

• Oulun ensi- ja turvakoti päivystää joka päivä ympärivuorokauden 

numerossa 0400 581 606

Mistä apua?

Oikeus ehdottaa 
yhtymien muodostamista
Uuden aloitteen allekirjoittanei-
den joukossa on myös Kiimingin 
kirkkoherra Pauli Niemelä. Hä-
nen mukaansa tuomiokapitulit 
voivat nykytilanteessa ehdottaa 
vain seurakuntaliitosta. 

Aloitteessa ehdotetaankin, että 
tuomiokapitulit saisivat oikeuden 
tehdä aloitteita myös seurakun-
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Tappajageenin torjunta 
yllättävän hidasta
Riskiryhmää ei löydetä riittävän nopeasti seurakuntien resurssipulan vuoksi

Tiedotusvälineet kertoivat 
vuoden alussa geenivir-
heestä, joka tappaa. Virhe 
esiintyy kolmessa suvus-

sa, joiden kantaisä eli Viitasaa-
rella 1600-luvulla.

HYKS:n tutkijaryhmä halu-
aa löytää kantaisän kaikki elossa 
olevat jälkeläiset, joita saattaa olla 
jopa 10 000. Heistä suuri osa elää 
Viitasaarella tai lähellä sitä. Sik-
si tutkijaryhmä on tilannut Vii-
tasaaren seurakunnalta noin 500 
sukuselvitystä. Selvityspyyntöjä 
on lähtenyt myös muihin seura-
kuntiin.

Tutkijaryhmä haluaa löytää 
lääketieteellisillä testeillä  jälke-
läisistä ne, joilla on kuolemanvaa-
ra ja estää heidän menehtymisen-
sä lääkehoidolla. 

Kuolemanvaarassa 
jopa satoja
Viitasaaren seurakunta on taval-
lisesti saanut vuosittain noin 500 
sukuselvityspyyntöä. Työ siis tup-
laantuu. Siksi seurakunta on pal-
kannut puolipäiväisen työnteki-
jän, ja kaksi muuta työskentelee 
tehtävässä oman työnsä ohella. 

hoittele virkatodistusten hintaa 
vaan niiden toimitusaikaa.

– Kun kirkkohallitus sai Viita-
saaren seurakunnalta kokous taan 
varten tiedon, että seurakun-
ta kykenee toimittamaan pyyde-
tyt virkatodistukset kahden vuo-
den toimitusajalla, mietin, tuliko 
kirkkohallituksen jäsenten mie-
leen, että kirkon rekisterinpitä-
jänä pitäisi tehdä asialle jotakin? 
Swan kysyy.

– Esittäisin toivomuksen, et-
tä kirkkohallituksessa mietittäi-
siin resurssiongelmaan ratkaisua. 
Vaikka mahdollisuus, että joku 
vailla diagnoosia ja hoitoa tois-

taiseksi oleva lapsi tai nuori me-
nehtyisi kirkkoherranviraston re-
surssipulan seurauksena on pie-
ni, pitäisi lääkärin näkökulmasta 
tehdä muutakin kuin lausua ru-
kous asian puolesta. 

– Pyyntöni esitin myös kirk-
kohallituksen jäsenille arkkipiis-
paa myöten. Kukaan ei ole asiaan 
vastannut.

Sukuselvityksiä 
ei hajauteta
Kirkkohallituksen rekisterijoh-
taja Riikka Ryökkään mukaan 
kirkkolaki määrää, että seura-
kunnat pitävät yllä seurakunta-

Esittäisin toivomuksen, että kirkkohallituksessa 
mietittäisiin resurssiongelmaan ratkaisua. Vaikka 
mahdollisuus, että joku vailla diagnoosia ja 
hoitoa toistaiseksi oleva lapsi tai nuori menehtyisi 
kirkkoherranviraston resurssipulan seurauksena 
on pieni, pitäisi lääkärin näkökulmasta tehdä 
muutakin kuin lausua rukous asian puolesta. 

Heikki Swan

Työvoimaa ei voi lainata muista 
seurakunnista.

Selvitystyö vie paljon aikaa. 
Viitasaaren seurakunta saa työn-
sä valmiiksi vasta ensi vuoden 
loppuun mennessä, mikä tuskas-
tuttaa HYKS:n tutkijaryhmän 
johtajaa, kardiologian erikoislää-
käriä Heikki Swania. Hän arve-
lee, että kuolemanvaarassa olevi-
en henkilöiden määrä on joista-
kin kymmenistä muutamiin sa-
toihin.

Kirkko perii 
tiedoista täyden hinnan
HYKS teki kirkkohallituksel-
le myös anomuksen, jotta se sai-
si sukuselvitykset normaalitak-
soja halvemmalla. Kirkkohallitus 
hylkäsi anomuksen.

Kirkkohallitus perusteli pää-
töstään sillä, että seurakunnilla 
ei ole mahdollisuutta lisäresurs-
sin palkkaamiseen ilman riittä-
vää korvausta. Päätöksessä tode-
taan, että ei ole perustetta koh-
tuullistaa virkatodistusten kor-
vauksia ja saattaa seurakuntia ta-
loudellisiin vaikeuksiin.

Heikki Swan ei niinkään pa-

laisten jäsentietoja ja antavat to-
distuksia, joista ne saavat maksut.

Jos sukuselvityksiä haluttaisiin 
hajauttaa eri seurakuntiin laadit-
taviksi, seurakuntien pitäisi pe-
rustaa yhteinen keskusrekisteri. 

Seurakunnat voivat lain mu-
kaan nimittäin päättää keske-
nään yhteisen keskusrekisterin 
perustamisesta ja siitä, miten kir-
konkirjoja pidetään yllä ja miten 
todistusten kirjoittamisvastuu 
jaetaan.

Kirkko kokonaisuutena ei voi 
lain mukaan pitää yllä jäsentieto-
ja eikä ottaa kontolleen sukusel-
vitysten laatimista.  Asiaintilan 
muutos vaatisi Ryökkään mu-
kaan muutoksen kirkkolakiin, 
jonka säätää kirkolliskokous ja 
hyväksyy eduskunta.  

Seurakunnilla ei ole Ryökkään  
mukaan ollut halua yhteen kirkon 
laajaan keskusrekisteriin, vaan ne 
haluavat pitää tehtävän itsellään. 
Seurakunnat haluavat palvella jä-
seniään paikallistasolla. 

 
PEKKA HELIN

K
u

va
t:

 A
rk

is
to

, 
W

ik
ip

ed
ia

, 
w

w
w

.s
xc

.h
u

•  Katekoliamiiniherkkä monimuotoinen kammiotiheälyöntisyys eli 
CPVT on harvinainen rytmihäiriösairaus. Sen oireita ovat fyysisen ja 
psyykkisen rasituksen aiheuttamat rytmihäiriöt ja niistä johtuvat 
tajuttomuuskohtaukset ja äkkikuolemat. Jopa jännitys voi 
aiheuttaa kuoleman.

•  Sairaus johtuu geenivirheestä. Mutaatio aikaansaa 
sydänlihassolujen kalsiumaineenvaihdunnan häiriön. Kalsiumin 
poikkeava vapautuminen solunsisäisistä varastoista aikaansaa 
muutoksia sydänlihassolujen sähköiseen toimintaan. Tästä johtuvat 
rasituksessa ilmenevät rytmihäiriöt.  Useimmiten tauti ilmenee jo 
kouluiässä mutta suuri osa geenivirhettä perimässään kantavista ei 
saa elämänsä aikana tajuttomuuskohtauksia. 

•  Mutaatiota kantavalla on riski kuolla äkillisesti jo nuorella iällä. 

•  Rytmihäiriöiden estoon käytetään jatkuvaa ja pysyvää 
beetasalpaajalääkitystä. 

CPVT on harvinainen sairaus
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Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus 
ajalle 1.9.2015–30.4.2016.

Tyrnävän seurakunnassa on haettavana nuorisotyönohjaajan viran-
sijaisuus 1.9.2015–30.4.2016. Tarkempi hakuilmoitus osoitteessa 
http://www.tyrnavanseurakunta.fi.

Paikkoja avoinna 

Kastepuun teko 
kotoutti kotikirkkoon

Limingan seurakunnan kas-
tepuu sai ensimmäiset leh-
tensä jo pääsiäisyönä. Silloin 
se oli kuitenkin vielä pelkkä 

vanerirunko ilman lämmittävää 
neulekuorta. Helluntaina kaste-
puu esiteltiin koko komeudessaan 
kirkkoväelle. 

Seurakuntapastori Marja-Lii-
sa Hautamäki on luotsannut pro-
jektia ja heilutellut myös itse ku-
timia siinä sivussa. Hänen mu-
kaansa kaikki alkoi kirkkoherra 
Ilkka Tornbergin todettua, et-
tä seurakuntaan tarvitaan kas-
tepuu. 

– Hän antoi tehtävässä vapaat 
kädet neulekahvilan kävijöille, 
joista suurin osa on pienten las-
ten äitejä. Alkuun projekti tuntui 
isolta, mutta väki innostui. Muu-
tama uskaltautui neulomaan elä-
mänsä ensimmäistä kertaa, Hau-
tamäki paljastaa. 

– Perjantai-iltana kokosimme 
sitä iltakymmeneen asti ja lauan-
taina jatkoimme aamusta iltapäi-
vään asti. Olihan siinä melkoinen 
homma, kun ujutimme puun-
rungolle neuletta päälle, nauravat 
Tiina Toivanen ja Maarit Paavo-
la, jotka kuuluvat kastepuun kuo-
sin neuloneeseen kahdeksan hen-
gen porukkaan.

Heidän lisäkseen kastepuun 
tekoon osallistuivat Hanna Kor-

teniemi, Jenni Kujala, Marita 
Käsmä, Maarit Lappalainen ja 
Piia Pengerkoski.

Neulekahvilassa mietittiin yh-
dessä, mikä olisi suomalainen ja 
kaikille tuttu puu. Se oli koivu. 

– Suunnittelimme puun mal-
lin ja yhdessä myös sommittelim-
me palaset paikoilleen. Muutama 
liitospala piti kutoa ihan viime 
hetkillä, jotta saatiin symmetri-
nen kokonaisuus. Maarit yhdisti 
ja viimeisteli saumakohdat, Tii-
na Toivanen kertoo. 

Maarit Paavolan mies Antti 
Paavola leikkasi kastepuun ku-
viosahalla. Siihen tarvittiin mies-
voimaa. Suntiot maalasivat taus-
tavärin.

Kastepuu sijoitettiin kirkossa 
kirkkokammariin, jossa on tar-
joillaan myös kirkkokahvit ju-
malanpalvelusten jälkeen. Puu on 
otettu vastaan ilolla ja ihailulla.

– Äitini mielestä se oli kau-
niimpi kuin hän olisi uskonut-
kaan, Maarit Paavola naurahtaa.

Paavolan ja Toivasen mieles-
tä yhdessä tekeminen on saanut 
kotikirkon tuntumaan kotoisam-
malta. 

– Kirkon lattialla konttaami-
sen jälkeen siihen on ihan erilai-
nen tuntuma, he toteavat. 

ELSI SALOVAARA

Marja-Liisa Hautamäki, Tiina Toivanen ja Maarit Paavola suunnittelevat, että 
kastepuun eteen voisi kutoa ison vihreän räsymaton kuvaamaan niittyä.  
– Neulekahvilaan voi tuoda lahjoituksina vihreitä vaatteita tai valmiita matonkuteita, 
he vinkkaavat. 

Herättäjäjuhlat 3. – 5.7. Sotkamo
Lähdemme 4.7. klo 07.00 Oulun linja-autoasemalta Sotkamon 
herättäjäjuhlille reittiä; Muhos - Utajärvi - Vaala - Paltamo - Vuokatti 
- Sotkamo. Paluu samaa reittiä n. puolituntia iltaseurojen jälkeen.
Hinta 35 eur/hlö, maksu tapahtuu bussissa.
Sunnuntaina 5.7. meno samalla aikataululla, paluu n. puolituntia 
päätösseurojen jälkeen. Hinta 40 eur/hlö/maksu bussissa.

Varaukset/ilmoittautumiset
Pohjolan Matka/Ilkka Mäenpää
040 553 0772

Seurakunnissa vallitsee ke-
säkahvilavillitys. Hauki-
putaalaiset nuoret ovat 
avanneet tällä viikolla en-

simmäistä kertaa oman kesäkup-
pilansa nuorisotiloina toimivassa 
Wirkkulassa. Kiimingissä kokeil-
laan äitien toivomuksesta kahvi-
laa samanaikaisesti lasten kesä-
kerhojen kanssa. 

Myös Oulun Koskelassa seura-
kunnan kesäkahvila on auki tänä 
kesänä ensimmäistä kertaa. Hau-
kiputaan tavoin nuoret ovat siel-
läkin olleet aloitteellisia kahvilan 
perustamisessa.

Oulun tuomiokirkon kellaris-
sa toimiva Cafe Krypta on jo edel-
liskesistä tuttu paikka kaupunki-
laisille. Kryptassa asioi kesäisin 
myös iso määrä turisteja. 

Myös Limingassa ja Kempe-
leessä seurakunnan kesäkahviloi-
ta on ollut aiempinakin vuosina. 

Kahvila luo
yhteisöllisyyttä
Koskelan uudesta kesätoiminnas-
ta on innoissaan seurakuntatalon 
läheisyydessä asuva perheenäiti 
Marja Anttila.

– Erityisesti lapset kaipaavat 
kesällä kivaa tekemistä ja tois-
ten lasten seuraa. Koskelan kah-
vilan ohjelmassa oli useampi ta-
pahtuma, kuten lättyjen paisto ja 
pihapelit, jotka kiinnostavat lap-
siamme.

Anttila näkee seurakunnan 
kahvilan arvon alueen yhteisölli-
syyden kehittäjänä.

– On hyvä, että on paikka, 
jossa lapsiperheet pääsevät tu-
tustumaan toisiinsa.

Kun kahvihammasta kolottaa...
• Kiiminki, Vanhan koulun lähimmäisentupa (Kirkkoniementie 6) 

ja Jäälin kappelin (Rivitie 9) nuorisotila 1.–12.6. klo 9–11.30

• Haukipudas, nuorten järjestämä lähetystyön kahvila 

Wirkkulassa (Kirkkotie 10) ke 3.6. lähtien avoinna 

maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12–

15. Torstaisin kahvila auki klo 17–20

• Oulun tuomiokirkko, kesäkahvila Cafe Krypta ja pieni 

käsityöpuoti maanantaista torstaihin klo 10–20 ja perjantaisin 

klo 10–15

• Oulu, Koskelan kesäkahvila Koskelan seurakuntatalolla 

(Koskelantie 86) maanantaista perjantaihin 1.6.–31.7. klo 11–16

• Liminka, Tupoksen Vanamon olohuone (Kauppakaari 1) kesä- 

ja heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10–12

• Kempele, Pyhän Kolminaisuuden kirkon sali heinäkuussa 

torstaisin 2.7. alkaen klo 12–13.30

E l s i  S a l ovaa ra

Kesäkahviloita  
ideoivat nuoret ja äidit

Vohveleita myös
ruoka-allergikoille
Niin Koskelassa kuin Hauki-
putaalla kesäkahvilan mahdol-
listavat niin sanotut kesäseteli-
nuoret. 

Haukiputaalla nuoret ovat 
ideoineet kahvilansa päätuot-
teiksi vohvelit. Menyyssa on 
huomioitu maidotonta ruoka-
valiota noudattavat ja keliaaki-
kot. 

Koska erityisesti seurakun-
nan missionuoret ovat puuhan-
neet kesäksi kahvilaa, hyötyy 
kahvilan tuotosta lähetystyö.

Monissa kesäkahviloissa jär-
jestetään kahvittelun lisäksi 
muuta toimintaa. Niistä saa li-
sää tietoa muun muassa Rauhan 
Tervehdyksen sivuilta 14–23 tai 
seurakuntien nettisivuilta.

RIITTA HIRVONEN

Marja Anttila vieraili lastensa kanssa Koskelan kesäkahvilassa heti toiminnan 
alkaessa.

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

Rauhan Tervehdys ilmestyy 
kesällä kahden viikon välein
numero 21.  18. kesäkuuta
numero 22.  1. heinäkuuta
numero 23.  15. heinäkuuta
numero 24.  29. heinäkuuta

numero 25.  12. elokuuta
numero 26.  26. elokuuta
numero 27.     9. syyskuuta
numero 28.  16. syyskuuta
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Koti siunataan usein,
työpaikka harvoin
 Monet kirkolliset toimitukset 
 ovat tuntemattomia suomalaisille

Kodin siunaamisen suosio 
näyttää kasvavan ainakin 
Oulun seurakunnissa.

– Kodin siunaamisia 
kysytään paljon kasteen yhtey-
dessä tai kun perhe muuttaa uu-
teen kotiin, kertoo lääninrovasti, 
Karjasillan seurakunnan kirkko-
herra Juhani Lavanko.

Hän uskoo suosion kasvun 
johtuvan siitä, että seurakunnat 
ovat tiedottaneet kodin siunaa-
misista aktiivisesti.

– Erilaisten kirkollisten toimi-
tusten käyttö lisääntyisi, jos ih-
miset tietäisivät niistä, Lavanko 
uskoo.

Vielä nyt monet kirkolliset toi-
mitukset ovat suomalaisille tun-
temattomia. Esimerkiksi pyhän 
kasteen muistamisia ja työpaikan  
siunaamisia järjestetään harvoin.

Kaste, avioliittoon vihkiminen 
ja hautaan siunaaminen ovat kir-
kollisista toimituksista tutuim-
mat, mutta seurakunta voi ol-
la mukana lukuisissa muissakin 

– Tarkoituksena on iloita iloit-
sevien kanssa ja itkeä itkevien 
kanssa.

Sairaiden ja kuolevien luona 
rukoushetkiä pitävät erityisesti  
sairaalapapit.

– Seurakuntalaisille on tärke-
ää kertoa, että pappi on mahdol-
lista pyytää mukaan tällaisiin ti-
lanteisiin. Seurakunnan tehtävä-
nä on tarjota lohtua ja luoda us-
koa tulevaisuuteen.

Avioliiton vuosipäiviin, kuten 
20-vuotishääpäiviin pappia toi-
votaan paikalle silloin tällöin.

– Olen itsekin sopinut tällai-
sesta kesäkuulle. Näitä on alettu 
kysyä jonkin verran. Malli on tul-
lut meille varmaan Amerikasta ja 
on vähän kuin tv:stä tuttu.

Kirkko on mukana
arjen tilanteissa
Seurakunta osallistuu usein myös 
syntymäpäivien viettoon ja kut-
suu koolle esimerkiksi 60 vuotta 
täyttäviä.

– Myös kouluun lähtevien siu-
naaminen on ajanut itsensä läpi. 
Niitä pidetään joko keväällä tai 
syksyllä.

Lavangon mukaan seurakun-
nat voivat olla mukana hyvinkin 
arkisissa tilanteissa. 

Esimerkiksi kylvön siunaami-
nen keväällä ja sadosta kiittämi-
nen syksyllä lisäävät suosiotaan.

– Kylvön siunaaminen on esi-
merkki vuosisataisesta perintees-
tä, joka on välillä ollut unohduk-
sissa, mutta joka taas nostaa pää-
tään.

Hoitolaitosten ja palvelutalo-
jen valmistuessa koetaan luonte-
vaksi sopia seurakunnan kanssa 
uuden tilan siunaamisesta.

– Minulla on sellainen tuntu-
ma, että koulujen ja oppilaitos-
ten siunaamiset olisivat vähenty-
neet kaupunkiympäristössä. Syy-
nä lienee epäröinti siitä, mikä on 
kirkon rooli julkisessa tilassa.

HELI VÄYRYNEN

Seurakunnan 
tehtävänä on 
tarjota lohtua 
ja luoda uskoa 
tulevaisuuteen.

Juhani Lavanko

Keskiaikaista kylvön siunaamisen perinnettä on hiljalleen elvytetty eri puolilla maata. Karjasillan seurakunnan kappalainen Kimmo Kieksi toimitti kevätkylvön siunaamisen 
toukokuun puolivälissä Oulussa. 

elämäntilanteissa.
Tietoa näistä mahdollisuuksis-

ta löytyy Kirkollisten toimitusten 
kirjasta.

Avioliiton vuosipäivä
on alkanut kiinnostaa
Rukoushetken voi toimittaa pappi, 
seurakunnan työntekijä tai usein 
myös seurakuntalainen itse.

– Taustalla on ajatus siitä, että 
seurakunta olemme me eli seura-
kuntalaiset ja työntekijät yhdessä, 
Lavanko toteaa.

Rukoushetkissä jaetaan iloa ja 
surua elämän eri tilanteissa.

Järistyksen 
uhreille 
muistohetki 
Nepalin maanjäristyksen 
uhreja muistetaan Rotuaa-
rilla perjantaina 5.6. klo 17–
18. Tilaisuudessa voi sytyttää 
kynttilän maanjäristyksessä 
menehtyneille sekä kaikille, 
joiden elämään se on vaikut-
tanut.

– Apua Nepaliin tarvitaan 
yhä kipeästi. Järistyksen en-
si vaiheen shokin jälkeen tu-
lee hiljalleen tilaa myös surul-
le ja kaipaukselle. Siksi kynt-
tilöiden lasku järjestetään nyt, 
sanoo Oulun ev.lut. seurakun-
tien kansainvälisen työn pas-
tori Stiven Naatus.

Tilaisuudessa kuullaan 
Oulussa asuvien nepalilaisten 
opiskelijoiden kokemuksia ja 
lisäksi Punaisen Ristin edus-
tajat kertovat avustustyön ny-
kytilanteesta. 

Hunajatassut 
hienosti 
kuudensia
Limingan Ketunmaankoulun 
Hunajatassut-joukkue selviy-
tyi toukokuun lopussa pide-
tyssä valtakunnallisessa Virsi-
visassa kuudenneksi. Hunaja-
tassuihin kuuluvat Milla Kuk-
kola, Minttu Martikainen ja 
Katri Äijälä. 

Visan voiton vei Pitkät ja 
pätkät -joukkue Vantaan Kor-
sosta. 

Tuomariston puheenjohta-
ja, kirkkomusiikin kouluttaja 
Ulla Tuovinen totesi kilpailun 
jälkeen, että jotkut visan teh-
tävät olivat vaikeita jopa ylei-
sössä istuneille kanttoreille, 
mutta silti kaikki joukkueet 
saivat ainakin jostakin tehtä-
västä täydet pisteet.

Kilpailuun osallistui 4 500 
kolmas- ja neljäsluokkalaista 
ympäri maan. 

Jo kolmas 
sopimus syntyi
Oulun ev.-lut seurakunnat ja 
Oulun seudun ammattiopis-
to (OSAO) ovat solmineet yh-
teistyösopimuksen, jonka tar-
koituksena on edistää opiske-
lu- ja työhyvinvointia OSAOn 
yksiköissä.

Sopimuksessa todetaan 
muun muassa, että OSAO ja 
seurakunnat voivat hyödyntää 
toistensa ammatillista osaa-
mista esimerkiksi opetustyös-
sä. Seurakuntien oppilaitos-
työntekijät huomioivat opis-
kelijoiden ja henkilökunnan 
erilaiset elämänkatsomukset 
ja uskonnot.

Aiemmin Oulun seurakun-
nat ovat tehneet yhteistyöso-
pimuksen Oulun yliopiston ja 
Oulun seudun ammattikor-
keakoulun kanssa. 

A r k i s t o  /  R i i t t a  H i r vo n e n
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Yhdistykset

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Suvivirrellä tehtiin hyvää 
Kambodžan lapsille

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

ISRAEL -ilta   
Su 14.6. klo 18 Heinätorin srk-kodilla,  
Aleksanterink. 71.  Mukana Ishai Brenner  
Yltäkylläinen elämä –järjestöstä ja tj. Ilkka  
Vakkuri Suomen Israelin Ystävät ry:stä.       Tervetuloa! 

Oulun seudun Israelin ystävät 

 
 

Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 11.6 klo 18.00 Raahen seurakuntakodin 
pienessä salissa.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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

Su 7.6. klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Su 14.6. klo 17 Seurat Esko Leinonen.

”Neljä elämän ja kuoleman 
kysymystä” Sanan iltapäivä 
Su 7.6. klo 15 Heinätorin srk-kodilla,  
Aleks.katu 71. Raamattutunti Outi 
Cappel, musiikki Tommi Cappel. 
Tervetuloa! Palavan Sydämen säätiö

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Hautauspalveluita

Saattoväen apumiehet

Viime tiistai-iltapäiväl-
lä muun muassa Oulun-
salon Kapteenin pihal-
la ja Rotuaarilla veisat-

tiin Suvivirsi. Laulaminen liit-
tyi valtakunnalliseen Kirkon Ul-
komaanavun Suvivirsi-tapah-
tumaan, jossa kerättiin varo-
ja Kambodžaan kouluolojen pa-

rantamiseen.
Kapteenin pihalla tarjoiltiin 

seurakunnan soppatykistä her-
nekeittoa, jota kului muutaman 
tunnin aikana 150 litraa. Ruokaa 
keittänyt Oulun seurakuntayhty-
män emäntä Heli Laitinen sanoi 
tilaisuuden jälkeen jo odottavan-
sa ensi kevään Suvivirsi-tapahtu-

maa, sillä tilaisuudessa viihtyivät 
erinomaisesti sekä seurakunnan 
työntekijät että seurakuntalaiset 

Oulun seurakunnissa Suvi-
virsi-tilaisuuksissa liikkui paljon 
seurakuntien työntekijöitä, sillä 
päivän yksi idea oli kohdata seu-
rakuntalaisia arjen keskellä kysel-
len heidän kuulumisiaan.

Pe t r i  S a t o maa

R
iitta H

irvo
n

en

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Oulun seurakuntien vapaaehtoiset arkunkantajat ovat toimineet nyt yhden kauden. Vuosi sitten miehet kutsuttiin koolle. 
He tulevat apuun, kun saattoväestä ei löydy tarpeeksi arkunkantajia. Vapaaehtoisia arkunkantajia voi tiedustella Oulun 
seurakuntien kirkkoherranvirastoista ja papeilta hautajaisten toimituskeskusteluissa.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Virret: 726, 415, 732, 405, 815, 
223, 148:2
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Ke 10.6. aamuhartauden pitää 
Karjasillan seurakunnan lä-
hetyssihteeri Paula Rosbacka 
Oulusta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05.
Su 7.6. klo 10  Pop-messu Töö-
lön torilta Helsingistä. Saar-
na Mikko Saari, liturgia Mar-
kus Lehtimäki ja Riikka Wik-
ström. Musiikin johto, kitara ja 
laulu Make Perttilä. Artistivie-
raana Yona.

klo 10 messu ja pappisvihkimys 
Oulun tuomiokirkosta.  
Su 14.6. klo 8.45 Radiopyhä-
koulu
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 7.6. ja 14.6. klo 10 jumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkosta
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 7.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Harjavallan kirkosta
Su 14.6. klo 10 Järvi-Kuopion 
seurakunnan jumalanpalvelus 
Juankosken alueseurakunnan 
Ylösnousemuksen kirkosta. 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 7.6. klo 8.45  Radiopyhä-
koulussa Outi Metsikkö ker-
too katoavista ja katoamatto-
mista aarteista.
Su 14.6. klo 8.45 Radiopyhä-
koulu.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
sunnuntailähetys on kesätau-
olla elokuun loppuun saakka. 
Oulun ev.lut. seurakuntien ju-
malanpalveluksia voi kuunnel-
la sunnuntaisin kello 10 suo-
rana lähetyksenä osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/
verkkokirkko. Kuuntelu vaa-
tii VLC-mediasoittimen asen-
nuksen tietokoneelle.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 7.6. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Outi Metsikkö ker-
too katoavista ja katoamatto-
mista aarteista.

Muut seurakunnat Viimeinen messu veti 
väkeä Pateniemessä

Su 7.6. klo 18 sunnuntain kokous
Su 14.6. klo 18 sunnuntain kokous
Ti 16.6. klo 18 grilli-ilta Similällä, 
Katjakuja 2, Kempele 
Tervetuloa.   www.kempele.svk.fi

Su 7.6. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 10.6. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
Su 14.6. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

“Yhdessä Kristuksen kanssa”
La 6.6. klo 11 sapattijumalanpalvelus, saarna Marko 
Huurre, raamattutunti Anne Heimo. 

13.6.2015 klo 10-16 Pohjoisen alueen KESÄJUHLAT Oulun adventtikirkossa, Tuulimyl-
lynkatu 18. Ohjelmassa ylistystä, jumalanpalvelus, lasten kirkko, musiikkia, lähetyspöytä 
(ilmaista evankeliointi materiaalia), buffet lounas (vapaaehtoinen maksu 10 €), 
puhujana pastori Jorma Katainen Tampereelta. 
Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa sanan kuulolle!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 7.6. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Hannu 
Orava, Kesäkuoro. Seimi. Ke 10.6. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Pirjo Orava, Anne Junnila.  
Su 14.6. klo 11 Jumalanpalvelus, Esko Rautio, 
Hannu Orava, Seimi. Ke 17.6. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. 
TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

To 4.6. klo 19 Lähde-ilta, Henry Lindgren, Risto Wotschke, Romanien laulu- 
ryhmä. Su 7.6. klo 18 Ehtoolliskirkko, Mika Martinmäki, Petri Mettovaara, 
musiikki: Saara Komulainen. To 11.6. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Vesa 
Matkaselkä, Pertti af Hallström Gideon järjestöstä, musiikki: Seppo Kolehmainen. 
Su 14.6. klo 18 Iltakirkko, Anna-Liisa Björni, Martti Väyrynen. To 18.6. Lähde-
ilta, Anna-Kaisa Pelto, Eija Soini. Tervetuloa!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 4.6. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri.
120 vuotta Pelastussotaa Oulussa, ”Lähetä tulesi” viikonloppu 
6.-7.6.2015

La 6.6. klo 11 tervetulokokous, ”Vain tulta kaipaa sydämemme” klo 14 Rukous-
kävely lipun kanssa, ”Taas rukoilla me uskallamme” klo 16.30 työpajat: 
”Suo että Hengen voiman saisin” ja ”Sen liekki pois synnin kuluttaa”
Su 7.6. klo 10 rukouskokous ”Myös vihollisen voitamme ja sulle yksin elämme” 
klo 11 pyhityskokous ”Nyt Henkesi kaste meille suo” klo 14 Juhlalounas. 
Viikonlopun aikana lapsille omaa ohjelmaa, opetusta ja toimintaa. 
Translated into English. Tervetuloa kaikki!
To 11.6. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri
Su 14.6. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu

Pateniemen seurakuntata-
lon kirkkosali täyttyi hel-
luntaina ääriään myöten 
ihmisistä, jotka halusivat 

jättää hyvästit tälle monien muis-
tojen rakennukselle. 

Jäähyväismessuun osallistui 
210 henkilöä, joista suurin osa 
jatkoi jäähyväisten jättämistä 
myös kirkkokahveilla. 

Kirkkoherra Niilo Pesonen 
kuvasi tunnelmaa haikeaksi, 
mutta silti toiveikkaaksi. Patenie-
men seurakuntatalo poistui huo-
non kuntonsa vuoksi käytöstä ke-
säkuun alusta alkaen, ja se pure-
taan tämän vuoden aikana. 

Kesäkuu on kirkollisten 
suvijuhlien sesonkia

Suomen Lähetysseuran jo-
kavuotisia Valtakunnalli-
sia Lähetysjuhlia vietetään 
Rovaniemellä 12.–14. ke-

säkuuta. Tilaisuudet järjestetään 
Rovaniemen kirkossa ja Lappi 
Areenalla.

Kyseinen viikonloppu on ke-
sän vilkkain, sillä samaan aikaan 
Lähetysyhdistys Kylväjä ja Suo-
men Raamattuopisto järjestävät 
Lähetyksen kesäpäivät Kauniai-
sissa. Lohjan Vivamossa vietetään 
puolestaan Sanan Suvipäivia.

Myös Sansan ja Rauman seu-
rakunnan yhteisiä Medialähetys-
päiviä vietetään 13.–14. kesäkuu-
ta Raumalla. 

Suviseurat ja Evankeliumijuhla 
viikko juhannuksesta
Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen Sleyn Valta-
kunnallinen Evankeliumijuhla 
on puolestaan 26.–28. kesäkuuta 
Sastamalassa.

Mukana ovat muun muas-
sa Turun piispa Kaarlo Kalliala, 

Stand up -koomikko Mikko Vais-
maa, Club for Five, Hanna Eko-
la, Satu Sopanen ja Tuttiorkeste-
ri sekä draamaryhmä Sofian talo.

Väkimäärältään suurin tapah-
tuma on vanhoillislestadiolais-
ten Suviseurat. Perjantaista maa-
nantaihin 26.–29. kesäkuuta Vaa-
sassa koolla oleva Suviseurat on 
Pohjoismaiden suurin hengel-
linen tapahtuma, joka kokoaa 
noin 75 000 kävijää. 

Ve i j o  Ko i v u la

Pateniemen seurakuntatalo puretaan tämän vuoden aikana.
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Sananl. 30: 7-9 
Kahta minä sinulta pyydän -
niin kauan kuin elän, älä niitä kiellä:
pidä minusta kaukana vilppi ja valhe,
älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan.
Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen.
Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan
ja kysyä mielessäni: ”Mikä on Herra?”
Jos ylen määrin köyhdyn, saatan varastaa
ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä 
vastaan.

1. Tim. 6: 6-12 
Usko on suuri rikkauden lähde, kun 
tyydymme siihen mitä meillä on. Emme 
me ole tuoneet mitään mukanamme 
maailmaan emmekä voi viedä mitään 
täältä pois. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, 
saamme olla tyytyväisiä. Ne, jotka tahtovat 
rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat 
ansaan, monenlaisten järjettömien ja 
vahingollisten halujen valtaan, jotka 
syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. 
Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. 
Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet 
pois uskosta ja tuottaneet itselleen 
monenlaista kärsimystä.
    Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta 
kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, 
hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, 
kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon 
jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen 
elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet 
tunnustanut päämääräksesi, kun monien 
todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän 
tunnustuksen.

Matt. 16: 24-27
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, 
hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä 
ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo 
pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta 
joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on 
sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän 
voittaa omakseen koko maailman mutta 
menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa 
sielunsa takaisin? Ihmisen Poika on tuleva 
Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja 
silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen 
mukaan.”

Sinun huostaasi jään kokonaan
Silmät ovat sielun peili, toteaa suomalainen sanonta. Sielu on ihmisessä iankaikkista. 
Kun Jumala puhalsi ihmiseen elämän hengen, ihmisestä tuli elävä olento, elävä sielu.

Ihminen on levoton niin kauan, kunnes löytää levon sielulle. Sielun hyvinvoinnista 
kannattaa pitää huolta. Fyysinen kunto ei riitä, jos sielu voi huonosti.  Kaikkien elä-
män osa-alueiden tulisi olla tasapainossa keskenään. Silloin voimme hyvin, ja se myös 
näkyy meistä.

Evankeliumissa Jeesus kutsuu seuraamaan itseään, kulkemaan hänen jäljessään. 
Seuraamisessa on kysymys autuuden asiasta, sielun hyvinvoinnin vaalimisesta. Tämä 
elämä löytyy vain Jeesuksen yhteydestä. Seuraajilleen hän lupaa yltäkylläistä elämää. 

Sielun menettämistä seuraa iankaikkisen elämän kadottaminen. Tärkeää on yhteys 
Jeesukseen, johon meidät on kasteessa istutettu. Meitä kutsutaan kulkemaan hänen 
avaamallaan tiellä ja luottamaan hänen johdatukseensa. Sille tielle hän lupaa läsnä-
olonsa siunauksen.

”Lähden uudestaan matkaa jatkamaan. Askelissasi kulkea saan.”

AINO PIESKÄ
kappalainen

Liminka

Sanan aika
Sunnuntai 7.6.2015
Psalmi: Ps. 49:6-10, 16-21
1. lukukappale: Sananl. 30:7-9
2. lukukappale: 1. Tim. 6:6-12
Evankeliumi: Matt. 16:24-27
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Aika ajoin meillä itse kullakin on unettomia öitä.  Silloin 
on hyvä kuunnella musiikkia ja antaa sen viedä meitä.  
Varsinkin klassinen musiikki antaa elämälle elämyksiä, 
jopa mystisiä kokemuksia. 

Musiikki kantaa ihmistä ja antaa voimaa arkeen, esimerkiksi 
vapaaehtoistyöhön niiden parissa, joilla on hätää liittyen toimeen-
tuloon tai muunlaisiin ongelmiin. Musiikkituokioita kannattaa 
jakaa toinen toistemme kanssa.

Taiteilijat musisoivat jonkin heille merkityksellisen asian tai 
tarinan. Musiikkielämys antaa myös heille voimia arjen keskellä.   

Musiikissa on mukana pyhän kosketus.  Pyhyys täydentyy, kun 
taide virittää dialogin kauneuden ja ihmisen välillä. Musiikki ja 
pyhän kosketus puhuttelevat meitä syvältä, ja jokainen ihminen 
on kutsuttu tekemään maailmaa kauniimmaksi osallistumalla 
sen jatkuvaan luomiseen ja näin yhdistämään näkyvä ja näky-
mätön maailma.

Meillä on kykyä ja tajua kokea kauneutta tässä kosmisessa maa-
ilmassa.  Jumalakin luo alati uutta, jonka voi aistia eri vuoden-
aikojen vaihdellessa. Kukin saa muokata itselle oman ja kauniin 
kuvan maailmasta, jossa elämme ja liikumme. 

Pyhän kosketus on kaikessa kauniissa, joka ylentää sielum-
me Jumalan puoleen. Hänessä on kaikkein korkein hyvä, sum-
mum bonum.

JOUNI HEIKKINEN
kirkkoherra

Muhoksen seurakunta

Pyhän kosketus musiikissa

Musiikkipäivien ava-
jaiskonsertissa eletään 
1800-luvun romantti-
sissa tunnelmissa niin 

saksalaisen, ranskalaisen kuin 
myös suomalaisen musiikin ää-
rellä. Konsertissa on tarjolla sekä  
solistista huippuosaamista että 
kamarimuusikoiden hienoa yh-
teispeliä. 

Jean Sibelius aloitti romantii-
kan parissa. Hän löysi jo varhain 
oman sibeliaanisen ilmaisunsa, 
jonka hän säilytti läpi taistelujen 
ja kokeilujen.  

”Mitä sinä, ihana Ego, kirjoit-
tanetkin,  älä uhraa tätä lämpöä 
säteilevää, elämää antavaa, elävää, 
joka on musiikkisi ydin.  Suurem-
paa sinusta ei tule sillä, että lyöt 
muut laudalta…ei siis mitään kil-
pajuoksua!”

Näin kirjoitti Sibelius päivä-
kirjaansa vuonna 1912 pohties-
saan musiikkiaan aikansa hyvin-
kin radikaalien uudistuspyrki-
mysten  keskellä.  Kerta toisensa 
jälkeen hän päätti kuunnella vain 
ja ainoastaan sydämensä ääntä ja 
tehdä omanlaistaan musiikkia. 

Ja hyvin kävi, Sibeliuksen mu-
siikin tunnistaa ja erottaa kai-
kesta muusta. Tämä jos mikä on 
suuren säveltäjän ominaisuus.  
Avauskonsertin lopussa saam-
me heittäytyä Sibeliuksen maa-

Muhoksen Musiikkipäi-
vien järjestelyt ovat 
loppusuoralla. Nyt 
neljättä kertaa pidet-

tävä tapahtuma on otettu hyvin 
vastaan.

– Tapahtumasarjan konsertit 
ovat liikuttaneet vuosittain noin 
tuhat henkeä, kertoo päivien tai-
teellinen johtaja, sopraano Kaisa 
Ranta.

Liedossa asuvaa Rantaa voisi 
sanoa tapahtuman äidiksi. Esiin-
nyttyään ammatikseen vuosia 
hän huomasi, että pienilläkin 
paikkakunnilla saattaa kesäisin 
olla pitkät perinteet omaavia mu-
siikkitapahtumia.

– Aloin miettiä, voisiko tällai-
sen tapahtuman järjestää myös 
vanhassa kotikunnassani Mu-
hoksella, kymmenen vuotta sit-
ten sieltä pois muuttanut taitei-
lija kertoo.

– Olin yhteydessä Muhoksen 

Avajaiskonsertin monipuolinen kattaus

Muhoksen kirkko
täyttyy musiikista
Musiikkipäivät tarjoavat helposti lähestyttävää 
klassista ja vähän kevyempääkin musiikkia

Kaisa Ranta esiintyy Muhoksen 
Musiikkipäivien avajaiskonsertissa 
kirkossa 10. kesäkuuta kello 19.

Tapahtumasarjan avajaiskon-
sertissa Muhoksen kirkossa esiin-
tyvät pohjoispohjalaislähtöiset 

KESKIVIIKKONA 10.6.

Muhoksen Musiikkipäivien 
Avajaiskonsertti 
& Tiekirkon avajaiset 
Muhoksen kirkossa klo 19
"Lempeää loistetta"
Kaisa Ranta, sopraano, 
Outi Rahko, piano
Jukka Harju, käyrätorvi, 
Reeta Maalismaa, viulu
& Johanna Kiviharju, huilu
Sibeliuksen lauluja ja kamari-
musiikkia eri kokoonpanoille
15 € / 12 €

TORSTAINA 11.6.

Lounastuokiokonsertti
Koivu ja Tähti -kulttuuri-
keskuksen aulassa klo 12–12.30
Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 €

Virsi
Muhoksen kirkossa klo 19
Aarne Pelkonen, baritoni, 
Juho Alakärppä, piano 
ja Lauri Sallinen, klarinetti
15 € / 12 €

PERJANTAINA 12.6.

Lounastuokiokonsertti
Koivu ja Tähti -kulttuuri-
keskuksen aulassa klo 12–12.30
Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 €

Dallapé & Juha Hostikka
Koivu ja Tähti -kulttuuri-
keskuksen salissa klo 19
viihdekonsertti 
Kaikki liput 20 €

LAUANTAINA 13.6.

Lounastuokiokonsertti
Koivu ja Tähti -kulttuuri-
keskuksen aulassa klo 12–12.30
Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 €

Koko Perheen Musiikkimessu
Muhoksen kirkossa klo 20
mukana Kiimingin 
nuorisokuoro ja 
tapahtuman taiteilijoita

nuoria suomalaisia muusikoita: 
baritoni Aarne Pelkonen on ke-
hittynyt jo maailmanluokan teki-
jäksi voitettuaan monia laulukil-
pailuja. Aarne Pelkonen on tehnyt 
yhteistyötä Muhoksen musiikki-
päivien johtajan Kaisa Rannan 
kanssa, joten saamme nyt nauttia 
hänen laulutaiteestaan Muhok-
sella. Pianisti Juho Alakärppä on 

pohjoisen poikia Simosta. Myös 
hän on opiskellut ja esiintynyt ah-
kerasti pitkin Eurooppaa ja opet-
taa esiintymisten ohessa Metropo-
lia Ammattikorkeakoulussa Hel-
singissä. Lauri Sallinen soittaa 
konsertissa klarinettia.  

Virsikirja on yhdenlainen aar-
reaitta. Siihen on tiivistynyt vuo-
sisatojen hienoimpia tekstejä ja 

seurakuntaan ja kuntaan, ja in-
nokkaita järjestäjiä tarttui mu-
kaan. Siitä se lähti.

Kirkon akustiikka
saa kehuja
Seurakunnan mukanaoloa tapah-
tumassa Ranta pitää tärkeänä.

– Omasta lapsuudestani on 
jäänyt mieleen Muhoksen seura-
kunnan virkeä musiikki- ja kult-
tuuritoiminta ja tietenkin erin-
omainen Muhoksen kirkko, jossa 
on todella hyvä akustiikka. Kirk-
ko on aivan mahtava käyntikoh-
teenakin.

Rovaniemellä syntynyt Ranta 
kävi koulunsa ekaluokkalaisesta 
ylioppilaaksi Muhoksella. Hänen 
vanhempansa ja monet sukulai-
sensa asuvat siellä yhä.

– Muhos on minulle edelleen 
tärkeää seutua.

Muhoksen Musiikkipäivät pi-
detään 10.–13. kesäkuuta.

ilmaan hänen rakastetuimpien 
laulujensa myötä.

"Virsi on perinnettä,
arkea ja suurta juhlaa"
Nämä sanat löytyvät 2013 julkais-
tun virsilevyn etusivulta. Tors-
tain Virsi-ilta pohjautuu levyn 
materiaaliin.  

Esiintymässä on aikamme 

säveliä, jotka kertovat ihmisen 
kokemuksesta iäisyyden äärellä. 

Olemme kuulleet viime vuosi-
na virsiä sinfoniaorkesterille so-
vitettuna, popparien esittämänä, 
jazz-sovituksina jne. Aina ne sy-
kähdyttävät. 

Nyt kuulemme tuttuja, rakkai-
ta virsiämme lied-versioina. Tä-
mä laulutapa sopiikin niihin eri-

Muhoksen 
musiikkipäivillä 
kuullaan myös 
Jean Sibeliusta.

Muhoksen musiikkipäivien 
ohjelmistoa 10.–13.6.2015

Muhoksen seurakunta
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Kauppojen lahjaruoka
maistuu muhoslaisille
 Leipää, juustoa ja tomaatteja jonotetaan 
 joka maanantai Muhoksen seurakuntatalon edessä

Joka maanantaiaamu puoli 
kahdeksalta Muhoksen seu-
rakunnan vapaaehtoistyön-
tekijät Pirkko Häikiö sekä 

Tuula ja Veikko Lotvonen lähte-
vät hakemaan ruokalahjoituksia 
paikallisista elintarvikeliikkeistä.

– Kaupat lahjoittavat erityisesti 
leipää, mutta myös paljon muuta, 
kuten jukurtteja, juustoja, pullia, 
banaaneja, tomaatteja, juureksia 
ja salaatteja, Pirkko Häikiö ker-
too.

Lahjaksi saadaan tuotteita, 
joiden eräpäivä tai parasta ennen 
-päivä on pian umpeutumassa.

Lahjoitukset lajitellaan ja pus-
sitetaan Muhoksen seurakunta-
talon nuorisotilassa, josta ne jae-
taan ruoka-apua tarvitseville kol-
melta iltapäivällä.

Ruuanjakoon osallistuu noin 
30 vapaaehtoista. Ev.lut. seura-
kunnan talkooväen lisäksi pai-
kalla on vapaaehtoisia helluntai-
seurakunnasta ja ortodoksisesta 
seurakunnasta.

Kukkakaali
ei maistu
– Aluksi monet hakivat kasseja 
arastellen, mutta kynnys tulla on 
madaltunut. Ihmiset ovat löytä-
neet palvelun, kertoo helluntai-
seurakunnan vapaaehtoistyönte-
kijä Tino Lindgren.

Ev.lut. seurakunta jakaa joka 
maanantai 50 muovikassia, ja ne 
kaikki yleensä menevät.

Lisäksi helluntaiseurakunta 
vie ruoka-apua muhoslaisille ko-
tiin perjantaisin.

Kasseja hakevat monenlaiset 
ihmiset opiskelijoista eläkeläisiin. 
Mukana on myös lapsiperheitä ja 
yksinhuoltajia.

– Yleensä jo puoli tuntia ennen 
jaon alkamista täällä on pitkä jo-
no, ruuanjakoon osallistuva or-
todoksiseurakunnan vapaaehtoi-
nen Seija Pirttikoski kertoo.

Ruokaa vastaanotetaan tulo-
järjestyksessä. Muutaman kerran 
kassit ovat loppuneet kesken. 

– Vain kukkakaali ei ole tahto-
nut kelvata kenellekään. Ehkä sitä 
ei ole totuttu syömään, Tuula Lot-
vonen arvioi.

Ennen nuoret
dyykkasivat
Ruokalahjoituksia saadaan kol-
men eri ketjun paikallisista liik-
keistä.

– Aiemmin kaupat joutuivat 
laittamaan syötäviä ja hyviä tuot-
teita biojätteisiin, kertoo Muhok-
sen seurakunnan diakoni Hanna 
Kaisto-Vanhamäki.

– Jotkut nuoret ovat sanoneet-
kin, että ennen ruokaa piti dyyka-
ta, mutta nyt sitä saa hakea kas-
seissa, diakonissa Leena Leskelä 
lisää.

Ruuanjako käynnistyi Muhok-
sen ev.lut. seurakunnassa viime 
lokakuussa helluntaiseurakun-
nan aloitteesta.

Ennen yhteistyön alkamista 
helluntaiseurakunta oli jakanut 
ruokaa itse kahtena päivänä vii-
kossa.

Ruuanjakoon osallistuu va-
paaehtoisten ja työntekijöiden 
lisäksi kaksi kunnan avotyötoi-
minnassa mukana olevaa henki-
löä ja heidän ohjaajansa.

Kuivatuotteet jaetaan muovi-
pusseissa, hedelmät ja vihannek-
set pöydiltä ja maitotuotteet jää-
kaapeista.

Kesän ajaksi ruuanjako aikais-
tuu. Se alkaa heti pakkaamisen 
jälkeen kello 10 seurakuntatalon 
nuorisotilassa.

HELI VÄYRYNEN

Avajaiskonsertin monipuolinen kattaus

Muhoksen kirkko
täyttyy musiikista
Musiikkipäivät tarjoavat helposti lähestyttävää 
klassista ja vähän kevyempääkin musiikkia

Ku va t :  H e l i  Väy r y n e n

Seija Pirttikoski, Matti Puhakka, Tuula Lotvonen, Pirkko Häikiö ja Tino Lindgren pussittavat kauppojen lahjoittamia leipiä 
Muhoksen seurakuntatalossa.

solistit Kaisa Ranta mukaan lu-
kien.

Virsikonsertissa kirkossa kuul-
laan baritoni Aarne Pelkosta, jo-
ka voitti juuri Jean Sibelius -lau-
lukilpailun.

Kevyempää antia edustaa Dal-
lapé, joka esiintyy Koivu ja Tähti 
-kulttuurikeskuksessa. Siellä pi-
detään myös kolme lounastuokio-
konserttia.

Tapahtuma päättyy koko per-
heen Musiikkimessuun kirkossa.

Tapahtuman järjestävät Mu-
hoksen Musiikkipäivien kanna-
tusyhdistys, kunta, seurakunta ja 
yhteistyöyritykset.

HELI VÄYRYNEN

Tapahtuman ohjelma ja lippujen 
hinnat löytyvät osoitteesta 
www.muhoksenmusiikkipaivat.fi.

tyisen hyvin. 
Kun laulamme virttä, olemme 

yksin iäisyyden äärellä. Samoin 
ovat pianisti ja laulaja yleisönsä 
edessä yksin ja paljaina ilman or-
kesterin taustatukea. Tästä syntyy 
tavallista herkkävireisempi koh-
taaminen.   

 
 MARJA-KAISA HEIKKINEN

Baritoni Aarne 
Pelkonen on 
kehittynyt jo 
maailmanluokan 
tekijäksi ja 
voittanut monia 
laulukilpailuja.

Ruuanjakoon osallistuu noin 30 vapaaehtoista. 
Ev.lut. seurakunnan talkooväen lisäksi paikalla 
on vapaaehtoisia helluntai-seurakunnasta ja 
ortodoksisesta seurakunnasta.

Muhoksen 
musiikkipäivillä 
kuullaan myös 
Jean Sibeliusta.

Pussitus on ohi alle puolessa tunnissa. Kuivatuotteet odottavat muovikasseissa, 
maitotuotteet jääkaapissa ja vihannekset avolaatikoissa.
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Menot Oulun seurakunnissa 4.–18.6.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainvälisentyön pastori 
Stiven Naatus, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Haukiputaan ja Ou-
lujoen seurakun-
nissa järjestetään 
sävelhartauksien 

sarjat, jotka käynnistyvät 
kesäkuussa.  Lisäksi Ou-
lunsalon kirkossa on Ke-
säillan sävelhartaus kes-
kiviikkona 17.6. kello 19. 
Kaikkiin näihin musiikki-
tapahtumiin on vapaa pää-
sy.  Joissakin tilaisuuksissa 
on myynnissä käsiohjelma, 
jonka voi ostaa halutessaan.

Haukiputaalla Kesäillan 
sävelhartauksia järjestetään 
torstaisin klo 20 juhannus-
viikolta elokuun loppuun 
saakka kirkossa ja seura-
kuntakeskuksessa osoit-
teessa Kirkkotie 10.

Oulujoen seurakunnas-
sa kesäillan musiikki soi 
kolmessa kirkossa. Oulu-
joen ja Ylikiimingin kir-
kon sävelhartauksissa on 
musiikin lisäksi mukana 
myös hartauspuhe. Oulu-
joen kirkon tilaisuudet jär-
jestetään torstaisin 25.6., 
9.7., 23.7. ja 6.8. kello 19. 

Kesäillan sävelhartaudet 
kutsuvat levähtämään

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Viia Soilikki 
Koskivuori, Elma Sofia Nie-
melä. 
Haukipudas: Felix Anttoni 
Luokkanen, Helmi Vilhelmi-
na Viita, Hilda Josefina Viita, 
Kiira Maria-Liisa Leinonen, 
Joni Ilmari Manninen, Samu 
Olavi Ikäheimo, Ilari Johan-
nes Suomela, Väinö Matias 
Korpi.
Karjasilta: Timi Alex Gehör, 
Elia Oskar Haverinen, Isla Eli-
sabeth Helanen, Sirkku Sylvia 
Hintsala, Emil Aatos Kaarlen-
kaski, Kerttu Elina Marjatta 
Mantere, Otto Matias Niska-
la, Aaron Oliver Ilmari Ojala, 
Ceela Fiona Saarijärvi, Paa-
vo Eemeli Johannes Vähä-
lä, Unto Anselmi Järviö, Vil-
ho Nooa Oskari Kaarinie-
mi, Kerttu Elina Keisala, Vili 
Valtteri Koivukangas, Mika-
el Tapani Kokko, Frida Aimée 
Dédévi Kolehmainen, Oiva 
Toivo Juhani Marjala, Noel 
Väinämö Matikainen, Eetu 
Viljami Mämmi, Minttu Me-
rituuli Repola, Sisu Valtteri 
Elias Saarenpää, Emil Jaakko 
Jalmari Södervik, Viljo Olavi 
Ylikoski.
Kiiminki: Neela Avelia Vänt-
tilä, Veikka Viljami Peltola, 
Siilas Viljami Heikkilä, Aap-
po Johannes Puhakka, Nooa 
Nestori Ekdahl, Iina Matilda 
Ollila, Mila Inari Siira, Arttu 
Oskari Leinonen.
Oulujoki: Arvi Eemil Haka-

Niitä edeltää hautausmaa-
kierros Oulujoen hautaus-
maalla. Ylikiimingin kir-
kossa musisoidaan puoles-
taan 11.6., 16.6., 2.7., 6.8. ja 
13.8. kello 20. Lisäksi Yli-
Iin kirkossa on kaksi mu-
siikkihetkeä keskiviikkoi-
sin 8.7. ja 22.7. kello 19. 
Yli-Iin seurakuntatalossa 
on sävelhartaus keskiviik-
kona 12.8. kello 19.   

lahti, Jason Eliel Hannila, Li-
via Alva Auroora Heikkilä, 
Eemil Sebastian Juola, Emilia 
Ella Tuulia Kanervo, Eetu Esa 
Arvid Leskinen, Venla Emilia 
Pesonen, Iida Emilia Sivupu-
ro, Asser Timo Juhani Henti-
lä, Saku Eemi Samuel Holtin-
koski, Evena Aada Maria Kor-
honen, Santtu Paavo Matias 
Kubin, Elli Viola Lindholm, 
Liinus Mikael Lyytikäinen, 
Eevi Helena Makkonen, San-
ni Liisa Ilona Moilanen.
Oulunsalo: Jade Sofia Mirel-
la Räisänen, Lilja Lahja Val-
puri Takkinen, Tove Aline 
Lindroos.
Tuira: Leila Aino Elisabeth 
Alaluusua, Minea Auroora 
Häkkilä, Kasper Antti Olavi 
Korpela, Ella Katariina Kär-
ki, Eveliina Annika Lauri, Aa-
tos Kasperi Lohi, Elias Os-
kar Luukkonen, Vilho Theo-
dor Mikonpoika Lämsä, Erkki 
Matti Taneli Moilanen, Otto 
Armas Anselmi Nopanen, Sil-
ja Linnea Pasanen, Eliel Nuut-
ti Ilmari Päkkilä, Onni Seppo 

Suvivesper Peltomiehen 
rukous Ylikiimingissä
Oulujoen seurakunnan 
musiikkikesän suurin ti-
laisuus on Suvivesper Pel-
tomiehen rukous tiistaina 
16.6. kello 20 Ylikiimingin 
kirkossa. Teoksen on sävel-
tänyt Jorma Panula ja lib-
reton on kirjoittanut Pek-
ka Santala.  Peltomiehen 
roolin laulaa baritoni Elja 

Puukko. Kertojana toimii 
Virve Karénin valmenta-
ma lauluyhtye Konsonans-
si.  Mukana on myös jou-
sikvartetti, jossa soittavat 
Sinikka Ala-Leppilam-
pi, Saara Vanhala, Ant-
to Vanhala ja Oskari Elo-
maa. Teoksen johtaa Ville 
Mankinen.

Vuonna 1984 kantaesi-
tetty Peltomiehen rukous 
kertoo 50-vuotiaan mie-
hen syyllisyydestä, jota hän 
kantaa sekä omien että esi-
isiensä tekojen vuoksi.  Si-
säinen taistelu päättyy rau-
haan kirkon penkissä.

– Peltomiehen esi-isä 
ajoi kerjäläislapset hankeen 
kuolemaan, ja tuo teko on 
painanut miestä koko hä-
nen elämänsä ajan. Teok-
sen loppupuolella hän löy-
tää rauhan, ja tajuaa mi-
kä hänen elämäntehtävän-
sä on, kertoo kanttori Leo 
Rahko Oulujoen seura-
kunnasta.

 

Sakari Pöykkö, Aliisi Elsa An-
nikki Rajala, Armas Noel Kas-
par Siivikko, Väinö Juve Ant-
ton Viita, Alfred Aarre Ola-
vi Ylilauri, Viljami Seikko Jal-
mari Erkkilä, Eini Sofia Ant-
tuuna Esko, Oiva Elmeri Jär-
vinen, Otto Elias Järvinen, 
Sara Tuulia Karjalainen, Ii-
sa Ester Karjula, Nella Leena 
Kauppila, Saku Oliver Kello-
niemi, Martta Loviisa Miet-
tunen, Eetu Sakari Niskakan-
gas, Elina Inkeri Pahkala, Saa-
ra Kerttu Josefiina Piiroinen, 
Siina Maria Saarinen, Jimi Ve-
li Oskari Sillanpää, Noa Vilja-
mi Turkka, Tomi Juhani Väi-
sänen, Samuel Mauri Juhani 
Wendelin.

Vihityt
Tuomiokirkko: Janne Mati-
as Metsikkö ja Outi Maria Jo-
hanna Seppänen. 
Haukipudas: Paavo Ilmari Rii-
pinen ja Pirkko Kaarina Rä-
sänen, Joonas Samuel Suo-
mela ja Riikka Hilja Pauliina 
Moilanen.

Karjasilta: Ilkka Olavi Lauk-
ka ja Mari Eveliina Savolai-
nen, Pasi Kalervo Vimpari ja 
Eija Anneli Suvanto, Lauri As-
ser Aunio ja Annika Eveliina 
Kalliokoski, Jani Matias Nie-
mi-Korpi ja Iita Vilhelmiina 
Männikkö.
Oulujoki: Ari Petteri Seluska 
ja Henna Sinikka Savilampi, 
Jani Mikael Männikkö ja Piia 
Pauliina Kammonen.
Oulunsalo: Janne Samuel 
Isopahkala ja Anniina Han-
nele Sassi.
Tuira: Jari Jouko Siltavirta ja 
Marika Kristiina Nevalainen, 
Hannu Olavi Krekilä ja Salme 
Armida Horsma, Antti Ju-
hani Ruonala ja Sari Hanne-
le Koivisto, Teemu Tapio Os-
kari Korhonen ja Aino Maria 
Lessing, Toni Johannes Meri-
läinen ja Heidi Mari Anniina 
Kauhanen, Joona Juha Kaler-
vo Alikoski ja Laura Kaarina 
Tauriainen, Veli-Matti Samuli 
Jaakola ja Henna Maarit Kor-
honen, Tommi Oskari Lämsä 
ja Venla Ilona Huhtala, Reijo 
Juhani Peltokangas ja Saara-
Lotta Kurkela.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Enni Annik-
ki Karjalainen 83, Seija Mee-
ri Kyllikki Soinne 74, Anna 
Kaarina Hurskainen 88.
Haukipudas: Toivo Aukusti 
Lång 91, Raili Heleena Korpi 
86, Väinö Olavi Lamminpar-
ras 80, Esa Juhani Polvela 65, 

Oulujoen seurakunnan musiikkikesän suurin tilaisuus on Suvivesper 
Peltomiehen rukous tiistaina 16.6. kello 20 Ylikiimingin kirkossa.

Valokuvanäyttelyn
 ”Arvokas vanhuus” avajaiset 

Tuomiokirkon Kryptassa 
11.6. klo 15.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Varttihartaus to 4.6. Pertti af 
Hällström, 11.6. Juha Tervas-
kanto ja 18.6. Jorma Laapot-
ti klo 18–18.15 Oulun tuomio-
kirkko. Iltahetki Raamatun ja 
rukouksen äärellä. 
Ordinaatiomessu su 7.6. klo 
10 Oulun tuomiokirkko. Joh-
taa piispa Samuel Salmi, litur-
gia Matti Pikkarainen, saarna 
Kari Ruotsalainen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina Henna-Mari Sivula ja 
urkurina Lauri-Kalle Kallunki. 
Sofia Magdalena -kamarikuo-
ro. Virtuaalikirkko. Radiointi 
radio Pooki.
Messu su 7.6. klo 14  Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
teol.yo Titta Pirkola ja Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Raamattuhetki ke 10.6. klo 
18  Oulun tuomiokirkko. Jo-
kainen ihminen on Jumalan.
Keskustelua alustuksen poh-
jalta ihmisenä olemisesta, 
teologiharjoittelija Titta Pir-
kola ja pastori Anna-Mari 
Heikkinen.
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10 Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso ja 
avustaa Jyrki Vaaramo. Kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki ja 
urkurina Henna-Mari Sivula. 
Maakuntajuhlien juhlamessu. 
Virtuaalikirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
4.6., 11.6. ja 18.6. klo 10  Kes-

kustan seurakuntatalo. 
Intiön perhekahvila ma 8.6. 
ja 15.6. klo 10  Intiön seura-
kuntakoti. Meillä voit halu-
tessasi vain piipahtaa tai viet-
tää koko yhteisen ajan. Per-
hekahvilassa on mukana Tea 
Lakkala. 
Heinäpään perhekerho ti 
9.6. ja 16.6. klo 10  Heinäto-
rin seurakuntatalo.

Harrastukset ja kerhot
Kesäkahvila, Cafe krypta ja 
pieni käsityöpuoti  Oulun 
tuomiokirkon krypta. Avoinna 
ma–to klo 10–20, pe klo 10–
15 (juhannusaattona suljettu). 
Eläkeläisten kesäkerho to 
4.6. ja 11.6. klo 12.30  Intiön 
seurakuntakoti. Vetäjänä Jaa-
na Toska-Tervola. 
Matalankynnyksen raamis 

Varttipyhäkoulu 
torstaisin 4.6., 11.6. 
ja 18.6. klo 18–18.15 

Oulun tuomiokirkossa.
Pikkupyhäkoulu 
lastenpaikassa. 

to 4.6. klo 18 Jössensali. Poh-
dintaa on virittämässä pasto-
ri Jouko Lankinen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 8.6. ja 
15.6. klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä Isokatu 17. Ko-
tikäyntipyynnöissä voitte ol-
la yhteydessä suoraan oman 
alueen työntekijään. 

Virsiä Raamatun teksteistä 
Yhteislaulutilaisuus 

tuomiokirkossa ke 17.6. klo 18.
Juontaa kesäteologi Titta Pirkola ja urkurina 
Henna-Mari Sivula. Cafe krypta on avoinna 

klo 20 saakka. Tervetuloa!

Kaikenikäisten kesäretki Kemiin 
keskiviikkona 17.6. 

Lähde Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kesäretkelle 
Heinätorin seurakuntatalolta klo 8.30, Intiön seura-
kuntakodilta klo 8.45. Vierailemme Kemin Jalokivigal-
leriassa, jonka jälkeen lounas Puistopaviljongissa. Tu-
tustuminen Keminmaan vanhaan kirkkoon, jossa mm. 
lepää kirkkoherra Rungiuksen muumioitunut ruumis. 
Sieltä suoraan kotimatkalle ja Oulussa olemme n. klo 
16. Retken hinta 25 €/ aikuinen, lapset 10 € ja alle 4 v. 
ilmaiseksi. 
Ilmoittaudu 8.6. mennessä ma klo 9–11 p. 044 3161 419. 
Retken vetäjinä Kaisa Jaakkola ja Kirsi Karppinen. Ter-
vetuloa mukaan kesäretkelle! 
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Ekumeeninen 
kylvön siunaaminen

lauantaina 6.6. klo 13
Tarja Hätälän tilalla Haukiputaalla, 

osoite Hämeenjärventie 541 (Eerola)

Toimittavat Veijo Koivula, Donbosco Thomas, 
Tuukka Rantanen, Jaakko Tuisku ja Hannu Niemelä. 

Tervetuloa!

Viljo Rikhard Savilakso 88.
Karjasilta: Veikko Eerik Jaak-
kola 62, Eeva Valpuri Paaso 
94, Sirkka Annikki Pohjola 
91, Annikki Auvinen 90, Au-
li Terttu Rusko 72, Hannele 
ja Kimmo Tervahaudan kuol-
leena syntynyt pienokainen.
Kiiminki: Pertti Ensio Leskelä 
60, Vilho Aaprami Siltala 86.
Oulunsalo: Merja Hanne-
le Huikari 50, Kalevi Antero 
Valppu 76.
Oulujoki: Esko Pellervo Luuk-
konen 84, Jenni Margareta 
Pääkkölä 95.
Tuira: Paavo Pentti Hämä-
läinen 92, Maria Valpuri Ja-
lander 100, Elli Johanna Ko-
livuori 86, Jorma Olavi Latola 
76, Ritva Maria Loukusa 59, 
Heikki Matias Pietilä 91, Au-
ne Sinikka Anneli Pikkarai-
nen 74, Jorma Kalervo Heik-
kilä 91, Taisto Seppo Saka-
ri Hovi 66, Heimo Lipponen 
93, Pentti-Johannes Pääkkö-
nen 69.

Naisten illat 
Hietasaaren leirikeskuksessa keskiviikkoisin: 
17.6., 1.7., 15.7. ja 29.7. klo 18–20. 
Ilta yhdessäolon merkeissä mm. keskustelua, 
saunomista,  makkaranpaistoa nuotiolla 
(omat eväät mukaan) ja hartaus. Illassa 
tarjotaan kahvi/tee pienen purtavan kanssa. 

Käy 
tykkäämässä!

www.facebook.
com/

rauhantervehdys

Kesäkahvila, Cafe krypta 
ja pieni käsityöpuoti  
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Avoinna ma–to klo 10–20, pe klo 10–15 
(juhannusaattona suljettu). 
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Kirppu-
toripäivät 

la 6.6. ja la 13.6. 
klo 10–14 

Wirkkulassa. 

Menot Oulun seurakunnissa 4.–18.6.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 7.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, avustaa Riina Moila-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, tapulikahvit.
Kansanlaulukirkko su 7.6. 
klo 13 Pihlajarannassa.
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Seija Helomaa, avustaa Rii-
na Moilanen, kanttorina Sa-
ri Wallin.
Suvilinnun laulut -ulkoilma-
jumalanpalvelus su 14.6. klo 
13 Koitelin tapahtumalaval-
la. Ks. erillinen ilmoitus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151 

Musiikkitilaisuudet
Retki Kuhmon kamarimu-
siikkipäiville torstaina 23.7. 
Matkalla mukana kokenut 
Kuhmon kävijä Leena Mik-
konen ja kanttori Jarkko 
Metsänheimo. Lähtö aamul-
la klo 7.40 Kiimingin vanhan 
kunnantalon edestä, aje-
taan Oulun linja-autoase-
man kautta klo 8. Mennes-
sä kahvit Meriläisen karta-
nolla ja ruokailu Kuhmossa. 
Konsertit klo 16.15 ja 18.15, 
tasokkaat esiintyjät mm. kii-
minkiläislähtöinen ooppera-
laulaja Virpi Räisänen-Midht 
laulaa konsertissa. Paluu Kii-
minkiin n. klo 23.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 7.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Sami Puoli-
taival, saarna Jaak-
ko Tuisku, kant-
torina Hannu 
Niemelä. Vete-
raanien ja elä-
keläisjärjestö-
jen kirkkopy-
hä. Messun jäl-
keen kirkkokahvit 
ja ohjelmaa srk-kes-
kuksessa.
Nuotioilta ke 10.6. klo 18 
srk-keskuksen rannassa, Kirk-
kotie 10. Ks. ilmoitus.
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Jari 
Flink, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Konfirmoitavana kesän 
1. leiririppikouluryhmä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Kesäperhekerho to 4.6. klo 
9.30–11, Kellon srk-kodilla.

Lähetys
Nuorten järjestämä lähe-
tystyön kesäkahvila avoin-
na ma–ke ja pe klo 12–15 se-
kä to klo 17–20 Wirkkulassa. 
Tarjolla kahvia, teetä ja voh-

veleita. Tervetuloa! 
Kirpputoripäivät la 6.6. ja 
la 13.6. klo 10–14 Wirkkulas-
sa. Vaatteita, astioita, ken-

kiä, koruja, kirjoja 
ja iloista kirppa-

ritunnelmaa ul-
kona ja sisäl-
lä. Pöytävuok-
ra 5 €. Varauk-
set lähetyssih-
teeriltä, p. 040 

5014 764. Vohve-
likahvila on myös 

avoinna kirpparin ai-
kana. Tuotto seurakuntam-
me lähetystyölle.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi, p. 
044 7310 232.
Vs. diakoniatyöntekijä Eli-
sa Iso-Junno aloittaa työn-
sä 8.6., p. 040 8668 319.  Työ-
alueena Kiiminkijoen poh-
joispuolen alueet.

Muut menot
Vanhemman väen leiri ma–
to 13.–16.7. Isoniemen leiri-
keskuksessa. Leiri on tarkoi-
tettu ensisijaisesti Haukipu-
taan seurakunnan vanhem-
malle väelle. Osallistua voit 
täysihoidolla 60 €/ hlö/ leiri 
tai päiväkävijänä 10 €/ hlö/ 
päivä. Tied. diakoniatyön-
tekijä Heli Puuperä, p. 040 
5898 362. Ilm. www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat 
tai soittamalla Helille 4.–
23.6. arkisin klo 9–15. 
Kellonkartanon toimintaa: 
Kristus-päivät 5.–7.6., raama-
tun heprean ja kreikan kurs-
sit 11.–13.6., kartanon kirk-
ko (ehtoollisjumalanpalve-
lus) sunnuntaisin klo 13, ke-
sän lasten ja nuorten leirit: 
tiedustelut ja ilm. Säde Pok-
ka, p. 044 0510 405.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 7.6. klo 17 
ry:llä, seurat su 14.6. klo 17 
ry:llä. Kello: seurat su 7.6. klo 
17 ry:llä.

Haukiputaan 
kirkko on tiekirkko 

ja avoinna yleisölle 
1.6.–21.8. maanantaista 
perjantaihin klo 10–18, 

jolloin myös kirkon opas 
on paikalla.

Cuminan konsertti
tiistaina 9.6. klo 18.30 

Kiimingin seurakuntakeskuksessa
Konsertin yhteydessä arvontaa 

ja kahvihetki lähetystyön hyväksi.
Cumina on 20 nuoresta koostuva Suomen 

Lähetysseuran musiikkiryhmä, joka esittää 
mukaansatempaavaa gospelmusiikkia niin 

Suomesta kuin eteläisestä Afrikastakin.
Kesän kiertueella on mukana nuoria kristittyjä 

muusikoita ympäri Suomen, jotka haluavat 
levittää evankeliumin ilosanomaa yhdessä 

laulaen, soittaen ja tanssien.
Cumina – ihmisten iloksi ja Jumalan kunniaksi!

Kansan-
laulukirkko 

Pihlajarannassa 
sunnuntaina 7.6. 

klo 13. 
Tervetuloa!

Matkan hinta 75 € sis. mat-
kan, kahvin, ruokailun ja li-
put kahteen kon-
serttiin sekä va-
kuutuksen. 
Matkalle ote-
taan 40 osal-
listujaa, ilm. 
15.6. men-
nessä Leena 
Mikkoselle, p. 
040 7543 151, 
leena1.mikko-
nen@pp.inet.fi, Jark-
ko-kanttori, p. 0400 487187.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perinteisiä lasten kesäker-
hoja järjestetään Kiimingissä 
Kirkkopirtillä ja Jäälissä Jää-
lin kappelilla. Kesäkerhoon 
ei tarvitse ilmoittautua en-
nakkoon, vaan ilmoittautu-
minen tapahtuu paikanpääl-
lä lasta tuotaessa ja toimin-
ta on maksutonta. Kesäker-
ho toimii arkipäivisin 1.–12.6. 
välisenä aikana Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin kappelilla. Tällä 
aikavälillä voitte valita joko 
aamu- tai iltapäivän ryhmän 
(pe 12.6. vain aamupäivän 
ryhmät kokoontuvat). Aamu-
päivän ryhmä kokoontuu klo 
9–11.30 ja iltapäivän ryhmä 

klo 12.30–15. Kesäkerhoon 
voivat osallistua lapset, jotka 

ovat syntyneet vuo-
sina 2008–2011.  

Omat eväät mu-
kaan.  Toimin-
nasta vastaa-
vat seurakun-
nan lastenoh-
jaajat sekä nuo-

ret avustajat.  
Kyselyihin vastaa-

vat lastenohjaajat p. 
040 7431 902 (Kirkkopirt-

ti) ja p. 0400 835 374 (Jäälin 
kappeli).  
Kesäkahvila aloittaa toi-
mintansa perhekerhojen ja 
-kahviloiden jäätyä kesätau-
olle. Kesäkahvila toimii 1.–
12.6. klo 9–11.30 Jäälissä Jää-
lin kappelin nuorisotilassa ja 
Kiimingissä Vanhan koulun 
lähimmäisen tuvalla (os.Kir-
konniementie 6). Kesäkahvi-
la on kohtaamispaikka kahvi-
kupposen äärellä. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 7.6. klo 
12 laulutuokio ja päiväseurat 
ry:llä, Pekka Aittakumpu, su 
14.6. klo 17 seurat ry:llä, Lau-
ri Kaikkonen, Erkki Ilvesluo-
to.

Suvilinnun laulut 
-jumalanpalvelus 
sunnuntaina 14.6. klo 13 Koitelin tapahtumalavalla. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, kanttorina Sari Wallin.
Tule laulamaan suvivirttä Koitelin kauniin luonnon 
keskelle! Jumalanpalveluksen jälkeen on 
mahdollisuus nauttia kirkkokahvit Tunnelmatuvassa.

Lauluja Suomesta -konsertti 
tiistaina 23.6. klo 19 seurakuntakeskuksessa
Kuoro ja soitinyhtye, johtaa Paulus Kälkäjä.
Solistit: Joonas Vatjus, Paulus Kälkäjä. Yhteislaulua.

Nuotioillat 
joka toinen keskiviikko kello 18–20. Kaikille avoimen 
illan ohjelmassa on yhteislaulua, hartaushetki, iltakahvit 
ja makkaranpaistoa. Oman tuolin voi ottaa mukaan. 
Nuotioiltaa kanssanne viettää pappi, kanttori ja 
diakoniatyöntekijä Haukiputaan seurakunnasta.
10.6. Seurakuntakeskuksen ranta, Kirkkotie 10
24.6. Onkamon uimaranta, Koivurannantie 13
8.7. Kurtinhauta, Luotsiasemantie 83
22.7. Kalimenkylä, Kalimenkyläntien ja 
Yläkalimentien risteyksen läheisyydessä
5.8. Kellonhovi, Kellonhovinkuja
19.8. Onnela, Saarikankaantie 5

Haukiputaan kirkossa ja srk-keskuksessa 
torstaisin klo 20 juhannukselta elokuun loppuun

18.6. srk-keskus, Johanna Kropsu sopraano   
ja Tetyana Kushniruk piano.

25.6. kirkko, Christian Ahlskog urut.
2.7. kirkko,  Heikki Rainio tenori ja    

Hannu Niemelä urut.
9.7. kirkko,  Petri Komulainen käyrätorvi,   

Harri Lidsle tuuba ja Jan Lehtola urut.
16.7. kirkko, Seeli Toivio sello ja Elias Niemelä urut.
23.7. kirkko, Anne-Mari Kanniainen harmonikka.
30.7. kirkko, gospelmuusikko Iina Palokangas laulu  

ja Alisa Ojanen piano.
6.8. srk-keskus, Merikosken Laulu, johtaa Marita 

Kaakinen.
13.8. kirkko, Vaskikvartetti Owla: Arja Ollila 

trumpetti, Sauli Orbinski käyrätorvi, 
Yuriko Aihara-Kangas pasuuna, 
Juha Pisto tuuba ja Nathan Archer 
lyömäsoittimet. 

20.8. srk-keskus, Sinikka Holma-Peets piano.
27.8. srk-keskus, Kaukametsän Kamarikuoro,   

johtaa Juha Mikkonen.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Tervetuloa!

Haukiputaan seurakunnan musiikkityö
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Sunnuntaina 7.6.
Messu klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Erja Järvi, avustaa Juha vähäkangas, 
kanttorina Ilkka Järviö.
Kolehti Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallituksen kautta. 

Konfirmaatiomessu (Maikkula 1) klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Toimittaa Kimmo Kieksi, avustavat Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, Kaisa Janger, kanttorina Riitta Piippo.
Kolehti Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallituksen kautta.  

Konfirmaatiomessu (Vaellusrippikoulu) klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Juha Kivirasi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallituksen kautta. 

Konfirmaatiomessu (päiväkoulu 2) klo 14, 
Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, avustavat Anu Kontio, 
Tiina Siloaho, Katja Ylitalo, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti Mosambikin pääkaupungissa Maputossa sijaitsevan 
Xhikhelenin alueen asukkaiden yhteisöperusteisen laina- ja 
säästöohjelman tukemiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.  

Konfirmaatiomessu (Maikkula 2) klo 14, 
Kastellin kirkko. 
Toimittaa Kimmo Kieksi, avustavat Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, Kaisa Janger, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti Mosambikin pääkaupungissa Maputossa sijaitsevan 
Xhikhelenin alueen asukkaiden yhteisöperusteisen laina- 
ja säästöohjelman tukemiseen Kirkon Ulkomaanavun 
kautta. Ohjelmalla autetaan Xhikhelenin yhteisön kaikista 
hankalimmassa ja köyhimmässä asemassa olevien perheiden 
mahdollisuuksia toimeentuloon ja sitä kautta muun muassa 
lasten ja naisten koulutukseen. 
 
Lauantaina 13.6.
Konfirmaatiomessu (erityisrippikoulu) klo 13, 
Kastellin kirkko. 
Toimittaa Elina Hyvönen, kanttorina Taina Voutilainen. 

Sunnuntaina 14.6.
Messu klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton, avustaa Anu Kontio, 
kanttorina Ilkka Järviö. 

Konfirmaatiomessu (Maikkula 3) klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Toimittaa Esa Nevala, avustavat Jenni Koskenkorva, 
Simo Ollikainen, Katja Ylitalo, kanttorina Riitta Piippo. 

Messu klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton, avustaa Anu Kontio, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kolehti lähetystyöhön suomen Lähetysseuran 
kautta teemalla "Evankeliumi muuttaa maailmaa paremmaksi 
lapsille ja nuorille". Kolehti käytetään seurakuntien lapsi- ja 
nuorisotyöhön Etiopiassa, Tansaniassa, Senegalissa ja Virossa. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Hengelliset tilaisuudet
Katso messut erillisestä il-
moituksesta. 
Raamattupiiri Karjasillan 
kirkko ke 10.6. klo 18. 

Harrastukset ja kerhot
Diakoniapiknik ma 15.6. klo 
18, Lämsänjärven leirikeskus. 
Ks. ilmoitus.

Hyväntuulisella 
piknikillä levitetään 
viltit rannalle, 
nautitaan eväitä, 
tavataan toisiamme 
ja kuunnellaan 
hyvää musiikkia. 
Ohjelmassa myös 
muotinäytös ja 
pientä liikuntaa. 
Eväskorin 
herkkuineen voit 
ottaa halutessasi 
mukaan kotoa. 
Yhteisesti 
tarjolla muurinpohjalättyjä ja 
hiillosmakkaraa.
Ota oma viltti mukaan! Kesäpiknikille ovat kaikki tervetulleita yksin ja 
yhdessä. Piknikillä omien eväiden syönnin lomassa voit paistella makkaraa, 
kuunnella ja osallistua musisointiin sekä pelata pihapelejä. Kääntääköhän 
muotinäytös katseemme tulevan hellekesän kuumiin uutuuksiin vai näemmekö 
muistoja menneisyydestä? Tule katsomaan! Yhteinen iltamme päättyy suureen 
sisaruspiiriin. Sateen sattuessa piknik siirtyy pihalta sisälle. Sinua odotetaan!

Apua ja tukea
tarvitseville 

Diakonian avustusvastaan-
otot on kesän aikana kes-
kitetty Karjasillan kirkol-
le. Ajanvaraus taloudellisis-
sa asioissa maanantaisin klo 
9–11, p. 044 3161 579. 
Kirkkokyytiseteliä voi pyy-
tää Karjasillan seurakunnan 
työntekijöiltä.
Kaipaatko kotiapua? Karja-
sillan nuorten lähetysmat-
karyhmä voi auttaa. Ks. il-
moitus.

Ilmoittaudu päiväkerhoon
syksylle 2015
Karjasillan seurakunnassa päiväkerhot kokoontuvat
• Kastellin kirkolla (Töllintie 38)
• Karjasillan kirkolla (Nokelantie 39)
• Maikkulan kappelilla (Kangaskontiontie 9) sekä
• Pyhän Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8).

Päiväkerho on tarkoitettu 3–5- vuotiaille lapsille.
Syksyllä kerhon aloittavien lasten tulee olla täyttänyt 
kolme vuotta heinäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, p. 040 5747 108
Lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläinen, 
p. 040 5747 109
(sähköposti on etunimi.sukunimi@evl.fi)

Karjasillan seurakunta / varhaiskasvatus  

Eläkeläisten kesäkerhot 
Maanantaisin
8.6., 6.7., ja 3.8. klo 12 Maikkulan kappelilla ja 
13.7. klo 13 Caritas-kodilla
Tiistaisin
14.7. ja 18.8. klo 13 Kaukovainion kappelilla ja 
21.7. klo 14 Höyhtyän palvelutalolla
Torstaisin
25.6., 23.7. ja 20.8. klo 13 Kastellin kirkolla ja
11.6., 2.7, 16.7. ja 30.7. klo 12 Kaakkurin kirkolla 
sekä 9.7. ja 13.8. klo 13 Karjasillan kirkolla. 

Kaipaatko kotiapua? 
- Karjasillan nuorten 
lähetysmatkaryhmä voi auttaa 

Haravointia • Ikkunanpesua • Siivousta

Tarvitko jonkun, joka auttaisi? Voit kysyä apua 
nuorten lähetysmatkaryhmästä Karjasillalta. 
Asiakas huolehtii asianmukaisista siivous- ym. 
aineista ja tarvikkeista.  2 nuorta/ tunti 20 €. 
Soita p. 040 0940 568 / Lydia Karhunen.

Diakoniapiknik
maanantaina 15.6. klo 18 Lämsänjärven leirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2).
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Jumalanpalvelukset

Ohjelmassa mm. vapaata 
seurustelua, virkistävää kahvia 
ja piristävää kahviseuraa. 
Olet tervetullut yksin ja yhdessä! 
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Olette kai lukeneet?
Eli miten lähetystyö edistää lukutaitoa. 
Näyttely Oulunsalon kirjastossa 2.–29.6. 
aukioloaikoina. Näyttelyssä kuvataan 
neljän esimerkin avulla, millä tavoin 
Oulun ev.lut. seurakuntien lähetystyö 
edistää lukutaitoa eri puolilla maailmaa 
Kambodzhasta Angolaan.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
 90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
1.6.–31.8. ma–ke 
klo 9–11.

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 4.–18.6.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 10, Oulujoen kirkko.  Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
saarna Riitta Kentala, kant-
torina Lauri Nurkkala. Hintan 
1 ryhmän kofirmaatio. 
Messu su 7.6. klo  12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 7.6. 
klo  10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Jaakko Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
7.6. klo 18, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
Jaakko Rahko. 
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Satu Saarinen, avus-
taa Sanna Nissinen ja Juha 
Lallukka, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Päivärippikoulun 
konfirmaatio. 
Messu su 14.6. klo 12, Tur-

kansaaren kirkko.  Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala.
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10, Yli-Iin kirkko.  Toimit-
taa Pertti Lahtinen, avustaa 
Olavi Isokoski, kanttorina An-
ja Hyyryläinen. Päivä- ja leiri-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

rippikoulun konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo  13, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, avustaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläi-
nen. Päivä- ja leiririppikou-
lun konfirmaatio. 

Harrastukset ja kerhot
Kesäkerho to 4.6.  klo 13, Yli-
Iin seurakuntatalo.  
Suvenjuhla to 4.6. klo 17, 
Myllyojan asukastupa, Joki-
varrenpolku 5.  
Eläkeläisten kerho ma 8.6.  
klo 13, Sanginsuun seura-
kuntakoti.  
Eläkeläisten kerho ti 9.6.  klo  
13, Hintan seurakuntatalo.  
Eläkeläisten kesäkerho to 
11.6. klo 13, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Kesäkerho ke 17.6. klo 13  
Ylikiimingin seurakuntatalo.  

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu (päivä-
koulu) su 7.6. klo 10 Oulunsa-
lon kirkko. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, avustaa Jussi Savihar-
ju, kanttori Eeva Maija Sorvari.
Hartaus ke 10.6. klo 13.30, 
Salonkartano, Minna Salmi. 
Messu su 14.6. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Min-
na Salmi, avustaa Aleksi Päk-
kilä, kanttori Taru Pisto. 
Hartaus ke 17.6. klo 13.30, 
Salonkartano, Petri Sato-
maa. 
Hartaus to 18.6. klo 11.30, 
Teppola, Petri Satomaa. 

Harrastukset ja kerhot
Varkkareiden kesäpäivät 
1.–4.-luokkalaisille ma–pe 
1.–12.6. klo 9–15 Repussa, 
kts. ilmoitus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Kesän perhe- ja parkkikerho 
Vattukujalla ti 9.6., to 11.6, ti 
16.6. klo 9–11.30.
Kesäkerhot 4–5 -vuotiail-
le Vattukujalla ma 8.6. klo 
9–11 ja 12–14, ti 9.6. klo 12–
14, ke 10.6. klo 12–14, to 11.6. 
klo 12–14.
Perheiden ulkoilupäivä Um-
pimähkässä su 14.6.  klo 12-
16, kts ilmoitus. Yhdessä iloi-
ten, luonnosta nauttien! 

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Kirkonkylä: Su 7.6. seu-
rat ry:llä klo 16, Kalevi Haa-
palahti, Olavi Korkiakos-

Suvenjuhla 
torstaina 4.6. klo 17 
Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5. 
Ohjelma: klo 17 Kahvitarjoilu, karkkiarvaus, arpoja, mu-
siikkia ja tarjouslippuja Yrjänäisen puutarhalle. Klo 18 
Puheita, runoja ja musiikkia, yhteislauluja. Mido-lapsi-
kuoro esiintyy. Suvenjuhlan jälkeen on mahdollisuus tu-
tustua Yrjänäisen pihapiirissä opastetusti Suomen kent-
tätykistön ensimmäisten laukausten muistomerkkiin ja 
asekätkennän purkautumisen alkupisteeseen. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy. Parkkipaikkoja on rajoitetusti. Jos 
mahdollista, tule mieluummin pyörällä tai kävellen. 
Järjestäjä: Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmä, Yrjä-
näisen puutarha, Hintan Martat, Tuvan seniorisoittajat.  

Maakirkot: 
Maalismaan koululla su 21.6. klo 10. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, kanttorina Anja Hyyryläinen 
ja Uumassa, Ylikiiminki su 21.6. klo 13. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, kanttorina Anja Hyyryläinen.

Kesäillan musiikkia
torstaina 11.6. klo 20–21, Ylikiimingin kirkossa. 
Esiintyjänä jousitrio, johon kuuluvat Riina 
Salminen, viulu, Johanna Tuikka, alttoviulu 
ja Laura Kangas, sello.  Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €. 
Tervetuloa! Lue lisää s. 14.

Oulujoen kirkko on avoinna 
kesäaikana tutustumista varten kesäillan 
musiikkihetkien aikana 25.6., 9.7., 23.7. ja 6.8. 
klo 17–20. Muina aikoina sopimuksen 
mukaan. Yli-Iin ja Ylikiimingin kirkko 
on avoinna arkisin sopimuksen mukaan.

Lähetysilta Sirulla ja Hannulla
tiistaina 9.6. klo  18,  Meijerinranta 2,Ylikiiminki. 
Illassa mukana kirkkoherra Satu Saarinen. 
Tuotto Vienan-Karjalan työn hyväksi. Tervetuloa! 

Jorma Panulan Peltomiehen rukous
tiistaina 16.6. klo 20, Ylikiimingin kirkossa.  
Jorma Panulan säveltämän teoksen Peltomiehen rukous 
esitettävät Elja Puukko, laulu, lauluyhtye Konsonanssi 
valmennus Virve Karen ja soitinyhtye, johtaa Ville Man-
kinen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu 10 €. Tervetuloa!

Perheiden ulkoilupäivä 
sunnuntaina 14.6. klo 12–16 
Umpimähkän leirikeskuksessa.
Iloitaan yhdessä ja nautitaan luonnosta. 
Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut ja keksit
Kodassa on tulet, ota omat makkarat mukaan. 
Saunomismahdollisuus.
Vapaata yhdessäoloa ja uusiin ihmisiin tutustumista 
luonnonkauniissa Umpimähkän leirikeskuksessa.

Varkkareiden kesäpäivä 
1.–4.-luokkalaisille Repussa

Kesäkuussa
ma–pe 1.–12.6.  klo 9–15

Heinäkuussa 
ma–pe 13–17.7. klo 9–15
ma–pe 20.–24.7. klo 9–15

Monenlaista tekemistä yksin ja yhdessä. 
Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua, vaan 
tulemalla aamu yhdeksältä Reppuun pääsee 
mukaan. Ohjaajina Kirsi ja Erika, sekä isosia. 
Päivän aikana tarjoamme kevyen välipalan.

Lisätietoja Kirsiltä, p. 040 772 0373 ja 
Erikalta p. 044 788 3903.

Juureva 
teemailta 
ke 10.6. klo  18  Oulu-
joen pappila. Oulujoki 
-viereisemme virtaa. Al-
kuhartaus ja kahvitarjoi-
lu. Heikki Pesämaa alus-
taa aiheesta Lohi, ter-
va ja meri. Tule mukaan 
juttelemaan, kertomaan 
ja kuulemaan.
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Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa klo 9–11. p. 
040 7033 690 tai samaan ai-
kaan käymällä paikanpääl-
lä Hintan seurakuntatalol-
la. Muissa asioissa voit ottaa 
yhteyttä oman alueen dia-
koniatyöntekijään.

Kyläkamari 
ma 8.6. ja 15.6. klo 11 Museolla.
Punaisen Ristin Terveyspointti  kyläkamarissa ma 8.6. 
klo 11–14 ja ma 15.6. klo 11–14. Hyvinvointiin ja tervey-
teen liittyvää neuvontaa ja ohjausta, mm. verenpai-
neen mittausta ja diabetesriskikartoitusta jne. Terve-
ysalan ammattilaisia paikalla.

Kesäillan sävelhartaus

On kaunis synnyinmaamme
keskiviikkona 17.6. klo 19 Oulunsalon kirkossa

Cantio Laudis -kuoro, johtaa Olli Heikkilä. 
Hartauspuhe Petri Satomaa. Tervetuloa!

Kotiseutu-
tapahtuma
Päivikin päivät
tiistaina 16.6. klo 18 
Oulunsalon museoalueella.
Kanteleen soittoa, Uuden 
Äänen pienoiskonsertti, 
yhteislaulua jne. Väliajal-
la myytävänä muurinpoh-
jalättyjä ja kahvia.

ki. Seurat 14.6. klo 16 Antti 
Lääkkö ja Hannu Jaakkola. 
Salonpään ry: Su  7.6. seu-
rat ry:llä klo 16. Pe 19.6. ju-
hannusseurat ry:llä klo 19. 

Tonkkatorstai
Myytävänä kenttäkeitti-
mellä keitettyä lohikeit-
toa torstaina 18.6. klo 12 
alkaen toimitalon pihas-
sa. Keittoa mahdollista 
ostaa paikanpäällä syötä-
väksi tai kotiin vietäväk-
si, lämmönkestävä astia 
mukaan. Hinta 2€/lauta-
nen tai 5€/l. Tuotto dia-
koniatyölle.

La 20.6. juhannusseurat ry:llä 
klo 16. Su 21.6. juhannusseu-
rat ry:llä klo 16.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Riitta Lou-
helainen, avustavat Anu Oja-
la, Matti Ketola ja Lea Aliora-
vainen, kanttorina Katri Sip-
pola.
Messu su 7.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Niilo Pesonen, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Anna Käl-
käjä.  
Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Päivi Jussila, avustavat Jonna 
Piirainen, Terhi-Liisa Sutinen 
ja Sallamari Hyrkäs, kanttori-
na Tommi Hekkala. 
Iltamessu su 7.6. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Katri Sippola. 
Käytössä alkoholiton ehtool-
lisviini.
Viikkomessu ke 10.6. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Anna Kälkäjä. 
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Pasi Kurik-
ka, avustavat Marika Alakop-
sa ja Jonna Piirainen, kantto-
rina Katri Sippola. 
Messu su 14.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina An-
na Kälkäjä.  
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
tavat Pekka Jarkko, Tuulikki 
Ståhlberg, Atte Tolonen ja 
Mikko Keskinen, kanttorina 
Tommi Hekkala.  
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
tavat Pekka Jarkko, Tuulikki 
Ståhlberg, Atte Tolonen ja 
Mikko Keskinen, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
14.6. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli, Yliopistokatu 7. Toi-
mittaa Ari Savuoja. 
Iltamessu su 14.6., klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Anna Käl-
käjä. 
Viikkomessu ke 17.6. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jonna Piirainen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kesäkerhot. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Naisten illat Hietasaares-
sa ke 17.6. klo 18–20, Hieta-
saaren leirikeskus. Ks. ilmoi-
tus s. 15. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Puistopyhäkoulu ke 17.6. klo 
13, Nallikarinpuiston leikki-
puisto. Ks. ilmoitus.
Nallekahvila to 4.6., 11.6. 
ja 18.6. klo 10. Sisäänkäyn-
ti Tuiran kirkon takaa ovesta 
"Telakka". Lapsiperheiden 
Nallekahvila yhdessäolon ja 
kahvittelun merkeissä. Ter-
vetulleita ovat vanhemmat, 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Puistopyhäkoulu 
keskiviikkona 17.6. klo 13

Nallikarinpuiston leikkipuistossa. 
Puistopyhäkoulussa hiljennymme leikkien 

lomassa kuulemaan Taivaan Isästä, leikimme, 
laulamme ja puuhailemme yhdessä noin 

puolen tunnin ajan. Sadevaraus.
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kummit, isovanhemmat lap-
sineen. Tarjolla pullaa, kah-
via, teetä ja mehua. Mahdol-
lisuus jutteluun ja seuruste-
luun toisten aikuisten ja las-
ten kanssa.  

Juhannusjuhlat 
perjantaina 19.6. klo 18 Koskelan seurakuntakodissa. 

Ohjelmassa mm. seurat, yhteislaulua, 
kahvitarjoilu ja yhdessäoloa. 

Mukana Pasi Kurikka, Terhi-Liisa Sutinen ja 
Elina Harjukelo sekä Tuiran seurakunnan 

missionuoret. 
Tervetuloa koko kansan juhannusjuhlaan! 

Vapaaehtoisia tarvitaan perjantaina klo 16 
alkaen mm. penkkien järjestelyyn, kahvitarjoilussa 

auttamiseen  sekä loppusiivouksessa. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.

Syysretki 
Tievatuvalle 

1.–5. syyskuuta Saariselällä.

Koe lapin ruska ja patikoi Saariselän 
tunturimaisemissa. 

Retken hinta on 345 €, sisältäen matkat, 
majoituksen, ruuat (aamupala, retkieväät, 

päivällinen) ja tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Majoitus Tievatuvalla, hyvätasoisessa 

Kurssitievassa, 2h huoneissa, 
joissa oma wc ja suihku. 

Retken järjestää Tuiran seurakunta 
ja matkassa mukana Tuulikki Ståhlberg 

ja Pekka Jarkko.

 Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
tuulikki.stahlberg@evl.fi,  p. 040 5747 082.
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Koskelan kesäkahvila avoinna 
1.6.–31.7. maanantaista perjantaihin klo 11–16

Koskelan seurakuntakodilla tapahtuu kesällä! 
Niin aikuiset kuin lapsetkin ovat tervetulleita 

viettämään aikaa kesäiseen kahvilaamme. 
Aurinkoisina päivinä vietetään aikaa ulkona touhuten 
ja sateisella säällä on ohjelmaa askartelun ja pelailun 
merkeissä sisällä. Tarjolla kahvilassamme on nuorten 

leipomaa pullaa ja kahvia edullisella hinnalla. 
Pihapiirissä partioaitassa on kesällä kirpputori. 

4.6. Lasten runohetki klo 12 eteenpäin
5.6. Urheilupäivä klo 13–15

8.6. Partioleikkejä ja toiminnan esittelyä klo 14–16
9.6. Käsityökahvila

10.6. Kiinnostaako tanssi? Show- ja jazztanssin 
harrastajat opettavat lapsille liikkeitä ja 
koreografiaa klo 13–14. Mukaan kaikki 

vasta-alkajista taitureihin!
11.6. Juttutupa klo 11 eteenpäin

12.6. Sanataidetta 
klo 12 eteenpäin

Tapahtumia päivitetään facebookiin, 
katso lisää: 

facebook.com/koskelankesa

Eläkeläisten kesäkerhot 
Eläkeläisten kesäkerho to 4.6. klo 13 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Ohjelmallinen kesäkerho, jossa ohjelmaa, 
yhteislaulua, kahvittelua. Mukana Paula Mikkonen ja 
Mikko Ylävaara.
Kesä-Juttutupa to 11.6. klo 11 Koskelan seurakunta-
kodissa. Tule toisten joukkoon juttelemaan ajankoh-
taisista asioista ja laulamaan kesäisiä lauluja. Kokoon-
numme Koskelan seurakuntakodin pihalla ja laulamme 
nuotiopaikalla. Hartauden pitää Petteri Tuulos.
Eläkeläisten kesäkerho to 11.6. klo 13 Tuiran kirkos-
sa. Kerhossa yhteislaulua, ohjelmaa, kahvittelua ja kes-
kustelu. Mukana Paula Mikkonen ja Mikko Ylävaara.
Eläkeläisten kesäkerho to 18.6. klo 13 Koskelan seu-
rakuntakodissa. Tule viettämään kesäinen päivähet-
ki Koskelan kauniissa pihapiirissä. Kesäkerhossa ohjel-
maa, kahvittelua, pihapelejä ja yhteislaulua. Mukana 
Paula Mikkonen ja Mikko Ylävaara.  

Varhaiskasvatuksen kerhotarjontaa 
Tuiran seurakunnassa 2015–2016
Päiväkerhot:
• Palokan seurakuntakodilla (Parkettitie 3)
 ma klo 9-11.30, ti 12–14.30 & to 9–11.30. 
• Koskelan seurakuntakodilla (Koskelantie 86)
 ma klo 9–11.30 & to klo 9–11.30.
• Pyhän Tuomaan kirkolla (Mielikintie 3)
 ti 9–11.30 & pe 9–11.30 

Pikkukoulu:
• Pyhän Luukkaan kappelilla (Yliopistokatu 7)
 ti 9–12, to 13–16 & pe 9–12.

Päiväkerhot ja pikkukoulu ovat Tuiran seurakun-
nan varhaiskasvatuksen järjestämää kerhotoimintaa 
3–6-vuotiaille lapsille. Kerholaisen tulee olla täyttänyt 
kolme vuotta heinäkuun loppuun mennessä. Toimin-
taa ohjaavat koulutetut lastenohjaajat. Ryhmät ovat 
perheille maksuttomia. Pikkukoulussa lapsi käyttää 
Oulun kaupungin palvelusetelin. 
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella vs. lapsityönoh-
jaaja Sanna Tervolta sanna.tervo@evl.fi tai 040 5747 
106. (Lomalla 29.6.–2.8.) Tervetuloa mukaan! 
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Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0396 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Rauhanyhdistys: 
Kestilä: Nuotioilta pe 5.6. klo 
19 ry:llä. Seurat su 7.6. klo 12 
ry:llä, Hannu Ojalehto ja Jou-
ko Limma. Nuotioilta pe 12.6. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 14.6. 
klo 19 ry:llä. 
Pulkkila: Seurat la 6.6. klo 
19.30 ry:llä. Seurat su 14.6. 
klo 13 ry:llä, Hannu Tuohi-
maa ja Torsti Vuorma. 
Pyhäntä: Seurat su 7.6. klo 
16 ry:llä, Ismo Iso-Heiniemi 
ja Martti Nuorala. Hartaus su 
14.6. klo 11 Nestorissa. Seu-
rat su 14.6. klo 16 ry:llä, Vesa 
Pirnes ja Tuomas Oikarinen. 
Rantsila: Seurat su 7.6. klo 17 
ja klo 18.30 srk-talossa.

Erityisdiakonia

SMenot Oulun seurakunnissa 4.–18.6.2015

Lähetys

Siipi kesälomalla 1.6. alkaen.

 
Kastettu: 
Waltteri Sisu Sebastian 
Filppula (Piippola), 
Taneli Veikko Kalevi 
Pellikka (Pyhäntä)

Vihitty: 
Sauli Aaroni Kortetjärvi 
ja Sylvia Katariina Ervasti 
(Pyhäntä), 
Sami Aappo Tapani 
Rytilä ja Heidi Marika 
Kankaanpää (Rantsila)

Kuollut: 
Ester Elisabet Mikkola
e. Ranto 93 (Piippola), 
Yrjö Samuli Rasinkangas 
86 (Kestilä), 
Asser Uolevi Junttila 
81 (Rantsila) 

Kansainvälisyys – In English
Worship Service in English on 7th of June at 4 pm. in St. 
Luke’s chapel, Yliopistokatu 7.
Englanninkieliset seurat su 7.6. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli, Yliopistokatu 7.
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
14.6. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7.
Tuttu messu kansainvälisellä mausteella englanniksi. 
Kaksikielinen pyhäkoulu messun aikana. Kirkkokahvit.
Communion Service in English (sermon also in Finnish), 
on 14th of June at 4 pm. in St. Luke’s chapel, address Yli-
opistokatu 7. Weekly gathering for international peop-
le. Sunday school for children, coffee fellowship.

Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 7.6. klo 14.30 Kiurul-
la, Ketokuja 28.
Kaverikerhon kesäkerho ke 
10.6. klo 10 alkaen kirkolla. 
Omat eväät mukaan.

Kuollut: 
Raimo Vuorinen, 74.

KUULOVAMMAISET
Kotikaupungin opastettu kiertoajelu viittomakielisil-
le ja kuulovammaisille to 4.6. klo 17. Lähtö Kirkkoka-
dulta Oulun kaupungintalon edustalta. Luvassa tietoa 
kotipaikkakunnan historiasta ja nykypäivästä opaste-
tulla 2,5 tunnin kierroksella Oulun alueella. Kuurojen ja 
kuulovammaisten kesätoiminta alkaa opastetulla kier-
toajelulla Oulun eri paikkoihin tutustumalla. 2,5 tuntia 
kestävä kiertoajelu tulkataan viittomakielelle. Kierto-
ajelu on maksuton. Illan päätteeksi menemme omakus-
tanteiselle kahville kahvila Biskettiin.

Sanajumalanpalvelus 
su 7.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Kalajo-
en kirkkokuoro ja mies-
kuoro avustavat. 
Konfirmaatiomessu 
su 14.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

 
 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa  
(Hietasaarentie 19) 
1.6.–26.6.2015 arkisin klo 10–15

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 
(Hiihtomajantie 2)
4.6.–30.7.2015 arkisin klo 10–15

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille  
oululaisille lapsille (synt. 2005–2008). 
Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, 
ohjattua toimintaa, leikkejä, askartelua, pelaamis-
ta ja retkeilyä. Osallistuminen lastenpäiville on 
ilmaista. Mahdollisista retkistä peritään erillinen 
maksu. Lapset saavat päivittäin aterian. 
Varaa ennakkoon oma(t) lastenpäiväviikkosi 
(ma–pe) edellisen viikon torstaihin mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat. Ilmoit-
taudu erikseen jokaiselle haluamallesi viikolle. 
Ilmoittautuminen alkaa 4.5.2015. 
HUOM! Lämsänjärven lastenpäiville voi ilmoit-
tautua myös paikan päällä, lastenpäivien aikana 
mikäli tilaa on.
Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä: lastenohjaaja 
Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi tai lapsityönoh-
jaaja Sanna Tervo, sanna.tervo@evl.fi
Lisätietoa Lämsänjärven lastenpäivistä: lapsityön-
ohjaaja Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi tai 
lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen, 
mari.jaaskelainen@evl.fi.

Kesäkahvila, Cafe krypta 
ja pieni käsityöpuoti  
Oulun tuomiokirkon krypta. 

Avoinna ma–to klo 10–20, pe klo 10–15 
(juhannusaattona suljettu).
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Olli Kankaan 
syntymäpäivä-

juhla 
sunnuntaina 14.6. 

klo 13 alkaen 
seurakuntasalissa. 

Kukkien ja lahjojen 
sijaan päivänsankari 
toivoo muistamiset 

Hailuodon seurakunnan 
musiikkityölle. 

Seurakunnan tilinumero: 
FI36 5030 0720 0046 65.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kesätoimintaa 
voi ilmoitella ja seurata Facebookissa ryhmässä 
”Kristitty kesä 2015”!
Julkinen tiedotuskanava kaikille luettavaksi! Liity 
ryhmään, jos haluat julkaista! Kuumaa kesää kaikille!

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Pyhien tanssien retriitti 
Mallorcalla 1.– 8. syyskuuta 
Syyskuun alun auringon lämpö, meren läheisyys ja ma-
japaikan, jesuiittojen talon Son Bonon rauha tarjoavat 
puitteet hiljentymiseen, lepoon ja suosituksi tulleisiin py-
hiin tansseihin. Pääkaupunki Palma nähtävyyksineen 20 
minuutin bussimatkan päässä.
Matkan hinta n. 1100 € (sisältää lennot Helsingistä, bussi-
kuljetukset, täysihoidon, pyhien tanssien ohjauksen, ret-
kipäivän, oman huoneen (wc, suihku).
Järjestäjät/ Ilmoittautumiset/tiedustelut:
Ekumeenisen Karmeliittayhteisön sisar  
Hannele Kivinen de Fau CEI  +358 40 5798 771
Oulujoen seurakunnan kirkkoherra  
Satu Saarinen +358 40 5567 840
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu  4.–18.6.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna viikon 
23 rippileirin vuoksi. Puhelin 
päivystää leirillä, 044 7750 
600.
Rippileiri Taivalkoskella 1.–
5.6. Konfirmaatiomessu su 

Sanajumalanpalvelus su 
7.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö.
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen, kuoro ja tiimi 
avustaa.

Jumalanpalvelukset
Messu su 7.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit uuden seurakuntapastorin kanssa seura-
kuntatalossa. 
Messu su 7.6. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit uuden seurakuntapastorin kanssa seu-
rakuntatalossa. 
Iltakirkko su 7.6. klo 19 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Ahti Myllykoski, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 14.6. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 14.6. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.

14.6. klo 12.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
9.6. klo 18 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 10.6. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 10.6. 
klo 18.30 srk-talossa.
Varhaisnuorten leiri, Päi-
väleirit 0.–4.-luokkalaisil-
le, Lasten ja nuorten kesä-
leiri 2. luokkalaisille ja siitä 
isommille ks. ilmoitus.
Tulossa: Pitkäaikainen sunti-
omme Hilkka Haaraniemi jää 
eläkkeelle heinäkuun alussa. 
Hilkan lähtökahvit juodaan 
Varjakassa rantakirkon su 
21.6. klo 13 yhteydessä.

Lumijoen kirkko on tiekirk-
kona heinäkuun ajan joka 
päivä klo 11–16.
Soi, yötön yö! Lumijoen 
kirkkokonsertti ti 30.6. klo 
21 kirkossa. Kirkkoon vapaa 
pääsy, ohjelma 15 €. 
Rauhanyhdistys: Su 7.6. klo 
17 seurat ry:llä. Pe 12.6. klo 
19 nuotioiltaseurat.

Koko perheen 
luontoaamu

lauantaina 6.6. Kivijärven lintutornilla Pyhännällä. 
Havainnoidaan yhdessä lintuja ja keskustellaan 

muustakin luontoon liittyvästä. 
Tilaisuudessa lyhyt hartaushetki, kahvitarjoilu 

ja mahdollisuus makkaranpaistoon. 
Lähtö Piippolan kirkon parkkipaikalta klo 8, 

paluu noin klo 11.  Järj. Piippolan kappelineuvosto

Seurakuntaretki 
tiistaina 9.6. Taivalkoskelle. 
Tutustumme Kalle Päätalon kotiin ja käymme Jalavan 
kaupassa. Retken hinta 40 €, sisältää matkan, ruokai-
lun Saijassa ja pääsyliput. Pysähdyspaikoissa kahvit 
omakustanteisesti. Ilmoittautumiset viimeistään pe 
5.6. p. 040 5528 989 kirkkoherranvirasto. 
Ajoreitti: Kestilän kirkon parkkipaikka klo 8, 
Piippolan kirkon 
parkkipaikka klo 
8.20, Pulkkila 
srk-talo klo 8.30 
ja Rantsilan srk-
talo klo 9. 

Varhaisnuorten leiri 
3.–6.-luokkalaisille 9.–11.6. Siikajoen vanhassa pappilassa. Kaikenlaista 
leiriohjelmaa: pelejä, musiikkia, hassuttelua ja raamiksia. Mukaan makuupussi, 
lakana, tyynyliina, saunakamppeet, Raamattu. Hinta 15 €, sisarukset 10 € / hlö. 
Ilmoittautuminen 5.6. mennessä sinikka.harkonen@edu.lumijoki.fi tai soita/ 
tekstaa arkisin klo 16–17, p. 044 5037 080. Lähtö Lumijoen Salen edestä klo 11. 
Lisätietoja: Niko Seppä, p. 040 9620 891.

Päiväleirit 
0.–4.-luokkalaisille ma 15.6 ja ti 16.6. klo 10–14. Ohjelmassa makkaranpaistoa, 
eväiden syöntiä, musiikkia, askartelua, jalkapalloa, raamatunkertomus ja pelejä. 
Ei tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja virastosta, p. 044 7750 600.

Lasten ja nuorten kesäleiri 
2. luokkalaisille ja siitä isommille 28.–31.7. Pyhäjoella, Yppärin Veteraanimajalla. 
Lisätietoa Niko Seppä, p. 040 9620 891. ilmoittautuminen 22.7. mennessä 
sinikka.harkonen@edu.lumijoki.fi tai soita/ tekstaa arkisin klo 16–17 
p. 044 5037 080. Pääsääntöisesti telttamajoitus. Leirin hinta 25 €, sisarale 30%.

Kestilän ja Rantsilan seurakuntakerhojen 

retki Kalajolle
tiistaina 16.6. Lähtö klo 8.30 Kestilän ja klo 9 Rantsilan 
srk-talolta. Kerholaisen omavastuu 15 €. Ilmoittautumi-
set viimeistään ti 9.6. p. 040 5528 989 kirkkoherranvirasto. 

Diakonissa Kirsti Hakkarainen tietokoneen ääressä viimeisenä työpäi-
vänään. Kirstin eläkkeelle lähtöjuhlia vietetään su 30.8. Pulkkilassa.

Juustokeittomyyjäiset 
Lähetystyön hyväksi myydään juustokeittoa 
torstaina 18.6. klo 10–12 Kestilän, Pulkkilan, Pyhännän 
ja Rantsilan seurakuntataloissa. Hinta 8 €/ litra.  
KEITTOVARAUKSET viimeistään ma 15.6. 
Kestilä: Elvi Puurunen p. 040 776 5827
Pulkkila: Sinikka Kärki p. 040 766 9529
Pyhäntä: Eija Niilekselä p. 040 509 2390
Rantsila: Pirjo Kesälä p. 040 743 6670 tai 08 254 115
Otetaan vastaan lahjoituksia myyjäisiin ja arpavoitoiksi. 

Lettukestit 
torstaina 11.6. klo 18 seurakuntatalon rannassa.

Pyhäntäläisiä vanhuksia ulkoilutetaan, 
saatetaan lettukesteille ja kotiin kappelineuvoston, 

diakonia- ja lähetystiimiläisten sekä 
vapaaehtoisten avustuksella.

Chimes-yhtyeen 
harjoitukset 
torstaina 4.6. klo 18 ja 

keskiviikkona 17.6. klo 18 kirkossa. 
Lisätietoja Kaisamarjalta, p. 040 7430 381.
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Kastettu: Aleksandra  
Elisabet  Pernu, Arttu 
Oliver Mattila ja Alfred 
Aarre Olavi Ylilauri
Kuollut: 
Bertta Sofia Holappa 90
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A nn e - Mar i  Haa p a la

Mar t t i  A r k k i l a

Jälleen on koittanut aika, jolloin 
toivomme kirkossakävijöiden 

tuovan alttarikukat luonnosta tai 
kotipihalta. Ilmoita kukkavuorosi 

kirkkoherralle tai suntiolle.
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Aikuiskatekumenaatti – Matkalla aikuiseen uskoon
Kempeleen seurakunnassa alkaa 10.9. Katekumenaatti-
ryhmä, joka sopii paikaksi niin hengellisille etsijöille kuin 
jotain jo löytäneille. Ilmoittautua voit heti kappalainen 
Vesa Äärelälle, p. 040 7703 819,  vesa.aarela@evl.fi, tai 
kysellä lisätietoja. Ks. lisää www.kempeleenseurakunta.
fi/aikuiskatekumenaatti

Messu su 7.6. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Mari Flink, dia-
koni Leena Hintsala, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara. 
Konfirmaatiomessu su 
7.6. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, 
diakoni Pia Rättyä, kant-
tori Marjo Irjala.
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Helomaa, 
avustaa Päivi Ollikainen, 
diakoni Arto Pisilä, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara.
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Teemu Riihimäki, 
avustaa Päivi Ollikainen, 
diakoni Saija Kivelä, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  4.–18.6.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat ma–ti 
ja pe klo 10–15, ke klo 
10–14, to klo 10–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Seurat su 14.6 klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
säseurat la 6.6. klo 18 ry:llä. 
Kesäseurat su 7.6. klo 13 
ry:llä. HPE su 7.6. klo 18 Kem-
peleen Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Seurat su 14.6. 
klo 16 ry:llä.

Kastetut: Sebastian Matti Mikael Äijälä, Oliver Otto 
Uljas Äijälä, Jonas Mikael Jämsä, Antte Johannes Limma, 
Josefiina Aada Aurora Kurtti, Jasper Tapani Hyyryläinen
Vihitty: Joni Mikael Mäkiranta ja Mimmi-Iita Dagmar 
Räihä, Heikki Kalevi Valppu ja Piia Kaarina Salmi, Mikael 
Henrikki Lääkkö ja Julia Terhikki Vihelä, Jarkko Juhani 
Hyvärinen ja Marju Soilikki Saarela, Pekka Tapani Arola 
ja Kirsi Maria Laakkonen
Kuollut: Kalevi Johannes Karhu 77, Maria Esteri Tuomela 
s. Laurila 77, Kaisa Eliina Jarva 81

Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Kesäkahvilaemäntien pala-
veri ti 9.6. klo 13 Keskustan 
srk-talon kokoushuoneessa. 
Vertaistukiryhmä mielen-
terveyskuntoutujien lähei-
sille ke 17.6. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. ks. 
www.kempeleenseurakunta.
fi/diakonia.

Messu Su 7.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Aino Pieskä, avustaa 
Maisa Hautamäki.
Messu Su 14.6. 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Mai-
sa Hautamäki, avustaa Ilk-
ka Tornberg. Jumalanpal-
velusryhmä: Kedonperä. 
Messun jälkeen kirkkoher-
ra G. G. Forsmanin kuole-
man 100-vuotismuistohet-
ki, jossa julkistetaan hänen 
kirjallista tuotantoaan.

Kastettu: 
Peetu Hermanni Heikkilä, 
Hilda Helena Huovinen, 
Senna Aino Elina 
Huovinen, 
Selma Katariina Junttila, 
Lilja Onerva Kinnunen, 
Saana Hilja Emilia 
Kinnunen, 
Julius Aatu 
Eemeli Kivioja, 
Eetu Ville Juhani 
Leppäluoto, 
Lenni Oiva Oliver Pirinen, 
Lumi Sofia Piipponen, 
Ellen Eufemia Rytilä 
Kaarlo Juhani Seppälä, 
Enna Viola Ylikulju 
Kuollut: 
Tuomas Samuli Härmä 84

Tunnetko olevasi liian vanha nuorteniltaan, 
mutta liian nuori aikuisten ryhmiin? 

Tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan 
juuri sinun näköistä toimintaa nuorille aikuisille. 

Lisätietoa antaa nuorisotyönohjaaja Kirsi Junnonaho 
p. 044 7521 225.

Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuotioilta pe 12.6. klo 19.
Kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to pe klo 14-17. 
Kirpputori jää kesätauolle 
12.6. jälkeen.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 7.6. klo 16 ry:llä. 

70- ja 75-vuotta täyttävien
syntymäpäiväjuhlat 

alkavat messulla Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
7.6. klo 10. Messun jälkeen juhla jatkuu 

Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Kesäiset perhekahvilat klo 9.30–11
Kokkokankaan srk-keskuksessa: ke 10.6., 17.6. ja 24.6. 

Keskustan srk-talolla: to 4.6., 11.6., 18.6. ja 25.6. 

Christian Ahlskogin urkukonsertti 
perjantaina 12.6. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.

Juhannusjuhla Luurinmutkassa 
perjantaina 19.6.Bussikuljetus Kokkokankaan srk-keskuk-
sesta klo 17, 17.15 Keskustan srk-talolta. Paluu n. klo 21.30 
samoihin paikkoihin. Ohjelmassa mm. hartaus, yhteis-
laulua, arvontaa, makkaranpaistoa (säävaraus) ja kah-
vit. Itse tapahtuma + kyyti on ilmainen, vapaaehtoinen 
kahviraha ja arpamyynnin tuotto lähetystyön hyväksi. 
Ilmoittautuminen 15.6. mennessä seurakunnan nettisi-
vujen kautta kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
tai suoraan Minna Sorvalalle minna.sorvala@evl.fi tai p. 
040 7797 705.

Perheyhteysilta 
sunnuntaina 7.6. klo 17 Vanhassa pappilassa. Ilta viete-
tään nuotion äärellä Pappilan pihalla. Jos sataa, men-
nään sisälle. Tervetuloa kaikki seurakuntarajojen ylitse 
Pyhän Hengen perheyhteyteen! 

Varhaisnuorten 

           kesätoimintaa
Katusähly  kesäkuun tiistaisin klo 15–17 Kirkonkylän 
koulun ja yläkoulun välisessä sählykaukalossa.
Katusähly tytöille ja pojille. Yhteistyössä kunnan nuo-
risotoimen kanssa. 

Kesäkerhotoimintaa 1.–4.-lk:n oppilaille 
(kevään 2015 luokka-asteen mukaan)
1.–26.6. ja 27.7.–11.8. klo 9–15 maanantaista perjantai-
hin Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ja Keskus-
tan seurakuntatalolla.
Lisätietoja kerhoista voi kysyä varhaiskasvatuksen lä-
hiesimies Saija Kivelältä, p. 040 7790 375, saija.kivela@
evl.fi tai www.kempeleenseurakunta.fi/379-koululais-
ten-kesakerhot-1.–4.-luokkalaisille

   Tupoksen kesä-kahvila 
Vanamon olohuoneessa, 
Kauppakaari 1,  
Kesä- ja heinäkuussa 
keskiviikkoisin 
klo 10–12, alkaen 3.6.
Leppoisaa  jutustelua  
yhdessä  kahvin  ja 
pullan  kera.
Olet  lämpimästi  
tervetullut  yksin  tai  
lasten  kanssa! 

Miestenretki Ukko-Majava
Taivalkoskelle Kalle Päätalon tekopitäjään syyskuussa 
5.9. (Huom. aika!) Ilmoittautuminen ma 3.8. alkaen Li-
mingan ja Lumijoen kirkkoherranvirastoihin. Seuraa Rau-
han Tervehdyksen ilmoituksia!

Rovastikunnallinen retkipäivä perheille 
Rokuan kuntokeskukseen lauantaina 5.9. 
Perhepäivään valitaan perheet hakemusten perusteella, 
jotka lähetetään oman seurakunnan diakoniatoimistoon 
21.8. mennessä. Omavastuu 10 € aikuisilta, lapsilta 5 €.
Tiedustelut: Limingan seurakunta Diakoniatyöntekijät: 
Ritva Sassali, p. 044 7521 227, Marika Kamps, p. 044 7521 
243 ja Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.
Postiosoite: Limingan seurakunta, diakoniatyö, 
Pappilantie 6, 91900 Liminka
sähköpostilla etunimi.sukunimi@evl.fi

Juhannusjuustoa 
myytävänä 
Lisäksi kakkuja, perunarieskaa yms. 
Tilaukset to 11.6. mennessä Ainolta, p. 044 7521 224. 
Tilattujen herkkujen nouto Limingan seurakuntatalolta 
ke 17.6. klo 17 alkaen. 

/ litra
7€ 

Limingan seurakunnan pyhäkoulu – 
KESÄN LASTENVIRSIKIERTUE 
• ma 8.6. Limingan S – Market 
• ti 9.6. Limingan tori  
• ke 10.6. Tupos Sale 
• to 11.6. Tupos ABC 
• pe 12.6. Halpa - Halli  
• ma 15.6. Limingan S – Market  
• ti 16.6. Limingan tori  
• ke 17.6. Tupos ABC 
• to 18.6. Liminganportti  
• ma 22.6. Liminganportti 
• ti 23.6. Limingan tori  
• ke 24.6. Tupos Sale 
• pe 26.6. Halpa - Halli  
• la 27.6. Limingan niittypäivä (esityksiä pitkin päivää)
Tapahtuma joka päivä klo 13.30. Tapahtumissa Kirkon 
Ulkomaanavun keräyslipas: Lahjoita ja auta Nepalin 
maanjäristyksen uhreja selviytymään. 

Kesä 3 rippikouluryhmän Lei-
ri-info ja korttien tarkastus to 
4.6. klo 18 Nuorisonurkassa.
Partio: Perhepartio kokoontuu 
su 7.6. klo 15 Kotikololla. Sään-
mukaiset varusteet, aarteen 
etsintää mm. pitkospuita pit-
kin ja kiveltä kivelle hyppien. 
Pökkelö leiriläisten kokous Ko-
tikololla 17.6. klo 17–18 ja joh-
tajien kokous klo 18–20. Lisää 
tietoa www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Su 7.6 klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. Su 14.6 klo 
14 seurat Alatemmeksen van-
hainkodilla sekä klo 16 ja 17 
seurat ry:llä. Pe 19.6 klo 19 ju-
hannusaaton seurat Siikatör-
män leirikeskuksessa, tarjoilu 
alkaa klo 18.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Konfirmaatiomessu su 
7.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, avustaa Tarja Pyy, kant-
torina Timo Ustjugov. 
Perinteinen musiikki-
messu la 13.6. klo 20 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, puhe uskon-
non lehtori Marja-Kaisa 
Heikkinen, urkurina Lau-
ri-Kalle Kallunki, kantto-
rina Timo Ustjugov, Kii-
mingin nuorisokuoro se-
kä Kaisa Ranta, Johanna 
Kiviharju ja Juho Nissi.
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, saarnaa 
Rainer Väänänen, kant-
torina Timo Ustjugov.

Hautausmaahartaus ti 16.6. 
klo 18 muualle haudattujen 
muistomerkillä, Simo Pekka 
Pekkala.
Lauluilta ke 17.6. klo 18 San-
ginjoen Pirttijärven metsäs-
tysmajalla. Yhteislaulua ja 
makkaranpaistoa. Hanna 
Kaisto-Vanhamäki, Simo Pek-
ka Pekkala, Timo Ustjugov. 

Diakonia: Ruokakas-
sien jakelu vähä-

varaisille maa-
nantaisin klo 
10–11 srk-ta-
lon alaker-
rassa. Huom! 
muuttunut ai-

ka. 
Lapset ja per-

heet: Kirmataan ke-
sään -perhetapahtuma la 

13.6. klo 12 alkaen Pohjola-
kodin tallipihalla.
Nuoret ja rippikoulut: Päi-
värippikoulun konfirmaatio 
su 7.6. klo 10 kirkossa. Kesä I 
-rippikoulun päiväjakso 4. ja 
5.6. klo 9–14 srk-talossa, lei-
rijakso 7.–12.6. Koortilassa ja 
konfirmaatio su 14.6. klo 10 
kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 4.6. klo 19 nuotioil-
ta. Su 7.6. klo 17 laulutuokio 
ja seurat ry:llä. Su 14.6. klo 
17 seurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 5.6. klo 19 aikuisten 
ilta Koortilassa. Pe 12.6. klo 
19 nuotioilta.  

Hautojen kastelusopimuksia 
tehdään seurakunnan taloustoimistossa kesäkuun 
15. päivään asti, p. 08 533 1174. Lisätietoja 
taloustoimistosta ja www.muhoksenseurakunta.fi

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Kastettu: 
Elsa Tuulia Kyllönen, 
Luukas Aarno 
Kalevi Tomperi, 
Isla Elisabet Leskelä, 
Manu Henrikki Tyvelä.
Vihitty: Tommi Tapio 
Tyvelä ja Marjukka Anna 
Elina Itkonen.
Kuollut: 
Antti Veikko Kantola 30, 
Anni Maria Ojala s. 
Kärnä 86, Aira 
Margareeta  Keränen s. 
Pasanen 87, Ossi Hannu 
Kalevi  Leskelä 81,  
Eero Juhani Leskelä 62, 
Terttu Kaarina (Kaija) 
Louhelainen s. 
Laattala 80

Messu su 7.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Heikki Lumiaho. Messun 
jälkeen mahdollisuus läh-
teä yhteiskyydein Mark-
kuun koululle ja luonto-
polkuretkelle.
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 12 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, saarna Mikko 
Haltsonen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Avustaa Jo-
hanna Rantala.
Järvikirkko ke 17.6. klo 18 
Suutarinjärvellä. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski.

Kastettu: 
Valto Ilmari Konttila, Valto Aleksanteri Myllylahti, 
Eemil Matias Märsynaho, Aslak Mikael Virkkunen, 
Oliver Jasper Virkkunen, Iina Tuulia Ojala, 
Nanna Lilja Sofia Paananen
Avioliittoon vihitty: 
Jussi-Pekka Honkanen ja Jenni Hannele Hepo-oja, 
Sakari Tapio Manninen ja Mirka Annika Alapirtti
Kuollut: 
Maire Marjatta Tölli s. Verronen 81, Taisto Kylli 51, 
Lyyli Sofia Lytter e. Taipaleenmäki s. Lytter 84

Hartaus pe 12.6. klo 13.30 
Lepolassa.
Hartaus ke 17.6. klo 15 Villa 
Tyrnissä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 7.6. klo 16 ry:llä. Su 
14.6. hartaus klo 14.30 Villa 
Tyrnissä ja seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
säseurat la 6.6. klo 18 ry:llä ja 

Luontoretki
Seurakunta ja Markkuun kyläyhdistys järjestävät su 7.6. 
luontoretken kaikenikäisille. Aloitamme Tyrnävän kirkos-
sa klo 10 osallistumalla messuun. Sen jälkeen siirrymme 
kimppakyydeillä Markkuun koululle. Sieltä lähdemme klo 
12 Markkuun luontopolun kodalle, jossa kyläyhdistys tar-
joaa kahvit ja Outi Pohjanen pitää hartauden. Kodalla on 
myös mahdollisuus paistaa omia makkaroita. Innokkaim-
mat vaeltajat voivat lähteä kiertämään luontopolun, jon-
ka pituus on n. 7 km. Oppaina toimivat Salme ja Riitta.

Kauneimmat hengelliset 
laulut to 4.6. klo 13.30 Mi-
kevan palvelukodeissa, Timo 
Ustjugov.
Hartaus ti 9.6. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
9.6. klo 13.30 Puhakan pal-
veluasunnoilla ja klo 14 Lau-
rinkodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ti 9.6. 
klo 14 terveys-
keskuksen b-
osastolla ja klo 
15 ryhmäkodis-
sa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ke 10.6. 
klo 14 Koivu- ja Täh-
tikodeissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Muhoksen musiikkipäivien 
avajaiskonsertti ja tiekir-
kon avaus ke 10.6. klo 19 kir-
kossa. Lue lisää s. 12.
Tiekirkko avoinna 8.6.–14.8. 
ma–pe klo 12–18. 
Hartaus to 11.6. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Hartaus to 11.6. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Virsikonsertti to 11.6. klo 19 
kirkossa. Aarne Pelkonen ba-
ritoni, Juho Alakärppä piano, 
Lauri Sallinen klarinetti.
Valtakunnalliset lähetys-
juhlat ”Valo varjot hajot-
taa” 12.–14.6. Rovaniemellä. 
Hartaus ma 15.6. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Tarja Pyy.

Matka maailman ympäri 
(Lähetysleiri) alakouluikäisille 22.–23.6. Kesäkodilla 
Tule mukaan matkalle maailman ympäri! Leirillä tutus-
tumme eri puolilla maailmaa asuvien lasten leikkeihin ja 
arjen askareisiin. Vierailemme Muhoksen seurakunnan 
lähetysleirillä tiistaina 23.6. Luvassa myös hiljentymistä 
Raamatun sanan äärellä ja paljon muuta. Yövytään yk-
si yö Tyrnävän seurakunnan Kesäkodilla. Ilmoittautumi-
nen 12.6. klo 14 mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 044 
7372 610. Mukaan mahtuu 15 osallistujaa. Tarkempi lei-
riohjelma lähetetään ilmoittautuneille. Järj. seurakun-
nan varhaisnuorisotyö ja lähetystyö.  Lisätietoja: johan-
na.rantala@evl.fi,  p. 044 737 2632.

su 7.6. klo 13 ry:llä. Messu su 
7.6. klo 18 Kempeleen Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Seurat su 14.6. klo 16 ry:llä

Nuorten Piknik
Keskiviikkona 17.6. klo 18 alkaen. Lähdetään yhdessä pik-
nikille seurakunnan Kesäkodille! Siirtymät tehdään pyö-
rällä välillä keskusta - kesäkoti - keskusta (matkaa kes-
kustasta kesäkodille n. 8 km). Osallistuminen ilmaista!
Sitovat ilmoittautumiset pe 12.6. mennessä Jossulle: 
johanna.rantala@evl.fi tai p. 044 7372 632. Ilmoittautues-
sa voit kertoa toiveesi piknikin ruuista. Kerro myös mah-
dolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot. 

Elintarvikkeiden 
jako jatkuu koko 
kesän Tyrnävällä
Tyrnävän seurakunnan 
diakoniatyö jatkaa 
elintarvikkeiden 
jakamista vähävaraisille 
keskeytymättä koko 
kesän ajan Pömilän 
tiloissa. Jakopäivä on 
maanantai klo 8.30–9.30.  
Puuroa on myös tarjolla, 
paitsi heinäkuussa, 
jolloin ”puurovastaava” 
Marika on lomalla.

Vuoden 1965 rippikoululaiset kokoontuivat 24.5.

Juustokeitto-
myyjäiset
keskiviikkona 17.6. klo 11 
alkaen Tyrnävän seura-
kuntatalolla kerhotilas-
sa. Keiton hinta 7 €/ lit-
ra. Enintään 2 litraa/ ta-
lous, ei ennakkovarauk-
sia! Keitto valmiiksi 1 l 
astioissa, eli omia astioi-
ta ei tarvita.

Muhoksen 
musiikkipäivät 

10.–13.6.
lue lisää 

keskiaukeamalta. 

Yhteisvastuukeräys tuotti tänä vuonna Tyrnävällä 10.335 
euroa. Kiitos lahjoittajille, talkoolaisille ja kerääjille sekä 
monin eri tavoin mukana olleille.
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60-luvun 
luksusta: 
jaf faa ja jäätelöä

Miltä tuntuisi ostaa pieni pullo jaffaa  ja jakaa se 
koko perheen kanssa, koska varaa ei ole enem-
pään? Tai ostaa litra Valion jäätelöä ja viipaloi-
da se viiteen osaan, jotta jokainen perheenjä-

sen saisi oman pikkuruisen annoksensa?
Keljultahan se tuntuisi, eritoten lapsista. Mutta 60-lu-

vulla oltiin niin pienituloisia, että limukkaa ja jäätelöä ei 
ostettukaan joka päivä.

Suomi oli aivan oikeasti köyhä 
maa, jos mittariksi otetaan 2010-lu-
ku. Nykyään monet vähävaraiset-
kin voivat syödä herkkuja silloin 
tällöin. 

60-luvulla ei myöskään herku-
teltu myötiinsä ravintoloissa kuten 
nykyään. Ravintolareissut perheessämme olivat niin har-
vinaisia, etten muista niistä yhtäkään. Todennäköisesti 
niitä ei edes ollut.

Ensimmäinen muistikuvani ravintolasta on 70-luvun 
alusta, jolloin vietin kesää enoni perheen luona Tampe-
reella. Silloin oli hyvien tapojen mukaista aterioida puh-
taaksi koko lautanen, vaikka syöjä olisi ollut läskikin.

Nykyinen vauraus olisi tuntunut menneinä vuosikym-
meninä vallan mahdottomalta. Hyvätuloinen esimerkik-
si voi nyky-Suomessa elää joulun vaikka joka päivä, jos 
niin haluaa. Keskituloinen pärjää vallan mainiosti. Työ-
tönkin pääsee joskus ravintolaan, varsinkin jos saa ansi-
osidonnaista.

En paheksu ravintoloissa syömistä, sillä se työllistää 
monia. Köyhyyttä ja niukkuutta ei pidä ihannoida, sillä 
mitä vauraampi valtio, sen paremmin ihmisten asiat ovat. 
Joten herkutelkaa, hyvät ihmiset.

Syön ravintoloissa joka päivä, jos lounaspaikat laske-
taan mukaan. Aloitin hurvitteluni 1990-luvun laman ai-
kana, jolloin työskentelin Helsingissä. Rahaa upposi ruo-
kaan, vaikka työttömyys uhkasi. 

Työttömyys tulikin ja sen mukana 
nälkä. 

Selvisin kurimuksestani 
kunnan avulla. Saa nähdä, 
onko kurimus edessä nytkin.  
Toivottavasti ei, sillä en ole 
sitä ansainnut.  Jumala tah-
too minulle vain parasta, 
vaikka ei jostain syystä ai-
na annakaan sitä.

PEKKA HELIN

Herkutelkaa, 
hyvät 
ihmiset.
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JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
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Kirjoita meille!  
Postia-palstalla julkaisem-
me lukijoiden mielipiteitä 
ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista lait-
taa mukaan nimesi ja yhte-
ystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa jul-
kaista nimimerkillä, mutta 
silloinkin toimituksen tie-
dossa on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. 

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 
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Sielu ja ihmismieli

Onko sielu sama kuin 
ihmisen aivoissa syn-
tyvä mieli ja ajatuk-
set? Ei ole. Sielu ei si-

jaitse aivoissa, ehkäpä se pi-
tää asuntonaan sydäntä, mis-
sä nykyisen tietämyksen mu-
kaan elää muistisoluja, jotka 
sitten ovat yhteydessä aivoi-
hin ja mieleen. 

Sielu ei nuku. Ihmismie-
li levähtää nukkumalla, mut-
ta sielu on väsymätön ja alin-
omaa valveilla. Kenties joskus 
sielulla on osuutensa unien si-
sällössä, vaikka unet suurilta 
osin ovatkin heijastuksia arki-
sista toiveista ja peloista. 

Sielu on jatkuvasti auki ole-
va kanava tuonpuoleiseen ajat-
tomaan kaikkeuteen ja siellä 
olevaan ikuiseen tietoon. Sie-
lu on ihmismielen tarkkailija, 
ja se voi välittää tätä kaikke-
uden tietoa ihmismieleen. Se 
voi antaa arkisia elämänoh-
jeita alitajuntaan kunkin elä-
mäntilanteen mukaan. 

Sielun kanava on siis jatku-
vasti auki henkiseen olemassa-
oloon, mutta ihmismieli sielun 
tiedostaakseen on vain osit-
tain "hereillä". Mutta "hereil-
lä" olemista voi opetella maa-

ilmanmenolta rauhassa, hä-
linän poissulkien, vaikka aa-
mulla vuoteessa aivojen olles-
sa virkeimmillään. 

Hiljaa yksinäisyydessä sie-
lu puhuu alitajunnan kautta. 
Sielu kantaa mukanaan kaik-
ki muistot lapsuudesta. 

Sielun tiedostamiseen vai-
kuttaa kokemukseni mukaan 
myös eletty elämä. Mitä van-
hemmaksi ihminen saa elää, 
sitä parempi mahdollisuus hä-
nellä on ryhtyä sielunsa kuun-
telijaksi, sielun sanoma kun on 
jokaiselle äärimmäisen tärkeä. 

Eräs seikka kuitenkin on 
selvä: sielua ei voi käskyttää, 
sitä ei voi ihmismielellä hal-

lita. Sielu on ehdottoman va-
paa ihmismielen maallisista 
oikuista. 

Sielulla on suora yhteys 
kaikkeuden Luojaan, suuren-
moiseen tähtien ja aineen ra-
kentajaan.  

Sielu on ihmisen palveli-
jaksi, matkakumppaniksi ja 
viestintuojaksi luotu, jonka 
tehtävä on vain opastaa pien-
tä ihmismieltä kohti Pyhää 
Henkeä.

ARTO MIEKKANIEMI
eläkeläinen 

Kempele

Tällaisia talkoita 
pitäisi järjestää 
useamminkin – 
niin hyvä mieli tuli, 
kun sai auttaa 
toisia. 

Talkootapahtumia pitäisi järjestää useamminkin

Muhoksen seura-
kunnassa järjestet-
tiin 23.5. Suurel-
la Sydämellä -yh-

teisvastuutalkoot. Seurakun-
ta haastoi vapaaehtoisia teke-
mään hyvää ja iloista mieltä 
pienten kotitöiden muodos-
sa heille, jotka sitä tarvitsivat. 
Innokkaita vapaaehtoisia löy-
tyikin ihan mukavasti, samoin 
kuin heitä, jotka halusivat os-
taa talkootyötä.

Kymmenellä eurolla tehtiin 
parin tunnin aikana pihatöitä, 
ikkunan pesua, pikkusiivous-
ta ja niin edelleen. Urakoinnin 
päätteeksi talkoolaisille tarjot-
tiin seurakuntatalolla keitto-
lounas ja kahvit.

Talkoolaiset olivat ehdotto-
masti sitä mieltä, että tällaisia 
talkoita pitäisi järjestää use-
amminkin – niin hyvä mieli 

tuli, kun sai auttaa toisia. 
Ja sehän tällaisessa tapah-

tumassa on juuri parasta! Te-
kijä saa hyvän mielen tekemäs-
tään palveluksesta ja ”työnan-
taja” taas kaipaamansa avun, 
koska ei ehkä itse pysty tai eh-
di tekemään kyseistä työtä.

Talkootyön ostajat olivat 
niin perheellisiä kuin ikäih-
misiä. Myös talkoolaisten ikä-
jakauma oli alta kaksikymppi-
sestä eläkeläisiin.

Yhteisvastuukeräys ja eri-
laiset tempaukset alkavat Mu-
hoksen seurakunnassa olla 
tältä kaudelta ohi. Haluankin 
esittää nöyrimmän kiitoksen 
kaikille niille vapaaehtoisille, 
jotka ovat olleet mukana to-
teuttamassa keräystä monin 
eri tavoin. Kiitokset myös kai-
kille teille, jotka olette osallis-
tuneet keräykseen. 

Muhoksen seurakuntaan 
jäävällä tuotolla kehitämme 
vapaaehtoistyötä yksinäisten 
vanhuksien ja perheiden hy-
väksi. 

Oikein hyvää ja Taivaan 
Isän siunaamaa kesää teille 
kaikille!

HANNA KAISTO-VANHAMÄKI
diakoniatyöntekijä, 
yv-keräyspäällikkö

Muhoksen seurakunta

Sielu on jatkuvasti 
auki oleva kanava 
tuonpuoleiseen 
ajattomaan 
kaikkeuteen ja 
siellä olevaan 
ikuiseen tietoon.


