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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Välimeren ylittävät henkensä kaupalla täl-

lä hetkellä aivan väärät ihmiset. Siirtolaisia 

kuljettavissa laivoissa pitäisi olla nuorten 

miesten sijaan naisia, lapsia ja vanhuksia. 

Tällaisia mielipiteitä on ollut julkisuudessa vii-

me aikoina, kun keskustelu Välimeren kriisin aiem-

paa tasapuolisemmasta jakamisesta on ollut kuuma 

aihe Euroopan maissa.

Mutta onko nuori mies sen väärempi ihminen 

kuin vanha mies? Miksi terveellä, riskillä ihmisellä 

ei olisi yhtäläinen oikeus lähteä pakoon väkivaltaa 

ja kehnoa ihmisoikeustilannetta Syyriassa, Eritreas-

sa, Etelä-Sudanissa?

Suurin osa siirtolaislaivoissa matkustavista on 

miehiä, se on totta. 

Välimeren ylittämi-

nen laittomasti salakul-

jettajien täyteen paka-

tuissa laivoissa on äärim-

mäisen riskialtista. Las-

ten ja naisten matkusta-

miseen liittyy aina vaara 

tulla hyväksikäytetyksi.

Jo nyt laivoilla on iso 

joukko lapsia, joilla ei ole kontaktia vanhempiinsa 

tai muihin turvallisiin aikuisiin. 

Onko näkemys siitä, että matkustajien joukossa 

tulisi olla enemmän lapsia ja vanhuksia oikea tätä 

taustaa vasten? 

Nuori mies lähtökuopissa Eurooppaan saattaa 

olla syyrialaisperheen yhteinen valinta: varmin veik-

kaus selvitä ylityksestä.

Pakolaisten määrä maailmassa on tällä hetkellä 

suurempi kuin koskaan. Jo siksi tietämistä siitä, kei-

tä siirtolaislaivoihin kuuluu, voisi hillitä ja sen sijaan 

toimia: huolehtia tänne tulevien integroitumisesta 

maahamme. 

Kotoutumiseen tarvitaan lisää vaikuttavuutta. 

Uskontojen merkitys kotoutumisen 

edistämisessä on kasvamassa 

Suomessa. Uskonnollinen 

yhteisö saattaa olla maa-

hanmuuttajalla ensim-

mäinen ja tärkein osa 

sosiaalista verkostoa 

Suomeen muutetta-

essa.

Uskonnolliset 

yhteisöt on hyvä 

ottaa mukaan 

kotouttamisohjel-

mia laadittaessa 

ja niitä toteutet-

taessa.

Terveilläkin 
on oikeus lähteä

Seurakuntien toivotaan jakavan 
sielunhoitokorttia tapahtumissaan

Sielunhoitokortti on seura-
kuntalaisen tahdonilmaus 
hengellisestä hoitotahdos-
ta silloin, kun hän esimer-

kiksi onnettomuuden tai sairau-
den kohdatessa ei kykene itse il-
maisemaan tahtoaan.

Sielunhoitokortilla annetaan 
lupa kutsua pappi tai muu seura-
kunnan työntekijä sekä pitää har-
taushetki, antaa synninpäästö, ja-
kaa ehtoollinen ja rukoilla seura-
kuntalaisen puolesta.

 Kortit ovat koekäytössä kesän. 
– Seurakuntien työntekijät 

ovat jakaneet seurakuntalaisil-
le muutamia tuhansia näytekap-
paleita. Palaute on ollut hyvä, sa-
noo kertoo apulaisjohtaja Sam-
po Muurinen Kirkkohallituksen 
diakonian ja sielunhoidon yksi-
köstä.

Oikeutta hengelliseen
hoitoon ei saa sivuuttaa
Sielunhoitokortti ei ole juridises-
ti pätevä, vaan se on henkilön va-
paamuotoinen tahdonilmaus ja 
toive.

– Mietimme taannoin nuorten 
kanssa leirillä, millaisia kortteja 
ihmisillä on lompakoissaan. Siinä 
yhteydessä nousi esiin muun mu-
assa elinluovutuskortti. Oivalsin, 
että lompakoistamme puuttuvat 
kortit tärkeimmälle osallemme 
–  sielulle, kertoo idean isä Tane-
li Nurmenniemi Ulvilan seura-
kunnasta.

Hän teki luonnoksen kortista, 
mutta alkuinnostuksen jälkeen 
se lojui unohduksissa pöytälaati-
kossa vuosia, kunnes se sattumal-
ta tarttui jälleen käsiin.

Kortti ilmaisee 
hengellisen 

hoitotahdon 

Kun Nurmenniemi latasi ku-
van kehittelemästään kortista 
Facebookiin kirkon Diakonia ja 
sielunhoito -ryhmään, päivitys 
sai valtavasti tykkäämisiä. Aika 
oli tullut kypsäksi toteuttaa idea 
konkreettisesti. 

– Tässä ajassa, kun kaikkea us-
konelämään liittyvää rajoitetaan, 
on tärkeää keskustella ihmisen 
oikeudesta hengelliseen hoitoon. 
Sairaaloissa hengellinen hätä hel-
posti sivuutetaan, mikäli ihmisen 
vakaumus ei ole selvillä.

– Meillä syöpätautien osastolla 
kysytään lähes rutiininomaisesti, 
haluaako potilas sairaalapastorin 
vierailua.  Vain harvoin potilas ei 
kykene ilmaisemaan mielipidet-
tään asiasta kysyttäessä, sanoo 
syöpätautien erikoislääkäri Han-

Uskonnollinen 
yhteisö saattaa olla 
maahanmuuttajalla 
ensimmäinen ja 
tärkein osa sosiaalista 
verkostoa Suomeen 
muutettaessa.

RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Olemassaolon 
riemussa on 
helppoa rakastua, 
rakastaa ja uskoa, 
että kaikki on 
mahdollista. 

Minä rakastan sinua
Kolumni

J aa na Sk y t t ä

Oivalsin, että 
lompakoistamme 
puuttuvat kortit 
tärkeimmälle 
osallemme –  sielulle.

 Taneli Nurmenniemi

• Sielunhoitokortin teksti kuuluu: ”Toivon, että luokseni 

kutsutaan pappi tai seurakunnan työntekijä, jos olen sairauden 

tai onnettomuuden seurauksena kyvytön itse sitä tekemään. 

Luonani saa viettää hartaushetkiä, puolestani saa rukoilla, 

minulle saa antaa synninpäästön ja jakaa ehtoollisen.”

• Korttiin täytetään allekirjoitus sekä kortin haltijan 

kotiseurakunta ja mahdollisen lempivirren numero.

• Seurakuntien lisäksi myös yksityishenkilöt voivat tilata korttia. 

Vähimmäismäärä on 50 kappaletta, hinta 18 euroa. Laminoitua 

korttia myy Unigrafia Kirjapaino. 

Lupa hoitaa sielua

ne Kuitunen Oulun yliopistolli-
sen sairaalan palliatiivisen hoi-
don yksiköstä.

Kuitusen mukaan yllättävän 
moni potilas uskontokunnasta 
riippumatta haluaa sairaalapas-
torin vierailuja ja osallistua har-

Sairaalapastori Marja-Leena Tahkola arvioi, että sielunhoitokortti on hyvä lisä varsinkin muistisairaille ja yksinäisille ihmisille, joilla ei ole lähiomaisia kertomassa hoitotahtoa.
– Kortin varassa emme kuitenkaan voi olla, se ei voi koskaan kattaa kaikkia ihmisiä. Aika näyttää, miten kortti otetaan vastaan. Sielunhoitoa annetaan kaikille sitä haluaville, eikä henkilön kuulumista kirkkoon kysellä.

Heinäkuun heleät il-
lat ja yöt ovat maagi-
sia ja hullaannuttavia. 
Luonnon kukoistaessa 

me ihmisetkin kukoistamme. 
Olemassaolon riemussa on 

helppoa rakastua, rakastaa ja 
uskoa, että kaikki on mahdol-
lista. 

Miksi rakastumisen alkuvai-
heessa on niin helppoa tunnus-
taa ääneen: ”Minä rakastan si-
nua”? Luonnollinen syy on ke-
hon tarjoileman hormonicoc-
tailin juovuttava vaikutus. Toi-
saalta tuossa vaiheessa ei oike-
astaan vielä tiedä, kuka on se 

minä, joka rakastaa, kuka on 
se sinä, jota tuntee rakastavan-
sa eikä varsinkaan sitä, mitä on 
rakastaa juuri sinua. 

Jokainen selvittelee elämäs-
sään, kuka minä olen, mik-
si olen, mikä on tehtäväni täs-
sä maailmassa sekä kysymys-
tä kuolemasta. Eri ikävaiheet ja 
elämäntilanteet aktivoivat näi-
tä pohdintoja. Parhaimmillaan 
ne vievät kohti syvempää ja terä-
vämpää kuvaa itsestä, yhteydes-
tä toisiin ihmisiin, ehkä myös 
Luojaan. 

Onnistuneesta kasvusta seu-
raa tasapaino, kyky liittyä ja ol-

la toista varten – persoonan ku-
koistaminen.

Läheisessä suhteessa tämä 
käymisprosessi on vaikea ja 

kuplinta aiheuttaa virheitä ja 
pettymyksiä. Kuva itsestä ja ra-
kastetusta ei ole se sama kuin 
ihastumisen alussa. 

Mitä siis voi sanoa?
Minä etsin, kipuilen ja teen 

virheitä, haluan tulla kokonai-
sesti itsekseni ja elää tämän ai-
nutkertaisen elämäni täydesti. 

Haluan myös sinun tekevän 
niin, koska kunnioitan sinua ja 
ainutkertaista elämääsi. Sinun 
kanssasi olen vahvempi. Ilman 
sinua maailmassani olisi am-
mottava aukko. 

Minä rakastan sinua.

taushetkiin.
– Näissä tilanteissa on var-

maan kyse paljon muustakin 
kuin pelkästä sielunhoidosta. 
Meillä on myös tiedot kontak-
tihenkilöistä, jos potilas kuuluu 
muuhun kuin evankelisluterilai-
seen kirkkoon. 

– Sitä mietin, miten sielunhoi-
tokortin olemassaolo saadaan tie-
toomme ja kirjataanko toivomus 
potilastietoihin. Emme tutki po-
tilaidemme lompakoita.

Muurinen toivoo, että sielun-
hoitokortti avaisi keskustelun 
sielunhoidollisista kysymyksistä, 

kotiseurakunnan toiminnasta ja 
seurakuntayhteydestä.

– Kyseessä on vain pieni kortti, 
mutta sen sisältö on suuri. Tarvit-
semme tarkastelua sielunhoidol-
lisista kysymyksistä sekä keskus-
telua siitä, miten tarjota inhimil-
listä lämpöä ja ymmärtämystä.

Hän kannustaa seurakuntia ti-
laamaan sielunhoitokortteja ja ja-
kamaan niitä erilaisissa tapahtu-
missa ja hengellisissä tilaisuuk-
sissa. 

Sielunhoitokortista uutisoi en-
simmäisenä Kotimaa -lehti.

TEIJA SALMI
oululainen luokanopettaja
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Muu media Harvoin kuultu sähkösello  soi Kempeleessä
Kempeleen vanhaan kirk-

koon pystytetään täksi il-
laksi järeämmät äänen-
toistolaitteet kuin kirkko-

konserteissa keskimäärin. Illalla 
kirkossa soi harvemmin kuultava 
instrumentti, sähkösello.

– Klassista musiikkia, kaunii-
ta kotimaisia ikisuosikkeja, kan-
sanlauluja ja virsiä. Puusello, säh-
kösello ja tietokoneella tehty taus-
tamusiikki. Omia sovituksia ja 
upea bassoääni, tiivistää sellisti 
Seeli Toivio illan antia.

– Sähkösello on varmaan mo-
nelle jännä uusi juttu, sellisti tie-
tää. 

Hänelle itselleenkin on eri asia 
soittaa vuonna 1810 valmistettua 
puuselloa kuin sähköselloa:

– Sähkösello on teknisesti vai-
keampi soitin. Akustisessa soitti-

messa on joustovaraa, sähkösel-
lossa on osuttava nuotilleen just 
eikä melkein, Toivio vertaa.

–Soitan konsertissa sähkösel-
lolla ainakin Bachin Airin. Siinä 
on aika ”grande” oma sovitus, se 
sopii hienosti konsertin loppuun.

Esitysten taustalla soi täysi or-
kesteri.

– Olen itse tehnyt kaikkien 
kappaleiden sovitukset äänirai-
ta kerrallaan tietokoneella. Olen 
laittanut soimaan jousiston, viu-
lut, sellot, bassot – toisinaan myös 
sähkökitaroita, urut ja niin edel-
leen, Toivio kuvailee.

– Ei kirkkoon mitään diskos-
sa soitettavaa teknoa tuoda, Toi-
vio naurahtaa.

– Tietokoneella tekemäni taus-
tat kuulostavat oikeilta soittimil-
ta. Se on melodista, aikuiseen 

makuun sopivaa musiikkia.
Sellisti keikkailee monenlaisis-

sa kokoonpanoissa. Kempeleessä 
hän asettuu yleisön eteen avio-
puolisonsa, bassolaulaja Heikki 
Sassin kanssa.

Aviopari tekee myös tanssi-
musiikkikeikkoja. Nettisivuil-
laan Toivio poseeraa muun mu-
assa mustassa nahka-asussa.  Hän 
korostaa, että esiintymisasu vali-
taan aina tilanteen mukaan.

– Kirkossa esiinnyn pitkässä 
iltapuvussa, Heikillä on smok-
ki. Olen esiintynyt 6-vuotiaasta 
saakka, joten tilannetaju on hal-
lussa. 

Keväällä pop-levyn julkais-
seen musiikin tohtorin sovituk-
sista osa on popahtavia.

– Ohjelmistomme on ihan 
kirkkoon sopivaa. Koskaan ei ole 

” Välit täminen 
ei vie  maata ahdinkoon”
  Körttikansa otti    terävästi kantaa poliittisten päättäjien aikeisiin

Heränneiden Siionin virret -laulukokoelmassa tiivistyy kaikki herännäisyydessä keskeiseksi koettu: syntisyyden tunto, ihmisen riittämättömyys Jumalan edessä, 
kaiken voittava armo ja huononakin Jumalalle kelpaaminen. Parhaillaan on meneillään Siionin virsien uudistus. Uudistustyö valmistuu lähivuosina.

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

MYÖTÄTUNTO, MYÖTÄILO, myötäinto 
vaativat tahtoa toimia niin, että näemme 
toisessa heijastuksen Jumalan kasvoista. 
Hyväksyvä myötätunto on uskomme 
olemuksessa. Kasvoihin katsominen on 
myös Jumalan kohtaamista.

Yhteyteen kaipaaminen ja silmiin 
katsominen on rakkauden osoittamista. 
Olemme täällä toinen toisiamme varten 
ja meidän on huolehdittava kasvonsa 
menettäneistä, yksinäistä ja heistä, joille 
Jumalan kasvot eivät ole kirkastuneet. 

Marianne Heikkilä, 
Marttojen toiminnanjohtaja, päätoimittaja ja pappi 

Askel-lehdessä 7-8/2015

Paljon hyviä, ajan hermol-
la olevia rohkeita puheita. 
Näillä ajatuksilla useam-
pi Sotkamon herättäjäjuh-

lien seuravieras kommentoi kuu-
lemaansa. 

Moni kesäjuhlien puhuja vas-
tusti selväsanaisesti hallituksen 
aikeita leikata kehitysyhteistyön 
määrärahoja rankasti. 

Herättäjäyhdistyksen toimin-
nanjohtajana Simo Juntusen 
mielestä kristityn elämään kuulu-
vat vieraanvaraisuus, ovien avaa-
minen muukalaisille sekä omas-
taan jakaminen.

Poliittiset päättäjät eivät saa 
Sotkamosta kannatusta aikeil-
leen supistaa kehitysyhteistyön 
määrärahoja, Juntunen tiivisti.

Suomen Lähetysseuran ulko-
maantyön johtaja Rolf Steffans-
son sanoi lähetysseuroissa, ettei-
vät Suomen ongelmat johdu sii-
tä, että täällä välitettäisiin lii-
kaa heikkoimmista tai jaettaisiin 
omasta ylenpalttisesti Afrikan ja 
Aasian maille.  

– Ahdinkoon maamme on jou-
tunut silloin, kun ahneus on kas-
vanut ja itsekkyydelle on annet-
tu valtaa.

Armo kirkastui
sateessa
Heinäkuun alussa pidetyt Herät-
täjäjuhlat kokosivat Sotkamoon 
25 000 kävijää. 

Koko lauantain seuraväki sai 
päälleen sadetta. Alueelle ajet-

Jumalan armoa ei tarvitse 
ryhtyä ansaitsemaan 
omin konstein. Huonokin 
kelpaa Jumalalle.
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Mikä pelottaa?Gallup

Ihmisiä

Yövahti huolehtii riparilaisen unesta

Marjo Kukkonen kertoo yövahtien huolehtivan muun muassa siitä, ettei 
leireille tule ulkopuolisia kulkijoita. 

Harvoin kuultu sähkösello  soi Kempeleessä
Pelottaako työttömyys?  Terrorismi?  Ydinvoima? 
Maailmanpoliittinen tilanne?  Kotimaan talous?  Vai jokin muu? 
Kysyimme Muhoksella, mikä ihmisiä pelottaa.

TEKSTI JA KUVAT: 
MINNA KOLISTAJA

Ei kovasti mikään. No ehkä se, et-
tä menettäisi perheen. Opiskeli-
joille on varmaan tukea jatkossa-
kin ja uskon että Suomessa palve-
lut säilyvät.

Satu Paloviita, Tyrnävä

Eipä pelota oikein mikään täl-
lä hetkellä. Ei edes työttömyys – 
kokeilla riittää aina töitä.

Ivan Gosenov, Muhos

Kyllä pelottaa, sodan uhka pe-
lottaa itäisen naapurin suunnal-
ta. Minusta uhka on ihan realis-
tinen.

Taloustilanne ei tällä hetkellä 
huoleta, itsellä on työtä. 

Sairastumisia ei etukäteen 
kannata murehtia, sairaus tulee 
jos on tullakseen.

Pekka Niskanen, Muhos

Maailmanmeno on aika epäva-
kaata. Uutisia kun seuraa, niin 
aina sieltä jokin huolenaihe esil-
le nousee.

Enemmän kuin terrorismi 
huolettaa terveys. Ja taloustilan-
ne totta kai. Vähän pelottaa esi-
merkiksi se, pärjääkö eläkkeillä 
kohta enää ollenkaan.

Seija Mylläri, Muhos

Kello käy yöllä kolmea, mutta sitkeimmät – ja virkuim-
mat – rippikoululaiset vielä supisevat huoneissaan. Lei-
rin yövahti Marjo Kukkonen on käynyt komentamassa 

useita kertoja kukkujia yöpuulle, mutta kuiskuttelu jatkuu. 
Kukkonen on yrittänyt puhua nuorille järkeä: herätys 

saattaa tuntua karsealta, kun takana on vain muutama nu-
kuttu tunti.

Lopulta kolmen jälkeen Rokuan leirikeskuksessa on täy-
si hiljaisuus. Suurin osa leiriläisistä on nukahtanut jo useita 
tunteja sitten.

Loppuyön Kukkonen ja kaksi muuta Oulunsalon seura-
kunnan rippileirin yövahtia juovat kahvia ja käyvät välillä 
leirikeskuksen jääkapilla hakemassa eväitä. 

Kolmikko valvoo leiriläisten turvallista unta aamukah-
deksaan asti, kunnes koko leiriväki kokoontuu yhteiselle aa-
mupalalle.  

Nuorten lähtiessä päivän ensimmäisille oppitunneille pai-
naa Marjo päänsä tyynyyn yövahdin majapaikassa Rokualla. 
Hän herää, kun päiväohjelmassa on kello viideltä päivällinen.

Marjo Kukkosen kesäpesti rippikoulun yövahtina päättyi 
reilu viikko sitten. Kokemus oli hänelle uusi. 

Yövahdin työtä tarjotaan monissa seurakunnissa 18 vuot-
ta täyttäneille, yleensä isosena toimineille nuorille. Marjo 
kertoo, että yövahdit saavat Oulunsalossa työstänsä palkan.

– Mutta raha ei ollut minulle suurin syy ryhtyä hommaan. 
Tykkään olla nuorten kanssa.

Marjo paljastaa, milloin yöelämä on ripareilla usein vilk-
kainta.

– Ensimmäisenä ja viimeisenä yönä. Mutta karkausyri-
tykset päättyvät usein rauhanomaisesti yövahtien ystävälli-
seen komenteluun mennä takaisin huoneisiin, Marjo tietää.

RIITTA HIRVONEN

M
in

n
a K

o
listaja

” Välit täminen 
ei vie  maata ahdinkoon”
  Körttikansa otti    terävästi kantaa poliittisten päättäjien aikeisiin

tiin kivimurskaa ja haketta seu-
rakentän ja teiden kunnossa pi-
tämiseksi.

Oululaiselle Väinö Rautiolle 
sadesää oli ainoastaan pukeutu-
miskysymys. Kun vaatekerta oli 
oikein valittu, seuravieras saattoi 
todeta viihtyvänsä seurapenkillä 
erinomaisesti.

Rautio kiitteli sotkamolaisia 
järjestäjiä siitä, että puhujien va-
linnoissa oli toimittu ennakko-
luulottomasti. Hän innostui arvi-
oimaan, että hyviä puheita kuuli 
tällä kertaa jopa poikkeuksellisen 
runsaasti.

Rautio kehui muun muassa 
nuoria seurapuhujia, jotka sel-
vensivät kuulijoille, miten lopul-
ta yksinkertaisesta asiasta uskos-
sa on kysymys. 

Jumalan armoa ei tarvitse ryh-

tyä ansaitsemaan omin konstein. 
Huonokin kelpaa Jumalalle. 

Nuorisoa liikkeellä
jopa ennätysmäärä
Nuorisoa Sotkamon herättäjäjuh-
lat innostivat. Juhlien nuorisotoi-
mikunnan puheenjohtaja Tarja 
Vehkaperä kertoi, että kouluma-
joituksessa oli lähihistoriaa tar-
kastellessa ennätysmäärä nuori-
soa nukkumassa. 

Vehkaperän mukaan myös 
nuorten yökahvilat vetivät osal-
listujia niin, että järjestäjät pu-
huivat huippuluvuista.

Niin kutsutusta körttikapinas-
ta Kainuussa ei kuultu maininto-
ja. Vuonna 2013 alkanut kapina 
syntyi vastustamaan herännäi-
syyden johdon liian liberaaliksi 
koettuja linjauksia. Kapinaan pe-

rehtynyt tutkija, TM Eetu Kejo-
nen vahvistaa kärjekkyyden rau-
hoittuneen liikkeessä.  

Kejonen pitää kuitenkin mah-
dollisena, että kritiikkiä kuullaan 
vielä.

– Sitä saattaa kirvoittaa esi-
merkiksi tasa-arvoinen avioliit-
tolaki, hän pohtii.

Ensi vuonna herättäjäjuh-
lat on Vantaalla. Helsingin piis-
pa Irja Askola kuvaili Sotkamos-
sa körttikansan tuovan pääkau-
punkiseudulle hengellistä armol-
lisuutta.

 – Armottomuutta ja kilpailua 
korostavassa maailmassa armon 
viestillä on yhteiskuntarauhaa 
edistävä vaikutus, Askola totesi.

RIITTA HIRVONEN

tultu sanomaan, että älkää tuol-
laista esittäkö, ahkerasti maata 
kiertävä sellisti sanoo.

Kempeleen konsertti alkaa 
kello 19. Toiviota voi kuulla myös 
torstaina 16.7. Haukiputaan kir-
kossa kello 20 urkuri Elias Nie-
melän kanssa. Soittimena on 
tuolloin puusello.

MINNA KOLISTAJA

Näyttelijä Taisto Reimaluoto käytti herät-
täjäjuhlien lauantain iltaseuroissa tuntei-
den täyteisen puheenvuoron. Taiteilija ky-
syi seuroissa itseltään: Uskonko minä? Mi-

hin minä uskon?
– Uskon ihmisten hyvyyteen ja siihen, että yh-

dessä asioita voidaan parantaa. Yhdessä voidaan 
tehdä hyviä tekoja. Yhdessä voidaan auttaa vähä-
osaisia, Reimaluoto puhui.

– Mutta uskonko Jumalaan ja Jeesukseen Kris-
tukseen? En osaa vastata. Olisi houkuttelevaa sa-
noa, että uskon. Mutta sanon, että kun aika tulee, 
otan vastaan mitä annetaan ja olen kiitollinen tästä 
elämästä ja siitä, että olen uskaltanut elää tätä elä-
mää, en tulevaa. 

Samaan aikaan Sotkamon Herättäjäjuhlien 
kanssa Kajaanissa vietettiin Runoviikkoa, jonka 
taiteellisena johtajana Reimaluoto toimii. 

Uskonko niin kuin kristityn tulisi? 

Sellisti Seeli Toivio musisoi Kempeleessä kahdella sellolla.  Sähköselloa pääsee 
kuulemaan kirkossa harvemmin.
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Rauhan Sanan 
Suvijuhlilla 
vaellus 
tunturille

Herätysliike Rauhan Sanan 
Suvijuhlat pidetään Muoni-
ossa ensi viikonvaiheessa, 17.–
19. heinäkuuta teemalla Her-
ra kirkastakoon sinulle kas-
vonsa.

Päivät alkavat perjantai-
na kello 13 keskustelutilai-
suudella seurakuntakodil-
la. Martti Vuollo alustaa ai-
heesta Sodan raunioista uu-
teen elämään.

Perjantaina ohjelma päät-
tyy kello 22 nuorten iltaan 
seurakuntakodilla.

Lauantaina Suvijuhlilla vie-
railee puhumassa Oulun hiip-
pakunnan piispa Samuel Sal-
mi.

Saman päivän iltana kello 
22.30 on yöttömän yön vael-
lus Johanneksen ristille Olos-
tunturilla.

Sunnuntain ohjelmanaan 
kuuluu jumalanpalvelus, seu-
roja ja myös lastenkirkko kel-
lo 14.

Seurakuntaradio lähettää 
Suvijuhlien kaiken ohjelman 
taajuudella 89,3 MHz.

Lähetysyhdistys Rauhan 
Sana on osa lestadiolaista he-
rätysliikettä ja tekee kristillis-
tä lähetystyötä Suomessa ja ul-
komailla. 

Uusheräyksen 
kesäseurat 
Ylivieskassa

Uusheräyksen kesäseurat jär-
jestetään Ylivieskassa 24.– 26. 
heinäkuuta. Päivien teemana 
on Jeesus pelastaa.

Perjantaina ohjelmassa on 
avajaisten lisäksi muun mu-
assa raamattutunti ja illal-
la muusikko Pekka Simojoen 
konsertti. 

Lauantaina kello 12 raa-
mattutunnin pitää Oulun 
hiippakunnan emerituspiispa 
Olavi Rimpiläinen. 

Sunnuntain messu radioi-
daan Radio Pookin kautta.

Tapahtuma järjestetään yh-
dessä Ylivieskan seurakunnan 
kanssa.

Uusheräys on yli 100-vuo-
tias luterilaisen kirkon herä-
tysliike. 

Liikkeessä korostuu ulkolä-
hetystyö. Ensimmäinen Uus-
heräyksen lähetti aloitti työn-
sä Kiinassa 1909. Sen jälkeen 
järjestön lähettejä on toimi-
nut monissa Aasian ja Afrikan 
maissa.

San
n

a K
ro

o
k

Pätkäpappina 
on rankkaa

Pastori Mikko Salmi hakee nyt töitä, 
sillä eduskuntapaikka jäi saamatta

 ja toimittajan työt Radio Deissä loppuivat

”Olen pysäkillä. Niin sanon ihmisille, 
jotka kysyvät, mitä minulle kuuluu.

Seison tällä hetkellä Oulun Pok-
kisen pysäkillä, josta menee busseja 
moneen suuntaan. En tiedä, mihin 
olen menossa.

Vaikka nytkin minulla on monta 
rautaa tulessa, tuntuu, että elämän 
suuri visio on haussa.

Päätin kolmisen vuotta sitten läh-
teä mukaan politiikkaan. Kuntavaa-
leissa sain melkoisen äänimäärän, yli 
800 ääntä.

Valmistauduin pari vuotta omasta 
tahdosta ja ihmisten kannustuksesta 
täysillä eduskuntavaaleihin.

Tällä kertaa yritys riitti vähän yli 
3000 ääneen ja muutaman sadan ää-
nen päähän eduskuntapaikasta.

Tiesin, että uuden ehdokkaan lä-
pimeno on haastavaa, sillä demarien 
kannatus on ollut sukellusvaiheessa.

Silti moni sanoo yllättyneensä, 
etten päässyt.

Kaikella on
jokin tarkoitus
Kun tulos selvisi, tuli sellainen klas-
sinen tyhjä olo.

Tulos vaikutti koko perheeseen. 
Vaimo opiskelee teologiaa. Jos olisin 
päässyt eduskuntaan, hän olisi lähte-
nyt mukaan Helsinkiin ja opiskellut 
tutkinnon loppuun.

Olen eronnut neljä vuotta sitten, 
ja asun 600 kilometrin päässä lapsis-
tani. Olin fiilistellyt etukäteen ehkä 

liikaakin, että jospa pääsen pian kes-
kellä viikkoa katsomaan pojan futis-
matsia Porvooseen.

Iso haaveiden mankeli meni uusiksi.
Uskon jollakin tavalla johdatuk-

seen. Monet asiat tuntuvat jälkikä-
teen siltä, että tällä oli jokin tarkoitus.

En vielä tiedä, pyrinkö eduskun-
taan uudelleen. Politiikka ei ole mi-
nulle pakkomielle.

Merimieskirkon
vetäminen kiinnostaa
Harrastan nyt työnhakua. Minulla 
on se onni, että voin hakea monen-
laisia töitä.

Radio Deissä olen työskennellyt 
vuodesta 2007 lähtien. Se on pieni 
radioasema, joka tuottaa hyvää si-
sältöä.

Meillä oli diili, että jatkan radios-
sa eduskuntavaaleihin asti. Olisin jat-
kossa tullut ehkä liian kalliiksi.

Valmistuin papiksi vuonna 2000. 
Tein seurakuntapapin työtä kahdek-
san vuotta.

Sitä työtä täytyy tehdä sydämellä, 
sillä työ on viikosta toiseen saman-
laista.

Tapaat koko ajan uusia ihmisiä ja 
olet mukana elämän käännekohdis-
sa, muttet koskaan tutustu ihmisiin 
kunnolla. 

Minua kiinnostaisi enemmän esi-
merkiksi merimieskirkon vetäminen.

Minulla voisi olla käyttöä myös 
ihmisten rohkaisuun ja itsensä kehit-

tämiseen, jotta he löytäisivät oman 
paikkansa.

Haluaisin käyttää vahvuuttani 
heikompien puolustamiseen. Yhteis-
kunnan arvo mitataan sillä, miten se 
kohtelee heikoimpia.

Hyödyttömyys
iskee helposti
Työskentelen kesän ajan freelancer-
pappina. En ole koskaan elämässäni 
ollut niin työllistetty pappina kuin nyt.

Myös luottamustoimia on paljon. 
Toimin muun muassa kaupunginval-
tuutettuna ja kirkkovaltuuston vara-
puheenjohtajana.

Lisäksi juonnan tilaisuuksia esi-
merkiksi Porin SuomiAreenalla ja 
heitän laulukeikkoja.

Kirjoitan kolumneja kolmeen leh-
teen, ja teen aamuhartauksia Ylelle.

Pätkätöillä kyllä elää, mutta se on 
rankkaa. Haen kuukausipalkkaista 
työtä.

Tämän päivän ihmisten pitää ol-
la valtavan päteviä ja monitaitoisia. 
Hyödyttömyys iskee helposti.

Vaikka minulla on maisterin tut-
kinto ja monenlaista työkokemusta, 
välillä tulee sellainen olo, että olisiko 
minun sittenkin pitänyt osata vaikka 
saksaa paremmin.

Jos Oulusta ei löydy töitä, pakko 
täältä on lähteä muualle.”

HELI VÄYRYNEN

Olin fiilistellyt etukäteen 
ehkä liikaakin, että jospa 
pääsen pian keskellä 
viikkoa katsomaan pojan 
futismatsia Porvooseen.
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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

Hautauspalveluita

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Kreikan talouskriisi näkyy 
Ateenan suomalaisessa 
merimieskirkossa aiem-
paa suurimpina kävijä-

määrinä, kertoo Ateenan kirkon 
sosiaalikuraattori Mari Hilonen.

Hilosen mukaan kävijäluvut 
eivät ole vilkastuneet yhtäkkiä 
viime viikkoina vaan nousua on 
ollut jo muutaman vuoden ajan. 
Erityisesti merimieskirkon mak-
suttomissa tilaisuuksissa, ku-
ten jumalanpalveluksissa, on ol-
lut edellisvuosia enemmän osal-
listujia. 

– Merimieskirkkoon Ateenas-
sa on helppo tulla. Paikka sijait-
see kaupungin keskustassa. Täällä 
ihmiset saavat puhua asioistaan. 
Henkinen tuki onkin ollut pää-
asiallista tukeamme.

Hilosen mukaan Ateenan me-
rimieskirkko ei pysty antamaan 
taloudellista apua, vaan tuki on 
keskusteluavun lisäksi tarpeen 
vaatiessa vaatteita, ruokakasseja 
tai hygieniatarvikkeita.   

– Raha-apua emme voi valitet-
tavasti jakaa, koska se olisi jo käy-
tännössäkin vaikeaa pankkiauto-
maattien nostorajoitusten vuoksi, 
Hilonen selvittää.

Rohkaisua 
kritiikin sijaan
Uutisissa on kerrottu viime päi-
vinä, että talouskriisin jatkuessa 
Kreikassa tarvitaan humanitaa-
rista apua.

Ateenan 
Merimieskirkossa 
kävijämäärät kasvussa  
Kirkon tarjoamalle keskusteluavulle 
on kysyntää 

– Ihmisten hätä kasvaa päivä 
päivältä, Mari Hilonen vahvistaa. 

Hän tietää monien suoma-
laisten suhtautuvan tällä het-
kellä kreikkalaisiin lähinnä vi-
hamielisesti. Merimieskirkon 
työntekijä haluaa muistuttaa, 
että Kreikan ahdingon kärsi-
jöitä ovat tavalliset, pientuloi-
set eläkeläiset ja myös kreikka-
laisperheiden lapset. He aistivat 
nopeasti vanhempiensa tukalan 
tilanteen.

– Kun hätä on käsillä, mieles-
täni ei ole arvostelun aika. Kreik-
kalaiset tarvitsevat tällä hetkel-
lä rohkaisua ja uskoa selviytymi-
seen. Maan poliitikot ovat tehneet 

paljon virheitä, joista kansalai-
set maksavat kovaa hintaa.

Myös luterilaisen kirkon
myötäeläminen tarpeen
Vaikka Kreikka on ortodok-
sinen maa, Hilosen mukaan 
myös Suomen luterilaisen kir-
kon auttava käsi on tarpeen. 

– Kun koulut jälleen alka-
vat, lapset tarvitsevat kyniä ja 
muuta materiaalia. Ne maksa-
vat helposti kymmeniä euroja. 
Esimerkiksi Kreikan Suomi-
koulujen lapset olisivat hyvä 
avustuskohde, Hilonen pohtii. 

Hän kaavailee myös erään-
laista kummiperhekäytäntöä 
yhdeksi tavaksi auttaa kreik-
kalaisperheitä.

Suomalaisen iltapäiväleh-
den haastattelussa Hilonen on 
kertonut aiemmin nälkäisistä, 
kouluissa pyörtyilevistä lapsis-
ta, joille vanhemmilla ei ole ol-
lut antaa evästä mukaan.   

Suomen Merimieskirkko 
on harjoittanut toimintaansa 
manner-Kreikassa 25 vuotta. 

Ateenan merimieskirkon 
palveluja käyttävät eniten kau-
pungissa asuvat suomalaiset ja 
matkailijat. 

Hilosen mukaan Ateenas-
sa elää noin 200 suomalaista ja 
koko Kreikassa yhteensä noin 
1 600.

RIITTA HIRVONEN

Mari Hilonen on työskennellyt Suomen 
Merimieskirkossa viitisen vuotta. 
Kreikassa hän on asunut jo lähemmäs 
20 vuotta. 

A n d r eas  Pa p p as

Suomen Merimieskirkko toimii Ateenan keskustassa Ruotsin ulkomaankirkon tiloissa. Toimipisteen kahvilassa on tarjolla 
kahvia ja tuoreita korvapuusteja aina kirkon ollessa auki.

”Epätäydellinenkin 
näytti hyvältä”

Turussa 3.–5. heinäkuu-
ta pidetyt Kansanlähetys-
päivät päättyivät 23 lähe-
tin matkaan siunaamiseen 

lähetysjohtaja Mika Tuovisen ja 
Inkerin kirkon piispan Aarre 
Kuukaupin johdolla.

Tuovinen kertoi, että hänelle 
jäi päivistä kiitollinen mieli.

– Olen iloinen siitä, että päivil-
lä painottui evankeliointi, herä-
tys ja lähetys. Tuntui, että olim-
me ihan ytimessä. Kansanlähe-
tyksen ydintehtävä on auttaa ih-
misiä löytämään Vapahtaja.

Turussa puhuneen Pyry Win-
terin mukaan armo ymmärre-
tään usein väärin. 

– Kuvitellaan, että armo on ih-
misten armollisuutta, jossa katso-
taan sormien läpi ja hyväksytään 
jokin väärä teko. Kun tunnus-

tamme syntimme, Jumalan ar-
mo peittää syntimme ja vapaut-
taa meidät. Armo ei kuitenkaan 
anna lupaa synnin tekemiseen.

Stand up-koomikko Mikko 
Vaismaa sanoi Kansalähetyspäi-
villä tarvitsevansa armoa päivit-
täin. Vaismaa kertoi rakentavan-
sa perheelleen omakotitaloa Jy-
väskylässä. 

– Pintatyöt ovat käynnissä ja 
vähän väliä eteen tulee tilanteita, 
joissa jälki ei ole sellaista kuin toi-
voisin. Kun aikansa yrittää, jos-
sain kohtaa pitää vain armahtaa 
itseään ja sanoa, että nyt riittää.

– Tiedän, milloin olen tehnyt 
parhaani. Vaikka näen, että lop-
putulos ei ole täydellinen, ajatte-
len että se on nyt siinä. Sitten se 
alkaa näyttää hyvältä mun silmis-
sä ja voin jatkaa, Vaismaa puhui. 

Tekisitkö virsivideon?

Kiinnostaisiko sinua tehdä 
virrestä video?

YouTubeen Musanurk-
ka-kanavalle kerätään par-

haillaan virsistä erilaisia videoto-
teutuksia. 

Virsiä voi taltioida esimerkik-
si seurakunnan tilaisuudessa seu-
rakunnan ja kuorojen laulamina 
tai millaisella mieleen tulevalla 
toteutustavalla hyvänsä. 

Videotallenteen voi tehdä elä-

västä tilanteesta tai yhdistää ää-
nitallennetta ja still-kuvaa teki-
jän oman taiteellisen näkemyk-
sen mukaan.

Toiveena on, että näiden vide-
oiden kautta mahdollistuisi vir-
sien opettelu, laulaminen omak-
si tai yhteiseksikin hartaudeksi – 
ja heräisi kiinnostus virsiä koh-
taan. 

Musanurkasta voi lukea lisää 
verkko-osoitteesta sakasti.evl.fi.

Su o m e n M e r im ie sk i r k ko

H annu Ko r p e la

Armon teema kokosi Kansanlähetyspäiville Turkuun noin 10 000 kuulijaa.
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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

Muut seurakunnat

too kirkosta, Herran huonees-
ta. Uusinta vuodelta 2004.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta
Su 26.7. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Kir-
si Isola Oulujoen seurakunnas-
ta. Hän kertoo Hyvästä paime-
nesta. Uusinta vuodelta 2006.
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 19.7. ja 26.7. klo 10 juma-
lanpalvelus Oulun tuomiokir-
kosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 19.7. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa eläkkeelle jäänyt las-
tenohjaaja Aila Valtavaara ker-
too kirkosta, Herran huonees-
ta. Uusinta vuodelta 2004.
Su 26.7. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Kir-
si Isola Oulujoen seurakunnas-
ta. Hän kertoo Hyvästä paime-
nesta. Uusinta vuodelta 2006.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
sunnuntailähetys on kesätau-
olla elokuun loppuun saakka. 
Oululaisten kirkkojen juma-
lanpalveluksia voi kuunnella 
sunnuntaisin kello 10 suorana 
lähetyksenä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/verkko-
kirkko. Kuuntelu vaatii VLC-
mediasoittimen asennuksen 
tietokoneelle.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 19.7. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa eläkkeelle jäänyt las-
tenohjaaja Aila Valtavaara ker-

Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 19.7. klo 10 Huhtasuon 
alueseurakunnan messu Huh-
tasuon kirkosta Jyväskylästä. 
Virret: 201a, 727, 301b:1,2,3,6, 
452
Su 26.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Rovaniemen kirkosta. Virret: 
533:1-4, 484, 572, 223, 229, 442
 
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05.
Su 26.7. klo 10  Biker's Church: 
Tampereen seurakuntien ja 
Sons of Abraham MCC:n mo-
toristijumalanpalvelus Lau-
kontorilla. Saarnaaja Ari San-
taharju, liturgi Veli-Pekka 
Ottman. Musiikki Aaron ja 
Cool Company.

“Nyt minä (Pietari) todella käsitän, ettei Jumala 
erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka 
pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului 
tämä mihin kansaan tahansa.” (Ap.t.10:34 ja 35)

La 18.7. klo 11 sapattijumalanpalvelus, saarna Jouko Minkkinen ja raamattutunti Marko 
Huurre. La 25.7. klo 11 Todistusjumalanpalvelus, johtajana Elina Mäkinen, raamattutunti 
Eila Maunu. Jumalanpalvelusten jälkeen salaattiateria. Ma - Pe klo 11 Aamun sana ja 
rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 19.7. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Juan 
Castillo, Impact Lugano-ryhmä ja nuoret. Seimi. 
Ma 20.7. klo 15-18 Toppilan Majakka-kahvio, 
Paakakatu 3. Ti 21.7. klo 18 Toppilan Majakka-
ilta, Paakakatu 3. Ke 22.7. klo 19 Ystävän paikka. 
Su 26.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Xavier Castillo, 

Hannu Orava, Espanjalainen bändi. Seimi. Ma 27.7. klo 15.18 Toppilan Majakka-
kahvio. Paakakatu 3. Ti 28.7. klo 18 Toppilan Majakka-ilta, Paakakatu 3.  
Ke 29.7. klo 19 Ystävän paikka, Xavier ja Juan Castillo, Espanjalainen bändi. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA! www.uskotv.fi

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Joka torstai klo 13 raamattu- ja rukouspiiri
Joka sunnuntai klo 11 kesähartaus ja kahvit

Yhdistykset

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

Herännäis-/Siionin virsiseurat: ti 28.7. klo 18.00 Hilkka Tasannon  
karjalatuvassa, Toppilankuja 3, Liminka
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 19.7. ja su 26.7. Kesätauko,  
ei seuroja.
Su 2.8. klo 17 Seurat.

o

To 16.7. klo 19 Lähde-ilta, Mika Martinmäki, Rafi Shimon Israelista. Pe 17.7. 
klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 19.7. klo 11 Iltakirkko, Ritva & Jyrki Halonen, 
Janne Turpeinen, aihe: Aaronin siunaus. To 23.7. klo 19 Rukousilta, Sirpa  
Saarela. Su 26.7. klo 11 Iltakirkko, Mervi Kokkonen, Risto Wotschke.  
Tervetuloa!

Kansanlähetyksen avustustyöntekijän 
Kaija Martinin muistoseurat järjeste-
tään 24.7. Kiimingissä.

– On ihan paikallaan muistella Kai-
jaa nyt, kun tapahtuneesta on kulunut jo vuosi, 
sanoo Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetyksen 
hallituksen lähetysvastaava Minna Helanen. 

Kaksi avustustyöntekijää surmattiin 
24.7.2014 Kabulissa Afganistanissa taksiin. 

– Kaija kirjoitti usein yllätyskutsuista. Af-
ganistanissa ollessaan Kaija järjesti paikalli-
sille naisille kutsuja, joihin osallistuvat veivät 
mukanaan esimerkiksi kuivakakkuja, kekse-
jä, karamelleja tai hedelmiä. 

– Vähän samalla nyyttikesti-idealla mekin 
olemme pyytäneet ihmisiä tuomaan muisto-
seuroihin pientä tarjottavaa.

Martinilla oli laaja tukirinki. Lisäksi hän 
oli Kiimingin, Oulujoen ja Siikalatvan seura-
kuntien nimikkolähetti.

–Myös Kaijan sisarukset ovat tulossa muis-
toseuroihin. He olivat joka tapauksessa ajatel-

leet kokoontua yhteen kuoleman vuosipäivä-
nä, Helanen sanoo.

Ystäviltä ja tukijoilta toivotaan muistoseu-
roihin pieniä tervehdyksiä.

–Kaija rakasti ruusuja. Tervehdys voisi ol-
la kukkakortti, jossa lähettäjä kertoo Kaijaan 
liittyviä muistoja. Myös valokuvia on mah-
dollista tuoda mukanaan tai lähettää ennak-
koon. Kortit ja valokuvat voi lähettää osoit-
teella Helanen, Lepikkotie 2 b 7, 90460 Ou-
lunsalo.

Muistoseurojen puhujiksi ovat tulossa Rai-
li Kemppainen Paltamosta, Liisa Kingma Lu-
mijoelta sekä kappalainen Seija Helomaa Kii-
mingin seurakunnasta. Myös muistoseuroi-
hin osallistuvilla on mahdollista pitää lyhyt 
muistelupuheenvuoro. Tarkoitus on myös 
laulaa Viisikielisen lauluja.

Muistoseuroja vietetään kello 17.30–20.30 
Kiimingin srk-keskuksessa. 

MINNA KOLISTAJA

Kaija Martinia 
muistellaan Kiimingissä

Olin fiili

Ilmoitusaineistot 
osoitteeseen:
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Su 19.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Pe 24.7. klo 19.00 

HYVÄN SANOMAN ILTA 
Esa Vähäaho ym. Teltassa Veturitiellä

La 25.7. klo 18.00 
HYVÄN SANOMAN ILTA 

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Ilmoitusmyynti 
Pirjo Teva 
020 754 2284, 
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Kaija Martin työskenteli Afganistanissa kansainvälisen kristillisen avustusjärjestön kylähankkeessa.

SEK
L arkisto
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2. Moos. 34: 29-35
Kun Mooses laskeutui Siinainvuorelta 
molemmat liitontaulut käsissään, hänen 
kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut 
Herran kanssa. Itse hän ei sitä tiennyt, mutta 
kun Aaron ja israelilaiset näkivät Mooseksen 
kasvojen säteilevän, he pelkäsivät mennä 
häntä vastaan. Silloin Mooses kutsui heitä, 
ja Aaron ja kaikki kansan päämiehet tulivat 
hänen luokseen, ja hän puhui heille. Kun 
israelilaiset olivat tulleet lähemmäs, Mooses 
ilmoitti heille käskyt, jotka Herra oli antanut 
hänelle Siinainvuorella. Sanottuaan kaiken 
tämän Mooses verhosi kasvonsa. Aina kun 
Mooses astui Herran eteen puhuakseen 
hänen kanssaan, hän riisui kasvoiltaan verhon 
ja oli ilman sitä, kunnes lähti pois. Tultuaan 
israelilaisten luo hän kertoi, mitä Herra oli 
käskenyt, ja silloin israelilaiset huomasivat, 
että hänen kasvonsa säteilivät. Sitten Mooses 
jälleen peitti kasvonsa ja poisti verhon vasta 
mennessään puhumaan Herran kanssa.

Luuk. 9: 28-36
Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus 
oli tämän puhunut, hän otti mukaansa 
Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi 
vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan 
hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen 
vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. 
Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja 
Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He 
ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja 
puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli 
toteutuva Jerusalemissa.
    Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset 
olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan 
he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne 
kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. 
Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, 
Pietari sanoi: ”Opettaja, on hyvä, että me 
olemme täällä. Me teemme kolme majaa: 
sinulle ja Moosekselle ja Elialle.” Mutta hän ei 
tiennyt mitä sanoi.
    Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan 
varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun 
näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä 
kuului ääni: ”Tämä on minun Poikani, minun 
valittuni, kuulkaa häntä!” Äänen vaiettua 
opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. 
He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan eivätkä 
vielä silloin kertoneet siitä kenellekään.

Katso ja 
kuuntele 
Kristusta
Lutherin yksi suurimpia oivalluksia 
Jumalasta oli, että usein hän ilmoit-
taa itsensä tai näyttäytyy vastakoh-
dissa. Eli siellä, missä ihmissilmä 
näkee häpeää, tappion ja kuolemaa, 
siellä onkin kunnia, voitto ja elämä.

Kirkastusvuorikertomukset 
puhuvat siitä tulevasta ajasta, kun 
verho on poissa ja Jumala näyttäy-
tyy ihmissilmälle. Opetuslapset 
pääsevät kurkistamaan rajan tuolle puolen. 

Luukkaan evankeliumin 9. luvussa heti pian kirkastusvuorikokemuksen jälkeen Jee-
sus alkaa puhua kärsimisestään, tulevasta häpeästä ja kuolemasta. Se on opetuslapsille 
täysin käsittämätöntä puhetta.

Kristus siis ristillä. Ihmissilmälle läsnä ovat häpeä, tappio ja kuolema. Kukaan ei 
ymmärrä eikä hyväksy sitä. Edessä on kaiken loppu. Mutta me, jotka saamme lukea 
koko evankeliumin, tiedämme että ristillä olikin läsnä kunnia, voitto ja elämä.

Kirkastusvuorella opetuslapset näkivät rajan tuolle puolen – ja Jumala näytti heille 
itsensä, Kristuksessa. Ja ääni sanoi: ”Kuulkaa häntä.” Tässä on teille minun Sanani; 
Kristus. Hän yksin on Jumalan Sana. Hän on Jumalan Sana kaikessa siinä mitä hän 
teki, puhui, käyttäytyi. Hänen asenteensa kertoo meille Jumalan asenteesta ja tahdosta.

Hän, joka on Jumalan Sana ja kirkkaus, tuli meidän keskellemme, jotka olimme 
tuomitut pimeyteen, häpeään, tappioon ja kuolemaan. Ja Jumalan armo näkyy usein 
ihmisissä edelleen vastakohtaisuuksissa; siellä missä ihmiset huutavat ”Häpeä!” ”Juma-
lanpilkkaaja!” – siellä, monen silmissä halveksituissa ja alas painetuissa tuleekin esille 
Jumalan todellinen Sana ja läsnäolo. Ei siellä, missä nostetaan itsensä muiden yläpuo-
lelle. Ei siellä, missä näytellään jotain mitä ei todellisuudessa olla. Ei siellä, missä luul-
laan olevan ainoita tärkeitä Jumalan silmissä.

Meidän toivomme ei ole siinä, että meistä tulisi tässä ajassa kirkastusvuorella eläjiä, 
”kirkastettuja”. Meidän toivomme on siinä, että Jumala Sanassaan, Pojassaan tulee ja 
kohtaa meidät sellaisina kuin olemme. Tämä on yksin se Kristus-sana jota tulee julis-
taa ja kuunnella. 

Luther tuumasi yksiselitteisesti: Jos katsot Raamattuun ilman Kristusta, löydät per-
keleen. Siis, katso Kristukseen, kuule hänen tekonsa, sanansa ja asenteensa. Silloin näet 
jotain siitä, mitä opetuslapset näkivät kirkastusvuorella.

VESA ÄÄRELÄ
kappalainen, Kempele

Sanan aika
Sunnuntai 19.7.2015
Psalmi: Ps. 97:1-2, 5-6, 10-11
1. lukukappale: 2. Moos. 34:29-35
2. lukukappale: 2. Kor. 3:7-18
Evankeliumi: Luuk. 9:28-36
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Menot Oulun seurakunnissa 15.–29.7.2015

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 (suljettu 6.–26.7.2015)
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

Oulun tuomiokir-
kossa järjestetään 
elokuinen vihki-
hetki lauantaina 

8.elokuuta klo 17–19. Vih-
kihetkeen ei ilmoittaudu-
ta etukäteen, vaan parit vi-
hitään saapumisjärjestyk-
sessä. 

Mukaan tarvitaan es-
teettömyystodistus, joka on 
hankittu viimeistään seitse-
män vuorokautta ennen vih-
kimistä jommankumman 
vihittävän kotiseurakunnan 
kirkkoherranvirastosta. 

Vihkipari voi kutsua 
mukaan läheisensä, mutta 
tarvittavat todistajat voivat 
tulla myös seurakunnan 
puolesta. 

Vihkimisen jälkeen on 
tarjolla hääkakkua ja kah-
vit hääparille ja todistajil-
le tuomiokirkon kryptassa. 
Vihkitoimitus ja juhlakah-
vit ovat maksuttomia.

 – Vihkihetki on help-
po ja vaivaton tapa mennä 
naimisiin. Se sopii hyvin 
erilaisissa elämäntilanteis-
sa olevien parien vihkitoi-
mitukseksi, kertoo Oulun 
tuomiokirkkoseurakun-
nan kappalainen Ari-Pek-
ka Metso.

Vielä ehtii saada kesähäät 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Mitra Sofie 
Ylimaula, Aapo Matias Ok-
konen, Suvi Tuuli Seppänen. 
Haukipudas: Aukusti Vi-
li Petteri Jalo, Taika Adelle 
Alexandra Kurkela, Jasper 
Juhani Joonatan Niemelä, 
Frans Viljami Risto, Josefina 
Maria Anneli Kiventerä, Em-
ma Maria Hyvönen, Iisa An-
na Elviira Tuomela, Miikka-
el Aukusti Karsikas, Sanni Ei-
la Maria Sorvoja, Vilho Hen-
rik Vänttilä.
Karjasilta: Aili Vieno Anne-
li Aakko, Sylvia Aava Ulriikka 
Anttonen, Väinö Pertti Juha-
ni Hakala, Samu Lars Kristi-
an Henner, Eelis Helmer Gab-
riel Kovalainen, Väinö Oliver 
Muranen, Oiva Veikko När-
hi, Vilho Matias Tokola, Da-
niel Abraham Autio, Anna 
Emilia Aurora Ehrola, Isa Eli-
sabet Karvonen, Pihla Kristii-
na Keisala, Fiia Martta Mir-
jam Ruotsalainen, Amalia Is-
la Helena Simppula, Elea Re-
bekka Tölli, Ahti Eelis Virk-
kala, Jooa Einari Ensio Virpi, 
Olivia Eela Maria Ylimartimo.
Kiiminki: Jere Ensio Tuohi-
maa, Tuukka Martti Henrik 
Väänänen, Siiri Aino Este-
ri Valvio, Toivo Tapio Huhta.
Oulujoki: Miko Rikhard Oli-
ver Huotari, Amelia Alexan-
dra Isokoski, Manu Beer Joo-
natan Lukkari, Aatu Jussi Sa-
kari Säkkinen, Iisa Emmi Lin-
nea Heikkinen, Milla Siiri He-

 Oulun tuomiokirkos-
sa on ollut aiemmin tänä 
vuonna kaksi vihkihetkeä, 
joissa on vihitty yhteensä 
16 paria.

Esteettömyystodistuk-
sella varmistetaan, että 
parilla on oikeus mennä 
naimisiin. Oulun ev.lut. 
seurakunnissa avioliiton 
esteiden tutkintaa teh-
dään arkipäivisin kello 
9–16 seurakuntien kes-
kusrekisterissä, osoittees-

lena Lalli, Mandiina Taika Ce-
cilia Sipola.
Oulunsalo: Iina Anneli Posio, 
Enna Allessandra Polojärvi, 
Silva Anna Isabella Muotka.
Tuira: Emil Julius Petteri Fri-
man, Saaga Hilda Amanda 
Pöntinen, Nuutti Joonatan 
Saarenpää, Aira Saunavaa-
ra, Julius Severi Syväoja, Essi 
Aune Väisänen, Hannes Juho 
Olavi Aho, Juuse Seppo Vilja-
mi Hautala, Okko Iisakki Jär-
vinen, Riia Helena Kaakinen, 
Pihla Anna Helena Kallinen, 
Viljami Laurila, Emma Karo-
liina Määttä, Venla Vanessa 
Niemenkari, Aisla Alva Estel-
le Nissilä, Meea Sirkka Maria 
Penttilä, Vilho Ilmari Pohjo-
la, Adalia Josefine Raappa-
na, Eemeli Kalle Aleksante-
ri Rantala, Hugo Aatos Ruta-
nen, Milja Aureelia Syri.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jarno Juha-
ni Silenius ja Katri Hannele 
Jaakkola, Antti Tapani Mäki-
nen ja Maria Helena Castrén, 
Juho Aslak Paavola ja Minna 
Maarit Ryönänkoski, Antti 
Ville Johannes Meriläinen ja 
Heidi Sofia Häyrynen.
Haukipudas: Joni Lauri Olavi 
Mielonen ja Laura Elisa Tuo-
maala, Markus Eerik Haarala 
ja Niina Elisa Södö.
Karjasilta: Jari Markus Kulta-
lahti ja Annika Maarit Nais-
niemi, Sakari Seppo Matias 
Karhula ja Linda Maria Vir-

sa Isokatu 9 (p. 08 3161 310). 
Lisäksi Haukiputaan, 

Kiimingin ja Oulunsalon 
seurakunnissa avioliiton 
esteiden tutkinta voidaan 
tehdä myös seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa.

Esteettömyyslomakkeen
voi tulostaa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/ 
esteidentutkinta ja palaut-
taa täytettynä keskusrekis-
teriin.

Kirkollisen vihkimisen 

edellytyksenä on, että mo-
lemmat vihittävät ovat rip-
pikoulun käyneitä ev.lut. 
kirkon jäseniä. 

Kirkollinen vihkimi-
nen on mahdollista myös 
silloin, kun toinen vi-
hittävistä kuuluu johon-
kin muuhun kristilliseen 
kirkkokuntaan, ja toinen 
vihittävistä on rippikou-
lun käynyt ev.lut. kirkon 
jäsen.

ta, Lauri Johannes Korho-
nen ja Heli Irene Mantovaa-
ra, Ossi Juhani Suihkonen ja 
Anna-Maria Soranta, Teuvo 
Tapani Moilanen ja Elsi Ma-
ria Nurmela, Joonas Pette-
ri Kämäräinen ja Rauna-Ma-
ria Kaarina Helander, Janne 
Petteri Haapajoki ja Marga-
reeta Kortesalmi, Veijo Mat-
hias Heiskanen ja Satu Heidi 
Hannele Kukka, Mikko Petri 
Karvonen ja Mona Kanerva 
Kauppi, Janne Juhani Moila-
nen ja Sanni Helena Lappa-
lainen, Jaakko Antero Simp-
pula ja Heidi Annika Hauta-
la, Kari Tapani Impiö ja An-
ne Helena Lindfors, Pekka 
Samuli Pellervo Kiuru ja Ka-
ti Anneli Amanda Pyhtinen, 
Ilpo Antero Joensuu ja Outi 
Emilia Leiviskä.
Kiiminki: Sami Heikki Val-
vio ja Johanna Anita Maria 
Marttila, Mika Reino Seppo 
Salo ja Hanna Maarit Heik-
kinen.
Oulujoki:  Kimmo Aleksi Pa-
sinpoika Hallamaa ja Miia Ii-
da Maria Moilanen, Heik-
ki Mikael Lahtinen ja Jon-
na Marika Klaavuniemi, Ar-
to Jaakko Hongisto ja Marjo 
Marjatta Kivinen, Topi Ant-
ti Johannes Pohjosaho ja Eli-
na Katariina Jokikokko, Juk-
ka Henri Vatjus-Anttila ja Nii-
na Katariina Kamsula, Jarmo 
Heikki Kalevi Pärkkä ja Reija 
Elina Niskanen.
Oulunsalo: Tapani Ilari Kurt-

ti ja Tarja Marianne Junttila.
Tuira:  Janne Antero Pelto-
niemi ja Salla Helena Ukkola, 
Markku Ilmari Raitio ja Riitta 
Johanna Paavilainen, Mika-
el Niko Kristian Hugg ja Ma-
ria Piia Sofia Kälkäjä, Antti 
Matias Salminen ja Hilla Ina-
ri Kristiina Wesenius, Juho 
Heikki Pähtilä ja Jenna Ma-
ria Manninen, Hannu Onni 
Samuli Harmainen ja Anne-
Marie Pyörälä, Joel Eetu Ma-
tias Lehto ja Satu Ilona Tuo-
maala, Jussi Tapani Kaikko-
nen ja Pia Pauliina Ronkai-
nen, Timo Johannes Similä ja 
Hanne Maria Sarajärvi, Kim-
mo Kalevi Raappana ja Mira 
Kaarina Sarre.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Elma Johan-
na Erkkilä 90, Raili Helena 
Hamari 69, Aulis Olavi Hyvä-
rinen 99, Antti Aulis Nurmi 
81, Juha Paavo Pasanen 68, 
Eelis Vieno Rosenberg 99, El-
sa Marjatta Suua 85.
Haukipudas: Hilkka Johan-
na Kokko 97, Rauha Marga-
reta Sarkkinen 87, Irene Tuu-
likki Ahokas 78, Paavo Juha-
ni Alakiuttu 69, Jenni Kristii-
na Keskitalo 31, Seppo Olavi 
Johannes Törmälä 81, Veikko 
Johannes Hyttinen 75, Anna 
Liisa Manninen 67, Mika An-
tero Manninen 47.
Karjasilta: Eino Jalmar 
Hentilä 81, Maunu Johan-
nes Kippola 91, Anita Ma-

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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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 16.7. klo 
18–18.15 Oulun tuomiokirk-
ko Iltahetki Raamatun ja ru-
kouksen äärellä. Pertti af 
Hällström.
Konfirmaatiomessu su 19.7. 
klo 10 Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Jouko Lankinen ja 
avustaa Hanna-Maija Ollan-
keto. Kanttorina Péter Ma-
rosvári ja urkurina Lauri-Kal-
le Kallunki. 
Varttihartaus to 23.7. klo 
18–18.15 Oulun tuomiokirk-
ko Iltahetki Raamatun ja ru-
kouksen äärellä.  Jorma Laa-
potti.
Sanajumalanpalvelus su 
26.7. klo 10  Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Kaido 
Soom ja avustaa Matti Pik-
karainen. Kanttorina Péter 
Marosvári. 
Varttihartaus to 30.7. klo 18 
–18.15 Oulun tuomiokirkko 
Iltahetki Raamatun ja ruko-
uksen äärellä.  Tuulia Taskila.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Varttipyhäkoulu to 16.7., 
23.7., 30.7. klo 18–18.15 Ou-
lun tuomiokirkko. Pikkupy-
häkoulu lastenpaikassa. 

Harrastukset 
ja kerhot 

Kesäkahvila, Cafe Krypta 
ja pieni käsityöpuoti Oulun 
tuomiokirkon krypta. Avoin-
na ma–to 10–20, pe 10–15.  
Kambodzhan lähetti Emma 
Holmström tavattavissa ti 

4.8. klo 12–15 Koskelan kä-
sityöpiirissä ja klo 18 Ylikii-
mingin asukastuvalla lähe-
tysillassa, ke 5.8. klo 12–14 
Cafe Kryptassa Oulun tuo-
miokirkkossa  ja klo 18 lähe-
tyksen kesäillassa Ahti Alata-
lon pihamaalla, Kulmalantie 
16, Yli-Ii.

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
20.7. ja 27.7. Keskustan seura-
kuntatalo. Taloudellisissa asi-
oissa ma klo 9–11 p. 044 3161 
419 tai käymällä Isokatu 17. 
Kotikäyntipyynnöissä voit-
te olla yhteydessä suoraan 
oman alueen työntekijään. 

ria Törnqvist 99, Helvi Rau-
ha Alamikkelä 84, Paavo Ka-
lervo Haipus 76, Eero Juha-
ni Heikkinen 83, Rauni Ire-
ne Kadenius 69, Heikki Os-
kari Kangas 88, Risto Sakari 
Kuosmanen 78, Olavi Armas 
Lehto 86, Maria Liisa Pertta-
la 92, Unto Olavi Silenius 93.
Kiiminki: Aaro Kalevi Leske-
lä 79.
Oulujoki: Mika Markus Er-
vasti 38, Matias Nestor Joki-
nen 90, Martti Anselmi Ky-
rönniemi 67, Esko Perälä 88, 
Erkki Aulis Veijola 76, Lauri 
Olavi Immonen 69, Marjatta 
Lehtimäki 89, Johannes Ro-
tonen 91.
Oulunsalo: Huuko Olavi 
Heiskanen 72, Antti Valde-
mar Prokkola 75.
Tuira: Leena Marja Kärkkäi-
nen 70, Terttu Hannele Pa-
sanen 53, Auvo Kalervo Hei-
konen 70, Sirkka Onerva Lei-
no 79.
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Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

Kesän konserttisarja 
ti 28.7. klo 20 
Tanssivat Urut – � e Dancing Organ 
Péter Marosvári ~ urut 
www.marosvaripeter.hu

ti 4.8. klo 20 
Bachin kaudesta aikojen kautta – 
From Bach through the ages 
Henryk Gwardak ~ urut 
www.gwardak.com 

ti 11.8. klo 20 
Jazzahtavat pilliurut – � e Jazzy Pipe Organ
Barbara Dennerlein (München) ~ urut 
www.barbaradennerlein.com 

Taiteiden Yön konsertti 
to 20.8. klo 21 
Harppu ja Urut – Harp and Organ 
Kirsi Kiviharju & Kalevi Kiviniemi 
www.kirsikiviharju.com • www.kalevikiviniemi.com 

Kanttoreiden konsertti
pe 25.9. klo 19 
Henna-Mari Sivula ~ sopraano, urut
Lauri-Kalle Kallunki ~ baritoni, viulu, urut
Péter Marosvári ~ urut, tenori

Kesäsarjan ensimmäinen konsertti 

"Tanssivat urut" 
Péter Marosvári 

ti 28.7. klo 20  Oulun tuomiokirkko. 

Konsertissa kuunnellaan iloista ja hauskaa 
urkumusiikkia 1800-luvun puolesta välistä alkaen.

Tuomiokirkon urkuri soittaa urkumusiikkia 
säveltäjiltä Louis Lefébury-Wély, Zoltán Kodály, 

Camille Saint-Saëns, Noël Rawshrone, 
Rhoda Scott ja Barbara Dennerlein.

Konserttiin pääsy on ilmainen. 
Käsiohjelma ovella maksaa 5 €.

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

 
 

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.

Joka arkipäivä klo 10–15 koko heinäkuun ajan Läm-
sänjärven kaupunkileirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2). 
Lastenpäivät 2015 on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oulu-
laisille (2005–2008 syntyneille).

Päivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, ohjattua toi-
mintaa, leikkejä, askartelua, pelaamista ja retkiä. Lap-
set saavat päivittäin lämpimän aterian. Lastenpäivien 
toiminta on ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu.

Lämsänjärven lastenpäiville voi ilmoittautua osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat tai lastenpäi-
vien aikana myös paikan päällä. 

Lastenpäiville otetaan päivittäin korkeintaan 100 las-
ta. Etusijalla ovat ennakkoon ilmoittautuneet. Lisätie-
toa: lapsityönohjaaja Mari Jääskeläinen, mari.jaaske-
lainen@evl.fi. 

Elsi Salo
vaara

16.7.  Haukiputaan kirkossa
 Seeli Toivio sello ja Elias Niemelä urut.
 Iltahartaus Sami Puolitaival.

23.7.  Haukiputaan kirkossa 
 Anne-Mari Kanniainen harmonikka.
 Iltahartaus Leena Brockman. 

30.7.  Haukiputaan kirkossa
 Gospelmuusikko Iina Palokangas laulu  

ja Alisa Ojanen piano.
 Iltahartaus Jari Flink.

6.8. Seurakuntakeskuksessa
 Merikosken Laulu, johtaa  

Marita Kaakinen.
 Iltahartaus Jaakko Tuisku.

13.8.  Haukiputaan kirkossa
 Vaskikvartetti Owla: Arja Ollila trumpetti, 

Sauli Orbinski käyrätorvi,
 Jaakko Kangas pasuuna,  

Juha Pisto tuuba ja  
Nathan Archer lyömäsoittimet.  
Iltahartaus Arto Nevala.

20.8. Seurakuntakeskuksessa
 Sinikka Holma-Peets piano.
 Iltahartaus Martti Heinonen.

27.8. Seurakuntakeskuksessa
 Kaukametsän Kamarikuoro,  

johtaa Juha Mikkonen.
 Iltahartaus rovasti Jaakko Kaltakari.

Haukiputaalla torstaisin klo 20

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
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Menot Oulun seurakunnissa 15.–29.7.2015

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 19.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Sari Wallin, tapu-
likahvit.
Messu su 26.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, tapulikahvit.

Apua ja tukea 
tarvitseville

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

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 19.7. klo 
17 seurat ry:llä, Petri Kulmala

Kirkkoherra Pauli Nieme-
lä lomalla 6.–26.7., vs. kirk-
koherra 13.–26.7. Seija Helo-
maa.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Jaakko Tuisku, kanttorina Ee-
va Holappa. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu su 26.7. 
klo 10 kirkossa, toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, kanttorina Ee-
va Holappa. Konfirmoitava-
na kesän 5. leiririppikoulu-
ryhmä.
Nuotioilta ke 22.7. klo 18 Ka-
limenkylällä, Yläkalimentien 
viereisellä pellolla. Yhteis-
laulua, hartaushetki, ilta-
kahvit ja makkaranpaistoa. 
Oma tuoli mukaan. Nuoti-
oiltaa kanssasi viettämässä 
pappi, kanttori ja diakonia-
työntekijä.

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 iloiseen 
kesäkahvilaan! 

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9-11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 
044 7310 232.

Muut menot
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisölle 
1.6.–21.8. maanantaista per-
jantaihin klo 10–18, jolloin 
myös kirkon opas on paikalla.

Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon Kirkko sunnun-
taisin klo 13, kesän lasten ja 
nuorten leirit: tiedustelut ja 
ilm. Säde Pokka p. 044 0510 
405.

Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 19.7. klo 18 
ry:llä, Kello: seurat su 19.7. 
klo 17 Kellon srk-kodissa, Jo-
kikylä: seurat su 19.7. klo 18 
ry:llä.

Retki työnhakijoiden perheille 

kukka- ja eläinpuisto Escurialiin 
ke 5.8. Lähtö klo 9 Kauppakuja 2 pihalta, perillä eläin-
puistossa n. klo 10. Kukka- ja eläinpuistosta lähdetään 
ruokailemaan Linnanmaalle RAX:iin klo 12.30. Ruokai-
lun jälkeen klo 14.45 lähdemme takaisin Haukiputaal-
le. Retken hinta 5 €/hlö, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. Hin-
ta sis. matkat, sisäänpääsyn eläinpuistoon ja ruokai-
lun. Ilmoittautuminen ja maksu pe 17.7. mennessä 
Linkki-kirppiksen kassalle, Kauppakuja 2, Haukipu-
das. Järjestävät Haukiputaan työnhakijat ry ja Hauki-
putaan seurakunta. 

SYDÄMELLÄ
Kaija Martinin 1-vuotismuistoseurat
perjantaina 24.7. klo 17.30–20.30  
Kiimingin seurakuntakeskuksessa
Mukana puhumassa Liisa Kingma, 
Raili Kemppainen ja Seija Helomaa.
Tee/ kahvihetki Vuorimaan tapaan. Voi tuoda 
keksiä, karkkia, kuivakakkuja tai sanasen.

Olet tervetullut muisteloihin, Viisikielistä 
laulamaan. Voit tuoda esim. postikortin, jossa 
on kukan kuva, Kaija piti erityisesti ruusuista.
Järjestäjänä PPKL ja Kiimingin seurakunta.

Lukupiiri
aloittaa 
ma 24.8. klo 18 
srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa. 

Syyskauden 
ensimmäinen kirja 
on Merete Mazzarella; 
Illalla pelataan Afrikan tähteä. 
Syksyn muut käsiteltävät  kirjat ovat:
21.9. Sirpa Kähkönen;  Graniittimies
26.10. Sirpa Alakoski; Sikalat 
23.11 Delidani Sarah;  Jakarandapuun lapset

Iltamusiikki 
Suomalaista Suvea 

keskiviikkona 15.7. klo 19 Jäälin kappelissa. 

Suomalaisia säveliä musisoimassa 
Rauha Jokikokko, kantele, Katri Nikula, piano ja laulu, 

Merja Pyykkönen, piano ja laulu, 
Marjut Uusitalo, laulu ja Sari Wallin, piano ja laulu. 

Tuttuja kesäisiä yhteislauluja. 
Iltahartaus Harri Isopahkala.

Tervetuloa 
talkoilemaan Kiiminkipäiville 7.-8.8. 
seurakunnan teltalle. 
Tarvitsemme letunpaistajia, myyjiä ja pystytys-
väkeä. Jos sinulla on mahdollisuus tulla mu-
kaan, niin ilmoittaudu numeroon 040 8611 784 
tai sähköpostiin harri.isopahkala@evl.fi.

Kiimingin kirkko 
on tiekirkkona

 avoinna 
ma–pe 22.6. – 31.7. 

klo 12–18.
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Lentopalloturnaus 
sekajoukkueille
 
Kiimingin seurakunta järjestää syksyllä 2015 Hyvän 
mielen lentopalloturnauksen. Suunniteltu ajankohta 
on 10.10. Laivakankaan koululla.
Turnauksen järjestää Kiimingin seurakunnan poikakuo-
ro ja tukiyhdistys, joiden hyväksi menee myös turna-
uksen tuotto.
 
Turnaus on tarkoitettu harrastelijoille, joukkueissa pi-
tää olla kentällä vähintään 3 naispelaajaa kerrallaan ja 
enintään 3 miestä. Sarjapelaajat eivät saa osallistua.
 
Osallistumismaksu on 10 € / pelaaja. Turnauksen yhtey-
dessä on kahvikanttiini, jossa on tarjolla myös mm. piz-
zaa ja suolaista piirakkaa.
 
Joukkueita otetaan enintään 16 ja mukaan 
pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tiedustelut 
jarkko.metsanheimo@evl.fi tai p. 0400 487187.

Torstaina 16.7. 
klo 20 kirkossa, 

Seeli Toivio sello 
(kuvassa) ja 

Elias Niemelä urut. 
Iltahartaus 

Sami Puolitaival. 

Torstaina 23.7. 
klo 20 kirkossa, 

Anne-Mari Kanniainen 
harmonikka. 
Iltahartaus 

Leena Brockman. 

Torstaina 30.7. 
klo 20 kirkossa, 

gospelmuusikko 
Iina Palokangas 

laulu 
ja Alisa Ojanen 

piano. 
Iltahartaus Jari Flink. 

Tilaisuuksiin on 
vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €.
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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 22.7. ja ke 5.8. klo 
18.
Raamattupiiri, Maikkulan 
kappeli to 16.7., 23.7. ja 30.7. 
klo 18.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Perheiden kesäilta Lämsän-
järvellä ti 28.7. klo 18.  Läm-
sänjärven leirikeskus. Luvas-
sa mukavaa yhdessä olemista 
ja tekemistä, makkaranpais-
toa ja hiljennymme yhdessä 
hetkeksi. Lämpimästi terve-
tuloa. Lisätietoja Mari Jääs-
keläinen p. 040 5747 109 tai 
mari.jaaskelainen@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kesäkerhot (ks. 
ilmoitus)
Karjasillan eläkeläisten lei-
ripäivä to 6.8. Ks. ilmoitus.
Kerhonohjaajien peruskurs-
si 11.–13.9., Isoniemen leiri-
keskus. Kiinnostaisiko sinua 
pitää alakouluikäisille lapsil-
le kerhoa arki-iltaisin? Ilmoit-
taudu mukaan peruskurssil-
le Isoniemeen. Kerhonoh-
jaajien peruskurssilla sukel-
letaan kerhonohjauksen pe-

KIRJAVIRTAA PAPPILASSA
Kirjallisuuspiiri lukevaisille 

SYKSYLLÄ 2015
Kastellin kirkon pappilankamarissa Töllintie 38 keskiviikkoisin klo 18–20

26.8. Sirpa Kähkönen: Graniittimies
 Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys
16.9. George Orwell: 1984
 Milan Kundera: Elämisen sietämätön keveys
14.10. Asko Sahlberg: Herodes
 Jarkko Vehniäinen: Paavalin matkat: sandaalit sauhuten
18.11. Mirkka Lappalainen: Pohjolan Leijona. Kustaa II Adolf ja Suomi
 Kustaa H.J. Vilkuna: Neljä ruumista
9.12. Henning Mankell: Juoksuhiekka
 Joni Skiftesvik: Valkoinen Toyota vei vaimoni

Lukeminen on hyvä ja oivallinen harrastus. Se synnyttää ajatuksia, pohdintaa, 
kysymyksiä ja keskustelukumppanin tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri 
sellainen toivomasi foorumi. Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, 
kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi eteen. Avaa kirja ja lue, 
anna itsellesi aikaa ja tule jakamaan lukukokemuksiasi. Siellä nähdään!
Lisätietoja pastori Juha Vähäkangas, 
p. 040 574 7158, juha.vahakangas@evl.fi.

Jumalanpalvelukset

Eläkeläisten kesäkerhot 
Maanantaina
3.8. klo 12 Maikkulan kappelilla
Tiistaisin
18.8. klo 13 Kaukovainion kappelilla ja 
21.7. klo 14 Höyhtyän palvelutalolla
Torstaisin
23.7. ja 20.8. klo 13 Kastellin kirkolla ja
16.7. ja 30.7. klo 12 Kaakkurin kirkolla sekä 
13.8. klo 13 Karjasillan kirkolla. 

Perheiden kesäilta Lämsänjärvellä
tiistaina 28.7. klo 18

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2) 

Luvassa mukavaa yhdessä olemista ja tekemistä ja makkaranpaistoa.
Hiljennymme myös yhdessä hetkeksi. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109 tai mari.jaaskelainen@evl.fi

Sunnuntaina 19.7.
Konfirmaatiomessu klo 10 Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustaa Esa Arbelius, Joonas 
Vapaavuori, Iina Palokangas ja Simo Ollikainen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Karjasilta 5 –ryhmän konfirmaatio. Kolehti 
Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta. 

Messu  klo 10 Kastellin kirkko. 
Toimittaa Kimmo Kieksi, avustaa Hanna Mikkola, kanttorina 
Juha Soranta. Kolehti Kirkon ulkosuomalaistyöhön 
Kirkkohallituksen kautta. 

Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko.
Toimittaa Kimmo Kieksi, avustaa Hanna Mikkola, kanttorina 
Juha Soranta. Kolehti Kirkon ulkosuomalaistyöhön 
Kirkkohallituksen kautta. 

Konfirmaatiomessu klo 14 Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustaa Esa Arbelius, 
Joonas Vapaavuori, Iina Palokangas ja Simo Ollikainen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Karjasilta 6 –ryhmän konfirmaatio. 
Kolehti Mosambikin pääkaupungissa Maputossa sijaitsevan 
Xhikhelenin alueen asukkaiden yhteisöperusteisen laina- ja 
säästöohjelman tukemiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Sunnuntaina 26.7.
Messu klo 10 Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Maija Konttinen, avustaa Kimmo Kieksi, kanttorina 
Juha Soranta. Kolehti nuorten aikuisten parissa tehtävään 
evankelioimistyöhön Suomen Raamattuopiston kautta. 

Messu klo 10 Kastellin kirkko.
Toimittaa Heikki Karppinen, saarna Ville Vakkuri, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti nuorten aikuisten parissa tehtävään 
evankelioimistyöhön Suomen Raamattuopiston kautta. 

Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Ville Vakkuri, 
kanttorina Riitta Piippo. Kolehti nuorten aikuisten parissa 
tehtävään evankelioimistyöhön Suomen Raamattuopiston 
kautta. 

rusasioihin. Kurssille otetaan 
ensisijaisesti syksyllä ker-
hon aloittavat kerhonohjaa-
jat sekä kerhonohjaajina toi-
mivat, joilta kurssi on jäänyt 
käymättä. Kurssi on suun-
nattu Haukiputaan, Karjasil-
lan, Oulujoen, Oulunsalon, 
Tuiran ja Tuomiokirkon rip-
pikoulun käyneille nuorille. 
Kurssille lähdetään perjan-
taina 11.9. bussilla n. klo 18 ja 
yhteinen kurssimme päättyy 
kirkonmenojen jälkeen noin 
klo 13. Kurssi on osallistujalle 
ilmainen. Ilmoittautuminen 
avoinna 1.8.–4.9. Lisätieto-

ja järjestävien seurakuntien 
nuorisotyönohjaajilta.

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. Muis-
sa kuin taloudelliseen avus-
tamiseen liittyvissä asioissa 
voit ottaa suoraan yhteyt-
tä alueesi diakoniatyönteki-
jään.

Karjasillan eläkeläisten 
leiripäivä 
torstaina 6.8. klo 8.30–15 Hietasaaressa 
Ohjelmassa rentoa yhdessäoloa. Leiripäivän hinta on 
20 € ja se maksetaan leiripäivän aikana. Hintaan sisäl-
tyy kuljetukset, aamupala, lounas ja päiväkahvi. Lei-
ripäivään ilmoittautuminen torstaihin 30.7. mennes-
sä numeroon 040 575 2710. Mukaan mahtuu 40 lei-
riläistä.
Linja-autoon voi nousta seuraavilta pysäkeiltä: 7.30 
Kaakkurin Citymarketin R-kioskin puoleinen parkki-
paikka, 7.40 Maikkulan kappelin piha, 7.50 Kastel-
lin kirkon edestä, 8.00 Kaukovainion kappelin edes-
tä, 8.10 Karjasillan kirkon edestä, 8.15 Madetojansa-
lin pysäkki (Caritaksen lähellä).

Lohdutuksen 
säveliä -konsertti 

sunnuntaina 2.8.  klo 12 Karjasillan kirkossa.
 

Merikosken laulun Lohdutuksen säveliä konsertti,
johtaa Marita Kaakinen. 

Konsertissa kuullaan pääosin suomenkielisiä 
kuorolauluja ja myös sooloja Marita Kaakinen 

(sopraano) ja Tiina Saukkoriipi-Haapala (urut/piano).
 

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Ohjelma 10€, eläkeläiset, opiskelijat 5€. 

Järjestää Karjasillan seurakunta.
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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 15.–29.7.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.7. klo 10, Ou-
lujoen kirkossa.  Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saar-
na Soili Pitkänen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Perinnejumalanpalvelus su 
19.7. klo 12, Turkansaaren 
kirkossa.  Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarna Soili 
Pitkänen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 10, Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Messu su 19.7. klo 12, Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 

Konfirmaatiomessu su 26.7. 
klo 10, Oulujoen kirkos-
sa.  Toimittaa Antti Leskelä, 
avustaa Jouni Heikinheimo, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Hintan 2. ryhmän konfir-
maatio. 
Messu su 26.7. klo 12, Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Maija Konttinen, kantto-
rina Juha Soranta.
Sanajumalanpalvelus su 
26.7. klo 10, Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 
Maakirkko su 26.7. klo 12, 
Ylivuotolla, Maamiesseu-
rantalo, Ylikiiminki. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. 

Harrastukset ja kerhot 
Kesäkerho ke 15.7. klo 13 Yli-
kiimingin seurakuntatalo.  

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

Kesäkerho to 16.7. klo 13 Yli-
Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 20.7. 
klo 13 Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ti 21.7. klo 
13 Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
23.7. klo 13 Huonesuon seu-
rakuntakoti. 

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690 tai samaan aikaan käy-
mällä paikan päällä Hintan 
seurakuntatalon 2. kerrok-
sessa. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.7. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Päi-
vi Liiti, avustaa Minna Salmi, 
kanttori Eeva Maija Sorvari. 
Hartaus Salonkartanossa ke 
22.7. klo 13.30, Minna Salmi.
Sanajumalanpalvelus 26.7. 
klo 10 Oulunsalon kirkko. 
Toimittaa Päivi Liiti, kantto-
ri Hanna-Leena Ristolainen.
Hartaus Salonkartanossa ke 
29.7. klo  13.30, Aleksi Päk-
kilä. 
Hartaus Teppolassa to 30.7. 
klo 11.30, Minna Salmi. 

Lapsille ja 
lapsiperheille

Laululeiri lapsille ma 20.7. - 
ke 22.7. klo 10 – 13 Repussa. 
Kts. ilmoitus. 

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat virret -yhteis-
laulutilaisuus ke 22.7. klo 18 
Oulunsalon kirkko. Kts. il-
moitus. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 19.7. klo 16 seurat, 
Heikki Saarikoski, Pekka Kin-
nunen.

Varkkareiden 
kesäpäivät Repussa 

7–11-vuotiaille (1.–4.-luokkalaiset) 
ma–pe 13.–17.7. klo 10–15 

(huom! muuttunut alkamisaika!)
ma–pe 20.–24.7. klo 10–15 

(huom! muuttunut alkamisaika!)
Monenlaista tekemistä yksin ja yhdessä. Ilmoittautumi-
nen aamuisin klo 10 ja mukaan  pääsevät vain he, jot-
ka ovat silloin paikalla.  Päivän aikana tarjoamme kevy-
en välipalan. Ohjaajina Erika Tiainen ja apuohjaaja  se-
kä kesätyösetelinuoria / isosia. Lisätietoja Erikalta, p. 044 
7883 903.

Kyläkamari 

maanantaina

20.7. ja 27.7. klo 11 

Oulunsalon 

museolla.

Unohtuiko ilmoittautuminen päiväkerhoon? Ei hätää, kerhoissa  on vielä tilaa.

Ilmoittaudu päiväkerhoon syksylle 2015
Oulunsalon seurakunnassa päiväkerhot kokoontuvat

• Seurakunnan toimitalolla (Vattukuja 2)   • Repussa Pitkäkankaalla (Opintiellä)
Päiväkerho on tarkoitettu 2010–2011 syntyneille lapsille. 

Ilmoittautuminen heinäkuussa (lomien vuoksi vain sähköpostilla) 
Vattukujalle: anne-mari.koivu@evl.fi Reppuun: heidi.lampela@evl.fi 

Hautausmaahartaus 
Yli-Iissä 

keskiviikkona 
15.7. klo 18 
Jakkukylän 

hautausmaalla.

Laululeiri lapsille 
ma–ke 20.–22.7. klo 10–13 Repussa.

Laululeiri alakouluikäisille kuorolaulamisesta kiinnos-
tuneille lapsille. Laulamme ja soitamme harjoitellen 
keskiviikkona 22.7. klo 18 kirkossa pidettävää Kau-
neimmat virret -tilaisuutta varten, jossa esiinnymme. 
Varmistathan ennen ilmoittautumista, että pääset 
mukaan kaikkina päivinä sekä Kauneimmat virret -ti-
laisuuteen lopuksi. 
Ilmoittautumiset Eeva Maija Sorvarille 15.7. mennessä, 
eeva-maija.sorvari@evl.fi tai p. 044 3161 781. 
Leiripäivän aikana tarjotaan välipalaa. 1.–4.-luokka-
laisten on mahdollista osallistua samalla myös Repun 
kesäpäivien toimintaan.
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Diakonian syysretki 
Hämeenlinnaan 
7.–9.9.
Lähde mukaan Oulunsalon seurakunnan 
diakoniatyön järjestämälle retkelle.
Mukaan voit hakeutua mm. heikon taloudellisen 
tilanteen, työttömyyden tai yksinäisyyden perusteella.
Lähetä vapaamuotoinen lyhyt hakemus, jossa kerrot 
tilanteestasi 20.8.2015 mennessä.
Tiedustelut ja hakemukset: katriina.sipila@evl.fi tai 
riitta.markus-wikstedt@evl.fi tai 
jukka.joensuu@evl.fi
Osallistumismaksu 50 €. 
Matka on 
tarkoitettu 
oulunsalolaisille.

Kauneimmat virret 
-yhteislaulutilaisuus 
keskiviikkona 22.7. klo 18  Oulunsalon kirkossa.
Tule laulamaan ja toivomaan kauneimpia virsiä kirk-
koon. 
Suomen lähetysseuran ideoimassa "Kauneimmat virret" 
-tilaisuudessa lauletaan yhdessä niitä rakkaimpia toive-
virsiä sekä kuullaan lapsikuoron esityksiä. 
Tilaisuuden juontaa ja hartauspuheen pitää Aleksi Päk-
kilä. Tervetuloa! 

w
w

w
.flickr.co
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Kesäisiä virsiä-yhteislaulutilaisuus 
Yli-Iin kirkossa keskiviikkona 22.7. klo 19.  
Tule laulamaan kesäisiä virsiä Yli-Iin kirkkoon 
kanttori Leo Rahkon johdolla. 
Hartauspuheen pitää lehtori Riitta Kentala. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Kesäillan sävelhartaus 
torstaina 23.7. klo 19 Oulujoen kirkossa. 

 
Kesäillan sävelhartaudessa esiintyvät 

Päivi Hirvikoski, sopraano ja 
Sanna Leppäniemi, piano ja urut. 

Sävelhartauden ohjelmisto koostuu hengellisistä 
lauluista sekä Sibeliuksen yksinlauluista. 

Hartauspuheen pitää Ylikiimingin 
piirikappalainen Olavi Isokoski. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Elojuhla 
Oulujoen pappilan pihamaalla 
sunnuntaina 16.8. messun jälkeen. 

Alkumusiikki Ylikiimingin puhalta-
jat, johtajana Jaakko Rahko, lipun-
nosto ja lippulaulu. Tervehdyssa-
nat Henna Perätalo. Musiikkioh-
jelma aCorde lapsi- ja nuorisokuo-
ro, johtajana Anna Haanpää-Ve-
senterä, säestää Riitta Rahko. Pu-
he Pekka Asikainen. Tilaisuudes-
sa esiintyy taikuri Roope Ylitalo. 
Päätössanat lausuu kirkkoher-
ra Satu Saarinen. Kahvi- ja mehutarjoilun hoitaa Ou-
lun Sotilaskotiyhdistys. Tilaisuuden juontaa Oulujoen 
seurakuntaneuvoston jäsen Henna Perätalo. 
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 15.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Konfirmaatio ja ehtoollis-
jumalanpalvelus (vanha 
kaava) la 18.7. klo 11, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jäm-
sä, avustajina Harri Fager-
holm, Markku Korhonen ja 
Joel Kärki. 
Messu su 19.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustaa Saila 
Luukkonen, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Messu su 19.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Riikka Honkavaara, kantto-
rina Anna Kälkäjä.
Konfirmaatiomessu su 19.7. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Jukka Kolmonen, avusta-
vat Marika Alakopsa, Marja 
Manelius, Tytti Matsinen ja 
Mikko Keskinen, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 19.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Jukka Kolmonen, avusta-
vat Marika Alakopsa, Marja 
Manelius, Tytti Matsinen ja 
Mikko Keskinen, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Iltamessu su 19.7. klo 18 Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Riik-
ka Honkavaara, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 22.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 26.7. 
klo 10 Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Juha Valp-
pu, avustavat Anssi Putila, 
Atte Tolonen ja Lea Aliora-
vainen, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Messu su 26.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 26.7. 
klo 13 Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Juha Valp-
pu, avustavat Anssi Putila, 
Atte Tolonen ja Lea Aliora-
vainen, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Messu su 26.7. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Iltamessu su 26.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, ehtoollisavus-
tajana Pertti af Hällström, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 29.7. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttorina An-
na Kälkäjä.

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.

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 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Koskelan  
kesäkahvila 

15.–31.7. klo 11–16

Niin aikuiset kuin lapsetkin ovat tervetulleita viet-
tämään aikaa kesäiseen kahvilaamme. Aurinkoisina 
päivinä vietetään aikaa ulkona touhuten ja sateisel-

la säällä on ohjelmaa askartelun ja pelailun merkeissä 
sisällä. Tarjolla kahvilassamme on nuorten leipomaa 
pullaa ja kahvia edullisella hinnalla. Pihapiirissä par-

tioaitassa on kesällä kirpputori. 
Kahvila on auki kesällä 

maanantaista perjantaihin klo 11–16.  
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Tapahtumia 
päivitetään 
facebookiin, 
katso lisää: 

facebook.com/
koskelankesa

Virkistystä eläkeläisille!

Tuiran seurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa 
maanantaina 24.8. klo 9–15 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Ilmoittautuminen leiripäivään 
ma 27.7. klo 12–14 numerossa 044 3161 412. 
Tervetuloa Tuiran seurakunnan eläkeläisten leiripäi-
vään Hietasaareen maanantaina 24.8. Leiripäivän hin-
ta on 20 €, joka maksetaan leiripäivässä. Hintaan sisäl-
tyy kuljetukset, aamupala, ruoka ja päiväkahvi. 
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa. Ilmoittautujille 
lähetetään leiripäiväkirje, jossa on linja-autoreitti.

Tuiran seurakunnan  
eläkeläisten leiri Rokualla 
ma–to 24.–27.8. Rokuan leirikeskuksessa. 
Tervetuloa Tuiran seurakunnan eläkeläisten leirille 
Rokualle. Ilmoittautumiset 20.–30.7. Päivi Moilaselle, 
p. 040 5747 064. Etusija ensikertalaisilla.

Naisten illat 
Hietasaaren leirikeskuksessa keskiviikkoisin: 
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. 

Perheiden sururyhmä
Tuiran seurakunnan sururyhmä perheille 
kokoontuu Pyhän Luukkaan kappelilla, 
Yliopistokatu 7 klo 17–18.30 
seuraavina keskiviikkoiltoina: 
16.9., 30.9., 14.10., 4.11. ja 25.11. 

Sururyhmä on tarkoitettu Oulussa asuville lapsi-
perheille, joiden lähiomainen (esim. vanhempi, 
isovanhempi, sisarus) on kuollut. 
Ryhmän tarkoitus on tarjota vertaistukea, tilaa 
käsitellä kuoleman herättämiä ajatuksia ja tun-
teita sekä tukea perheitä muuttuneessa elämän-
tilanteessa. 
Lähiomaisen kuolemasta olisi hyvä olla kulunut 
jo jonkin aikaa (noin 3 kk – 2 vuotta). 
Illoissa lapset ja aikuiset käsittelevät menetystä 
omissa ryhmissään.
Sururyhmään vaaditaan etukäteisilmoittautumi-
nen. Ilmoittautumisen yhteydessä saa lisätietoa
sururyhmästä ja kartoitetaan perheen mahdolli-
suus osallistua juuri tähän ryhmään. Ilmoittautu-
minen arkipäivisin 10.–21.8. diakonissa Raija Yrjö-
lälle, p. 040 5747 093. 

A
rkisto / R

aija K
u

rki

Kesäillan laulut nuotiolla 
Tule mukaan kesäillan lauluhetkeen Koskelan 
seurakuntakodin nuotiolle ti 21.7. klo 18. 
Laulamme Suvilinnun laulukirjan lauluja 
kanttori Anna Kälkäjän  johdolla. 
Hartauden pitää Petteri Tuulos.
Makkaraa 1€ voi paistaa laulujen lomassa. 
Sateen sattuessa laulamme sisällä.
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Perheleiri yksinhuoltajaperheille 
pe–su 28.–30.8. Rokuan leirikeskuksessa. 

Leirillä nautitaan yhdessäolosta, ulkoilusta, monenlai-
sesta tekemisestä, hiljentymisestä ja valmiista ateriois-
ta. Leirille mahtuu noin 35 henkilöä. Etusijalla Tuiran 
seurakunnan alueella asuvat perheet. Hinta: aikuiset 
49 €, lapset 4–18-v. 32 € (sisarusalennus 25 %), alle 4-v. 
pääsevät ilmaiseksi. Leirimaksuun sisältyy täysihoito, 
kuljetus ja ohjelma sekä tapaturmavakuutus, joka kat-
taa vain Oulun seurakuntien jäsenet. 
Ilmoittautuminen sähköisesti 4.8. mennessä osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi. Valituille lähetetään lei-
rikirje. Leirin vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät Sami 
Riipinen ja Raija Yrjölä sekä lastenohjaaja Tiina Huurre. 
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Kambodzhan lähetti 
Emma Holmström 
vierailee Oulussa elokuussa
Kaikki lähetystyöstä kiinnostuneet ovat lämpimäs-
ti tervetulleita tapaamaan Emma Holmströmiä ja 
kuulemaan hänen kertomuksiaan työstä ja elämäs-
tä lähettinä Kambodzhassa.

Emmaa on mahdollista tavata seuraavasti:
- tiistaina 4.8. klo 12–15 Koskelan käsityöpiirissä
- tiistaina 4.8. klo 18 lähetysillassa Ylikiimingin 
asukastuvalla
- keskiviikkona 5.8. klo 12–14 Oulun tuomiokirkon 
Cafe Kryptassa
- keskiviikkona 5.8. klo 18 lähetyksen kesäillassa, 
Ahti Alatalon pihamaalla Kulmalantie 16, Yli-Iissä.
 
Lisätietoja: Anneli Nieminen, p. 040 5747 104 / 
anneli.nieminen@evl.fi
 
Emma Holmström on Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan, Tuiran ja Oulujoen seurakuntien nimik-
kolähetti.
Emma lähti Kambodzhaan 19.2.2009. Hän on so-
siaaliantropologi, joka toimii Suomen Lähetysseu-
ran tukemassa hankkeessa yhteistyössä Internatio-
nal Cooperation Cambodian (ICC) kanssa. Han-
ke tähtää Koillis-Kambodzhan alkuperäiskansojen 
elinolojen parantamiseen, ja lukutaidon ja ruoka-
turvan kehittämiseen.
 

Lähetys

Kesäkahvila, Cafe Krypta 
ja pieni käsityöpuoti  
Oulun tuomiokirkon krypta. 

Avoinna ma–to klo 10–20, pe klo 10–15 

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!
Seurakuntien työntekijöitä mukana Qstock-tapahtu-
massa 24.–25.7. Käy tutustumassa!

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu  15.–29.7.2015

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

SMenot Oulun seurakunnissa 15.–29.7.2015

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen kesähartaus joka su 9.8. saakka klo 
16 Pyhän Luukkaan kappelissa, Yliopistokatu 7. Sanaa, 
rukousta ja ystäviä kesäsunnuntaina englanniksi.
Summer fellowship meeting on every Sunday at 4 pm. 
in St. Luke’s Chapel, Yliopistokatu 7. Weekly fellowship 
gathering for international people during Summer. 
Led by members of Oulu International Evangelical Fel-
lowship, see more information on www.oief.fi.

Erityisdiakonia

KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten nuorten leiripäivä lauantaina 
12.9. klo 9–16  Hietasaaren leirikeskuksessa. Leirille 
voivat ilmoittautua 15–25-vuotiaat omatoimiset ke-
hitysvammaiset nuoret Oulun ev.lut.seurakuntayhty-
män alueelta. Leiripäivän hinta on 10 €. Leirille ote-
taan 25 leiriläistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Sito-
vat ilmoittautumiset ja ruokavaliot sekä lisätietoja 
puhelimitse diakoniatyöntekijä Erja Haho, p. 0400 
775 164 (ei tekstiviestillä). Ilmoittautumisaika  on 3.–
21.8.2015.

Sanajumalanpalvelus 
su 19.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Árpád Ko-
vács, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus 
su 26.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Árpád Ko-
vács, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 
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Jälleen on koittanut aika, 
jolloin toivomme kirkossa-
kävijöiden tuovan alttari-
kukat luonnosta tai koti-
pihalta. Ilmoita kukka-
vuorosi kirkkoherralle 
tai suntiolle.

Perheasiain neuvottelukeskus 
lomailee 

Perheasiain neuvottelukeskus on suljettu 
6.–26.7. välisenä aikana. 

Palvelemme normaalisti jälleen 
maanantaina 27.7.2015.

Arvokas vanhuus -valokuvanäyttely 
28.8. saakka Cafe Kryptassa. 

Näyttelyssä on esillä oululaisten vanhusten arkielämää 
kuvaavia valokuvia sekä ajatuksia, joita jokapäiväisessä 
elämässä nousee esiin. Kuvat ja pienet tarinat kertovat 
vanhusten elämästä iloineen ja suruineen, elämää kun-
nioittaen. Vaikka iäkkään elämässä olisi sairautta ja yk-
sinoloa, elämä voi silti olla hyvin monipuolista ja mie-
lekästä. Pienetkin arjen asiat voivat olla merkittäviä.

Näyttely kertoo samalla myös kirkon diakoniatyöstä, 
jonka tehtävänä on vahvistaa vanhan ihmisen jaksa-
mista ja edesauttaa hyvien asioiden löytämistä arjessa.
Arvokas vanhuus -näyttelyn järjestää Oulun ev.lut. seu-
rakunnat. Toteutuksesta ovat vastanneet tiedottajat 
Sanna Krook ja Ulla Keski-Filppula.

Valokuvia etsitään 
25 vuoden varrelta

Onko sinulla albumeissasi valokuvia Oulun 
Tuomasmessusta vuosien varrelta? Keräämme 

valokuvia ja muisteluksia la 19.9. klo 18 
Kastellin kirkossa pidettävään Tuomasmessun 

25-vuotisjuhlamessuun. Lähetä valokuva, kuvassa 
esiintyvien henkilöiden nimet ja oma nimesi ja 

yhteystietosi 1.9. mennessä Tuulia Taskilalle, 
tuulia.taskila@gmail.com, tai paperiversiona 

Karjasillan kirkkoherranvirastoon, Nokelantie 39. 
Voit myös kertoa kuvanottotilanteesta. Kuvista 
kootaan näyttely ja kuvaesitys juhlamessuun.

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomalla 27.7. asti, sijaisena 
Martti Arkkila.
Ehtoollishartaus ke 15.7. klo 
14 Pohjantähden päiväsalissa.
Ehtoollishartaus ma 20.7. 
klo 13 Vaarintalossa ja Aino-
lassa.
Lauluilta ke 22.7. klo 18 Pulk-
kilan kirkkopuistossa. Lähe-
tyskahvit. Sateen sattuessa 
kirkossa, Juha Luokkala ja 
Veijo Kinnunen .
Siivoustalkoot to 23.7. klo 16 
Junnonojan Rukoushuoneel-
la Pulkkilan kyläpäivien mer-
keissä. Talkookahvit.
Naistenpiiri  pe 24.7. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Ehtoollishartaus su 26.7. klo 
13 Koivulehdossa.
Rauhanyhdistys: Kesti-
lä: Nuotioilta pe 17.7. klo 
19 ry:llä. Pulkkila: Seurat 
su 19.7. klo 13 ry:llä, Juha 
Isomaa ja Kauko Kämäräi-
nen, seurat la 25.7. klo 19.30 
ry:llä. Rantsila: Seurat ma 
20.7. klo 18.30 Tynillä, Keith 
Vääräniemi.   

Hailuodon Teatterifestivaa-
lit kirkossa: Pe 24.7 klo 23.59 
kirkkomännikössä virsiblues-
konsertti "Faarao ja kaksipäi-
nen narttu". Su 26.7 klo 15.30 
seurakuntasalissa näytelmä 
"Serkkuni Mikael". Liput pai-
kan päältä 10 €, käteismaksu. 
Eläkeliiton rantapäivä ti 
28.7. klo 12 Santosen tauko-
tuvalla. Tilaisuuden jälkeen 
vierailu emu-tarhalle, jossa 
Jarmo  Pihlas kertoo emuista.
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www.hailuodonseurakunta.fi

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  15.–29.7.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna 13.– 29.7. 
välisen ajan. Kiireellisissä ta-
pauksissa ota yhteyttä sunti-
oon, p. 044 7750 604.

 
Miesten retki Ukko-Ma-
java Taivalkoskelle Kalle 
Päätalon tekopitäjään la 
5.9. Lähtö Lumijoen srk-
talon pihalta klo 7 ja Li-
mingan srk-talon pihal-
ta klo 7.15. Ilmoittautu-
minen ma 3.8. alkaen vi-
rastoon p. 044 7750 600.  
Retken hinta 20 €. Terve-
tuloa mukaan!
Naisten retki Taivalkos-
kelle on la 12.9., lisätie-
toa myöhemmin.

Lasten ja nuorten kesälei-
ri 2.-luokkalaisille ja siitä 
isommille 28.–31.7. Pyhäjoel-
la, Yppärin Veteraanimajal-
la. Lisätietoa Niko Seppä p. 
040 9620 891. Ilmoittautumi-
nen 22.7. mennessä sinikka.

 

Kastetut: 
Aatu Olavi Kamsula 
(Pyhäntä),  
Lenni Eemeli Oikarinen 
(Pyhäntä),
Lotta Briitta Maarit 
Mikkola (Rantsila)

Kuollut: 
Saara Annikki Arola e. 
Oja 83  (Pulkkila), 
Lyyli Katariina 
Haapalainen e. 
Tuohimaa 93 (Piippola),
Teuvo Juhani  
Rantapelkonen 62 
(Rantsila)

Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 13 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.7. klo 13 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö.

Vihitty: 
Jaakko Antero Silfver ja 
Hanne Elina Tanhua.

 

Jumalanpalvelukset
Maakirkkosu 19.7. klo 11 Mankilan Rukoushuoneella.  
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Pentti Jäntti, 
avustaa veteraanikuoro. Siikalatvan kotiseutujuhla 
100-vuotisjuhlavuottansa viettävällä kylätalo 
Laaksonvesalla. 

Messu su 19.7. klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, kanttorina Pekka Kyöstilä.

Maakirkko su 26.7. klo 10 Selkälässä. Toimittaa Juha 
Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen. Ruokailu.

Pulkkilan kyläpäivien jumalanpalvelus su 26.7. klo 
10 Junnonojan Rukoushuoneella. Toimittaa Martti 
Arkkila, kanttorina Pekka Kyöstilä. Kirkon jälkeen 
kirkkokahvit museolla.

Sanajumalanpalvelus su 26.7. klo 13 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Paula Petäjäjärvi, kanttorina Ulla 
Koskelo.

Maakirkko su 26.7. klo 14 Kärsämänkylän 
Rukoushuoneella. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina 
Veijo Kinnunen. Kirkon jälkeen kirkkokahvit ja 
rukoushuoneyhdistyksen vuosikokous.

Lähetystapahtumia 
Afrikka-ilta ke 15.7. klo 17 Esko ja Elvi Puurusella, 
Vaalantie 981, Kestilä. Mukana Martti ja Sinikka Arkkila sekä 
lähetyssihteeri Marketta Taipaleenmäki.
Viitasten kesäjuhla to 16.7. klo 19 Eeva Hyvösellä Pulkkilassa, 
mukana Martti Arkkila. 
Lähetyksen pöytä la 18.7. klo 9 - 14 Rantsilan torilla. 
Lähetyksen toimintailta ke 29.7. klo 19 Kurun kodalla Rantsilassa. 
Lähetyksen hyväksi kahvia, makkaraa ja arpajaiset.

Toivotaan lahjoituksia tilaisuuksien arpajaisiin ja lähetyksen 
toripöytään Rantsilassa.

M e r ja  J y r k kä

Kirkkomme toimii tiekirkkona ja on avoinna 
heinäkuun ajan joka päivä klo 11–16. 

Tervetuloa tutustumaan Lakeuden katedraaliin!

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

harkonen@edu.lumijoki.fi tai 
soita/ tekstaa arkisin klo 16–
17 p. 044 5037 080. Pääsään-
töisesti telttamajoitus. Leirin 
hinta 25 €, sisarale 30%.
Maastotaitokurssi Lumijoen 
urheilutalon maastossa, jos-
sa opetellaan ja kerrataan 
erätaitoja. Kurssi on tarkoi-
tettu 15-v. täyttäneille ja si-
tä vanhemmille, yläikärajaa 
ei ole. Maastotaitokurssi so-
pii kaikille, mutta aivan eri-
tyisesti niille, joilla on edes-
sä armeijaan lähtö, myös eri-
tyisryhmille. Kurssi alkaa lau-

antaina 29.8. klo 8 Lumijoen 
Urheilutalolla ja päättyy sun-
nuntaina iltapäivällä. Majoi-
tus on laavuissa ja puolijouk-
kueteltoissa. Pääosa varus-
teista jaetaan kurssilla, esim. 
maastopuku, sadevarusteet, 
jalkineet, majoitusvälineet 
ja ruokailuvälineet. Tutustu 
kurssiin tarkemmin ja ilmoit-
taudu osoitteessa www.mpk.
fi  (etsi sieltä linkki "tutustu 
kursseihin ja ilmoittaudu", 
kirjoita hakukenttään maas-
totaitokurssi). Kurssimaksu 
on 30 €. Lisätietoa saat myös 
kurssin johtajalta Jari Korho-
selta, p. 040 9624 455. 
Rauhanyhdistys: Pe 17.7. klo 
19 nuotioiltaseurat. Su 19.7. 
klo 13 radioseurat ry:n ko-
dalla.

TIEKIRKOT 
Piippola 

ja Rantsila
avoinna 2.8. asti

Piippolan kirkko ja 
kirkkomuseo ke–la 

klo 9–15 ja su klo 11–14

Rantsilan kirkko ke–la 
10–16 ja su klo 10–13

Maanantaisin ja 
tiistaisin tiekirkot 

ovat suljetut.

Hailuodon musiikkipäivät 
31.7.–2.8. Kirkossa konsertteja pe 31.7. klo 19 ja 21, 
la 1.8. klo 17 ja sunnuntaina musiikkipitoinen ba-
rokkimessu klo 12. (Lisätietoa seuraavassa lehdessä). 

Hailuodon kirkon ovet ovat auki heinäkuussa:
sunnuntaisin klo 11–15 sekä 25.7 saakka ma–pe klo 
12–15. Esittely ryhmille tilauksesta, p. 044 3340 380.

Luovon Suvivirsi
Johan tuli armas aika / tämä kesä sulonen.
Sievästi joka paikkaan / passaapi kukkanen.
Ja siunaustaan tuopi / taas lämpö auringon
ja luonnon uuveksi luopi, sen kuttuu elohon

Taas niityt viheriöivät / ja laihot pelloisa.
Puut, mettät huminoivat / lehteinsä peitosa.
Ne meille muistuttaapi / hyvvyyttäs, Jumala.
Ihmeitäs tojistaapi / yhä vuosi vuojelta.

Nyt linnut laulujansa / visertää sievästi.
Mikseikö Herran kansaki / Luojaansa kiittäisi.
Mun sisimpäni liitä / ylistyskuorohon.
Ja Herraa hyvvää kiitä, / Hän laupias aina on.

Eila Ranta-Suomelan luovon murteelle kääntämä 
suvivirsi 571 säkeistöt 1-3 laulettiin ensimmäisen 
kerran juhannuksen ulkokirkossa.
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Seurakunnan rippikoulut on saatu tältä vuodelta päätökseen kauniiden konfirmaatioiden myötä. 
Rippikoulu- ja nuorisotyö toivottaa oikein hyvää kesän jatkoa!
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Messu su 19.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Päivi Ollikainen, avustaa 
Juha Maalismaa, kantto-
ri Pirjo Mäntyvaara. Ta-
pulikahvit jumalanpalve-
luksen jälkeen kirkkotar-
hassa.

Konfirmaatiomessu su 
19.7. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Mari Flink, avus-
taa Päivi Ollikainen, dia-
koni Arto Pisilä, kanttori 
Pirjo Mäntyvaara.

Messu su 26.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Juha Maalismaa, avus-
taa Vesa Äärelä, diako-
ni Jaana Helisten-Heikki-
lä, kanttori Pauliina Sten-
udd. Tapulikahvit juma-
lanpalveluksen jälkeen 
kirkkotarhassa.

Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  15.–29.7.2015

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
Kirkkoherranvirasto 
avoinna kesällä:  
ma–ti ja pe klo 10–15 
ke klo 10–14
to klo 10–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuotioilta 24.7. klo 19. 
Ry:n toimintaa: Seurat 19.7. 
klo 16 vanhassa kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat  su 19.7. klo 16 ry:llä.

Messu su 19.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula.
Jumalanpalvelus su 26.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
ja saarnaa Aino Pieskä.

Varhaisnuorten 

Kesäkerhotoimintaa
1.–4.-lk:n oppilaille 
(kevään 2015 luokka-asteen mukaan)
27.7.–11.8. klo 9–15 maanantaista perjantaihin
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ja 
Keskustan seurakuntatalolla.
www.kempeleenseurakunta.fi/379-
koululaisten-kesakerhot-1.-4.luokkalaisille

Siioninvirsiseurat ti 28.7. klo 
18 Hilkka Tasannon Karjala-
tuvassa, Toppilankuja 3.
Kesäinen lauluhetki ke 29.7. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
Mukana laulattamassa kant-
tori Mika Kotkaranta ja dia-
konissa Marika Kamps.
Partio: 21.–26.7. Limingan 
Niittykärppien kesäleiri Yu-
kon-Pökkelö 15 Hossan Seipi-
niemessä. Sudenpennut 24.–
26.7. Markku Korhonen va-
pailla ja vuosilomalla 27.7.–
30.8. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niit-
tykarpat.fi
Rauhanyhdistys:  Su 19.7 klo 
14 seurat Niittypirtin palve-
lutalolla sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä

Kastetut: Selma Sofia 
Kumpula, Elle Maaria 
Koivumäki, Milja Hel-
miina Kälkäjä, Evelia 
Minea Melissa Bäck
Vihitty: Kai Markus 
Luukkonen ja Rii-
ka Mirjami Nurmi-
kumpu
Kuollut: Paavo Kaarlo 
Matias Leskelä 87, Lauri Kalevi Heikkinen 82

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 
rovastikunnallinen retkipäivä
tiistaina 1.9. Oulun Edenissä. Omavastuu 10 €/ henkilö
Ilmoittautumiset 14.8. mennessä sähköpostilla 
soile.pakkanen@evl.fi
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Kesäillan musiikkia 
Romanttinen ilta ke 15.7. klo 19 Vanhassa kirkossa. 
Seeli Toivio, sello, Heikki Sassi, laulu 
Lied-konsertti ke 29.7. klo 19 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. Mari-Annika Heikkilä, laulu ja Jus-
si-Pekka Heikkilä, piano

Tupoksen 

Kesä-kahvila 
heinäkuussa 
keskiviikkoisin klo 10–12 
Vanamon olohuoneessa, 
(Kauppakaari 1).

Leppoisaa  jutustelua  
kahvin  ja pullan  kera. 
Olet  lämpimästi  
tervetullut  yksin  tai  
lasten  kanssa! 

Kastettu: Julia Kristiina Hekkala, 
Wilma Antoniina Hilakivi, 
Vilppu Jalmari Karhumaa, 
Jasper Henrikki Mankinen, 
Emilia Roosa-Maria Manninen, 
Jaakko Sulo Samuel Mäkinen, 
Iiris Aune Maarit Sahlgrén, 
Juuso Olavi Uhre
Avioliittoon vihitty: 
Teemu Johannes Eskola ja Marita Kyllikki Käsmä
Kuollut: Raija Sisko Pietilä 59, Martti Olavi Kaikkonen 69

Kesäkahvila 
torstaisin 16.7,  23.7. 
ja 30.7. klo 12–14 
PyhänKolminaisuuden 
kirkossa, klo 13 hartaus. 
Kesäkahvilassa on tarjolla 
pullakahvit, mukavaa 
yhdessäoloa ja mahdollisuus hiljentymiseen.

65 + LEIRI eläkeläisille 
lomakoti Onnelassa Haukiputaalla 26.–27.8.
Minileiri on tarkoitettu sinulle yli 65-vuotias. 
Yöpyminen 2 hengen huoneessa. Täysihoito, 
kuljetus ja ohjelma 70 €. Mukavaa yhdessäoloa, 
hyvää ruokaa ja erilaisia ohjelmatuokioita.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 10.8. mennessä, 
p. 044 7521 226 / Ilmonen tai 044 7521 220 / 
kirkkoherran virasto. Mukana Ilkka Tornberg ja Sinikka Ilmonen.
Järjestää Limingan seurakunta.

Limingan ja Tyrnävän yhteinen

Kehitysvammaisten retkipäivä Rokualle  
seurakuntien leirikeskukseen
tiistaina 18.8.

Ohjelma:
Linja-auto
9.00 Limingan toimintakeskuksesta, Liminganraitti 10
9.30 Tyrnävä, Peltola os. Mankilantie 6
11.30 Ruokailu 
• Tutustuminen syvyyden kaivoon
• pallopelejä heille, jotka eivät lähde kävelylle
14.30 Kahvi
15.15 Leirikirkko/ pastori Elina Hyvönen
16–17 Makkaran paistoa
17.00 Kotiin lähtö

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä 
Limingan kirkkoherran virastoon, p. 044 7521 220 tai liminka@evl.fi 
Tyrnävällä diakoni Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630 tai riitta.pesonen@evl.fi
Ilmoita myös ruoka-ainerajoitteet!

Omavastuu 20 €. 
Tiedustelut: Tyrnävän seurakunta diakoni Riitta Pesonen, p. 044 7372 630

Diakoniatyön rovastikunnallinen 
retkipäivä perheille
lauantaina 5.9. Rokualle
Retki on tarkoitettu ensisijaisesti vähävaraisille 
perheille. Omavastuu 10 €/ aikuinen, 5 €/ lapsi.
Leirille haetaan lomakkeella pe 21.8. mennessä: 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätietoja diakoni Arvo Yrjölältä, p. 040 7707 431.

Eläkeläisten leiripäivä 
torstaina 20.8. klo 10–16 Leirikeskus Luurinmutkassa. 
Ilmoittautumiset 23.7. alkaen, Jaana Helisten-Heikki-
lä, p. 040 7790 368 tai Leena Hintsala, p. 040 7790 365. 
Mukaan mahtuu 50 leiriläistä. Bussi lähtee Kirkonkylän 
srk-kodilta klo 10 ja ajaa palolaitoksen pysäkin ja Asu-
kastuvan kautta Kokkokankaan srk-keskukseen.
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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

Messu su 19.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Timo Ustjugov. 
Kyläkirkko su 19.7. klo 12 
Mäntyrannan koulun sa-
lissa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Ti-
mo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus su 
26.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, kantto-
rina Else Sassi. 

Laulunuotioilta ti 28.7. klo 
18 Kylmälänkylän kodalla, 
Tarja Pyy, Timo Ustjugov. Ke-
sälauluja ja tarinointia, kah-
vit kyläyhdistys.
Tiekirkko avoinna 14.8. 
saakka ma–pe klo 12–18, 
muulloin sopimuksen mu-
kaan, p. 08 533 1284. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11. Huom! Jake-
lu tapahtuu 20.7., 27.7. ja 3.8. 
helluntaiseurakunnan tiloissa. 
Partio: Pookivaaran val-
loitus – kesäleiri Rokualla 
29.7.–2.8. (Sudenpennut 29.–
31.7.). Ilmoittautuminen par-
tiokirjeen ohjeen mukaises-
ti viim.17.7. Lisätietoja  Timo.
Julkunen@outlook.com, p. 
040 5012 986.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 16.7. klo 19 nuotioil-
ta Annukka ja Jussi Karjulal-
la. Su 19.7. klo 17 laulutuokio 
ja seurat ry:llä. Opistoseurat 
Ranualla 24.–26.7. 

Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Mikko 
Haltsonen, kanttori Anu 
Kanerva-aho.
Messu su 19.7. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
saarna Mikko Haltsonen, 
kanttori Anu Kanerva-
aho. Vuoden 1965 rippi-
koululaisten kirkkopyhä. 
Kirkkopyhä jatkuu mes-
sun jälkeen srk-talolla.
Sanajumalanpalvelus 
su 26.7. klo 10 Vanhalla 
hautausmaalla (sateella 
kirkossa). Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Anu 
Kanerva-aho.

Kastettu: 
Aukusti Ilmari 
Parviainen 
Kuollut: 
Anna Laukasto e. 
Salow s. Laukasto 97, 
Fanny Anni Turunen 
s. Vähänen 95, 
Salli Maria Kesti 
s. Lautaoja 86, 
Lyydi Karvonen 
s. Parviainen 86, 
Martti Antero 
Kaakinen 83, 
Jarkko Kalevi 
Marttila 34

Taloustoimisto suljettu 
20.–24.7. 
Lasten kirkkokierros to 16.7. 
klo 14 kirkossa.
Kirkkomaalausten esittely 
to 16.7. klo 17 kirkossa.
Kesäillan urkumusiikkia ti 
21.7. klo 18 kirkossa, Timo 
Ustjugov.
Hautausmaahartaus ti 21.7. 
klo 18 muualle haudattujen 
muistomerkillä, Tarja Pyy. 
Hartaus ke 22.7. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Tarja Pyy.
Hartaus ja ehtoollinen to 
23.7. klo 14 Helmin kodissa, 
Tarja Pyy. 

Kesän tapahtumia Muhoksen kirkossa:
to 16.7. Lasten kirkkokierros klo 14
 Lapsille suunnattu kierros, jonka aikana tutkimme kirkkoa 
 sisältä ja ulkoa ja tutustumme sen kiehtoviin esineisiin.
to 16.7. Emanuel Granbergin kirkkomaalausten esittely klo 17
 Tule ihailemaan kirkon suurimpia aarteita.
ti 21.7. Kesäillan urkumusiikkia klo 18
 Timo Ustjugov
to 30.7. Lasten kirkkokierros klo 14
 Lapsille suunnattu kierros, jonka aikana tutkimme kirkkoa 
 sisältä että ulkoa ja tutustumme sen kiehtoviin esineisiin.
to 30.7. Emanuel Granbergin kirkkomaalausten esittely klo 17
 Tule ihailemaan kirkon suurimpia aarteita.

Elintarvikkeidenjako ta-
lousvaikeuksissa oleville 
ma 20.7. ja 27.7.  klo 8.30–
9.30 Pömilässä. Elintarvikkei-
ta jaetaan niin  kauan kun ta-
varaa riittää. 
Kesäillan iltamusiikki ke 
22.7. klo 18 Tyrnävän kirkos-
sa. Heikki Lumiaho ja Timo 
Liikanen soittavat Bachia.
Kahden vartin kirkko to 
23.7. klo 14 Tyrnävän kirkos-
sa. Tämä ehtoollisjumalan-
palvelus on tarkoitettu eri-
tyisesti ikäihmisille. Juma-
lanpalveluksen jälkeen juo-
daan kahvit kirkon pihalla. 
Jos tarvitset kyytiä tähän 

Tervetuloa viettämään 
perheiden kesäiltaa Kesäkodille 

keskiviikkona 29.7. klo 17–20. 
Voitte tulla paikalle milloin teille sopii. Pääsette selvittämään Kesäkodin suuren 

salaisuuden! Tarjolla makkaraa ja muuta hyvää.Tervetuloa! Mukana Noora ja Meiju.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Kesäistä     musiikkia
keskiviikkona 29.7. klo 19 Temmeksen kirkossa.

Erja Anttila marimba, Ellanoora Anttila viulu, 
Emmariina Anttila laulu, Sinikka Littow laulu 
ja Anu Kanerva-aho piano ja urut.

Kesäillan 
iltamusiikki 

keskiviikkona 22.7. 
klo 18 

Tyrnävän kirkossa.

 Heikki Lumiaho ja 
Timo Liikanen 

soittavat Bachia. 

kirkkoon, niin soittele 20.7. 
mennessä Riitta Pesoselle, 
p. 044 7372 630.
Yhteislaulutilaisuus to 23.7. 
klo 18 Tyrnävän torilla, lau-
lattaa Anu Kanerva-aho.
Kesäistä musiikkia ke 29.7. 
klo 19 Temmeksen kirkossa. 
Erja Anttila marimba, Ella-
noora Anttila viulu, Emma-
riina Anttila laulu, Sinikka 
Littow laulu ja Anu Kanerva-
aho piano ja urut.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 19.7. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 19.7. klo 16 ry:llä.

Kastettu: Lilja Aava Aurora Rauhio, Jeeli Heikki Eemil 
Keränen, Eemi Gabriel Honkonen, Elia Andreas Rytilä
Vihitty:  Jari Esa Kalervo Karhulahti ja Janita Tuulia 
Peltoniemi
Kuollut: Martti Tapio Laitinen 81, Toini Katariina 
Ruotsalainen s. Kaiponen 91
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Rakkauden 
hinta?

Herään aamuyöstä rytinään. Huoneessa on pilk-
kopimeää – en saa valoja päälle katkaisijasta. Se 
merkitsee sitä, että humalainen on taas kerran 
hajottanut kattolampun. 

Olen vihainen ja yritän saada selvää, mitä tapahtuu. 
Huudan. Hetken päästä tajuan makaavani sängyllä kyl-
mä puukonterä kurkkuani vasten. 

”Oliko sulla joku ongelma? kuuluu kysymys. 
”Ei ole”, vastaan. Ei mitään ongelmaa.
Olen jakanut paljon tarinoita ihmisten kanssa, jotka 

ovat eläneet suhteissa, joissa toinen osapuoli dominoi vä-
kivallalla, fyysisellä tai psyykkisellä. 

Ihmisten menoja rajoitetaan: 
kielletään kaverit, koulunkäynti, 
työssäkäynti ja kaikki muu suh-
teen ulkopuolinen. Ihmisiä aliste-
taan psyykkisesti vuosia jatkuvalla 
mitätöinnillä ja herjaamisella. 

Jos muu ei auta, niin hakataan. 
Väkivallan pelko rajoittaa te-

hokkaasti ihmisen elämää.
”Miksi sitten olet siinä suhteessa?”, kysyttiin.
Se on rakkauden hinta – minä luulin niin. 
Rakkaus on vaikea asia, semminkin jos kukaan ei ole 

opettanut mitä se on. Ja jos ei osaa eikä tiedä, voi ereh-
tyä luulemaan omistamisen halua tai riippuvuutta rak-
kaudeksi. 

Luuloa voimistaa vielä mahdollisesti kotona opittu ta-
pa ”rakastaa”, siis tuo yllämainitun kaltainen toiminta. 

Olen kuullut muutaman kerran sanonnan ”parempi 
tuttu helvetti kuin vieras taivas”.  Se kuvastaa sitä, miten 
vaikeaa on nähdä todellisuus omasta tilanteesta. 

Toinen vaikea asia on muuttaa jotain. Toisen tapaan 
”rakastaa” ei juuri voi vaikuttaa, mutta sen miten itse toi-
mii voi muuttaa. 

Pelko tuntemattomasta nostaa vastarintaa muutok-
seen, vaikka järki sanookin, että se vie kohti 
parempaa elämää. 

Entäpä se rakkauden hinta sitten? 
Kurjuuden menetys? Pelko hy-

västä tulevaisuudesta? 
Sinnikkyyttä jatkaa valitse-

mallaan tiellä kohti rakkautta it-
seään  – ja Jumalaa – kohtaan? 

MARIKA KAMPS

Sinappia

TOIMITUS 
Päätoimittaja Heli Väyrynen, p. 044 5626 456 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 

           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta
• Itsestä kiinni, sanoo Lai-
la Turust naapureista pu-
huttaessa (Rauhan Terveh-
dys 1.7.) 

OK, mutta pitääkö olla 
maahanmuuttajia talossa, 
jotta voi sanoa naapurilleen 
hyvän päivänsä tai muuta? 

Eiväthän kaikki meikä-
läiset asuinkumppanit edes 
vastaa tervehdykseen. 

"Tule hyvä päivä takai-
sin", tekee mieli sanoa. 

Siinä näemme: Pitää olla 
maahanmuuttajia, että voi 
lähestyä naapuriaan. 

Tarvitsemme heitä oppi-
aksemme näitä perusasioita. 

HELLI TIENSUU

• Rauhan Tervehdystä nu-
mero 22 lukiessa tuli ajatus, 
että nyt pitää pistäytyä maa-
kunta-ajelulla. Suunnistim-
me heti Lumijoen kirkkoa 
katsomaan. Tosi kaunis. 
Upea.

Anna meille palautetta!

Onko sinulla meille ruusuja vai risuja – tai ehkä mo-
lempia? Toimitus kiittää kaikesta palautteesta ja kes-
kusteluna avauksista. Kesäajan arvomme palautteen 
antajien kesken kärpäslätkiä. Ensimmäinen lätkä 

lähti nimimerkille Laila Turust.
Palautetta voi antaa:
kirjepostilla Rauhan Tervehdys PL 102, 90101 Oulu
sähköpostilla toimitus@rauhantervehdys.fi
tekstarilla 044 5626 450
nettisivuilla rauhantervehdys.fi/palaute

Huomioi tämä! Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa 
mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeusta-
pauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen 
tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot.

Toimittaja Riitta Hirvo-
nen, kiitos Sinappi-kir-
joituksestasi Rauhan 
Tervehdyksessä 1.7. 

Puhuit puiden tärkeästä 

merkityksestä kaukovainiolai-
sille. 

Jutun loppu toi mieleeni 
ajan vuosien takaa. Täytyy pa-
lata vuoteen 1948. Olin kan-

sakoulun 3:lla luokalla, ja me 
koululaiset kylvimme nyt kas-
vavan mäntymetsän. 

Haluan pienellä jutulla 
muistella tapahtunutta.

Väkivallan 
pelko rajoittaa 
tehokkaasti 
ihmisen elämää.

Tutustukaa ja kiitos herttai-
selle opasrouvalle.

Samalla kävimme laivakah-
vilassa kahvilla.

Antoisa retki. Menkää käy-
mään. 

Samalla haluaisin lähettää 

kiitoksen kirkkoherran kansli-
aan Lumijoelle. Kun unohdin 
aurinkolasit kirkkoon, sain ne 
takaisin kanslisti Marjon posti-
tuksen ansiosta.

VILHO TURUNEN

Kesän lämpö
Lähimmäinen ompi tärkee
ystävyyttä ei saa särkee.
Kesän lämpö nousee tiestä;
rakasta myös vihamiestä!

Kannata ei kantaa kaunaa,
eikä antaa selkäsaunaa.
Muistaa täytyy hyvät tavat
kauniit sanat pulpahtavat.

Kumpa ei löis missään taistot
katoaisi vihan vaistot.
Eipä voittais diktatuurit
eikä nousis pelon muurit.

SEPPO KUUSIKKO
Oulu

Puu
Puulta se Suomi kaiketi näyttää
puulla maansa melkein kun täyttää,
puu on Suomen vihreä kulta
puulla on aikoinaan isketty tulta.
Puusta on ennen veistetty venheet
puusta on saatu myös mökkien enteet,
puusta on tehty puurolle kuppi
tuohesta puukolle kestävä tuppi.
Puisessa kehdossa piltille ehtoo
puussa on saatettu tuonelan lehtoon,
puusta on leivottu nälkäänkin leipä
pettuista leipää vaan ei voi peitä.
Puu se on ollut suksien aine
niissä on ollut hiihtäjän maine.
Puu se on lämmön ja elämän lähde,
siksipä sillä ja senpä tähden
puusta on tehty Herrankin huoneet
lohtua kansalle penkeillään tuoneet.
– ja puuta se pajukin taitaa olla
kun se pillinä ennen soi vainioilla.

AIMO MÄKI
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