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Peppiina Aspegren opiskeli lukiossa vapaavalintaisen uskonnonkurssin saadakseen lisää tietoa 
kirkon kansainvälisestä työstä ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisesta. Aspegrenin
mukaan moni nuori haaveilee vapaaehtoistyöstä ulkomailla. Hän itse aikoo lähetystyöhön.   » 7
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kirkon töihin

Seurakunnan erityisnuorisotyössä on 
kiireettömiä, nuoriin sitoutuneita aikuisia

Aikuisen tuki 
löytyi oikeaan 

aikaan

Vielä parisen vuotta sit-
ten nuoren äidin Tuuli-
kin elämä näytti monella 
lailla erilaiselta kuin nyt. 

Hänen menneisyyteensä kuului-
vat päihteet ja mielenterveyson-
gelmat. Tuulikki odotti lasta ja 
lapsen isä oli väkivaltainen. Juu-
ri lapsen isän väkivaltaisuuden 
vuoksi Tuulikki haluaa esiintyä 
jutussa keksimällään nimellä oi-
kean nimen sijaan.

Tuulikki kuuli kaupungin 
nuorisotalolla Voimaneidot-ryh-
mästä. Ryhmässä oli tarkoituk-
sena opetella tunnistamaan omia 
voiman tunteita ja löytää tapoja 
ilmaista rakentavalla tavalla ag-
gression tunteita.

– Kiinnostuin ryhmästä kah-
desta syystä: mukana olo tarkoit-
ti tekemistä kodin ulkopuolella. 
Lisäksi omista tunteista puhumi-
nen ja niiden ilmaiseminen oli 

tuolloin minulle hankalaa, Tuu-
likki kertoo.

”Löysin oman
arvoni ihmisenä”
Voimaneito-ryhmä oli paljon 
enemmän kuin Tuulikki osasi 
odottaa. Ryhmän ohjaajina toi-
mivat Oulun kaupungin Byströ-
min nuorten palveluissa työsken-
televä Sanna Lakso sekä Oulun 
seurakuntien Anja Saukkomaa, 
Anskuksi kutsuttu erityisnuori-
sotyöntekijä.

– Löysin Voimaneidoissa oman 
arvoni ihmisenä. Minua kuun-
neltiin ja sain vetäjiltä henkisen 
tuen lisäksi myös konkreettista 
apua. Omasta taustastani johtu-
en koin kulkevani joka paikas-
sa leima otsassa. Voimaneidoissa 
sain olla oma itseni ilman ennak-
koluuloja. Se oli tosi tärkeää.

Tuulikki muistelee kiitollise-

na muun muassa sitä hetkeä, kun 
hän ja lapsi pääsivät Anskun tuel-
la Oulun ensi- ja turvakotiin pa-
koon väkivaltaista lapsen isää.

Vaikka Tuulikki ei enää asu 
Oulussa, yhteydenpito Ansku 
Saukkomaan, Sanna Lakson ja 
muiden Voimaneito-ryhmäläis-
ten kanssa jatkuu edelleen.

– Voin yhä soittaa Anskulle 
milloin vain. Vetäjät oikeasti vä-
littävät minusta. Sellaista ei voi 
pitää itsestäänselvyytenä.

Klubivuodet
muuttivat suunnan
Nelikymppinen, nykyisin Tam-
pereen lähistöllä asuva Pet-
ri ”Spede” Ojanen oli teini-iäs-
sä vakiokävijä Oulun seurakun-
tien erityisnuorisotyöntekijöiden 
vastaanotolla, klubiksi kutsutus-
sa päivystyksessä. 

Speden mukaan hänen elä-

toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Viime viikonvaihde oli nuorten juhlaa. 

Peruskoulunsa päätti 58 000 koululais-

ta, uusia ylioppilaita lakitettiin 27 000. 

Elämä on nyt heillä taitekohdassa. 

Miten jatkaa opintoja?  Mistä löytyisi 

yhteiskunnassamme oma paikka, saisi työtä 

ja toimeentulon? Edessä on suuria ja tärkeitä 

valintoja.

Kirkon työt ovat tilastojen perusteella 

harvojen vaihtoehto. Kirkollisiin ammatteihin 

valmistuneita on vuosittain noin tuhat. 

Heistäkin osa sijoittuu muualle kuin 

seurakuntien palvelukseen.

Kirkkoa ja seurakuntia on pidetty 

perinteisesti vakaina työpaikkoina. Henkilöstön 

määrä on kasvanut vuosikymmenten ajan. 

Talouden heikkeneminen on kääntänyt 

kuitenkin käyrän alaspäin. 

Pätkätöitä tehdään entistä 

enemmän myös kirkon 

palveluksessa. Ilmassa on 

monia epävarmuustekijöitä. 

Kirkollisiin ammatteihin 

kouluttavien tahojen 

tulee seurata tarkasti tilannetta ja mitoittaa 

opiskelijamäärät sen mukaisesti.

Työmarkkinoilla kirkko ei pärjää 

palkkatasollaan kovin hyvin. Työajat ovat 

monissa tehtävissä epämukavat. Seurakuntien 

työyhteisöongelmat nousevat helposti 

julkisuuteen. 

Vaikka kirkon töihin voidaan liittää tällaisia 

negatiivisia etumerkkejä, se ei ole koko totuus. 

Työntekijän oma motivaatio on jokaisessa 

työpaikassa avainasemassa. Seurakunnissa 

useimmat työtehtävät sisältävät ihmisten 

kohtaamista heidän iloissaan ja suruissaan. Se 

tuo työhön omat haasteensa, mutta on myös 

antoisaa ja palkitsevaa.

Kirkossa on tehty ja tehdään paljon työtä 

henkilöstön hyvinvoinnin eteen.

Kirkko on olemukseltaan 

hengellinen yhteisö. Se on 

sitä myös työyhteisönä 

ja työpaikkana. Tämän 

sisäistäminen luo 

vahvan perustan hyvälle 

työmotivaatiolle.

HANNU OJALEHTO

Työntekijän 
oma motivaatio 
on jokaisessa 
työpaikassa 
avainasemassa. 
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Miten sinä 
ojennat kätesi, 
kun ihminen 
lähelläsi putoaa? 

Mikä kiskoo pinnalle?
Kolumni

Hullu sä et ole, mut joskus si-
tä romahtaa kivipohjaan. 
Hiljaa nyt mennään, mut 
henkiin sä jäät.

Laulaja, lauluntekijä Janna 
Hurmerinta laulaa asiaa. 

Meille on ujuttautunut jos-
takin ihanne, jonka mukaan 
ihmisen tulisi olla kuin tehok-
kaasti toimiva kone tai uupu-
matta tikittävä sveitsiläinen 
kello. Myös romahtaminen pi-
täisi tehdä kontrolloidusti. 

Pitääkö vaikeudetkin kohda-
ta niin, että romahtaa vain vä-
hän? Täytyykö kaikesta päästä yli 
mahdollisimman tehokkaasti? 

Ei tietenkään. On normaalia, 
että suree, ahdistuu, vihaa, se-
koaa, masentuu. 

Yhdeltä on kuollut lapsi, toi-
selta pappa tai hamsteri. Kol-
mas on sairastunut tautiin, joka 
ei tapa mutta kulkee matkassa 
loppuelämän. Neljännen elämä 
on ollut oikea surullisten tapah-
tumien sarja. Viidennellä näyt-
tää olevan kaikki hyvin, mut-
ta moni ei tiedä, että aamuöisin 
hän herää sydämensä jyskytyk-
seen ja pelkoon: tunteeseen, et-
tä tukehtuu juuri nyt. 

Eihän ryhdytä vääntämään 
siitä, kenellä heistä on suurin 

oikeus ahdistukseen, suruun ja 
sekoamiseen?

Se, mitä seuraavaksi sanon, 
voi kuulostaa laimealta: meillä 
kaikilla on oikeus kaikkiin tun-
teisiin. Oikeastaan oleellisem-
paa kuin huomata, että jokaisen 
elämään mahtuu monenkirjavia 
tunteita, on kysyä: Mikä kiskoo 
sinua pinnalle, kun vajoat? Kun 

sinulla on vaikeaa, mikä vie si-
nua kohti valoa edes hiukan? 

Soitatko jollekulle tai johon-
kin? Kenties lähetät viestin. Eh-
kä lähdet kävelylle tai uimaan 
tai menet metsään. Otat itsestä-
si selfien – kuvan, jossa näytät 
reippaalta. 

Voi olla, että makaat soh-
valla kykenemättä nousemaan, 
kunnes koira päättää viedä si-
nut lenkille. 

Puhutko? Oletko hiljaa sau-
nanlauteilla kaverin vieressä? 
Pyydätkö apua? Rukoiletko? 

Entä miten sinä ojennat käte-
si, kun ihminen lähelläsi putoaa? 

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

Vetäjät oikeasti 
välittävät minusta. 
Sellaista ei voi pitää 
itsestäänselvyytenä.

 
Tuulikki

Outi Leinonen kertoo, että erityisnuorisotyö on matalan kynnyksen seurakuntatyötä, 
jota räätälöidään avun tarvitsijoiden arkeen. Erityisnuorisotyöntekijät työskentelevät 
usein työpareina, sillä etenkin haastavissa ryhmissä on Leinosen mukaan tarpeellista 
olla kaksi ohjaajaa.

älyttömyyksillä jännitystä elä-
määmme. Viinaa kului liikaa, 
hän kertoo.

Viisi klubivuotta rauhoitti Pet-
ri Ojasen. Erityisnuorisotyönteki-
jöiden päivystyksessä kaveripiiri 
alkoi vaihtua toisenlaiseksi.  

– Työntekijöistä tuli minulle 
tärkeitä aikuisia. Se oli tärkeää, 
jotta sain elämäni uusille raiteille.

– Klubilla koin, että työnteki-
jöillä oli aikaa minulle. Aikuisen 
läsnäolo teki hyvää, mutta min-
kään yhden keskustelukerran 
seurauksensa asiat eivät elämäs-
sä muutu. 

RIITTA HIRVONEN

SANNA TARVAINEN
toimittaja

mänsä lähti varhain urille, jotka 
veivät hänet koettelemaan välillä 
myös lain rajoja.

Spede oli tutustunut seura-
kuntien erityisnuorisotyön pal-
veluoperaatio Saappaaseen, kun 
saapaslaiset olivat ottaneet hä-
net, humalaisen nuoren kadulta 
suojaansa.

– Haimme kaveriporukassa 

Oulun seurakuntien erityisnuorisotyön 
toukokuisessa kannanotossa vedotaan 
seurakuntien päättäjiin, että Oulun seu-
rakuntayhtymän erityisnuorisotyön vir-

ka täytetään erityisnuorisotyöntekijä Outi Leino-
sen siirryttyä toisiin tehtäviin. Leinonen ei toimi 
tehtävässään 1.9. alkaen.

Kannanotossa todetaan muun muassa, että 
kuilu hyvinvoivien ja erittäin huonosti voivien 
nuorten välillä kasvaa. Vanhempien päihdeongel-
mat, työttömyys, mielenterveysongelmat sekä pa-
ri- ja lähisuhdeväkivalta lisäävät lasten ja nuorten 
huono-osaisuutta ja syrjäytymisen riskiä. 

Kannanotto muistuttaa, että erityisnuorisotyö 

on diakonista nuorisotyötä, joka kohdentuu työ-
hön niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, 
jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea.

”Erityisnuorisotyön virkaa tarvitaan takaa-
maan se, että Oulun seurakuntayhtymässä on toi-
nenkin työntekijä, jolla on erityistä osaamista haa-
voittuvissa elämäntilanteissa elävien lasten, nuor-
ten ja perheiden kohtaamiseen.”

Oulun seurakuntien erityisnuorisotyössä on 
tällä hetkellä kaksi työntekijää. Talouden tasapai-
nottamiseksi Oulun seurakunnissa avoimeksi tu-
levia virkoja ja työsuhteita tarkastellaan päätök-
sentekoelimissä ennen niiden auki julistamista. 

Huoli virasta poiki kannanoton
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Aikaisemmin 
erityisnuorisotyössä 
tehtiin katutyötä Saapas-
palveluoperaatiossa, jossa 
työntekijöiden lisäksi 
vapaaehtoisia työskenteli 
kaupungin kaduilla 
muun muassa auttamalla 
päihtyneitä nuoria 
turvaan erityisnuorisotyön 
päivystykseen. 
Mustavalkoiset kuvat ovat 
vuodelta 1990. 
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Ripiltä pääsy on monen 
nuoren elämässä iso merk-
kipaalu, jota perheenjäse-
net, kummit ja ystävät ha-

luavat olla todistamassa sankoin 
joukoin konfirmaatiomessussa. 

Rauhan Tervehdys kysyi kai-
kista tilaajaseurakunnistaan, on-
ko niissä jouduttu rajoittamaan 
osallistujien määrää, jotta kaik-
kien rippinuorten läheiset mah-
tuvat kirkkoon.

Vastausten mukaan rippikirk-
kojen ovet ovat avoinna kaikil-
le. Istumapaikan varmistaakseen 
kannattaa kuitenkin tulla ajoissa. 
Näin on esimerkiksi Kiimingin 
seurakunnassa, jossa kirkkoon 
mahtuu enimmillään 450 henkeä. 

 – 25 hengen rippikouluryhmi-
en kanssa olemme mahtuneet hy-
vin, mutta kun ripiltä pääsee 35 

henkeä, vihjaamme perheille, et-
tä kirkko tulee varmasti täyteen, 
kirkkoherra Pauli Niemelä ker-
too.

Joskus on käynyt niin, että osa 
vieraista on joutunut seuraamaan 
messua kirkon eteisen puolelta. 

Tiivistämällä
on mahduttu
Lumijoella ripille pääsevien nuor-
ten läheiset ovat hyvässä asemas-
sa. Pienen seurakunnan isoon, 
Lakeuden katedraaliksikin kut-
suttuun kirkkoon mahtuvat var-
masti kaikki ripille pääsevien lä-
heiset. 

Kirkkoherra Markku Tölli tie-
tää, että kirkon liki tuhat istuma-
paikkaa on riittävästi parin tu-
hannen hengen seurakunnassa.

 – Ei meillä sellaista jumalan-

palvelusta ole nähtykään, joka oli-
si täyttänyt kirkon, Tölli kertoo. 

Lumijoella kaikki kummit 
ovat tervetulleita alttarille siunaa-
maan kummilapsensa. Monissa 
seurakunnissa kummien määrä 
on jouduttu rajaamaan yhteen. 

Suvi vie toimi ntaa ulos
Osa seurakuntien kesätoiminnasta   on niin vapaamuotoista, 
että pappikin voi olla rennosti verk  kareissa

Kesä muuttaa seurakun-
tien toimintaa vapaa-
muotoisempaan suun-
taan. Yhdessäolo on eri-

laista jo siksikin, että monet ti-
laisuudet järjestetään ulkosalla.

Esimerkiksi Haukiputaan 
seurakunnassa järjestetään 
nuotioiltoja joka toinen keski-
viikkoilta läpi kesän.

Nuotioilloissa kahvitellaan, 
paistetaan makkaraa, laule-
taan yhdessä ja vietetään har-
taushetki. 

– Seurakuntalaiset ovat ty-
känneet. Myös mökkiläiset löy-
tävät tiensä nuotioiltoihin, sa-
noo kappalainen Martti Hei-
nonen.

Nuotioillat ovat Haukipu-
taalla jo pitkä perinne. Heino-
nen on ollut seurakunnan pal-
veluksessa 24 vuotta eikä muis-
ta aikaa, jolloin iltoja ei olisi 
järjestetty. 

– Nuotioillat ovat yksi ta-
pa olla yhdessä kun viikkotoi-
mintaa jää kesätauolle. Tulisi 
iso haloo, jos niitä ei enää jär-
jestettäisi.

Nuotion ääressä on myös 
mahdollista tavata seurakun-
nan pappia, kanttoria ja dia-
koniatyöntekijää tavanomaista 
vapaammissa merkeissä. 

– Haluamme viestiä, että 
tahdomme kohdata seurakun-
talaisia muulloinkin kuin ”li-
perit kaulassa”. Nuotiolla pap-
pikin on joukon jatkona vaik-
ka verkkarit jalassa.

Nuotioiltoja pidetään tä-
nä kesänä Kirkkorannassa, Jo-

kelan koululla, Kellon Kivinie-
men kalasatamassa, Koljun ma-
jalla, Kalimenkylällä sekä Virpi-
niemessä.

Odotettua kesätoimintaa Hau-
kiputaalla ovat myös sävelhartau-
det, joita järjestetään torstaisin.

Tyrnävällä mennään
puistoon ja Kesäkodille
Tyrnävän seurakunnassa ulkoti-
loihin siirtyvät esimerkiksi per-
hekerhot. 

– Puistoperhekerhot toimivat 
nyt kolmatta kesää, sanoo lasten-
ohjaaja Minna Matinlauri.

Yhdessäoloa, juttuseuraa, 
kahvia ja mehua on tarjolla ker-
ran viikossa kirkonkylällä, lisäk-
si vuoroviikoin Murrossa ja Tem-
meksellä. 

– Talven perhekerhoissa ohjel-
ma on ohjatumpaa. Kesällä toimi-
taan enemmän omaan rytmiin, 
rennommasti ja vapaammasti. 
Seurakunta tarjoaa kahvit ja me-
hut, monilla on mukana eväitä 
piknink-hengessä. 

Matinlaurin mukaan lastenoh-
jaajien pitämissä puistoperheker-
hossa käy likimain sama määrä 
perheitä kuin talvellakin. Vähin-

Muut mediat

MUMMI OLI ANKARA NAINEN, joka (- - - ) 
asusti muistoissani lähinnä hellan ääressä. 
Sinne hellan ääreen ei ollut muilla asiaa eikä 
muihinkaan kodin askareisiin. Niissä ei 
nimittäin saanut sattua virheitä (- - - )
Aikuisena olen oppinut, että mummi toimi 
virheellisesti. Minun ei kuitenkaan tarvitse 
toistaa hänen virheitään. Voin tehdä ihan omiani.

Jumalan valtakunnassakin on lupa olla 
erehtyväinen. Ei elämää ja sen valintoja 
tarvitse pelätä. Ilman virheitä nimittäin 
ei opi eikä kasva. Ja usein Jumala, joka on 
rakkaus, kääntää nimenomaan erehdykset 
palvelemaan jotain hyvää. Ihan lopulta 
rakkaus peittää virheiden paljouden. Siitähän 
kristinuskossa on kyse.

Freija Özcan Sana-lehti 2.6.

A r k i s t o :  M inna Ko l i s t a ja ,  K a t ja  K i i s k in e n ,  K a i s a  A n t i l a

Haluamme 
viestiä, että 
tahdomme kohdata 
seurakuntalaisia 
muulloinkin kuin 
”liperit kaulassa”.

Martti Heinonen

Kaikki ovat tervetulleita  rippikirkkoon

Seurakunnissa viikoittainen kerhotoiminta jää kesätauolle, mutta tilalle tulee monenlaista mukavaa yhdessäoloa, usein 
luonnossa. Tarjolla on muun muassa puistopyhäkouluja, puistoperhekerhoja, nuotioiltoja sekä lauluiltoja. Kesäiltaa voidaan istua 
yhdessä myös ilman sen kummempaa teemaa.

Konfirmaatiossa kummit ovat nykyisin 
usein mukana siunaamassa rippinuorta.
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Muhoksen kirkossa pää-
see ripille tulevana kesänä vii-
si ryhmää.  Kirkkoherra Jouni 
Heikkisen mukaan väkimää-
rää ei ole koskaan rajoitettu. 
Alttariosa on sen verran pieni, 
ettei kummeja pyydetä eteen 
nuoria siunaamaan.

 – Kirkonpenkkeihin on 
yleensä mahduttu tiivistämäl-
lä, mutta joskus joku on seu-

rannut messua ulkorappusilta, 
Jouni Heikkinen muistelee.

Konfirmaatiomessun jäl-
keen kokoonnutaan usein juh-
limaan rippinuorta kotiin, 
mutta myös seurakuntien tiloja 
voi varata käyttöön. Lisätietoja 
juhlatiloista saa seurakunnista.

Esimerkiksi Oulun seura-
kunnissa alkuvuodesta tehdyn 
päätöksen mukaan seurakun-
nan tiloja saa maksutta käyt-
töön myös rippijuhlia varten. 
Jo aiemmin tiloja on saanut il-
maiseksi häitä, hautajaisia ja 
kastejuhlia varten. 

 
ELSI SALOVAARA

Keskustele aiheesta osoitteessa 
www.facebook.com/
rauhantervehdys.

Ei meillä sellaista 
jumalanpalvelusta 
ole nähtykään, 
joka olisi täyttänyt 
kirkon.

Markku Tölli

Ihmisiä

Kirkon kallisarvoinen maallikko

P
ekka H

elin

Kirkon luottamustehtävistä tuli Elina Kemppaisen harrastus.

Suvi vie toimi ntaa ulos
Osa seurakuntien kesätoiminnasta   on niin vapaamuotoista, 
että pappikin voi olla rennosti verk  kareissa

Tiedätkö violetin nauhan merkityksen?Gallup
Kysyimme, tunnistavatko Oulun keskustassa liikkujat vanhusten 
kaltoinkohteluun puuttuvan Kätketyt äänet -kampanjan violettia 
nauhaa (ks. kansi) ja pelottaako heitä oma vanhuus.

TEKSTI: ELSI SALOVAARA 
KUVAT: MINNA KOLISTAJA

Ei tällainen nauha ole tuttu. Van-
husten kaltoinkohtelusta on pu-
huttu nyt paljon. Se on tärkeä ai-
he, mutta itse en ole sellaista huo-
mannut. Vanhuuteen olen varau-
tunut niin, että olen laittanut 
kaikki paperit kuntoon hoitotah-
dosta lähtien. 

Maila Pelttari 
Oulu

En tunnista nauhaa. Ikäihmisistä 
on pidettävä huolta. Sivusta olen 
seurannut, että Oulussakin van-
huksia saatetaan siirrellä hoitoon 
vaikka minne. Oma vanhuus ei 
vielä pelota. Onneksi minulla on 
sukulaisia lähellä, uskon että he 
sitten pitävät huolta. 

Hannu Liljamo
Haukipudas

Jos nauha olisi ollut vaaleanpu-
nainen, niin olisimme kyllä tun-
nistaneet, mutta tuollaista em-
me ole ennen nähneet. Vanhus-
ten kaltoinkohtelu on aihe, johon 
on tärkeää puuttua. Olisikohan 
sellaista enemmän kaupungissa? 
Oma vanhuus ei pelota.

Tarja  ja Jouni Rantala
Revonlahti

tään viisi perhettä on paikalla ai-
na, vaikka vähän vettäkin ripsisi.

– Kerhossa ovat ystävystyneet 
myös aikuiset keskenään, eivät 
yksinomaan lapset, Matinlauri 
tietää.

Heinä-elokuussa myös seura-
kunnan Kesäkodilla Kolmikan-
nassa järjestettävät kaikenikäis-
ten kesäillat  vetävät väkeä ilta-
palan ja vapaamuotoisen ohjel-
man ääreen.

– Ilta kesäkodilla on parhaim-
millaan kuin pieni loma, Matin-
lauri sanoo.

Talousapu jatkuu
pääosin normaalisti
Taloudellista apua on Oulun seu-
rakunnissa mahdollista hakea ke-
sälläkin.

Haukiputaalla sekä Tuomio-
kirkkoseurakunnassa diakonia-

työn ajanvaraus ja vastaanotot ta-
lousavun saamiseksi jatkuvat ko-
ko kesän normaalisti. 

Oulunsalossa vastaanottotoi-
minta jatkuu yhden työntekijän 
voimin toisen työntekijän ollessa 
lomalla. Kiimingissä ajanvaraus 
on kesätauolla kaksi heinäkuun 
ensimmäistä maanantaita.  

Karjasillalla ajanvaraus ja 
avustustoiminta jatkuvat läpi ke-
sän normaalisti, mutta vastaan-
otot ovat yksinomaan Karjasillan 
kirkolla. 

Oulujoella ajanvaraus jatkuu 
kuten muulloinkin, mutta vuosilo-
mista johtuen vastaanottoja ei ole 
välttämättä kaikissa toimipisteissä.

”Uudet avuntarvitsijat
etusijalla kesällä”
Tuirassa ajanvaraus toimii kesä–
heinäkuun ajan supistetusti. Asi-

akkaiden tapaaminen keskitetään 
Tuiran kirkolle.

– Kesälomien vuoksi tapaa-
misaikoja voidaan antaa tavan-
omaista vähemmän, sanoo johta-
va diakoniatyöntekijä Irma-Elina 
Mukari Tuiran seurakunnasta.

Maanantaiaamun ajanva-
raukseen soittaneista etusijal-
la ovat henkilöt, jotka eivät ole 
aiemmin saaneet seurakunnalta 
avustusta.  

Mukari korostaa, että seura-
kunnalta ei voi saada tukea esi-
merkiksi asumiskustannuksiin. 

Taloudelliset avustukset on 
tarkoitettu akuuttiin, pienimuo-
toiseen tarpeeseen, esimerkiksi 
ruokaan.

MINNA KOLISTAJA

Miten ihmeessä Elina Kemppainen ehtii ja jaksaa? 
Hän on päättämässä Kuusamon asioista kaupun-
ginvaltuustossa ja -hallituksessa, on aktiivinen par-
tioihminen ja Oulun hiippakuntavaltuuston jäsen. 

Kaiken kukkuraksi kirkolliskokous valitsi hänet keväällä 
kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäseneksi.

Yliopistokin vaatii osaansa.
– Yritän saada kokoon sosiaalityön opintojani, yhteiskun-

tatieteiden ylioppilas Kemppainen valottaa. 
Kirkkohallituksen täysistuntoja on Helsingissä lähes kuu-

kausittain. Kirkkohallitus muun muassa valmistelee asioita 
kirkolliskokouksen päätettäviksi, panee päätöksiä täytän-
töön ja hallinnoi monia kirkon asioita. 

Kirkkohallituksella on paljon valtaa, vaikka vaaleilla va-
littu kirkolliskokous onkin kirkon ylin päättävä elin. 

Kemppainen suhtautuu täysistunnon maallikkojäsenyy-
teen nöyrästi. 

– Tiedän, että minun on opeteltava ja taustoitettava mo-
nia asioita.

Kemppainen on pohtinut tuttujen pappien kanssa, miten 
hän löytäisi teologisen pohjan tehtäväänsä täysistunnossa.

Te olette maallikkojäseniä, papit ovat vastanneet. Kirkko-
hallituksessa tarvitaan myös maallikkonäkökulma. 

Kemppaisen ehtimistä ja jaksamista selittää osaltaan se, 
ettei hän ole mukana kokopäiväisesti työelämässä.

Kemppainen on äiti ja hoitaa kotona viisivuotiasta poi-
kaansa. Luottamustehtävät ovat kotiäidin harrastus ja hen-
kireikä.  Jos elämä kuitenkin menee kiireelliseksi, talon toi-
sessa päässä asuvat vanhemmat rientävät apuun.

Kemppainen on ollut itsekin apua antavana osapuolena, 
sillä hän toimi isotätinsä omaishoitajana.

PEKKA HELIN

Kaikki ovat tervetulleita  rippikirkkoon

Elintarvikkeiden jakaminen 
vähävaraisille jatkuu läpi 
kesän osassa seurakuntia.

Tyrnävällä kaupoilta 
lahjoituksena saadut elintarvik-
keet jaetaan maanantai-aamui-
sin Pömilässä. Jäljellä olevia EU-
elintarvikkeita voi kysyä seura-
kunnan diakoniatyöntekijöiltä. 
Pömilän puurotarjoilu on tauol-
la heinäkuun ajan.

Kempeleessä kauppojen lahjoittamia elintar-
vikkeita jaetaan tiistaisin keskustan seurakunta-

talolla ja Honkasen asukastuvalla.
Oulunsalossa kaupan ylijäämä-

ruoan jakelu jatkuu kesän ajan nor-
maalisti diakonian kautta.

Haukiputaalla ylijäämäruokaa 
jaetaan maanantaisin ensisijaisesti 
lapsiperheille. 

Oulun seurakuntien järjestämät 
työttömien ja vähävaraisten ruokai-
lut ja aamupalat ovat jääneet kesä-
tauolle muualla paitsi Oulunsalos-

sa, missä diakonian aamupuuro tarjotaan vielä 14. 
kesäkuuta. 

Ruokakasseja on jaossa kesälläkin
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Vanhuksen huonoa 
kohtelua voi ehkäistä 

Hoitaja menee vanhusten 
hoivakodissa ikäihmi-
sen huoneeseen koput-
tamatta. Hän on sijainen 

eikä tunne entuudestaan hoidet-
tavaa, mutta ei esittele itseään.

Kiireinen hoitaja jättää hake-
matta omassa huoneessaan lepää-
vän vanhuksen hartauteen, koska 
hoitajan omassa arvomaailmassa 
uskonto ei ole tärkeä asia. 

Kodissaan asuvan vanhuksen 
ainoa ajankäyttötapa on televisi-
on katselu epämukavassa tuolis-
sa. Kotipalvelun väki ei ehdi käyt-
tää häntä ulkona. 

Vanhusten kaltoinkohtelun ja 
lähisuhdeväkivallan vastaiseen 
työhön keskittyvän Juuri-hank-
keen työntekijä Riitta Vesala sa-
noo monen hoitoalan ammatti-
laisen kokevan, ettei hänen työ-
paikallaan tapahdu vanhusten 
laiminlyöntiä.

Väite ei ole tosiasioiden peitte-
lyä, vaan se kertoo usein pikem-
minkin siitä, että kaltoinkohtelun 
huomaaminen voi olla myös am-
mattihenkilölle vaikeaa.

– Kun vanhuksen huoneeseen 
mennään hoitolaitoksessa koput-
tamatta ja suljetetaan televisio sil-
loin, kun se sopii henkilökunnan 
rutiineihin, unohdetaan, että tä-
mä tapahtuu toisen ihmisen ko-
dissa, lisää Juuri-hankkeen toi-
nen työntekijä Maria Lappalai-
nen.

Itsetuntemus on
tärkeää hoitotyössä 
Valviran toukokuussa julkaistu 
raportti kertoo, että vanhusten 
kaltoinkohtelu on kenties pelät-
tyäkin yleisempää. 

Yli 90 prosenttia kyselyyn 
osallistuneista on havainnut van-
huksiin kohdistuvaa laiminlyön-
tiä, henkistä tai fyysistä väkival-
taa. 

Kaltoinkohtelu ei ole uusi il-
miö. Sen ehkäisyyn on paneu-
duttu muun muassa Oulun Dia-
koniaopistolla, jossa koulutetaan 
lähihoitajia. 

Kaikki opiskelijat saavat oppia 
Validaatio-nimisestä hoitome-
netelmästä, jonka ydin on muis-
tisairaan vanhuksen arvostava 
kohtaaminen. 

Ensi syksystä alkaen vuoro-
vaikutustaitoja opiskellaan myös 
draaman keinoin, kertoo hoito-
työn opettaja Paula Lonkila. 

Hänen mukaansa hoitotyötä 
tekevän on tärkeä tunnistaa omat 
tunteensa, ajatuksensa ja arvonsa, 
sillä ne vaikuttavat hoitotilanteis-
sa tapahtuviin kohtaamisiin.

Juuri-hankkeessa työskente-

Oulun Diakoniaopistolla on satsattu 
vuorovaikutustaitoihin lähihoitajaopiskelijoiden parissa

Koulutusta aiheesta
tarvitaan lisää
Juuri-hankkeessa ihmetellään si-
tä, että ani harva hoitoalan täy-
dennyskoulutus pureutuu täl-
lä hetkellä näkyvästi vanhuksiin 
kohdistuvaan väkivaltaan. 

– Kouluttautuminen sekä asi-
asta puhuminen kollegoiden 
kanssa on yksi keino puuttua kal-
toinkohtelun yleisyyteen, Vesala 
ja Lappalainen uskovat.  

Lonkila iloitsee siitä, että Ou-
lun Diakonissalaitoksella opiske-
lijoille on edelleen soveltuvuusko-
keet. Osassa hoitoalan ammatti-
laisia kouluttavista laitoksista ei 
niitä enää järjestetä.

– Psykologisissa testeissä selvi-
tetään hakijan soveltuvuutta alal-
le ja opettajahaastatteluissa voi-
daan kysellä muun muassa mo-

levät Vesala ja Lappalainen pitä-
vät ehdottoman tärkeänä sitä, et-
tä vanhusten kaltoinkohtelusta 
puhutaan jo hoitajien koulutuk-
sessa. 

– Vaarana on aina, että uusi 
työntekijä tottuu työpaikan hoi-
tokulttuuriin myös silloin, kun se 
sisältää vanhusten huonoa kohte-
lua, Vesala sanoo.

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

Paula Lonkila Oulun Diakoniaopistolta, Riitta Vesala Mäntykodista ja Maria Lappalainen Oulun ensi- ja turvakodista toivovat, että 
myös omaishoidossa tapahtuvasta vanhuksen kaltoinkohtelusta ryhdyttäisiin puhumaan enemmän julkisuudessa. 

Moni ikääntynyt on löytänyt ihmisarvoisen vanhuuden ja elämänilon uudelleen, 
kun huonoon kohteluun on puututtu. Näin todetaan kansainvälisenä Kätketyt äänet 
-kampanjapäivänä 15.6. 
Päivän tarkoituksena on herätellä etsimään vastauksia muun muassa seuraaviin 
kysymyksiin: Mitä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan? Miten siihen voi puuttua? Voinko 
minä tehdä jotakin?

tivaatiota hoitotyöhön. Kenen-
kään ei pitäisi joutua vanhustyö-
hön vaan haluta työhön vanhus-
ten pariin.

Sitoutumista arvoihin
on kysyttävä suoraan
Lonkila näkee, että hoitoalan 
työpaikoilla pitäisi jo rekrytoin-
tivaiheessa kertoa työnhakijalle 
selvästi työyhteisön arvot, joiden 
tulisi sisältää vanhuksen arvokas 
kohtaaminen.

– Työtä hakevalle pitää sanoa: 
näin meillä toimitaan. Seuraava 
kysymys on: oletko valmis sitou-
tumaan arvopohjaamme?  Pie-
nemmässä työyhteisössä arvojen 
toteutumista on helpompi kont-
rolloida kuin isossa. 

Lappalainen harmittelee suo-
malaista kulttuuria, johon tuntuu 
usein kuuluvan, että ikävistä asi-
oista arkaillaan puhua.

– Jos vaikeistakin tunteista ja 
kokemuksista uskalletaan pu-
hua, mahdollinen huono kohte-
lu tulee näkyväksi jo varhaisessa 
vaiheessa.

– Esimiehillä on suuri vastuu 
työpaikan toimintakulttuurista, 
naiset toteavat.  

RIITTA HIRVONEN

Ikääntyneisiin kohdistuvan 
väkivallan vastaista yleisöpäivää 
vietetään Oulussa Tuirankartanon 
ruokasalissa 15.6. kello 12–15. 
Ohjelmassa on muun muassa stand 
up -esitys, musiikkia ja FT Päivi 
Mattsonin toimintatuokio aiheesta 
Hellitä hetkeksi. 

Kenenkään ei pitäisi 
joutua vanhustyöhön 
vaan haluta työhön 
vanhusten pariin.

Paula Lonkila
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   Suomen ACC ry:n akkreditoima koulutus  
   Sielunhoitoterapiakoulutusta vuodesta 2000 lähtien
   Uusi Saara Kinnusen kanssa kehitetty Sovintoon elämän kanssa 
 -sielunhoitoterapiamalli
   Kaksivuotinen monimuotokoulutus, aloitus 6.–8.1.2017
   Pohjakoulutusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan, seurakuntatyön 
 tai vastaava koulutus

Opetus sisältää 15 lähijaksoa, etätehtäviä ja 150 tuntia työnohjattua 
sielunhoitoterapiaharjoittelua. Koulutuksen laajuus on 65 op. 
Kouluttajina psykologian, teologian, psykiatrian, psykoterapian ja 
sielunhoitoterapian asiantuntijoita. 
Koulutus järjestetään Kalajoen Kristillisellä Opistolla RE koulutus ry:n 
ja Opiston yhteistyönä. Koulutuksen hinta: 7 900 € sisältää opetuksen, 
täysihoidon ja harjoitteluihin liittyvän työnohjauksen. Lähijaksot toteu-
tetaan internaattiopiskeluna. 
Hakuaika päättyy: 17.10.2016. Valintahaastattelut 11. ja 12.11.2016. 
Lisätietoja ja hakulomake: www.rekoulutus.com ja www.kkro.fi .

Sovintoon elämän kanssa
TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON 
KOULUTUS  2017–2018S O V I N  O O N 

TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON

E L Ä M Ä N  K A N S S A
K O U L U T U S

Herättäjäjuhlat 8.–10.7. Vantaa
Lähdemme 8.7. klo 07.00 Oulun linja-autoasemalta Vantaalle reittiä; 
Oulu-Jyväskylä-Lahti-Vantaa, tarvittavat pysähdykset matkalla.  
Paluu samaa reittiä sunnuntaina n. puolituntia päätösseurojen 
jälkeen. Majoitus on Break hotel Flamingo Vantaa.
Matkan hinta on 240 eur / hlö /2 hh huoneessa aamiaisella.  
1h lisä 50 eur/hlö.

Varaukset/ilmoittautumiset
Pohjolan Matka/Ilkka Mäenpää
040 553 0772

Uskonnot vaikuttavat niin 
paljon eri kulttuureis-
ta olevien ihmisten kes-
kinäiseen kanssakäymi-

seen, että kempeleläinen Peppii-
na Aspegren halusi ottaa vapaa-
valintaisen uskonnonkurssin, 
kun sellainen Kempeleen lukios-
sa oli tarjolla.

Tuore ylioppilas on Kempeleen 
seurakunnan järjestämään Mis-
sio maailmassa -kurssiin enem-
män kuin tyytyväinen. Tietoa 
karttui niin lähetystyöstä kuin 
kirkon muusta kansainvälisestä 
työstä ja kulttuurien kohtaami-
sesta. 

– Lähetystyö kiinnostaa. Pi-
dän erittäin todennäköisenä, että 
vähän vanhempana lähden lähe-
tystyöhön pidemmäksikin aikaa, 
18-vuotias Peppiina sanoo.

Jo sitä ennen voisi ajatella lyhy-
empää, muutaman viikon–muu-
taman kuukauden mittaista työ-
harjoittelua. Tällaisia jaksoja jär-
jestävät lähetysjärjestöt lähetys-
kohteissaan.

Seuraavaksi edessä ovat kui-
tenkin opinnot. Aspegren halu-
aa uskonnonopettajaksi. Pääsy-
koe sekä Helsingin että Joensuun 
yliopistoihin teologiaa opiskele-
maan on jo käytynä.

Lähetystyöhön Aspegren tah-
too, koska haluaa vaikuttaa mui-
den elämään positiivisella tavalla 
edes vähän. 

– Koen, että maailman muut-
tamisessa yksittäinen ihminen 
saa enemmän aikaan jossakin lä-
hetyskohteessa kuin laittamalla 
muutaman euron keräyslippaa-
seen Suomessa.

– Autettavia olisi loputtomasti 
teollisuusmaissakin, mutta suu-
rimmat ongelmat lienevät kuiten-
kin kolmannen maailman mais-
sa. Niissä koko yhteiskuntaa pi-
täisi muuttaa, mutta eihän sellai-

Peppiina haluaa 
lähetystyöhön

Jos Peppiina Aspegren lähtisi lähetystyöhön nyt, hän haluaisi auttaa pakolaiseksi lähteneitä esimerkiksi Turkin pakolaisleireillä.

Lähetysjuhlat on kirkon 
kansainvälisen toimin-
nan laajin vuotuinen ke-
säjuhla.

Suomen Lähetysseuran val-
takunnallisia lähetysjuhlia vie-
tetään perinteisesti kesäkuun 
toisena viikonvaihteena. Tä-
mänkesäiset juhlat pidetään 
11.–12.6. Vihdissä. 

Olet tässä -teeman ympärille 
rakennettu ohjelma antaa mah-
dollisuuden pohtia omaa paik-
kaansa maailmassa ja lähetys-
työssä.

Lähetysjuhlilla esitellään Lä-
hetysseuran ja sen ulkomaisten 
yhteistyökumppaneiden työ-
tä eri puolilla maailmaa sekä 
haastetaan juhlille osallistujia 

Lähetysjuhlat 
viikonvaihteessa Vihdissä

nen hetkessä tapahdu.
Peppiina Aspegrenista tuntuu, 

että moni nuori haaveilee vapaa-
ehtoistyöhön lähtemisestä.  

– Halu vain ei välttämättä 
konkretisoidu. Kyse ei ole välin-
pitämättömyydestä huono-osai-
sia kohtaan vaan siitä, ettei jaksa 
nähdä vaivaa. No, en ole vielä it-
sekään tehnyt mitään ihmeellistä 
asian hyväksi. 

– Jos tulevaisuudessa tulen 
valituksi lähetystyöhön, tahdon 
tehdä konkreettista auttamista, 
vaikka sitten opettajana.

Lähetystyö ei ole käännyttä-
mistä, lukion uskontokurssilla 
opetettiin. Peppiinalle jäi mieli-
kuva, että lähetystyö on ensisi-
jaisesti konkreettista auttamista. 
Kristinuskon sanoma tulee esiin 
auttamisen ohella. 

– Kun usko saa auttamaan 
avun tarpeessa olevia ihmisiä, 
autettavilla herää kiinnostus mei-
dän uskontoamme kohtaan. Lä-
himmäisenrakkaus on yksi kris-
tinuskon vetovoimatekijä, Peppii-
na miettii.

MINNA KOLISTAJA

Lähimmäisenrakkaus 
on yksi kristinuskon 
vetovoimatekijä.

Peppiina Aspegren

mukaan kansainväliseen vas-
tuuseen.

Juhlilla on luvassa paljon 
ohjelmaa, muun muassa Es-
poon piispan Tapio Luoman ja 
Tampereen piispan Matti Re-
von raamattuopetusta. Vih-
dissä siunataan myös Lähe-
tysseuran uudet lähetystyön-
tekijät. 

M inna Ko l i s t a ja
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Muurmanskin 
piispa Ouluun 
Salmen vieraaksi
Muurmanskin piispa, metro-
poliitta Simon vierailee piispa 
Samuel Salmen vieraana Ou-
lussa 14.–16. kesäkuuta.

Osana vierailua vietetään 
ekumeeninen rukoushetki 
15.6. kello 18–20  Oulun tuo-
miokirkossa.

Tilaisuus on kaikille avoin. 
Metropoliitta Simonin ja piis-
pa Salmen lisäksi rukoushet-
kessä on mukana Oulun orto-
doksisen hiippakunnan piispa, 
metropoliitta Elia.

Oulun evankelis-luterilai-
nen ja ortodoksinen hiippa-
kunta ja Muurmanskin hiip-
pakunta kuuluvat Barentsin 
kirkkojen neuvostoon. Siinä 
on mukana lisäksi kaksi muu-
ta hiippakuntaa Venäjältä, yk-
si hiippakunta Ruotsista, kaksi 
Norjasta sekä Inkerin kirkko.

Tämä ekumeeninen organi-
saatio pitää vuosittain tapaa-
misia piispojen kesken. 

– Yhteyttä pyritään muo-
dostamaan myös seurakunta-
laistasolla järjestämällä muun 
muassa seminaareja. Lapsille 
ja nuorille pidetään esimerkik-
si leirejä, sanoo Barentsin kirk-
kojen neuvoston hallituksen 
puheenjohtaja, Tuiran kirkko-
herra Niilo Pesonen.

Laulukirja 
uudistui
suviseuroihin
Vanhoillislestadiolaisen herä-
tysliikkeen laulukirja Siionin 
laulut otetaan uudistettuna 
käyttöön virallisesti 30.6. Tor-
nion Suviseuroissa. 

Kokoelman 367 laulusta 93 
on uusia. Useimpien vanhojen 
laulujen tekstiä on uudistettu 
ymmärrettävyyden ja laulet-
tavuuden parantamiseksi ja 52 
lauluun on vaihdettu uusi sä-
velmä. Kahdeksanvuotisessa 
uudistuksessa on otettu laajasti 
huomioon käyttäjien toiveita.

Kirjan ensimmäinen painos 
julkaistiin vuonna 1916. Uu-
distettua laulukirjaa myydään 
myös tietokoneversiona ja mat-
kapuhelimissa toimivana mo-
biiliversiona.

 

Liikanen hakee
Pudasjärvelle
Tyrnävän kirkkoherra Timo 
Liikanen hakee Pudasjärven 
kirkkoherran virkaa.

Liikanen toimittaa tuomio-
kapitulin määräämän päiväju-
malanpalveluksen 21. elokuu-
ta. Toisella vaalisijalla oleva  
Ristijärven kirkkoherra Pauli 
Kivioja toimittaa jumalanpal-
veluksensa 28. elokuuta.

Kirkkoherranvaali toimite-
taan Pudasjärven kirkossa 11. 
syyskuuta.

Kipa tutuksi kädestä pitäen
Kirkon palvelukeskuksen Kipan johtaja Seija Mäenpää 
ei osaa puhua ongelmista, vaan siitä, miten ne voitetaan   

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

Viiden Turun seudulla 
vaikuttavan kirkonmie-
hen räväkkä Viis papeis-
ta -bändi esiintyi pari-

sen viikkoa sitten Kirkon palve-
lukeskuksen Kipan kesäjuhlassa. 
Musisoivat papit olivat riimittä-
neet tuttuja lauluja uusiksi Ou-
lun matkaa varten. 

Sanoituksissa uskallettiin kä-
sitellä huumorin avulla kirkon 
yhtä viime vuosien – välillä kuu-
maakin – puheenaihetta: viimei-
simmätkin seurakunnat luopu-
vat ensi vuoden alusta kirjan-
pidosta ja palkanlaskennasta ja 
palvelut siirtyvät Kipaan. 

Muutos on ollut suuri ja välil-
lä myös muutosvastarinta. 

Juuri tämän vuoksi kesäisen, 
huumorisävytteisen musiikki-
esityksen voi nähdä merkittä-
vämpänä kuin pelkästään yhden 
kirkollisen työpaikan rentona 
kesäjuhlana.
 
Kipakoita otsikoita
on riittänyt
Kipa perustettiin vuonna 2011. 
Sen jälkeen ainakin kirkollisissa 
lehdissä Kirkon palvelukeskuk-
selle on jaettu välillä ruusujen si-
jaan risuja. Otsikoissa on todet-
tu muun muassa: ”Kipa saa seu-
rakunnasta kipakkaa palautetta”.

Uudenlainen verkkoasiointi 
tietojärjestelmineen on koettu 
osassa seurakuntia työtä hanka-
loittavaksi, vaikeaksi ja kanke-
aksi. Murhetta on purettu avoi-
mesti ja vaikeuksiin on etsitty 
ratkaisuja. 

Kipalaiset ovat käyneet kir-
kolliskokousta myöten kädestä 

pitäen esittelemässä esimerkiksi 
matkalaskujen tekoa.

Kun pappibändi sitten räp-
pää kesäjuhlassa yhteisestä tai-
paleesta huumorin pilke silmäs-
sä, palvelukeskuksen johtaja Sei-
ja Mäen pää rohkenee todeta kir-
konmiehille, että yhteinen sävel 
on lopulta löytynyt. Ainakin yh-
teinen nauru tuntui hyvältä.

Vaikka uudet asiat ovat koe-
telleet seurakunnissa kärsivälli-
syyttä, ihmiset ovat muistaneet 
sanoa kipalaisille: emme me teil-
le ole vihaisia.

 
Kirkon väki samanlaisia 
kuin muutkin ihmiset
Seija Mäenpää aloitti Kipan johta-
jana 2011. Hän muistaa hyvin en-
simmäisen työpäivänsä silloisessa 
Oulun seurakuntayhtymän viras-
totalossa Isokadulla.

– Minua odotti pöydällä kän-
nykkä ja läppäri. 

Kirkko oli Mäenpäälle en-
tuudestaan tuttu samalla tavoin 
kuin monelle muullekin suoma-
laiselle: seurakuntaan oli yhteys 
elämän käännekohdissa, kuten 
lasten kastejuhlissa.

Oulun kaupungin talous- 
ja kehittämispäällikkönä viisi 
vuotta toiminut Mäenpää ryhtyi 
tutustumaan uudessa työssään 
muun muassa seurakuntien hal-
lintovirkamiehiin, kirkkoherroi-
hin ja muihinkin kirkon työn te-
kijöihin. 

Nopeasti hän huomasi, että 
ihmiset ovat samanlaisia kaik-
kialla. Mäenpää oli mukana Ou-
lun kaupungin palvelukeskuksen 
kehittämisessä ja näki myös siel-

lä, että osalle työntekijöistä muu-
tokset olivat helpompia kuin toi-
sille.

 
Mielikuvat
vaihtuivat yhteistyössä
– Alussa Kipasta saattoi liikkua 
seurakunnissa monenlaisia hu-
huja. Kun yhteistyötä kanssam-
me sitten todellisuudessa ryhdyt-
tiin tekemään, ihmiset tutustui-
vat toisiinsa. Kipa sai kasvot, Mä-
enpää kertoo.

– Mielikuvat eivät ehkä sitten 
pitäneetkään paikkaansa. Luot-
tamusta on rakennettava ja sen 
jälkeen pidettävä yllä.

– Kipalaisille on joskus todet-
tu, että meidän tulisi kertoa to-

tuudenmukaisesti ongelmista. 
Minä en osaa lähteä liikkeelle 
näin ongelmakeskeisesti. En ole 
luonteeltani sellainen, joka sa-
noo, että nyt menee huonosti.

 – Vaikeudet haastavat minua 
etsimään ratkaisuja. 

Seija Mäenpää sanoo ymmär-
täneensä alusta saakka, että hän 
on Kipassa ennen muuta muu-
toksen johtaja. 

– Muutoksen vaikutuksia on 
tutkittu paljon. Siksi mitään 
suuria yllätyksiä ihmisten reak-
tioissa ei ole tullut vastaan. 

– Muutoksen vieminen eteen-
päin vaatii paljon ihmisten 
kuuntelua. Työntekijät pitää ot-
taa mukaan muutokseen. Kun 
meille on annettu kriittistä pa-
lautetta, en lähde väittämään 
vastaan. Yritän ymmärtää asi-
akkaan kokemusta ja näkemystä. 

On sanottu, että johtajan tär-
keimpiä ominaisuuksia on em-
patiakyky. Tämän väittämän 
Mäenpää allekirjoittaa. 

RIITTA HIRVONEN   

Mikä Kipa?
•  Kirkon palvelukeskus tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja 

palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, 

hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. 

•  Kipan päätoimipiste on Oulussa ja Porvoossa ruotsinkielisiä 

palveluja tuottava toimipiste. 

•  Keskittämisen lasketaan tuovan kirkolle säästöjä noin seitsemän 

miljoonan edestä.

•  Muun muassa valtiolla, kunnilla ja useilla yrityksillä on omia 

palvelukeskuksia.

Seija Mäenpää kertoo, että Kipan asiakkaiksi tulee vuoden vaihteessa sata uutta seurakuntaa. Sen jälkeen kaikki seurakunnat ovat palvelukeskuksen asiakkaita.

Muutoksen vieminen 
eteenpäin vaatii 
ihmisten kuuntelua. 

Seija Mäenpää
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Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

• 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

OMAA AIKAA 
OMAISHOITAJALLE
Tarjoamme omaishoitajan vapaan 
järjestämiseen kotihoitopalvelua. 

Hoitajamme huolehtii läheisestä ja 
omaishoitaja saa aikaa omiin me-
noihinsa. Palvelun voi kustantaa 

omaishoidon vapaan palvelusetelillä 
tai maksamalla palvelun itse.

 TIEDUSTELUT: 040 769 8615/ Outi  
www.caritaslaiset.fi

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluja

Muut seurakunnat

”Hänessä meillä on lunastus , syntien anteeksi
saaminen, ja hän on näkymätön Jumalan kuva, esi
koinen ennen kaikkea luomakuntaa.” (Kol.1:14 ja 15)

La 11.6.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattutunti Seppo Putkonen ja saarna 
Jouko Minkkinen, salaattilounas. La 18.6.2016 klo 11  sapattijumalanpalvelus, 
Raamattutunti ja saarna Kari Nikkarinen  klo 13 salaattilounas. 
Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
Su 12.6. klo 11 Jumalanpalvelus, Pasi Mark-
kanen, Mika Keisu, Timo Herronen. Seimi. Ke 
15.6. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Raili 
Harjula, Arto Rukajärvi, Suoma Levy & Ulla 
Rasinkangas. Su 19.6. klo 11 Lähetysjumalan-

palvelus, Juan Castillo, Silta-tiimi, Uusikatu-band. Seimi. Ke 22.6. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Pirjo Orava. Päivärukous ti,  
ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 13.6. klo 16.30 Majakka- 
maanantai. Ma 20.6. klo 16.30 Majakka-maanantai. Tervetuloa!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
KESÄKUU-HEINÄKUU
Su klo 11 jumalanpalvelus.

To 9.6. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Pertti af Hällström Gideon järjestöstä, 
musiikki: Jukka Väliheikki, Jyrki ja Teija Kalermo. Su 12.6. klo 11 Iltakirkko, Petri 
Mettovaara, Mika Martinmäki, musiikki: Jaakko Immonen, Joonas Tokola. To 16.6. 
klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska. Pe 17.6. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 19.6. 
klo 18 Iltakirkko, Kyllikki Mettovaara, musiikki: Saara Komulainen. 4.-6.7. Lasten-
leiri Koppanassa, lisätietoja www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Palveluja tarjotaan 

Rauhan Tervehdyksen 
numerossa 18 / 2016 
Terveys ja Hyvinvointi osaan 
oli päässyt mukaan virheelli-
sesti vanhoja ilmoituksia.

Olemme hyvin pahoillamme  
sattuneesta erehdyksestä.
Ilmoitusmyynti

Seurakunnissa keitetään 
juustoa sadoista maitolitroista
– Joka vuosi kysellään jo etukä-
teen, että keittäähän seurakun-
ta varmasti juustokeittoa tänä-
kin vuonna, sanoo seurakunnan 
emäntänä Pyhännällä työskente-
levä Eija Niilekselä.

Perinne on voimissaan Siika-
latvalla. Seurakunnan vapaaeh-
toiset ovat keittäneet juhannus-
juustoa myyntiin vuosikausia, 
Niilekselän muistin mukaan ai-
nakin 15 vuotta. 

Juustokeitto on varsinaista lä-
hiruokaa: sen valmistamista var-
ten haetaan pelkästään Pyhän-
nällä 200 litraa maitoa paikalli-
silta tiloilta. 

Kaikkiaan Siikalatvan seura-
kunnan alueella keitellään juus-
tokeittoa tänä vuonna noin 15 va-
paaehtoisen voimin. Tuotto me-
nee lähetyksen hyväksi. 

Juhannuksen perinneherkkua 
saa ostaa seurakunnasta Pyhän-
nän lisäksi ainakin Kestilässä, 
Pulkkilassa, Rantsilassa, Limin-
gassa ja Tyrnävällä. 

Juhannusherkkua saa Pyhän-
nällä omiin astioihin.  

– Joskus ostetaan kymme-
nenkin litraa. Siitä riittää tarjot-

tavaksi jo juhannusvieraillekin, 
Niilekselä veikkaa.

Koska juhannusjuustolla on 
kova menekki, oma annos on 
syytä tilata etukäteen. Pyhännäl-
lä juustokeittoa tulee myyntiin 
noin 100 litraa.

Juustokeiton keittäminen on 
Niilekselän mukaan perinne, joka 

kannattaa säilyttää. Vaikka herk-
kua saa valmiinakin, Niilekselä 
haluaa valmistaa sen itse. 

– Tapa periytyy kotoa. Siitä se 
juhannus alkaa, kun juustokeit-
to tuoksuu. 

Niilekselä on töissä rippileiril-
lä aatonaattona. Kotona hän en-
nättää nostaa isot kattilat liedelle 
vasta juhannusaattoaamuna.

Silloin on luvassa 2–3 tunnin 
rupeama hellan vierellä, sillä keit-
to palaa herkästi pohjaan ja sitä 
on hämmennettävä tarkasti.

MINNA KOLISTAJA

Tyrnävän srk-talolla juustokeittoa 
myydään litran astioissa 
keskiviikkona 22.6. kello 10. 

Limingassa juustoa on myynnissä 
keskiviikkona 22.6. kello 17–18  
srk-talolla. 

Kestilän, Pulkkilan, Pyhännän 
ja Rantsilan srk-taloilla 
juustokeittomyyjäiset pidetään 
torstaina 23.6. kello 10–12. 

Lisätietoja lehden sivuilla 21–23.

Maidosta ja juustonjuoksuttimesta 
valmistuu perinneherkku, jolla on monta 
nimeä: juhannusjuusto, juustokeitto, 
punainen hera, makiajuusto.

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 26.5.
Rauhan Tervehdys 
jatkossakin osoitteettomana
Kirkkoneuvosto käsitteli Rau-
han Tervehdys -lehden jakeluta-
paa ja ilmestymiskertojen mää-
rää vuosille 2017–2018. 

Kirkkoneuvostossa keskus-
teltiin mahdollisuudesta ko-
keilla osoitteellista jakelua ra-
jatulla alueella. Esimerkkeinä 
osoitteellisen jakelun kokeilu-
alueiksi olivat tuomiokirkko-
seurakunta tai Tuiran seura-
kunnassa postinumeroalueet 
90500 ja 90510.

Kirkkoneuvosto päätti esit-
tää Rauhan Tervehdys ry:n hal-
litukselle, että painatus ja jake-
lu kilpailutetaan siten, että leh-

ti ilmestyy 40 kertaa vuodes-
sa ja se jaetaan entiseen tapaan 
osoitteettomana. 

Rauhan Tervehdys on osa 
Oulun seurakuntayhtymän 
konsernia.

Lähetysjärjestöille tukea 
kannatuksen mukaan
Päätösesityksenä oli, että 64 % 
kirkon virallisille lähetysjär-
jestöille varatusta määrärahas-
ta suunnattaisiin Suomen Lä-
hetysseuralle ja loput jaettaisiin 
lähetysjärjestöjen kesken vapaa-
ehtoisen kannatuksen mukaan. 

Martti Hannula esitti, että 
koko määräraha jaettaisiin jär-
jestöjen kesken kannatuksen 

mukaan. Hannulan esitys voit-
ti äänin 13–3.  

Salmelan pappilalle 
uudet omistajat
Oulun seurakuntayhtymä on 
saanut Haukiputaalla sijait-
sevasta Salmelan pappilasta  
110 000 euron suuruisen tar-
jouksen. Yhtymäjohtaja Ilpo 
Kähkönen valtuutettiin teke-
mään kaupat Jenni Fyrsténin 
ja Pär-Johan Sandellin kanssa. 
Salmelan pappilan pääraken-
nuksen pinta-ala on noin 270 
neliömetriä ja tontin pinta-ala 
5 992 neliömetriä.

KOONNUT: ELSI SALOVAARA

Su 12.6. klo 18 mukana Niilo Jurvelin
Su 19.6. klo 18 mukana Gideonit
Siunattua kesää!  
Jäämme kesätauolle. Katso tarkemmin 
www. kempele.svk.fi

Kokouspostia
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Rauhan Tervehdys ilmestyy kesällä 
 23.6., 14.7.,  4.8.  ja  18.8.

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

Siionin virsiseurat: su 12.6 klo 15.00 Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu
Herättäjäjuhlat 8.-10. heinäkuuta Vantaalla
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 12.6. klo 17 Seurat Pekka Kyösti.
Su 19.6. klo 17 Seurat.

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi.

Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Aikalisä ainaishoitosopimuksiin

Oulun noin 1800 ai-
naishoitohaudan hoito 
jatkuu toistaiseksi en-
nallaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keus päätti, että seurakuntayhty-
mällä ei ollut oikeutta irtisanoa 
sopimuksia.

Seurakuntalaisten näkökul-
masta asiassa ei tällä erää tapah-
du mitään. Sen sijaan Oulun seu-
rakuntayhtymälle oikeuden pää-
tös kumota irtisanomiset tietää 
1–2 vuoden kaivelua arkistossa:

– Esiin pitää etsiä kaikki hau-
tojenhoidosta aiheutuneet tulot 
ja menot 1900-luvun alusta tä-
hän päivään, sanoo Oulun seu-
rakuntayhtymän yhtymäjohtaja 
Ilpo Kähkönen. 

Kähkösen mukaan prosessi al-
kaa alusta:

– Kun tulot ja menot on saatu 
laskettua uudelleen hallinto-oi-
keuden vaatimalla tavalla, yhty-
män päätöksentekoelimet käsit-
televät asian ja aikanaan hauto-
jen ainaishoitosopimusten halti-
joille ilmoitetaan uudelleen sopi-
musten irtisanomisesta. Selvitte-
lyn kestäessä hautojen hoito jat-
kuu kuten tähänkin saakka.

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

Hyvästä Paimenesta.
Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista Ylivieskasta.
Su 19.6. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Päivi Lohilahti-Mäl-
linen puhuu anteeksiannosta.
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Virret: 509,  729,  514,  
589,  465  ja  326:1,7-9.
  
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
12.6. ja 19.6. Oulun tuomiokir-
kosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 12.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Mikael Agricolan kirkosta Hel-
singistä. Virret: 334a:1,5-8, 318, 
408, 523, 452, 571.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 12.6. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Terttu Aakko kertoo 
Hyvästä Paimenesta.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 messu Haukiputaan 
kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Su 19.6. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Päivi Lohilahti-Mäl-
linen puhuu anteeksiannosta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. 
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta. Virret: 813, 135, 510, 
236, 475, 228, 125, 513 ja 511.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.    

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 12.6. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Terttu Aakko kertoo 

Su 19.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Turun tuomiokirkosta. Virret: 
205:1-3, 128:2-4, 453, 525:1-, 
221, 344.
Klo 11 Ortodoksinen liturgia 
Pyhän Kolminaisuuden kated-
raalista Oulusta.

 YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.  
La 11.6. Oulun ev.lut. seura-
kuntien pastori Árpàd Kovàcs 
miettii  uskontojen ja väkival-
lan suhdetta.
Su 12.6. klo 10 Kesänojis Hel-
singin Vuosaaressa sijaitsevasta 
Villa Vuosannasta. Saarna pas-
tori Pekka Puukko.

Touko- ja kesäkuun Pisarois-
sa on useita puhujia Oulusta. 
Pisara-hartauksia voi katsoa 
myös jälkikäteen YLE Aree-
nasta.

Oulun evankelisluterilainen 
seurakuntayhtymä sanoi kaksi 
vuotta sitten irti 1768 haudan ai-
naishoitosopimukset. 

Päätöksestä tehtiin 11 valitusta 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
teen, joka teki viime viikolla asi-
assa päätöksen valittajien hyväksi. 

Ainaishoitosopimuksesta mak-
setun hoitopääoman korkotuotol-
la on ollut tarkoitus järjestää hau-
dan hoito. 

Seurakuntayhtymän mukaan 
korkotuotot eivät ole riittäneet 
kattamaan hautojen hoidosta ai-
heutuneita kuluja ja lähestulkoon 
kaikkien ainaishoitosopimusten 
pääomatkin on yhtymän laskel-
mien mukaan jo käytetty.

Hallinto-oikeus ei pitänyt pe-
rustelua riittävänä. Sen mukaan 
laskelmat pitää perustaa hautain-
hoitorahaston todellisiin tuottoi-
hin ja varallisuuden käypiin ar-
vioihin.

Ainaishoitosopimuksia on teh-
ty Oulussa 1800-luvun loppupuo-
lelta 1970-luvulle saakka. Suurin 
osa ainaishoitohaudoista sijaitsee 
Intiön hautausmaalla

MINNA KOLISTAJA

A
rkisto / R

iitta H
irvo
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en

Ensimmäiset ilmoitukset ainaishoidon 
päättymisestä ilmestyivät haudoille 
keväällä 2014.
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1. Piet. 5: 5-11
Te kaikki: pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, 
sillä
      Jumala on ylpeitä vastaan,
      mutta nöyrille hän antaa armon.
    Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, 
niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää 
kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä 
hän pitää teistä huolen.
    Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. 
Teidän vastustajanne Saatana kulkee 
ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet 
voisi niellä. Vastustakaa häntä, uskossa 
lujina! Tiedättehän, että veljenne kaikkialla 
maailmassa joutuvat kokemaan samat 
kärsimykset.
    Kaiken armon Jumala on Kristuksessa 
Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen 
kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän 
itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa 
teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Aamen.

Luuk. 15: 1-10
Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen 
luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja 
lainopettajat sanoivat paheksuen: ”Tuo mies 
hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän 
kanssaan.”
    Silloin Jeesus esitti heille vertauksen:
    ”Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi 
niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai 
hän jättää ne yhdeksänkymmentäyhdeksän, 
lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes 
löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän 
nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin 
tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa 
ja sanoo heille: ’Iloitkaa kanssani! Minä löysin 
lampaani, joka oli kadoksissa.’ Minä sanon 
teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, 
joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän 
kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä 
hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen 
tarpeessa.
    Tai jos naisella on kymmenen hopearahaa 
ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai 
hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja 
etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan 
löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja 
naapurin naiset ja sanoo: ’Iloitkaa kanssani! 
Minä löysin rahan, jonka olin kadottanut.’ 
Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan 
enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee 
parannuksen.”

Jumalalta kadoksissa?
Jeesuksen vertaus kadonneesta lampaasta ja hopearahasta kertoo, että Jumalan luokse voi 
aina palata. Jumala myös itse etsii ja kaipaa joka ainoaa luotuaan ja iloitsee hänen löyty-
misestään. 

Mutta voiko ihminen olla niin kaukana Jumalasta, että Jumalan pitää häntä etsiä? Voiko 
Jumala kadottaa minut? 

Toissavuoden lokakuussa olimme nuorten kanssa keramiikkapajalla tekemässä savien-
keleitä. Kun teimme lähtöä, huomasin ristikaulakoruni kadonneen. Löysin ketjun vaat-
teistani, mutta ristiä en mistään. 

Koetin jäljittää jokaisen askeleeni ympäri pajaa ja lumen peittämää pihamaata. Lopulta 
ei auttanut muu kuin luovuttaa. 

Seurakuntatalolla seuloin vielä kerran auton takapenkin ja lattiatilan läpi, kunnes jou-
duin luopumaan siitäkin toivosta. Olin varma, etten näkisi ristiäni enää koskaan. 

Enkä nähnytkään koko pitkänä talvena. Olin jo aikalailla unohtanut kadonneen ristini, 
kunnes eräänä aurinkoisena toukokuun päivänä… 

Olin pitämässä rippikoulua partiokololla. Tauolla kipaisin pihan poikki toimistooni 
hakemaan iltapäivän opetusmateriaaleja. Vein tavarat kololle ja palasin sulkemaan auki 
jääneen oven. Silloin silmiini osui jotain kimaltavaa eteisen kuramaton alla. 

Menin lähemmäksi – enkä ollut uskoa silmiäni. Siinä se kimalsi kevätauringon luomassa 
valokeilassa: ristiriipukseni! Kadonnut ja jälleen löytynyt. Kaivoin heti kännykän esille ja 
otin kuvan. Tätä ei kyllä kukaan muuten uskoisi. 

On ihmeellistä, että risti oli koko ajan ollut siinä, ihan käteni ulottuvilla. Luulin kadot-
taneeni kalliin lahjani iäksi, mutta olin kävellyt sen yli lähes päivittäin. 

Tarvittiin vain vähän auringonvaloa oikealla hetkellä, että ihme tapahtuisi: näkymä-
tön tulisi näkyväksi. 

Silloin ymmärsin jotain: Ei Jumala minua kadota. Ei koskaan. 
Ei vaikka kulkisin maailman ääriin saakka ja peittäisin tarkoin jälkeni. Mutta Jumala 

ei heitä minua olalleen vasten tahtoani ja kanna kirkuvana ja potkivana. Hän jaksaa odot-
taa, että haluan itse tulla löydetyksi. 

Ja jonain päivänä – auringonsäteen osuessa sopivaan kohtaan – ihme tapahtuu. Näky-
mätön muuttuu näkyväksi ja huomaan: siinä Jumala on. Siinä ihan lähelläni. Siinä Hän 
on ollut koko ajan. 

KIRSI JUNNONAHO
Limingan seurakunnan 

nuorisotyönohjaaja

Sanan aika
Sunnuntai 12.6.2015
Psalmi: Ps. 32:1-2, 5-8
1. lukukappale: Jes. 57:15-19 (20-21)
2. lukukappale: 1. Piet. 5:5-11
Evankeliumi: Luuk. 15:1-10
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Kesä on täynnä romantiik-
kaa ja moni rakkaus syttyy 
yöttömien öiden aikaan. 
Aina yhteinen taival rak-

kaan kanssa ei kuitenkaan jatku 
päivien loppuun saakka. Vaikka 
rakkaus voi tuoda mukanaan pet-
tymyksiä, elämänkumppanin et-
siminen on ihmiselle luontaista.

– Kaikki haluavat kokea ihas-
tumisen ja rakastumisen, toteaa 
Oulun kaupungin perhepalvelun 
perhetyöntekijä Ville Pahkin.

Kysyimme häneltä ja City.fi-
sivuston Suhdeklinikallakin ih-
missuhdeopastusta antavalta 
Vantaan seurakuntien perheneu-
voja Paula Ruotsalaiselta vink-
kejä siihen, kuinka selvitä erosta 
mahdollisimman tasapainoisena. 

Molemmat ovat työnsä puo-
lesta tekemisissä elämänmuutos-
ten kourissa olevien pariskuntien 
kanssa. He ohjaavat myös eroryh-
miä, joissa eron kokeneet käyvät 
läpi tunteitaan. 

Vaikka rakkaus on ennen 
kaikkea tunne, järki on kuiten-
kin hyvä pitää mukana, kun löy-
tää itselleen parin. 

– Hyvässä suhteessa järki, tun-
ne ja intohimo ovat tasapainossa. 
Silloin se ihminen on aika oikea, 
luonnehtii Ruotsalainen.

Jos joku kolmesta ulottuvuu-
desta puuttuu kokonaan, silloin 
ei Ruotsalaisen mukaan ole kyse 
toimivasta suhteesta. 

Mies tulee 
jälkijunassa
Pahkinin ja Ruotsalaisen koke-
musten mukaan vakiintuneis-
sa suhteissa nainen on usein se, 
joka haluaa erota. Vaikka ero on 
aina mullistava juttu molemmille 
osapuolille, naisten aloitteellisuu-
desta johtuen miehet tulevat asian 
käsittelyssä jälkijunassa. 

– Miehelle ero tulee usein 
puun takaa. Myöhemmin vasta 
nähdään vihjeet, joita ei siinä het-
kessä ole ymmärtänyt, Ville Pah-
kin kertoo.

Usein naiset ovat pohtineet 
eroa pitkään. Mies lähtee käsitte-
lemään asiaa vasta sitten, kun ero 
on jo totta. 

Pahkinin mukaan miehet ha-
kevat tänä päivänä yhä enemmän 
apua erotilanteessa ja uskaltavat 
puhua myös tunnetasolla asioista. 
Miesten eroryhmissä omaa taus-
taa ja kokemuksia parisuhteesta 
pohditaan laajemminkin. 

– Meidän jokaisen käytökseen 
vaikuttaa sekin, onko omassa lap-
suuden perheessä halattu ja ovat-
ko omien vanhempien tunteet 
saaneet näkyä. Riitelemisen taito 
on mysteeri.

Ruotsalainen ja Pahkin ovat 
huomanneet vanhan sanonnan 
toisiaan täydentävistä vastakoh-
dista pitävän paikkansa, ainakin 
rakastumisvaiheessa. 

– Rakastumme usein niihin 
ominaisuuksiin, joita itsellämme 
ei ole. Pidemmän päälle alussa 
viehättäneet piirteet voivat alkaa 
rasittaa yhteiseloa, Pahkin kertoo. 

Viisasta olisikin tutustua toi-
seen rauhassa ja perustaa perhet-
tä vasta sen jälkeen, kun ihastu-
misvaihe on ohi. 

– Seurustelu voi jäädä ikään 
kuin kesken, kun lapsia alkaa tul-
la ja elämä muuttuu, pohtii Pah-
kin.

Jos rakastaa, 
ei tee pahaa toiselle
Kaikki parisuhteet eivät ole tasa-
painossa. 

Huonon rakkauden tai suhteen 
merkkejä ovat väkivalta, päihteet 
ja sairaalloinen mustasukkaisuus, 
luettelee Paula Ruotsalainen. Ne 
eivät helposti korjaannu eivätkä 
rakastamalla parane. 

– Jos tekojen ja sanojen ristirii-
ta on iso, se on selvä merkki sii-
tä, että jotain on pielessä. Rakka-
us ei ikinä tee pahaa toiselle, hän 
muistuttaa.

Pahkin on huomannut, et-
tä suhteessa voi olla alusta asti 
ongelmia, mutta silti mennään 
eteenpäin. Hän kannustaakin 
pohtimaan, mihin ollaan tyyty-
väisiä parisuhteessa. Usein suh-
teessa voidaan olla enemmän tot-
tumuksesta kuin tahdosta. 

– Osalle riittää turvallisuuden-
tunne ja tieto siitä, että joku on 
olemassa. 

Kun arki on hektistä ja sitä ele-
tään usein lasten kautta, loma-
aikoina suhteen ongelmat kir-
kastuvat, kun aikaa ei osata viet-
tää keskenään. Lomakausien jäl-
keen erohakemuksissa onkin sel-
keä piikki. 

Ville Pahkin on huomannut, 
että niin naisissa kuin miehissä 
osa on sellaisia, etteivät he osaa 
olla yksin. Uusi suhde voi tulla 
elämään muutaman kuukauden 
sisälläkin. 

– Toiset sitten käyvät rauhassa 
läpi, mikä meni vikaan, ja mik-
si tuli hylätyksi vaikka ei ole it-
se töppäillyt, kuten vaikkapa pet-
tänyt. 

Viha auttaa 
erosta eteenpäin
Ero on aina rankka elämänvaihe, 
tietää Paula Ruotsalainen. 

– Isoin homma eroamisessa 
on tunnetyöskentely. Esiin nou-
see monenlaisia tunteita, ne kaik-
ki pitäisi jaksaa kohdata ja käydä 
läpi.

Ero tuo mukanaan surua, vi-
haa ja syyllisyyttä. Usein myös 
rakkaus myllertää yhä tunteiden 
joukossa. 

– Suruvaiheessa mielessä ovat 
suhteen hyvät jutut ja muistot. 
Vihavaiheessa mielessä ovat ikä-
vät muistot. 

Viha antaa energiaa, mikä 
on hyvä asia. Silloin saa hoidet-
tua eron mukanaan tuomia käy-
tännön asioita. Viha auttaa myös 
asettamaan rajoja, esimerkiksi 
sille, miten ei salli enää itseään 
kohdeltavan.  

Ero on vaikea asia joka 
roolissa, eikä kaikkia sen 
merkityksiä edes ajattele 
erotessa. Silloin miettii 
vain eroa puolisosta, ei 
kaikkea sitä, mikä menee 
uusiksi arjessa.

Paula Ruotsalainen

Miten rakkauden voi sammuttaa?
 Ero on aina rankka kokemus,  mutta surusta ja vihasta pääsee yli, kun jaksaa elää ne läpi 
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Rauhan Tervehdyksen Kasvun Paikka 
-juttusarjassa pohditaan 
tärkeitä elämäntaitoja. 

Sarja ilmestyy noin kerran kuukaudessa.

Kasvun
PA IK K A

– On tärkeää, että viha pysyy 
rakentavana, eikä käänny kostok-
si tai vahingonteoksi, Ruotsalai-
nen painottaa.

Ville Pahkin on huomannut, 
että naisten on helpompi puhua 
asioista ystävilleen kuin miesten. 
Puhua kuitenkin kannattaisi. 

– Moni pyörittelee näitä asi-
oita omassa päässään, mutta tär-
keää olisi päästää ne ulos. Jos ei 
halua kuormittaa liikaa ystäviä, 
ammattiapu on paikallaan, Pau-
la Ruotsalainen jatkaa. 

Hänen vetämissään seurakun-
nan eroryhmissä suurin osa on 
naisia, sekä jätettyjä että jättäjiä 
tai sopueron kokeneita. 

– Ero on vaikea asia joka roo-
lissa, eikä kaikkia sen merkityk-
siä edes ajattele erotessa. Silloin 
miettii vain eroa puolisosta, ei 
kaikkea sitä, mikä menee uusik-
si arjessa.

Menetyksen tuskasta 
kauniiksi muistoksi
Jos mahdollista, entiselle rakas-
tetulle olisi hyvä jollain tapaa il-
maista tunteensa. Monelle jäte-
tylle jää pyörimään mieleen ky-
symys: Miksi? Siihen lähtijä ei 
usein anna vastausta. Ehkä vas-
taus ei ole selvä vielä hänellekään.

– Entiselle puolisolle voi ker-
ran ilmaista kiukkuaan, mut-
ta sitten on jatkettava eteenpäin, 
muuten viha kääntyy itseä vas-
taan ja muuttuu katkeruudek-
si. Kaikki fyysinen tekeminen on 
hyvä tapa purkaa vihaa, Ruotsa-
lainen toteaa. 

Tunteita voi käsitellä myös kir-
joittamisen, musiikin ja taiteen 
kautta – joko niistä nauttimalla 
tai itse tekemällä. Moni on saanut 
apua kirjoittamalla entiselle ra-
kastetulle erokirjeen, johon pur-
kaa kaikki pettymykset ja tunteet. 
Kirjettä ei tarvitse – eikä välttä-
mättä kannatakaan – lähettää, 
pelkästään sen tekeminen auttaa.

Paula Ruotsalainen toteaa, että 
tunteita ei voi hallita, mutta nii-
hin voi vaikuttaa. Omat ajatukset 
ja käyttäytyminen ovat avainase-
massa siinä, pystyykö sammutta-
maan rinnassa vielä kaihertavan 
rakkauden. 

Hyvien aikojen muistoissa vel-
lominen ei auta, kuten ei myös-
kään entisen kumppanin kyttää-
minen vaikkapa Facebookissa. 
Kun ryhtyy tietoisesti työsken-
telemään eteenpäin pääsemisek-
si, erosta aiheutuvan repivän tus-
kan pitäisi muuttua ajan myötä 
kauniiksi muistoksi. 

– Parhaassa tapauksessa enti-
selläkin rakkaudella on jollain ta-
paa aina paikka sydämessä, Ruot-
salainen toteaa. 
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Miten rakkauden voi sammuttaa?
 Ero on aina rankka kokemus,  mutta surusta ja vihasta pääsee yli, kun jaksaa elää ne läpi 

Ystävät 
auttavat 
yli erosta

Rauhan Tervehdys keräsi 
vinkkejä ja kokemuksia 

erotilanteista 

Eroa ajatellen on hyvä olla takaovi olemassa. 
On hyvä tiedostaa se, ettei mikään ole ikuista. 
Kannattaa hankkia oma koulutus, jotta pärjää 
myös yksin eikä ole toisesta riippuvainen. Jos 
laastarisuhde auttaa jaloilleen pääsyssä, niin 
sehän on ihan ok. Eihän sitä koskaan tiedä, 
vaikka siitäkin tulisi jotain enemmän.

Kahden nuoren äiti

Asiat on usein juuri niin kuin ne näyttävät ole-
van. Toista ei voi muuttaa eikä niin pidä ku-
vitella, liian paljon on toiveajattelua sen suh-
teen. 

Olen ollut pian kaksikymmentä vuotta yh-
dessä mieheni kanssa. Ihmisellä pitää olla omia 
ystäviä ja intressejä, ettei hukkaa itseään. Elä-
mään tarvitaan iloisia ihmisiä, mutta ei ole kui-
tenkaan kenenkään toisen vastuulla tehdä si-
nua onnelliseksi. Laastarisuhde voi nostaa itse-
tuntoa, mutta toiselle ei saa antaa vääriä luu-
loja, että kyse on vakavammastakin suhteesta.

Pirjo 40 vuotta

Heti avioeroni jälkeen tunteet vaihtelivat lai-
dasta laitaan. Välillä olisin halunnut rukoilla 
miestäni jäämään ja välillä olisin halunnut lyö-
dä häntä nokkaan. Tuntui kuin kaikki olisi pa-
haa unta. 

Erossa voi helposti tuntea itsensä huonok-
si ja riittämättömäksi. Jättäjä voi jopa koettaa 
lannistaa toista ja saada tuntemaan syyllisyyt-
tä siitä että on tullut jätetyksi.

Minulle ovat ystävät olleet se ykkösjuttu sel-
viämisessä, he ovat jaksaneet kuunnella.  Oma 
asenne on todella tärkeä. Pitää muistaa arvos-
taa ja rakastaa itseään ja ottaa apua vastaan 
eikä jäädä yksin. Olen käynyt myös seurakun-
nan Perhekeskuksessa sekä kriisikeskuksen ver-
taistukiryhmässä juttelemassa.

Merkkipäivät ovat kurjia, samoin se, ettei 
voi enää jakaa lapsen juttuja ja tekemisiä toi-
sen kanssa.

Vuosi sitten eronnut nainen

Olen eronnut kolmesta vakavasta suhtees-
ta elämäni aikana, ja jokaisella kerralla ero 
on tuntunut vaikealta asialta. Olen kuitenkin 
luonteeltani looginen ja sain erot perusteltua 
itselleni, että ne olivat paras mahdollinen rat-
kaisu. 

Yritin ratkaista suhteiden ongelmat, mutta 
jossain kohtaa jokaisen säkin pohja vain tulee 
eteen, eikä yhdessä olemiselle ole enää perus-
teita. Rakkauskin kuihtuu jatkuvien ongelmi-
en kanssa painiessa. 

Tärkein asia eron jälkeisessä elämässä ovat 
ystävät. Ilman ystäviäni olisi ollut paljon han-
kalampaa selvitä tunteiden ristiaallokoista. 
Uudet harrastukset auttoivat myös. Pahimmat 
hetket olivat niitä, jolloin ei ollut mitään te-
kemistä. Silloin sitä jotenkin onnistui epäile-
mään omia ratkaisuja, ja mietti olisiko sittenkin 
vielä voinut kaikesta huolimatta yrittää. Mut-
ta ajan kanssa nämäkin hetket ovat helpotta-
neet. Viihdyn sinkkuna hyvin, ystävät ovat täl-
lä hetkellä ne tärkeimmät ihmissuhteet joihin 
panostan.

Arska 34 vee

Laastarisuhde 
paikkaa itsetuntoa
Erossa naiseus ja mieheys saa 
usein kolauksen.  

– Jos eron jälkeen tuntuu, et-
tä on epäonnistunut, voi tulla 
parisuhdelukko eikä uskalla al-
kaa seurustelemaan, Ville Pah-
kin tietää. 

Uudelle rakkaudelle pitäisi an-
taa kuitenkin mahdollisuus. Pah-
kinin ja Ruotsalaisen mukaan 
niin sanotut laastarisuhteet ovat 
ymmärrettäviä. 

Laastarisuhteeksi kutsutaan 
suhdetta, johon lähdetään silloin 
kun eron käsittely on vielä kes-
ken eikä ole vielä halua sitoutua 
uudelleen. Usein laastarisuhteen 
koetaan hoitavan kolauksen kär-
sinyttä naiseutta tai miehisyyttä. 

– Toinen ihminen on paras 
lääke moneen asiaan, Paula Ruot-
salainen tiivistää. 

– Molempien osapuolien pi-
tää kuitenkin tietää, mistä on ky-
se. Jos toinen osapuoli odottaa jo-
tain muuta kuin kevyttä seurus-
telua, silloin se on vahingollista, 
hän jatkaa. 

Joskus rakkauden kohde voi 
olla jollain tavalla ”väärä”. 

– Rakkaus on aina senhetki-
nen tunne. Ei siis voi sanoa, et-
tä olisi rakastunut väärään ihmi-
seen. Voi kuitenkin miettiä, on-
ko rakkaus minun silmissäni vai 
ympäristön silmissä kielletty, Vil-
le Pahkin pohtii.

Paula Ruotsalainen muistut-
taa, että rakkaus ei ole koskaan 
väärin, mutta elämäntilanne voi 
olla väärä, jos toinen on esimer-
kiksi varattu. 

Ihastumisesta voi kuitenkin 
oppia jotain: mitä näin ihmises-
sä, johon ihastuin? Mitä kaipaan 
elämässäni? 

Seuraava rakkaus voi olla jo 
nurkan takana.

– Onneksi on niin, että on ole-
massa useita oikeita, Ruotsalai-
nen toteaa. 

ELSI SALOVAARA
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Kesäkahvilat avoinna koko kesän
Menot Oulun seurakunnissa 9.–23.6.2016

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 17, 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
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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 
 Katriina Sipilä, p. 050 4305 178
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. 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
   Johanna Kari, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Julius Oliver 
Haapala, Paulus Kristian Ku-
jala, Veera Roosa Maria Haa-
pala, Aapo Eemil Hämäläi-
nen, Paavo Ulfur Ilmari Isola, 
Aku Jarmo Juhani Timonen.
Haukipudas: Santeri Tenho 
Säävälä, Roosa Maija-Aliisa 
Kurkela, Eetu Tapio Alatalo, 
Lilja Cecilia Josefina Ollikai-
nen, Vertti Eemeli Manninen, 
Saimi Inkeri Väänänen, Nik-
las Eino Olavi Kyllönen, Ren-
ne Kristian Karttunen, Noora 
Emilia Haahtikari, Pilvi Tere-
sia Huhtala, Patrik Aleksan-
teri Luokkanen, Patrik Valt-
teri Niemelä.
Karjasilta: Siiri Selja Eveliina 
Kaikkonen, Olivia Iida Kaa-
rina Laitila, Saga Sofia Lam-
berg, Aleksander Arvo Kus-
taa Mehtälä, Kaapo Eeme-

Leikkaa talteen!

Oulun seurakun-
tien kesäkahvilat 
ovat avanneet jäl-
leen ovensa. 

Tuomiokirkon Ca-
fe Krypta (Isokatu 6) on 
avoinna maanantaista tors-
taihin kello 10–19 ja per-
jantaisin kello 10–15. 

Koskelan kesäkahvila 
(Koskelan seurakuntakoti, 
Koskelantie 86) on avoin-
na maanantaista torstaihin 
kello 10–15. 

Molemmat kahvilat 
työllistävät kesäksi useita 
nuoria. Esimerkiksi Cafe 
Kryptassa ja tuomiokirkos-
sa työskentelee kesän aika-
na yhteensä noin 20 nuorta.

Kahviloissa on päivit-
täin tarjolla tuoretta ma-
keaa ja suolaista syötävää. 
Lisäksi molempien kahvi-
loiden yhteydessä myydään 
käsitöitä.

Tuomiokirkon kahvi-
la on avoinna 12.8. saakka, 
Koskela 28.7. saakka.

 
Herkkuhetkiä 
hyvään tarkoitukseen 
Cafe Krypta ja sen tiloissa 
toimiva pieni käsityöpuoti 
sijaitsevat Oulun tuomio-
kirkon sydämessä, alttarin 

ja naisten asemaa lähetys-
maissa.

Koskelan seurakuntako-
din kartanomiljöössä kah-
vilan anteja voi nauttia si-
sällä tai ulkona puutar-
hassa. Pihan aitassa toimii 
nuorten kesäkirppis. 

Kesäkahvilan ja käsityö-
myynnin tuotto menee lä-
hetystyöhön Etiopian nä-
länhädän torjumiseen. 
Nuorten kirpputorin tuot-
to käytetään Tuiran seu-
rakunnan missionuorten 
opinto- ja lähetysmatkaan. 

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

alla. Käynti kahvilaan on 
Isonkadun puolelta. 

Tuotolla rakennetaan 
pikkukirkko tuomiokir-
kon kirkkotarhaan sekä tu-
etaan lasten koulunkäyntiä 

Poutasäällä 
kahvit voi nauttia 
kirkkotarhassa 
pilvikirsikkapuiden 
katveessa. 

li Mertala, Kaapo Marius 
Määttä, Isla Maria Ilona Oi-
karainen, Aada Sofia Paka-
nen, Lenni Matias Pohto, Riia 
Irja Maritta Sarajärvi, Adele 
Emilia Ahlskog, Aatu Oskari 
Aunio, Kasper Ilmari Juola, 
Enni Ilona Kallio, Neea Sofia 
Lehti, Pinja Karoliina Petäjä-
kangas, Veini Armas Pihlaja, 
Ruben Aale Aleksanteri Rei-
nikainen, Amanda Elise Inke-
ri Savela.
Kiiminki: Mila Elena Tuulia 
Piri, Lilian Adelia Salmela, Ee-
li Oliver Aitto-oja, Eetu Pek-
ka Johannes Huhtala, Neea-
Olivia Ilo, Liliana Aili Adelia 
da Conceição, Iina Helli Ka-
roliina Kaunismaa.
Oulujoki: Rasmus Miikka Jo-
kikokko, Kaarlo Aleksanteri 
Koskenniemi, Nayyef Yaseen 
Nayyef, Milka Anna Valpuri 
Pitkänen, Aava Mariel Puos-

kari, Alva Maria Rontti, He-
linä Irja Maria Hiltula, Shok-
han Hussein, Karwan Ja-
lal Ali, Loviisa Elmi Vanamo 
Kaarlejärvi, Zagros Karwan 
Jalal, Shanga Karwan Ja-
lal, Aleksander Onni Albert 
Kolmonen, Helga Adalmiina 
Mustonen, Fiona Amanda 
Nesbitt, Justus Asko Johan-
nes Paaso, Eedit Olivia Pyl-
käs, Hertta Matilda Annik-
ki Tauriainen, Joonas Mika-
el Verronen.
Oulunsalo: Santtu Veikka Ta-
pio Heinonen, Ruuben Alek-
sander Koskelo, Venla Viola 
Martiskainen, Emil Aleksan-
der Kivirinta, Teemu-Ilmari 
Mikael Niemi, Janna Helee-
na Peltoniemi.
Tuira: Nooa Oskari Hannu-
la, Eevi Edith Sofia Heikki-
lä, Max Mikael Juhani Jaska-
ri, Leona Valeria Kaikkonen, 

Aino Tuulia Meripaasi, Aar-
re Taito Ilmari Nissilä, Wilmer 
Ensio Artur Orava, Matilda 
Aava Amelie Toivanen, Julius 
Kaarlo Alfred Tuomi, Leo Erik 
Alahuhta, Lilli Helinä Antti-
la, Nooa Emil Brockman, Lii-
nus Benjamin Hallikainen, El-
li Matleena Heinonen, Vilma 
Vanessa Honkanen, Aman-
da Iina Emilia Jaakkola, Pep-
pi Aino Mirjami Kanniainen, 
Nooa Lenni Olavi Lyytikäi-
nen, Vilja Aili Annikki Mikko-
nen, Inna Leonoora Pankova, 
Essi Maaria Romppainen, Aa-
tu Jaakko Tapani Ruonakan-
gas.

Vihityt
Tuomiokirkko: Eerik Mika-
el Uusi-Illikainen ja Ulla Ilo-
na Noponen, Jeremias Pette-
ri Sassi ja Laura Anneli Nis-
kasaari.

AVIOLIITTOKOULU
lauantaina 11.6. kello 10–16 Hietasaaren leirikeskuksessa.

Avioliittoon aikoville hyväntahtoinen koulutuspäivä. 
Tukea rakkauden ylläpitämiseen ja yleisten kipupisteiden hoitamiseen. 
Koulutuspäivä on maksuton! Lisätiedot: www.romuromantiikkaa.fi.

Ilmoittautumiset sähköpostilla (myös mahdolliset ruoka-aine allergiat): 
info@romuromantiikkaa.fi.

Kahvia myös Karjasillalla 
ja Haukiputaalla
Karjasillan kirkon (Noke-
lantie 39) pihalle avautuu 
Kesäkahvila Keto keski-
viikkona 15.6. sekä torstai-
sin 23.6., 30.6. ja 21.7. kel-
lo 14–18. 

Haukiputaan Wirk-
kulassa  (Kirkkotie 10) ke-
säkahvila avaa ovensa tiis-
taina 14.6. ja on avoinna 
tiistaista perjantaihin kel-
lo 12–15 aina 5.8. saakka.

Cafe Kryptan pihalla nautitaan kahvihetkistä 12. elokuuta saakka.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Varttihartaus 
torstaisin 9.6., 16.6. ja 
23.6. klo 18–18.15 Oulun 
tuomiokirkossa. 
Kesävartti kirkon rau-
hassa. Kesäiset hartaus-
hetket ovat tuomio-
kirkkoseurakunnan kir-
konisäntien pitämiä. 

Opastettu 
kirkkokierros 
ma 13.6. ja 20.6. 
klo 18–18.30 
Oulun tuomiokirkossa. 
Kesäoppaat esittelevät 
kirkkoa ja sen historiaa. 

Messu su 12.6. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Anu 
Ojala ja avustaa Anna-Mari 
Heikkinen. Kanttorina Péter 
Marosvári.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10, Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Ari-Pekka Metso, 
saarna Mari Flink ja avustaa 
Salla Autere.
Sanajumalanpalvelus la 
25.6. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Salla Aute-
re ja avustaa Ari-Pekka Met-
so. Kanttorina Henna-Mari 
Sivula.
Messu su 26.6. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa Sal-
la Autere. Kanttorina Henna-
Mari Sivula.

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

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa  ma 13.6. 

Nuorten aikuisten peli- ja nuotioilta 
torstaisin klo 18–21 (11.8. asti) Hietasaaren leiri-

keskuksessa. Mahdollisuus saunomiseen ja uintiin. 
Eväät ja hartaus seurakunnan puolesta. 

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Communion Service on Sun 12th June at 4 p.m. 
on St. Luke’s Chapel. Englanninkielinen messu (saarna 
myös suomeksi) su 12.6. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Kansainvälisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen.
Weekly gathering for international people.
Englanninkielinen kesähartaus joka sunnuntai 19.6.–
14.8. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Summer devotion in English every Sun at 4 pm in St. Luke’s 
Chapel. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Kesäperhekerhot
9.6. klo 10–11.30 Keskustan srk-talo
7.7. klo 10–11.30 Heinätorin srk-talo 

Kesäperhekerho on lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka, johon lapsi tulee yhdessä 
huoltajansa kanssa. Kerho alkaa yhteisellä 

hartaushetkellä, jonka jälkeen juodaan kahvit ja 
mehut, askarrellaan ja leikitään. Päätämme kerhon 

aikuisten ja lasten yhteisellä laulu/lorutuokiolla. 

ja 20.6. klo 9–11 puhelimit-
se 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä Keskustan srk-
talossa.

Muistisairaille 
etsitään laulavia ystäviä
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaa-
ehtoisia muistisairaiden tueksi. Laulavaksi ystäväksi voi 
lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, joka haluaa palvel-
la muistisairaita laulun ja musiikin avulla.

Tehtävään annetaan koulutus maanantaina 12.9. klo 
18–19 Keskustan seurakuntatalossa Isokatu 17, 2. krs.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös jo mukana olevat 
laulajat.

Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta osoitteessa 
www.vapaaehtoistyo.fi, Markku Palosaarelle, p. 044 316 
1420, tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
diakoniatyöntekijä   Maija Sivula, p. 044 7453 853
Tuomiokirkkoseurakunta: 
diakoniatyöntekijä Kirsi Karppinen, p. 040 5747 181
Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Mikkonen, p. 040 7235 880
Karjasillan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 5747 157

A
rkisto

i / San
n

a Tu
ru

n
en

Rauhan Tervehdys 
ilmestyy 

kesällä harvemmin.
Ilmestymispäivät 

ovat 23.6., 
14.7., 4.8. ja  18.8.

Ekumeeninen kylvön siunaaminen
sunnuntaina 12.6. klo 13
Eerolan tilalla, Haukiputaalla
Hämeenjärventie 541.
Toimittavat Veijo Koivula ja Marko Patronen.
Tervetuloa!

Ekumeeninen rukoushetki
keskiviikkona 15.6. klo 18
Oulun tuomiokirkossa.
Rukoushetkessä ovat mukana 
Muurmanskin piispa metropo-
liitta Simon, Oulun hiippakun-
nan piispa Samuel Salmi ja Ou-
lun ortodoksisen hiippakunnan 
piispa metropoliitta Elia.

Metropoliitta Simon vierailee 
Oulussa 14.–16.6. Ekumeeninen rukoushetki 
on osa metropoliitan vierailuohjelmaa.

Karjasilta: Tero Antti Ola-
vi Määttä ja Hanna Pauliina 
Ylitolva, Kalevi Sakari Pyy-
kölä ja Ritva Helena Jauhiai-
nen, Topi Oskari Pyykkönen 
ja Veera Helena Immonen, 
Jere Juha-Erkki Reinikainen 
ja Susanna Kristiina Pöykiö, 
Kari Mikael Korhonen ja Kai-
ja Hellevi Väisänen.
Oulujoki: Sasu Emil Keto ja 
Nelli Suvi Susanne Niinistö, 
Heikki Johannes Pelttari ja 
Jenni Pirita Pieti, Tomi Kristi-
an Päivärinta ja Elina Karolii-
na Leppänen.
Tuira: Vili Arvo Henrik Lämsä 
ja Teresa Anna-Leena Harju-
la, Sami Antero Kortelainen 
ja Riitta Elina Anttila, Jonas 
Mikael Dahlström ja Viivi 
Annu Jurvelin, Tuomas An-
tero Kangastalo ja Eeva Mai-
ja Anneli Laukkanen,  Jussi 
Pekka Matias Kokko ja Emi-
lia Sofia Irmeli Kuusela, Jan-
ne Juhani Anttila ja Laura 
Elina Raitala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Elma Mar-
jatta Jokisalo 93, Reijo Uo-
levi Lahti 77, Vieno Elsa Lap-
palainen 94, Eliisa Hely Mar-
ketta Nykänen 83, Olli Tapa-
ni Ravaska 70, Urho Johan-
nes Blomberg 80, Viljo Kas-
peri Karvonen 86, Aino An-
na-Liisa Salo 89, Sirkka Unel-
ma Sumén 89.
Haukipudas: Veikko Henrik 
Ruotanen 89, Anna Liisa Ko-
sunen 84, Ilkka Kullervo Ve-
sala 32.

Karjasilta: Martti Johannes 
Hiltunen 92, Rauno Kalervo 
Musta 74, Sirkka Liisa Pekka-
la 80, Hilja Paula Annikki Val-
li 90, Pentti Ilmari Yletyinen 
79, Paavo Heikki Haapasaa-
ri 78, Aura Katariina Marikai-
nen 82, Veikko Johannes Ta-
kalo 89.
Kiiminki: Matti Einari Au-
tio 66.
Oulujoki: Elsa Annikki Kes-
ti 86, Alma Ester Kostama 
91, Kaarlo Valto Malinen 81, 
Seppo Mauno Tauriainen 68, 
Anna-Auli Holappa 92, Fan-
ni Katariina Kokko 93, Jorma 
Toivo Kalevi Sallanko 87.
Oulunsalo: Alma Ester Kos-
tama 91, Pirkko-Liisa Aino Es-
teri Rantapelkonen 73.
Tuira: Brita Anneli Granat 
70, Aino Emilia Heikkinen 93, 
Seppo Kaarlo Mustonen 87, 
Aili Naskali 93, Teuvo Tapani 
Tulinen 66, Liisa Kaarina Ala-
aho 87, Onni Aarre Kalervo 
Kainulainen 57, Aarre Esa 
Uolevi Kansanniva 67, Helmi 
Suoharju 79, Hilkka Orvokki 
Uimonen 91.

Suvivirsipäivässä tehdyn 
Tuomiokirkkotietokilpailun 
oikeat vastaukset

•  Kotiseurakuntamme on ollut itsenäinen 411 
vuotta.

•  Tuomiokirkkoseurakunta on suuruudeltaan 19,1 
neliökilometriä.

•  Tuomiokirkkoseurakunnalla on ollut 12 
tuomiorovastia (vuodesta 1900 lähtien).

•  Pääkirkkomme nimi ennen tuomiokirkoksi tuloa 
oli Sofia Magdalena.

•  Vuosien saatossa kirkkosalia on uudistettu 
useita kertoja. Oulun palon jälkeen (1822) kirkko 
valmistui 1831. Tämänpäiväinen kirkon sisäosien 
ulkoasu on kuudes, vuodelta 1906.

•  Jos pappi alttarilla aivastaa, perimmäisessä 
penkissä oleva kuulee sen 0,15 sekunnin kuluttua. 
Jos papilla on mikrofoni, aivastuksen kuulee heti.

•  Tuomiokirkon eri esineissä tai kuvissa on 
nähtävissä neljä pääkalloa.

•  Yhdessäkään jumalanpalveluksessa et näe 
alttariliinoissa tai työntekijöiden stoolissa 
oranssia väriä.

•  Kirkon tornissa on viisi kelloa.
•  Eräs seurakuntamme työntekijä haluaa itseään 

kutsuttavan Monoksi.
•  Kanttorimme Péter Marosvári on syntyjään 

unkarilainen.
•  Kirkon taideaarteista arvokkain on Messeniuksen 

muotokuva vuodelta 1611. Messenius oli tunnettu 
ruotsalainen historioitsija.

•  Nuorisotyönohjaajaa voi toisella nimellä kutsua 
myös katekeetaksi.

•  Tuomiokirkkoseurakunnassa työskentelee 
yhteensä 27 pappia, kanttoria, diakonia, 
nuorisotyönohjaajaa, lastenohjaajaa, 
seurakuntasihteeriä, seurakuntamestaria ja 
lähetyssihteriä. 

• Urpo Luokkala on paitsi seurakunnan pappi, 
myös puutarha-ammatilainen.
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25 vuotta

Lapsille ja
lapsiperheille

Perinteisiä lasten kesäker-
hoja järjestetään Kiimingissä 
Kirkkopirtillä ja Jäälissä Jää-
lin kappelilla. Kesäkerhoon 
ei tarvitse ilmoittautua en-
nakkoon, vaan ilmoittautu-
minen tapahtuu paikanpääl-

Menot Oulun seurakunnissa 9.–23.6.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 12.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Jii-Pee Nyyssö-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Rii-
na Moilanen ja Jii-Pee Nyys-
sönen, kanttorina Sari Wallin

Apua ja tukea
tarvitseville

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 12.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, avustaa Leena Brock-
man. Messudiakonina Katri 
Haapakorva. Kanttorina Ee-
va Holappa. Musiikkiavus-
tajana sopraano Petra Ris-
sanen. Radiointi Radio Dei 
106,9 MHz. Messun jälkeen 
pystykahvit kirkossa.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Mustakallio, avustaa 
Jaakko Tuisku. Messudiako-
nina Tarja Kainulainen. Kant-
torina Hannu Niemelä. Kon-
firmoitavana kesäripari 1. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.6. klo 12.30 Isoniemen lei-
rikeskuksessa, toimittaa Lee-
na Brockman.

Musiikkitilaisuudet
Kesäillan sävelhartaus to 
23.6. klo 20 kirkossa. Vas-
kikvartetti Owla: Arja Olli-
la trumpetti ja flyygelitor-
vi, Sauli Orbinski käyrätorvi, 
Markus Lankinen pasuuna ja 
Juha Pisto tuuba. Iltahartaus 
Jari Flink. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 €. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkouluhetki leikkipuis-
toissa to 9.6. klo 10 Allihaas-
sa. Säävaraus.

Muut menot
Nuotioilta ke 22.6. klo 18 Jo-
kelan koululla, Pyhtisenmut-
ka 7. Kokoonnutaan yhteen 

lä lasta tuotaessa ja toiminta 
on maksutonta. Kesäkerho 
toimii (arkipäivisin) 6.–16.6. 
välisenä aikana Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin kappelilla. Tällä 
aikavälillä voitte valita joko 
aamu- tai iltapäivän ryhmän. 
Aamupäivän ryhmä kokoon-
tuu klo 9–11.30 ja iltapäivän 
ryhmä klo 12.30–15. Kesäker-

iltakahville ja makkaranpais-
toon, laulamaan ja hiljenty-
mään kesäisenä iltana. Va-
rustautuminen sään mukai-
sesti. Mukaan voi ottaa myös 
oman retkijakkaran. Seura-
kunnan työntekijöistä mu-
kana Jari Flink, Minna Simi-
lä ja Hannu Niemelä.

Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 12.6. klo 16 
ry:llä, seurat su 19.6. klo 16 
ry:llä. Kello: seurat su 19.6. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: seurat 
su 12.6. klo 18 ry:llä, seurat 
su 19.6. klo 18 ry:llä.

Haukiputaan kirkko on 
tiekirkko ja avoinna yleisölle 

6.6.–26.8. maanantaista perjantaihin 
klo 10–18, jolloin myös kirkon 

opas on paikalla.

HEINÄKUUSSA 2016
KESKIVIIKKOISIN KLO 19

RIPPIKOULULAULUJA KESÄILLASSA
ke 6.7. Jäälin kappeli
Mukana musisoimassa oman seurakunnan nuoria

URKUKONSERTTI CHRISTIAN AHLSKOG
ke 13.7. Kiimingin seurakuntatalo
Konsertin säveltäjänimiä:  
Wolfgang Amadeus Mozart,  
Oskar Merikanto, Gabriel Pierné,  
Max Reger, Johann Sebastian Bach.
Iltahartaus Pauli Niemelä

VANHOJEN KOULULAULUJEN ILTA
ke 20.7. Kiimingin seurakuntatalo
Tilaisuudessa runoja lausuu Hilkka Patja
säestäjänä Sari Wallin.
Iltahartaus Seija Helomaa 

OULUN NMKYN VASKIVEIKOT
ke 27.7. Kiimingin seurakuntatalo
Iltahartaus Pentti Jokikokko

Kesämusiikit Juttunurkan kesäkahvila 
avoinna ke 15.6. klo 13–14.30 
Jäälin kappelilla 
(käynti takaovesta). 
Tervetuloa vaihtamaan 
kesäkuulumiset 
kahvikupposen ääressä! 

Kiimingin 
kirkko on

tiekirkkona 
avoinna 

ma-pe 27.6. – 31.7.
klo 12-18. 

hoon voivat osallistua lapset, 
jotka ovat syntyneet vuosina 
2009–2012.  Omat eväät mu-
kaan.  Toiminnasta vastaavat 
seurakunnan lastenohjaajat 
sekä nuoret avustajat.  Ky-
selyihin vastaavat lastenoh-
jaajat, p. 040 7431 902 / Kirk-
kopirtti) ja p. 0400 835 374 / 
Jäälin kappeli).  

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 12.6. klo 
17 seurat ry:llä, Kari Kainua.
Su 19.6. klo 17 seurat ry:llä, 
Pauli Niemelä. 
Kirkkoherra Pauli Niemelä 
lomalla 13.6.–3.7.2016, vs. 
kirkkoherra Miia Seppänen.

kesällä torstaisin klo 20 juhannukselta elokuun lop-
puun Haukiputaan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. 

23.6. kirkossa, Vaskikvartetti Owla: Arja Ollila trum-
petti ja flyygelitorvi, Sauli Orbinski käyrätorvi, 
Markus Lankinen pasuuna ja Juha Pisto tuuba. 
Iltahartaus Jari Flink. 

30.6. kirkossa, Jousitrio: Mikk Murdvee viulu, Johan-
na Leponiemi alttoviulu ja Heidi Peltoniemi sel-
lo. Iltahartaus Martti Heinonen.   

7.7. kirkossa, Pauliina Hyry urut. Iltahartaus pastori 
Anu Ojala.

14.7. kirkossa, MeNaiset-lauluyhtye: Anna-Kaisa Lie-
des, Eila Hartikainen, Maari Kallberg, Anneli 
Kont-Rahtola, Sirkka Kosonen ja Outi Pulkkinen. 
Iltahartaus Pekka Mustakallio.  

21.7. srk-keskuksessa, Henna-Mari Sivula sopraano ja 
Miikka Lehtoaho piano ja urut. Iltahartaus Jaak-
ko Tuisku.

28.7. kirkossa, Oulu Consort. Iltahartaus Leena Brock-
man.

4.8. srk-keskuksessa, Tomi Punkeri baritoni ja Laura 
Rahko piano. Iltahartaus Jari Flink.

11.8. srk-keskuksessa, Lauluyhtye Heliä. Iltahartaus 
Sami Puolitaival.

18.8. srk-keskuksessa, Naiskuoro D’amen, johtaa Tom-
mi Hekkala. Iltahartaus pastori Maria Hekkanen.

25.8. srk-keskuksessa, Oulujoen Kirkon Kamarikuoro 
Gaudiate, johtaa Lauri Nurkkala. Iltahartaus ro-
vasti Jaakko Kaltakari.

Tilaisuuksiin vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. 

Saunavastoja
Seurakunnan nuorten Afrikan matkaryhmä kokoaa 
varoja reissua varten. Myymme perinteisiä 
saunavastoja 5 euron kappalehintaan. 
Tilaa vastasi etukäteen 14.6. mennessä 
sähköpostitse evl.missio.kiiminki@gmail.com. 
Tilatut vastat voi noutaa Suvelan leirikeskuksesta 
(Pasontie 40) to 16.6. klo 16–18 välillä. 
Lisätietoja Seija Helomaa, p. 040 5793 245. 

Kesäkahvila 
tiistaista perjantaihin 
14.6.–5.8. klo 12–15 Wirkkulassa. 
Lähetystyön hyväksi.  
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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

Eläkeläisten kesäkerhot 2016
Kesäkuussa  
Pyhän Andreaan kirkko to 9.6. klo 12–13.30 
Kastellin kirkko to 16.6. klo 13–14.30
Karjasillan kirkko to 23.6. klo 13–14.30

Heinäkuussa
Maikkulan kappeli ma 4.7. klo 12–13.30
Pyhän Andreaan kirkko to 14.7. klo 12–13.30
Kastellin kirkko to 21.7. klo 13–14.30
Karjasillan kirkko to 28.7. klo 13–14.30

Kesäillan musiikkia 
klavikordilla 
to 16.6. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Korealainen Esther Yae Ji Kim sekä Anna 
Maria McElwain Kuopiosta esiintyvät yk-
sin ja yhdessä. 
Tervetuloa kuuntelemaan vivahteikkaasti 
ja rauhoittavasti soivaa historiallista instru-
menttia, klavikordia. Klavikordi on koske-
tinsoitin, jonka ääni muistuttaa akustisen 
kitaran ääntä. Aikana ennen pianoa se oli 
yleisin kotisoitin. Muun muassa J.S. Bachin 
nykyään pianosävellyksinä tunnetut teok-
set on alunperin sävelletty juuri klavikordil-

le. Konsertissa kuullaan mm. 
L. van Beethovenin ja W.A. 
Mozartin musiikkia. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy, 
ohjelmamaksu on 5 €.

Hengelliset tilaisuudet
Arabiankielinen hartaus su 
12.6. ja su 19.6. klo 14, Kau-
kovainion kappeli. 
Raamattupiiri ke 15.6. ja ke 
29.6. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Herännäisseurat su 12.6. klo 
15, Karjasillan kirkko.
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat Karjasillan kirkko su 3.7. 
klo 15 Karjasillan kirkko.

Eläkeläisten leiripäivä
tiistaina 9.8. klo 8.30–15 Hietasaaressa. 

Leiripäivän hinta on 20 € 

ja se maksetaan leiripäi-

vän aikana. Hintaan si-

sältyvät kuljetukset, aa-

mupala, lounas ja päi-

väkahvi. Leiripäivään il-

moittautuminen per-

jantaihin 1.7. mennes-

sä Anu Kontiolle p. 040 

5747 162. 
Linja-auto aikataulu ja reitti: 7.30 Kaakkurin City-

marketin R-kioskin puoleinen parkkipaikka, 7.40 

Maikkulan kappelin piha, 7.50 Kastellin kirkon edes-

tä, 8.00 Kaukovainion kappelin edestä, 8.10 Karjasil-

lan kirkon edestä, 8.15 Madetojansalin pysäkki (Ca-

ritaksen lähellä).

Leiripäivässä mukana diakonissat Päivi Rahja ja 

Anu Kontio. Tulethan sinäkin!

Syksyllä 2016
kesälukemistoa syksyn kirjallisuuspiiriä varten

24.8.  Jukka Viikilä: Akvarelleja Engelin kaupungista
 Pauliina Vanhatalo: Pitkä valotusaika
21.9.  Juha Itkonen: Anna minun rakastaa enemmän
 Laura Honkasalo: Perillä kello kuusi
19.10. Jevgeni Vodolazkin: Arsenin neljä elämää
 Milja Kaunisto: Kalmantanssi
23.11. Laurence Sterne: Tristram Shandy – elämä ja  
 mielipiteet TAI
 Joël Dicker: Totuus Harry Quebertin tapauksesta
14.12. Eeva Joenpelto: Vetää kaikista ovista
 Helena Ruuska: Eeva Joenpelto. Elämän kirjailija

 Soi sooloBach! -konsertti 
torstaina 30.6. klo 17.30 Karjasillan kirkossa.
Limingan musiikkiviikot 50 vuotta, juhlakesän musiik-
kimomentti.  Musiikkiviikkojen oppilaat ja opettajat 
esiintyvät. Tilaisuuden kesto on noin tunti. Vapaa pää-
sy, ohjelma 10 €. Limingan musiikkiviikkojen juhlake-
sän 2016 toiminnan hyväksi.

Juhannuspäivän karkelot
la 25.6. klo 13 Karjasillan kirkko

Juhannuspäivää juhlitaan yhdessä Karjasillan kir-
kolla. Ohjelma alkaa messulla klo 13, jonka jälkeen 
ohjelmassa on muun muassa juhannustytön ja -po-
jan seppelöinti, juhannusruusujen jako, yhteislaulu-
ja, malja ja oodi kesälle sekä pieniä kilpailuja. Säi-
den salliessa vietämme messua ja karkeloita kirkon 
pihamaalla, joten mukaan voi silloin varata oman 
huovan tai istuinalusen. Tarjolla on perinteiseen ta-
paan juhannuspäivän kirkkokahvit. 

Kesäkahvila 
Keto
Karjasillan kirkon 
pihalla klo 14–18 
ke 15.6., to 23.6., 
to 30.6. ja to 21.7.

Vietä virkistävä kah-
vihetki yhdessä papin 
kanssa rupatellen tai 
vaihda kuulumisia tois-
ten kanssa. Kesäkahvila 
Keto on avoinna neljä-
nä kesäpäivänä. Kahvin 
ja teen lisäksi tarjolla 
yhden euron hintaisia 
makeita ja suolaisia ma-
kupaloja. Kahvila liittyy 
osana Karjasillan kau-
punkiviljelyä. Kahvilan 
tuotto menee lähetys-
työlle. Sateen sattuessa 
kahvila on avoinna kir-
kon seurakuntasalissa. 

Jumalanpalvelukset

Konfirmaatiomessu su 12.6. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustavat Maija Hyvönen 
ja Tiina Siloaho, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Konfirmaatio 
päiväkoulu 2. 
Messu su 12.6. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Liisa Karkulehto, kanttorina 
Ilkka Järviö. 
Kolehti radiolähetystyölle Intiassa, Medialähetysjärjestö 
Sanansaattajien kautta. 

Konfirmaatiomessu su 19.6. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustaa Jenni 
Koskenkorva, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Konfirmaatio 
Karjasilta 3. Radiointi radio Dei.
Messu su 19.6. klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Maija 
Hyvönen, avustaa Mirjami Dutton, kanttorina Pauliina 
Stenudd.
Messu su 19.6. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa 
Maija Hyvönen, avustaa Satu Kreivi-Palosaari, kanttorina 
Pauliina Stenudd.
Konfirmaatiomessu su 19.6. klo 14, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustaa Jenni 
Koskenkorva, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Konfirmaatio 
Karjasilta 4. 
Kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme 
tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirkkohallituksen kautta.

Kirkko lähelläsi 
verkossa

Karjasillan kirkon juma-
lanpalvelukset kuultavis-
sa nettiradiossa www.ou-
lunseurakunnat.fi/verk-
kokirkko.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 12.6. klo 10 Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, avustaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Messu su 12.6. klo 12 Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. 
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 10 Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 13 Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 19.6. klo 10 Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Satu Saarinen, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 
Messu su 19.6. klo 12 Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.6. klo 10 Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Terttu Laaksonen, 
kanttorina Jaakko Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 19.6. 
klo 12 Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Terttu Laaksonen, 
kanttorina Jaakko Rahko. 
Juhannusaaton hartaus pe 
24.6. klo 17.30 Turkansaa-
ren kirkko. Toimittaa Heik-
ki Pesämaa, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Messu juhannuspäivänä la 
25.6. klo 10 Hintan seura-
kuntatalo. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, avustaa Heik-
ki Pesämaa, kanttorina Lau-

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 
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. 
Seurakuntamestari 
p. 040 522 0252

Menot Oulun seurakunnissa 9.–23.6.2016

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 10 Oulunsalon kirkko. 
Toimittaa Päivi Liiti, avustaa 
Jussi Saviharju ja Anne Hiltu-
nen, kanttori Anna-Kaisa Pit-
känen, päiväkoulu. 
Kyläkamarin kevätkauden 
päättäjäiset ma 13.6. klo 11 
Pysäkillä. Ks. ilmoitus.
Hartaus ke 15.6. klo 13.30 
Salonkartano, Riitta Mar-
kus-Wikstedt, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. 
Messu su 19.6. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Päi-
vi Liiti, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara, radio Pooki, 
kirkkoväärti Jorma Uusi-Illi-
kainen. 
Hartaus ke 22.6. klo 13.30 
Salonkartano, Anne Hiltu-
nen, Anna-Kaisa Pitkänen.
Seurakuntakerho on jäänyt 
kesätauolle ja jatkaa taas  to 
1.9.

Lapsille ja
lapsiperheille

Kesäkerho v. 2010–2012 syn-
tyneille lapsille pe 10.6. klo 
9–11.30, ti 14.6. klo 12.30–15 ja 
pe 17.6. klo 9–11.30 seurakun-

Messu su 26.6. klo 10 Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarna Heik-
ki Pesämaa, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Messu su 26.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarna Heik-
ki Pesämaa, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Maakirkko su 26.6. klo 10 
Maalismaan koulu, Yli-Ii. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 
Maakirkko su 26.6. klo 13, 

ri Nurkkala. 
Messu juhannuspäivänä la 
25.6. klo 10 Turkansaaren 
kirkko. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Iltakirkko juhannuspäivä-
nä la 25.6. klo 18 Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä la 25.6. klo 
10 Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 

Kesäkerhot varttuneelle väelle
To 9.6. ja 28.7. klo 13 Myllyojan srk-talo 
Ma 13.6., 27.6., ja 11.7.  klo 12 Sanginsuun srk-koti 
Ke 15.6. ja 20.7. klo 13 Huonesuon srk-koti 
Ke 29.6. klo 10 Ylikiimingin srk-talo
Ke 6.7. klo 11 Yli-Iin srk-talo 
Varttuneemman väen kohtaamispaikka kahvikuppo-
sen äärellä. Tule tapaamaan tuttuja ja ehkä vähän vie-
raitakin. Hyvä kahvi saa jutun luistamaan ja mukavassa 
seurassa mieli virkistyy. 

Freeim
ag

es

Myllyojan seurakuntatalolla 
pidettävä Kahvila-puoti sai nimen 

Kahvimylly 
Nimeä perusteltiin mm. näin:
"Nimestä käy esille kaupunginosa ja tarjolla oleva 
virvoke. Kahvimylly jauhaa arjen ilon ja surun pavut 
pienemmiksi ja helpommin käsitel-
täviksi  muruiksi ja tuottaa mieli-
hyvää ihmisille". Kesällä Kahvimylly 
pyörii  Myllyojan seurakuntatalolla
to 16.6. klo 13
to 21.7. klo 13
to 18.8. klo 13

Kesäkerho 
v. 2010-2012 syntyneille lapsille 

pe 10.6. 9.–11.30, ti 14.6. 12.30–15 
ja pe 17.6. 9–11.30 seurakunnan Toimitalolla.

Lasten kesäkerhoon tarvitset mukaan pienet eväät 
ja ulkoiluun sopivat vaatteet. Mukaan mahtuu 17 

ensimmäistä, saapumisjärjestyksessä. 

Kesäperhekerho 
ma 13.6. 9.30–11.30 ja to 16.6. 9.30–11.30 

seurakunnan Toimitalolla. Kesäperhekerhossa ulkoillaan, 
kahvitellaan ja tavataantuttuja. Kerho on ilmainen, eikä

 sinne tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

nan Toimitalolla. Ks. ilmoitus.
Kesäperhekerho ma 13.6. 
klo 9.30–11.30 ja to 16.6. 
9.30–11.30 seurakunnan Toi-
mitalolla. Ks. ilmoitus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Kesäkauden viimeinen dia-
konian aamupuuro ti 14.6. 
klo 9–10 Pysäkillä. Diakoni-
an aamupuuro on tarkoitet-
tu vähävaraisille ja yksinäisil-
le oulunsalolaisille. Puuron 
lisäksi ateriaan kuuluu lei-
pä lisukkeinen, kahvi tai tee.  

Aamupuurotoiminta jatkuu 
syksyllä ti 6.9. alkaen.

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat kesälaulut su 
19.6. klo 19 Oulunsalon kirk-
ko. Ks. ilmoitus.
Kesäillan musiikkia – suo-
malaisen liedmusiikin ää-
rellä ke 22.6. klo 19 Oulun-
salon kirkko. Ks. ilmoitus. 

Harrastukset ja kerhot 
Kiviset ja Soraset telttaleiri 
9–13-vuotiaille ma 20.–21.6. 
leirikeskus Umpimähkässä 
Ks. ilmoitus. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 12.6. klo 16 seurat 
ry:llä Leo Karhumaa, Mark-
ku Seppänen. Su 19.6. seurat 
ry:llä Matti Kinnunen, Jari 
Kupsala. Salonpää: Su 12.6. 
klo 16 seurat ry:llä.

"Kiviset ja Soraset" -telttaleiri 
20.–21.6. Umpimähkän leirikeskuksessa
Leirillä luvassa pelejä, leikkiä, kilpailuja, askartelua ja 
kaikkea muuta mukavaa leiritoimintaa Umpimähkän 
luonnonkauniissa maastossa. 
Leirillä yövytään puolijoukkueteltoissa mutta myös ko-
tona yöpyminen on mahdollista. Hinta on 20 euroa. 
Ilmoittautuminen on auki 12.6. asti. Linkki ilmoittautu-
miseen löytyy osoitteesta oulunseurakunnat.fi/oulun-
salonseurakunta
Lisätietoja Jussilta, p. 044 7453 852 
ja Kirsiltä, p. 040 7720 373.

9–13-vuotiaille!

Kesäillan musiikkia – 
suomalaisen 

liedmusiikin äärellä 
keskiviikkona 22.6. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

Pirjo Mäntyvaara ja Tommi Hekkala, laulu. 
Miikka Lehtoaho, piano. 

Tule nauttimaan kauniista kesäillasta kanssamme 
kesäisen ja kauniin suomalaisen liedmusiikin 

äärellä. Luvassa  pianosäestyksellisiä 
yksinlauluja ja duettoja. Ohjelmamaksu 5 €.

Kyläkamarin kevätkauden päättäjäiset 
maanantaina 13.6. klo 11 Pysäkillä.
Maija Sivula, 
Riitta Markus-Wikstedt, 
Petri Satomaa ja 
Anna-Kaisa Pitkänen. 
Kyläkamari jatkaa taas syksyllä 5.9.

Uuma, Valkiaisentie 171, Yli-
kiiminki. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 13.6. ja 
20.6. klo 9–11, 040 703 3690. 
Vastaanotto muissa asiois-
sa sopimuksen mukaan ot-

tamalla yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot.

Kesäillan musiikkia 
Oulujoen kirkossa
to 7.7. klo 19 Johanna Fiskaali, laulu
 Aili Heikkilä, piano
to 21.7. klo 19 Suvilinnun lauluilta
 säestäjinä ja juontajina 
 Sanna Leppäniemi ja Leo Rahko
to 4.8. klo 20 Lauluyhtye Hoijakka

Ylikiimingin kirkossa
to 16.6. klo 20 Petér Marosvári, urut
to 7.7. klo 20 Ylikiiminkiläisiä  muusikoita, mm.   
 Eeva-Kaisa Kohonen, kantele, 
 Veli-Matti Rautakoski, laulu  
 Tuomo Rahko, laulu, 
 Jaakko Rahko, urut ja 
 lauluryhmä Sela Leo Rahkon johdolla.
to 18.8. klo 20 BACH/BRITTEN no 3
 Juhana Ritakorpi, sello 

Yli-Iin kirkossa
ke 6.7. klo 19 Puhallinyhtye
 Laura Rahko, huilu, 
 Joonas Karhumaa, klarinetti, 
 Juha-Matti Karhumaa, pasuuna, 
 Eerik Karhumaa, baritoni, 
 Jaakko Rahko, urut
ke 27.7. klo 19 Suvilinnun lauluilta
 säestäjinä ja juontajina 
 Sanna Leppäniemi ja Leo Rahko

K
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Kauneimmat Kesälaulut
sunnuntaina 19.6. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

• Laulattamassa kanttori Pirjo Mäntyvaara
• Yhteislaulujen väleissä kuullaan musiikkiesityksiä
• Kolehti virtuaalikirkkolähetysten toteuttamiseen

Lämpimästi tervetuloa laulamaan 
ja kuuntelemaan kauneimpia kesälauluja!
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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 srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Soili Pitkänen, avustavat 
Sanna Tervo ja Kaisa Rahko, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Päiväkoulu 1:n konfirmaatio. 
Messu su 12.6. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Juha Valppu, kanttori Mikko 
Keskinen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Messun jälkeen nyyt-
täribrunssi. Tarjolla syötävää, 
tuo sinäkin jotain jos haluat! 
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Niilo Pesonen, 
avustavat Anna-Leena Häk-
kinen, Hilla Jurvelin, Ville 
Valtonen ja Terhi-Liisa Suti-
nen, kanttori Tomi Heilimo. 
Pateniemi 1 -rippikouluryh-
män konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 12.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Anna-Leena 
Häkkinen, avustavat Niilo 
Pesonen Anna-Leena Häkki-
nen, Hilla Jurvelin, Ville Val-
tonen ja Terhi-Liisa Sutinen. 
Pateniemi 2 -rippikouluryh-
män konfirmaatio. 
Erityisrippikoulun konfir-
maatio su 12.6. klo 14, Tui-
ran kirkko. Pappi Elina Hy-
vönen, kanttori Taina Vou-
tilainen. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
12.6. klo 16, Pyhän Luukkaan
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja, kanttori Taina Voutilai-
nen. Kaksikielinen pyhäkoulu
messun aikana. Kirkkokahvit.
Iltamessu su 12.6. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ari 
Savuoja, avustaa Juha Valp-
pu, kanttori Anu Arvola-
Greus. Liisa Kervinen, laulu.
Viikkomessu ke 15.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala. 
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
tavat Matti Ketola ja Lauri 
Kujala, kanttori Tommi Hek-
kala. Tuira 1:n konfirmaatio. 
Messu su 19.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttori Anu Arvo-
la-Greus.
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Petteri Tuulos, 
avustavat Kirsi Järvelin ja 
Soili Pitkänen, kanttori Anu 
Arvola-Greus. Ratsastusrip-
pikoulun konfirmaatio.  
Konfirmaatiomessu su 19.6. 
klo 13, Tuiran kirkko Toi-
mittaa Riitta Lou-
helainen, avus-
tavat Mer-
ja Ollila ja 
Minna Sal-
mi, kanttori 
Tommi Hek-
kala. Päivärip-
pikoulu Kos-
kela 2:n konfir-
maatio.  
Iltamessu su 19.6. klo 
18, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Hilla 
Jurvelin, kanttori Anu Arvo-
la-Greus. 
Viikkomessu ke 22.6. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen.  

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kesäkerho to 
9.6. klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kesäkerhoissa 
mukana diakoniatyöntekijä 
Sirpa Vähäaho-Kuusisto.
Eläkeläisten kesäkerho to 
16.6. klo 13–14.30, Tuiran 
kirkko. 

Eläkeläisten kesäker-
ho to 23.6. klo 13–

14.30, Koskelan 
srk-koti.
Eläkeläisten 
kesäkerho to 
30.6. klo 13–
14.30, Palokan 

srk-koti.
Koskelan kesä-

kahvila on avoin-
na arkipäivisin klo 10–

15. Edullisen kahvin ja pullan 
lisäksi tarjolla on joka päivä 
erilaista ohjelmaa mm. ur-
heilupäiviä, askartelutuoki-
ota ja leikkihetkiä. Kahvilan 
tuotto menee Suomen Lä-
hetysseuran kautta Etiopian 
nälänhädän ehkäisemiseen. 

Pihalla on kirpputori, tuotto 
Missionuorten opintomat-
kaa varten. Kirpputorille voi 
lahjoittaa myytäväksi pientä 
tavaraa. Tapahtumia päivite-
tään facebookiin: facebook.
com/koskelankesa.
Käsityökahvilan kesäko-
koontumiset ti 14.6. ja 21.6. 
klo 12, Koskelan srk-koti. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 13.6. ja 
20.6. klo 9–11 p. 044 3161 
412 Tuiran kirkossa. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Nuorten eläkeläisten ja 
työttömien leiri 24.–26.8. 
Rokuan leirikeskuksessa. Lei-
rin hinta 47 €. Etusijalla ovat 
Tuiran seurakunnan jäsenet. 
Ilmoittautuminen nettisivu-
jen kautta 23.6.–15.7. väli-
senä aikana. Lisätietoja dia-
konit Sami Riipinen, p. 040 
5747149 tai Heli Mattila, p. 
040 5747 145.
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Nallen kesäkiertue - Nallekahvila 
to 9.6. klo 10–14  Palokan seurakuntakodissa.
ma 13.6. ja to 16.6. klo 10–14 Pyhän Luukkaan kappelissa.
ma 20.6. klo 10–14 Koskelan seurakuntakodin pihalla.
to 23.6. klo 10–14 Koskelan seurakuntakodin pihalla.

Kesätassut – 
varhaiskasvatuksen 
musiikkiryhmä 
pe 10.6. 10–10.30 ja 11–11.30 
Palokan seurakuntakoti.
pe 17.6. 10–10.30 ja 11–11.30 
Pyhän Luukkaan kappeli.
ke 22.6. 14–14.30 ja 15–15.30  
Koskelan seurakuntakoti. 

Lasten kirkko 
keskiviikkona 22.6. klo 11 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Lasten kirkko kaikille alueen lapsille! 
Tervetuloa kirkkoon alueen lapsiperheet, 

perhepäivähoitajat lapsineen ja päiväkotiryhmät! 

Puistopyhäkoulu 
lapsille ja perheille 

ti 14.6. klo 10–10.20 Kaijonharjun leikkipuistossa. 
ti 21.6. klo 10–10.20 Nallikarinpuiston leikkipuistossa.

Kesäperhekerho 
ke 15.6. klo 10–14 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Tule talkoisiin! 
perjantaina 24.6. klo 15 Koskelan 
seurakuntakodissa. Valmistellaan yhdessä 
juhannusjuhlat. Kannetaan penkkejä, 
sytytetään grilliä, katetaan kahvipöytiä, leikataan ar-
palippuja yms. puuhastelua. Juhlissa tarjoillaan kah-
via, paistetaan makkaraa, myydään arpoja. Sinun apu-
asi tarvitaan! Ilmoittaudu tai tule paikalle, aloitetaan 
hommat yhdessä.

Juhannusjuhlat 
perjantaina 24.6. klo 18 Koskelan seurakuntakodilla. 
Vietetään juhannusaattoa seurakuntakodin pihapiiris-
sä. Klo 18. lipunnosto, lauletaan kesäisiä lauluja, har-
tauspuheita ja tuokiokuvia lähetyskentiltä. Lapsille 
omaa ohjelmaa. Ohjelman jälkeen tarjolla makkaraa, 
kahvia ja arpoja pientä korvausta vastaan. Tapahtu-
man tuotto Tuiran seurakunnan lähetystyön hyväksi.

Tarjolla syötävää, tuo sinäkin jotain jos haluat.
Laitathan omiin leipomuksiin allergikkoja varten 

merkinnän siitä, mitä aineksia tuote sisältää.
Tervetuloa!

Nyyttäribrunssi
su 12.6. messun jälkeen Pyhän Luukkaan kappelissa.

Lapin syysretki 
30.8.–3.9.
Lähde samoilemaan Saariselän upeisiin tunturimaise-
miin. Majoittuminen Tievatuvalla, josta voi tehdä päi-
vävaelluksia oman halunsa mukaan.
Retken hinta 365 €, sis. majoituksen 2 hh huoneessa 
hyvätasoisessa Kurssitievassa, aamupalan, retkieväät 
ja päivällisen, linja-autokuljetuksen ja vakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille.
Retken vetäjinä toimivat Pekka Jarkko ja Tuulikki Ståhl-
berg. Ilmoittautumiset tuulikki.stahlberg@evl.fi, 5.8. 
mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje ja 
sähköinen lasku.
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Diakonian viikonloppuleiri 
lapsiperheille 
12.–14.8. Rokualla
Tervetuloa leirille Rokuan kauniisiin maisemiin! 
Leirillä mahdollisuus ulkoiluun, ohjattuun ja vapaaseen 
yhdessäoloon sekä hiljentymiseen. Leirillä mukana dia-
koniatyöntekijät Saila Luukkonen ja Raija Yrjölä. 
Hinta: aikuiset 47 €, lapset 32 € (sisarukset -25 %), alle 
4-v. ilmaiseksi. Etusijalla ovat Tuiran seurakunnan alu-
eella asuvat perheet. Ilmoittautuminen 9.6.–15.7. Ou-
lun seurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja Raija Yrjölältä, p. 
040 5747 093 (lomalla 13.6.–10.7.).
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Koskelan 
kesäkahvila 
on avoinna 

arkipäivisin klo 10–15. 
Joka päivä erilaista 

ohjelmaa.

Tuiran seurakunnan eläkeläisten leiri 
ma–to 15.–18.8. Rokuan leirikeskuksessa
Tule virkistäytymään, nauttimaan Rokuan luonnosta ja 
yhdessäolosta. Leiri on tarkoitettu Tuiran seurakunta-
laisille ja etusijalla ovat leirille ensi kertaa osallistuvat. 
Leirin hinta 67 €, sisältää matkat, täyshoidon 
ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittautumiset 2.–17.6. Päivi Moilaselle, 
p. 040 5747 064.20.–30.6. Sirpa Vähäaho-Kuusistolle, 
p. 040 7235 880. Sähköisesti osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
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Kirkkovaltuuston kokous ke 
15.6. klo 18 Pulkkilan srk-ta-
lossa.
Naistenpiiri pe 17.6. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Hartaus ma 20.6. klo 14 Pih-
lajistossa. Mukana Kestilän 
mieslaulajat. Tervetuloa viih-
tymään ja näkemään ystäviä.
Vaarintalon lettukestit ti 
21.6. klo 13 Vaarintalon ja Ai-
nolan asukkaille ja omaisille.
Järjestäjinä Piippolan kappe-
lineuvosto ja diakonia.

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 9.–23.6.2016

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
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

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

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 9.–23.6.2016

Sanajumalanpalvelus su 
12.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.
Konfirmaatiomessu su 
19.6. klo 10 kirkossa.

Kastettu: Alva Elena Lim-
ma (Pyhäntä), Enna Inke-
ri Mustajärvi (Rantsila), 
Oliver Väinö Anton Vähä 
(Rantsila), Uuno Leevi Ola-
vi Ohenoja (Piippola), Iivo 
Sakari Hintsala (Pyhäntä), 
Eeli Armas Kortetjärvi (Py-
häntä)
Vihitty: Jarmo Olavi Ohe-
noja ja Lea Inkeri Raitikai-
nen (Piippola).
Kuollut: Eila Eliisabet Oja-
koski e. Siirtola 93 (Piippo-
la), Eeva Katariina Kana-
nen e. Keskitalo 87 (Kesti-
lä), Pieta Puolakka e. Nie-
mi 88 (Rantsila), Pirkko-
Liisa Aino Esteri Rantapel-
konen 73 (Rantsila), Allan 
Abram  Albert Konola 69 
(Rantsila)

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 12.6. klo 17 Kiurulla, Ke-
tokuja 26.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Nuorten aikuisten peli- ja nuo-
tioilta torstaisin klo 18–21 (11.8. 
asti) Hietasaaren leirikeskukses-
sa, Hietasaarentie 19.
Mahdollisuus sanomiseen ja uintiin.
Eväät ja hartaus seurakunnan puolesta.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kesätoimintaa
voi seurata ja ilmoitella Facebookissa ryhmässä
”Kristitty kesä 2016”. Laita tänne rohkeasti pienet ja isot 
menovinkit! Liity ryhmään, jos haluat julkaista!

Lähetys

Erityisdiakonia

KUULOVAMMAISET
Kesäillan vietto to 9.6. ja to 23.6. klo 17, Hietasaaren lei-
rikeskus. Kuurojen ja kuulovammaisten illanvietto kau-
punkileirikeskuksessa. Ohjelmassa kahvitarjoilu ja har-
taus sekä vapaata yhdessäoloa leikkien ja pelaten. Hy-
vällä säällä kesällä olemme ulkona mutta sateen sattu-
essa sisätiloissa.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 13.6.  klo 10–12. Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. Vertaistukea päihdeongelman kanssa ki-
puileville miehille ja naisille. 
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
16.6. klo 17–19 Keskustan seurakuntatalo. Vertaistukea 
huumeiden käyttäjien läheisille. Mukana huumeista ir-
ti päässyt kokemusasiantuntija. Huom! Kokoonnumme 
poikkeuksellisesti Monitoimisalissa, Isokatu 17.

Kesäaikana 
saa taas tuoda 

omalta pihalta tai 
luonnonniityiltä 

alttarikukkia 
kirkkoon. 

Ota yhteyttä 
työntekijöihin 

ja varaa oma 
vuorosi.

Hietasaaren  
kaupunkileirikeskuksessa

Hietasaarentie 19
ma 6.6. – to 30.6.2016

Lämsänjärven  
kaupunkileirikeskuksessa

Hiihtomajantie 2
to 9.6. – pe 15.7.2016

LASTENPÄIVÄT
2016

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululai-
sille (2006–2009 syntyneille). Lastenpäivät ovat joka 
arkipäivä klo 10–15, paitsi juhannusaattona.

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, ohjat-
tua toimintaa, leikkejä, askartelua, pelaamista ja ret-
kiä. Lapset saavat päivittäin lämpimän aterian. Toi-
minta on ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu.

Lastenpäiville ilmoittaudutaan 2.5.2016 alkaen osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat

Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä:
lastenohjaaja Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi
lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää,  
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Lisätietoa Lämsänjärven  
lastenpäivistä:
lapsi- ja perhetyönsihteeri  
Mari Jääskeläinen,  
mari.jaaskelainen@evl.fi
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi,  
marjaana.lassi@evl.fiUudenveroisten laadukkaiden vaatteiden

ja sisustustuotteiden putiikki
Avoinna kesäkuussa ke–pe klo 12–18. 

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

Koskelan kesäkahvila (Koskelan seurakuntakoti, Kos-
kelantie 86) on avoinna 6.6.–28.7. maanantaista tors-
taihin kello 10–15.

Kesäkahvila Keto Karjasillan kirkon pihalla klo 14–18 
ke 15.6., to 23.6., to 30.6. ja to 21.7.

Haukikiputaan Wirkkulan kesäkahvila 
tiistaista perjantaihin 14.6.–5.8. klo 12–15 Wirkkulassa, 
Kirkkotie 10 D. Lähetystyön hyväksi. 

Kesäkahvila Krypta avoinna ma–to klo 10–19 ja pe 10–
15. Myytävänä tuoreita leivonnaisia sekä silmukkalais-
ten tekemiä käsitöitä.

Kesäkahvila Krypta 
avoinna ma–to klo 10–19 ja pe 10–15. 
Myytävänä tuoreita leivonnaisia sekä  

silmukkalaisten tekemiä käsitöitä. 
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Rauhan Tervehdys
 ilmestyy kesällä 

23.6., 14.7., 4.8. ja 18.8.

Lue näköislehti 
www.rauhantervehdys.fi

A
rk

is
to

 /
 A

-M
 H

aa
p

al
a

Kastetut: Iida Kristiina 
Linnea Blomqvist, Liina 
Ottiilia Holmi
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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 9.–23.6.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Jumalanpalvelukset
Messu su 12.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala , kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 12.6. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 19.6. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 19.6. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Iltakirkko su 19.6. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Helena Lunki, kanttorina Henry Yrjänä.

Syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 

ajalla 30.5.–28.8. osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi. 

Lapsiperheille ja nuorille 
suunnattu onkitapahtuma  
perjantaina 10.6. klo 18 Pyhännän Ahvenjärvellä.
Makkaran ja letunpaistoa sekä mukavaa 
yhdessäoloa koko perheelle.
Järj. Pyhännän vapaakalastajat ja kappeliseurakunta.

W
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Virasto suljettuna kesä-
kuussa 6.–10.6. rippileirin 
vuoksi, mutta olemme kui-
tenkin tavoitettavissa puhe-
limitse 044 7750 600.

Sanajumalanpalvelus su 
12.6. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö.
Konfirmaatiomessu su 
19.6. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen, messutiimi ja 
kuoro avustaa. Valokuva-
us klo 10.30. 

Kerhot kesälomilla.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 15.6. klo 14.
Messutiimi kokoontuu srk-
talossa ke 15.6. klo 17.
Kuorolaiset harjoittelevat 
konfirmaatio messua var-
ten ke 15.6. klo 18.30 srk-ta-
lossa.
Rippikoulu päättyy Lumi-
joen kirkossa pidettävään 
konfirmaatiomessuun su 
19.6. klo 12. Aloitamme rip-
pikoululaisten kanssa valo-
kuvauksella klo 10.30. Kirk-
komme on iso, joten kaikki 
halukkaat voivat tulla mu-
kaan konfirmaatiomessuun. 

Kaikki konfirmoitavien kum-
mit ovat tervetulleita siunaa-
maan oman kummilapsensa.
Tulossa: Lähetysilta to 23.6. 
klo 18 srk-talossa, nimikkolä-
hettimme vierailulla.
Rauhanyhdistys: Su 19.6. klo 
17 seurat kodalla 

Konfirmaatio-
messu

sunnuntaina 19.6. klo 
12 kirkossa. 

Aloitamme rippikou-
lulaisten kanssa valo-
kuvauksella klo 10.30. 
Kirkkomme on iso, jo-
ten kaikki halukkaat 
voivat tulla mukaan 
konfirmaatiomessuun. 
Kaikki konfirmoitavien 
kummit ovat tervetul-
leita siunaamaan oman 
kummilapsensa.

Kastettu: 
Vilho Tapio 
Oskari Heikura,
Tilda Elisabet Saukko
Kuollut: Inka Maaret 
Kivilompolo 0 v.
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Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Nuotioilta pe 10.6. klo 19 
ry:llä, Pasi Kurkinen. Seu-
rat su 12.6. klo 12 ry:llä, Si-
mo Joentakanen, Jukka Mu-
hola. Nuotioilta pe 17.6. klo 
19 ry:llä, teemana suviseu-
rat, Tero Väisänen.  Seurat 
su 19.6. klo 19 ry:llä, Timo 
Kamula. Pulkkila: Seurat su 

12.6. klo 13 Koivulehdossa 
ja klo 14 ry:llä, Ali Viinikka. 
Seurat la 18.6. klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Hartaus su 12.6 klo 
11 Nestorissa. Seurat su 12.6 
klo 16 ry:llä Arto Paavola ja 
Ari Mikkola. Seurat su 19.6 
klo 16 ry:llä.  Rantsila: Seu-
rat su 12.6. klo 18.30 ry:llä, 
Risto Laurila.

Kesäinen  virsi-ilta  
keskiviikkona 15.6. klo 18 Pyhännän kirkossa.
torstaina 16.6. klo 18 Kestilän srk-kodissa.
Kanttori Veijo Kinnunen.

Juustokeittomyyjäiset 
torstaina 23.6. klo 10–12 
Kestilän, Pulkkilan, Pyhännän 
ja Rantsilan seurakuntataloissa. 
Hinta 8 € / litra. Tuotto lähetystyölle.
Keittovaraukset viimeistään ma 20.6. 
Kestilä: Elvi Puurunen, p. 040 776 5827. 
Pulkkila: Sinikka Kärki, p. 040 766 9529. 
Pyhäntä: Eija Niilekselä, p. 040 509 2390. 
Rantsila: Pirjo Kesälä, p. 040 743 6670 tai p. 08 254 115
ja Anita Oja, p. 040 838 4743
Leivonnaisia myytävänä Pulkkilassa ja Rantsilassa.

Israel-ilta
sunnuntaina 19.6. klo 18 
Anita ja Jari Ojalla, 
Vanhanpappilantie 30, Rantsila. 
Tilaisuudessa puhuu Israelissa 
pitkään asunut pastori 
Mika Pouke SRO:sta.
Hartaus Juha Luokkala. 
Tervetuloa.

Kesän 2016 konfirmaatiot
su 10.7. klo 10 Pulkkilan kirkko (Pulkkilan ja Piippolan)
su 10.7. klo 13 Rantsilan kirkko
su 17.7. klo 10 Kestilän kirkko 
su 17.7. klo 13 Pyhännän kirkko

perjantaina 10.6. 
Ohjelma: tutustuminen Oulun tuomiokirkkoon,
ruokailu kiinalaisessa ravintolassa ja kirpputorit.
Retken hinta 20 € / hlö. Sisältää matkan ja ruuan.

Lähtö Kestilän srk-koti klo 8,
Pyhännän srk-talo klo 8.30,

Piippolan kirkon parkkipaikalta klo 8.45,
Pulkkilan srk-talo klo 9 ja 

Rantsilan srk-talo klo 9.30.

Seurakuntaretki Ouluun 

Ku va t :  K a i s a - Mar ja  Stö c ke l l

Kaverikerhon kesäretkellä 
leikittiin rannalla ja kokeiltiin sprinttihiihtoa.

Hailuodon kirkko on avoinna 26.6.–31.7. välisenä 
aikana sunnuntaisin klo 11–15. Muina aikoina kirkon 
näytön voi tilata ryhmille työntekijöiden numeroista.
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Tämän vuoden 
Yhteisvastuu-
keräyksen 
tuotto oli seurakun-
nassamme 12 056,62 €. 
Lämmin kiitos kaikille 
lahjoittajille ja vapaaeh-
toisille. Siunattua kesää!

Kesäkahvilat
Tupoksessa Vanamon 
olohuoneessa, 2. kerros 
Kesä- ja heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10–12. 
Kirkonkylän seurakuntatalolla kaikenikäisille leppoi-
sasti yhdessä rupatellen ja laulaen to 16.6. ja to 7.7. ja to 
28.7. sekä ke 20.7. Pihakirkko.

klo 13. Tervetuloa suunnitte-
lemaan heinäkuun kesäkah-
viloita. Lisätietoja Leenalta, 
p. 040 7790 365.
Nuoret: Nuorten kesäilta to 
9.6. ja 16.6. klo 18–20 Van-
hassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 12.6. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 19.6. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 12.6. klo 16 Mur-
ron rukoushuoneella.

Seurakunnissa tapahtuu  9.–23.6.2016

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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat  kesäaika-
na 1.6.–31.8.
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

Partio: Ke 15.6. Pökkelö 16 
leiriläiskokous seurakunta-
talolla klo 17–18 ja johta-
jakokous Partiotoimistossa 
klo 18–20. Ke 22.6. Päivys-
tys Partiotoimistossa klo 14–
16. Pökkelö 16, kesäleiri Po-
siolla Lapiosalmessa. Seik-
kailijat, tarpojat ja samoajat 
13.–17.7. Lisätietoa leiristä ja 
ilmoittautumislomake löy-
tyy lippukunnan kotisivulta. 
Vielä ehtii mukaan! Palauta 
ilmoittautumislomake pap-
pilan piharakennuksen pää-
dyssä olevaan postilaatik-
koon tai tuo leiriläiskokouk-
seen 15.6.
Rauhanyhdistys: Su 5.6. klo 
16 ja 17.30 seurat ry:llä. Pe 
10.6. miesten ja poikien ret-
ki. Su 12.6. klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä. Su 19.6. klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä.

Virasto avoinna to 23.6. klo 
10–15. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. Kesätauko 17.6. jäl-
keen.
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Kesäkahvilaemäntien pala-
veri Kirkonkylän srk-kodin 
kokoushuoneessa ma 13.6. 

Messu su 12.6. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Päivi Ollikainen, messu-
diakoni Saija Kivelä, kant-
tori Marjo Irjala. Messun 
jälkeen tapulikahvit.
Konfirmaatiomessu su 
12.6. klo 13 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Päivi Ollikainen, 
messudiakoni Saija Kive-
lä, kanttori Taru Pisto.
Messu su 19.6. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Paulus Pikkarainen, avus-
taa Kaido Soom, messu-
diakoni Soile Pakkanen, 
kanttori Marjo Irjala. Mes-
sun jälkeen tapulikahvit.
Konfirmaatiomessu su 
19.6. klo 13 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Helomaa, 
avustaa Kaido Soom, 
messudiakoni Arto Pisilä, 
kanttori Taru Pisto.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Messu su 12.6. klo 10 kir-
kossa Toimittaa ja saarnaa 
Ilkka Tornberg Ilkka avus-
tajanaan Maisa Hautamä-
ki, kanttorina Hanna Kor-
ri, jumalanpalvelusryhmä: 
Alatemmes
Messu su 19.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Aino Pieskä avusta-
janaan Maisa Hautamäki, 
kanttorina Hanna Korri. 
Kesän ensimmäisen rippi-
kouluryhmän konfirmaa-
tio.

65+ leiri eläkeläisille 
Törmälän tilalla  Siikajoella 24.–25.8.
Minileiri on tarkoitettu sinulle  yli 
65-vuotias. Yöpyminen 2–3 hengen 
huoneessa. Täysihoito, kuljetus ja oh-
jelma 50 €. Mukavaa yhdessäoloa, hyvää ruo-
kaa ja erilaisia ohjelmatuokioita. Sopii myös pariskunnil-
le. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 25.7. mennessä, p. 044 
7521 226 / Ilmonen tai 044 752 1220 / virasto.

Seurakuntaretki 
Hailuotoon 
keskiviikkona 29.6.
Lähtö klo 8 S-Marketin edestä, 
paluu noin klo 19. Aamukaffit Fa-
restiinassa, vierailu Emutarhassa ja 
kirkossa. Ruokailu näköalaravintola 
Aavassa. Oppaan johdolla Hailuo-
toon tutustumista. Lähtökaffit Luo-
von Puojissa. Retken hinta 25 €.
Ilmoittautuminen pe 17.6. 
mennessä, p. 044 7521 226. 

70 vuotta 
täyttävien juhla
keskiviikkona 15.6. klo 13–15 Limingan 
srk-talolla. Tervetuloa juhlimaan pyö-
reitä yhdessä toisten ikätovereiden 
kanssa. Voit ottaa mukaan puolison tai ystä-
vän. Ilmoittautuminen 8.6. mennessä, p. 044 7521 226. 

Kastettu: Santtu Aatos Ahola, 
Iita Selina Hietamäki, 
Livia Vendela Lohi, 
Eino Akseli Pitkälä, 
Fanni Olga Adelia Rönn, 
Isella Anna Viveka Tornberg
Kuollut: Alli Marja Heinonen 77, 
Lyyti Sofia Kaarteenaho 99 ja 
Mauno Juhani Määttä 57

Kastetut: Valtti Jaakko Lehto, 
Inga Elena Pitkälä, Lucas Oliver Hannila, 
Eevi Aliisa Tolonen, Isla Emilia Nurmela
Vihitty: Sami Juhani Mikkonen ja 
Virpi-Liisa Poutanen, Timo Olavi Juntunen 
ja Saara Susanna Anttila
Kuollut: Leila Kaarina Mellenius-Anttila 
s. Mellenius 77, Leena Kyllikki 
Kammonen s. Raappana 72

Kaipaatko kuuntelijaa tai keskustelukumppania, koet-
ko yksinäisyyttä, painaako mieltäsi huolet tai haluatko 
jakaa riemun ja onnen hetkiä? HelsinkiMission 

Senioripysäkki®-keskusteluryhmä 
tarjoaa mahdollisuuden luottamukselliseen keskuste-
luun. Ryhmässä on mahdollista jakaa kokemuksia, aja-
tuksia ja tunteita sekä löytää niille uusia merkityksiä ja 
näkökulmia. 
Syksyllä käynnistyy Senioripysäkki-keskusteluryhmä yli 
60-vuotiaille. Ryhmään pääsee mukaan haastattelun ja kes-
kustelun kautta. Ryhmän koko on 6–8 henkilöä ja ryhmä 
kokoontuu 15 kertaa. Jos olet kiinnostunut tulemaan ryh-
mään mukaan, soita ryhmän ohjaajalle, diakonissa, sosio-
nomi (AMK) Leena Hintsalalle 13.6. alkaen p. 040 7790 365.

KESÄKERHOTOIMINTAA 
6.6.–1.7. ja 1.–10.8. klo 9–15 maanantaista perjantaihin 
Kokkokankaan srk-keskuksessa ja Keskustan srk-talolla.
Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista 
eikä osallistumismaksua.
Kerholaisella tulee olla omat eväät 
mukana, kerhopisteissä on jääkaapit 
ja mikroaaltouuniit. 
Huoltajan tulee käydä kesäkerholaisen 
ensimmäisellä kerhokerralla tuomassa 
kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake.
Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti 
ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. 
Ohjattua toimintaa tarjotaan päivittäin.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen lähiesimies, 
p. Saija Kivelältä, p. 040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.
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Jyrki Anttila lauluoppilaineen
torstaina 16.6. klo 19 Limingan kirkossa.

Lähetystyön

JUHANNUSJUUSTOA
Ennakkovaraukset 

tiistaina 14.6 klo 10–16, 
p. 040 7520 085. 
Hinta 8 € / litra.

Myytävänä myös erikokoisia 
kuivakakkuja sekä pikkurieskoja.

Myynti ke 22.6. klo 17–18 
Limingan seurakuntatalolla.

Oopperalaulaja tenori 
Jyrki Anttilan laulukurssin 
päätöskonsertissa esitetään 
kauneimpia hengellisiä 
yksinlauluja ja suomalaisen 
suven säveliä.
Tenori Jyrki Anttila 
lauluoppilaineen 
Pohjois-Pohjanmaan 
kamarimuusikot:
Anita Virkkala, 
Katriina Ukkonen, 
Susanna Nietula,  
Harri Österman, 
Maija Anttila

Ohjelma 20 € (Tuntia ennen ovelta tai ennakkoon Limingan 
Kukka ja Hautauspalvelu Da-Pu tai Kirjakeskus Zeppelin)
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Juhannusjuhla 
pe 24.6. Luurinmutkan leirikeskuksessa Utajärvellä.
Bussikuljetus Kokkokankaan srk-keskuksesta klo 17, 
17.15 Keskustan srk-talolta. Paluu n. klo 21.30 sa-
moihin paikkoihin. Ohjelmassa mm. hartaus, yh-
teislaulua, arvontaa, makkaranpaistoa (säävaraus) 
ja kahvit. Itse tapahtuma + kyyti on ilmainen, va-
paaehtoinen kahviraha ja arpamyynnin tuotto lä-
hetystyön hyväksi. Ilmoittautuminen 17.6. mennes-
sä www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
tai kirkkoherranvirastoon p. 08 5614 500.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.
13.6.–10.7.  ma, ke 
ja to klo 9–12.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
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

Tiekirkon avajaiset / 
kirkkokonsertti to 9.6. 
klo 19 kirkossa. Utajär-
ven puhallinorkesteri 
johtajana Petri Aho, so-
listina Ossi Kajava, puhe 
Soile Tuusa. 

Hartaus ti 14.6. 
klo 13 Muhok-
sen palvelu-
kodissa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ke 
15.6. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, 
Soile Tuusa. 
Hartaus ke 15.6. klo 14 
Koivu- ja Tähtikodeissa, Soi-
le Tuusa. 
Kesäinen lauluilta to 16.6. 
klo 18.30 kotiseutumuseolla, 
Ossi Kajava.

Kastettu: Sisu Kalle Jaakko Tuomikoski, 
Jere Johannes Laakkonen
Kuollut: Vilho Andreas Lotvonen 83, 
Eeva Johanna Komminaho s. Päätalo 71, 
Eino Iisakki Hiltunen 88, Reino Johannes 
Liimatainen 88, Eila Kaarina Pikkarainen 
s. Paaso 77

Hautojen 
kesäkastelu-
sopimuksia 

tehdään 
seurakunnan 

taloustoimistossa 
10.6. saakka, 

p. 08 5331 174. 

Lauluilta ja makkaranpais-
toa ti 21.6. klo 18 Laitasaa-
ren rukoushuoneella, Anja 
Hämäläinen, Jouni Heikki-
nen, Ossi Kajava. 
Lauluilta ja makkaranpais-

toa ke 22.6. klo 18 
Sanginjoen Pirtti-

järvellä, Leena 
Leskelä, Jou-
ni Heikkinen. 
Kansanlau-
lukirkko 
to 23.6. klo 

13.30 Mike-
van palvelu-

kodeissa, Jouni 
Heikkinen, Timo 

Ustjugov. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa.
Lapset / perheet: Pyöräh-

Konfirmaatiomessu su 
12.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kajava
Konfirmaatiomessu su 
19.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Ossi Kajava. 

Kesärippikoululaisten van-
hempainilta to 9.6. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 10.6. klo 13.30 
Lepolassa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisille 
vähävaraisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  
Su 12.6. hartaus klo 14.30 
Villa Tyrnissä ja seurat klo 16 
ry:llä. Seurat su 19.6. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 12.6. klo 16 ry:llä.

SissiP 3-vuosijuhlan juhla-
messu su 12.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, saarna Ou-
ti Pohjanen, kanttori Riit-
ta Ojala. Korsukuoro avus-
taa. Juhla srk-talolla.
Messu su 12.6. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Riitta Ojala.
Konfirmaatiomessu su 
19.6. klo 12 (Huom! aika) 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, avus-
taa  Mikko Haltsonen, Mi-
kael Lehtimäki, kanttori 
Riitta Ojala.

dä Monttaan -kesätapahtu-
ma la 11.6. klo 11–14 Montan 
leirintäalueella. Ks. ilmoitus.
Nuoret / rippikoulut: Nuor-
ten kesätyöryhmän suunnit-
telukokous to 9.6. ja 23.6. klo 
17 nuorisotilassa. Päivärippi-
koulun  konfirmaatio su 12.6. 
klo 10 kirkossa. Kesä I -rippi-
koulun päiväjakso 8.–10.6. 
klo 9–14 srk-talossa. Leiri-
jakso 12.–17.6. Koortilassa ja 

Retkiä ja leiripäiviä kesällä 2016
Varhaisnuorille:
Musiikkipainotteinen päiväleiri (eskari–10-v.) to 23.6. Kesä-
kodilla. Mukaan mahtuu 25. Ilmoittaudu ti 14.6. mennessä!
Lähetysleiri alakouluikäisille (7–12-v.) ti–ke 28.–29.6. Mu-
kaan mahtuu 15. Ilmoittaudu pe 17.6. mennessä!
Toimintapäivät (6–12 vuotiaat)
ti 5.7. ja ti 12.7 toimintapäivä kirkonkylällä klo 10–14
ke 6.7. ja ke 13.7 toimintapäivä Murrossa klo 10–14
to 7.7. ja  to 14.7 toimintapäivä Temmeksellä klo 10–14
Ilm. pe 24.6 mennessä!
Nuorille (tuleville 7.-lk ja vanhemmille):
Nuorten peli-illat Tyrnävän kirkonkylällä. Lähdetään yhdes-
sä srk-talolta kerhohuoneelta. Huonolla säällä sisätiloissa, 
eli silloin sisäpelivaatteet ja -kengät mukaan. 8.6. Jalkapallo, 
15.6. Pesäpallo ja 22.6. Katusähly.
Nuorten piknik Markkuun luontopolulla to 30.6. Matkaan 
lähdetään polkupyörillä Tyrnävän srk-talolta klo 17 ja paluu 
n. klo 20. Ilm. 26.6. mennessä http://www.tyrnavanseurakun-
ta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset /Nuorten piknik Mark-
kuulle.  Ilmoittautuminen sitova! Piknikiä suunnittelemassa 
ja toteuttamassa Harry ja Satu.
Nuortenleiri Kesäkodilla 1.–3.7. Luvassa mahtava kesäleiri 
nuorille Kesäkodilla. Myös tulevat 7.-lk tervetulleita! Ilmoit-
tautuneet voivat osallistua leirin suunnitteluun ti 21.6. klo 
17 Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa. Toteutuu mikäli il-
moittautuneita on vähint. 10. Leirille mahtuu max. 20. Ilm. 
19.6. mennessä www.tyrnavanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/
ilmoittautumiset /Nuortenleiri. Ilmoittautuminen on sitova! 
Osallistumismaksu 10 €. Maksu ilmoittautumisen päätyttyä.
Lisätietoja Jossulta, p.  044 7372 632. Lisää tapahtumia ja 
tarkempaa tietoa kesän retkistä ja leiripäivistä seurakun-
nan kotisivulta osoitteesta www.tyrnavanseurakunta.fi.

Kastettu: Antton Jeremia Kälkäjä, Kielo Ingrid Kämäräinen, 
Atte Hermanni Maaninka, Emmi Tuulia Emelia Moilanen, Joanna Mirjami Mäenpää, 
Hilma Ansa Johanna Suoniemi, Fanni Adele Tölli
Avioliittoon vihitty: Eerik Mikael Uusi-Illikainen ja Ulla Ilona Noponen
Kuollut: Esa Johannes Mattila 85

Näkövamma ei estä unelmaa -konsertti 
to 16.6. klo 19 Tyrnävän kirkossa.
Lauluja rakkaudesta ja kaipuusta, 
Matti Lipponen ja Jore Siltala, 
kitara ja laulu. Liput / ohjelma 10 €, 
ohjelmatuotosta 10% seurakunnalle.

Tiekirkko 
Muhoksen kirkko 

on avoinna 6.6.–12.8. 
ma–pe klo 12–18, 

jolloin paikalla 
on myös esittelijä. 

HUOMIO!
Maanantai 20.6. 

on viimeinen 
ruokajakopäivä 

ennen kesätaukoa. 
Olemme tauolla

27.6.–31.7. 
välisen ajan. 

Jatkamme uudella
 innolla 1.8.!
Hyvää kesää 

kaikille! Toivottaa
Muhoksen evl.
seurakunnan 

vapaaehtoiset ja 
työntekijät, 
Muhoksen 

Helluntaiseurakunta

konfirmaatio su 19.6. klo 10 
kirkossa. Kesä II -rippikoulun 
päiväjakso 20.–22.6. klo 9–14 
srk-talossa. 
Tulossa seurakuntaretki Jo-
ensuuhun 16.–18.8. Tieduste-
lut ja sitovat ilmoittautumiset 
28.7. mennessä kirkkoherran-
virastoon p. 08 533 1284. Li-
sätietoa seuraavassa lehdessä.
Laitasaaren rukoushuone: 

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Lauluilta ja makka-
ranpaistoa ti 21.6. klo 18.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 9.6. klo 18.30 nuotioilta 
Susanna ja Raimo Romppai-
sella. Su 12.6. ja 19.6. klo 17 
seurat ry:llä.  
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 10.6. klo 19 nuotioilta 
Mervi ja Pentti Pinoniemellä. 

Pyörähdä Monttaan -perhetapahtuma
lauantaina 11.6. klo 11–14

Isommille…
• Zorb-pallo 

nurmella
• voimaleka

Lasten talentti 
klo 12–12.30… Lapsi 
voi esiintyä lavalla ja 

näin osallistuu arvontaan. 
Kivat palkinnot!

Pienille lapsille… 
• karuselli • voimaleka
• touhupomppulinna

• mato-ongintaa • uintia 
• talutusratsastusta

Näihin tarvitset pikkurahaa…      
Kioskissa pyttipannua, makkaraa, hattaroita, poppa-
reita…  Rimpuilurata yli kymppivuotiaille klo 11.30–
13, 5 € / hlö ja pienten rimpuilurata koko tapahtu-
man ajan avoin, 2€ / hlö.

Puistoperhekerhot kesäkuussa 
Pe 10.6. klo 10–12 kirkonkylällä, Koskelan puistossa.
Pe 17.6. klo 10–12 kirkonkylällä, Koskelan puistossa 
ja Temmeksellä.
To 23.6. klo 10–12 kirkonkylällä, Peiponpuisto 
Eskolanpellolla ja Murrossa, koulun puistossa.
Ti 28.6. klo 10–12 Temmeksellä.
To 30.6. klo 10–12 kirkonkylällä, Koskelan puistossa.

Kaiken kansan seurakuntaretki Pyhätunturille 
16.–18.8. Hinta: Aikuiset 140 €, lapset 70 € (alle 12 v.) sis. 
matkat, majoittuminen Kairosmajalla 2–3 h huoneissa, 
ruokailut, ohjelma, liput tutustumiskohteisiin. Ohjelmassa 
mm: Vierailu Ranuan eläinpuistoon ja Pyhätunturin luon-
tokeskukseen, retkeilyä Pyhätunturin maisemissa, tutustu-
minen Rovaniemen kirkkoon. Ilm. 14.6. mennessä khran-
virastoon, p. 044 7372 610. Ilmoittautuneille retkikirje se-
kä ohjeet ennakkomaksusta. Lisätietoja Riitalta, p. 044 
7372 630 tai Salmelta, p. 044 7372 631.

Ilta runoudelle ja musiikille
torstaina 23.6. klo 18 Temmeksen 
kotiseutumuseolla (Temmeksen koulutie).
Runonlausujina  Rita Kumpulainen ja 
Marita Suomela. Laulattamassa Temmeksen Korsukuoro-
laisia. Vietä hetki upeassa ympäristössä nauttien runou-
desta ja musiikista! Buffetmyyntiä Illan alussa ja lopus-
sa Temmeksen kotiseutuyhdistyksen järjestämänä. Vapaa 
pääsy! Illan järjestävät: Temmeksen Kotiseutuyhdistys,  
Korsukuoro ja Tyrnävän seurakunta

Juustokeittomyyjäiset
Keskiviikkona 22.6. klo 10 alkaen Tyrnävän srk-talolla
Keiton hinta 7 €/litra. Enintään 2 litraa/talous, ei ennak-
kovarauksia! Keitto valmiiksi 1l astioissa, ei omia astioita. 
Tyrnävän seurakunnan lähetystyö.
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ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

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

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

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN  Lehti ilmestyy torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Lumijokisen lastenohjaajan Silja Pihlajaniemen 
päivä oli täynnä haikeita hetkiä.

Kesäloman kynnyksellä, viikko ennen kesälomani al-
kua, jokaisella kerhoryhmällä on hieman erilainen 
kerhopäivä kuin yleensä. Silloin pidetään jäätelökerho 
ja herkutellaan jäätelöllä. Muistoksi kerholaiset saavat 

myös jotain kesään liittyvää.
Aamulla mennessäni töihin mietin, onkohan jäätelöjä vie-

lä riittävästi, ja olenko muistanut huomioida erityisruoka-
valioita nauttivat. Kerhohuoneelle päästyäni tarkistan tilan-
teen. Jäätelöjä pitää hakea lisää, myös laktoosittomia.

Ennen kauppaan lähtöä valmistelen tilan päivän kerhoa 
varten. Nostan kerhokansiot pöydälle jokaisen lapsen koh-
dalle odottamaan tarran laittoa. Tarra on muisto käydyistä 
kerhokerroista. Alkutehtävän monistaminen viraston puo-
lella. 

Alttaripöytä päivän aiheeseen sopivaksi, sekä virren kela-
us oikeaan kohtaan kasettia. Otan myös kerhon yhteistä lop-
puhetkeä varten tulevat tavarat valmiiksi esille. Tällä kertaa 
on vuorossa kesäinen satu Onnellinen hetki ja kesäpuuhiin 
liittyvät muistipelikortit. Valmista on.

Ehdin kerhohuoneelle 
juuri ennen ensimmäisten 
kerholaisten tuloa. Lapsis-
sa on aistittavissa jännit-
tyneisyyttä ja malttamat-
tomuutta. Usealla on mu-
kanaan minulle annetta-
va itse tehty lahja – piirus-
tus tai kortti, jonka hän 
haluaa antaa minulle he-
ti päästyään ovesta si-
sään. Otan kaikkien las-
ten lahjat vastaan kiitol-
lisin mielin. Lapset saa-
vat minulta kiitoksen ja 
halauksen.

Viimeisellä kerhovii-
kolla on ilmassa myös haike-
utta ja luopumisen tuskaa. Esikouluun lähtevien kanssa näh-
dään viimeistä kertaa. Annan heille Osaan jo -hymiötodis-
tuksen mukaan vanhemmille näytettäväksi. Todistuksesta 
käy ilmi, mitä esikoulutaitoja lapsella jo on, ja onko vielä jo-
tain opeteltavaa. Kaksi todistusta pitää vielä laittaa postitse. 
Ja haikeutta tunteville eskariin lähtijöille lupasin, että nä-
emme Varessäikän uimarannalla kesän aikana. Toivottavas-
ti tulee uinti-ilmoja.

Toinen luopumisen kohde on 16 vuotta työtilanani ollut 
kerhohuone. Olen jo poistanut kansioista vanhentuneita tie-
toja sekä rikkoutuneita tavaroita kerhojen väliajalla. Nyt voin 
aloittaa tavaroiden pakkaamisen.  

Kesäloma häämöttää ja syksyllä puhaltavat uudet tuulet.

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. 
Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Postia & Palautetta www.rauhantervehdys.fi/palaute

Kempeleläiset haluavat 
seurakuntalehden jatkossakin

Olin saada kahvit väärään kurkkuun, kun luin 
edellisestä Rauhan Tervehdyksestä, että Kem-
peleen seurakunta aikoo lopettaa Rauhan Ter-
vehdyksen tilaamisen seurakuntalaisille. 

Ensimmäinen reaktio oli, että eroan kirkosta ja tilaan 
lehden sillä rahalla itse. Puhuin asiasta vävyllekin ja hän 
sanoi, entäpä jos en eroaisi. Se on kuulema omantunnon 
asia kuulua kirkkoon.

Vetoan teihin kirkkoneuvoston jäsenet tämän päätök-
sen kumoamiseksi. RT on meille monille erittäin tärkeä 
hengellinen lehti. Itsekin luen lehden alusta loppuun ja 
vielä useita kertoja.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta katsoa lehteä netin 
kautta. Paperinen RT on se tuttu, turvallinen tapa.

Voisihan sitä tehdä niin, että seurakuntalainen saisi 
ilmoittaa haluaako lehden vai ei. 

Itse ehdottomasti haluan ja katson, mitä toimenpitei-
tä joudun asian kanssa tekemään.

KERTTU HANNILA
Kempeleen kirkkovaltuuston varavaltuutettu

Tuira toivoo kuvia ja tarinoita
kirkon 100-vuotisjuhlaan 

Tuiran kirkko täyttää elo-
kuussa 100 vuotta. Kirk-
koon liittyviä valokuvia 
tai sanallisia muisteluksia 

kerätään parhaillaan.
– Kirkon aulaan on tavoittee-

na koota näyttely, jossa katsellaan 
sekä historiaan että nykypäivään. 
Perhealbumeiden valokuvia ote-
taan mieluusti vastaan. Mielel-
lään kuulisimme myös ihmisten 
Tuiran kirkkoon liittyviä tarinoi-
ta, vinkkaa kirkkoherra Niilo Pe-
sonen.

Kirkon juhlaa vietetään elo-
kuun viimeisenä viikonloppuna.

Lauantaina 27.8. päivällä on 
tarjolla erityisesti lapsiperheille 
suunnattua ohjelmaa. 

Lauantai-iltana järjestettä-
vässä paneelikeskustelussa käy-
dään läpi sitä, mitä seurakunta 
on merkinnyt Tuiran alueelle tä-
hän mennessä ja miten seurakun-
ta on läsnä ihmisten elämässä tu-
levaisuudessa. 

Lisäksi on tarkoitus järjestää 

musiikkipainotteinen ”entisten 
nuorten ilta”. 

Viiikonlopun aikana kuullaan 
myös virolaisen ystävyysseura-
kunnan Räpinan kirkkokuoron, 

Tuiran seurakunnan lapsikuoron 
ja D’amen-kuoron yhteiskonsertti.

Sunnuntaina 28.8. juhliminen 
jatkuu piispanmessulla, pääjuh-
lalla sekä ruokailulla. 

Ajatus omasta sakraalitilas-
ta heräsi, kun Tuira liitettiin 
1800-luvulla osaksi Oulun kau-
punkiseurakuntaa. Rukoushuo-
ne vihittiin käyttöön elokuussa 
1916. Vuoden 1966 seurakunta-
jaossa siitä tuli vastaperustetun 
Tuiran seurakunnan kirkko. 

Alkuperäisestä rukoushuo-
neesta näkyy ulospäin enää vain 
puuosa, sillä tiloja on laajennettu 
sekä 1967 että 1992. 

Kirkon juhla ei rajoitu yksin-
omaan elokuiseen viikonlop-
puun. 

– Koko vuosi on oikeastaan 
juhlavuosi. Jo pääsiäiseksi toteu-
tettiin musikaali ja juhlavuoteen 
liittyvää ohjelmaa on luvassa syk-
syynkin, Pesonen sanoo.

MINNA KOLISTAJA
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Rauhan Tervehdys ilmestyy  seuraavan kerran  23.6.

Kuvista ja muisteluksista voi olla 
yhteydessä Tuiran kirkkoherranvirastoon 
(tuiranseurakunta@evl.fi,  08 5314 600) 
tai kirkkoherraan (niilo.pesonen@evl.fi, 
044 3161 584).  Alkuperäisiä kuvia ei 
tarvitse luovuttaa, vaan niistä otetaan 
näyttelyä varten kopiot.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Oikaisu

Torstaina 26.5.2016 ilmesty-
neessä jutussa Rauhan Terveh-
dys ei vähennä ilmestymisker-
tojaan kerrottiin virheellises-

ti, että Kotimaa Oy olisi luopumas-
sa kokonaan kustannustoiminnasta.

Tuotantopäällikkö Timo Karo-
nen tähdentää, että Kotimaa Oy jät-
täytyy pois pelkästään Rauhan Ter-
vehdys -lehden kustannusyhteistyös-
tä, koska hankintatapaa ajanmukais-
tetaan siten, että Rauhan Tervehdys 
ry alkaa hankkia lehden painamisen 
ja jakelun suoraan toimijoilta. 

Kotimaa julkaisee ja kustantaa 
edelleen muun muassa Kotimaa ja 
Askel -lehtiä sekä tuottaa voimas-
sa olevien asiakaslehtisopimusten 
puitteissa eräitä seurakunta- ja jär-
jestölehtiä.

Toimitus pyytää anteeksi ereh-
dystä.


