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Kesäiltaa voi 
istua yhdessä

Kellon Kiviniemen kalasatamassa oltiin viime viikolla koolla iltakahvien, makkaranpaiston, 
yhteislaulun ja yhdessäolon merkeissä. Nuotioillassa olivat mukana muun muassa 

Eino Kuusela, Hanna Kuusela ja Rauni Savolainen.  » 12

Katso, pääsisitkö läpi rippikoulusta  » 5, 24

Rippikoulussa 
pohdittiin ihmisen 
perimmäistä 
luonnetta        » 4–5

Juuriharjan 
kanssa hautakivi 

siistiksi
            » 6

Ari  Juntunen 
odottaa  uutta 
herätystä         » 2–3

Rauhan Tervehdys 
ilmestyy kesällä 

4.8. ja 18.8.
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Pysähdy kesällä 
ihmettelemään 
luomakunnan 
kauneutta  » 13

Heikki Pesämaa 
vierastaa erilaisia 
tulkintoja                 » 8

Metropoliitta Simon 
toivoo lisää saamea 
puhuvia pappeja         » 9
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Hyvän 
keskustelun 
paikka

Rauhan Sanan puheenjohtaja 
Ari Juntunen koki Kemin 

nuorisoherätyksen 1970-luvulla. Hän uskoo 
herätyksen syntyyn nykypäivänäkin.

Jumala puhuu 
milloin tahtoo

Vuonna 1972 kemiläinen 
seurakuntapastori Ari 
Juntunen sai kotiovel-
leen outoja vieraita. He 

olivat jeesusnuoria, jotka kertoi-
vat salaperäisesti Jumalan lähet-
täneen heidät. 

Juntunen ihmetteli, keitähän 
nämä veljet oikein ovat. Pasto-
ri kuitenkin vakuuttui pian, että 
hänellä ja nuorilla oli sama Kris-
tus.

Nuorilla oli näky: jo samana il-
tana järjestettäisiin seurakunnas-
sa tilaisuus. Juntunen totesi, että 
hän saisi paikalle ehkä 40 nuor-
ta. Heitä tuli lopulta moninker-
tainen määrä, sillä jeesusnuoret 
kävivät kutsumassa väkeä koulu-
jen pihoilta.

Illan tilaisuus ei edennyt ko-
vin pitkälle, kun kutsutuille tu-
li synnintunto. Ateistiperheiden 
lapset menivät polvilleen, ja syn-

ninpäästöjä julistettiin koko ilta. 
Siitä alkoi Pohjois-Suomessa neljä 
vuotta kestänyt herätys. 

Herätykset ovat 
ennakoimattomia
Ari Juntunen on nykyään Rauhan 
Sanan hallituksen puheenjohtaja. 
Juntunen jäi eläkkeelle muutama 
vuosi sitten Tornion kirkkoher-
ran tehtävästä.

Rauhan Sana on lestadiolai-
suuden suuntaus, jossa uskotaan, 
että muutkin kuin oman yhtei-
sön jäsenet voivat pelastua. Rau-
han Sana tekee lähetystyötä koti-
maassa ja ulkomailla. 

Liike pohtii tulevana viikon-
loppuna Vantaalla pidettävil-
lä Suvijuhlilla, onko herätys yhä 
mahdollinen.

Juntunen on vakuuttunut, että 
herätyksiä tulee yhä. Ne eivät syn-
ny ihmisten masinoimina vaan 

yllättäen.
– Kemin nuorisoherätystä ei 

voinut mitenkään ennakoida. Ei 
mitenkään, Juntunen toistaa.

– Herätys ei sovi mihinkään 
kaavaan. Emme voi sanella Ju-
malalle, milloin se alkaa, millai-
sen se tulee olla ja millaisia puit-
teita sillä on. 

– Kun Jumala antaa herätyk-
sen, se murtaa taatusti kaikki ra-
jat julistajien ja seurakuntalaisten 
maailmassa, seurakuntien hallin-
nossa ja herätysliikkeen totutussa 
elämässä.

– Me emme voi vaikuttaa herä-
tykseen muuten kuin rukoilemal-
la ja kylvämällä Jumalan Sanaa.

Vesittämätön Sana 
herätyksen ehtona
Juntusen mukaan ympäri maail-
man on huomattu millaisissa olo-
suhteissa herätystä syntyy.

toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Mistä ei voi olla samaa mieltä, sitä on ihme-

teltävä yhdessä. Lausahduksen takana on 

kirjailija ja toimittaja Kaisa Raittila.  

Kirkon kiperää, ajankohtaista kysymystä uuden 

avioliittolain seurauksista ei yhdellä, viisaallakaan 

ajatuksella ratkota. Tarvitaan muuta pohdintaa. 

Toivoa sopii silti, että tätä vaikeaa kysymystä kir-

kon sisällä mietitään Raittilan lauseen hengessä. 

Tärkeämpää, kuin olla vain oikeassa ja kyseenalais-

taa eri tavalla ajattelevien näkemys, on ihmetellä 

asiaa yhdessä: miten kirkossa mennään yhdessä tuu-

min eteenpäin, kun uusi avioliittolaki tulee reilun 

puolen vuoden jälkeen voimaan. 

Kuten aina näkemyseroissa, tässäkin keskustelus-

sa turhilta loukkauksilta säästytään, kun eri osapuo-

let uskaltautuvat liikahtamaan piirun verran lähem-

mäksi niitä, jotka ajattelevat asiasta toisin kuin itse.

Kirkon avioliittokäsitys on edelleen se, että avio-

liitto on miehen ja naisen väli-

nen asia. Osa papeista on sil-

ti valmiita vihkimään myös 

samaa sukupuolta olevia pare-

ja. Miksi he haluavat toimia 

näin?

Tavallisilla seurakuntalaisil-

la ei ole välttämättä omasta 

takaa tietämystä luterilaisesta 

avioliittoteologiasta. Tuntuisi 

väärältä, että asiasta puhuisi-

vat esimerkiksi vain papit keskenään, sillä itse asia 

koskettaa aivan tavallisia perheitä ja usein kipeäs-

tikin. 

Siksi oma seurakuntalehti tarjoaa mielellään tilaa 

keskustelulle vaikeasta aiheesta. Olisi esimerkiksi 

hienoa kuulla, millaisia perheitä Raamatussa on. 

Onko Raamattu myös avioliittokysymyksessä auk-

toriteetti, vaikka Raamatun ajan perhekulttuuriin 

kuuluivat esimerkiksi orjat ja moniavioisuus? 

Kuka avaa tässä lehdessä rakentavan keskustelun 

asiasta, joka jo repii joitakin kirkkoja kahtia?

RIITTA HIRVONEN
vt. päätoimittaja

Tärkeämpää, 
kuin olla vain 
oikeassa ja 
kyseenalaistaa 
eri tavalla 
ajattelevien 
näkemys, on 
ihmetellä asiaa 
yhdessä.
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Jumalanpalveluksen 
aikana haluan 
hiljentyä. Sen noin 
tunnin aikana en 
kaipaa yhtään 
yhteisöllisyyttä tai 
kontakteja. 

Miten voisimme passivoida seurakuntalaisia? 
Kolumni

Minua jännittää valta-
vasti, kun osallistun 
messuun seurakun-
talaisena. Jopa hie-

man pelottaa. Odotan lievässä 
ahdistuksessa hetkeä, jolloin li-
turgi kehottaa läsnäolijoita toi-
vottamaan toisilleen rauhaa, 
vieläpä kädestä pitäen. 

Rehellisesti sanottuna te-
kisi mieli vain murista ja mu-
mista epäystävällisesti, jos joku 
kääntyy puoleeni, mutten keh-
taa. Sen sijaan vastaan vaivau-
tuneesti ja epämääräisesti  ”kii-
tos, samoin”. 

Jumalanpalveluksen aikana 

haluan hiljentyä. Keskittyä teks-
teihin, musiikkiin ja joskus jopa 
saarnaan. 

Sen noin tunnin aikana en 
kaipaa yhtään yhteisöllisyyttä 
tai kontakteja. Tiedän, että mo-
net muutkin tuntevat samoin, 
sillä olen usein keskustellut asi-
asta tuttavien ja ystävien kanssa. 

Elämme hektisiä aikoja. Suu-
ri osa ihmisistä on tavoitettavis-
sa melkein 24 tuntia seitsemän 
päivää viikossa, sosiaalisen me-
dian ja älypuhelimien kautta. 

Meiltä odotetaan aloitteelli-
suutta ja sosiaalisuutta työpai-
kalla, aktiivisuutta ja valveutu-

neisuutta kulutukseen ja ympä-
ristöön liittyvissä kysymyksissä 
ja vielä kaiken lisäksi reippaut-
ta vapaa-ajan liikunnassa. Voi-
simmeko tulla kirkkoon vain 
lepäämään? 

Yhdeksänkymmentäluvun 
jumalanpalvelusuudistuksis-
ta lähtien seurakuntalaisia on 
pyritty aktivoimaan myös niin, 
että he osallistuisivat messun 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
Ajatus on jokseenkin sama, 
kuin jos taloyhtiössä joka viik-
ko olisi eri kerroksen asukkai-
den vuoro avustaa putkimiestä. 

Eivätköhän ammattilaiset 
osaa hoitaa työnsä. Jokainen 
tarvitsee hieman lepoa, jopa 
kaikenlaisista yhteisöistä. 

Sosiaalisia tarpeita voidaan 
huomioida sitten kirkkokah-
veilla. 

Pe k ka H e l i n

Rauhan Sana on 
lestadiolaisuuden 
suuntaus, jossa 
uskotaan, että 
muutkin kuin oman 
yhteisön jäsenet 
voivat pelastua. 

Seurakunnan ei pidä Juntu-
sen mukaan vierastaa herätys-
kristillistä työotetta, sillä täl-
löin herätykselle ei synny suotui-
sia olosuhteita. Seurakunta ei saa 
myöskään yrittää olla ajan pai-
neissa suosittu, demokraattinen 
ja harmiton yhteisö, josta puhu-
taan vain hyvää. 

Ihmisiä ei pidä Juntusen mu-
kaan viihdyttää vaan heistä pitää 
tehdä opetuslapsia. Turha puuhas-
televuus taittaa seurakunnan vies-
tiltä kärjen. Jeesuksesta tulee ker-
toa rohkeasti eikä uskoa saa hävetä.

Jumalan Sanalle 
on kaipuu Suomessa
Juntunen uskoo suuren herä-
tyksen olevan mahdollinen, sillä 
Suomessa on paljon rukoilevia, 
Raamattua lukevia ja sen mukaan 

opettavia kristittyjä. He tekevät 
työtä luterilaisissa seurakunnis-
sa, muissa kirkkokunnissa ja he-
rätysliikkeissä.

Herätyksestä on Juntusen 
mukaan nähtävissä merkkejä eri 
puolilta maata, sillä Jumalan Sa-
nan opetukseen on kaipuuta. Esi-
merkiksi Rauhan Sanan keskuu-
dessa nuoret ovat pyytäneet ope-
tusta Keski-Pohjanmaalta Ou-
luun ulottuvalla alueella.

– Olen vetänyt vuoden ajan 
Kalajoen Kristillisessä Opistossa 
Raamattu elää -koulutusta, jossa 
on pääsääntöisesti mukana kym-
meniä nuoria.

Kemin kaltaista herätystä Jun-
tunen ei ole kuitenkaan havain-
nut.

PEKKA HELIN

Herätys syntyy tavallisesti 
seurakunnissa, joissa on palat-
tu Raamatun keskeisiin opetuk-
siin. Raamattu tulkitaan sellaise-
na kuin se on kirjoitettu lieventä-
mättä ja selittelemättä sitä muuk-
si. Jos Raamattua pidetään vain 
tarinakokoelmana ja historialli-
sesti epäluotettavana, Jumalan 
Sana vesittyy.

Ari Juntunen kannustaa seurakuntia herätyskristilliseen työotteeseen. Turha puuhastelevuus taittaa hänen mielestään seurakunnan viestistä kärjen.

ÁRPÁD KOVÁCS 
kansainvälisen työn pastori

Mitä on herätys?

•  Herätyksellä tarkoitetaan uskonnollista murroskokemusta, 

jossa ihminen tulee tietoiseksi Jumalan todellisuudesta ja 

omasta syntisyydestään. 

•  Luterilaisen kirkon kristinoppi vuodelta 1948 kuvaa: ”Kun 

Jumala pysähdyttää syntisen eteensä, hän alkaa tajuta, että 

koko hänen elämänsä suunta on väärä. Mutta synnin hädän 

ohella hänessä herää vetämystä Vapahtajan puoleen. Tätä 

synnin hätää ja armon ikävää Jumalan edessä sanotaan 

heräämiseksi.” 

•  Herätykseksi nimitetään myös sitä kollektiivista liikettä, 

jossa ihmisryhmä siirtyy samanaikaisesti uskonnollisesta 

välinpitämättömyydestä henkilökohtaiseen kristilliseen 

uskoon. Näitä liikkeitä nimitetään perinteisesti 

herätysliikkeiksi. 

•  Ihminen voi kokea herätyksen äkillisesti tai monia vuosia 

kestävän prosessin kautta. 

Lähde: Kirkon Aamenesta öylättiin -sivusto
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Viime viikonloppuna Van-
taalle kokoontui 34 000 
henkeä viettämään He-
rättäjäjuhlia. Herän-

näisyyteen eli kansanomaisem-
min körttiläisyyteen yhdiste-
tään usein ensimmäisenä veisaa-
minen. Liikkeessä on havahdut-
tu ajan muutokseen ja herännei-
den omaa virsikirjaa Siionin vir-
siä ollaan uudistamassa. 

1700-luvulta asti veisatut vir-
ret uudistuivat viimeksi 1970-lu-
vun taitteessa, mutta nykypäivän 
ihmiselle jo muutaman vuosi-
kymmenen takainen kieli- ja ku-
vamaailma voi kuitenkin tuntua 
vieraalta. 

– Siionin virret on liikkeen 
elävyyden kannalta niin keskei-
nen, että virsien uudistaminen – 
ja pelastaminen – uusille veisaa-
jille on nähty välttämättömäksi, 

toteaa Herättäjä-Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Jukka Hautala. 

Uusi kokoelma on tarkoitus 

ottaa käyttöön ensi kesänä Nil-
siän herättäjäjuhlilla.

Suviseurat 
Muhoksella 2019
Suomen kesän suurinta kirkollis-
ta kesätapahtumaa, vanhoillisles-
tadiolaisten Suviseuroja, vietet-
tiin Torniossa heinäkuun ensim-
mäisen viikonvaihteen aikana. 
Suviseurat keräsivät noin 75 000 
osallistujaa.

Ensi vuonna juhlaväki ko-

Oivaltaminen on rippikoulun tavoite 
Tyrnävän rippikoululaiset pohtivat ihmisen perimmäistä olemusta:
olemmeko me hyviä vai pahoja?   

Tyrnäväläisnuoret ovat 
niin kuin vain nuoret voi-
vat rippikoulussa olla: osa 
joukosta istuu oppitunnil-

la omissa maailmoissaan viesti-
en asennollaan, että papin puhe 
ei voisi vähempää kiinnostaa. Osa 
taas seuraa tarkasti kirkkoherra 
Timo Liikasen opetusta. 

Muutamat kokeilevat opet-
tajan huumorintajua: mihin ne 
synnit päästetään, jos puhutaan 
synninpäästöstä?

Liikanen haastaa nuoria kerto-
maan ajatuksia siitä, onko ihmi-
nen pohjimmiltaan hyvä vai paha. 

Hän jakaa luokan kahteen 
joukkoon. Toinen pohtii, mikä 

elämässä kertoo ihmisen olevan 
hyvä. Toinen paneutuu mietti-
mään, mikä todistaa ihmisten 
pahuudesta.

Todisteita ihmisen hyvyydes-
tä ovat nuorten mielestä ystäväl-
lisyys, auttamisen halu ja se, et-
tä väärin tekeminen kolkuttaa 
omaatuntoa.

– Vain paha ihminen vahin-
goittaa vanhuksia tahallaan.  Jos 
pahuutta ei olisi, laki olisi turha, 
pahuuteen keskittyneet nuoret 
huomauttavat. 

– Olisiko hyviä ihmisiä lain-
kaan ilman pahoja? rippikoulu-
lainen heittää melkeinpä filosofi-
sen kysymyksen.

Nuoria herätellään
luonnonsuojeluun
Timo Liikanen uskoo siihen, et-
tä paras oppimistulos rippikou-
lussa syntyy nuoren oman oival-
luksen kautta.

– Opettajan tehtävä on antaa 
sytykkeitä oppitunnin aiheesta. 
Tiedonkaatajan roolissa en halua 

Muut mediat

MUUSIKKO PAULA VESALA menetti 
isänsä jo ennen syntymäänsä. Myös hänen 
alkoholismista kärsinyt isäpuolensa kuoli, 
kun hän oli alle kaksikymppinen.

– Minulla on kokemus isähahmosta, 
vaikka loppu olikin onneton. Illuusioni 
täydellisestä ihanneihmisestä loppuivat 
siihen. Se karisti luulot, että joku taivaan 
lähettämä sankari voisi tulla ja kääntää 
kaiken toisin.

– Elämä olisi todennäköisesti ollut ihan 
samanlaista kuin muilla, vaikka isäni 
ei olisi menehtynyt. Minulla on arkiset 
ajatukset siitä, mitä vanhemmuus on ja 
miten vanhemmat ovat läsnä.

MeNaiset 7.7.2016

Herännäisyys uudistuu  virsien kautta

Tyrnävän seurakunnan nuorisotyöntekijä Mikael Lehtimäki, kirkkoherra Timo Liikanen ja kesäteologi Mikko Haltsonen tietävät, että rippikoululaisilla saattaa olla nuoresta iästään huolimatta paljonkin sanottavaa 
moniin rippikoulussa käsiteltäviin aiheisiin.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Oopperalaulaja ja pappi Esa Ruuttunen 
veisaa Siionin virsiä Herättäjäjuhlien 
junassa.  

T im o H o r m io

Nykypäivän ihmiselle 
jo muutaman vuosi-
kymmenen takainen 
kieli- ja kuvamaailma 
voi tuntua vieraalta.

Jukka Hautala
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koontuu Poriin, 2018 Äänekos-
kelle ja vuonna 2019 Muhok-
selle. 

Suviseurojen kanssa samaan 
aikaan pidettiin myös kaksi 
muuta suurta kirkollista kesä-
juhlaa.

Suomen Luterilaisen Evan-
keliumiyhdistyksen (Sley) vuo-
sittainen kesätapahtuma Evan-
keliumijuhla keräsi Virroille 
Pirkanmaalle 14 000 kävijää. 

Evankeliumijuhlan projek-
tipäällikön Jari Rankisen mu-
kaan väen määrä ylitti odotuk-
set. Rankinen iloitsi myös sii-
tä, että Evankeliumijuhla on 
tavoittanut turvapaikanhaki-
joita.

– Osa heistä on kristittyjä, 
osa jotain muuta, mutta upe-
aa, että heitä on täällä mukana.

Ensi vuonna Evankeliumi-

juhla järjestetään Helsingin 
jäähallissa.

Hausjärven Ryttylässä puo-
lestaan pidettiin heinäkuun al-
kupäivinä noin 9 000 vierailijaa 
koonneet Kansanlähetyspäivät. 
Ne huipentuivat lähetysjuh-
laan, jossa siunattiin matkaan 
16 lähettiä ja 17 lasta. Matkaan 
siunatut suuntaavat Venäjälle, 
Etiopiaan, Japaniin, Saksaan, 
Viroon ja Lähi-itään.

Ensi kesänä Kansanlähetys-
päiviä vietetään Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetyksen 50-vuotis-
juhlan merkeissä Ryttylässä. 

Heinäkuun aikana kirkko-
väki on koolla vielä muun mu-
assa Reisjärven opistoseuroissa 
15.–17.7. ja Uusheräyksen kesä-
seuroissa 29.–31.7. Kokkolassa. 

ELSI SALOVAARA

Ihmisiä

Tarinaniskijä koetuksessa

M
in

n
a K

o
listaja

Reino Helttunen ammentaa tarinoita kouluajoiltaan.

Mitä muistat rippikoulusta?Gallup
Ripiltä pääsy on merkkipaalu nuoren elämässä. 
Kysyimme aurinkoisesta säästä nauttineilta oululaisilta, 
millaisia muistoja rippikoulusta on jäänyt.

TEKSTI ELSI SALOVAARA
KUVAT MINNA KOLISTAJA

Rippikoulu oli uskoa vahvistava 
kokemus, ja se usko on kestänyt 
tähän päivään. Osallistuin vuon-
na 1965 yhdelle ensimmäisistä 
SRK:n leireistä Kuusamon Käy-
lässä. Leiri kesti kaksi viikkoa, 
siinä ehti ryhmäytyä. Ilmat eivät 
olleet hyvät, mutta konfirmaatio-
päivä oli kaunis.

Raili Rantalainen

Olin leirillä Lapiosalmella Po-
siolla yli 20 vuotta sitten. Asuin 
Myllyojalla ja se oli ensimmäinen 
kerta pidempään poissa kotoa. 
Aurinko paistoi, uitiin, ja opetel-
tiin ulkoa kaikkea. Muistan ilta-
ohjelmat, nuotiot, laulut ja lukui-
sat ruokailut. Leirikioskilta ostet-
tiin jauhiksia. 

Katja Väänänen

Muistaakseni kävin rippikoulun 
iltakouluna. Siitä on melkein 50 
vuotta. Sen muistan, että ripille 
pääsin Oulun tuomiokirkossa. Se 
jännitti, kun sanottiin että pappi 
voi siellä vielä kysyä jonkin koh-
dan Katekismuksesta, ja se pitää 
osata ulkoa. Mutta se taisi olla pe-
lottelua.  

Kari Tuomainen

olla. Joskus ehkä tein sitä, mut-
ta en enää. 

– Keskiössä on nuoren oma ha-
vahtuminen niihin asioihin, jois-
ta rippikoulussa puhutaan.

Kun Tyrnävällä kesäkuista rip-
pikoulua on käyty muutama päi-
vä, nuorisoa innostetaan tutki-
maan omien elämänvalintojen 
seurauksia. 

Rippikoululaiset ovat talvella 
saaneet tehtäväkseen leikata leh-
distä ympäristöaiheisia uutisia. 

Tunti alkaa niiden esittelyllä: 
tallessa on muun muassa uuti-
nen raakaöljyn halvasta hinnas-
ta. Halpa hinta bensapumpulla li-
sää autoilla ajamista, siis ilmake-
hän saastumista.

Rippikoulukirjassa on Pelasta 
maailma -lista, josta nuoret rak-
sittavat keinoja, joiden avulla he 
voivat mielestään suojella maa-
palloa. 

Liikanen kannustaa rippikou-
lulaisia: 

– Kyllä te osaatte huoleh-
tia luonnosta, kyse on jokaisen 
omasta halusta. Katekismuksen 
mukaan ihmisen velvollisuus on 
varjella ja hoitaa Jumalan maail-
maa.  

Liikanen korostaa, ettei oppi-
mista tapahdu rippikoulussa vain 
oppitunneilla. Vastuu luomakun-
nasta tai vaikkapa Pyhä Henki ja 
Raamattu ovat aiheita, joita käsi-
tellään myös hartaushetkissä ja 
isosten vetämissä raamatturyh-
missä. 

Oppitunneilla puhutaan
tutuista aiheista
Timo Liikasen kanssa rippikou-
lua vetämässä olevat nuorisotyön-
tekijä Mikael Lehtimäki ja kesä-
teologi Mikko Haltsonen sano-
vat, että nuoret tietävät monista 
oppituntien aiheista paljon enem-
män kuin he uskaltavat ryhmässä 
ääneen puhua. 

Käsitelläänhän rippikoulussa 
nuorten arkeen liittyviä asioita, 
esimerkiksi perhettä ja seksuaali-
suutta. Sitäkin kysellään, mikä on 
nuorten mielestä hyvää elämää.

Rippikouluissa on vuosikym-
menten ajan opeteltu ulkoa esi-
merkiksi käskyt ja uskontunnus-
tus. Näin on edelleen. 

Ainakaan Tyrnävällä loppu-
koe ei ole hurja, paineita aiheut-
tava rutistus, vaan nuoret vastaa-
vat rastiradalla osaan koekysy-
myksistä ryhmissä. 

Myös omaa pohdiskelua vaadi-
taan. Ennen riparin päättymistä 
tyrnäväläisnuoret pohtivat Luuk-
kaan evankeliumin 15. lukua lu-
kiessaan vastausta tähän kysy-
mykseen: Jos valitset elämässä-
si väärin, onko sinulla mahdol-
lisuutta palata uudestaan Juma-
lan luo?

RIITTA HIRVONEN    

Oululainen Reino Helttunen pääsee kutkuttavaan 
saumaan, kun Kärsämäellä pidetään 16. heinäkuuta 
tarinaniskennän SM-finaali. Helttusen on kerrotta-
va seitsemässä minuutissa selkeä ja vaikuttava tarina.

Kilpailijat eivät saa esiintyessään riehaantua, vaikka ker-
tomus olisi kuinka raflaava.

– Pitää olla kuin puupökkelö. Näytellä ei saa, Helttunen 
sanoo hiukan harmistuneena, sillä hänen mukaansa elekie-
li on tarinoidessa paikallaan. Tuomarit ovat toista mieltä.

Tyhjästä kertomusta ei tarvitse pusertaa, sillä SM-finalis-
tilla on satoja juttuja, joista valita.  Lähes kaikki tarinat ovat 
Helttusen kierto- ja kansakoulukokemuksia Kuhmon kun-
nan Kuumun kylästä. Siellä puhuttiin leveää murretta, jota 
Helttunen käyttää tarinoita iskiessään.

– Kun pääsin keskikouluun lähes kiertokoulupohjalta, 
olin helisemässä murteeni kanssa. Lähinnä törmättiin äi-
dinkielessä. Opettajan korjaama ainekirjoitusvihko oli kuin 
pakanamaan kartta: täynnä punaista. Niin syvästi murresa-
nat olivat painuneet mieleeni.

Helttusen kieli on sittemmin sekoittunut miehen kierret-
tyä eri puolella Suomea.

– Kuumun murre on haihtunut, hän myöntää.
Helttunen on monesti miettinyt, mikä häntä harrastuk-

sessaan eniten kiehtoo.
– Kun saan kerrottua jutun, joka ei ole tuttu vaan jotain 

uutta. Se vaikuttaa minuun eniten.
Helttunen opetti pitkään Oulun kauppaoppilaitoksessa, 

jossa käytti ”yhteiskunnan aikaa” kertoessaan tunneilla op-
pilaille tarinoitaan. 

Entinen opettaja on monin tavoin tottunut esiintyjä. Hän 
muun muassa esitelmöi erilaisista aiheista. 

PEKKA HELIN

Herännäisyys uudistuu  virsien kautta

Pääsisitkö läpi rippikoulun 
loppukokeesta?
Testaa, selviäisitkö Tyrnävän seurakunnan 
rippikoulun loppukokeesta. 

Mitä usko on?
Mitkä ovat sakramentit ja millä perusteella ne on valittu? 
Miksi ihminen rukoilee?
Mainitse kaksi kirkkovuoden pyhää. Miksi niitä vietetään, 
mikä on niiden sanoma?
Miksi Raamattua kannattaa lukea?
Mikä on Vanhan ja Uuden testamentin isoin ero?
Mitä tarkoittaa perisynti?
Voiko ihminen tehdä syntiä liikaa, niin paljon, että armo ei riitä?
Mikä oli Jeesuksen ylösnousemuksen merkitys?
Lue Psalmi 139. Mitä Jumala ajattelee sinusta?

Oikeat vastaukset tämän lehden takasivulla.

Tyrnäväläisnuoret 
käyttävät rippikoulussa Ihan sama 
-kirjaa, jossa tärkeitä ja osin vaikeitakin aiheita 
käsitellään ymmärrettävästi nuorten kielellä.

Muutamat 
kokeilevat opettajan 
huumorintajua: mihin 
ne synnit päästetään, 
jos puhutaan 
synninpäästöstä?
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Kunnon pesu kerran kesässä
Juuriharja, pehmeä kangasrätti ja mäntysuopa riittävät 
pitkälle hautakiven puhdistuksessa

Oululaiset sisarukset An-
na-Leena Takamä-
ki ja Anne-Mari Autio 
ovat saaneet istutetuk-

si oranssit samettiruusut isovan-
hempiensa haudalle Kempeleen 
vanhalla hautausmaalla. 

Vuorossa on kiven siistiminen. 
– Mäntysuovalla kiveä on sil-

loin tällöin puhdistettu. Ei kyllä-
kään edes joka kesä – vaikka sai-
si sen varmaan kerran vuodessa 
pestä, Takamäki tuumii.

Ajan patina ei Takamäkeä ja 
Autiota vanhassa kivessä sinänsä 
haittaa, mutta esimerkiksi kovalla 
sateella kivelle lentävät multarois-
keet ja puista laskeutuvan siitepö-
lyn he siivoavat pois usein.

Hautakiven puhdistus alkaa 
kiven perusteellisella kastelulla. 
Veteen voi sekoittaa pienen mää-
rän mäntynestesaippuaa tai ta-
vallista käsitiskiainetta. Jos jäkä-
lää, levää tai sammalta on paljon, 
ne saavat pehmetä parikin tuntia.

Hiekkaroiskeet ja siitepöly läh-
tevät vedellä ja pehmeällä kangas-
liinalla.  

Kovasti likaantunut kivi har-
jataan puhtaaksi astianpesu- tai 
juuriharjalla. Myös pienikokoi-
sempi harja, esimerkiksi kyn-
si- tai hammasharja, voi olla tar-
peen.

Kivipinnan puhdistamiseen 
vaikuttavat kivilajin ominaisuu-
det. Osa on kovia, osa huokoi-
sia. Myös kiven pintakäsittelyta-
valla on vaikutusta. Helppohoi-
toisin on kiillotettu pinta, se on 
tiivis eikä ime likaa syvälle kiven 
huokosiin. 

Huuhtelua pesun 
aikana ja sen jälkeen
Huuhteluvettä on hyvä valella ki-
velle myös pesun aikana, jotta ir-
ronnut lika ei ehdi imeytyä ta-
kaisin kiven pintaan eikä pintaan 
jää likavedestä johtuvia valuma-
jälkiä. 

Harjauksen jälkeen kivi huuh-
dellaan huolellisesti runsaal-
la puhtaalla vedellä. Vasta kiven 
kuivuttua näkee, tarvitaanko 
uusintakäsittelyä.

Kovasti pinttyneeseen likaan 
voi kokeilla talousspriitä. Pinta 
pitää tällöin huuhdella huolelli-
sesti.

Teräsvilla, hankausaine ja voi-
makkaat pesuaineet kannattaa 
unohtaa. Myös painepesuri voi 
amatööripuhdistajan käsissä saa-
da aikaan enemmän vaurioita 
kuin puhdasta jälkeä. Painepesu 
voi esimerkiksi pilata kultaukset.

Ruostumattomasta teräkses-
tä valmistettu teräsharja voi ol-
la tarpeen, kun irrotetaan vuosi-
kausien jäkäläkerroksia karhea-
pintaisesta kivestä. Liiallista jyns-
säämistä pitää silti välttää.

Hautakiven metallikirjaimet 
ja -koristeet voi tarvittaessa käsi-
tellä metallin puhdistukseen tar-
koitetuilla tahnoilla. 

Puhdistuksen voi 
myös ostaa
Kultaukset ja koko hautakivi säi-
lyvät pidempään kunnossa, jos 

Moni arkailee turhaan 
kiven puhdistamista. 
Ei kivi hevin 
naarmuunnu, kyllä 
se kestää reipastakin 
pesua.

Päivi Heikkinen

Enin osa kynttilöistä roisku-
neesta steariinista raaputetaan 
varovasti pois puu- tai muoviti-
kulla. Loput jäämät puhdistetaan 
mineraalitärpättiin kostutetulla 
pumpulitupolla.

Lyhtyjen lasi pyyhitään vedel-
lä ja miedolla pesuaineella. Pint-
tynyt noki lähtee keraamisten lie-
sitasojen puhdistukseen tarkoite-
tulla puhdistusaineella.

Kullatut tekstit on puhdistet-
tava erittäin varoen esimerkiksi 
pehmeällä kankaalla. Ensimmäi-
senä vuonna kultauksia ei suosi-
tella tehtäväksi ollenkaan. 

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

vasti kullattuja kohtia esimerkiksi 
pehmeällä sienellä, sammal ei jää 
kalvamaan tekstipohjia.

 – Kyllä hautakivestä olisi hyvä 
vähintään kiven tekstisivu pitää 
kunnossa. Hautausmaalla kulki-
essa huomaa, että läheisille han-
kitaan hienoja kiviä, mutta niistä 
ei pidetä huolta, Heikkinen har-
mittelee. 

– Moni arkailee turhaan ki-
ven puhdistamista. Ei kivi hevin 
naarmuunnu, kyllä se kestää rei-
pastakin pesua – paitsi vuolukivi 
ja marmori, jotka ovat huokoisia 
kivilajeja.

Myös kiviliikkeiltä ja hautaus-
toimistoilta saa ostaa puhdistus-
palveluita. Esimerkiksi Kiviliike 
Heikkisellä perusmallisen kiven 
puhdistus painepesurilla maksaa 
80 euroa, Oulun Hautaustoimis-
to Arvo Kova Oy veloittaa hau-
takiven puhdistamisesta 50–100 
euroa. 

Olavi Kovan mukaan vuosien 
saatossa muodostunut lika saa-
daan pois korkeapainekuumape-
sulla ja kivestä tulee aivan uuden 
näköinen. Tekstien ja koristeiden 
kultaukset joudutaan tosin sa-
malla uusimaan ja tämä maksaa 
erikseen. 

MINNA KOLISTAJA

Lähteet: Museoviraston ohjeet 
hautamuistomerkkien hoitoon 
(www.nba.fi/hautamuistomerkkien-
hoito.pdf) * www.finstone.fi * 
Uudenmaan kulttuurirahaston opas 
Miten hoidan hautamuistomerkkiä 

niitä huoltaa hiukan aina hau-
dalla käydessään, opastaa Päivi 
Heikkinen Kiviliike Heikkiseltä.

Kun kostuttaa kiven julkisi-
vun ja pyyhkii sen jälkeen varo-

Saisi kiven varmaan useamminkin pestä, miettivät oululaiset Anna-Leena Takamäki ja Anne-Mari Autio sukulaistensa haudalla 
Kempeleessä.
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Kirkko tarjoaa levähdyspaikan 
Qstockissa ja vihillekin pääsee

Oulun ev.lut. seurakunnat 
tarjoaa jälleen Qstockin 
kävijöille mahdollisuu-
den hetken hengähdys-

taukoon festarihumun keskel-
lä.  Festivaalialueelle pystytetään 
teltta, joka palvelee kävijöitä 29.–
30.7. porttien aukeamisesta il-
taan saakka. 

Seurakuntien teltalla voi käy-
dä virkistäytymässä, juoda rai-
kasta vettä ja lepuuttaa festari-
kulkemisista väsähtäneitä jalko-
ja. Teltalla on päivystämässä se-
kä seurakuntien työntekijöitä et-
tä vapaaehtoisia. 

Tuiran seurakunnan seura-
kuntapastori Helena Paalanteen 
mukaan festareilla keskeistä on 
musiikki, ilonpito ja yhdessä ole-

minen ystävien kanssa. 
– Nämä ovat Luojan suuria 

lahjoja ja me haluamme olla pai-
kan päällä toivottamassa seura-
kunnallemme siunattua festivaa-
lia, Paalanne kertoo.

 
Helposti naimisiin 
Kuusisaaressa
Tänä vuonna Qstockissa on mah-
dollisuus mennä naimisiin. 

– Mikäli morsiuspari niin toi-
voo ja paperiasiat ovat kunnossa, 
myös kirkollinen vihkiminen jär-
jestyy festivaaleilla, Paalanne lu-
paa. 

Kirkollisen vihkimisen edel-
lytyksenä on, että molemmat vi-
hittävät ovat rippikoulun käynei-
tä ev.lut. kirkon jäseniä. Kirkol-
linen vihkiminen on mahdollis-
ta myös silloin, kun toinen vihit-
tävistä kuuluu johonkin muu-
hun kristilliseen kirkkokuntaan, 
ja toinen vihittävistä on rippikou-
lun käynyt ev.lut. kirkon jäsen.

Mukaan tarvitaan esteettö-
myystodistus, joka on hankit-
tu viimeistään seitsemän vuo-
rokautta ennen vihkimistä jom-
mankumman vihittävän kotiseu-
rakunnan kirkkoherranvirastosta.

Oulun Kuusisaaressa järjestettävä Qstock kokoaa yhteen kymmeniä tuhansia ihmisiä.

5x181 mm

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi  

ilmestyy
18.8.

Varaukset ja aineistot
10.8.

mennessä.

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Terveys ja Hyvinvointi

PALVELUA KOTIINNE

Tarjoa läheisellesi tai 
itsellesi hyviä hetkiä.

Ei-hoidolliset palvelumme
Yhdessä tekemistä, keskustelua, 
muistelua, ulkoilua, virkistys
käyntejä(teatterit, konsertit yms.), 
yksinäisyyteen tukea kaiken
ikäisille; nuoret, aikuiset, 
vanhukset

Veteraani!
Hyödynnä nyt veteraaniraha 
omaksi iloksesi eihoidollisiin 
palveluihimme

Kauttamme myös
kotisairaanhoito, hoiva ja huolen
pito, kotisiivous, jalkojen hoito, 
nepsyvalmennus sekä psykiatrisen 
sairaanhoitajan palvelut

puh. 040-823 7390
wwww.oulunkotihoiva.fi

Ilmoittaja! 
Tässä voisi olla Sinun ilmoituksesi.

Ota yhteyttä: 

Pirjo Teva 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

•  Ohjelmaa opistoseuroista.
•  Arkipäivisin vanhoja saarnoja  
 klo 12 ja 20.
• Tarkemmat ohjelmatiedot: 
 srk.fi/fi/seurat/kesaseuraradio/

SRK

KESÄSEURARADIO91,6 
MHz

Oulu

A r k i s t o  /  S a nna Tu r u n e n

KIITOS
P yydän saada esittää parhaimmat kiitokset minulle myönnetyn  

kamarineuvoksen arvonimen johdosta;

Tämän suopean hankkeen takana olleelle – nyt jo edesmenneelle  
– herrasmiesjournalisti, varakonsuli Pentti Vuoriselle ja hänen jälkeensä; 
Kauppaneuvos-pääkonsuli Ilkka Lantolle, joka yhdessä maaherra 
emeritus Eino Siuruaisen, kaupunginjohtaja Matti Pennasen, 
kauppaneuvos Matti Pörhön, professori Paula Rossin ja professori 
emeritus Olavi K. Fältin kanssa saattoi loppuun tämän esityksen, 
samoin varatuomari Niilo Vähäsarjalle, joka hoiti ammattitaitoisesti 
asian edellyttämän kirjeenvaihdon.

Ilman virallista asemaa ja kuukausipalkkaa tekemäni, raskaan, moni-
puolisen (ja monikielisen) puhe- ja kirjoitustyörupeaman ansiosta olen 
kuitenkin yhä vielä (80:n % invalidina) keskustelukykyinen ja pystyn 
kävelemään. Erityisesti myös ODL Kuntotalon fysioterapian ammatti-
laisia on kiittäminen, että tilanteeni jatkuu suotuisana.  En vieläkään 
tosin kykene heti tunnistamaan ”lennosta” ystävällisiä kanssaoululaisia. 
Erityisen mukavasti vanhan Oulun miellyttävä tunnelma on aistittavissa 
Antellin kahvihuoneissa ja Ravintola Rauhalassa. Kiitän kaikkia, 
jotka ovat ottaneet minuun yhteyttä ja tavalla tai toisella vaikuttavat 
elämässäni edelleen.

Erittäin kiitollisin ja seesteisin mielin  
teitä kaikkia tervehtien,

Markus H. Korhonen
kamarineuvos, Oulu
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Yhtymä pyrkii 
sopimukseen 
hovioikeudessa 
tuomitun kanssa
Oulun seurakuntien yhteinen 
kirkkoneuvosto päätti 16.6. 
maksaa oikeudenkäyntikulu-
ja sekä vahingonkorvausta ho-
vioikeudessa työturvallisuus-
rikoksesta ja vammantuotta-
muksesta tuomitulle työnte-
kijälleen. Maksun vastineena 
työntekijän tulee irtisanou-
tua itse.

Sopimusesityksen mukaan 
tuomittu lapsityönohjaaja on 
31.7. saakka töissä palkalla il-
man työntekovelvoitetta, min-
kä jälkeen hän jää eläkkeelle. 
Tätä vastaan Oulun seurakun-
tayhtymä suorittaa yhteensä 
66 327,50 euroa. 

Sopimusta ei ole vielä tehty, 
sillä lapsityönohjaaja on hake-
nut oikeusprosessissa valitus-
lupaa korkeimmalta oikeudel-
ta. Tämä ei ollut seurakun-
tayhtymällä tiedossa päätöstä 
tehdessä. 

Seurakuntayhtymän johto-
ryhmän mukaan jo hovioikeu-
den antamat tuomiot muodos-
tavat irtisanomisperusteen. 
Ensisijaiseksi keinoksi seura-
kuntayhtymän johtoryhmä on 
kuitenkin listannut virkasuh-
teen päättämisen sopimuksel-
la. Jos tämä ei onnistu, ryhdy-
tään irtisanomismenettelyyn. 

Päätös korvausten maksa-
misesta hyväksyttiin kokouk-
sessa äänin 9–2. 

 

EU-ruokaa 
seurakuntiin 
taas syksyllä
Euroopan unionin elintarvi-
ketukea on luvassa seurakun-
tiin jälleen syksyllä.

Maan suurin EU-ruokatu-
en koordinoija on Kirkkopal-
velut. Sen antamien tietojen 
mukaan Rauhan Tervehdyk-
sen ilmestymisalueella EU-
elintarvikkeita jakaa syksyllä 
kahdeksan seurakuntaa.

Suurimmat elintarvike-erät 
on alustavien tietojen mukaan 
tulossa Liminkaan (4 479 kiloa) 
sekä Karjasillalle (3 636 kiloa). 

Yli kahta tuhatta kiloa EU-
ruokaa odotellaan Muhokselle, 
Haukiputaalle  ja Kempeleeseen.

Lumijoelle, Tyrnävälle ja 
Siikalatvan seurakuntaan 
Piippolan alueelle on tulossa 
1400–1600 kilon avustuserät.

Suomi saa elintarviketu-
en jakamiseen 22,5 miljoonaa 
euroa Euroopan unionin vä-
hävaraisimmille suunnatulta 
rahastolta vuosina 2014–2020.

Summaa hallinnoi Maa-
seutuvirasto, joka kilpailuttaa 
elintarvikkeet, välivarastoi ne 
ja hoitaa niiden kuljetuksen 
seurakuntiin. Jakamisesta vas-
taavat seurakuntien lisäksi eri-
laiset järjestöt. 

Kirkko lähtee 
mukaan 
monenlaisiin 
tempauksiin ja 
tilapäisiin juttuihin. 
Se palvelee kirkon 
brändiä, mutta 
palveleeko se 
Jumalan brändiä?

Heikki Pesämaa

Viisikymppisenä 
kesätöihin seurakuntaan
Kesäteologi Heikki Pesämaa aikoo pappina tuoda 
löytämänsä totuuden rohkeasti esille

Entinen yrittäjä Heikki Pe-
sämaa on ollut kesätöissä 
aikaisemminkin, nuorena 
miehenä muurahaishappo-

tornin putsaajana Kemiralla ja ra-
kennuksilla raatamassa.

Pestit olivat hienoja kokemuk-
sia ja kuuluivat nuoren miehen 
elämään. Tämän suven duuni lie-
nee kuitenkin sykähdyttävin: ke-
säteologin paikka Oulujoen seu-
rakunnassa.

– Kun sain tiedon valinnasta, 
tuli käsittämätön riemun tunne. 
Se oli jotakin aivan uskomatonta, 
Pesämaa, 50, hehkuttaa. Suurim-
man riemun miehelle tuotti hy-
väksytyksi tulemisen tunne.

Ennen alkavaa kirkollista 
uraansa Pesämaa työskenteli pit-
kään yrityselämässä muun muas-
sa perhefirmassa ja koneurakoin-
nissa. Viimeinen bisnes, Vaalan 
ja Utajärven rajamailla sijaitse-
va retriittikeskus, myytiin vuon-
na 2014. 

Pesämaa asuu perheineen Ou-
lujoen varrella Pikkaralassa. Hän 
sai ilokseen kesäteologin työn ko-
tiseurakunnastaan. Pesämaa ei 
ole vielä pappi, vaan toivoo saa-
vansa pappisvihkimyksen syk-
syllä. 

Yksinäisyys 
suurin haaste
Pesämaa muun muassa saarnaa 
jumalanpalveluksissa. Kesäteolo-
gin tehtäviin ei kuulu kirkollisia 

toimituksia kuten hautauksia ja 
vihkimisiä.

Kesäteologina Pesämaa on te-
kemisissä rippikoululaisten ja vä-
hän nuorempienkin kanssa. Tu-
leva pastori tulee rippikoululais-
ten kanssa hyvin toimeen, sillä 
hän työskenteli kymmenen vuot-
ta samanikäisten nuorten pesä-
pallovalmentajana.

– Haastavinta työssä on yksi-
näisyyden kohtaaminen, Pesä-
maa sanoo.

Yksinäisyys kuuluu Pesämaan 
mielestä väistämättä uskonsuh-
teen alinomaisessa epävarmuu-
dessa hapuilevan ihmisen kilvoi-
tukseen, eikä mikään kilvoitus 
etene ilman kärsimystä. 

– Haastavuus polttaa ylpeyttä 
ja turhamaisuutta. Poltot ovat ki-
peitä, kun tajuaa yksinäisyytensä, 
Pesämaa tunnustaa.

Totuuden kaipuu 
johdatti uralle
Teologiseen tiedekuntaan Pesä-
maan johdatti tinkimätön totuu-
den kaipuu.

– Maailma on täynnä sano-
ja ja erilaisia merkityksiä. Toinen 
käyttää eri sanaa ja ymmärtää sen 
eri tavoin. Minua jäi kiusaamaan 
suuresti, että asioita ei ymmärretä 
samalla tavalla, Pesämaa kertoo.

Tuleva teologi kaipasi kestä-
vämpää pohjaa, jonka hän löysi 
kristinuskosta. Hän pohti teolo-
gisia kysymyksiä ja tutki kristil-

listä kirjallisuutta.
Nelisen vuotta sitten Pesämaa 

luki Rolf Arnkilin teoksen Perim-
mäisten kysymysten äärellä, joka 
kuvaa kolmen kuolevan miehen 
kirjeenvaihtoa.

– Kirja pysäytti minut pohti-
maan ikuisia asioita. Totuustema-
tiikka on aina ollut minulle kipeä 
aihe, koska asioita voi tulkita mi-
ten tahansa. Sellainen aiheuttaa 
levottomuutta, sillä tällöin raken-
netaan vaikka millaisia pilvilin-
noja, hengenmies kertoo.

Pesämaan mukaan totuuksia 
on kuitenkin vain yksi: kristin-
uskon totuus, jota kesäteologi ei 
epäröi kutsua absoluuttiseksi.

Evankeliumi 
selkeämmin esille
Kirkko saisi Pesämaan mieles-
tä selkeämmin julistaa evankeli-
umia.

Jos pelko estää julistamasta evankeliumia, ei pelätä ainakaan Jumalaa, ajattelee Oulujoen seurakunnan kesäteologi Heikki Pesämaa.

– Kaikenlaiset digitaalikikkai-
lut ja muut hömpötykset ovat tyh-
jänpäiväisiä kristinuskon ytimen 
rinnalla. Kirkko lähtee mukaan 
monenlaisiin tempauksiin ja tila-
päisiin juttuihin. Se palvelee kir-
kon brändiä, mutta palveleeko se 
Jumalan brändiä?

Evankeliumin julistamis-
ta rohkeasti ja selkeästi ei Pesä-
maan mukaan tule pelätä tai va-
roa, vaikka siinä voi menettää 
kasvonsa.

– Meille ei ole luvattu helppoa 
elämää. Jos pelko estää julista-
masta evankeliumia, ei pelätä ai-
nakaan Jumalaa.

Pesämaa tuntee joskus riittä-
mättömyyttä tehtäväänsä.

– Heräsin yöllä ja tunsin, että 
ei minusta ole tähän. Tunsin val-
tavaa tuskaista epävarmuutta.  Se 
oli voimattomuuden hätähuuto.

Onneksi Pesämaa kokee myös 
rohkaisevia tunteita. Lämpimiä 
läikähdyksiä, kuten hän asian il-
maisee.

– Saan uskomatonta vahvis-
tusta ja johdatusta, aivan kuin jo-
ku olisi koko ajan rinnalla ja sa-
noisi, että annahan mennä, kesä-
teologi sanoo.

– Olen keskellä hyvää ja rakas-
tavaa yhteisöä, joka on yhteisel-
lä asialla.

PEKKA HELIN

Pe k ka H e l i n
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Hautauspalveluja

Pohjoisen piispat 
tapasivat toisensa
Ortodoksipiispa Simon iloitsee siitä, että  
miehet käyvät aiempaa vilkkaammin kirkossa     

Murmanskin ja Montse-
gorskin piispa, metro-
poliitta Simon saapui 
kesän alussa vierai-

lulle Ouluun, sillä hän oli saanut 
kutsun tulla. Pyynnön vierailul-
le esitti viime kesänä Oulun piis-
pa Samuel Salmi Murmanskissa 
käydessään. 

Oulussa kohtasivat entuudes-
taan tutut hiippakuntiensa joh-
tajat, sillä heillä on takanaan pit-
kä yhteistyö Barentsin kirkkojen 
neuvoston kautta. 

Myös tämänkertaisen vierai-
lun tarkoituksena oli Venäjän or-
todoksisen kirkon ja Suomen lu-
terilaisen kirkon suhteiden sy-
ventämisen. 

Metropoliitta Simon ei ole ol-
lut innokas tapaamaan median 
edustajia. Kesäkuisella vierailul-
laan hän suostui Rauhan Terveh-
dyksen haastateltavaksi. 

Kirkko julistaa 
aborttia vastaan
Metropoliitta Simon kuvailee 
keskusteluja Oulun piispan kans-
sa avoimiksi. Politiikan ajankoh-
taisiin asioihin tapaamisessa ei 
hänen mukaansa puututtu. 

– Kirkkojen tehtävä on rukoil-
la rauhaa maailmaan, ortodoksi-
piispa toteaa.

Päivänpolitiikan sijaan vie-
railulla tulivat esille monet seu-
rakuntaelämän käytännön asiat. 
Piispa Simon kertoo, että heille 
ajankohtaisia asioita ovat esimer-
kiksi nuoriso- ja perhetyö. Kirk-
ko tekee myös abortin vastaista 
valistustyötä ja tukee vanhuksia 
sekä suuria perheitä selviytymi-
sessä. 

Myös huumeiden vastaiselle 
työlle on tarvetta.

Piispa Simon kertoo, että 
maallistuminen on lännen kirk-
kojen tavoin tuttu ilmiö ortodok-
sisessa kirkossa Venäjällä. Ilonai-
heitakin silti on.

– Aikaisemmin miehet kä-
vivät harvemmin kirkossa. Nyt 
heitä saattaa olla yli puolet jou-
kosta. Ortodoksinen pääsiäispal-
velu vetää puoleensa myös luteri-
laisia. Ortodoksiset esineet, kuten 
ikonit ja lampukat, ovat kysyttyjä 
myös luterilaisten parissa. 

Nuorten
lahjat esille
Ortodoksikirkko haluaa tarjota 
nuorisolle tekemistä. Piispa Si-
mon näkee, että seurakunta voi 
olla nuorelle paikka, jossa tämän 
lahjat pääsevät esille.

– Seurakunnan rooli on toimia 
mahdollistajana, sillä nuoret ovat 
aktiivisia ja optimistisia. Uskon, 
että kirkossa käyvä nuoriso on 

rauhallisempaa ja vetää tällaisel-
la esimerkillä muita nuoria seura-
kunnan piiriin.  

Piispa Simon kertoo tyytyväi-
senä, että syyskuussa Murmans-
kissa vietetään suurta nuoriso-
festivaalia. Ohjelma on kulttuu-
ritäytteistä. Laulamme rauhaa 
maailmaan, piispa hymyilee.   

Samuel Salmelle vieras haluaa 
antaa arvostusta muun muassa 
siitä, että Suomen saamelaisalu-
eilla työskentelevät luterilaiset pa-
pit osaavat saamen kielen. 

Murmanskin hiippakunnan 
saamelaisaluilla elää noin 2 000 
saamelaista, mutta heidän paris-
saan työtä tekevien pappien kieli-
taito vaatii piispan mielestä vielä 
kehittymistä.

Perinteelle on
oltava uskollinen
Vaikka ekumenia, kirkkojen yh-
teyttä edistävä toiminta, on ollut 
arkea jo vuosikymmenien ajan, 
eivät ortodoksit ja luterilaiset voi 
polvistua yhteisen ehtoollispöy-
dän äärelle. Riittävän samankal-
taista käsitystä ehtoollisen merki-
tyksestä ei ole syntynyt. 

Piispa Simon kommentoi asi-
aa toteamalla, että kirkkojen tulee 
pysyä uskollisena omalle perin-
teelleen. Se on tärkeää, hän sanoo.

Piispa Samuel Salmi kuvailee 
kaikkien kristittyjen olevan yhtä 
perhettä, vaikka ehtoollisyhteyt-
tä ei ole.

– Kristityt ovat suuri perhe, 
jossa on erilaisia lapsia, joilla on 
oma perinne ja erilaisia äänenpai-
noja. Kun kristityt eri kirkoista 
tapaavat toisiaan, syntyy ilmapii-
ri, jossa voidaan ymmärtää myös 
se, miksi olemme ehtoolliskysy-
myksessä kasvaneet erilleen, Sal-
mi toteaa.

Hän näkee tärkeänä kirkkojen 
sitkeän työskentelyn sen eteen, et-
tä kristityt voisivat asettua yhtei-
selle ehtoolliselle. 

– Viime kädessä tässä on kyse 
Pyhän Hengen työstä eikä ihmis-
päätelmin tehdystä ratkaisusta.   

RIITTA HIRVONEN

Kun kristityt eri 
kirkoista tapaavat 
toisiaan, syntyy 
ilmapiiri, jossa voidaan 
ymmärtää myös 
se, miksi olemme 
ehtoolliskysymyksessä 
kasvaneet erilleen

Samuel Salmi

Murmanskin ja Montsegorskin piispa metropoliitta Simon oli Oulun hiippakunnan 
piispan Samuel Salmen vieraana Oulussa 14.–16.kesäkuuta. Ortodoksisessa kirkossa 
metropoliitta on piispan arvonimi.

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

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

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

148 € 
1195 € 2425 €  

Sanna Taipale  –  Puh: 045 109 18 09  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 
960 €  

Myydään hautakiviä

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

Kuka olen? Miksi olen tällainen? Miksi elämäni
on mennyt näin? Mitä minusta vielä voisi tulla?

matkalle paranemiseen

Siionin virsiseurat: la 23.7 klo 13.00 (tarjoilu klo 11.30 alkaen) Pökkylän 
Punasella Tuvalla,  Hautakankaantie 29, Luohua, ti 26.7 klo 18.00 Hilkka Ta-
sannon Karjalatuvassa, Toppilankuja 3, Liminka, to 28.7 klo 14.00 pihaseurat 
Simosella, Heinämiehentie 9, Rovaniemi. Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Kesätauko. Seurat jatkuvat 7.8.
Su 7.8. klo 17 Seurat.

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

aluelähetys klo 9.55–12. 
Klo 10 jumalanpalvelus Kii-
mingin kirkosta. Virret: 311:1-
4, 130, 412:1-4, 167:1-4, 314, 
227 ja 325:1,2. Synnintunnus-
tus: tekstit 709 ja 716. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 17.7. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Karjasillan seurakun-
nan pastori Heikki Karppinen 
puhuu uskosta ja epäuskosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista Ylivieskasta.
Su 24.7. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan lastenoh-
jaaja Outi Metsikkö. Hän ker-
too pienen pienestä siemenestä, 
josta lopulta kasvaa suuri puu.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.
Su 31.7. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Oulujoen seurakun-
nan lastenohjaaja Kirsi Isola 
kertoo koti-ikävästä.
Klo 10 sanajumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta. Virret: 
325:1-3, 325:4, 314, 439, 398, 
318 ja 389.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 17.7. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Karjasillan seura-
kunnan pastori Heikki Karp-
pinen puhuu uskosta ja epäus-
kosta.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Virret: 484, 707, 729, 
211. 402:1-, 572, 581.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Su 24.7. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan lastenoh-
jaaja Outi Metsikkö. Hän ker-
too pienen pienestä siemenes-
tä, josta lopulta kasvaa suu-
ri puu.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Virret: 434, 
130, 520:1-5, 439, 318, 316 ja 
330:1,5,6. Synnintunnustus: 
702.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.    
Su 31.7. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Oulujoen seurakun-
nan lastenohjaaja Kirsi Isola 
kertoo koti-ikävästä.
Oulun ev.lut. seurakuntien 

aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

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 17.7. klo 10 Jumalanpalvelus 
Turun Varissuon kirkosta Vir-
ret: 328:1,4, 978:1,4, 923, 402, 
726.
Su 24.7. klo 10 jumalanpal-
velus Nivalan kirkosta. Vir-
ret: 550:1,5-6, 519, 466:1-4, 
326:1,7,9.
Klo 11 kesäjuhlaradiointi Uusi-
kaarlepyystä.
Su 31.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Vetelin kirkosta. Virret: 130, 
412, 311:1-5, 199 vuorovirtenä; 
seurakunta laulaa säkeistöt 1 ja 
4, kirkkokuoro säkeistöt 2 ja 3
Klo 11 Kesäjuhlaradiointi 
Evankelisen Lähetysyhdistyk-
sen kesäjuhlilta Lapualta.

YLE TV1
Su 24.7. klo 10 Olarin seura-
kunnan musiikkirippikou-
lu Espoon Velskolan toimin-
takeskuksesta. Liturgina Juha 
Virta, saarna-vastaavana Kris-
tiina Huotari, musiikkivastaa-
vana Auroora Kiiski. (uusinta 
vuodelta 2015).
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05.

Lumijoen lähetystilaisuuteen afgaanivieras

Kreikassa Ateenassa vaikuttava 
afgaanipastori Vahid  puhuu 
tiistaina 19. heinäkuuta Lu-

mijoen kirkossa kello 18 alkavas-
sa Sanan illassa. 

Lähetystilaisuutta on ollut jär-
jestämässä lumijokinen Liisa 
Kingma, joka työskenteli pitkään 
Afganistanissa. Hän on vieraillut 
kolmesti lyhyessä lähetystehtäväs-

sä Ateenassa, jossa hän tutustui 
Vahidin perheeseen. Pastori Vahid 
tulee Suomeen puhujamatkalle.

Kingman mukaan Euroopan 
afgaanien parissa vallitsee pieni-
muotoinen herätys.

Afgaaneja kiehtoo kristinus-
kossa rakkaus ja vapaus valita mi-
hin uskoo. Kotimaassaan heidän 
on ollut pakko ajatella tietyllä ta-

valla, sillä Afganistan on lähes täy-
dellisesti muslimimaa.

Monet afgaanit ovat asuneet 
Suomessa jo vuosia ja juurtuneet 
yhteiskuntaan. Osa taas on tullut 
Suomeen hiljattain ja odottaa tur-
vapaikkapäätöksiä.

PEKKA HELIN

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi.

Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Muut seurakunnat

”He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he 
ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa 
– olkoon hän ikuisesti ylitetty, aamen.” (Rom.1:25)

La 16.7.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattutunti Marko Huurre ja saarna Elina 
Mäkinen, salaattilounas. La 23.7.2016 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 17.7. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Katja 
Castillo, Hannu Orava, Janne Nykänen. Seimi. 
Ke 20.7. klo 19 Ystävän Paikka. Su 24.7. klo 
11 Jumalanpalvelus, Hannu ja Pirjo Orava, 
Janne Nykänen. Seimi. Ke 27.7. klo 19 Ystävän 

paikka. Su 31.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Matti Riippa, Mikko Saukkonen, 
Pirkko Junnila ja Anne Junnila. Seimi. Ke 3.8. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Hannu ja Pirjo Orava, Timo Herronen. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 3. Ma 18.7. klo 16.30 Majakka-
maanantai. Ma 25.7. klo 16.30 Majakka-maanantai. Ma 1.8. klo 16.30 
Majakka-maanantai. Tervetuloa!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

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

Oulun Lähetysseurakunta
Hallituskatu 36 

www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijoita: Anne Miettinen 
su 17.7. klo 13.00 ja 16.00.
Anni Koivukangas to 28.7. klo 18.00 
ja su 31.7. klo 16.00
Olet sydämellisesti tervetullut!
Jumala rakastaa sinua ja haluaa 
vetää sinut luokseen!

To 14.7. klo 19 Kotikokous Mettovaaroilla, Tarmontie 18, Jokirinne. Pe 15.7. 
klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 17.7. klo 18 Iltakirkko, Tuomo Ruuska, Mika 
Martinmäki, musiikki: Shekinah ylistysryhmä. To 21.7. klo 19 Kotikokous 
Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 24.7. klo 18 Iltakirkko, Anna-Liisa 
Björni, Pekka Tuominen, musiikki: Virsivarpuset. To 28.7. klo 19 Kotikokous 
Laiholoilla, Lyijytie 4 C, Kaukovainio.  www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Palveluja tarjotaan 

Ylikiimingin kirkon juhlassa saatiin uutta tutkimustietoa
S a t u S aa r i n e nSunnuntaina 10. heinäkuu-

ta Ylikiimingissä vietet-
tiin juhlajumalanpalvelusta 

230-vuotiaan kirkon kunniaksi. 
Kirkkokahveilla kuultiin Jy-

väskylän yliopiston tutkijan, FT 
Paula Mäkelän luento. Mäke-
lä kertoi, että Ylikiimingin kir-
kon saarnatuoli on todennäköi-
sesti varhaisempi kuin tähänasti-
set ajoitukset ovat kertoneet. Tä-
ten se olisi kirkon suunnittelijan 
ja rakentajan Jakob Rijfin ensim-
mäinen saarnatuoli ja Suomen 
ensimmäisen kuvanveistäjän Eric 
Cainbergin esikoistyö.

Oulujoen seurakunnan Hohde-kuoro esiintyi kanttori Leo Rahkon johdolla 
Ylikiimingin kirkon portailla.
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Ps. 92: 5-10, 13-16
Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi,
minä riemuitsen sinun kättesi töistä.
  Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, 
Herra,
  kuinka syvät sinun ajatuksesi!
Tyhmä ei sitä käsitä,
mieletön ei sitä ymmärrä.
  Vaikka jumalattomat rehottavat kuin 
ruoho,
  vaikka väärintekijät nyt kukoistavat,
  he tuhoutuvat, katoavat ikiajoiksi.
Sinä, Herra, olet iäti Korkein.
Sinun vihollisesi sortuvat,
  sinun vihollisesi sortuvat, Herra,
  kaikki väärintekijät joutuvat hajalle.
Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu,
kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit.
  Heidät on istutettu Herran temppeliin,
  he kukoistavat Jumalamme esipihoilla.
Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan, 
versovat ja vihannoivat,
kertovat Herran oikeamielisyydestä.
  Herra on minun turvakallioni,
  hän ei tee vääryyttä.

Matt. 7: 15-23
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat 
luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta 
sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä 
te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista 
koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. 
Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu 
kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä 
kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. 
Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, 
kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te 
siis tunnette heidät.
    Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, 
Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne 
pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni 
tahdon.
    Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, 
Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, 
sinun nimessäsi me karkotimme pahoja 
henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia 
voimatekoja.’
    Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: 
’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, 
vääryydentekijät!’” 

Hallaöinä tarvitaan suojaa
Rippileirin jälkimainingeissa, pyykkikoneen lingotessa, innostun soittamaan kita-
raa. Virittelen sitä ensin, aloitan helpolla kappaleella. Missä niitä nuotteja olikaan... 
aa, tuossa. ”Pysy aina pikkuveljenä, ja lintuna...” 

Naapureiden iloksi ehdin päästä jo vauhtiin soittamisessa, kun silmäni äkkiä kos-
tuvat ja ote herpaantuu. Mitähän omalle pikkuveljelleni mahtaa kuulua? Sille, jota 
varten sydämessäni on aina pehmeä kohta, niin pehmeä, ettei sitä kehtaa oikein edes 
sanoiksi pukea. Pikkuveli – melkein kolmekymmentä jo – on siskon silmissä niin 
pieni ja kaikelta varjeltava.

Voisiko kaikkivaltias Luoja katsella meitä samoin silmin kuin isosisko pientä velje-
ään, joka viilettää maailmalla kaikki mahdollinen vapaus taskussaan? 

Ketään ei voi pidellä lähellään, mutta toivon, ettei veli katoa minulta kokonaan. 
Täällä minä olen häntä varten.

Vai voisiko Jumalan tahdon mukaista olla se, että noilla samoilla silmillä katsoi-
simme vierellemme pelkkää hyvää toisissamme nähden? Hän tuskin loi meitä tänne 
toisiamme karsimaan vaan ennemmin tukemaan myrskyissä.  Ei kai sellainen taimi 
voi hyvää hedelmää kasvaa, jota kukaan ei hallaöinä suojaa?

Äitini täyttämän Kulta-aika lapsuuden -kirjan mukaan iltarukoukseni pakollinen 
nimilistaosuus alkoi aina veljeni nimellä. Sitten tulivat muut tärkeät ihmiset ja eläi-
met: isovanhemmista serkkujen koiriin.

Jumalan ajatteleminen, omista ja muiden asioista Hänelle puhuminen, sujuvat edel-
leen, mutta muuten suhtaudun epäillen hedelmäkorini riittävyyteen taivaallisissa 
sadonkorjuujuhlissa. 

Oi, Luoja, tee minusta rauhasi välikappale. Anna rakkautta, anna aikaa, ohjaa jal-
kojani. Sydämessäni ja kalenterissani on varmasti tilaa. Huomenna aloitan taas uudel-
leen, paremmin. 

PÄIVI LIITI
vs. kappalainen 

Oulunsalon seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 17.7.2016
Psalmi: Ps. 92:5-10, 13-16
1. lukukappale: 5. Moos. 13:1-5 tai Job 28:7-15, 23-28
2. lukukappale: 1. Joh. 4:1-6
Evankeliumi: Matt. 7:15-23

F r ee im
ag

e s
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Kohtaamisia kesäillassa
 Nuotioillat jalkauttavat työntekijöitä Haukiputaan kylille

Kesän mittaan järjestettä-
vät seurakunnan tilaisuu-
det ovat lähelle menemistä 
ja kohtaamisten mahdol-

listamista, ajattelee Haukiputaan 
seurakunnan diakoniatyöntekijä 
Johanna Kerola 

– Toki esimerkiksi me dia-
koniatyöntekijät kohtaamme seu-
rakuntalaisia paitsi sovitusti vas-
taanotoilla myös ihan kylänraitil-
la. Mutta kun istutaan nuotiolla 
makkaranpaistossa, niin onhan 
se kotoisampaa kuin tavata toi-
mistolla. 

– On aina hienoa, kun pystyy 
olemaan ajatuksen kanssa toisen 
ihmisen lähellä juuri käsillä ole-
vassa hetkessä. Eikä tämän koh-
taajan ja kuuntelijan tarvitse ol-
la seurakunnan työntekijä, Kero-
la huomauttaa.

Haukiputaalla tarkoituksena 
on myös se, että kesäiset tapah-
tumat – kuten juuri nuotioillat – 
jalkauttavat työntekijöitä kylille, 

missä seurakunnan toimintaa ei 
normaalisti ole. 

– Saatamme toimia myös yh-
teistyössä paikallisten yhdistysten 
kanssa. Esimerkiksi Kellon  Kivi-
niemen kalasatamassa viime vii-
kolla Pertti Vuolteenaho kyläyh-
distyksestä paistoi kalaa. 

Kerolasta on ollut mukava 
huomata, miten ihmiset huoleh-
tivat kyytejä toisilleen. 

– Seurakuntayhteyttä pidetään 
niin tärkeänä, että myös kyytejä 
vailla olevien halutaan pääsevän 
mukaan.

Kesä ei pääty heinäkuussa: 
nuotioiltoja järjestetään vielä yk-
si heinäkuussa ja kaksi elokuus-
sa. Seuraavaksi iltaa istutaan 20.7. 
kello 18 Koljon majalla (Koljon-
tie 83).

Ohjelman vuoksi ja 
ihmisiä tapaamaan
– Ihmisiä tapaamaan, ohjelman 
vuoksi ja vähän vaihteluksi näille 
kesälomalaisille tänne tultiin, lu-
ettelee  Rauni Savolainen.

Nuotioillassa Savolaiset lo-
mavieraineen olivat ensimmäis-
tä kertaa. 

Kaino Kuusikko, Anneli Isohookana ja Martti Isohookana noudattivat kutsua saapua iltakahveille, makkaranpaistoon, laulamaan 
ja hiljentymään kesäisenä iltana.

Haukiputaan seurakunnan kanttori Eeva Holappa, kesäsetelinuori Henna Hiltunen 
ja seurakuntapastori Pekka Mustakallio huolehtivat laulattamisesta.

Ei ole tarvinnut kärsiä väen vähyydestä, sanoo diakoniatyöntekijä Johanna Kerola Haukiputaan 
seurakunnan nuotioilloista. Viime kesänä väkeä kävi keskimäärin 40 joka nuotioillassa, joskus 
jopa 80. Viime viikolla kalasatamassa osallistujia oli viitisenkymmentä. 

Kun istutaan 
nuotiolla 
makkaran-
paistossa, 
niin onhan se 
kotoisampaa 
kuin tavata 
toimistolla. 

Johanna Kerola

– Sävelhartauksissa käymme 
ja tällaiset kesäillat ovat myös ki-
voja. Juuri useammanlaisia tilai-
suuksia emme seurakunnalta toi-
vokaan, kun kesällä on monen-
moista menoa muutenkin.

Enempää seurakunnan järjes-
tämää kesätekemistä ei osaa toivoa 
myöskään Anneli Isohookana. 

– Tarjonta on minusta oikein 
hyvä.

Nuotioillan  mainoksessa ke-
hotettiin varustautumaan sään 
mukaan. Ja niinhän siinä käy, et-
tä puolivälissä iltaa alkaa sataa. 

Osa siirtyy kotaan, muutama 
lähtee pois, sateenvarjoja avail-
laan. Anneli Isohookana ei pien-
tä sadetta säiky vaan jää jatka-
maan iltaa kertakäyttösadetak-
kiinsa pukeutuneena.

– Joko olet saanut maistaa ka-
laa, Isohookana huolehtii.

MINNA KOLISTAJA

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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Tämän sivun kuvat ovat kesätervehdyksiä seurakunnista. Terveisiäkin sai laittaa.
–  Kesällä meillä on hyvä mahdollisuus pysähtyä ihmettelemään Jumalan luomakunnan 
kauneutta. Tutun lasten virren sanoin saamme kiittää elämän kaikista lahjoista: 
"Kiitos Isä taivainen, kun loit kaiken sen", sanoo Tyrnävän kirkkoherra Timo Liikanen.

Lumijoen Varjakassa liki 80 ihmistä kokoontui rantakirkossa meren ja Sanan äärellä. – Loppuvirtenä lauloimme Suvivirrestä 
"Maan, meren anna kantaa runsaasti lahjojas, tarpeemme meille antaa sun siunauksestas. Suo suloisuutta maistaa myös sielun 
sanassas, ain armos sille paistaa, niin on se autuas." Näillä sanoin toivomme aurinkoista ja siunattua kesää kaikille, 
viestittää Marjo Koski-Vähälä Lumijoen seurakunnasta.

Päiväleirillä 7.6. polskittiin Muhoksen venesatamassa. 

Iloisia ilmeitä Tyrnävän kesäkerhossa. Kerhossa kotikirkkoon tutustuttiin myös vähän epätavallisemmasta perspektiivistä.

Siikajoen seurakunnan kesän ensimmäisen rippikoulun 

nuoret kuvasivat useita otoksia teemalla Katson sinun 

taivastasi, psalmin 8 mukaan. 

Telttaleirillä Oulunsalon Umpimähkässä 20.–21.6. kokeiltiin nuorisotyönohjaaja Jussi Saviharjun johdolla jousiammuntaa.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

Pä i v i  L i i t i

S i r p a  Ku k ko h ov i

S i i ka la t van s e u ra ku n t a

M e i ju  K aa k in e n

M e i ju  K aa k in e n
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Elokuun vihkihetkeen 
mahtuu monta paria 

Menot Oulun seurakunnissa 14.7.–4.8.2016

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: Eetu Tapio 
Korhonen, Jasmin Joanna 
Marie Saari, Eva Helmi Marie 
Niemelä, Agda Linnea Nik-
kinen, Veera Helmi Matilda 
Torvinen, Väinö Eevert Hieta-
la, Noora Saranna Kova, Sella 
Sohvi Amanda Kärmeniemi.
Haukipudas: Hilla Erika Hut-
tunen, Veikko Jalmari Ek-
lund, Benjamin Onni Juha-
ni Koski, Alisa Matleena Ty-
ni, Anton Kortesalmi, Viena 
Marika Koskela, Seela Ria So-
fie Nousiainen, Vilma Josefii-
na Soini, Ava Elviira Pakanen, 
Ilona Kyllikki Karvonen, Au-
rora Nova Paananen, Elia Jal-
mari Jokela.
Karjasilta: Sulo Aatami Hie-
tajärvi, Enni Erika Hämeen-
korpi, Auni Vanamo Kamu-
la, Neela Ava Helena Kello-
koski, Taika Mari Kemppai-
nen, Suvi Kaisa Amanda Ko-
mulainen, Aleksi Juuso Saka-
ri Komulainen, Aino Kreetta 
Kultala, Elsa Hannele Raja-
salo, Nella Iris Minerva Rita-
la, Arvo Reijo Juhani Seppä, 
Eetu Juhani Sääskilahti, Lee-
vi Olavi Mikael Vähäkuopus, 
Eelis Juhana Hökkä, Valenti-
na Esosa Iyahen, Aatu Matias 
Oskari Kiviniemi, Maj Alexan-
dra Ojanperä, Eetu Oskar Jo-
hannes Bergman, Hilma Aino 
Aurora Huovinen, Milo Hen-
rik Ramadan Ibrahimi, Väinö 
Lauri Leonard Impola, Vio-
la Helmi Rosa Oinonen, Niilo 
Aukusti Rauhala, Eeli Kasper 

Leikkaa talteen!

Oulun tuomiokir-
kossa järjestetään 
vihkihetki lau-
antaina 13.8. kel-

lo 17 alkaen. Vihkihetkeen 
ei ilmoittauduta etukäteen 
vaan parit vihitään saapu-
misjärjestyksessä. Mukaan 
tarvitaan esteettömyys-
todistus, joka on hankittu 
viimeistään seitsemän vuo-
rokautta ennen vihkimistä 
jommankumman vihittä-
vän kotiseurakunnan kirk-
koherranvirastosta. 

Vihkipari voi kutsua 
kirkkoon läheisiään todis-
tamaan vihkihetkeä, mut-
ta tarvittavat kaksi todis-
tajaa löytyvät myös seura-
kunnan puolesta. Vihkimi-
sen jälkeen on tarjolla hää-
kakkua ja kahvit hääparille 
ja kahdelle todistajalle tuo-
miokirkon kryptassa. Vih-
kitoimitus ja juhlakahvit 
ovat maksuttomia.

Vihkihetki järjestetään 
tänä vuonna kolmatta ker-
taa. Viime vuonna Ou-
lun tuomiokirkossa pidet-
tiin neljä vihkihetkeä, jois-

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

sa vihittiin yhteensä 50 pa-
ria. Vuoden viimeinen vih-
kihetki järjestetään lauan-
taina 29.10. kello 15 alkaen.

Esteettömyystodistus 
viikkoa aikaisemmin
Esteettömyystodistuksel-
la varmistetaan, että pa-
rilla on oikeus mennä nai-
misiin. Todistuksesta tulee 
käydä ilmi kirkollisen vih-

Viime vuonna 
Oulun 
tuomiokirkossa 
pidettiin neljä 
vihkihetkeä, 
joissa vihittiin 
yhteensä 50 
paria. 

Tapani Rissanen, Aatu Onni 
Mikael Salmela, Emma Lumi-
na Tuomaala.
Kiiminki: Julius Benjamin 
Ruotsalainen, Antti Olavi Yli-
talo, Liza-Beth Anton, Maria 
Aurora Kyllönen, Jooas Gab-
riel Lampela, Joosua Viljami 
Wedenoja.
Oulujoki: Lilja Orvokki Hir-
vasniemi, Indi Elise Taikatuu-
li Koistinen, Enna Helmi An-
nika Korhonen, Venna Ylva 
Neilikka Lahtinen, Ruusu Ilo-
na Lehtoaho, Emma Eveliina 
Pasanen, Emilia Kristiina Pek-
kala, Minja Iida Emilia Taavit-
sainen, Evelyn Anastasia El-
len Tuomaala, Veeti Eliel 
Tuononen, Hilla Emilia Junt-
ti, Hilla Susanna Pakka, Me-
lissa Olga Maria Soudunsaa-
ri, Joakim Leevi Matias Tölli, 
Erik Antton Kaartinen, Lot-
te Malena Pihlajaniemi, Aar-
ni Olli Juhani Terho.
Oulunsalo: Thomas Kristian 
Viljamaa, Helka Loviisa Sor-
vari, Ilona Menni Maria Lei-
nonen.
Tuira: Halla Mielikki Aho-
kumpu, Onni Ilmari Haara-

kangas, Ilona Aurora Kaari-
na Helisten, Anni-Maija Lyy-
dia Himanen, Vidar Elia Jur-
velin, Sylvester Alf Edward 
Kadenius, Isla Elena Kontu-
lainen, Niilo Lenni Henrik-
ki Koskela, Sylvia Aina Elea 
Kärnä, Aatos Urho Kullervo 
Lokka, Saku Matias Musta-
kangas, Peetu Vilhelm Juhani 
Määttä, Kreetta Sanna Aliina 
Niemelä, Aurora Emilia Nissi-
lä, Lumi Eleanora Pirttilahti, 
Sauli Onni Antero Turunen, 
Kaarle Olavi Tyynelä, Milja 
Myy Virkkunen, Elmeri Aat-
to Ämmänpää, Viivi Elvi Kari-
na Halmet, Timo Petteri Häi-
kiö, Kaisla Riina Marjut Jaa-
kola, Ruu Robert Rovanperä, 
Mio Oliver Saartoala, Viljami 
Alvar Waara, Joonatan Juha 
Joel Hauru, Onni-Matti Ju-
hani Isoaho, Aino Katariina 
Komu, Tuukka Hannu Juha-
ni Koukkari, Topias Onni Ee-
meli Lindholm, Tessa Olivia 
Malin, Esa-Mikko Justin Leo-
nardo Oinonen, Viljam Väinö 
Olavi Pelkonen, Saara Heljä 
Pietilä, Edla Cecilia Saarnio, 
Vilma Maria Olivia Sohlo. 

Vihityt:
Tuomiokirkko: Riku Sakari 
Ahonen ja Annika Matleena 
Pietarila, Ville Valtteri Veh-
kaperä ja Anna-Emilia Nie-
melä, Henry Matias Kallunki 
ja Tiia Johanna Luukkonen, 
Petri Johannes Niinimäki ja 
Outi Johanna Hartikainen. 

Haukipudas: Jukka Pekka 
Kyllönen ja Sylvi Pauliina Iko-
nen, Karel Künnap ja Anne 
Marita Rahja.
Karjasilta: Petri Tapio Kemp-
painen ja Tiina Mari Seppä-
lä, Olli-Eerik Väinö Sebastian 
Puolitaival ja Meri Marianne 
Pietarila, Juho Ilkka Jaakola 
ja Inkeri Ulriika Rajala, Ant-
ti-Juho Eljas Viitala ja Eveliina 
Juulia Lehtola,  Antti Elmeri 
Ilvonen ja Leena Amanda Jyl-
hä-Ollila, Sami Johannes Pil-
vilä ja Sanna Maria Leppi-
aho, Jukka Samuli Oikarinen 
ja Sanna-Mari Kristiina Saas-
tamoinen, Pasi Petteri Rinne 
ja Tiina Helena Pirkkala, Juk-
ka Pekka Pietilä ja Liisa Katrii-
na Korpela, Markku Olavi Sip-
pari ja Jaana Katariina Skyttä, 
Erno Niilo Olavi Impola ja Jen-
ni Pauliina Pietarila.
Kiiminki: Jan Petri Ilmari 
Nummelin ja Ulla-Maija Pit-
känen, Arto Juhani Lindqvist 
ja Henna-Riikka Ketola.
Oulujoki: Hannu Olavi Kar-
vonen ja Sofia Linnea Laurila.
Miika Markus Hirsimäki ja 
Hanna Emilia Lindgren, Ant-
ti Tapio Moilanen ja Mira Jo-

kimisen edellytykset.
Oulun ev.lut. seura-

kunnissa avioliiton estei-
den tutkintaa tehdään ar-
kipäivisin kello 9–16 seu-
rakuntien keskusrekiste-
rissä, osoitteessa Isokatu 
17, p. (08) 3161 310. Lisäksi 
Haukiputaan, Kiimingin ja 
Oulunsalon seurakunnissa 
avioliiton esteiden tutkin-
ta voidaan tehdä myös seu-
rakunnan kirkkoherranvi-
rastossa.

Esteettömyyslomak-
keen voi tulostaa osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/esteidentutkinta ja pa-
lauttaa täytettynä keskus-
rekisteriin.

Kirkollisen vihkimisen 
edellytyksenä on, että mo-
lemmat vihittävät ovat rip-
pikoulun käyneitä ev.lut. 
kirkon jäseniä. Kirkollinen 
vihkiminen on mahdollista 
myös silloin, kun toinen vi-
hittävistä kuuluu johonkin 
muuhun kristilliseen kirk-
kokuntaan, ja toinen vihit-
tävistä on rippikoulun käy-
nyt ev.lut. kirkon jäsen.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Varttihartaus torstaisin 
14.7., 21.7. ja 28.7. klo 
18–18.15 Oulun tuomio-
kirkossa. Hartaushetket 
ovat tuomiokirkkoseu-
rakunnan kirkonisäntien 
pitämiä. 

Messu su 17.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa Sal-
la Autere. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Lauri-
Kalle Kallunki. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 24.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ur-
po Luokkala ja avustaa Sal-
la Autere. Kanttorina Henna-
Mari Sivula. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi ja radio Dei. 
Sanajumalanpalvelus 31.7. 
klo 10 Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Jouko Lankinen 
ja avustaa Urpo Luokkala. 
Kanttori Lauri-Kalle Kallunki 
ja urkuri Péter Marosvári. Ra-
diointi radio Pooki ja www.
virtuaalikirkko.fi

Opastettu kirkkokier-
ros Oulun tuomiokir-
kossa. Oulun tuomiokir-
kon kesäoppaat esittele-
vät kirkkoa ja sen histori-
aa maanantaina 18.7. ja  
25.7. klo 18–18.30. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-

25 vuotta

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

14.7. kirkossa, MeNaiset-lau-
luyhtye (kuvassa): An-
na-Kaisa Liedes, Eila 
Hartikainen, Maari Kall-
berg, Anneli Kont-Rah-
tola, Sirkka Kosonen ja 
Outi Pulkkinen. Iltahar-
taus 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 Gaudiate-
kuoro, johtaa Lauri Nurkkala. Iltahartaus rovasti 
Jaakko Kaltakari.

Tilaisuuksiin vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. 

Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

• ti 26.7. klo 20 
Henna-Mari Sivula – sopraano
Lauri-Kalle Kallunki – baritoni 
Vesa Kajava – urut 

• ti 2.8. klo 20 
Zsuzsa Elekes (Budapest/Unkari) – urut

• ti 9.8. klo 20 
Ismo Hintsala (Oulu) – urut
Ville Mankkinen (Kemi) – viulu 

• to 18.8. klo 21 
Taiteiden yön konsertti
vaskikvartetti Owla ja Péter Marosvári – urut
Kvartetin soittajat: 
Arja Ollila – trumpetti ja flyygelitorvi 
Sauli Orbinski – käyrätorvi 
Markus Lankinen – pasuuna 
Juha Pisto – tuuba
Nathan Archer – lyömäsoittimet 

• ti 6.9. klo 19 
Pekka Piironen (Oulu) – urut 

• pe 23.9. klo 19  
Oulun tuomiokirkon kanttoreiden konsertti
Henna-Mari Sivula – sopraano
Lauri-Kalle Kallunki – baritoni, urut ja piano
Péter Marosvári – tenori, urut

sin klo 9–11 p. 044 3161 419, 
tai käymällä paikan päällä, 
Isokatu 17.
 

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten aikuisen peli- ja 
nuotioilta to 14.7., 21.7. ja 
28.7. klo 18–21 Hietasaaren 
leirikeskus. Kesäkeidas kes-
kellä kaupunkia. Illat pide-
tään läpi kesän torstaisin klo 
18–21 (11.8. asti),  Mahdolli-
suus saunomiseen ja uintiin. 
Eväät ja hartaus seurakun-
nan puolesta.
Pienoismallikerho su 17.7. 
15–17, Heinätorin srk-talo. 
Pienoismallikerho kaiken-

ikäisille pienoismallien ra-
kentajille. Rakentelu on kär-
sivällisyyttä vaativa harras-
tus, joka samalla opettaa his-
toriaa ja teknikkaa. 

Musiikkitilaisuudet
Kesäkonsertti ti 26.7. klo 
20–21 Oulun tuomiokirkko. 
Oulun tuomiokirkon kesä-
konserttisarjaan kuuluvassa 
konsertissa esiintyvät Hen-
na-Mari Sivula sopraano, 
Lauri-Kalle Kallunki baritoni 
sekä Vesa Kajava urut ja pia-
no. Ohjelmassa yksinlaulu-
ja ja duettoja sekä urkumu-
siikkia.

Opastetut kävelykierrokset 
Intiön hautausmaalla

Kajaanintie 1. 
18.7. ja 25.7. klo 18–20.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Kouluun lähtevien siunaaminen 
tiistaina 9.8. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. 
Tulevien ekaluokkalaisten siunaustilaisuus on rakennet-
tu pikkukirkon tapaan, joten se on monille lapsille entuu-
destaan tuttu. Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan pie-
nille koululaisille turvallista koulutietä ja rauhallista miel-
tä. Tilaisuus kestää noin puoli tuntia. Tilaisuuteen ovat 
tervetulleita myös ne, jotka ovat vaihtaneet seurakuntaa 
tai eivät jostain muusta syystä ole saaneet kutsua tapah-
tumaan. Ilmoittautuminen 3.8. mennessä tarjoilun järjes-
tämiseksi outi.metsikko@evl.fi (ilmoittautuminen tulee 
perille lomailmoituksesta huolimatta, p. 050 5213 380).

Kesäkahvila Cafe Krypta 
ja pieni käsityöpuoti

avoinna ma–to klo 10–19 ja pe 10–15. 
Oulun tuomiokirkon krypta.

Kesäkahvilassa joka päivä tuoreita leivon-
naisia ja ihania käsitöitä. Keidas keskellä 

kiireisintä kaupunkia, pilvikirsikoiden, pa-
ratiisiomenapuiden ja ruusujen lomassa.

San
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Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä
perjantaina 26.8. Hietasaaressa.
Tule mukaan virkistävään leiripäivään mukavan yh-
dessäolon, hyvän ruuan ja ohjelman merkeissä. Lin-
ja-autokuljetus lähtee Heinätorin srk-kodilta klo 8.30 
ja Intiön srk-kodilta klo 8.45. Kotiinlähtö on klo 15.30. 
Leirimaksu kerätään paikan päällä. Leiriläisille lähe-
tetään leirikirje ennen leiriä. Leirillä mukana pastori 
Jyrki Vaaramo ja diakonissat Kirsi Karppinen ja Heidi 
Karvonen. Päivän hinta 17 € / hlö sis. kuljetuksen, aa-
miaisen, lounaan, päiväkahvin ja mukavan ohjelman.  
Ilmoittautuminen 8.8. mennessä puhelimitse maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 419.

hanna Kemola, Markus Saka-
ri Jääskelä ja Noora Hannele 
Karikko.
Oulunsalo: Leo Juhani Oi-
karinen ja Marika Susanne 
Junkkari, Juha-Markku Pet-
teri Liikala ja Jonna Pauliina 
Puumala.
Tuira: Jaakko Juhani Visu-
ri ja Elina Henriikka Isokan-
gas, Toni Antero Marttila ja 
Tanja Marika Mielonen, Ant-
ti Olavi Ahola ja Elena Kata-
riina Penttilä, Pirkka Saka-
ri Jaakola ja Jenni Marjut Jo-
ensuu, Jouko Kalevi Parta-
nen ja Veera Johanna Määt-
tä, Ari Veikko Anselm Laa-
manen ja Tiina Maria Noke-
la, Hannu Antero Tauriainen 
ja Pirjo Maarit Kuusikko, Ma-
tias Tapani Hiltunen ja Tiina 
Kaisa Birgitta Mällinen, Ro-
bin Andreas Hästbacka ja Sa-
ra-Juulia Tervola.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Maija Keto-
nen 72, Kerttu Maria Pyyk-
kö 93, Erkki Jaakko Suorsa 
88, Lea Anna-Liisa Halinsaa-
ri 90, Katri Lauttasaari 100, 
Eeva Eliina Oksama 88, Toivo 
Ensio Sorsa 90.
Haukipudas: Anna Peräta-
lo 87, Pirkko Liisa Karp 86, 
Reino Juhani Pentti 80, Eeva 
Marjatta Pahakorpi 80, An-
na Kaija Kesti 75, Harri Alpo 
Kustaa Kamula 54, Silja An-
nikki Karjalainen 79, Ritva 
Anneli Auranaho 69, Vilho 
Juhani Hinkula 65. 

Karjasilta: Salli Rauha Lind-
stedt 89, Kaisu Maritta Har-
jula 64, Pirkko Irmeli Mä-
kikallio 83, Sointu Tuulikki 
Pyykkönen 85, Kyösti Kustaa 
Vakkilainen 67, Veikko Mart-
ti Matias Kaakinen 95, Väinö 
Ilmari Tornberg 76.
Kiiminki: Paavo Armas Ante-
ro Huhtela 90, Liisa Marjatta 
Parkkinen 79.
Oulujoki: Reino Henrik Jur-
vakainen 89, Annikki Alii-
na Mehtälä 88, Sirkka-Liisa 
Taskila 66, Pekka Johannes 
Luukkonen 38, Väinö Johan-
nes Tumelius 78.
Oulunsalo: Jorma Juhani 
Hemminki 76.
Tuira: Kauko Heikkinen 74, 
Raimo Osmo Heikki Laukka 
66, Kauko Elias Valtteri Hurs-
kainen 72, Kaija Helinä Hank-
kila 85, Antti Juhani Honka-
nen 74, Vilho Fredrik Mäm-
mi 93, Marietta Unelma Elisa-
bet Saarenpää 71, Anna Vap-
pu Väisänen 80.
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EKALUOKKALAISTEN 
KOULUTIELLE SIUNAAMINEN

Menot Oulun seurakunnissa 14.7.–4.8.2016

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

Kiimingin kirkko on tiekirk-
kona avoinna ma–pe 27.6.–
31.7. klo 12–18.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Marika Huttu, avustaa Au-
likki Rinta-Säntti, kanttorina 
Sari Wallin.
Messu su 24.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Marika Huttu, kant-
torina Sari Wallin, tapulikahvit.
Messu su 31.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Sari Wallin, radiointi 
Radio Dei, tapulikahvit.

Apua ja tukea
tarvitseville

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

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 17.7. klo 
17 seurat ry:llä, Ilkka Ala-
kärppä. Su 24.7. klo 17 seu-
rat ry:llä, Olavi Ikonen.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustaa 
Pekka Mustakallio. Messu-
diakonina Pekka Rintamä-
ki, ehtoollisavustajana Jan-
ne Saarinen. Kanttorina Ee-
va Holappa. Konfirmoitava-
na kesäripari 3.
Konfirmaatiomessu su 24.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Jaakko 
Tuisku. Messudiakonina Eli-
sa Manninen, ehtoollisavus-
tajana Janne Saarinen. Kant-
torina Hannu Niemelä. Kon-
firmoitavana kesäripari 4.
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Mustakallio, avus-
taa Leena Brockman. Mes-
sudiakonina Tarja Kainulai-
nen, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Konfirmoitavana kesä-
ripari 5.

Musiikkitilaisuudet
Kesäillan sävelhartaudet 
torstaisin klo 20 Haukipu-
taan kirkossa ja seurakunta-
keskuksessa kesällä 2016 elo-
kuun loppuun: 
14.7. kirkossa, MeNaiset-
lauluyhtye: Anna-Kaisa Lie-
des, Eila Hartikainen, Maari 
Kallberg, Anneli Kont-Rah-
tola, Sirkka Kosonen ja Outi 
Pulkkinen. Iltahartaus Pekka 
Mustakallio.
21.7. srk-keskuksessa, Hen-
na-Mari Sivula sopraano ja 
Miikka Lehtoaho piano ja urut. 
Iltahartaus Jaakko Tuisku. 

28.7. kirkossa, Oulu Consort: 
Antto Vanhala viulu, Iida Ze-
lenski viulu, Riina Salminen 
sello ja Saara Vanhala urut. 
Iltahartaus Leena Brockman.
4.8. srk-keskuksessa, To-
mi Punkeri baritoni ja Laura 
Rahko piano. Iltahartaus Ja-
ri Flink.
Tilaisuuksiin vapaa pääsy, 
ohjelma 5 euroa.

Muut menot
Nuotioilta ke 20.7. klo 18 
Koljun majalla, Koljontie 83. 
Nuotioilta ke 3.8. klo 18 Ka-
limenkylällä, peltoaukeal-
la Kalimenkyläntie/Yläkali-
mentie.

Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon kirkko sunnuntai-
sin klo 13, suomenkielen ja 
kotoutumisen kurssi maa-
hanmuuttajille 18.–22.7., sie-
lunhoitonkurssi Asko Matik-
ka 29.–31.7.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 17.7. klo 18 
ry:llä, seurat su 24.7. klo 18 
ry:llä. Kello: seurat su 24.7. 
klo 17 ry:llä, leiripäivä su 
14.8. Isoniemen leirikeskuk-
sessa alk. klo 12 ruokailulla, 
Jokikylä: seurat su 24.7. klo 
18 ry:llä, nuotioilta pe 5.8. 
klo 18.30 Maire ja Eero Re-
hulla, Asemakyläntie 252.

Haukiputaan kirkko 
on tiekirkko ja 
avoinna yleisölle 
26.8. saakka ma–pe klo 10–18, 
jolloin myös kirkon opas 
on paikalla.

Nuotioillat 
Kokoonnutaan yhteen iltakahville ja 
makkaranpaistoon, laulamaan ja hiljentymään 
kesäisenä iltana. Varustautuminen sään mukaisesti. 
Mukaan voi ottaa myös oman retkijakkaran. 
ke 20.7. klo 18 Koljun majalla, Koljontie 83. 
Seurakunnan työntekijöistä mukana Jaakko Tuisku, 
Minna Similä ja Hannu Niemelä.
ke 3.8. klo 18 Kalimenkylällä, peltoaukealla 
Kalimenkyläntie/Yläkalimentie Seurakunnan 
työntekijöistä mukana Jari Flink, Minna Lappalainen 
ja Kaisa Säkkinen.

A
rkisto / R

aija K
u

rki

Kesäkahvila 
lähetystyön hyväksi  

tiistaista perjantaihin 5.8. saakka 
klo 12–15 Wirkkulassa. 

Tarjolla nuorten tekemiä leipo-
muksia, kahvia, teetä ja mehua 
kohtuulliseen hintaan. Wirkkula 
seurakuntakeskuksen sisäpihalla 

on mukava paikka poiketa kahvil-
le kauempaakin ja samalla reissul-
la kannattaa käydä myös tutustu-

massa kirkkoon.

P
ixab

ay

Eläkeläisten päiväretki 
Rokuan leirikeskukseen 
maanantaina 29.8.                                           
Retken hinta 25 € sisältää matkan, ruokailun, kahvit, monipuolisen 
ohjelman ja iltapäivällä rentoutusta ohjatusti Rokua Spa:ssa.
Ilmoittautuminen pe 12.8. mennessä Seijalle, 
p. 040 5793 247 tai seija.lomma@evl.fi. 
Retki toteutuu, kun lähtijämäärä on vähintään 20 henkilöä. 
Ensisijaisesti kiiminkiläisille. Maksut kerätään bussissa. 
Tervetuloa mukaan. 

Vanhojen koululaulujen ilta 
ke 20.7. Kiimingin 
seurakuntatalossa.
Tilaisuudessa runoja 
lausuu Hilkka Patja, 
säestäjänä Sari Wallin. 
Iltahartaus Seija Helomaa. 

Oulun NMKYN Vaskiveikot 
ke 27.7. Kiimingin 
seurakuntatalossa. 
Iltahartaus Pentti Jokikokko.
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Lähde mukaan Oulun 
hiippakunnan lähetysjuhlille. 
Juhlissa kuullaan viestejä maail-
malta, juhlitaan, lauletaan, osal-
listutaan suomalaiseen messuun. 
Lapsille on omaa ohjelmaa. Lähtö 
3.9. klo 8 Haukiputaan srk-keskus, 
klo 8.30 Oulun linja-autoaseman ti-
lausajolaituri, klo 8.45 Oulunsalon 

Shell. Paluu n. klo 21. Matkan hinta 10 € sisältää bussi-
matkan ja vakuutuksen Oulun ev. lut. seurakuntien jä-
senille. Ruokailut jokainen maksaa itse. Lisätietoa ohjel-
masta www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi tai mat-
kanjohtajilta Ulla Mäkinen, p. 040 5065 511, ja Marika 
Huttu, p. 040 7203 246. Ilm. viimeistään 24.8. www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai matkanjohtajille.

Seurakunta on mukana 
Kiiminkipäivillä

Pe 12.8. yhteislaulutilaisuus
La 13.8. seurakunnan tervehdys, 

kansanlaulukirkko
Tapahtuma-alueella on seurakunnan 
kohtaamispaikka, jossa myydään lä-
hetystyön hyväksi kahvia, mehua ja 

muurinpohjalettuja hillon kera.  
Mukana myös nuorten missioryhmä.

Tervetuloa 
koko 
perheellä 
kouluun 
lähtevien 
siunaamis-
tilaisuuteen!
Tilaisuudet ovat 
tiistaina 9.8. 
klo 18 Jäälin 
kappelissa ja 
klo 19 Kiimingin 
kirkossa.  
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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. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi. 

Karjasillan
seurakunta

Eläkeläisten kesäkerhot 2016
Heinäkuussa
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

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 27.7. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Kesäraamattupiiri to 14.7. ja 
to 28.7. klo 18,  Pyhän Andre-
aan kirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Syksyllä 2016
Kastellin kirkon pappilankamarissa Töllintie 38
keskiviikkoisin klo 18–20

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

Lukeminen on hyvä ja oivallinen harrastus. Se syn-
nyttää ajatuksia, pohdintaa, kysymyksiä ja keskuste-
lukumppanin tarpeen. 
Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toivomasi foorumi.
Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, kirjoissa sil-
miesi eteen avautuvat uudet maailmat. Avaa kirja ja 
lue, anna itsellesi aikaa ja tule jakamaan lukukoke-
muksiasi Kastellin kirkon pappilassa, kerran kuukau-
dessa keskiviikkoisin klo 18. Siellä nähdään!

Lisätietoja: pastori Juha Vähäkangas, p. 040 5747 158, 
juha.vahakangas@evl.fi.

Kesäkahvila 
Keto
Karjasillan kirkon 
pihalla to 21.7. 
klo 14–18

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 17.7. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton, avustaa Janne Honkanen, 
kanttorina Riitta Piippo. Konfirmaatio Karjasilta 1.
Messu su 17.7. klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 17.7. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kanttorina Sirpa Ilvesluoto.  
Konfirmaatiomessu su 17.7. klo 14, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton, avustaa Janne Honkanen, 
kanttorina Riitta Piippo. Konfirmaatio Karjasilta 2. 
Kolehti Naisten toimeentulon parantamiseen 
kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun säätiön kautta. 

Messu su 24.7. klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Paula Rosbacka, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Messu su 24.7. klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Janne Honkanen, kanttorina Ilkkä Järviö. 
Messu su 24.7. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Paula Rosbacka, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Kolehti Kristilliselle taidesäätiölle uuden Johannes 
Kastaja-kirkkomusiikkiteoksen esittämiseen kirkoissa 
uskonpuhdistuksen juhlavuoden 2017 kunniaksi. 

Messu su 31.7. klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa Maija 
Hyvönen, avustaa Kimmo Kieksi, kanttorina Ilkka Järviö.  
Konfirmaatiomessu su 31.7. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, avustavat Satu Kreivi-
Palosaari, Juha Kivirasi, kanttorina Riitta Piippo. 
Konfirmaatio Maikkula 1 ja 3.
Messu su 31.7. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Maija Hyvönen, avustaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Konfirmaatiomessu su 31.7. klo 14, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Erja Järvi, avustavat Paula Rosbacka ja 
Janne Honkanen, kanttorina Riitta Piippo. Konfirmaatio 
vaellusrippikoulu.
Kolehti seurakuntien nuoriso-, erityisnuoriso- ja 
rippikoulutyön tukemiseen ja kehittämiseen Nuorten 
Keskuksen kautta.

Kirkko lähelläsi 
verkossa

Karjasillan kirkon juma-
lanpalvelukset kuultavis-

sa nettiradiossa www.
oulunseurakunnat.fi/

verkkokirkko.

Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten leiri Rokualla 12.–15.9.
Lähde mukaan ulkoilemaan, virkistymään ja hiljenty-
mään syksyinen luonnon keskelle!
Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti karjasiltalaisille. Lei-
rin hinta on 67 € sisältäen täysihoidon ja matkat sekä 
tapaturmavakuutuksen ev.lut. seurakunnan jäsenille.  
Ilmoittautuminen 19.8. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo tai Marjukka Hamarille, p. 040 5752 710.

sunnuntaina 7.8. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Pastori Esa Nevala, kanttori Ilkka Järviö. 

 
maanantaina 8.8. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Pastori Heikki Karppinen, kanttori Ilkka Järviö. 

tiistaina 9.8. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Pastori Olavi Mäkelä, kanttori Juha Soranta. 

keskiviikkona 10.8. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Pastori Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 

kanttori Juha Soranta. 

Syksyllä koulunsa aloittavat siunataan koulutielle. Mu-
kaan kutsutaan koko perhe, kummit, isovanhemmat 
tai lapselle muuten tärkeät aikuiset. Ekaluokkalaisten 
koulutielle siunaamisella on jo pitkä perinne Suomes-
sa. Karjasillan seurakunta haluaa olla tässä tärkeässä 
elämänhetkessä pyytämässä Jumalan siunausta lapsen 
ja koko perheen uuteen elämänvaiheeseen. Lasta voi 
alttarille tulla siunaamaan äiti, isä, kummi, sisarus, iso-
vanhempi tai muu tärkeä aikuinen. Tilaisuus kestää n. 
30 minuuttia. Ekaluokkalaisille pieni muistaminen juh-
lahetken päätteeksi. Lämpimästi tervetuloa!

Perheiden kesäilta 
to 11.8. klo 18  Lämsän-
järven leirikeskuksessa. 
Tervetuloa perheiden 
kesäiltaan Lämsänjärvel-
le viettämään mukavaa 
iltaa yhdessä. Luvassa 
mukavaa yhdessäoloa, 
laulua, leikkiä, makka-
ranpaistoa ja iltaharta-
us. Pulahtamaankin eh-
tii, jos sää sallii. Lisätie-
toja Mari Jääskeläinen, 
p. 040 5747 109. 

EKALUOKKALAISTEN 
KOULUTIELLE SIUNAAMINEN
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiojumalanpal-
velus su 17.7. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Tert-
tu Laaksonen, avustaa Jou-
ni Heikinheimo, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Hintta 2 rip-
pikouluryhmä. 
Messu su 17.7. klo 12 Turkan-
saaren kirkko.  Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina An-
na-Kaisa Pitkänen.
Messu su 17.7. klo 10 Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.
Iltakirkko su 17.7. klo 18 Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Terttu Laaksonen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. 
Konfirmaatiojumalanpal-
velus su 24.7. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, saarna Heik-
ki Pesämaa,avustaa Marika 
Alakopsa, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Hintta 3 rippi-
kouluryhmä.  
Konfirmaatiojumalanpal-
velus su 24.7. klo 13 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, saarna Riitta Ken-
tala, avustaa Pekka Leski-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Hintta 4 rippikou-
luryhmä. 
Messu su 24.7. klo 12 Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Er-
ja Järvi, kanttorina Jaakko 
Rahko. 
Maakirkko  su 24.7. klo 10 
Ylitannilan toimitalo, Yli-
Ii.  Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 

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 14.7.–4.8.2016

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

Messu su 17.7. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Anne Hiltu-
nen, kanttori Anna-Kaisa Pit-
känen, kirkkoväärti Anna-
Kaisa Lepistö, radio Dei. 
Hartaus ke 20.7. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Anne Hiltunen, 
Anna-Kaisa Pitkänen.  
Messu su 24.7.  klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Tapio 
Kortesluoma, avustaa Maija 
Sivula, kanttori Anna-Kaisa 
Pitkänen, kirkkoväärti Mar-
jatta Tomperi. 
Hartaus ke 27.7. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Maija Sivula, An-
na-Kaisa Pitkänen. 
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 10 Oulunsalon kirkko. 
Toimittaa Jukka Joensuu, 
avustaa Hannele Heinonen, 
Sanna Korhonen ja Anne Hil-
tunen, kanttori Anna-Kaisa 
Pitkänen, Juuma A. 
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 13 Oulunsalon kirkko. 
Toimittaa Jukka Joensuu, 
avustaa Hannele Heinonen, 
Sanna Korhonen ja Anne Hil-
tunen, kanttori Anna-Kaisa 
Pitkänen, Juuma B. 
Hartaus ke 3.8. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu, 
Anna-Kaisa Pitkänen. 

Musiikkitilaisuudet
Kesäillan musiikkia – Näkö-
vamma ei estä unelmaa to 
28.7. klo 19 Oulunsalon kirk-
ko. Ks. ilmoitus. 

na Leppäniemi. 
Messu su 31.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. 
Iltakirkko su 31.7. klo 18 Yli-
Iin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 

Sanajumalanpalvelus su 
24.7. klo 13 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 
Messu su 31.7. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, avustaa Heik-
ki Pesämaa, kanttorina San-

Hautausmaa-
kierrokset 
Oulujoen 
hautausmaalla 
keskiviikkona 27.7. ja 
torstaina 4.8. klo 17.30. 
Kierrokset päättyvät 
Kesäillan musiikkihetkeen.Freeim

ag
es

Kahvimylly 
torstaina 21.7. klo 13–14 
Myllyojan seurakuntatalossa. 
Kahvittelupaikka keskellä kylää 
kerran kuukaudessa. Pienellä rahalla
saa kahvia, teetä ja pientä purtavaa. 
Lisäksi löytyy valikoima käsitöitä 
ja lahjatavaroita.

Rahko. 
Konfirmaatiojumalanpalve-
lus su 31.7. klo 10 Ylikiimin-
gin kirkko.  Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko.  

Musiikkitilaisuudet
Kesäillan musiikit ks. ilmoi-
tus s. 20.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
na  18.7., 25.7. ja 1.8.  puhe-
limitse klo 9–11, p. 040 7033 
690. Vastaanotto muissa asi-
oissa sopimuksen mukaan 
ottamalla yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kesäkerho ke 
20.7. klo 13 Huonesuon srk-
koti. Varttuneemman väen 
kohtaamispaikka kahvikup-
posen äärellä. Tule tapaa-
maan tuttuja ja ehkä vähän 
vieraitakin! Hyvä kahvi saa 
jutun luistamaan ja muka-
vassa seurassa mieli virkistyy. 
Kesäkerho varttuneille to 
28.7. klo 13 Myllyojan srk-ta-
lo. Kahvia ja pullaa.  
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Virkistyspäivä Oulujoen 
seurakunnan eläkeläisille 
Hintan seurakuntatalossa ti 23.8. klo 9–14.
Päivä sisältää aamukahvit, yhteistä ohjelmaa, ruokailun 
ja päiväkahvit. Osallistujille lähetetään kirje, jossa lin-
ja-autoreitti ja aikataulu. Maksu 20 € kerätään päivän 
aikana. Ilmoittautumiset ke 20.7. ja to 21.7. klo 9–12, 
p. 040 7033 690.

Vattukujan 
päiväkerhossa on 

vielä vapaita paikkoja!

Vattukujan päiväkerho (os. Vattukuja 2) 
on monipuolisen toiminnan paikka 

vuosina 2013–2011 syntyneille lapsille. 
Kerhot alkavat elokuun puolessa välissä ja 

kokoontuvat viikottain maanantai- ja perjantai-
aamuisin klo 9–11.30. Kerhoja ohjaavat 

ammattitaitoiset ja koulutetut lastenohjaajat. 
Heinäkuussa voi ilmoittautua sähköpostilla 

hannele.heinonen@evl.fi ja elokuusta alkaen myös 
puhelimitse 044 7453 850.

Parin vuoden tauon jälkeen..

Niemenrannan ja Salonpään 
perhekerho saa jatkoa

Varjakan kylätalolla 26.8. alkaen
 perjantaiaamuisin klo 9.30–11.30.

Toiminnassa  (laulut, askartelut ja hartaudet) 
on huomioitu erityisesti lapset ja 

lapsiperheet, mutta joukkoon on tervetulleita 
kaikenikäiset ja kokoiset.

Elojuhla Oulujoen pappilan pihalla 
sunnuntaina 14.8. klo 10 messun jälkeen.
Perinteiset elojuhlat kutsuvat Oulujoen kauniiseen kirk-
koon ja pappilan historialliseen miljööseen!
Tämän vuoden juhlien suunnitteluvastuu on ollut Yli-
kiimingin piirillä. Teemaksi valikoitui Karjalaisuus, joka 
valottuu useasta eri näkökulmasta juhlassa: Messussa 
saarnaa rovasti Hannu Pelkonen, jonka juuret ovat Kar-
jalan Kannaksen Räisälän pitäjässä. Juhlaesitelmän kar-
jalaisuudesta pitää FM Helena Lonkila ja Käköset -kuoro 
tuo musiikkinsa. Karjalaseuran Kyökkitoimikunta yhdes-
sä Ylikiimingin maatalousnaisten kanssa huolehtii pito-
pöytään karjalaista syötävää.

Lähetysilta 
pe 5.8. klo 18 Kulmalan-
tie 16, Ahti Alatalon pi-
hamaalla, Yli-Ii.  Yhdes-
säoloa, hartaus ja kah-
vittelua. 
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Muut menot
Kirkonkylän rauhanyhdis-
tys Seurat su 17.7.  klo 16 

ry:llä, Pekka Kainua, Jorma 
Vuorma. Seurat su 24.7. klo 
16 ry:llä, Erkki Alasaarela, 
Hannu Jaakkola.

Kesäillan musiikkia 
– Näkövamma 

ei estä unelmaa 
torstaina 28.7. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

 
Lauluja rakkaudesta ja kaipuusta, 

Matti Lipponen ja Jore Siltala. 
Ohjelma 10 €. Lämpimästi tervetuloa!

R
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Edullisen kahvin ja pullan lisäksi tarjolla on joka päi-
vä erilaista ohjelmaa. Kahvilan tuotto menee Suomen 
Lähetysseuran kautta Etiopian nälänhädän ehkäisemi-
seen. Pihalla on kirpputori, jonka tuotto menee Missio-
nuorten opintomatkaa varten. Kirpputorille voi lah-
joittaa myytäväksi pientä tavaraa. Tapahtumia päivite-
tään facebookiin: facebook.com/koskelankesa

Koskelan kesäkahvilan ohjelma
to 14.7.  klo 11 leikitään eläinteemaisia pelejä ja leik-

kejä, opetellaan mm. tunnistamaan eläinten 
jälkiä. Omankin lemmikin voi tuoda esitte-
lyyn seurakuntatalon pihamaalle.

pe 15.7.  Kirjapäivä! Luetaan yhdessä omia ja kahvi-
lan kirjoja. Satutunti klo 13 jolloin kahvilan 
työntekijä lukee ääneen. 

ma 18.7. klo 12.30 Tuiran seurakunnan kesäteologin 
pitämä hartaushetki

ti 19.7. klo 12 käsityökahvila
ke 20.7. Talent-päivä! Saa tulla esittelemään omia 

piileviä kykyjä klo 11 alkaen! Kykyjä esittä-
neille pieni maukas palkkio

to 21.7. klo 12–13 jalkapalloa pihalla
pe 22.7.  Leikitään pihaleikkejä klo 12 alkaen!
ma 25.7.  Tarjolla askartelua klo 11 alkaen. Miten kar-

tongista saadaankaan taiteltua oikeasti hyp-
päävä sammakko?

ti 26.7.  Käsityökahvila kokoontuu n. klo 12 alkaen.
ke 27.7.  Yleisurheillaan yhdessä pihalla klo 11 eteen-

päin!
to 28.7.  Musiikki- ja rytmileikkejä klo 11 alkaen. 
pe 29.7.  Kahvila on tänään viimeistä päivää auki! Vie-

lä ehtii nauttia viimeiset kahvikupposet Kos-
kelan srk-talon upeissa puitteissa klo 10–15.

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

Messu su 17.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Soili Pit-
känen, avustaa Raija Yrjölä, 
kanttori Anna Kälkäjä. 
Messu su 17.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Minna Salmi, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttori Ol-
li Paakinaho. Kesäkahvit. 
Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Lauri Kujala, 
avustavat Merja Ollila, Kaisa 
Rahko ja Tiina Siloaho, kant-
tori Heikki Jämsä. Pyhä Tuo-
mas 1 konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 17.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Lauri Kujala, 
avustavat Merja Ollila, Kaisa 
Rahko ja Tiina Siloaho, kant-
tori Heikki Jämsä. Pyhä Tuo-
mas 2 konfirmaatio. 
Iltamessu su 17.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttori Anna 
Kälkäjä. 
Viikkomessu ke 20.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen. 
Messu su 24.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustaa Soi-
li Pitkänen, kanttori Miikka 
Lehtoaho. 
Kelttimessu – Kesävierai-
den kutsujumalanpalvelus 
su 24.7. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Saila Luuk-
konen, kanttori Anna Kälkä-
jä, musiikkiavustus Suvi Kaik-
konen, tinapillit ja huilu. Ke-
säkahvit. 
Konfirmaatiomessu su 24.7. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Stiven Naatus, 
avustavat Sanna Tervo, Hil-
la Jurvelin ja Ville Valtonen, 
kanttori Tomi Heilimo, mu-
siikkiavustus Mikko Keski-
nen. Koskela 1 konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 24.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko Toimittaa Stiven Naatus, 
avustavat Sanna Tervo, Hil-
la Jurvelin ja Ville Valtonen, 
kanttori Tomi Heilimo, mu-
siikkiavustus Mikko Keski-
nen. Koskela 2 konfirmaatio. 
Iltamessu su 24.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Soili Pitkä-
nen, kanttori Anna Kälkäjä.  
Viikkomessu ke 27.7. klo 19, 

Tuiran kirkko. Toimittaa Soi-
li Pitkänen. 
Messu su 31.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, Heli Mat-
tila, kanttori Anu 
Arvola-Greus. 
Messu su 31.7. 
klo 10, Py-
hän Luukkaan 
kappeli. Toi-
mittaa Jaak-
ko Syynimaa, 
avustaa Soili Pit-
känen, kanttori 
Heikki Jämsä. Kesä-
kahvit. 
Konfirmaatiomessu su 31.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Minna Sal-
mi, avustavat Matti Ketola 
ja Kaisa Rahko, kanttori To-
mi Heilimo. Pyhä Tuomas 3 
konfirmaatio. 
Iltamessu su 31.7. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Heli Mattila, kanttori Mikko 
Keskinen. 
Viikkomessu ke 3.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus. 

Harrastukset ja kerhot 
Koskelan kesäkahvila arki-
sin klo 10–15, Koskelan srk-
koti. Ks. ilmoitus.
Aittakirppiksen loppuun-
myynti ma 18.7. klo 10, Kos-

kelan srk-koti. Tule ostoksille, 
ota kolme maksa kaksi! Kirp-
piksellä on astioita, kirjoja, 
koruja, laukkuja, verhoja, 

vähän retrovaattei-
ta, leluja. Kirppik-

sen tuotto käy-
tetään Missio-
nuorten lähe-
tysmatkaan 
2018. 
Käsityökah-

vilan kesäko-
koontumiset ti 

19.7. ja 26.7 klo 12, 
Koskelan srk-koti. Joka 

päivä Koskelan kesäkahvilan 
aukioloaikoina, ma-pe klo 
10–15 on mahdollisuus om-
pelemiseen yläkerran ompe-
luhuoneessa. Neulomaan ko-
koonnutaan tiistaisin klo 12. 
Kesäkahvilassa myytävänä 
käsitöitä ja kahvilatuotteita 
Etiopian nälänhädän torju-
miseen Suomen Lähetysseu-
ran kautta. 
Kesälauluilta nuotiolla to 
28.7. klo 18, Koskelan srk-ko-
ti. Laulamme Suvilinnun-lau-
lukirjaa kanttori Anna Käl-
käjän johdolla. Mahdollisuus 
makkaranpaistoon.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus on 
maanantaisin taloudellisissa 
asioissa klo 9–11 p. 044 3161 
412.

Diakonian viikonloppuleiri 
lapsiperheille 
12.–14.8. Rokualla
Tervetuloa leirille Rokuan kauniisiin maisemiin! 
Leirillä mahdollisuus ulkoiluun, ohjattuun ja vapaa-
seen yhdessäoloon sekä hiljentymiseen. Leirillä mu-
kana diakoniatyöntekijät Saila Luukkonen ja Raija Yr-
jölä. 
Hinta: aikuiset 47 €, lapset 32 € (sisarukset -25 %), al-
le 4-v. ilmaiseksi. Etusijalla ovat Tuiran seurakunnan 
alueella asuvat perheet. Ilmoittautuminen 9.6.–15.7. 
Oulun seurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja Raija Yrjölältä, 
p. 040 5747 093.
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Kesälauluilta 
nuotiolla 

torstaina 28.7. 
klo 18 

Koskelan 
srk-kodissa. 

Nuorten eläkeläisten 
ja työttömien leiri 
ke–pe 24.–26.8. Rokuan leirikeskuksessa. 
Leirin hinta 47 €. 
Etusijalla ovat Tuiran seurakunnan jäsenet. 
Ilmoittautuminen 23.6.–15.7. välisenä aikana 
seurakunnan nettisivujen kautta. 
Lisätietoja antavat diakonit Sami Riipinen, 
p. 040 5747 149 tai Heli Mattila, p. 040 5747 145.
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Koskelan 
Kesäkahvila 

on avoinna 
arkipäivisin klo 10–15.
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Keräämme kuvia  
ja tarinoita  

Tuiran kirkon 
100-vuotisjuhlaan

Alkuperäisiä kuvia 
ei tarvitse luovuttaa, 
vaan niistä otetaan 

näyttelyä varten 
kopiot. 

Lisätietoja Tuiran 
kirkkoherranvirasto, 

p. 08 5314 600 tai
tuiranseurakunta@

evl.fi.
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Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
vapaalla ja lomalla 28.7.–
12.8., sijaisena Juha Luok-
kala.
Naistenpiiri pe 15.7. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Virsi-ilta pe 15.7. klo 18 
Rantsilan srk-talossa, Arja 
Leinonen ja Jonne Pirkola.
Konfirmaatioharjoitukset 
la 16.7. klo 10 Kestilän ja klo 
13 Pyhännän kirkossa.
Kappelineuvoston ja Spr:n 
laulu- ja letunpaistotilai-
suus Nestorissa pe 5.8. klo 
17, Juha Luokkala.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Nuotioilta pe 22.7. klo 19 
ry:llä, kuunnellaan lähetystä 
Jämsän opistoseuroista. Seu-
rat su 24.7. klo 19 ry:llä, Pet-
ri Silver.   Pulkkila: Seurat su 
24.7. klo 19 ry:llä. Kesäillan 
seurat su 3.8. klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat su 26.6 klo 
16 ry:llä. Rantsila: Pihaseu-
rat su 24.7 klo 18.30 Pirkko 
ja Aukusti Nevalalla, Mat-
ti Lahti.

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 14.7.–4.8.2016

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 14.7.–4.8.2016

Sanajumalanpalvelus su 
17.7. klo 10. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Sinikka Stöckell.
Sanajumalanpalvelus 
su 24.7. klo 10. Toimittaa 
Saila Karppinen, kantto-
rina Sinikka Stöckell.
Iltakirkko su 31.7. klo 18. 
Toimittaa Saila Karppinen.

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. Mahdolli-
suus saunomiseen ja uintiin. Eväät ja hartaus seurakun-
nan 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!

Erityisdiakonia

KUULOVAMMAISET
Kesäillan vietto to 14.7. ja 28.7. 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, sateen sattuessa si-
sätiloissa.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 18.7., 25.7. ja 1.8. klo 10–12 Keskus-
tan seurakuntatalossa. Vertaistukiryhmä päihdeongel-
man kanssa kipuileville naisille ja miehille. 
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
21.7. klo 17–19 Lämsänjärven leirikeskuksessa. Vertaistu-
kea ja yhteyttä huumeiden käyttäjien läheisille. Vieräm-
me kesäiltaa Lämsänjärven leirikeskuksessa saunomisen 
ja makkaranpaiston merkeissä. 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Heinäkuussa suljettu.
Avoinna jälleen elokuussa ke–pe 12–18.

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

Lähetys

Koskelan kesäkahvila (Koskelan seurakuntakoti, Kos-
kelantie 86) on avoinna 28.7. saakka maanantaista 
torstaihin kello 10–15.

Kesäkahvila Keto Karjasillan kirkon pihalla klo 14–18 
to 21.7.

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

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

Rauhan Tervehdys ilmestyy 
kesällä  4.8. ja 18.8.

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
Englanninkielinen kesähartaus joka sunnuntai 19.6.– 
14.8. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Summer devotion in English every Sun from 19th June 
to 14th August at 4 p.m. in St. Luke’s Chapel.
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Piippolan kirkko 
tiekirkkona

kirkko ja kirkkomuseo 
avoinna  27.6.–5.8. 
ma–pe  klo 9–15.

Oululainen yksin asuva
perheetön nainen 

tarvitsee uuden pyykinpesukoneen
www.lahjoitaapua.fi/kohde/1022

Työntekijöiden vuosilomia: 
Kirkkoherra Timo Juntunen 
17.7.–12.8. Kanttori Kaisa-
marja Stöckell 11.–31.7. Dia-
koniatyöntekijä Tapio Jakku-
la 23.7.–7.8.

Talkoolaisia 
(keittiöapua 
talkooruokailuihin, 
valvojia yms.) 
tarvitaan
musiikkipäivien 
aikaan 4.–6.8. kirkolle. 
Ota yhteyttä 
Kaisamarjaan, 
jos innostut 
mukaan.
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A-leiri
ma–pe 22.–26.8. Juuman leirikeskuksessa. 

A-leiri päihdeongelmaisille.
Leirin ohjelmassa muun muassa ulkoilua, 

saunomista, hartauksia, kilpailuja
 ja mukavaa yhdessä oloa.

Ilmoittautumiset leirille 25.–29.7. 
välisenä aikana (viikko 30) 

Tellervo Kiannolle, p. 040 7564 022.

Kesäillan musiikkia 
Oulujoen kirkossa

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 18.8. klo 20 BACH/BRITTEN no 3
 Juhana Ritakorpi, sello 

Yli-Iin kirkossa

ke 27.7. klo 19 Suvilinnun lauluilta
 säestäjinä ja juontajina 
 Sanna Leppäniemi 
 ja Leo Rahko
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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 14.7.–4.8.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu  su 17.7. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Niko Maarala, Jenniina Hietala ja isoset.

Konfirmaatiomessu su 17.7. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Niko Maarala, Jenniina Hietala ja isoset.

Rantsilan kyläpäivien maakirkko su 17.7. klo 10 Manki-
lan Rukoushuoneella. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttori-
na Pentti Jäntti. Kahvitus, näyttely ja Siikalatvan kotiseu-
tujuhlat Hovin koululla. 

Maakirkko su 24.7. klo 10 Kestilän Selkälässä. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen. 
Ruokailu maakirkon jälkeen.

Kansanlaulukirkko su 24.7. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Pekka Kyöstilä.

Maakirkko su 24.7. klo 14 Kärsämänkylän 
rukoushuoneella. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina 
Arja Leinonen. Kirkkokahvit. Kärsämänkylän 
rukoushuoneyhdistyksen vuosikokous maakirkon 
jälkeen.

Messu su 31.7. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Ulla Koskelo.

Messu su 31.7. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Ulla Koskelo.

Syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 

28.8. mennessä osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi.

Sanajumalanpalvelus 
la 17.7. klo 13 kirkossa. 
Toimittaa Olavi Palo-
vaara, kanttorina Juha 
Pöykkö.

Iltamessu su 24.7. klo 
18 kirkossa. Toimittaa 
Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö, mes-
sutiimi avustaa.

Messu su 31.7. klo 10 
kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttori-
na Juha Pöykkö, messu-
tiimi avustaa.

Virasto suljettuna heinä-
kuussa 11.–22.7. Hautauksiin 
liittyvissä asioissa voit ottaa 
yhteyttä p. 045 6381 973.

Hailuodon kirkko 
on avoinna heinäkuussa 
sunnuntaisin klo 11–15. 

Muina aikoina kirkon näytön voi tilata 
ryhmille työntekijöiden numeroista.

 
Lähetystyö
Myyntipöytä lauantaina 16.7. klo 9–14 Rantsilan torilla.
Toimintailta keskiviikkona 3.8. klo 19 Kurun kodalla.

Toivotaan lahjoituksina myytävää ja arpajaisvoittoja. 
Tuotto lähetystyön hyväksi.

 

Kesämusiikki-ilta
ke 20.7. klo 19 Rantsilan kirkossa ja
to 21.7. klo 19 Pulkkilan kirkossa.
Urkuoppilaat
Taisto Kangas, klarinetti
Hanne Hurskainen, viulu
Arja Leinonen, säestys
Puhe Jonne Pirkola

Kesäisten laulujen
perheilta

sunnuntaina 17.7. klo 18 
Junnonojan Rukoushuoneella.

Kahvila Laakkolan kylätalolla ja 
lapsille touhua pihapiirissä.
Lauluillassa Martti Arkkila,

Samuel Korhonen, 
Timo Hakkarainen ja Pekka Kyöstilä.

Tervetuloa laulamaan ja viettämään yhteistä iltaa!

 Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat 
2.–4.9. Piippolassa. 
Ohjelma osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi 
tai www.oulunhiippakunnan-
lahetysjuhlat.fi

Kastettu: 
Lilja Lyydia Hirvasniemi,

Salli Anna Ellevi Hirvasniemi

Kuollut: 
Timo Tapio Murtomäki 59,

Kerttu Esteri Kokko 91

Sanan ilta ti 19.7. klo 18 kir-
kossa, puhujana afgaanipas-
tori Ateenasta.
Rauhanyhdistys: Pe 22.7. klo 
19 radioseurat kodalla.
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Hailuodon musiikkipäivät 4.–7.8.
Kirkkokonsertit 

Pe 5.8. klo 17 Rakastetuimmat sellokappaleet ja 
klo 18.30 Kamarimusiikin helmiä.

La 6.8. klo 17: Maestrot kohtaavat. 
Liput konsertteihin 10 €. 

Su 7.8. klo 12 musiikkipäivät päättää 
musiikkipitoinen barokkimessu. 

Tarkemman ohjelman ja kaikki päivien 
tapahtumat voi tarkistaa nettisivulta: 

www.hailuodonmusiikkipaivat.fi

Jaakko Löytyn ja 
Kaija Pispan 

runon ja laulun ilta 
pe 15.7. klo 19 

Hailuodon kirkossa. 
Vapaa pääsy,

ohjelmamaksu 10 €.

Kastettu: Oiva Jaakko Mikael Pekki (Rantsila), 
Liisa Inkeri Kurkinen (Kestilä), 
Joakim Leevi Matias Tölli (Pyhäntä), 
Siiri Adele Liukko (Pyhäntä), 
Eedit Marianne Pistemaa (Rantsila), 
Joonas Veikko Juhani Tuomela (Rantsila),
Aatu Onni Mikael Salmela (Rantsila), 
Fanni Kerttu Katariina Arola (Pulkkila),
Leo Jussi Valdemar Keränen (Rantsila)

Kuollut: Paula Annikki Hätälä e Arvola 77 (Rantsila), 
Laina Matilda Lehtola e Mäki 86 (Pyhäntä), 
Juha Matias Närhi 31 (Piippola), 
Alpo Eerikki Iinatti 79 (Piippola), 
Laina Helvi Väyrynen e Pennanen 91 (Kestilä), 
Juha Antero Myllyoja 59 (Kestilä)
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Kesäkahvilat
Tupoksessa Vanamon 
olohuoneessa, 2. kerros 
Heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10–12. 
Kirkonkylän seurakuntatalolla kaikenikäisille leppoi-
sasti yhdessä rupatellen ja laulaen to 28.7. 

Seurakunnissa tapahtuu  14.7.–4.8.2016

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

Siioninvirsiseurat ti 26.7. klo 
18 Hilkka Tasannon Karjala-
tuvassa, Toppilankuja 3.
Partio: Markku Korhonen 
vapaalla 27.7.–7.8. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi. 
Rauhanyhdistys:  Su 17.7. klo 
14 seurat Niittypirtin palve-
lutalolla. Su 24.7. klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä. Ke 27.7. 
klo 19 LLC:n lähetysseurat 
ry:llä. Pe 5.8.  klo 19 nuoti-
oilta Riikka ja Tero Kiviojalla.

Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten leiripäivä to 
18.8. klo 10–16 leirikeskus 
Luurinmutkassa. Ilmoittau-
tumiset 14.7. alkaen kesä-
kahvilassa tai Jaana Helisten-
Heikkilä, p. 040 7790 368. 
Mukaan mahtuu 50 leiriläis-
tä. Bussi lähtee Kirkonkylän 
srk-kodilta klo 10 ja ajaa pa-
lolaitoksen pysäkin ja Asu-
kastuvan kautta Kokkokan-
kaan srk-keskukseen.
Kesäkahvilat to 14.7. ja 28.7. 
klo 12–13.30 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa, huom! 21.7. 
kesäkahvila Kirkonkylän srk-
kodilla. Kesäkahvilassa on 
tarjolla pullakahvit, muka-
vaa yhdessäoloa ja mahdol-
lisuus hiljentymiseen.
Kesäiset aamuhartaudet 

museon pihalla ke 20.7., 3.8. 
ja 17.8. klo 10. Sateen sattu-
essa museon sisätiloissa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kirkkoseurat su 24.7. klo 16 
Vanha kirkko.

Messu su 17.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Vesa Äärelä, messudiako-
ni Noora Kutilainen, kant-
tori Taru Pisto. Tapulikah-
vit messun jälkeen.
Konfirmaatiomessu su 
17.7. klo 13 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Päivi Ollikainen, 
avustaa Kaido Soom, mes-
sudiakoni Noora Kutilai-
nen, kanttori Marjo Irjala.
Messu su 24.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Teemu Riihimäki, messu-
diakoni Jaana Helisten-
Heikkilä, kanttori Taru 
Pisto. Tapulikahvit mes-
sun jälkeen.
Messu su 31.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Kaido Soom, messudia-
koni Arvo Yrjölä, kantto-
ri Taru Pisto. Tapulikahvit 
messun jälkeen.
Konfirmaatiomessu su 
31.7. klo 13 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, avus-
taa Teemu Riihimäki, 
messudiakoni Pia Rättyä, 
kanttori Taru Pisto.

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Konfirmaatiomessu su 
17.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa ja saarnaa Ilkka 
Tornberg, avustamassa 
Kirsi Junnonaho ja Maisa 
Hautamäki. Kesä 4 -ryh-
män konfirmaatio.
Pihakirkko ke 20.7. klo 
10 seurakuntatalolla. Toi-
mittaa Aino Pieskä, avus-
taa Marika Kamps, kant-
torina Juha Pöykkö.
Messu su 24.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Aino Pieskä, kantto-
rina Juha Pöykkö, Heini-
järven jumalanpalvelus-
ryhmä.
Messu su 31.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula, avustaa 
Aino Pieskä, kanttorina 
Hanna Korri, Lähetystyön 
jumalanpalvelusryhmä.

65+ leiri eläkeläisille 
Törmälän tilalla Siikajoella 24.–25.8.
Minileiri on tarkoitettu sinulle yli 
65-vuotias.
Yöpyminen 2–3 hengen huoneessa.
Täysihoito, kuljetus ja ohjelma 50 €.
Mukavaa yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja erilaisia 
ohjelmatuokioita. Sopii myös pariskunnille.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 25.7. mennessä
p. 044 7521 226 / Ilmonen tai
p. 044 7521 220 / kirkkoherranvirasto

Mukana Ilkka Tornberg ja Sinikka Ilmonen.

Kastettu: Tomas Johan Hermanni Alanenpää, 
Magnus Vertti Oskari Mäki-Hirvelä, 
Toivo Ilmari Palola, 
Sara Helinä Sirviö, 
Siimon Leonel Sorvari, 
Nooa Nuutti Armas Tauriainen,
Teemu Eemeli Teerikangas

Kuollut: Jukka Heikki Ervasti 72

Vihitty: Sari Annika Hankonen ja 
Tommi Johan Henrik Alanenpää, 
Katja-Marjut Heikkilä ja 
Niko Erkki Mattila, 
Soile Helena Puhakka ja 
Samu Johannes Kokkonen.

Kastetut: Eemi Jaakko Allan Neitola, Hilda Vilhelmiina 
Kumpula, Peetu Toivo Vihtori Manninen, Erkko Ukko Il-
mari Hietala. Mia Emilia Mikkola, Robin Uolevi Lahnalam-
pi, Iivo Miikkael Vikki, Lauri Johannes Koskela, Elmo Ma-
tias Anttila, Iivo Johannes Anttila, Toivo Jukka Ruupertti 
Koski, Elli Tuulia Järvitalo, Roope Veikko Matias Lyly, Oli-
ver Emil Toivo, Wilma Ella Josefiina Hirsikorpi, Noel Ju-
ho Sebastian Jaakkola, Sara Tuulia Pyörälä, Eemil Akse-
li Benjam Kalliosalo
Vihitty: Raine Kristian Pinola ja Suvi Annika Huuskonen, 
Panu Haulos ja Saija Josefiina Karjula, Tuomas Juhani Hy-

väri ja Kaisa Emilia Vuori, Janne Petteri Manninen ja 
Niina Johanna Suorsa, Janne Tapio Vastola ja Tei-

ja Aliisa Huusko, Topias Antti Eemil Simuna ja 
Noora Emilia Koskela

Kuollut: Aulis Tapio Moilala 83, Miika Matti 
August Niemelä 20

Kempeleen seurakunta järjestää 1.–4.-lk:n oppilaille 
(kevään 2016 luokka-asteen mukaan)

Kesäkerhotoimintaa 1.8.–10.8. 
klo 9–15 maanantaista perjantaihin Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Keskustan srk-talossa.
Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista 
eikä osallistumismaksua. Kerholaisella 
tulee olla omat eväät mukana, 
kerhopisteissä on jääkaapit ja mikroaaltouunit. 
Huoltajan tulee käydä kesäkerholaisen ensimmäisellä 
kerhokerralla tuomassa kerholainen ja täyttämässä hen-
kilötietolomake. Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan 
lapsilähtöisesti ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomal-
la. Ohjattua toimintaa tarjotaan päivittäin.

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-keskuste-
luryhmä yli 60-vuotiaille. Ryhmään pääsee mukaan haas-
tattelun ja keskustelun kautta. Ryhmän koko on 6–8 hen-
kilöä ja ryhmä kokoontuu 15 kertaa. Ilmoittautumiset 
Leena Hintsala 1.8. alkaen, p. 040 7790 365.

Limingan seurakunnan pyhäkoulutyö järjestää
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Pyhisvartti Tupoksen 
uimapaikalla 
torstaina 14.7. ja 
perjantaina 15.7. klo 15
• yhteislaulua ja Raamatun-
  lause + yllätyksiä. Säävaraus.

Limingan seurakunnan 
pyhäkoulutyö

Pe 15.7. Tupos
• klo 9.30 Tuiskulanmäki, 
 Koivulehto 16
• klo 10.30 Leikkimutka, Ojatie 2

Laulamme ja leikimme lasten virsiä. 
Muskari kestää n. 20 min. Säävaraus. 

Ekaluokkalaisten 
kouluun 

siunaaminen 
sunnuntaina 7.8. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 

kirkossa!

Kesäkonsertit
ke 20.7. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Christian Ahlskog, urut.
ke 3.8. klo 19 Vanhassa 
kirkossa. Stephanie 
Archer  ja Alison Melville 
(Kanada), nokkahuilut.
ke 10.8. klo 19 Vanhassa 
kirkossa. Juhana Ritakorpi, 
sello, Raimo Paaso, laulu 
ja Taru Pisto.
ti 6.9. klo 19 virsikirjan 
lisävihkon yhteislauluti-
laisuus Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Marjo 
Irjala ja Taru Pisto.

Tutustu lähetyslentokoneeseen Zeppelinissä!
MAF Suomi eli Suomen Lähetyslentäjät ry 
täyttää tänä vuonna 40 vuotta. 
MAF:n keulakuva lähetyslentokone 
OH-MAF saapui kauppakeskus 
Zeppelinin keskusaukiolle ja on 
siellä 7.8. saakka. Lentokoneesta
ja MAF:n työstä voit kuulla 
tarkemmin klo 17–19 ke 20.7., 
pe 22.7., ke 27.7., pe 29.7. ja pe 5.8., 
klo 14–16 su 17.8. ja su 7.8.

M
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Kierrätystori 
avoinna to 21.7. klo 12–15

Lähetysvintin alakerrassa, 
osoitteessa Pappilantie 6, 
Liminka. 
Torilta voit hakea 
veloituksetta tarvitsemaasi 
tavaraa, voit myös 
lahjoittaa tarpeettomaksi 
jääneitä tavaroita, vaatetta, astioita, liinavaatteita ym.

Kierrätystori toimii talviaikaan säännöllisesti vapaaeh-
toisten pitämänä. Jos olet kiinnostunut tulemaan mu-
kaan vapaaehtoistoimintaan, ota yhteyttä diakonissa 
Marika Kampsiin, p. 044 7521 243.
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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.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

Kesän toiminnasta löydät tarkempaa tietoa seurakunnan kotisivulta www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: Marius Hugo Henrik Itkonen, 
Liinu Isabella Kvist, Eevi Amanda Nurro, 
Antton Eemil Antero Savolainen
Vihitty: Juha Markus Käsnänen ja 
Kirsi Maarit Ahola
Kuollut: Eino Valdemar Laihiainen 80

Hartaus ja ehtoollinen to 
14.7. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Urkukonsertti to 14.7. klo 18 
kirkossa, Timo Ustjugov.
Viulujen vesper veneissä pe 
15.7. klo 20 Oulujoella Leppi-
niemessä.
Hartaus ke 20.7. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-

Messu su 17.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, kanttori-
na Timo Ustjugov. Viete-
tään 50 vuotta sitten ri-
pille päässeiden kirkkopy-
hää, messun jälkeen ruo-
kailu ja juhla seurakunta-
talossa.
Sanajumalanpalvelus su 
24.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Timo Ustjugov.
Kansanlaulukirkko su 
24.7. klo 12 Mäntyrannan 
koulun salissa. Toimittaa 
Soile Tuusa, kanttorina Ti-
mo Ustjugov.
Perinnemessu su 31.7. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kant-
torina Timo Ustjugov.

Yhteislaulutilaisuus to 14.7. 
klo 14 Tyrnävän torilla. Lau-
lattajana Anu Kanerva-aho.
Yhteislaulutilaisuus ke 20.7. 
klo 18 Temmeksen museol-
la. Laulattajana Anu Kaner-
va-aho.
Elintarvikkeiden jako tyrnä-
väläisille vähävaraisille maa-
nantaisin klo 8.30–9.30 Pö-
milässä. Elintarvikkeita jae-
taan niin kauan kuin kasse-
ja riittää. Heinäkuussa ei ole 
puurotarjoilua.

Sanajumalanpalvelus su 
17.7. klo 10 Vanhalla hau-
tausmaalla (sateella kir-
kossa). Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Anu Ka-
nerva-aho.
Messu su 17.7. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori 
Anu Kanerva-aho. Musiik-
kiavustus Erja Anttila, ma-
rimba. Vuoden 1966 rippi-
koululaisten kirkkopyhä. 
Messun jälkeen ruokailu ja 
rippikoulutapaaminen srk-
talolla.
Messu 24.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttori Anu 
Kanerva-aho.
Sanajumalanpalvelus su 
31.7. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Riitta Ojala.
Messu su 31.7. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kantto-
ri Riitta Ojala.

ja Tähtikodeissa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Hartaus ke 27.7. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Kesäillan sävelhartaus to 
28.7. klo 18 kirkossa, urut Ti-
mo Ustjugov, puhe Simo Pek-
ka Pekkala.
Hartaus ti 2.8. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Hartaus to 4.8. klo 13 Päivä-
keskuksessa. Soile Tuusa.
Hartaus to 4.8. klo 14 Hel-
minkodissa, Soile Tuusa.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille jatkuu 
1.8. alkaen maanantaisin 
klo 10–11 seurakuntatalon 
alakerrassa. Kassien sisältö 

Toimintaa varhaisnuorille
Toimintapäivät (6–12-vuotiaat)
ti 2.8. klo 10–14 toimintapäivä kirkonkylällä
ke 3.8. klo 10–14 toimintapäivä Murrossa
to 4.8. klo 10–14 toimintapäivä Temmeksellä
Ilmoittaudu pe 15.7. mennessä!

Päiväleiri pe 5.8. klo 9–16 Kesäkodilla 
10–12 vuoden ikäisille tytöille ja pojille. 
Ilmoittaudu pe 22.7. mennessä!

Päiväretki Rokualle la 27.8. 
6–12 vuoden ikäisille pojille, mukaan 
mahtuu ensimmäiset 17 
ilmoittautujaa. Ilmoittaudu 
pe 12.8. mennessä!

Tiekirkko 
Muhoksen kirkko 

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

paikalla on myös esittelijä. 

muodostuu kauppaliikkei-
den lahjoittamista tuotteis-
ta, joissa merkintänä viimei-
nen myyntipäivä tai paras-
ta ennen. EU-ruoan jakelu ti 
9.8. klo 17–18. 
Nuoret/rippikoulut: La 16.7. 
klo 18–21 sauna- ja kesäilta 
Koortilassa, omat pyyhkeet 
mukaan! Ma 18.7. klo 18–20 
liikuntaleikki-ilta Ponkilas-
sa kirkkosaaren kentällä. Ke 
20.7. klo 18–21 kesäseukkari 

Tyrnävän rauhanyhdistys:  
Seurat su 17.7. ja 24.7. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 17.7. klo 16 ry:llä.

tinkodissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Ehtoolliskirkko to 21.7. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala, 
Timo Ustjugov. 
Lasten kirkkokierros to 21.7. 
klo 14. 
Emanuel Granbergin kirk-
komaalausten esittely to 
21.7. klo 17. 
Hartaus ke 27.7. klo 14 Koivu- 

Tiekirkkotapahtumia: 
Urkukonsertti to 14.7. klo 18, Timo Ustjugov.
Lasten kirkkokierros to 21.7. klo 14.
Lapsille suunnattu kierros, jonka aikana tutkimme 
kirkkoa sisältä ja ulkoa ja tutustumme sen kiehto-
viin esineisiin kirkon esittelijä Essi Lotvosen kanssa. 
Emanuel Granbergin kirkkomaalausten esittely 
to 21.7. klo 17, Essi Lotvonen. 
Tule tutustumaan kirkon suurimpiin aarteisiin. 
Kesäillan sävelhartaus to 28.7. klo 18, 
urut Timo Ustjugov, puhe Simo Pekka Pekkala.

Kastettu: Luka Olavi Tölli, Jimi Jouni Juhani Udd, Iina Olivia Keltanen, 
Elian Aabel Emmanuel Paaso, Helmi Mimmi Matilda Malinen 

Kuollut: Irja Aliisa Kirstinä s. Määttänen 93, 
Signe Valpuri Naukkarinen s. Kontiokari 88 

Viulujen vesper veneissä 
perjantaina 15.7. klo 20 Oulujoella Leppiniemessä.

Anna-Leena Koldits, sopraano, Johanna Fiskaali, altto, 
Tuomo Rahko, tenori, Jussi Juola, basso, Marjo Kangas-
luoma, viulu, Mirella Sipola, viulu, Seija Ylikärppä, har-
monikka, Jouni Heikkinen, puhe.
Viulujen vesper on kansanmusiikkipohjainen teos, jo-
ka esitetään Leppiniemessä kirkkoveneistä. Yleisölle on 
varattu kolme kirkkovenettä ja paikalle voi tulla myös 
omilla veneillä. 
Tilaisuus päättyy ohijuoksutukseen Pyhäkosken voima-
laitoksesta.
Tilaisuus on osa Koivu ja tähti -päivien ohjelmaa.

srk-talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Opistoseurat Reisjärvellä 15.–
17.7. Su 17.7. klo 17 laulutuo-
kio ja seurat ry:llä. To 21.7. 
klo 18.30 nuotioilta Anna-
Mari ja Petri Hyryllä. Opisto-
seurat Ranualla 29.–31.7. To 
4.8. klo 18.30 nuotioilta Mar-
jo ja Janne Karhumaalla. 

Ekumeeninen praasniekka 
lauantaina 6.8. klo 14 Öhrnbergin rannassa.

Isä Marko Patronen, Jouni Heikkinen.

Kesäilta koko perheelle
Tule viettämään kesäiltaa 

torstaina 4.8. klo 18–20 Kesäkodille, 
Kolmikantaan, Kylmäläntie 55. 

Ohjelmassa pelejä, leikkejä sekä 
vapaamuotoista yhdessäoloa 
ja makkaranpaistoa. Mukana 

Mikael Lehtimäki ja Meiju Kaakinen.

Hox! Oletko joskus toiminut Nuorten palveluryhmässä 
Tyrnävän seurakunnassa?
Tule yhteiseen illanviettoon Kesäkodille 
perjantaina 5.8. klo 18 alkaen. 
Mukaan rento vaatetus ja iloinen mieli!
Ilmoittautuminen Salmelle 2.8. klo 16 mennessä 
salme.kinnunen@evl.fi tai p. 044 7372 631. 
Kerro samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
Mahdollisuus yhteiskuljetukseen! 
Ilmoita kuljetustarpeesta samalla kun ilmoittaudut.
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Vt. päätoimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
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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: 
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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. 

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 
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Postia & Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi, www.rauhantervehdys.fi/palaute

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Seurakuntamestariksi pian valmistuva 
Juuso Pitkänen aloitti ja lopetti työpäivänsä 

muistotilaisuudessa.

Opiskelen oppisopimuksella seurakuntamestarik-
si Karjasillan seurakunnassa. Työsopimus on elo-
kuun loppuun saakka, silloin takana on liki kah-
den vuoden työkokemus. 

Lauantaina aloitan työt kello 11 Maikkulan kappelista, 
jossa alkaa muistotilaisuus. Nostan lipun salkoon ja jutu-
tan pitopalvelun väen varmistaen, että kaikki on kunnossa. 

Seuraavaksi vuorossa on kastejuhla Kaakkurissa Py-
hän Andreaan kirkossa. Laitan esille kastemaljan, kukat ja 
kynttilät. Karjasillan seurakunnassa kasteita riittää mel-
kein joka viikolle. On kiva, kun ihmiset käyttävät seura-
kunnan tiloja perhejuhliinsa. Pienissä kerrostaloasunnois-
sa on hankala järjestää juhlia, mutta meiltä löytyy kunnol-
lisen kokoiset keittiöt ja astiat isommallekin porukalle.

Sillä aikaa kun juh-
laväki kahvittelee, vaih-
dan kirkkosalin tekstiilit. 
Juhlien järjestäjien kuu-
luu huolehtia siitä, et-
tä paikat jäävät siistiksi. 
Toisinaan joutuu vähän 
heitä toppuuttelemaan-
kin: seurakuntasalin 
lattioita ei tarvitse pes-
tä, sen hoitaa siivooja. 

Kun porukka lähtee, 
lukitsen ovet ja suun-
taan Karjasillan kir-
kolle. Sielläkin edes-
sä on kirkkotekstiilien 
vaihto ja ovien sulke-
minen kastejuhlan päätteeksi. 
Suhautan autolla Kastellin kirkolle muistotilaisuuteen. Ti-
laisuus päättyy iltaseitsemän aikaan. Lasken lipun salosta 
ja siistin paikat. 

Työn monipuolisuus on yllättänyt: Välillä ollaan haala-
rit päällä pihalla, seuraavana päivänä puku päällä juhlis-
sa. Arkisin työ menee usein enemmän vahtimestarin hom-
miksi, esittelemme esimerkiksi tiloja niiden varaamisen 
yhteydessä. 

Parin vuoden aikana parhaiten mieleen ovat jääneet 
hautaan siunaamiset, niitä on aika harvoin ja ihmisten su-
ru koskettaa. Silloin pitää olla erityisen tahdikas. 

Olin aiemmin viisi vuotta taksikuskina. Siinä on paljon 
samaa kuin seurakuntamestarin työssä. Molemmissa pal-
vellaan ja ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Kyllästyin 
taksikuskin elämään kuuluvaan valvomiseen. Tämä onkin 
paras työpaikka, jossa olen ollut.

Elsi Salo
vaara

Lapsuuden kesät kestivät 
ikuisesti. Aurinko pais-
toi aina, uimavesi oli läm-
mintä ja kaikki olivat ka-

vereita keskenään. 
Leikkimökin hämärässä oli 

pieni putiikki, josta myytiin 
Sirkku-sokeria, talouspiimää 
ja muita tärkeitä elintarvik-
keita. Saipa sieltä Linna-sham-
poota ja Surfiakin. Maksuväli-
neeksi kelpasivat kivet ja kävyt, 
ja velaksikin myytiin, jos niin 
oli tarvis. Silloin luotettiin. 

Iltaisin sängyssä iho tuoksui 
kesälle, hiekalle ja auringol-

le. Lauantaisaunassa tuo iha-
na tuoksu pestiin Rexona-saip-
pualla, ja pitkät hiukset valui-
vat vettä vielä pitkään jälkeen-
päin.

Jäätelökioskista haettiin tii-
keri-tötteröt koko perheelle. 
Vanha, lempeä kioskintäti pak-
kasi ne ruskeaan paperipussiin. 

Ruuaksi oli usein silakkalaa-
tikkoa ja oman kasvimaan sa-
laattia äidin tekemän salaatti-
kastikkeen kera. Siihen laitet-
tiin sinappia, kermaa ja sokeria, 
ja se oli hyvää.

Jossain vaiheessa kesät ly-

Lapsuudessa kesä oli toisenlainen

Mitä usko on? Raamatun mu-
kaan usko on lujaa luottamusta 
siihen, mitä toivotaan ja ojentau-
tumista sen mukaan mitä ei voi 
nähdä. On kuvattu, että usko on 
käsivarsi, joka ottaa vastaan Ju-
malan armon eli hyvyyden.
Mitkä ovat sakramentit ja millä 
perusteella ne on valittu?  Kas-
te ja ehtoollinen. Molemmat ovat 
pyhiä toimituksia. Niihin liittyy 
konkreettiset aineet (vesi, leipä ja 
viini) ja Jumalan sana. Molem-
mat ovat Jeesuksen asettamia.
Miksi ihminen rukoilee? Ruko-
us on keskustelua, yhteydenpi-
toa Jumalaan. Rukouksen avulla 
suhde Jumalan kanssa pysyy elä-
vänä. Rukousta ei tarvita siihen, 

että Jumala tietäisi, mitä meille 
kuuluu. Hän näkee murheemme 
ja ilomme.
Mainitse kaksi kirkkovuoden 
pyhää. Miksi niitä vietetään, 
mikä on niiden sanoma? Joulu-
na Jeesus syntyi. Pääsiäisenä Jee-
sus nousi ylös kuolleista, risti jäi 
tyhjäksi.
Miksi Raamattua kannattaa lu-
kea? Jumala puhuu meille Raa-
matussa.  
Mikä on Vanhan ja Uuden testa-
mentin isoin ero? Jeesuksesta pu-
hutaan vasta Uudessa testamen-
tissa. UT kertoo Jeesuksen elä-
mästä, kuolemasta ja ylösnouse-
misesta. VT kertoo esimerkiksi 
Israelin kansan historiasta.

Mitä tarkoittaa perisynti? Olem-
me syntymästä saakka syntisiä, 
kykeneviä pahan tekemiseen.
Voiko ihminen tehdä syntiä lii-
kaa, niin paljon, että armo ei rii-
tä? Ei voi, onneksi.
Mikä oli Jeesuksen ylösnou-
semuksen merkitys? Meillä on 
mahdollisuus saada pahat tekom-
me anteeksi ja lopulta iankaikki-
nen elämä, pelastus.
Lue Psalmi 139. Mitä Jumala 
ajattelee sinusta? Vaikka toisten 
ihmisten silmissä olisin perin ta-
vallinen ihminen, Jumala näkee 
minut ihmeellisenä. Hän on Luo-
jani, olen hänen käsialaansa. 

Miten vastasit sivujen 4–5 kysymyksiin?

Olipa ihana juhannus-
juhla Koskelan seura-
kuntakodilla. Pääsin 
kuuntelemaan omaa 

rippipappiani pitkästä aikaa. 
Paljon kiitoksia Tuiran seura-

kunnan työntekijöille ja vapaa-
ehtoisille erityisesti lastenhoi-
dosta. Uskaltautuisin seurakun-
nan tilaisuuksiin useammin, jos 
voisin luottaa siihen, etteivät lap-

seni häiritse muuta seurakuntaa 
juoksentelemalla tai puhumalla 
liian isoon ääneen. 

He ovat varsinainen tehotrio 
ja tarvitsevat aikuisia pitämään 
heitä silmällä. 

Messuihin tai kuoroharjoi-
tuksiin pyytäisinkin innokkai-
ta nuoria tai aikuisia vapaaeh-
toisiksi. Leikkinurkkaus jostain 
syrjempää varmasti järjestyy 

jokaisessa paikassa, missä eri-
laisia tilaisuuksia järjestetään. 

Entisessä kuorossani toimi 
hyvin vapaaehtoisten antama 
lastenhoito seurakunnan jär-
jestämänä. Seurakunta antanee 
vapaaehtoistyöstä myös todis-
tuksen, mikä on hyvä lisä an-
sioluetteloon. 

MIRJA-IRENE HÄTÄLÄ

Järjestyisikö lastenhoitoa?

Kiitos Muhoksen seura-
kunnalle, kirkkoher-
ra Jouni Heikkiselle ja 
kanttori Timo Ustjugo-

ville kesäisestä kansanlaulu-
messusta juhannuksena 25.6. 
Kylmälänkylän kappelissa. 

Kiitos myös vapaaehtoiselle 

talkooporukalle todella maitta-
vasta kirkkokahvihetkestä. 

KARJALAISET PELSOLTA

Kiitos Kylmälänkylän messusta

henivät eikä aurinkokaan enää 
paistanut jatkuvasti. Kesälo-
makin kesti vain kuukauden. 

Mutta kaikki muuttuu. Ei 
ole kesä enää niin kuin oli jos-
kus 1970-luvun alussa. Silloin 
se kesti ikuisuuden.

ELISA RASMUSSON
Kontio


