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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Ei sun tarvi olla himouskovainen et sä tuut ri-

parille, sanoo nuori YouTube-videolla. Toinen 

jatkaa: Ripari on kerran elämässä. Ei kannata 

missata. Tää on aikansa väärti.

Rippikoulu on osa suomalaista nuorisokulttuu-

ria. Se tavoittaa 84,1 prosenttia 15-vuotiaiden ikä-

luokasta.

Rippikoulu on evankelisluterilaisen kirkon kasteope-

tusta. Rippikoulussa ja rippileirillä pohditaan uskoon ja 

elämään liittyviä asioita yhdessä muiden kanssa.

Oppitunnit on yks parhaimmista asioista tääl-

lä. On keskustelua, puhumista, omia mielipiteitä – 

kenenkään mielipidettä ei tuomita.

Tutkijat puhuvat kah-

denlaisesta yksinäisyydes-

tä. Sosiaalisesti yksinäinen 

kokee itsensä ulkopuoli-

seksi kaveriporukoista ja 

muista verkostoista. Emo-

tionaalisesti yksinäisellä ei 

ole ystävää, joka kuunte-

lee ja johon voi luottaa.

Lasten ja nuorten yksi-

näisyyttä tutkinut Nii-

na Junttila havaitsi, että 

etenkin yläkouluikäiset 

pojat ovat vailla ystävää ja 

kuuntelijaa.

Turun yliopiston muutaman vuoden takainen 

tutkimus havaitsi, että poikien kokema yksinäisyys 

väheni selvästi kahdeksannen luokan keväällä, mut-

ta palautui taas seuraavana syksynä. Tälle ei löydet-

ty muuta selitystä kuin se, että 8-luokan keväällä 

alkavat rippikoulut.

Lapsista ja nuorista liki joka viides kokee jossakin 

vaiheessa elämäänsä yksinäisyyttä. Suurella osal-

la se on hetkellistä, mutta noin joka kymmenennen 

yksinäisyys jatkuu vuosia, joskus läpi elämän. Tut-

kimusten perusteella tiedetään, että jos nuori on 

vailla ystävyyssuhteita yläkouluun siirtyessään, hän 

on todennäköisesti yksinäinen siitä eteenkinpäin.

Tutkimusten valossa rippikou-

lu voi olla paikka, jossa nuori 

saa kokea yhteenkuuluvuut-

ta.  Rippikoululla voi olla 

merkittävä rooli nuorten 

yksinäisyyden torjujana.

Tääl on tosi kivo-

ja ihmisiä sekä aikui-

set että leiriläiset, 

niiden kans on kiva 

olla. Riparilla ollaan 

kaikki yhdessä.

Riparilla, 
yhdessä

Ihanne on, että  leiriläinen löytäisi 
ainakin yhden työntekijän tai isosen, 

jonka kanssa kohtaa aidosti.

Leiri onnistuu, 
kun valmistautuu

Nuorisotyönohjaaja Jouni 
Heikinheimo on tehnyt 
tämän kymmeniä ker-
toja ennenkin: pitänyt 

nuorille rippikoululeirin alku- 
briiffauksen.

Hän kertoo Rokuan leirikes-
kuksen ruokasalissa oulujokisil-
le nuorille, että näille ei anneta 
avaimia huoneisiin, joten huonei-
ta ei missään nimessä pidä pan-
na lukkoon.

Tulen käsittely ja tupakoin-
ti on kielletty. Samoin energia-
juomat, jotta leirillä vietettäisiin 
rauhallisia öitä.

Heikinheimo tietää, kuin-
ka tärkeää turvallisuusääntöjen 
noudattaminen on. Leirin val-
misteluihin kuuluukin turvalli-
suusasiakirjan täyttäminen. Sel-
laista käytetään muillakin leireil-

lä kuin rippileireillä.

Kyykäärmeetkin 
otetaan huomioon
Asiakirjassa eritellään leiri-elä-
män riskit ja niihin varautumi-
nen.

Rokuan leirikeskuksen harvi-
nainen erityisriski ovat kyykäär-
meet, joita joskus näkee lämpi-
mänä päivänä pötköttämässä ui-
marannalla ja ylempänä kangas-
maastossa.

– Tässä vaiheessa kesää ne ovat 
suuremmaksi osaksi poissa. Nyt 
on lisäksi kylmä, Heikinheimo 
sanoo heinäkuun puolen välin 
päivänä.

Leirialueella on myös tömistel-
ty jo kaksi kuukautta, joten kyyt 
ovat häipyneet.

Riskeihin kuuluu myös uimi-

nen. Etukäteisvalmisteluun kuu-
luu ottaa selville, millainen leiri-
läisten uimataito on. Uimista val-
vovat aina aikuiset.

Jouni Heikinheimo, painaako 
leirin johtajaa vastuu?

– Ei. Tähän on tottunut. Kun 
tuntee asiat ja paikat, ei tarvitse 
jännittää. Ehkä pitkillä Afrikan-
matkoilla jossain vaiheessa stres-
saa.  

Rippikoululaisiin
tutustutaan etukäteen
Heikinheimo kertoo, että leiri-
en ohjelma laaditaan rippikoulu-
laisista saadun vaikutelman mu-
kaan. 

Jotta leiri onnistuisi, pitää val-
mistautua ennakkoon.

Rippikouluryhmät alkavat 
usein jo syksyllä ja kokoontu-

Poikien kokema 
yksinäisyys 
väheni selvästi 
kahdeksannen 
luokan keväällä, 
mutta palautui taas 
seuraavana syksynä. 
Tälle ei löydetty 
muuta selitystä kuin 
se, että 8-luokan 
keväällä alkavat 
rippikoulut.

MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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MATTI PIKKARAINEN
Tuomiorovasti

Saavatko vain jollain 
määrätyllä tavalla 
ajattelevat ilmaista 
ajatuksensa demokratian 
suomin oikeuksin?

Demokratia edellyttää erilaisuuden sietämistä
Kolumni

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Pointti on siinä, 
että opimme 

ymmärtämään, 
miksi toinen 
ajattelee tuolla 

tavalla. Hän ei 
ole huonompi 
ihminen vaan 
erilainen ja 
hänellä on oikeus 
siihen.

Jouni Heikinheimo

Kun laki tasa-arvoisesta 
avioliitosta hyväksyttiin 
eduskunnassa, iloitsivat 
asian liikkeelle panneen 

kansalaisaloitteen tekijät si-
tä demokratian riemuvoittona. 
Vääräksi nähty laki avioliitosta 
haluttiin kumota ja näin syntyi 
kansalaisaloite. Tuo hanke siis 
eteni lakiemme mukaan.

Nyt sitten toisella tavalla 
avioliittoon suhtautuvat ovat 
keränneet oman kansalaisaloit-
teensa, jonka tavoite on kumo-
ta eduskunnan säätämä edellä 
mainittu laki. Myös tuo aloite 
on saanut tarvittavat yli 50 000 

allekirjoitusta. Mielenkiintoista 
on ollut seurata tuon aloitteen 
saamaa julkista vastaanottoa. 

Sitä on paheksuttu, sitä on 
pidetty tarpeettomana ja sen on 
jopa katsottu halventavan de-
mokratiaa. Aloitteen allekirjoit-
tajia on pidetty taantumuksel-
lisina. Näitä ääniä on kuulunut 
myös rakkaan kansankirkkom-
me sisältä.

Joudun kysymään itseltäni, 
eivätkö demokratia ja sen oi-
keudet koske kaikkia suomalai-
sia? Saavatko vain jollain mää-
rätyllä tavalla ajattelevat ilmais-
ta ajatuksensa demokratian suo-

min oikeuksin? Jos yksi ryhmä 
on kerännyt aloitteen muut-
taakseen jotain lakia, niin ei-
kö toinen joukko saa toimia sa-
moin? Eikö todellinen demo-
kratia edellytä erilaisuuden sie-
tämistä ja dialogia?

Meidän kaikkien lienee hy-

vä muistaa, että maassamme on 
yhä voimassa edustuksellinen 
demokratia. Kansalaisaloitteet 
ovat vain yksi osa kansalaisyh-
teiskuntaa ja kansalaisten vai-
kuttamismahdollisuuksia. Aloi-
te on tapa ilmaista mielipiteen-
sä, mutta päätösvalta kussakin 
asiassa on edustuksellisen de-
mokratian toimielimillä, kuten 
eduskunnalla.

Keskustelua, joka pyrkii ra-
jaamaan vapautta muun muassa 
kansalaisaloitteisiin, pidän vaa-
rallisena kehityksenä. Sellaisen 
polun päässä on totalitarismi ja 
sananvapauden rajoittaminen.

miskertoja on useita.  Niihin kuu-
luu Oulujoen seurakunnassa ko-
koontuminen yhtenä viikonlop-
puna.

– Siinä näkee, mistä nuoret in-
nostuvat, mikä on hyvä ja mikä 
huono, mitä ei kannata kokeilla ja 
minkälaisia ryhmätöitä nuoret ha-
luavat tehdä ja minkälaisia eivät.

Heikinheimo miettii, mi-
ten saisi omat oppitunnit pidet-
tyä niin, että ne eivät olisi kuivaa  
luennointia ja kalvosulkeisia.

– Yritän aina saada ryhmän 
keskustelemaan. Kun ryhmä kes-
kustelee, esille nousee nuorten 
omia mielipiteitä. 

– Jotkut ovat eri mieltä. Me ih-
miset olemme asioista eri mieltä 
ja ajattelemme eri tavalla. Se ei 
ole haitta vaan rikkaus. Pointti 
on siinä, että opimme ymmärtä-
mään, miksi toinen ajattelee tuol-
la tavalla. Hän ei ole huonompi 
ihminen vaan erilainen ja hänel-
lä on oikeus siihen.

Tavoitteena
aito kohtaaminen
Leirille valmistaudutaan myös 
kokoamalla sopiva työntekijä- 
ja isosporukka, joka tulee kes-
kenään toimeen. Porukan pitäi-
si pystyä kohtaamaan leiriläiset. 

Heikinheimon mukaan parasta 
olisi, että jokainen leiriläinen löy-
täisi ainakin yhden työntekijän tai 
isosen, jonka kanssa kohtaisi aidos-
ti. Leiriläiselle syntyisi tunne, että 
hänet on huomattu ja hyväksytty: 
saan olla tällainen kuin olen.

Heikinheimo on pitänyt mui-
takin leirejä kuin rippikoululeire-
jä. Yhteistä leireille on, että niille 
kaikille pitää luoda turvallinen il-
mapiiri. Se tehdään eri tavalla eri 
ikäluokille.

– Pitää hoksata, miten se teh-
dään.

PEKKA HELIN

Leiriolympialaisissa nuoret asettuivat jonoon muun muassa kengännumeron mukaan. Järjestys piti saada selville ilman sanojen käyttämistä.
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Muu media

Toritel talla tavataan
Kiiminkipäivät on   luonteva paikka seurakunnan ja 
seurakuntalaisen  kohtaamisiin

Kiiminkipäivät on seurakunnalle tilaisuus kohdata seurakuntalaisia. Kuvassa kirkkoherra Pauli Niemelä puhumassa seurakunnan tilaisuudessa.

K i im in g in  s e u ra ku nna n a r k i s t o

RUKOUS RIITTÄÄ, rukouksessa minä 
riitän. Se on minulle tila, jossa ei 
tarvitse selitellä, perustella, valikoida 
eikä puolustella sanojaan. Ei tarvitse 
varoa loukkaamasta eikä pinnistellä 
tullakseen ymmärretyksi. 

Sen kautta puran sydämeni 
syvimmät salaisuudet sen ainoan 
kuultavaksi, joka ei säikähdä eikä 
kauhistele. Hän on varmasti samat 
kuullut jo niin monet kerrat ennen 
minuakin.

Toimittaja Sari Varpula 
kirjoittaa rukoilusta  

Sana-lehdessä 29–30/2015

Kiimingin seurakunnan 
teltta on noussut joka elo-
kuu Kiiminkipäiville jo 
vuosikausia.

– Seurakunnan työntekijöille 
Kiiminkipäivät on loistava mah-
dollisuus kohdata ihmisiä, joita 
ei ehkä muutoin seurakuntatyös-
sä näkisi, iloitsee seurakuntapas-
tori Harri Isopahkala.

Seurakunnan työntekijät ovat 
paikalla kotiseutupäivämäisessä 
markkinaviikonlopussa sen min-
kä muilta työtehtäviltä ehtivät. 
Isopahkala itse aikoo olla paikal-
la koko tapahtuman ajan.

– Kiiminkipäivät on jalkau-
tumista parhaimmillaan. Se on 
meille luonteva tilaisuus ker-
toa seurakunnan toiminnasta 
ja saada kontaktia seurakunta-
laisiin.

– Osalla ihmisistä on kynnys 
tulla erikseen ja varta vasten seu-
rakunnan tiloihin ja tilaisuuk-
siin. Tapahtumissa seurakunnan 
kohtaaminen on helppoa.

Vaikka seurakunnan toriteltta 
nouseekin markkinakojujen kes-
kelle, työntekijän ei tarvitse ve-
tää päälle markkinaroolia.

– Ei tarvitse mitään eri vaih-
detta laittaa silmään. Itse aina-
kin pyrin olemaan ihan omana 
itsenäni, olin sitten virantoimi-
tuksessa tai toriteltalla.

Kevyitä mutta myös 
hengellisiä keskusteluja
Toki kohtaamiset Kiiminkipäi-
villä ovat usein sävyltään erilai-
sia kuin muutoin.

Tragedia lisäsi keskuste luntarvetta
Metsolan perhekodin 

tragedian käsittely 
on Muhoksella vasta 
alussa. 

Nuorten Ystävät ry:n ylläpitä-
mään Pohjolakotiin kuuluneen 
perhekodin miesohjaaja surmat-
tiin lauantaina. Surmasta epäil-
lään kahta alaikäistä poikaa.

– Ihmiset ovat alkujärkytyk-
sen vallassa. Ensin he eivät pys-
ty uskomaan asiaa todeksi ja sit-
ten kun he uskovat, seuraa syvä 
järkytys. Sen aistii, kyyneleet ei-
vät ole kaukana, sanoo Muhok-
sen vs. kirkkoherra, kappalainen 
Tarja Pyy.

Pyyn kohtaamat ihmiset otta-
vat osaa omaisten suruun. He ky-
syvät myös, kuinka tällaista voi 
tapahtua.

– Surma on perhekodin nuoril-

le ja työntekijöille hirvittävä järky-
tys. Monet ovat huolissaan, miten 
he jaksavat tässä tilanteessa.

Kriisikeskus ja seurakunta 
ovat kuulolla
Muhoksen seurakunta antaa apua 
sureville ja järkyttyneille.

– Pohjolakodille on oma krii-
siapu. Oulun kriisikeskuksen 
työntekijöitä on tullut sinne, ker-
too Pyy.

Vs. kirkkoherra Tarja Pyy pa-
hoittelee, että monet seurakun-
nan työntekijöistä ovat lomalla. 

Pyy kertoo, että hän ja apuun 

Ihmiset ovat 
alkujärkytyksen 
vallassa. Ensin he 
eivät pysty uskomaan 
asiaa todeksi ja sitten 
kun he uskovat, 
seuraa syvä järkytys.

Tarja Pyy
Metsolan perhekotiin Muhokselle on matkaa 
Oulun keskustasta noin 40 kilometriä.
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Onko risti yhä mieluinen rippilahja?Gallup

Ihmisiä

Kesä koettelee laarin haltijaa

Ensi vuonna hommaan kesäkurpitsan taimet ajoissa, sanoo 
Saara Lappalainen viljelylaarillaan Karjasillan kirkon pihamaalla.

Toivovatko ripille pääsevät lahjaksi ristiä? 
Kysyimme asiaa Oulujoen seurakunnan rippikoululeirillä Rokualla.

TEKSTI JA KUVAT: 
PEKKA HELIN

Toivoin ristiä, koska se on hieno. 
En osaa kuitenkaan sanoa mikä 
ristissä on niin hienoa. Risti on 
hopeinen, koska tykkään hope-
an väristä enemmän kuin kullas-
ta. Vanhempani ovat itse asiassa 
jo ostaneet minulle hopeisen rip-
piristin. 

JULIA KOIVUNIEMI

Toivon rippilahjaksi kelloa. Toi-
von, että se on sellainen hopei-
nen ja siro rannekello. Sen tie-
dän, että minulle ostetaan ho-
peinen risti. Se on minulle vielä-
kin mieluisempi lahja kuin kel-
lo. En vielä tiedä, kuka minulle 
ristin ostaa.

MARIANNA JUUSTILA 

Toivon lahjaksi kelloa ja rippiris-
tiä. Tilauksessa on kello, joka on 
metallinen ja harmaa, merkillä ei 
ole juuri väliä. Siinä pitää olla vii-
sari- eikä numeronäyttö. Kultai-
sen ristin minulle ostaa kummi-
ni. Toivoin, että juuri kummini 
ostaa ristin. 

LAURI HEISKANEN

Heinäkuu ei ole heleimmillään, kun Saara Lappalai-
nen laittaa kevytuntuvatakin ylle, parsonrussellin-
terrieri Piitun hihnan päähän ja suuntaa Oulun Vär-
töstä kohti Karjasiltaa.

Lappalainen on yksi Karjasillan kirkon pihamaalle kevääl-
lä koottujen viljelylaarien haltijoista.

– Ajattelin alun perin laittaa kesäkurpitsaa, mutta taimia 
ei löytynyt enää mistään. Kylvin sitten herneitä, krassia ja ke-
häkukkaa. Krassit eivät koskaan itäneet. Epäilen, että räkät-
tirastaat söivät ne – räksät repivät herneitäkin.

– Harsolla suojaaminen ei toiminut: sade ja tuuli kasasi-
vat sen laarin reunoille.

Lappalainen toi viljelylaatikkoonsa myös itse kasvattami-
aan paprikan taimia.

– Nämä näyttävä vähän kärsineiltä, Lappalainen tuumii.
Omalle parvekkeelle samaan aikaan laitetut taimet ovat 

kaksi kertaa isompia. 
– Onko sitten ollut liian kylmä vai mikä.
Kastelemisesta ei tänä kesänä ole ollut vaivaa, Lappalai-

nen naurahtaa.
Räkäteistä ja märkyydestä huolimatta Lappalainen on tyy-

tyväinen kokemukseen:
– Tänne on kiva matka pyöräillä tai kävellä. Seurakunta 

antaa valmiin laarin ilmaiseksi. Saatanpa kysyä ensi kesäk-
si mukaan jotakuta tuttavaakin, Lappalainen suunnittelee.

Ennakkoon hän oli ajatellut laariviljelyn olevan yhteisöl-
lisempää.

– Mutta en ole nähnyt täällä ketään, vaikka olen käynyt 
eri aikoihin. Jospa seurakunta järjestäisi piknikin tai sadon-
korjuujuhlan, jossa voisi vaihtaa kokemuksia muiden kanssa.

Luonnosta ja ulkoilusta kiinnostunut Lappalainen lähti-
si mieluusti mukaan myös seurakunnan järjestämille sieni-, 
marja- tai patikkaretkille.

MINNA KOLISTAJA
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Toritel talla tavataan
Kiiminkipäivät on   luonteva paikka seurakunnan ja 
seurakuntalaisen  kohtaamisiin

– Kun seurakuntalainen tulee 
tapaamaan minua seurakunta-
talolle, hänellä on siihen yleen-
sä ennalta  tiedossa oleva syy. 
Kohtaamiset markkinatapah-
tumassa ovat vapaamuotoisem-
pia ja käydyt keskustelut hyvin 
erilaisia.

– Joskus jutellaan säästä ja pa-
rannetaan maailmaa. Toisinaan 
juttukumppani ottaa toisinaan 
esille hyvin henkilökohtaisia-
kin asioita: oman työttömyyden, 
ikääntyneiden vanhempien hoi-
don ja niin edelleen.

Toisinaan seurakuntalaisten 
kanssa käydään ihan hengellisiä-
kin keskusteluja.

Isopahkala toivoo, että ihmiset 
kokisivat seurakunnan teltan pai-

kaksi, jossa on mukava ilmapiiri.
– Toivon, että toritelttam-

me on paikka, jonne on mukava 
ja luonteva tulla juttelemaan ja 
hörppäämään lättykahvit.

– Toivon, että kohtaaminen 
seurakunnan kassa on iloinen 

Rekrytointi kesäaikaan on oma hommansa, 
tietää Harri Isopahkala. 

Hän toimii lähetyssihteerin sijaisena, jo-
ten talkoolaisten kokoaminen Kiiminkipäi-

ville seurakunnan teltalle ja seurakunnan järjestä-
miin tapahtumiin on tänä vuonna paljolti hänen 
vastuullaan.

Vapaaehtoisia tarvitaan ainakin lätynpaistajiksi, 
teltanpystyttäjiksi ja myyjiksi.

Tekijöitä on etsitty jo ilmoituksella Rauhan Ter-
vehdyksessä ja avoinna olevat tehtävät on tarkoitus 
laittaa myös vapaaehtoistyön nettisivuille.

– Perinteisesti vapaaehtoisia on löytynyt muun 
muassa lähetyspiiriläisistä. Nyt toivomme apuun 
uusiakin ihmisiä. Esimerkiksi lätynpaistoon tarvit-
taisiin väkeä, koska tarkoitus on paistaa niitä use-
ammassa vuorossa. 

– Luvassa on hauskaa ja helppoa tekemistä. Työ-
tä, josta selviää, Isopahkala kannustaa.

Seurakunta järjestää Kiiminkipäivillä per-
jantaina 7.8. kello 18.15 yhteislaulutilaisuuden ja  
lauantaina 8.8. kello 10 kansanlaulukirkon. Seura-
kunnan teltalla myydään lättyjä, kahvia ja mehua 
lähetystyön hyväksi.

Lähtisitkö lättyjä paistamaan? 

Kun seurakuntalainen tulee tapaamaan minua 
seurakuntatalolle, hänellä on siihen yleensä 
ennalta  tiedossa oleva syy. Kohtaamiset 
markkinatapahtumassa ovat vapaamuotoisempia 
ja käydyt keskustelut hyvin erilaisia.

Harri Isopahkala
seurakuntapastori

heille, joille elämäntilanne sen 
suo ja lohdullinen heille, jotka tu-
levat teltalle mieli maassa.

– Seurakunta kuuntelee ja kes-
kustelee, Isopahkala lupaa.

MINNA KOLISTAJA

Tragedia lisäsi keskuste luntarvetta

pyydetty seurakunnan entinen 
kappalainen Pekka Kyllönen aut-
tavat järkyttyneitä muhoslaisia. 

Kyllönen on käytettävissä yli-
määräisenä kriisityötekijänä 
akuutteihin kriisikeskusteluihin 
tällä viikolla.

– Olemme kuuntelu- ja sielun-

hoitoapuna ja ohjaamme ihmisiä 
eteenpäin, jos he tarvitsevat eri-
tyisempää apua, Pyy kertoo.

Muihinkin seurakunnan 
työntekijöihin voi olla loma-
ajan jälkeen suoraan yhteydessä.

Apua tarjolla 
alkujärkytyksenkin jälkeen
Pyy uskoo, että seurakunta työs-
kentelee pitkään ihmisten miel-
ten huojentamiseksi, sillä suru 
voi aktivoitua myöhemminkin. 

Alkujärkytyksen aikana ih-
miset eivät välttämättä osaa-
kaan hakea apua.

Muhoksen kirkkoon saapui 
sunnuntaina jumalanpalveluk-
seen kaksi kertaa enemmän vä-
keä kuin tavallisesti. 

PEKKA HELIN

A
rkisto

Vs. kirkkoherra Tarja Pyy
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Tuomiokirkon 
kellonviisarit
paikoilleen 
syksympänä
Oulun tuomiokirkon kellota-
pulia kesän verhonneita hup-
puja ja telineitä puretaan täl-
lä viikolla. Alta paljastuu kun-
nostettu puujulkisivu, pääovi  
sekä sen viereiset pylväät.

Kellotapulin peruskorja-
uksen yhteydessä on korjat-
tu myös Tuomiokirkon aikaa 
näyttävän kellon kaikki neljä 
kellotaulua. 

Kellotauluista puuttuvat 
kuitenkin vielä viisarit, kos-
ka kellon koneiston korjaus 
valmistuu vasta myöhemmin 
syksyllä.

Tuomiokirkon kello on Ou-
lun kaupungin omistuksessa. 
Kunnostuksen jälkeen se siir-
tyy Oulun seurakuntayhty-
män omistukseen. 

Yhtymä maksaa
Jouni Riipisen 
puolesta 
korvauksia
Oulun seurakuntayhtymä 
maksaa yhteensä 26 336 eu-
ron edestä Oulujoen kirkko-
herrana työskennelleen Jou-
ni Riipisen oikeudenkäyn-
tikuluja, asianajokuluja sekä 
vahingonkorvauksia.

Seurakuntayhtymä mak-
saa puolet Riipisen oikeu-
denkäyntikuluista, käräjäoi-
keuden määräämistä  asian-
ajokustannuksista sekä Rii-
piselle määrätyn 3 500 euron 
suuruisen vahingonkorvauk-
sen kokonaisuudessaan, mut-
ta ei Riipiselle tuomittua 1560  
euron sakkoa.

Oulun käräjäoikeus an-
toi helmikuussa tuomion työ-
syrjinnästä, työturvallisuusri-
koksesta sekä vammantuotta-
muksesta.

Mikko Salmi
Demokraatin 
päätoimittajaksi
Oululainen teologian maisteri 
ja viestintäalan yrittäjä Mik-
ko Salmi aloittaa SDP:n De-
mokraatti-lehden päätoimit-
tajana syyskuun alussa.

Radiotoimittajana, muu-
sikkona, pappina ja poliitikko-
na tunnettu Salmi aikoo jat-
kaa Oulun kaupunginvaltuus-
tossa, mutta luopuu osasta po-
liittisia luottamustehtäviä sekä 
seurakunnan luottamustehtä-
vistä.

Salmi on toiminut viime 
syksystä alkaen Oulun seura-
kuntayhtymän yhteisen kirk-
kovaltuuston varapuheenjoh-
tajana sekä Tuiran seurakun-
taneuvoston jäsenenä.

M
in

n
a K

o
listaja

Pappa-Tunturi 
ehkäisee pönötystä 
Ventovieraatkin nostavat herkästi käden tervehdykseen ja 
kotikunnan kauniit maisemat näkee mopon istuimelta lähempää

Saanko esitellä: kesämorsia-
meni. 

Muhoksen kirkkoher-
ra Jouni Heikkinen viit-

tilöi kohti kirkon eteen parkkee-
raamaansa oranssinpunaista kau-
notarta.

– Ei mikä tahansa mopo, vaan 
Pappa-Tunturi, Heikkinen täs-
mentää hymyssä suin.

Yhteistä taivalta on takana 
noin kuukauden päivät.

Polte päästä pappamallin Tun-
turin omistajaksi oli vaivannut 
kirkkoherraa jo jonkin aikaa.  

Viime vuonna Heikkinen pes-
tasi entisen muhoslaisen Tenho 
Viittalan mesästämään osia ja 
kokoamaan kulkupeliä. Vuosi-
mallin 1974 Tunturin runko esi-
merkiksi on peräisin Koljonvir-
ran rompemarkkinoilta. 

Ennen henkilöautojen yleisty-
mistä mopo oli joka kodin kul-
kuneuvo.  Kainuussa, Paltamon 
Kontiomäellä kasvanut Heikki-
nen sai mopon 15-vuotiaana. Sil-
lä pääsi kätevästi esimerkiksi pal-
lokentälle Kontion Tapion jalka-
palloharjoituksiin. Punaharmaa 
Tunturi oli Jounin ja isän yhtei-
nen, isä kulki sillä kalareissuilla.

Perhe muutti Kokkolaan Jounin 
ollessa 17-vuotias. Uudella paikka-
kunnalla Tunturi heti varastettiin. 
Heikkinen muistaa vieläkin, kuin-
ka suurelta menetys tuntui.

Kirkkoherra Jouni Heikkinen todennäköisesti kurvaa Muhoksella järjestettävään mobilistien kirkkopyhään Pappa-Tunturillaan.

Enemmän huumoria,
vähemmän pönötystä
– Josko tässä vielä uutta nuoruutta 
alkaisi elää, Heikkinen hymyilee.

– Retroilu passaa Muhoksen 
papille, tänne maalaismiljööseen-
ja vanhaan arvokkaaseen kirkko-
maisemaan.

Pappa-Tunturin hankintaan 
Heikkinen liittää myös huumo-
ria ja itseironiaa.

– Ei aina pidä olla niin vakava, 
ei aina pidä pönöttää.

– Itse ajattelen, että tällaisessa 
nostalgiakulkuneuvossa voi olla 
yllättäviäkin ulottuvuuksia. Kun 
kohtaan varttuneemman ihmi-
sen, voimme hetkeksi antautua 
muistelemaan 1950–1960-lukuja 
ja päästä "samalle aaltopituudelle".

Huumori on hyvä tapa tanssia 
läpi elämän, Heikkinen miettii ja 
muistuttaa, että olihan jo Luthe-
rin teksteissä huumori mukana.

Hollantilainen historioitsija ja 
filosofi Johan Huizinga (1872–
1945) loi termin Homo ludens, 
leikkivä ihminen. Huizingan mu-
kaan leikki ja leikkisyys ovat ai-
na olleet osa eurooppalaista kult-
tuuria ja sivilisaatioita ja leikillä 
oli vaikutusta kaikkialla yhteis-
kunnassa.

– Olen mielelläni leikkivä ih-
minen. Jos saan tällä Pappa-Tun-
turilla ajellessani ilahdutettua 
muhoslaisten arkea, niin hyvä.

 
Kesällä on hyvä havahtua
kotikunnan kauneuteen
Heikkisen menopeli on museo-
rekisterissä. Se merkitsee rajattua 
määrää ajovuorokausia vuodessa.

Kirkkoherra aikoo nauttia Mu-
hoksen maisemista mopoillen.

– Käyn varmasti kiertämäs-
sä Leppiniemen voimalaitoksen 
kosket. Sieltä jatkan Huovilan 
kautta Laitasaarelle.

Heikkinen kannustaa muita-
kin hakeutumaan yhteyteen Suo-
men suven kanssa. Muhoksella 
hienoja luontokohteita ovat esi-
merkiksi Isterinkoski ja Liiman-
ninkoski.

– Eikä ole välttämätöntä edes 
mennä erikseen jonnekin. Riit-
tää kun asettuu hetkeksi jonne-
kin, mihin liikenteen melu yltää 
mahdollisimman vaimeana. 

– Muhoksella riittää kumpui-
levaa maastoa ja vettä. Silti me 
täällä asuvat usein vain ajamme 
läpi kiinnittämättä huomiota ko-
tikunnan kauneuteen.

Varjelusta liikenteeseen Heik-
kinen pyysi juhannuksena:

– Ortodoksisen kirkon käsikir-
jassa on rukouskaava myös ajo-
neuvojen siunaamiseen. Koorti-
lassa juhannusaatona rohkaistuin 
ehdottamaan, että tämä  mopo 
siunattaisiin.  

Toimituksessa ei tietenkään 
siunata peltiä, vaan henkilö, jo-
ka kulkuneuvoa kuljettaa, kirk-
koherra täsmentää.

Syntymäpäiväjuhlat
vietettiin lähipiirin kesken
Kesäloma on ollut vilkas. ”Pakol-
listen menojen” listalle Heikki-
nen nostaa muun muassa pesä-
pallo-otteluiden seuraamisen. 

Heinäkuussa Heikkisen sisa-
rukset sekä lapset perheineen oli-
vat koolla Kokkolan Mustaka-
rissa. Merinäköala ja hyvä ruoka 
kruunasivat 60-vuotisjuhlan vie-
ton. Varsinainen syntymäpäivä on  
1. elokuuta. Avointa vastaanottoa 
ei ole, merkkipäivän aikaan hän 
on puolisonsa kanssa matkoilla.

– Palaja Sorrentoon, niinhän 
iskelmässäkin lauletaan, nau-
rahtaa Heikkinen, joka matkaa 
jo toistamiseen eteläitalialaiseen 
kaupunkiin, välimerellistä at-
mosfääriä aistimaan.

MINNA KOLISTAJA

Saanko esitellä: 
kesämorsiameni.

Jouni Heikkinen
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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

 

Mikeva Oy – Hyvä Olla

Hyvän Olon Huushollimme Myllyojalla tarjoaa asumis-, hoiva- ja 
kuntoutuspalveluja ikääntyneille. Tarjoamme yksilöllistä hoivaa 
ja palveluja liikkeelle houkuttelevassa ja viihtyisässä ympäristössä. 
Yhteisenä tavoitteenamme on elämänmakuinen ja virikkeelli-
nen arki, jossa huomioidaan ikääntyneen elämäntarina sekä 
henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet. Meille voi tulla lyhyelle tai 
pitempiaikaiselle jaksolle joko itsemaksavana tai palvelusetelillä.

Tervetuloa tutustumaan 
Huusholliimme Myllyojalle 
Kanervatie 5, 90650 OULU 

Lisätietoja kodinomaisesta 
ja lämminhenkisestä paikasta 
voi kysellä: 

puh. 044 7121 610  / minna.sumukari@mikeva.fi
puh. 0400 739 698 / pirkko.mustonen@mikeva.fi
www.mikeva.fi 

Terveys ja Hyvinvointi

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 

• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

Terveys ja Hyvinvointi ilmestyy seuraavan kerran 26.8. 
Ilmoitusmyynti Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi

OULUN III HANSA APTEEKKI
Perinteisten apteekkipalveluiden lisäksi tarjoamme myös 

Terveys- ja hyvinvointipalveluita

Terveydenhoitajan vastaanotolle voit tulla kaikissa 
terveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajamme laittaa 
muun muassa rokotteita ja injektioita. 
Teemme myös InBody720-kehonkoostumusmittauksia. 
Tervetuloa!

A P T E E K I N  T E R V E Y S P I S T E

Ajanvaraus ja palvelunkuvaukset
www.oulunhansaapteekki.fi

OULUN III  HANSA APTEEKKI
Limingantullin Prisma
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
p. 08 311 2019

 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isokatu 45, 90100 Oulu 
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 
oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 
www.oulunkeskusapteekki.fi 

 

Palvelemme 
ma-pe 8.30-21 

la-su 10-21 

Vielä on kesää jäljellä! 
Meiltä laadukkaat aurinkosuojavoiteet 

loppukesän säteisiin! 
 

Varaudu myös tulevaan syksyyn ja 
täydennä vitamiini tarpeesi 
apteekistamme edullisesti. 

 
Esim. Sunsan makeuttamaton 
D-vitamiinivalmiste nyt 

-20% 
 

Tervetuloa! 
 
 

  

 

Muut seurakunnat

Su 2.8. klo 18 Ehtoolliskokous, Similä
Su 9.8. klo 18 Sunnuntain kokous, 
Similä 
Tervetuloa! Katso: www. kempele.svk.fi

La 1.8. klo 12.00-16.00 AKTIOTAPAHTUMA 
Muhoksen keskustassa

Su 2.8. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 
Juan Castillo ja aktioryhmä

Su 9.8. klo 11.00 EHTOOLLISJUHLA, 
Pertti Korhonen

Ke 12.8. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA, Arto Köykkä

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

“Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnat-
taman kaikessa maalimassa, todistukseksi kaikille 
kansoille; ja sitten tulee loppu.” (Matt. 24:14)

La 1.8. klo 11 sapattijumalanpalvelus, saarna ja raamattutunti Kari Nikkarinen. La 8.8. 
klo 11 saarna ja raamattutunti Marko Huurre. Jumalanpalvelusten jälkeen salaattiateria. 
Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.
Huom! Hyväntekeväisyys konsertti la 15.8. klo 14 tasokas Lavrenchukin  
musiikkiperhe esiintyy.

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 2.8. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus,  
Pasi Markkanen, Juha Hilli, Kesäkuoro. Seimi.  
Ti 4.8. klo 18 Toppilan Majakka-ilta, Paakakatu 3. 
Ke 5.8. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta,  
Hannu Orava, Pasi Markkanen & co. Su 9.8. klo 11  
Jumalanpalvelus, Hannu Orava, Fresh-tiimi. Lasten 

koulutielle siunaaminen. Lastenkokoukset ja seimi. Su 9.8. klo 17 International 
Service, in english and russia. Ma 10.8. klo 15-18 Toppilan Majakka-kahvio. 
Paakakatu 3. Ti 11.8. klo 18 Toppilan Majakka-ilta, Paakakatu 3. Ke 12.8.  
klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Raili Harjula, Tarja Liljamo, Jouko Annala. 
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

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijoina Juennine Fox 7.-9.8.
pe ja la klo 18.00, su klo 16.00
Ronald Ssentongo Ugandasta 15.-16.8.
la klo 18.00 ja su klo 16.00
Olet sydämellisesti tervetullut!

To 30.7. klo 19 Lähde-ilta, Juha Jäälinoja, Mika Dorff, musiikki: Anna 
Karppanen. Su 2.8. klo 11 Ehtoolliskirkko, Petri Mettovaara, Juha Pätsi, 
musiikki: Maruska Lindeman. To 6. 8. klo 19 Rukousilta, Anna-Kaisa Pelto. 
Su 9.8. klo 11 Aamukirkko, Markus Packalén, Risto Wotschke, musiikki: 
Tuomas Keskitalo. Ke 12.8. klo 13 Senioripiiri. Tervetuloa!

AuPair Tukholmaan suomalais- 
ruotsalaisperheeseen. Lapset 3 ja 4 v. 
Aloitus mahdollisimman pian. 
Kiinnostuitko tai tunnetko jonkun joka 
miettii esim. välivuoden pitämistä? 
Lisätietoja susannapelttari@hotmail.com

Palvelukseen halutaan

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kirkkoherra Jouni Heikkinen todennäköisesti kurvaa Muhoksella järjestettävään mobilistien kirkkopyhään Pappa-Tunturillaan.
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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

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 2.8. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää Päivi Lohilahti-Mäl-
linen. Uusinta vuodelta 2006.
Su 2.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Nivalan kirkosta.
Su 9.8. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää lapsityönohjaaja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää Tuiran 
seurakunnasta. Uusinta vuo-
delta 2006.
Su 9.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Raahen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 2.8. ja 9.8. klo 10 jumalan-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 2.8. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää Päivi Lohilah-
ti-Mällinen. Hän kertoo sii-
tä, miten ihmisten erilaisuus 
on rikkaus. Jumala tahtoo, et-
tä käytämme vahvuuksiamme 
toistemme hyväksi. Uusinta 
vuodelta 2006.
Su 9.8. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsityönohjaaja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
Tuiran seurakunnasta. Hän 
kertoo lepopäivästä, jonka Ju-
mala on asettanut meidän ih-
misten tähden. Uusinta vuo-
delta 2006.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
sunnuntailähetys on kesätau-
olla elokuun loppuun saakka. 
Oululaisten kirkkojen juma-
lanpalveluksia voi kuunnella 
sunnuntaisin kello 10 suorana 

palvelus Oulun tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 2.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Tuiran kirkosta Oulusta. Saar-
naajana ja liturgina pastori Päi-
vi Jussila. Kanttorina Tommi 
Hekkala. Tekstinlukijoina: Su-
vi Jokinen, Salka Naatus ja At-
te Tolonen. Kuoro: Pyhän Tuo-
maan lapsi- ja nuorisokuoro. 
Muut muusikot: Outi Kiiveri 
Virret: 344, 432, 428, 462.
Su 2.8. klo 11 Evankelinen ke-
säjuhlaradiointi Halikon kir-
kosta Salosta. Virret: 178:1,2,4; 
288, 319, 276, 397, 336:1,5.
Su 9.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Parkanon kirkosta. Virret: 311, 
267: 1, 3; 406, 413, 344.
  
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Oulun seurakuntien teltta 
nousi Qstock-festivaa-
leille tänäkin vuonna. 

– Tunnelma oli hyvä 
ja ihmiset mahtavia. Jäi hyvä fii-
lis, sanoo Tuiran seurakuntapas-
tori Helena Paalanne, joka itse 
päivysti pisteellä kahtena päivänä 
viime viikonvaihteessa.

Paalanteen mielestä ei kuiten-
kaan pidä ajatella, että seurakunta 
on läsnä vasta kun kirkon työnte-
kijät tulevat festivaalialueelle.

– Ajatusmalli on syvälle juur-
tunut, mutta oikeastihan seura-
kunta on jo siellä läsnä, on meillä 
siellä ständiä tai ei: seurakunta on 

Festariväelle 
ei sanota, miten pitää uskoa

Olin fiili

Herättäjän päiviä: su 9.8. klo 13.00 messu Pyhännän kirkossa, kahvit ja 
seurat seurakuntatalossa, su 16.8. klo 10.00 (Huom. aika!) messu  
Temmeksen kirkossa ja seurat Ritva ja Olli Isokoskella, Haurukyläntie 16
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Hautauspalveluita

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Valtakunnallinen Kristus-juhla
Laukaassa 8.–9.8.2015
Laista riippumatta Jumala on tuonut
ilmi vanhurskautensa
Sydän-Laukaan koulu, lukio ja
liikuntahalli, Saralinnantie 3, Laukaa
Suomen evankeliumikoulu -
Evankeliumin opintoyhdistys ry.

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

Su 2.8. klo 17 Seurat Matti Rahja.
Su 9.8. klo 17 Seurat.
La-Su 15.-16.8. Kesäseurat  
Pyhän Tuomaan kirkossa.

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

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

siellä laulamassa, soittamassa, pi-
tämässä hauskaa. Seurakunta ei-
vät ole kirkon työntekijät, vaan ih-
miset ovat. 

Paalanteen mukaan seurakun-
nan työntekijät ja vapaaehtoiset 
menevät festivaaleille ilman en-
nakko-odotuksia.

– Emme mene käännyttämään 
emmekä kerro, miten pitää uskoa. 
Ihmiset ovat itse oman uskonsa 
asiantuntijoita. 

– Mutta jos läsnäolomme herät-
tää jossakussa pohdintoja – jos jo-
ku haluaa ryhtyä dialogiin tai tar-
kastella kristillistä identiteettiään 
– niin se on mahdollista, olemme 
olemassa sitä varten.

– Jollakin tavalla kirkon työn-
tekijöiden läsnäolo laittaakin aja-
tuksia liikkeelle. Pantapaidassa saa 
ihmiset spontaanisti kertomaan 
kantansa kirkkoon.

MINNA KOLISTAJA

Pantapaidassa saa 
ihmiset spontaanisti 
kertomaan kantansa 
kirkkoon.

Helena Paalanne

S at u S aa r i n e n

Pastori Helena Paalanne on ollut mukana Qstockissa Oulun Kuusisaaressa useana vuonna. 
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1. Moos. 41: 46-49, 53-57
Joosef oli kolmikymmenvuotias tullessaan 
faraon, Egyptin kuninkaan, palvelukseen. 
Niin Joosef lähti faraon luota ja kiersi 
kaikkialla Egyptissä. Ja maa tuotti seitsemänä 
yltäkylläisyyden vuotena viljaa ylen määrin. 
Näiden Egyptin seitsemän hyvän vuoden 
aikana Joosef keräsi kaikkea syötävää ja talletti 
sen kaupunkeihin. Hän varastoi kaupunkeihin 
kaiken viljan, jonka ympäristön pellot tuottivat. 
Hän varastoi viljaa niin suunnattomat määrät, 
että lopulta sitä oli kuin hiekkaa meren 
rannalla eikä sen määrää enää voitu mitata.
    Kun Egyptin seitsemän yltäkylläisyyden 
vuotta olivat kuluneet, alkoi seitsemän 
nälkävuoden aika, kuten Joosef oli ennalta 
sanonut. Kato tuli kaikkiin muihinkin maihin, 
mutta Egyptin maassa oli tallella syötävää. 
Kun nälkä alkoi vaivata koko Egyptiä ja kansa 
huusi faraolta leipää, tämä sanoi egyptiläisille: 
”Menkää Joosefin luo ja tehkää niin kuin hän 
käskee.” Kun nälkä jo vallitsi koko maassa, 
Joosef avasi viljavarastot ja myi viljaa 
egyptiläisille. Nälänhätä oli Egyptissä ankara. 
Myös muista maista tultiin Egyptiin Joosefin 
luo viljaa ostamaan, sillä kaikkialla vallitsi kova 
nälkä.

Luuk. 12: 42-48
Jeesus sanoi:
    ”Kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, 
sellainen jonka isäntä asettaa huolehtimaan 
palvelusväestään ja jakamaan vilja-annokset 
ajallaan? Autuas se palvelija, jonka hänen 
isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä! 
Totisesti: hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko 
omaisuutensa.
    Palvelija saattaa kuitenkin ajatella: ’Isäntä ei 
tule vielä pitkään aikaan!’ Niin hän alkaa piestä 
palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä ja juoda 
ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija 
ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen 
isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi, 
ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin 
epäuskoiset.
    Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä 
tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi 
hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta 
raipaniskua. Jos taas palvelija tietämättään 
tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän 
pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, 
siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon 
uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan.”

Ihminen ensin
Aika ajoin uutiset pullistelevat siitä, miten nuorison juhlat ovat riistäytyneet käsistä. 
Väkeä on tullut liikaa, poliisi on kutsuttu paikalle, tulipaloja on syttynyt, henkilöva
hinkoja sattunut. Usein tapahtumapaikkana on nuoren koti. 

Millainen mahtaa olla tunne vanhemmilla, kun he tulevat reissusta kotiin? 
Entäs me aikuiset? Voikohan meitä jättää sen kummemmin ”yksin”? Onko jäljet sii

vottu, kun puoliso tulee reissusta kotiin? Onko työpäivä käytetty tehokkaasti pomon 
ollessa lomalla?

Jeesus kertoo vertauksessa taloudenhoitajasta, jonka yksinkertainen tehtävä on pitää 
huolta tilan ihmisistä, heidän jaksamisestaan ja selviytymisestään isännän ollessa 
poissa. 

Vaan huonosti käy. Homma lähtee niin sanotusti lapasesta pahemman kerran. Talou
denhoitaja pieksää palvelijat, syö ja juo ja juopottelee.

Jeesuksen esittämä vertaus saa miettimään, mikä on vastuumme elämässä, jos siinä ei 
ole minkäänlaista kontrollia. Saako tehdä ihan mitä vain, kun kukaan ei katso perään? 
Kaikki elämässä ohjautuukin vain itsestäni ja mielihaluistani käsin?

Jeesuksen vertaus on itse asiassa pelottavan ajankohtainen esimerkki ihmisestä maa
pallolla, joka ei kunnioita mitään, joka ei kavahda mitään. Ihmisestä, joka on kaiken 
huipulla.

Taloudenhoitajan yksinkertainen tehtävä oli pitää huolta ihmisistä, heidän jaksa
misestaan ja selviytymisestään. Vertauksessa tehtävän edelle ajoivat omat asiat, ja niin 
taitaa käydä nykyäänkin. Niin paljon menee aikaamme miettiessä taloutta, toiminnan 
kasvua, julkisuuskuvaa tärkeimmän jäädessä: ihmisen. Ajaako raha, tekniikka ja minä 
itse jälleen kerran ihmisen ohi?

Vertaus opettaa: pidä huolta itsestäsi, pidä huolta perheestäsi, pidä huolta lähimmäi
sistäsi.

Älä unohda tehtävääsi ja ihmisiä ympärilläsi, oli asemasi maailmassa mikä hyvänsä.

JAAKKO TUISKU
Haukiputaan kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 2.8.2015
Psalmi: Ps. 119:129-136
1. lukukappale: Sananl. 3:27-32 tai 1. Moos. 41:46-49, 53-57
2. lukukappale: Hepr. 10:19-25 tai Ap. t. 20:17-24
Evankeliumi: Luuk. 12:42-48

w
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Menot Oulun seurakunnissa 29.7.–12.8.2015

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

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

Oulujoen kirkossa 
ja Oulujoen pap-
pilan pihapiirissä 
vietetään perin-

teistä Elojuhlaa sunnuntai-
na 16. elokuuta. 

Juhla alkaa kello 10 kir-
kossa pidettävällä mes-
sulla ja jatkuu sen jäl-
keen pappilan pihalla kel-
lo 11.30.

Elojuhlaa on juhlittu 
vuodesta 1979 lähtien eri-
laisilla kokoonpanoilla ja 
teemoilla. 

Oulujoen kirkkoher-
ra Satu Saarinen kertoo, 
että Elojuhla on perinne, 
jota halutaan vaalia. Täl-
lä kertaa juhlan järjestely-
vastuussa on Myllyoja-Jo-
kivarsi -aluetiimi. 

 Elojuhlaa vietetään tä-
nä vuonna teemalla ”Kol-
me polvea”. 

– Ajatuksena on ottaa 
lapset ja lapsiperheet huo-
mioon, mikä näkyy sekä 
jumalanpalveluksessa et-
tä pappilan pihamaalla, 
kertoo tapahtumaa jär-
jestävän aluetiimin vas-

Oulujoen Elojuhlassa on  
ohjelmaa koko perheelle

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Anja Thilia 
Aitta, Mila Ellen Aurora Kes-
kitalo, Peetu Oliver Panuma, 
Elsa Vanamo Tikkanen. 
Haukipudas: Emmi Vera 
Amalia Eero, Minka Maril-
la Kinnunen, Elli Kerttu Hel-
miina Lindström, Luka Sakari 
Nikkanen, Joose Nikolai Re-
hu, Alisa Bertta Vivia-Katrii-
na Niemitalo, Mila Sofia To-
kola, Viola Josefiina Jokitalo.
Karjasilta: Laura Sofia Alek-
sandra Hemmilä, Daniel Eino 
Alarik Katisko, Hertta Kristii-
na Laurila, Julius Robert Vil-
jami Lohi, Alisa Beata Nur-
mela, Roosa Marja Pekka-
nen, Elli Maria Peltoniemi, 
Iiris Krista Sofia Alalääkkö-
lä, Aukusti Juho Benjam Hol-
lanti, Saaga Staava Maria 
Moilanen, Arvi Einari Salme-
la, Nooa Tuomas Ruuska, Elsi 
Maria Toivola.
Kiiminki: Lilja Josefina Kur-
kela, Emilia Linnea Helena 
Laurila, Miksu Antero Här-
könen, Nea Emilia Honka-
nen, Eelis Sebastian Riekki, 
Elsa Amanda Huovinen, Pet-
rus Iivari Peltoniemi.
Oulujoki: Silja Evelyn Hauta-
la, Lara Kaarina Kekoniemi, 
Nicolas Herman Kuha, Joona-
tan Niilo Iivari Parhiala, Os-
kar Nikolas Karvonen, Ro-
ni Vili Verneri Koivisto, Pek-
ka Eino Henrik Lesonen, Mil-
ja Sofia Paukkeri, Riku Johan-
nes Uusi-Autti, Niklas Kristi-

taava vetäjä Riitta Kenta-
la, jonka mukaan Elojuhla 
on seurakunnan yhteinen 
kiitosjuhla ja syyskauden 
avaus.

Juhla alkaa messul-
la, jossa saarnan pitää Pu-
dasjärven seurakunnan vs. 
kirkkoherra Pekka Asi-
kainen ja liturgiasta vas-

an Virpi, Mila Evelyn Öster-
gård.
Oulunsalo: Joosua Eemi Eli-
el Korkiakoski, Miiko Niko-
las Sääskilahti, Visa Kullervo 
Kinnunen, Joel Tapani Pitkä-
lä, Aaron Antti Jalmari Fin-
nilä, Enna Alessandra Harja-
järvi, Kerttu Matleena Polo-
järvi, Miska Iisak Aleksis Sal-
mela.
Tuira: Miisa Silja Emilia Bräy-
sy, Aava Peppi Adeliina Jun-
tunen, Aino Elsa Tuulikki Ku-
kanaho, Onni Erkki Olavi Ku-
kanaho, Leeni Saaga Lyydia 
Linna, Aino Alina Alfhilda 
Mäki, Kiara Katarina Neuvo-
nen, Aatos Matti Apollo Ran-
ta, Leo Johannes Räisänen, 
Krista Helena Saarela, Ade-
le Rosa Katriina Sevander, 
Anton Eino Kristian Suikka-
nen, Elsa Aliina Hokajärvi, 
Pihla Mirjam Leona Holm-
qvist, Josefiina Enna Emilia 
Jurmu, Sara Helmi Aurora 
Keinonen, Sara Pihla Annik-
ki Kärkkäinen, Melina Anna 
Olivia Muikku, Miro Mikael 
Parkkinen, Pihla Aino Emilia 
Pelkonen, Inga Milena Siiro-
nen, Aatu Samuel Satokan-
gas, Niilo Ilmari Virtanen, 
Seelia Mikaela Yrjänä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ari-Pekka 
Antero Häätylä ja Satu Ma-
ria Johanna Niskanen, Ville 
Veikko Hulkko ja Mira Tuuli 
Marjatta Hietala.

taa Oulujoen seurakunnan 
lähetys- ja diakoniapappi 
Pentti Kortesluoma. 

Musiikkia kuullaan 
Mido-lapsikuorolta sekä 
Yli-Iin miesten lauluryh-
mältä.

Messun jälkeen siirry-
tään pappilaan pihajuh-
laan, missä lapsia viihdyt-

tää taikuri Roope Ylitalo. 
Musiikista vastaavat Yli-
kiimingin puhaltajat se-
kä lapsi- ja nuorisokuoro 
aCorde. Kahvi- ja mehu-
tarjoilun hoitaa Oulun so-
tilaskotiyhdistys. Juhlapu-
heen pitää Pekka Asikainen 
ja päätössanat lausuu Satu 
Saarinen.

Haukipudas: Mika Pette-
ri Antero Kaikkonen ja Satu 
Maarit Pulkkinen, Tero Juha-
ni Timonen ja Sanna Laura 
Katariina Merenluoto, Juk-
ka-Pekka Kinnunen ja Jenni 
Riikka Emilia Oikarinen, Juha 
Leo Räisänen ja Irma Eila Or-
vokki Koistinen.
Karjasilta: Seppo Eino Iisak 
Lintulahti ja Anna Tuulikki 
Laaninen, Henri Juhani Mat-
tila ja Marjukka Rauna Han-
nele Rechardt, Arto Tapani 
Niva ja Saila Hannele Koivis-
to, Pekka Tapio Pakaslahti ja 
Sara Kaarina Stefanius, Ant-
ti Matinpoika Savukoski ja 
Sari Henna Tuulikki Pramila, 
Jani Aulis Veijola ja Susanna 
Birgitta Anttonen, Joni Mar-
kus Olavi Moilanen ja Marika 
Katriina Pulkkinen, Jani Ta-
pani Huotari ja Anna Emilia 
Kristiina Kaltio, Sami Kristian 
Lehtiniemi ja Kirsimarja Su-
sanna Törmänen, Juha Ant-
ti Mikael Riekki ja Päivi Elisa 
Hiironen, Wilhelmus Cornelis 
Maria Lepelaars ja Liisa Ma-
ria Holopainen, Taavi Antero 
Tervala ja Mimmi Julia Mar-
jamaa.
Kiiminki: Janne Vilho Olavi 
Haanpää ja Henna Johanna 
Ratinen, Mika Petteri Haapa-
lainen ja Lilli Sofia Hanhela.
Oulujoki: Erkko Tuomas Nis-
si ja Heidi Sofia Ronkainen, 
Jari Sakari Tikkanen ja Kirsi-
Maria Hannele Haantie, Vil-
le Matias Heikkinen ja Päivi 

Laura Hillevi Seppänen, Ant-
ti Mikael Rantakolmonen ja 
Anniina Elina Autio, Timo 
Kalevi Stark ja Susanna Emi-
lia Laatikainen, Ville Valtteri 
Karvonen ja Anette Pauliina 
Nylander.
Oulunsalo: Jussi Petri Iivari 
Turunen ja Meritta Pauliina 
Ylilehto.
Tuira: Juhana Eerik Kukko-
nen ja Ewa Catarina Emilia 
Tuomi, Jarno Jalmari Junno-
la ja Anna-Kaisa Helena Oja-
la, Tuomo Kalle Luukinen ja 
Jonna Maria Halmetoja, Mar-
ko Kristian Paasila ja Jenna 
Johanna Storm, Juha Eina-
ri Auranaho ja Sari Hannele 
Siira, Teemu Johannes Joke-
lainen ja Riitta Tuulikki Kana-
nen, Tuomas Johannes Heik-
ka ja Outi Maria Piirainen, 
Pietu Tuomas Aleksi Piipon-
niemi ja Oona Matilda Jauhi-
ainen, Janipekka Juhani Au-
er ja Laura Kaisa Jääskö, Ju-
ho Veikko Olavi Nieminen ja 
Marika Tuulia Huhtala, Mik-
ko Olavi Iljana ja Venla Eve-
liina Piekkari, Mikko Johan-
nes Heinonen ja Tiina Susan-
na Romppainen, Mika Tapio 
Varis ja Hanne-Mari Koivula, 
Harri Iisakki Lehtikangas ja 
Maarit Irene Savilaakso, Ju-
ha Pekka Hatunen ja Johan-
na Karoliina Kortelainen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Väinö Erk-
ki Järvelä 96, Pauli Henrikki 

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

Oulujoen seurakunnan Elojuhla on perinne, joka halutaan säilyttää. Kuva on vuoden 2013 elojuhlilta.
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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 30.7. klo 18 
–18.15, Oulun tuomiokirkko. 
Iltahetki Raamatun ja ruko-
uksen äärellä. 
Messu su 2.8. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Liturgia Jouko 
Lankinen, saarna Ari Juntu-
nen ja avustaa Kaido Soom. 
Kanttorina Henna-Mari Si-
vula ja urkurina Péter Ma-
rosvári. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 
Varttihartaus to 6.8. klo 18–
18.15, Oulun tuomiokirkko. 
Iltahetki Raamatun ja ruko-
uksen äärellä. 
Vihkihetki la 8.8. klo 17–19, 
Oulun tuomiokirkko. 
Messu su 9.8. klo 
10, Oulun tuo-
miokirkko. Toi-
mittaa Kaido 
Soom ja avus-
taa Anna-
Mari Heikki-
nen. Kanttori-
na Henna-Mari 
Sivula ja urkuri-
na Péter Marosvá-
ri. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Kesäkahvila, Cafe krypta ja 
pieni käsityöpuoti, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Avoin-
na ma–to 10–20, pe 10–15.
Eläkeläisten kesäkerho ma 
3.8. ja 10.8. klo 12.30–14, In-
tiön seurakuntakoti. Vetäjä-
nä Jaana Toska-Tervola. 
Kambodzhan lähetti Emma 
Holmström tavattavissa ti 

4.8. klo 12–15, Koskelan käsi-
työpiirissä ja klo 18 lähetys-

illassa Ylikiimingin asu-
kastuvalla sekä 5.8. 

klo 12–14 Oulun 
tuomiokirkon 
cafe Kryptassa 
ja klo 18 lähe-
tyksen kesäil-
lassa Ahti Ala-

talon pihamaal-
la Kulmalantie 

16, Yli-Iissä. Lisä-
tietoja: Anneli Niemi-

nen, p. 040 5747 104, anneli.
nieminen@evl.fi.
Ilmoittautuminen kerhon-
ohjaajien peruskurssille, 
kurssin ajankohta 11.–13.9. 
Ilmoittaudu mukaan perus-
kurssille Isoniemeen. Ker-
honohjaajien peruskurssil-
la sukelletaan kerhonohja-
uksen perusasioihin. Kurssil-
le otetaan ensisijaisesti syk-
syllä kerhon aloittavat ker-
honohjaajat sekä kerhonoh-
jaajina toimivat, joilta kurs-

Oulujoen Elojuhlassa on  
ohjelmaa koko perheelle

Kambodzhan 
lähetti Emma 
Holmström 
tavattavissa 

5.8. klo 12–14 Oulun 
tuomiokirkon Cafe 

Kryptassa. 

si on jäänyt käymättä. Kurssi 
on suunnattu Haukiputaan, 
Karjasillan, Oulujoen, Ou-
lunsalon, Tuiran ja Tuomio-
kirkon rippikoulun käyneille 
nuorille. Kurssille lähdetään 
perjantaina bussilla n. klo 18 
ja yhteinen kurssimme päät-
tyy kirkonmenojen jälkeen n. 
klo 13. Kurssi on osallistujalle 
ilmainen. Ilmoittautuminen 
avoinna 1.8.–4.9. Lisätieto-
ja järjestävien seurakuntien 
nuorisotyönohjaajilta.

Lapsille ja
lapsiperheille

Varttipyhäkoulu to 30.7. ja 
6.8 klo 18 - 18.15, Oulun tuo-
miokirkko. Pikkupyhäkoulu 
lastenpaikassa. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419 
tai käymällä Keskustan seu-

Vuorma 92, Kauko Kaino Ka-
lervo Saarinen 92, Paula Ma-
rianna Tolonen 65, Aku Pet-
teri Virrankoski 51.
Haukipudas: Pirkko-Liisa Pel-
toniemi 65.
Karjasilta: Sirkka Maria Ala-
vahtola 93, Hannu Olavi Ke-
ränen 59, Martti Johannes 
Kujala 92, Mikko Ilmari Lau-
nonen 68, Lahja Irene Parkki-
la 84, Erkki Iisakki Piippo 63, 
Taisto Olavi Vanhatalo 76, 
Seija Orvokki Honkonen 68, 
Rauno Ilmari Koskivirta 83, 
Minna Kaisa Kurttila 49, Eila 
Kaarina Mämmelä 63, Toivo 
Jaakko Pasanen 73, Elli Eme-
lia Pulkkinen 90, Vappu Inke-
ri Raatikainen 65, Arja Liisa 
Orvokki Tikka 60, Eine Aulik-
ki Turunen 85.
Kiiminki: Markus Jaakko Vir-
ta 74, Kalevi Johannes Kon-
tio 83.
Oulujoki: Elvi Edit Annikki 
Karppinen 84, Vilho Eevert-
ti Klaavuniemi 79, Kaija Sä-
levä 78, Reijo Kalervo Takki-
nen 66.
Oulunsalo: Sirkka Seija Sa-
nelma Hirvonen 81.
Tuira: Irja Liisa Luokkala 79, 
Aune Adele Luukko 86, Pent-
ti Kallio 83, Taimi Dagmar 
Kesti 84, Mirja Inkeri Annik-
ki Laurila 77, Risto Olavi Hen-
rik Nalkki 62, Pertti Ilmari Os-
lanus 63, Raili Sinikka Tervo-
nen 79, Peppi Vilhelmiina 
Vilppola.

Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/oulunseurakunnat

rakuntatalossa. Kotikäynti-
pyynnöissä voitte olla yhte-
ydessä suoraan oman alueen 
työntekijään. 

Musiikkitilaisuudet
Bachin kaudesta aikojen 
kautta – From Bach trough 

Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

Kesän konserttisarja 
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

Makkaranpaistoilta 
torstaina 30.7. klo 18–21 
Hietasaaressa, Oulun kesäkeitaalla. 
Makkaranpaistoa, mölkynpeluuta ja saunontaa. 
Tiedustelut Käkkärä, p. 040 5747 183.

ages, ti 4.8. klo 20, Oulun 
tuomiokirkko. Henryk Gwar-
dak (Maarianhamina) soit-
taa Oulun tuomiokirkon ur-
kuja. Tarkemmat tiedot kts. 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat
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Kouluunlähtevien siunaus 
tiistaina 11.8. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. 
Syksyllä koulun aloittavat lapset siunataan koulutiel-
le Oulun tuomiokirkossa tiistaina 11.8. klo 18. Tilaisuu-
teen ovat tervetulleita koko perhe, niin vanhemmat, 
sisarukset, mummit, vaarit ja kummit. Tilaisuus kestää 
noin puoli tuntia jonka jälkeen on mehu- ja kahvitar-
joilu Vanhassa pappilassa. Tilaisuudessa on tilaa myös 
niille, jotka ovat vaihtaneet seurakuntaa, muuttaneet 
paikkakunnalle kesän aikana tai eivät jostain muusta 
syystä ole saaneet kutsua tapahtumaan. 
Lisätietoa/ ilmottautuminen lastenohjaajat: 
Tea Lakkala, p. 050 5207 757, tea.lakkala@evl.fi tai 
Outi Metsikkö p. 050 5213 380, outi.metsikko@evl.fi.

Eläkeläisten leiripäivä 
Hietasaaressa 
perjantaina 28.8. klo 9–16 Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Virkistävä leiripäivä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kaikenikäisille eläkeläisille. Leiripäivän hinta 17 € sisäl-
tää aamupalan, lounaan ja päiväkahvit sekä kuljetuk-
sen. Ilmoittautumiset 14.8. mennessä p. 040 5747 169. 
Mukana diakoniatyöntekijät Heidi Karvonen ja Kirsi 
Karppinen. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Olet 
sydämellisesti tervetullut viettämään virkistävää leiri-
päivää mukavan yhdessäolon, hyvän ruoan ja sauno-
misen merkeissä. 

Kesän viimeiset sävelhartaudet Kiimingissä
 
keskiviikkona 12.8. klo 19 seurakuntakeskuksessa
Pirjo Mäntyvaara, sopraano, Tommi Hekkala baritoni ja urkusoolot 
• Jarkko Metsänheimo, piano • Iltahartaus Pauli Niemelä.

Laulu taivaasta -iltamusiikissa kuullaan hengellisiä yksinlauluja 
ja duettoja sekä urkumusiikkia. Oulunsalolainen kanttori-
pariskunta Pirjo Mäntyvaara ja Tommi Hekkala esittävät 
tuttuja taivas-aiheisia lauluja sekä tuntemattomampia 
helmiä mm. Ilmari Hannikaisen tuotannosta
 
keskiviikkona 26.8. klo 19 seurakuntakeskuksessa
Jari Leskelä, tenori • Jarkko Metsänheimo, bassobaritoni • 
mieskvartetti • Risto Ainali, urut • iltahartaus Seija Helomaa

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 Jari Flink.

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 29.7.–12.8.2015

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 2.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Messu su 9.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Harri Isopahkala, 
saarna Mikko Kälkäjä, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.

Apua ja tukea
tarvitseville

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

Musiikkitilaisuudet
Sävelhartaus ke 12.8. klo 
19 seurakuntakeskuksessa.  
Pirjo Mäntyvaara, sopraa-
no Tommi Hekkala, Baritoni, 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 2.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
saarna Jari Flink, kanttorina 
Else Sassi. 
Messu su 9.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Martti Heinonen, kantto-
rina Hannu Niemelä. Kirkko-
kahvit.
Nuotioilta ke 5.8. klo 18 Kel-
lonhovi. Yhteislaulua, har-
taushetki, iltakahvit ja mak-
karanpaistoa. Oma tuoli mu-
kaan. Nuotioillassa mukana 
pappi, kanttori ja diakonia-
työntekijä.

Apua ja tukea
tarvitseville

Senioriavun vapaaehtois-
ten kokous ma 17.8. klo 14 
srk-keskuksessa. Senioriapu 
auttaa kotona asuvia iäkkäi-
tä ihmisiä tavallisen miehen 
ja naisen taidoin. Suunnitte-
lemme syyskauden toimin-
taa. Tervetuloa jo mukana 
olevat vapaaehtoiset, sekä 
toiminnasta kiinnostuneet. 
Hiljaisuuden ilta ti 18.8. klo 
18 srk-keskuksessa. Kokoon-
nutaan kappeliin olemaan 
hetken aikaa hiljaa ja rukoi-
lemaan. Illan aiheena on Ai-
ka. Hiljaisuuden aikana voi 
mietiskellä annettua raama-
tuntekstiä, jonka jälkeen on 
illan aiheen mukainen lyhyt 
työskentely. Ilta päätetään 
hiljaiseen esirukoukseen, jo-
hon osallistujat voivat antaa 
esirukousaiheensa. Ei ennak-
koilmoittautumista. Tässä ta-

paamisessa kerätään toivei-
ta syksyn aikana vietettäviin 
hiljaisuuden iltoihin.
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi, p. 
044 7310 232.

Harrastukset ja kerhot 
Kerhonohjaajien perus-
kurssi 11.–13.9. Isollaniemel-
lä. Kiinnostaisiko sinua pi-
tää alakouluikäisille lapsil-
le kerhoa arki-iltaisin? Ker-
honohjaajien peruskurssil-
la sukelletaan kerhonohja-
uksen perusasioihin. Kurssil-
le otetaan ensisijaisesti syk-
syllä kerhon aloittavat ker-
honohjaajat sekä kerhonoh-
jaajina toimivat, joilta kurs-
si on jäänyt käymättä. Kurssi 
on suunnattu Haukiputaan, 
Karjasillan, Oulujoen, Ou-
lunsalon, Tuiran ja Tuomio-
kirkon rippikoulun käyneille 
nuorille. Kurssille lähdetään 
perjantaina bussilla n. klo 18 

ja yhteinen kurssimme päät-
tyy kirkonmenojen jälkeen n. 
klo 13. Kurssi on osallistujalle 
ilmainen. Ilmoittautuminen 
avoinna 1.8.–4.9. Lisätieto-
ja järjestävien seurakuntien 
nuorisotyönohjaajilta.
Haukiputaan seurakunnan 
isoskoulutus su 9.8.  Ilmoit-
taudu mukaan Haukiputaan 
seurakunnan isoskoulutuk-
sen ensimmäiselle vuodelle! 
Isoskoulutus on tarkoitettu 
rippikoulun käyneille nuo-
rille. Isoskoulutuksen en-
simmäisen vuoden jälkeen 
voit toimia mm. lastenleireil-
lä isosena. Koulutus on pää-
asiassa viikonloppuleirejä ja 
osallistumista seurakunnan 
toimintaan. Lisätietoja isos-
toiminnasta: Tarja Kainulai-
nen, p. 040 8245 861.

Muut menot
Veteraanien kesäpäivä ke 
19.8. klo 12 Kellon srk-kodis-
sa. Ruokailu klo 12 ja sen jäl-

Seurakunta on mukana Kiiminkipäivillä
Pe 7.8. klo 18.15 yhteislaulutilaisuus
La 8.8. klo 10 seurakunnan tervehdys, seurakunta-
neuvoston vpj. Risto Ainali. Klo 10.05 kansanlaulu-
kirkko, liturgia Pauli Niemelä, saarna Juha Tahkokor-
pi, kanttori Jarkko Metsänheimo

Tapahtuma-alueella on seurakunnan kohtaamispaik-
ka, jossa myydään lähetystyön hyväksi kahvia, mehua 
ja muurinpohjalettuja hillon kera. Teltalla on myös 
onnenpyörä lapsille. Seurakunnan työntekijöitä on 
paikalla keskustelemassa ja kuuntelemassa.

To 30.7. klo 20 kirkossa 
gospelmuusikko 

Iina Palokangas laulu 
ja Alisa Ojanen piano. 
Iltahartaus Jari Flink. 

To 6.8. klo 20
srk-keskuksessa

Merikosken Laulu, 
johtaa 

Marita Kaakinen. 
Iltahartaus 

Jaakko Tuisku. 

To 13.8. klo 20 kirkossa 
Vaskikvartetti Owla: 
Arja Ollila trumpetti, 

Sauli Orbinski 
käyrätorvi,

Jaakko Kangas 
pasuuna, 

Juha Pisto tuuba ja 
Nathan Archer 
lyömäsoittimet. 

Iltahartaus Jari Flink. 

Tilaisuuksiin on vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €. 

Jarkko Metsänheimo, urut ja 
piano, iltahartaus Pauli Nie-
melä. Lue lisää s. 11.

Lapsille ja
lapsiperheille

Päiväkerhot aloittavat toi-
minnan viikolla 33.  Ilmoit-
tautuneet ovat saaneet ke-
sän alussa kirjeen, jossa on 
kerrottu kerhoaika ja -paik-
ka. Lisätiedusteluja sekä va-
paita kerhopaikkoja voi ky-

sellä kerhopisteistä lasten-
ohjaajilta Kirkkopirtti p. 040 
743 1902 tai Jäälin kappeli 
0400 835 374.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 2.8. klo 
12 päiväseurat ry:llä, Pauli 
Niemelä. La 8.8. klo 18 kesä-
seurat ry:llä, Kari Gustafsson 
ja Raimo Ollila. Su 9.8. klo 17 
kesäseurat ry:llä, Kari Gus-
tafsson ja Raimo Ollila

Tervetuloa koko perheellä 
kouluun lähtevien 

siunaamistilaisuuteen!
Tilaisuudet ovat tiistaina 11.8. 

klo 18 Jäälin kappelilla ja 
klo 19 Kiimingin kirkossa.  

Eläkeläisten retki 
Kuusamoon
Retkelle lähdetään ke 9.9. klo 8. 
Matkalle otetaan mukaan 
ensisijaisesti kiiminkiläisiä eläkeläisiä. 
Vierailemme mm. Kuusamon 
kirkossa ja suurpetokeskuksessa. 
Retken hinta on 35 € sis. matkan, 
pääsylipun suurpetokeskukseen, 
lounaan ja kahvit. 
Sitovat ilmoittautumiset ke 26.8. 
mennessä kirkkoherranvirastoon 
p. 040 584 4406. 
Tied. Erja Haho, p. 0400 775 164. 
Ilmoittautuneille lähetetään erikseen retkikirje, 
missä tarkemmat tiedot retkestä ja aikatauluista.

Senioripysäkki 
on keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille. 

Ryhmät kokoontuvat 1,5 tunnin ajan kerran viikossa 
viisitoista kertaa. Senioripysäkki-ryhmän tavoitteena 
on yksinäisyyden, ahdistuksen ja masennuksen lieve-
neminen. Palvelut ovat osallistujille maksuttomia ja 

ehdottoman luottamuksellisia. 
Uusi ryhmä alkaa syyskuussa Kiimingin alueella. 

Tiedustelu ja ilmoittautuminen 14.8. mennessä 
ryhmänohjaaja Jaana Kontio, p. 040 5793 248.
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keen yhteislaulua, hartaus 
ja muuta ohjelmaa. Lopuksi 
kahvitarjoilu. Veteraaneilla 
mahdollisuus ilmaiseen hius-
tenleikkaukseen ennen ruo-
kailua, yhteyshenkilö Rauno 
Heikkinen, p. 044 0986 631. 
Seurakunta tarjoaa ilmaista 
kuljetusta. Kuljetuspyynnöt 
ma 17.8. klo 9–11 diakonia-
toimistoon, p. 044 7310 232.
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisöl-
le 21.8. saakka maanantais-
ta perjantaihin klo 10–18, 
jolloin myös kirkon opas on 
paikalla.
Lukupiiri aloittaa ma 24.8. 
klo 18 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa. Syyskauden 
ensimmäinen kirja on Me-
rete Mazzarella; Illalla pela-
taan Afrikan tähteä. Syksyn 
muut käsiteltävät kirjat ovat:
21.9. Sirpa Kähkönen; Gra-
niittimies, 26.10. Sirpa Ala-
koski; Sikalat sekä 23.11 De-
lidani Sarah; Jakarandapuun 
lapset.
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon Kirkko sunnun-
taisin klo 13, kesän lasten ja 
nuorten leirit: tiedustelut ja 
ilm. Säde Pokka, p. 044 0510 
405, sielunhoitokurssi 7.–9.8. 
ilm. p. 044 0510 405, Suomen 
Raamattuopiston elojuhlat 
14.–16.8.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 2.8. klo 18 
ry:llä, pihaseurat ke 5.8. klo 
18.30 Anna ja Jukka Lauhika-
rilla, Mietunperäntie 117, ke-
säseurat la 8.8. klo 18 ja su 
9.8. klo 13 ja 18 ry:llä. Kello: 
leiripäivä su 2.8. Isoniemen 

leirikeskuksessa alkaen ruo-
kailulla klo 12, seurat su 16.8. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: seurat 
su 2.8. klo 18 ry:llä, nuotioil-
ta pe 7.8. klo 18.30 Mari ja 
Juha Holmalla, Hiukkalan-
tie 26, seurat su 16.8. klo 18 
ry:llä.

Kouluunlähtevien siunaus 
tiistaina 11.8. klo 18 Haukiputaan kirkossa. 
Tilaisuuden jälkeen mehu- ja kahvitarjoilu 

seurakuntakeskuksessa. 
Tervetuloa kaikki ekaluokkalaiset perheineen!
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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  
ilmoituksesta.
Raamattupiiri, Karjasillan 
kirkko ke 5.8. ja ke 19.8. klo 
18. 
Raamattupiiri, Maikkulan 
kappeli to 30.7., to 6.8., to 
13.8., to 20.8.  klo 18. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kesäkerhot. Ks. 
ilmoitus.
Karjasillan eläkeläisten lei-
ripäivä to 6.8. Ks. ilmoitus.
"Jumalan hymyily maan yl-
lä" – hengellisen lyriikan il-
ta su 30.8.  klo 18 Kastellin 
kirkko. Vielä on kesää jäljel-
lä!  Nyt on runon kesä! Kuu-
le Runottaren sulokutsu! Su-
kellamme hengellisen ly-
riikan maailmaan. Mukana 
ovat Hilja Alasuvanto, Mai-
ja Karppinen, Pirjo Kauppi-
nen, Aila Valtavaara ja Ju-
ha Vähäkangas. Ole sinäkin 
paikalla! Vapaa pääsy! Kaik-
ki saavat tulla! 
Kerhonohjaajien peruskurs-
si 11.–13.9. Isoniemen leiri-
keskus. Kiinnostaisiko sinua 
pitää alakouluikäisille lapsil-
le kerhoa arki-iltaisin? Ker-
honohjaajien peruskurssil-
la sukelletaan kerhonohja-
uksen perusasioihin. Kurssil-
le otetaan ensisijaisesti syk-
syllä kerhon aloittavat ker-
honohjaajat sekä kerhonoh-
jaajina toimivat, joilta kurs-
si on jäänyt käymättä. Kurssi 
on suunnattu Haukiputaan, 
Karjasillan, Oulujoen, Ou-
lunsalon, Tuiran ja Tuomio-
kirkon rippikoulun käyneil-
le nuorille. Kurssille lähde-
tään perjantaina 11.9.  bussil-
la n. klo 18 ja yhteinen kurs-
simme päättyy kirkonmeno-
jen jälkeen n.klo 13. Kurs-
si on osallistujalle ilmainen. 
Ilmoittautuminen avoinna 
1.8.-4.9.2015. Lisätietoja jär-
jestävien seurakuntien nuo-
risotyönohjaajilta.

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.
Kirkkokyytiseteliä voi pyy-
tää Karjasillan seurakunnan 
työntekijöiltä.

Musiikkitilaisuudet
Vanhojen hengellisten lau-
lujen ilta ti 25.8. klo 19 Kar-
jasillan kirkko. Mieskvartet-
ti Vox Humana sekä runoi-
lija Niilo Rauhala. Konser-
tin ohjelmisto koostuu pää-
osin vanhoista Siionin laulut 
ja virret -kokoelmista. Laulu-
jen lomassa kuullaan runoili-
jarovasti Niilo Rauhalan lau-
suvan laulettavien laulujen 
aihepiiriin läheisesti liittyviä 
omia runojaan. Tilaisuudes-
sa kerätään kolehti Aurin-
korannikon seurakuntakoti-
hankkeen hyväksi. 

Jumalanpalvelukset

Eläkeläisten kesäkerhot 
Maanantaina
3.8. klo 12 Maikkulan kappelilla
Tiistaisin
18.8. klo 13 Kaukovainion kappelilla 
Torstaisin
20.8. klo 13 Kastellin kirkolla ja
30.7. klo 12 Kaakkurin kirkolla sekä 
13.8. klo 13 Karjasillan kirkolla. 

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 joh-
tajana Marita Kaakinen.
Konsertissa kuullaan pääosin suomenkielisiä kuorolau-
luja ja myös sooloja Marita Kaakinen (sopraano) ja Tii-
na Saukkoriipi-Haapala (urut/piano).
Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelma 10 €, eläkeläiset, 
opiskelijat 5 €. Järjestää Karjasillan seurakunta.

Iltamusiikki 
maanantaina 3.8. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Esko Jurvelin ja laulunoppilaat sekä urkuri Elias Nieme-
lä esiintyvät. Iltamusiikissa kuullaan perinteistä kirkko-
lauluohjelmistoa, hartaita ja hengellisiä yksinlauluja ja 
kirkkoaarioita. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ohjelma 
maksaa 5 euroa.

Syksyn 2015 
päiväkerhoissa vielä tilaa 
 
Päiväkerho on seurakunnan järjestämää varhaiskasva-
tustoimintaa, johon kokoonnutaan kaksi kertaa viikos-
sa, 2,5 h/ kerta, joko aamu- tai iltapäivällä. Kerhossa as-
karrellaan, lauletaan ja leikitään sekä satuillaan. Jokai-
seen kerhohetkeen kuuluu pieni hiljentymishetki. Ker-
hoon saa ottaa mukaan omat eväät. Karjasillan seura-
kunnan 3–5-vuotiaiden päiväkerhoja kokoontuu Kar-
jasillan ja Kastellin sekä Pyhän Andreaan kirkoissa se-
kä Maikkulan kappelilla. Syksyllä 2015 päiväkerhon voi 
aloittaa heinäkuun loppuun mennessä kolme vuotta 
täyttänyt lapsi. 
Lisätietoja vapaista paikoista ja toiminnasta voit kysyä 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassilta p. 040 5747 108 tai 
marjaana.lassi@evl.fi.

Sunnuntaina 2.8.
Messu klo 10 Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustaa Maija 
Konttinen, kanttorina Juha Soranta. Kolehti Kazanin kirkon 
rakentamiseen Suomen Lähetysseuran kautta.

Messu klo 10 Kastellin kirkko. 
Toimittaa Olavi Mäkelä, saarnaa Eine Rautiainen, kanttorina 
Jenica Nevala. Kolehti Kazanin kirkon rakentamiseen 
Suomen Lähetysseuran kautta.

Konfirmaatiomessu klo 10 Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Juha Kivirasi, Ville 
Vakkuri, Hanna Mikkola ja Outi Kuru, kanttorina Riitta 
Piippo. Kaakkuri 1-ryhmän konfirmaatio. Kolehti Kazanin 
kirkon rakentamiseen Suomen Lähetysseuran kautta.

Konfirmaatiomessu klo 14 Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Juha Kivirasi, 
Ville Vakkuri, Hanna Mikkola ja Outi Kuru, kanttorina 
Riitta Piippo. Kaakkuri 2-ryhmän konfirmaatio. Kolehti 
Mosambikin pääkaupungissa Maputossa sijaitsevan 
Xhikhelenin alueen asukkaiden yhteisöperusteisen laina- ja 
säästöohjelman tukemiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Sunnuntaina 9.8.
Kouluvirsien messu klo 10 Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Riitta Piippo. Ks. ilmoitus s. 16. Kolehti nuorten 
kristillisen kasvun tukemiseen Nuorten Keskuksen kautta. 

Sanajumalanpalvelus klo 10 Kastellin kirkko. 
Toimittaa Erja Järvi, avustaa Mari Jääskeläinen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Koululaisten koulutielle siunaaminen. 
Kolehti nuorten kristillisen kasvun tukemiseen Nuorten 
Keskuksen kautta. 

Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko.
Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Riitta Piippo. Kolehti nuorten kristillisen kasvun 
tukemiseen Nuorten Keskuksen kautta. 

Koulutielle siunaaminen 
sunnuntaina 9.8. klo 10 Kastellin kirkossa.  
Kastellin kirkkoon ovat tervetulleita kaikki lapset, joita 
ei keväällä siunattu koulutielle. Lasta alttarille siunaa-
maan voi tulla äiti, isä tai joku muu läheinen. Koulu-
tielle siunaamisen jälkeen kouluun lähtevät kukitetaan.
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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 29.7.–12.8.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 2.8. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pentti Kortesluo-
ma, avustaa Sari Meriläinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Hintan 3. ryhmän konfir-
maatio. 
Messu su 2.8. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Eli-
na Hyvönen, kanttorina San-
na Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
2.8. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.  
Messu  su 2.8. klo 18, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Messu su 9.8. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Heidi 
Pesonen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Perinnejumalanpalvelus  
su 9.8. klo 12, Turkansaaren 
kirkko. Toimittaa Satu Saari-
nen, saarnaa Matti Pikkarai-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.  Turkansaaren ulko-
museon 90-vuotisjuhla.
Sanajumalanpalvelus su 9.8. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelu su 9.8. 
klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-

taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690 tai samaan aikaan käy-
mällä paikan päällä Hintan 
seurakuntatalon 2. kerrok-

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 2.8. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt, kanttorit Taru 
Pisto ja Eeva Maija Sorvari, 
Uusi Ääni -kuoro. Kanttori 
Taru Piston lähtöjuhla. 
Hartaus Salonkartanossa ke 
5.8. klo 13.30, Riitta Markus-
Wikstedt.
Sanajumalanpalvelus su 
9.8. klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Aleksi Päkkilä, 
kanttori Eeva Maija Sorvari. 
Konfirmaatiomessu (Rokua 
2) su 9.8. klo 12 Oulunsalon 
kirkko. Toimittaa Minna Sal-
mi, avustaa Kirsi Järvelin, 
Aleksi Päkkilä, kanttori Eeva 
Maija Sorvari. 
Kouluun lähtevien siunaami-
nen ma 10.8. klo 18 Oulunsa-
lon kirkko. Kts. ilmoitus. 
Hartaus Salonkartanossa ke 
12.8. klo13.30, Virpi Luoto-
lampi. 
Hartaus Teppolassa to 13.8. 
klo 11.30, Aleksi Päkkilä. 

Lähetystyö
Mietitkö miten parantaa 
maailmaa? Yleensä se alkaa 
juuri pienistä teoista. 
Tule tutustumaan Reilun 
Kaupan tuotteisiin ja mais-
tamaan Reilun Kaupan kah-
via perjantaina 7.8. klo 9–11 
Oulunsalon seurakuntata-
lon yläsaliin. Paikalla asias-
ta kertomassa Kirkon Ulko-
maanavun (KUA) yhdyshen-
kilö Jatta Makkula.

Kyläkamari 

maanantaina

3.8. ja ma 10.8. 

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 ja Reppuun: heidi.lampela@evl.fi 

Pihaseurat 
 torstaina 6.8. klo 18 
 Oulunsalon museolla (Jääsköntie 5).
 Terveiset Taiwanista tuovat nimikkolähettimme 
 Laura ja Jukka Kääriäinen kuvien kera.
 Kahvittelua, laulamista ja yhdessäoloa. 
 Sateen sattuessa sisätiloissa. Tervetuloa!

 Oulunsalon seurakunta/Lähetystyö 

Elojuhla 
Oulujoen pappilan pihamaalla 
sunnuntaina 16.8. messun jälkeen. 

Alkumusiikki Ylikiimingin puhal-
tajat, johtajana Jaakko Rahko, Li-
punnosto ja lippulaulu. Terveh-
dyssanat Henna Perätalo. Musiik-
kiohjelma aCorde lapsi- ja nuori-
sokuoro, johtajana Anna Haan-
pää-Vesenterä, säestää Riitta 
Rahko.  Puhe Pekka Asikainen. 
Tilaisuudessa esiintyy taikuri 
Roope Ylitalo. Päätössanat lau-
suu kirkkoherra Satu Saarinen. Kahvi- ja mehutarjoilun 
hoitaa Oulun Sotilaskotiyhdistys. Tilaisuuden juontaa 
Oulujoen seurakuntaneuvoston jäsen Henna Perätalo. 

Kouluun lähtevien 
siunaaminen

maanantaina 10.8. klo 18 Oulunsalon kirkossa. 

Perinteinen kouluun lähtevien siunaaminen 
koulunsa aloittaville ekaluokkalaisille. 

Toimittaa Petri Satomaa, 
kanttori Eeva Maija Sorvari. 

Tervetuloa koko perheellä kirkkohetkeen,
jossa tulevat ekaluokkalaiset saavat 

siunauksen koulutielle. 
Kirkkohetken jälkeen ekaluokkalaiset saavat 

lahjakirjan ja siirrymme yhdessä 
kirkkokahville ja -mehulle toimitalolle.
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Lähetysilta  
tiistaina 4.8. klo 18 Ylikiimingin 
asukastuvalla. Illassa vierailee 
Kambodzhan lähetti Emma Holmström. 

Lähetyksen kesäilta 
keskiviikkona 5.8. klo 18 Ahti Alatalon 
pihamaalla, Kulmalantie 16, Yli-Ii. 
llassa mukana Kambodzhan lähetti 
Emma Holmström sekä kirkkoherra
Satu Saarinen. 

Emma (kuvassa) on tavattavissa myös Koskelan käsi-
työpiirissä tiistaina 4.8. klo 12–15 sekä Oulun tuomio-
kirkon Cafe Kryptassa keskiviikkona 5.8. klo 12–14.

Kesäillan sävelhartaus 
torstaina 6.8. klo 19–20 Oulujoen kirkossa. 
Sävelhartaudessa esiintyvät Riikka Vuorijärvi ja Las-
se Hentilä, yksinlaulu. Säestyksestä vastaa Saara Esko-
la. Hartauspuhe Oulujoen kirkkoherra Satu Saarinen. 
Tilaisuuteen vapaa pääsy.

Kesäillan musiikkihetki 
torstaina 6.8. klo 20–21 Ylikiimingin kirkossa. 
Ohjelmassa yksinlaulua pianon ja urkujen säestyksellä. 
Esiintyjinä ovat Juhani Alakärppä, laulu, ja Pekka Luuk-
konen, piano ja urut. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Va-
paaehtoinen ohjelmamaksu 10 euroa. 

Kesäillan sävelhartaus 
keskiviikkona 12.8. klo 19 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Yksinlauluja kitaran säestyksellä, esiintyy Jouni Kok-
koniemi, laulu ja kitara. Hartauspuheen pitää Oulujo-
en kirkkoherra Satu Saarinen. Tilaisuteen vapaa pääsy. 

Kesäillan musiikkia 
torstaina 13.8. klo 20–21 Ylikiimingin kirkossa. 
Lauluyhtye Hoijakka. Tilaisuuteen vapaa pääsy. 

Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä 
perjantaina 29.8. Myllyojan Asukastuvalla. 
Päivä sisältää mukavaa yhdessäoloa, hartauden, 
musiikkia, ulkoilua, jumppaa, hyvää ruokaa sekä 
tietoa ihmisen hyvinvoinnista. 
Leiripäivän hinta on 15 €. Leiripäivään ei ole kuljetusta. 
Etusija on ensikertalaisilla.
Ilmoittautuminen 3.–7.8. (ma–pe) klo 9–16 Oulujoen 
kirkkoherranvirastoon p. (08) 5313 500. Leiripäivään va-
lituille lähetämme leirikirjeen. Mukana päivässä vierai-
lijoiden lisäksi diakonissat Anna-Maija Sälkiö ja Eija Rö-
ning.

Leiripäivä Oulujoen 
seurakunnan eläkeläisille 
torstaina 3.9.  Vasamon leirikeskus Ylikiimingissä. 
Päivä sisältää ulkoilua, musiikkia, hyvää ruokaa ja 
yhdessäoloa Leiripäivän hinta on 15 €. 
Ilmoittautuminen 10.–14.8. klo 9–16 Oulujoen kirkko-
herranvirastoon p. (08) 5313 500. Leiripäivään ei ole kul-
jetusta. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. 

sessa. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 29.7. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttorina An-
na Kälkäjä. 
Sanajumalanpalvelus su 
2.8. klo 10, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Päivi Jussila, avus-
tavat Atte Tolonen, Suvi Jo-
kinen ja Salka Naatus, kant-
torina Tommi Hekkala. Outi 
Kiiveri, viulu ja Oula Mom-
mo, kitara, Pyhän Tuomaan 
lapsi- ja nuorisokuoro. Radi-
ointi Yle Radio 1. 
Messu su 2.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Konfirmaatiomessu su 2.8. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Petteri Tuulos, 
avustavat Tuulikki Ståhlberg, 
Tytti Matsinen, Mikko Keski-
nen ja Anu Ojala, kanttorina 
Anna Kälkäjä. 
Messu su 2.8. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
avustaa Lauri Kujala, kant-
torina Heikki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 2.8. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Petteri Tuulos, 
avustavat Tuulikki Ståhlberg, 
Tytti Matsinen, Mikko Keski-
nen ja Anu Ojala, kanttorina 
Anna Kälkäjä. 
Iltamessu su 2.8. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Tytti Matsi-
nen, kanttorina Tommi Hek-
kala. 
Viikkomessu ke 5.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus. 
Messu su 9.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Anna Kälkäjä. 
Messu su 9.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 9.8. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, saarna Jukka 
Kääriäinen, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. 
Sanajumalanpalvelus su 
9.8. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Anna 
Kälkäjä. 
Iltamessu su 9.8. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Päivi Jussi-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 9.8. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Pasi Kurikka, saarna Mat-
ti Määttä, ehtoollisavustaja-
na Esko Alasaarela, kanttori-
na Anu Arvola-Greus. Pate-
niemen Rauhanyhdistyksen 
kesäseurat. 
Viikkomessu ke 12.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 

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 

ke–pe 29.–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.  

R
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Tapahtumia 
päivitetään 
facebookiin, 
katso lisää: 

facebook.com/
koskelankesa

Naisten ilta 
Hietasaaren leirikeskuksessa keskiviikkona: 
29.7. klo 18–20 kesän viimeinen Naisten ilta. 
Ilta yhdessäolon merkeissä mm. keskustelua, 
saunomista,  makkaranpaistoa nuotiolla 
(omat eväät mukaan) ja hartaus. Illassa 
tarjotaan kahvi/tee pienen purtavan kanssa. 

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. 

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

Pikkukoulu
• Pyhän Luukkaan kappelilla (Yliopistokatu 7)
ti 9–12, to 13–16 & pe 9–12.
Päiväkerhot ja pikkukoulu ovat Tuiran seurakunnan
varhaiskasvatuksen järjestämää kerhotoimintaa
3–6-vuotiaille lapsille. Kerholaisen tulee olla täyttänyt
3 vuotta heinäkuun loppuun mennessä. Toimintaa
ohjaavat koulutetut lastenohjaajat. Ryhmät ovat per-
heille maksuttomia. Pikkukoulussa lapsi käyttää Oulun
kaupungin palvelusetelin. 
Ryhmien vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella elo-
kuusta alkaen vs. lapsityönohjaaja Sanna Tervolta, 
sanna.tervo@evl.fi tai p. 040 5747 106. 

Ilmoittautumiset syksyllä alkaviin varhaiskasvatuk-
sen musiikkiryhmiin Rytmi- ja Pehmotassuihin to 
20.8. klo 9–12 välisenä aikana puhelimitse ryhmän 
ohjaajalle!
Pehmotassut ovat vauvaperheiden (0–1-v-) ja Rytmi-
tassut kaikkien alle kouluikäisten lasten (0–6-v.) ja 
heidän vanhempiensa yhteisiä musiikkiryhmiä. Ryhmät 
kokoontuvat joka toinen viikko puolen tunnin ajan. 
Ryhmissä lauletaan, leikitään, soitetaan soittimia ja 
iloitaan musiikista! Toiminta on ilmaista. Syksykausi 
alkaa viikolla 36 ja päättyy viikolla 50. 

Pehmotassut
Tuiran kirkolla:
• joka toinen torstai klo 10.15–10.45 / 
Katri Sippola, p. 044 3161 576.
 Pyhän Luukkaan kappelilla:
• joka toinen torstai klo 9.30–10 / 
Seija Kurvinen, p. 044 3161 717.

Rytmitassut
Tuiran kirkolla:
• joka toinen torstai klo 11–11.30 / 
Katri Sippola, p. 044 3161 576.
Pyhän Luukkaan kappelilla:
• joka toinen maanantai klo 16.45–17.15 / 
Marja-Liisa Toropainen, p. 050 3716 257.
• joka toinen maanantai klo 17.30–18 / 
Marja-Liisa Toropainen, p. 050 3716 257.
• joka toinen torstai klo 10.15–10.45 / 
Seija Kurvinen, p. 044 3161 717.
 Koskelan seurakuntakodilla:
• joka toinen tiistai klo 14–14.30 / 
Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 050 4334 094.
Pyhän Tuomaan kirkolla:
• joka toinen tiistai klo 14–14.30 / 
Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 050 4334 094.
Palokan seurakuntakodilla:
• joka toinen perjantai klo 14–14.30 / 
Pirjo Kangas, p. 044 3161 734.
Ritaharjun nuorisotilassa:
• joka toinen perjantai klo 9.30–10 / 
Anu Hannula, p. 044 3161 718.
• joka toinen perjantai klo 10.15–10.45 / 
Anu Hannula, p. 044 3161 718.

Kambodzhan lähetti 
Emma Holmström vierailee 
tiistaina 4.8. klo 12–15 Koskelan seurakuntakodin kä-
sityöpiirissä. Emma kertoo työstään ja näyttää kuvia 
mahdollisuuksien mukaan. Kaikki lähetystyöstä kiin-
nostuneet ovat lämpimästi tervetulleita tapaamaan 
Emmaa ja kuulemaan hänen kertomuksiaan työstä ja 
elämästä lähettinä Kambodzhassa. 

Messu 
sunnuntaina 9.8. klo 12, Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurikka, saarnaa lähetystyöntekijä Jukka 
Kääriäinen, kanttorina Anu Arvola-Greus. Messun jäl-
keen lähetysjuhlassa Tuiran seurakunnan lähetit Jukka 
ja Laura Kääriäinen näyttävät kuvia ja kertovat työs-
tään  Taiwanilla kirkkokahvien yhteydessä. Tervetuloa! 

Diakonian vapaaehtoisten leiri 
pe–su 18.–20.9. Rokuan leirikeskuksessa.
Virkistystä ja yhdessäoloa Rokuan luonnossa ja leiri-
keskuksessa. Leirille kutsutaan Tuiran seurakunnan dia-
koniatyössä mukana olevia vapaaehtoisia. Ohjelmaan 
kuuluu ulkoilua, hiljentymistä ja yhdessäoloa. Leirin 
hinta 47 € kattaa matkat, ruokailut, majoituksen ja ta-
paturmavakuutuksen. Ilmoittaudu perjantaihin 28.8. 
mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.
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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!

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu  29.7.–12.8.2015

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

Vs. kappalainen
1.8.2015 alkaen
Jonne Pirkola 
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 29.7.–12.8.2015

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 voi-
vat ilmoittautua 15–25-vuotiaat omatoimiset kehitys-
vammaiset nuoret Oulun ev.lut.seurakuntayhtymän alu-
eelta. Leiripäivän hinta on 10 €. Leirille otetaan 25 lei-
riläistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittau-
tumiset ja ruokavaliot sekä lisätietoja puhelimitse dia-
koniatyöntekijä Erja Haho, p. 0400 775 164 (ei tekstivies-
tillä). Ilmoittautumisaika on 3.–21.8.

KUULOVAMMAISET
Kuurojen ja kuulovammaisten kesäilta to 6.8. klo 17–
18.30 Hietasaaren leirikeskuksessa. Vapaamuotoinen 
kesäillanvietto leirikeskuksen pihamaalla yhdessäolon 
ja tarjoilun merkeissä. Viittomakielisten ja kuulovam-
maisten yhteinen illan vietto ulkoilun ja tarjoilun mer-
keissä. Hietasaaren kesäilta alkaa hartaudella ja ohjel-
ma on vapaamuotoista keskustelua ja ulkopelien pelaa-
mista pihamaalla. Sateella olemme sisätieloissa.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten leiripäivä Rokualla perjantaina 11.9. 
Lähtö linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 9 ja paluu 
samaan paikkaan n. klo 18. Ohjelmassa ulkoilua, laulua, 
musisointia, askartelua ja mahdollisuus saunoa. Leiri-
maksu 8 € sisältää aamukahvit, lounaan, päätöskahvit/
välipalan, kuljetuksen ja ohjelman. Varaathan mukaa-
si tasarahan. Halutessasi voit tuoda pienen voiton lä-
hetysarpajaisiin Nepalin kummikohteemme hyväksi. Il-
moittautuminen ruokavalioineen 2.9. mennessä diako-
nisten erityispalvelujen toimistoon, p. 044 3161 552 tai 
paula.mustonen@evl.fi. Erillistä retkikirjettä ei lähetetä.

Barokkimessu su 2.8. 
klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen. 
Kaisamarja Stöckell, 
sopraano, Jyrki Kuusi-
rati, trumpetti, Laura 
Röntynen, cembalo ja 
Oulunsalo Ensemblen 
jousikvintetti.
Sanajumalanpalvelus 
su 9.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 
Hailuodon rauhanyh-
distyksen kesäseurat 
su 9.8. klo 13 kirkossa. 
Puhujina Jorma Vuor-
ma ja Erkki Alasaarela.
 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 
Huom! Avautuu 5.8.

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Lähetys
Kesäkahvila, Cafe Krypta 

ja pieni käsityöpuoti  
Oulun tuomiokirkon krypta. 

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

Arvokas vanhuus -valokuvanäyttely 
28.8. saakka Cafe Kryptassa. 

Pihaseurat su 9.8. klo 13 
Leena ja Johannes Hyytisel-
lä Niemenkuja 23, Piippola. 
Uusheräyksen toiminnanjoh-
taja Eeva Pouke ja Timo Hak-
karainen.
Ehtoollishartaus 10.8. klo 14 
Pihlajistossa ja ke 12.8. klo 14 
Pohjantähdessä.
Virsihetki ke 12.8. klo 13 
Nestorissa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Kesäseurat la 1.8. klo 19 ja su 
2.8. klo 12 ry:llä, Pekka Kyl-
lönen ja Tapani Mikkonen. 
Messu su 2.8. klo 19 kirkos-
sa. Nuotioilta pe 7.8. ja 14.8. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 9.8. 
klo 19 ry:llä, Leevi Koskelo. 
Pulkkila: Seurat ke 5.8. ja su 
9.8. klo 19 ry:llä. Pyhäntä: 
Seurat su 2.8. klo 16 Lamu-
joen kylätalolla , Kari Hirvas-
niemi ja Teuvo Tanhua.  Seu-
rat su 9.8. klo 16 ry:llä. Rant-
sila: Seurat su 2.8. klo 17 ja 
klo 18.30 srk-talossa. Seurat 
su 9.8. klo 18.30 ja ompelu-
seurat pe 14.8. klo 19 ry:llä.

Hailuodon musiikki-
päivien konsertit 
Hailuodon kirkossa 
ja pappilassa:
31.7. klo 19 Hailuodon kirk-
ko – Maestrot kohtaavat
Peltomiehen rukous; säv. 
Jorma Panula, libr. Pekka 
Santala. Jorma Panula, mu-
siikinjohto, Elja Puukko, ba-
ritoni, lauluyhtye Konso-
nanssi ja jousikvartetti (Rei-
jo Tunkkari, Sinikka Ala-Lep-
pilampi, Ville Mankinen ja 
Oskari Elomaa).
31.7. klo 21 Hailuodon kirk-
ko – Pieni yösoitto (J.S. 
Bach, Händel) Laura Rönty-
nen, cembalo,  Virve Karen, 
sopraano, Sinikka Ala-Lep-
pilampi, viulu ja Jonathan 
Roozeman , sello.

Hautausmaakierrokset Intiössä
maanantaina 3.8. klo 18–20 Oulun hautausmaa 
Teemoina: Kaiken takana on nainen! ja
Tervaporvareita ja kuvernöörejä 
maanantaina 10.8. klo 18–20 Oulun hautausmaa 
Teemana: Siveltimellä ja sulkakynällä
Lähtöpaikka on Oulun hautausmaan pääportti, os. 
Kajaanintie 1. Muutokset teemoissa ovat mahdollisia 
esimerkiksi oppaiden sairastumistapausten vuoksi. 
Kierroksille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Kirpputori
keskiviikkona 
19.–21.8. klo 10–18 
Pyhännän 
seurakuntatalon 
partiokolossa.
Tuotto Pyhännän 
kappelin 
diakoniatyölle.
Järjestää Kirkonkylän 
diakoniatoimikunta

Vihkihetki 
lauantaina 8.8.
klo 17–19 Oulun 
tuomiokirkossa. 

Vihkihetkeen ei tarvit-
se ilmoittautua etukä-
teen, vaan parit vihitään 
saapumisjärjestyksessä. 
Vihkipari voi kutsua mukaan 
läheisensä. 
Vihkimisen jälkeen on tarjolla hääkakkua ja kahvit 
vihkiparille ja todistajille. Vihkitoimitus ja kakkukah-
vit ovat maksuttomia
Mukaan vihkihetkeen tarvitaan esteettömyystodis-
tus, joka on hankittu viimeistään seitsemän vuoro-
kautta ennen vihkimistä jommankumman vihittävän 
kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta.
Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molem-
mat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä ev.lut. kirkon 
jäseniä. Kirkollinen vihkiminen on mahdollista myös 
silloin, kun toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt 
ev.lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun 
kristilliseen kirkkokuntaan.

Kouluvirsien messu 
sunnuntaina 9.8. klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Pyhän aihe on Etsikkoaikoja. 
Messun toimittaa koulupappi Satu Kreivi-Palosaari, 

avustaa Olavi Mäkelä, kanttorina Riitta Piippo 
ja messussa avustaa Oulujoen ihana lapsikuoro 
aCorde Anna Haanpää-Vesenterän johdolla ja 

Riitta Rahkon säestyksellä.
 Tervetuloa Herran Pyhälle Ehtoolliselle sekä 
juhlistamaan koulujen alkua ja muistelemaan 

perinteisiä koululaisvirsiä! Kirkkokahvit.

Opastettu kävelykierros 
Oulujoen kirkon seudulla  
torstaina 6.8. klo 17.30.  
Kävelykierroksen kohteena on Oulujoen hautausmaa, 
kirkko ja pappila. Yli satavuotias Oulujoen kirkko on 
Pohjois-Suomen ainoa säilynyt puujugendkirkko. Lähtö-
paikka on Oulujoen kirkon (Oulujoentie 69) ja hautaus-
maan pysäköintialue Sangintien varressa. Kävelykierrok-
set ovat maksuttomia eikä niille ole ennakkoilmoittau-
tumista. Kello 19 Oulujoen kirkossa on 30 minuutin mu-
siikkihetki, jossa opas on mukana ja kierroksen asiois-
ta voidaan keskustella ja kysymyksiä voi esittää vielä 
musiikkihetken jälkeen. Kierroksen kesto musiikkihet-
kineen on noin 2 tuntia.
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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  29.7.–12.8.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna perjan-
tain 7.8. 

Kirkkomme toimii tiekirk-
kona heinäkuun ajan joka 
päivä klo 11–16. Lisäksi kirk-
ko on avoinna pe 7.8. ja la 
8.8. klo 15–19. Tervetuloa tu-
tustumaan Lakeuden kated-
raaliin!
Maastotaitokurssi Lumijo-
en urheilutalon maastossa, 
jossa opetellaan ja kerrataan 
erätaitoja. Kurssi on tarkoi-
tettu 15 v. täyttäneille ja si-
tä vanhemmille, yläikärajaa 
ei ole. Maastotaitokurssi so-

 
Kastettu: Siru Sunna 
Aliisa  Räisänen 
(Rantsila), Minja Elsa 
Sofia Kangas (Rantsila), 
Vilma Katariina 
Knuutinen (Pyhäntä), 
Joonatan Aleksanteri 
Mätäsaho (Pyhäntä).

Vihitty: Antton Eemeli 
Lehto ja Jonna Karoliina 
Karvonen (Rantsila).

Kuollut: Asta Maija 
Kyllikki Huikari e. 
Niemelä 70 (Piippola), 
Hannu Juho Iisakki Rasi 
69 (Rantsila), Marjatta 
Löytynoja e. Koirikivi 67 
(Pulkkila), Sauli Juhani 
Mäläskä 67 (Pyhäntä).

Messu su 2.8. klo 10 
kirkossa. Emeritus ark-
kipiispa Jukka Paar-
ma saarnaa, toimittaa 
Markku Tölli, kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen ja Lithovius-suvun 
lauluryhmä laulaa.
Sanajumalanpalvelus 
su 9.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Olavi Palo-
vaara, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 

 

Jumalanpalvelukset
Messu su 2.8. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu su 2.8. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Liturgia Merja Jyrkkä, saarna Jonne Pirkola. 
Kanttorina Veijo Kinnunen. Lähetyskahvit tapulissa. 
Kahveilla mahdollisuus tutustua vs. kappalaiseen.  

Kansanlaulukirkko su 2.8. klo 18 
Anja ja Eero Kolehmaisen pihalla, Hietaharjuntie 15, 
Pulkkila. Liturgia Merja Jyrkkä, saarna Jonne Pirkola. 
Kanttorina Pekka Kyöstilä. 

Messu su 2.8. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Liturgia Juha Luokkala, saarna Pekka Kyllönen. 
Kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu su 9.8. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu su 9.8. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Liturgia Merja Jyrkkä, saarna Ulla Säilä. 
Kanttorina Veijo Kinnunen. Herättäjän pyhä. 
Kirkkokahvit ja Herättäjän seurat seurakuntatalossa.

Viikkomessu la 15.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit ja iltakylä rauhanyhdistyksellä.
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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. Tutus-
tu kurssiin tarkemmin ja il-
moittaudu osoitteessa www.
mpk.fi (etsi sieltä linkki "tu-
tustu kursseihin ja ilmoittau-
du", kirjoita hakukenttään 
maastotaitokurssi). Kurssi-
maksu on 30 euroa. Lisätie-
toa saat myös kurssin johta-
jalta Jari Korhoselta, p. 040 
9624 455.
Miesten retki Ukko-Majava 
Taivalkoskelle Kalle Pääta-
lon tekopitäjään la 5.9. Läh-
tö Lumijoen srk-talon pihal-
ta klo 7 ja Limingan srk-talon 
pihalta klo 7.15. Ilmoittautu-
minen ma 3.8. alkaen viras-

 

Syksyn 
päiväkerhoihin 

ilmoittautuminen 
viimeistään 

perjantaina 21.8. 
osoitteessa 

www.siikalatvan-
seurakunta.fi, 

sieltä
ilmoittautumislomakkeet.
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Miestenretki Ukko-Majava
lauantaina 5.9. Taivalkoskelle Kalle Päätalon tekopitä-
jään. Lähtö Lumijoen srk-talon pihalta klo 7 ja Limingan 
srk-talon pihalta klo 7.15. Tervetuloa mukaan! 
Ilmoittautuminen ma 3.8. alkaen Limingan ja Lumijoen 
kirkkoherranvirastoihin. 

Tulossa: 
Rovastikunnan 
yhteistyössä järjestämä 
mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujien 

retkipäivä 
tiistaina 1.9. Oulun 
Edeniin. Luvassa mm. 
ruokaa, naurujoogaa, 
askartelua ja muuta 
mukavaa toimintaa. 
Retkipäivän hinta 10 €. 
Ilmoittautuminen 12.8. 
mennessä Marjolle, 
p. 045 6381 973.

toon, p. 044 775 0600.  Ret-
ken hinta 20 €. Tervetuloa 
mukaan!
Rauhanyhdistys: Su 2.8. klo 
17 seurat ry:llä. Pe 7.8. klo 19 
nuotioiltaseurat ry:llä.
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Koulujen 
syyskirkot 

Yläkoulun ja lukion koulukirkko ke 12.8. klo 12 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Jonne Pirkola, avustaa 
Sirkku Palola. Kanttorina Arja Leinonen.

Alakoulun koulukirkko ja ekaluokkalaisten 
siunaaminen koulutielle to 13.8. klo 9 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Juha Luokkala, avustaa Sirkku 
Palola. Kanttorina Veijo Kinnunen. 

Koulukirkko ja ekaluokkalaisten siunaaminen 
koulutielle to 13.8. klo 9.15 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, avustaa Johanna Hietala. 
Kanttorina Arja Leinonen. 

Koulukirkko ja ekaluokkalaisten siunaaminen 
koulutielle to 13.8. klo 12 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Juha Luokkala, avustaa Johanna Hietala. Kanttorina 
Veijo Kinnunen.

Koulukirkko ja ekaluokkalaisten siunaaminen 
kouluteille pe 14.8. klo 8.20 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Veijo Kinnunen. 

Koulukirkko ja ekaluokkalaisten siunaaminen 
koulutielle pe 14.8. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, avustaa Johanna Hietala. 
Kanttorina Arja Leinonen. 

Lähetyksen toimintailta 
keskiviikkona 29.7. klo 19 
Kurun kodalla Rantsilassa.

Merja Jyrkkä ja Marketta Taipaleenmäki. 
Lähetyksen hyväksi kahvia, makkaraa 

ja arpajaiset.
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1.8. klo 14 Vanha pappila – 
Sali soi! (T.Marttinen,  
M. Rautavaara, B. Martinu)
Marianne Tunkkari, sop-
raano, Reijo Tunkkari, viu-
lu, Markojuhani Rautavaara, 
laulu/kitara, Oskari Elomaa, 
sello ja Jere Tulirinta, piano. 
1.8. klo 17 Hailuodon kirk-
ko – Mestarit ja kisällit 
(Mozart, Tsaikovski, Kuula,  
Kajanus, Vivaldi) Oulunsa-
lo Ensemble, Reijo Tunkka-
ri, viulu ja Jonathan Rooze-

man, sello. 
2.8. klo 12 Hailuodon kirk-
ko – Barokkimessu (Torelli, 
Bach, Buxtehude) Ks. ilmoitus. 
(Vapaa pääsy)

Liput 10 € ovelta. Lisätietoja 
löytyy Hailuodon musiikki-
päivien julkiselta facebook-
sivulta.

Eeva Holmin kirjaa ”Saa-
rella selällisellä” on jälleen 
saatavilla kirkosta (35 €).
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 Neulekahvila 
Lähetysvintillä 
(Pappilantie 6) joka 
toinen keskiviikko
klo 17.30–19.30.
Tervetuloa käsityön 
kanssa tai ilman!
Kokoonnumme
5.8. - 19.8. - 2.9. - 16.9. 
30.9. - 14.10. - 28.10. - 11.11. 
25.11. ja 9.12.         Terveisin Diakoniatyö

Messu su 2.8. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Päivi Ollikainen, avustaa 
Kimmo Helomaa, diako-
ni Leena Hintsala, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara. Ta-
pulikahvit jumalanpalve-
luksen jälkeen kirkkotar-
hassa.
Sanajumalanpalvelus su 
9.8. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Mari Flink, avus-
taa Päivi Ollikainen, dia-
koni Saija Kivelä, kant-
tori Marjo Irjala. Musiik-
kiavustus Aino Morko, 
laulu ja ukulele. Kouluun 
lähtevien siunaaminen.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  29.7.–12.8.2015

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 kirkossa. 
Aamukahvila ti 4.8. klo 10-12 
Asukastuvalla, Honkasentie 11.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 2.8 klo 16 ry:llä. Pi-
haseurat ke 5.8. klo 18 Tah-
kolan mökillä Peuhussa. Tiis-
taikerho ti 11.8. klo 12 ry:llä.

Messu su 2.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Ilkka Tornberg.
Messu su 9.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa 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. Lisätietoja kerhoista voi kysyä 
varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelältä, 
p. 040 7790 375, saija.kivela@evl.fi tai 
www.kempeleenseurakunta.fi/379-koululaisten-kesa-
kerhot-1.-4.luokkalaisille

Miestenretki Ukko-Majava
lauantaina 5.9. Taivalkoskelle Kalle Päätalon tekopitä-
jään. Lähtö Lumijoen srk-talon pihalta klo 7 ja Limingan 
srk-talon pihalta klo 7.15. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen ma 3.8. alkaen Limingan ja Lumijoen kirkkoher-
ranvirastoihin. 

Kesäinen lauluhetki ke 29.7. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
Mukana laulattamassa kant-
tori Mika Kotkaranta ja dia-
konissa Marika Kamps.
Nuotioilta ke 29.7. klo 18–
20 seurakuntatalon pihalla, 
jos sää sallii. Sateella ollaan 
sisällä. 
Neulekahvila ke 5.8. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Voit tul-
la käsityön kanssa tai ilman. 
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 7.8. seurakuntatalol-
la. Aamupala tarjolla eurol-
la klo 9–10.30. Kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa jaos-
sa klo 10 alkaen. Ruokajake-
lu kaipaa uutta vapaaehtois-
ta ruokien noutamiseen per-
jantai aamuisin kaupoista. 

Kastetut: 
Peetu Oskari Moilanen, Hilla Katariina Sarajärvi, 
Ilkka Juhani Vuorinen, Kyösti Johannes Alatalo.
Vihitty: 
Marko Tapani Jukkola ja Erika Johanna Juusola,
Tomi Jarno Kristian Veteläinen ja Miia Marjaana Mononen.
Kuollut: 
Liisa Mirjami Jämsä 86, Martti Johannes Enbuska 40.

Kastettu: Saarai Taimi Tuulikki Ahola, Eevi Kanniainen, 
Iida Vilma Esteri Kokko, Marilla Anniina Lauri, Roosa 
Inkeri Leino, Eino Sisu Kalevi Okkonen, Pekka Antero 
Paakkolanvaara, Elmeri Nikola Uusimäki, Touko Aalto 
Ilmari Vanhala, Brianna Aada Serafiina Vilponen, Lenni 
Jaakko Juhani Vähä, Reeti Viljami Väisänen ja Oiva 
Aukusti Ylimäki.
Avioliittoon vihitty: Teemu Johannes Eskola ja Marita 
Kyllikki Käsmä, Jukka Tapio Räbinä ja Sanna Maarit Kulju, 
Joni Iisakki Tapio Vuoti ja Hanna Aino Kristiina Mikkola.
Kuollut: Eila Inkeri Alasuutari 59, Eevi Kanniainen 0, 
Raija Helinä Kanniainen 66, Lauri Jaakko Tapani 
Pehkonen-Ollila 61.
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65 + LEIRI eläkeläisille 
lomakoti Onnelassa Haukiputaalla 26.–27.8.
Täysihoito, kuljetus ja ohjelma 70 €.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 10.8. mennessä, 
p. 044 7521 226 / Ilmonen tai 044 7521 220 / 
kirkkoherran virasto. 

Kesäkahvila 
torstaina 30.7. klo 12–14 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, klo 13 hartaus. 
Kesäkahvilassa on tarjolla pullakahvit, mukavaa 
yhdessäoloa ja mahdollisuus hiljentymiseen.

Kesäiset perhekahvilat
Kokkokankaan srk-keskuksessa klo 9.30–11:
keskiviikkona 5.8. 12.8. 19.8. ja tiistaina 25.8.
Keskustan seurakuntatalolla klo 9.30–11 sekä 
keskiviikkoina 5.8. 12.8. 19.8. ja tiistaina 25.8.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 

retkipäivä tiistaina 1.9. Oulun Edeniin. 
Lähtö S-marketin pihalta klo 8.45, paluu 
Liminkaan n. klo 16. Omavastuu 10 euroa! 
Ilm. 12.8. mennessä Maire Taikina-aholle 
p. 050 4302 023. - Limingan rovastikunnan diakoniatyö-

Niittypirtin lauluhetki ti 
11.8. klo 13 kodalla tai sateen 
sattuessa sisällä. 
Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 14.8. seurakuntatalol-
la. Aamupala tarjolla eurolla 
klo 9–10.30. Kauppojen lah-
joittamaa ruokaa jaossa klo 

10 alkaen. Lisätietoa antaa 
Marika Kamps.
Lasten virsiä Tupoksen laa-
vulla pe 14.8. klo 9.30.  Omat 
eväät, seurakunta tarjoaa 
pillimehut. Säävaraus. Laa-
vu sijaitsee lähellä Sortava-
lantien leikkipuistoa metsä-
tien varrella. 
Partio: Markku Korhonen va-
pailla ja vuosilomalla 27.7.–
30.8. Pajose Partiokämpällä 
pe 14.8. klo 18–21. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys:  Su 2.8. klo  
16 ja 17.30 seurat ry:llä. Pe 
7.8. klo 19 nuotioilta Seija ja 
Markku Aholalla sekä Terttu 
ja Samuli Laurilalla. Su 9.8. 
klo 14 seurat Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä.

Rovastikunnallinen  
retkipäivä perheille 

lauantaina 5.9. Rokuan kuntokeskukseen.
Hakemukset diakoniatoimistoon 21.8. mennessä.

Omavastuu 10 € aikuisilta, lapsilta 5 €.
Tiedustelut: Limingan seurakunta Diakoniatyöntekijät: 

Ritva Sassali, p. 044 7521 227, Marika Kamps, 
p. 044 7521 243 ja Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.

Sähköpostilla: etunimi.sukunimi@evl.fi
Postiosoite: Limingan seurakunta, diakoniatyö, 

Pappilantie 6, 91900 Liminka

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.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 

retkipäivä 
tiistaina 1.9. Oulun Edeniin.
Omavastuu 10 € / henkilö
Ilmoittautumiset 14.8. mennessä 
sähköpostilla soile.pakkanen@evl.fi

Sururyhmä 
alkaa Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa 3.9.
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset Soile Pakkanen,
p. 040 7790 367 tai Teemu 
Riihimäki, p. 040 7790 308.
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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 2.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen, kanttorina Timo 
Ustjugov. 
Juhlajumalanpalvelus su 
9.8. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kantto-
rina Ossi Kajava, kirkko-
kuoro. Muhoksen kunnan 
150-vuotisjuhla, jumalan-
palveluksen jälkeen ruo-
kailu seurakuntatalossa ja 
juhla Koivu ja tähti -kult-
tuurikeskuksessa.
Iltakirkko ja kouluun läh-
tevien siunaaminen su 
9.8. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kant-
torina Ossi Kajava, lasten-
ohjaajat. osastolla ja klo 15 ryhmäko-

dissa, Jouni Heikkinen. 
Ehtoolliskirkko to 6.8. klo 
13.30 Mikevan juhlasalissa, 
Tarja Pyy, Ossi Kajava.
Kesäinen lauluilta to 6.8. klo 
18 kotiseutumuseolla, Tarja 
Pyy, Ossi Kajava.

Sanajumalanpalvelus su 
2.8. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Anu Ka-
nerva-aho.
Messu su 2.8. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Anu Kanerva-aho.
Perhemessu su 9.8. klo 
18 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttori Pentti Korkia-
koski, avustaa Meiju Kaa-
kinen ja Noora Kutilai-
nen. Messussa siunataan 
kouluun lähtevät lapset.

Kastettu: 
Oskari Viljami Kajula, 
Kouta Allan Aukusti
Hurme, Onni Mikael 
Tiirola, Jade Oona 
Aurora Vihelä, 
Inga Eveliina Jaatinen.
Avioliittoon vihitty: 
Ari Eerik Ruokangas ja 
Sari Maarit Sirola, 
Sami Kyösti Kristian 
Hekkala ja Henna
Pauliina Koistinen.
Kuollut: 
Helmi Ranta e. 
Alatalo, s. Kirstinä 99, 
Eila Inkeri 
Alasuutari 59.

Lasten kirkkokierros to 30.7. 
klo 14 kirkossa. Tutkimme 
kirkkoa sisältä ja ulkoa ja tu-
tustumme sen kiehtoviin esi-
neisiin.
Emanuel Granbergin kirk-
komaalausten esittely to 
30.7. klo 17 kirkossa. 
Hartaus ti 4.8. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
4.8. klo 14 tk-sairaalan b-

Perheiden kesäilta ke 29.7. 
klo 17–20 Kesäkodilla. Voit-
te tulla paikalle milloin teil-
le sopii! Pääsette selvittä-
mään Kesäkodin suuren sa-
laisuuden! Tarjolla makka-
raa ja muuta hyvää! Tervetu-
loa! Mukana Noora ja Meiju. 
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisil-
le ihmisille ma 3.8. ja 10.8. 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kuin kasseja riittää.
Vanhusten leiripäivä to 6.8. 
klo 11–15 Temmeksen muse-
olla. Osallistumismaksu 5 € 
sisältää kyydin, ruoan, kah-
vin ja ohjelman. Kyyditys Tyr-

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.

Hyväntekeväisyyskonsertti
Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi ja 
harpputaiteilija Kirsi Kiviharju 

esiintyvät hyväntekeväisyyskonsertissa 
Tyrnävän kirkossa keskiviikkona 19.8. klo 19. 
Konserttiin vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa. 
Ohjelmatuotto lahjoitetaan tyrnäväläisten 
vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseen.

nävän seurakuntatalolta klo 
10.30. Temmesläisten kanssa 
sovitaan kyydit ilmoittautu-
misten jälkeen. Tule viettä-
mään leppoisaa kesäpäivää 
kanssamme. Ilmoittautumi-
set ma 3.8. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 044 7372 
610.
Kerhonohjaajien ilmoittau-
tuminen ja info koulutuk-
sesta la 15.8. klo 11 Tyrnävän 
srk-talon kerhohuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lähetysseurat su 2.8. klo 18 
Tyrnävän kirkossa. Su 9.8. klo 
13 leiripäivä ja klo 16 seurat 
seurakunnan Kesäkodilla, 
Kylmäläntie 55.

Tervetuloa seurakunnan päiväkerhoon!
Päiväkerhot alkavat viikolla 35. Murron aamupäivän ryh-
mässä ja Temmeksen ryhmässä on vielä tilaa halukkaille 
päiväkerholaisille! Kerhot ovat tarkoitettu vuosina 2010–
2011 syntyneille lapsille.  Murron ryhmä kokoontuu kes-
kiviikkoisin klo 10–12 Murron kerhotilassa ja Temmeksen 
kerhoryhmä keskiviikkoisin klo 10–12 Temmeksen srk-ta-
lolla. Temmeksen päiväkerhoon voi ilmoittautua myös 3 
vuotta täyttäneet, mutta etusijalla ovat vuosina 2010 ja 
2011 syntyneet. 3-vuotiaan ”kerhoiluehtona” on päivä-
kuiva lapsi. Ilmoittautua voi Nooralle sähköpostilla noora.
kutilainen@evl.fi tai soittamalla/viestillä p. 044 7372 616.
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Kastettu: Aava Isabella Hanhisuanto, Isla Adelina 
Heilimä, Eeli Heikki Aabrami Keränen, Kiira Lili Mikaela 
Kokko, Ellen Aada Sofia Louet, Janne Juho Tapio Syvävirta, 
Sanni Elina Parviainen ja Ramona Anna Ilona Halonen.
Kuollut: Raimo Jaakko Hämäläinen 58, Saara Maria 
Määttä s. Grip 81, Fanny Esteri Marttila s. Juurikka 83.

Kirkkoherranvirasto on 
avoinna 3.–28.8. maanantai-
sin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo 10–13. 

Perhevaellus Rokualla 
lauantaina 5.9.
Mukaan otetaan linja-autollinen innokkaita vaeltajia, 
joiden pitäisi jaksaa vaeltaa n. 10–12 km. Alaikäisillä 
tulee olla huoltaja tai joku nimetty aikuinen mukana. 
Aikataulu
klo 9.00 lähtö Tyrnävän S-Marketilta, 
klo 10.00  Rokuan kuntokeskuksessa, josta vaelletaan 
Rokuajärven itäpuolelle Leila ja Martti Ikosen mökille,
klo 16.00 saunomista, uintia, syömistä ym. ohjelmaa  
klo 19.00 Lähtö takaisin Tyrnävälle
Vaellukselle tarvitset omat eväät, peseytymistarvikkeet 
ja vaihtovaatteet.
Kuljetuksen tarjoaa seurakunta ja kunta
Ilmoittautumiset 17.8. alkaen Salmelle 
p. 044 7372631 tai salme.kinnunen@evl.fi 
Lisätietoja: Salme Kinnunen, p. 044 7372 631, 
Vellu Hietikko, p. 050 3430 303

Ekumeeninen praasniek-
ka la 8.8. klo 13 Öhrnber-
gin rannassa, isä Marko 
Patronen, Jouni Heikki-
nen. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.

Keskiajan markkinat kirkonmäellä
perjantaina 14.8. klo 18 Anno Domini 2015.
Markkinat aloitetaan lyhyellä keskiaikaisella vespe-
rillä. Naiset varautukaa huivein!
Markkinakojuissa myytävänä värjättyjä lankoja, juu-
reksia, kalaa, leipää, maustemanteleita ja muita kes-
kiajan herkkuja.
Markkinoilla piiritanssia, historiallista miekkailua, 
käsitöiden tekoa, puujaloilla kävelyä, säkkitappe-
lua… Markkinat päättyvät Tulikukan tulitaide-esi-
tykseen.
Markkinoille voitte halutessanne pukeutua keskiai-
kaisiin pukuihin! Neuvoja pukujen valmistukseen saa 
työpajassa, joka pidetään ke 5.8. klo 18 seurakunta-
talolla.

SIUNAUSTA KOULUTIELLE 
-kirkkohetki

sunnuntaina 9.8. klo 18

Kirkkohetkessä siunataan
tämän syksyn ekaluokkalaiset.
Siunaamisella toivotetaan ja 

rukoillaan pienelle koululaiselle 
Taivaan Isän turvaa ja

 huolenpitoa koulutielle ja 
koko elämän tielle.
Tilaisuuden jälkeen  

ekaluokkalaisille 
kirjalahjat 

sekä jätskitarjoilu!

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 seurakuntata-
lon alakerrassa. Huom! Vielä 
3.8. jakelu tapahtuu hellun-
taiseurakunnan tiloissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 31.7. klo 19 nuotioil-
ta Koortilassa. Su 2.8. klo 17 
laulutuokio ja seurat ry:llä. 
Su 9.8. klo 13 ruokailu ja klo 
14 seurat ry:llä. Laitasaaren 
rauhanyhdistys: Pe 31.7. klo 
19 nuotioilta Koortilassa. Su 
2.8. klo 17 seurat srk-talossa. 
Su 9.8. klo 13 ruokailu ja klo 
14 seurat Muhoksen ry:llä.

Erityislasten ja perheiden leiripäivä
lauantaina 22.8. klo 10–14 Koortilassa.
Leiri järjestetään perheille, joilla on 0–12-vuotiaita eri-
tyislapsia. Leirillä järjestetään ohjelmaa vertaistukiryh-
mittäin erityislapsille / sisaruksille ja vanhemmille. Lou-
nas tarjoillaan klo 12 ja leirin lopuksi lätynpaistoa, me-
hua ja kahvia. Leirimaksu 5 € perheeltä. Ilmoittautumi-
set seurakuntaamme Sirpa Kukkohoville, p. 050 3093 565 
torstaihin 13.8. mennessä. Muista ilmoittaa ruoka-aine-
allergiat ja lasten iät! 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 

retkipäivä tiistaina 1.9. Oulun Edeniin. 
8.30 Lähtö  S-Marketilta / bussikuljetus
Omavastuu 10 euroa! Ilmoittautuminen 12.8. 
mennessä Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630.
Retkipäivän järjestää rovastikunnan diakoniatyö
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Jeesus 
timpurina

Kaksiluonto-opin mukaan Jeesus on sekä todelli-
nen ihminen että todellinen Jumala. Hänellä on 
siis kaksi luontoa: inhimillinen ja jumalallinen. 

Millainen Jeesus oli ihmisenä, ammatissaan 
timpurina? Päästikö hän joskus käsistään huonoa laa-
tua vai silasiko hän ihmeen kaupalla kaiken priimaksi? 
Vai joutuiko Jeesus käyttämään vatupassia rakentaakseen 
kulmat suoriksi, ilman sen kummempia ihmeellisyyksiä?

En usko, että Jeesukselle tuli kiusausta tehdä ihmet-
tä, jos vaikkapa katon rakentaminen ei luonnistunut ta-
valliseen tapaan. Ihmeen tekeminen olisi ollut jotenkin 
raukkamaista. 

Sen sijaan maallinen, epätäy-
dellinen timpuruus oli Jeesuksen 
miehistä reiluutta parhaimmil-
laan.  Näin muut työntekijät eivät 
hävinneet Jeesukselle 6–0 ja joutu-
neet työnantajan silmissä epäedul-
liseen asemaan.

Voisi kuvitella, että Kristus 
nukkui joskus pommiin ja myö-
hästyi töistä. Synnit hän sovitti 
kuitenkin täydellisesti. Kuten oli päätettykin.

Raamattu ei kerro Jeesuksesta alaisena. Ryhdikkäänä 
miehenä hän tuskin oli huono työntekijä ja laiskuri, mut-
ta piti varmaan puolensa työelämän väännöissä, sanatai-
turi kun oli.

Jeesus oli oikeuden puolustaja ja varmaan harmitte-
li joskus työn ankaruutta ja supliikkimiehenä myös pro-
testoi sattuvasti. Ehkäpä hän on lohduttanut siinä ohes-
sa työkavereitaan.

Millainen Jeesus sitten oli työkavereilleen? Joutuiko 
hän joskus pikku toraan heidän kanssaan siitä, kenen 
vuoro on tehdä laasti? 

Oliko Jeesus ryhmästä vetäytyvä mietiskelijä vai jou-
kon keskipiste? Sulava leikinlaskija ja hurja kepposteli-
ja? Tuliko hänestä kymppi – pomo, joka opas-
ti miehiään innostavasti, huumorinpil-
ke silmäkulmassaan?

Jos Jeesus oli pomomies, hänen 
johdollaan levähdettiin. Raama-
tun mukaan Ihmisen Poika osasi 
levätä ja kehotti opetuslapsiaan-
kin lepoon.
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•  Sinappia-palstalla (Rauhan 
Tervehdys 23/2015, 15.7.) oli 
koskettava kirjoitus rakkau-
den hinnasta. Diakonissa Ma-
rika Kamps kirjoitti: ”Ihmisiä 
alistetaan psyykkisesti vuosia, 
jatkuvalla mitätöinnillä ja her-
jaamisella. Jos muu ei auta, niin 
hakataan. Väkivallan pelko ra-
joittaa tehokkaasti ihmisen elä-
mää.”

Perheväkivaltaa esiintyy 
enenevässä määrin. Alkoholil-
lakin on usein osuutensa.

On iso kynnys puhua toisel-
le asioistaan, saati mennä jut-
telemaan alan asiantuntijoi-
den kanssa perhesuhteista po-
rukalla. 

Parempi tarttua pulloon, su-
kupuolesta riippumatta. Puuk-
kohippasilla hetki ja poliisit 
kohta ovella.

Vanhemmista toinen suos-
tuu tai pakotetaan lopuksi vir-
kavallan mukaan tilanteen rau-
hoittamiseksi.

Voisi kuvitella, 
että Kristus 
nukkui joskus 
pommiin ja 
myöhästyi töistä.

Perheväkivalta ei ole viinan 
syytä, vaan se on helpoin tie 
paeta todellisuutta uskovaises-
sakin perheessä. Perhepiirissä 
asia painetaan villasella. Ulos-
päin asia näkyy lasten ilkival-
lantekona. 

Rakkaus on sana, jota viljel-
lään kurjuudessakin. Rakkaus 
on monisäikeinen, mutta oi-
keasti ihmisiä lähentävä. Rak-
kautta saa, jos sitä itsekin osaa 
antaa ja oivaltaa kulkea silmät 
auki.

Juha 
Kempeleestä

• Sielunhoitokortti (RT 15.7.) on 
todella hieno idea. Sairaaloissa, 
julkisessa terveydenhuollos-
sa ei aina saa tai jopa ei saa ot-
taa hengellisiä asioita esille, el-
lei potilas sitä itse toivo.

Nimetön tekstiviesti

• Suurkiitos Muhoksen seu-
rakunnalle, joka kutsui 28.6. 
kaikki Muhoksella 50 vuot-
ta sitten rippikoulun käyneet 
kirkkoon jumalanpalvelukseen 
ja ruokailuun. 

Jokainen sai myös kertoa vä-
hän omia kuulumisia 50 vuo-
den ajalta. Mukava oli näh-
dä entisiä koulukavereita. Seu-
rakunta järjesti hienosti asian. 
Kiitos!

Eeva Arvola

•  Katselin Rauhan Tervehdys-
tä (20/2015, 4.6.). Siinä oli ku-
va Oulun seurakuntien vapaa-
ehtoisista arkunkantajista. Hei-
tä tarvitaan. 

Mutta: miehet eivät otta-
neet lakkia päästään! Arkkua 
kantaessa saa olla lakki pääs-
sä, ei kuvassa! Näin opetettiin 
1950–1960-luvulla koulussa.

Raija Kujala
Oulu 

Toivottavasti hän saa, mi-
tä haluaa. Useimpien meistä on 
haluttava, mitä saamme.

MARITA HARJULA 
Tupos

Mikko Salmen haastat-
telu 15.7. ilmestynees-
sä Rauhan Tervehdyk-

sessä ihmetytti ja suututti. Mi-
kä oikein oli jutun tarkoitus? 
Julkaista lehdessä pätkäpapin 
avoin työhakemus? En ym-
märrä.

Jutussa Salmi kertoi olevan-
sa ”pysäkillä”, ja että elämän 
suuri visio on haussa (no, ter-
vetuloa kerhoon, jäsenyys on 
elinikäinen), ja että töitä ei ta-
vallaan ole mutta kuitenkin 
niitä on liikaa. 

Niinpä niin. 
Haluaisin muistuttaa, että 

samassa veneessä tässä kaikki 
ollaan työmarkkinoitten tyrs-
kyävillä vesillä: papit, lukkarit, 
talonpojat ja kupparit. Vai ol-
laanko, sittenkään? 

Ei ainakaan kovin monel-
la meistä ole mahdollisuutta 

täystyöllisyyteen freelancerina 
saati painattaa lehteen omaa 
cv:tään mieluisampien työteh-
tävien siunaantumiseksi. Vaik-
ka se on tietysti Salmen onni. 

Julkkispapin "avoin työhakemus" ihmetytti

Minä-muotoon kirjoitettu haastattelu Mikko Salmesta kirvoitti toimitukseen muutamia palautteita. 
Edellisen lehden ilmestymisen jälkeen Salmen työtilanteessa on tapahtunut muutos, josta kerrotaan sivulla 6.
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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.
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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.


