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Turvallinen 
alku kesälle
Ronja-Julia Ojalan kesä alkaa Lasten kesäpäivillä. 
Seurakunnat ovat perheiden tukena myös kesäaikaan.

Toimittajat tenttasivat piispaa » 5   |  Liminkalaiset juhlivat mobiilipelillä » 7  
Yhtä matkaa kirkkotiellä » 12–13  |  Sukupuolirooleja kirkossa pitäisi väljentää » 14–15 

Tiekirkossa voi saada 
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Kesällä lomaillaan ja juhlitaan. 
Jotkut menevät hengellisille 
kesäjuhlille, ja monet saavat 
kutsuja rippijuhliin, häihin 
tai tuttavien mökki-iltoihin. 

Sosiaalinen kanssakäymi-
nen ja juhliminen ovat siitä vaikeaa puu-
haa, että sitä voi tehdä yhdellä kertaa vain 
yhdellä tapaa. 

Jos tilaisuus on juhlava ja jakkupuvus-
sa pidetään sivistyneitä puheita, ei voi sa-
manaikaisesti hyppiä verkkareissa pomp-
pulinnassa. 

Kutsuissa harvoin lukee, millaisesta 
juhlasta on kyse. Tottunut juhlija osaa 
kuitenkin lukea paljon myös rivien vä-
listä. 

Jos kutsussa kerrotaan pukukoodi tai 
siitä on pudotettu alaikäiset pois, voi jo 
päätellä jotain. 

Usein kutsussa myös ilmaistaan, onko 

se tarkoitettu tietylle poppoolle vai sopii-
ko mukaan tulla myös muuta porukkaa.

Ulkopuolisuus ei ole koskaan juhlien 
järjestäjän tavoite, mutta silti lukematto-
mat kulkevat tänäkin kesänä juhlissa yk-
sinäisinä ja etäännytettyinä. 

Juhlan tunnelma ei tavoita. Se ehkä 
vain korostaa omaa yksinäisyyden tai ul-
kopuolisuuden kokemusta. 

Vaikka kutsu olisi avoin ja kaikille 
kohdistettu, voi juhlan luonne kuiten-
kin paljastua hyvin rajatulle kinkeripii-
rille sopivaksi.

Tämä koskee myös hengellisiä kesä-
juhlia.

Ne ovat monille lämmin ja sosiaali-
nen kesän kohokohta, mutta niissä vie-
raileminen voi olla myös ulossulkevaa ja 
etäännyttävää niille, joille juhlien kieli ja 
tunnelma eivät tunnu omalta. 

Aina kyse ei ole mistään erityisestä tai 
helposti tunnistettavasta, ”noilla muilla” 
tuntuu vain olevan jotakin sellaista yh-
teistä, mitä minulla ei ole.

Silloin on hyvä muistaa, että omassa 
uskossa tai hengellisyydessä ei ole mitään 
vikaa. Se nyt ei vain satu istumaan sen 
kyseisen juhlan pirtaan.

PÄÄKIRJOITUS | Rebekka Naatus

KOLUMNI |Hanna-Leena Nissilä 

PÄÄKIRJOITUS | Rebekka Naatus

rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

PÄÄKIRJOITUS | Rebekka Naatus
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vaSTaRaNNaN KIISKI | Erkki Kiiski

etsi toisen hyvää
Korinttolaiskirje 13, Paavalin 
rakkauden ylistys”... Rakkaus on 
kärsivällinen, rakkaus on lempeä, 
rakkaus ei kadehdi, ei kersku...

Rakkaudessa on aina painopiste 
toisessa ihmisessä, hänen hyvässään, 
hänen huomioimisessaan. Se on 
rakkauden olemus, rakkauden 
olotila. Korinttolaiskirjeen kohdat 
eivät ole velvoitteita eivätkä 
tavoitteita. Rakkautta ei voi 
määritellä. Rakkauden ylistyksessä 
on kysymys asenteesta. Kenellä on 
rakkaus, hänellä on kärsivällisyyttä, 
hän ei etsi omaa vaan toisen hyvää.

Perheneuvoja Marja Backman

”Olen työtön”

Olen opetellut lausumaan sanat ilman kierteleviä se-
littelyjä. Kevään mittaan nimittäin huomasin hä-
peäväni työttömyyttäni. Häpeä tuli hitaasti. Se 
kasvoi sitä mukaan, kun työhakemukseeni ei vas-

tattu tai sain torjuvan vastauksen. Tunne yllätti, sillä en ol-
lut ajatellut työttömyyden kenenkään toisen kohdalla olevan 
hävettävää tai epäonnistumista.

Olen aina ajatellut, ettei kokemukseni arvokkuudesta 
ole sidoksissa ansiotyöhön. Päinvastoin, olen tiennyt oleva-
ni onnellinen saadessani olla minua kiinnostavien asioiden 
parissa. Tutkijana kuulun niihin onnekkaisiin, jotka voivat 
tehdä työtä palkkasuhteesta riippumatta.

Työttömyys ei tarkoitakaan tekemisen vaan ansiotyön 
puutetta. Ansiotyötä tarvitaan elämän kustannuksiin. Yk-
sinkertaista. Työllä sinänsä on muutakin arvoa: se rakentaa 
identiteettiä ja tarjoaa sosiaalista ja henkistä 
sisältöä elämään.

Mihin työttömyyden häpeäminen minulla 
liittyy? Ehkä se kytkeytyy kulttuurisiin nor-
meihin ja ylpeyteen pärjäämisestä. Taloudel-
linen vakaus on hyvin eletyn elämän merkki. 
Häpeäni syntyy, kun en kuulu yhteiskuntaan 
ansiotyön kautta ja joudun kamppailemaan 
taloudellisen selviämiseni kanssa.

Olen yllättynyt siitä, miten syvälle minuu-
den syövereihin työttömyys tunkeutuukaan. 
Se kietoutuu huoleen selviämisestä ja tarrau-
tuu kysymykseen siitä, mikä minun paikka-
ni on maailmassa. Lopullisen syvälle se vie, 
jos alkaa kyseenalaistamaan itseään: onko mi-
nussa vikaa tai teinkö vääriä valintoja?

On ollut opettavaista elää todeksi työttö-
myyden tunteita ja pienituloisuutta. Häpeän 
kohtaaminen on kirkastanut sitä, miten ihmi-
sellä on merkitystä ja arvoa ilman ansiotyötä-
kin. Silloinkin, kun ei selviä.

Kirjoittaja on kirjallisuuden- ja kulttuurintutkija 

”Kevään mittaan 
huomasin 
häpeäväni 
työttömyyttäni.

avoin kutsu sisäpiirikinkereille

”Vaikka kutsu olisi avoin ja 
kaikille kohdistettu, voi 
juhlan luonne kuitenkin 
paljastua hyvin rajatulle 
kinkeripiirille sopivaksi.
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Oulun Keskustan seurakuntatalossa on ensi kertaa lapsille omat kesäpäivät

Oululaisäiti, yrittäjä Johan-
na Ojala-Kinnunen ja hä-
nen 9-vuotias tyttärensä 
Ronja-Julia ovat päässeet 
aloittamaan kesän hyvillä 
mielin. 

Ronja-Julia mahtui mukaan kaupungin 
keskustassa ensimmäistä kertaa järjestettä-
ville Lasten kesäpäiville. Lapset ohjaajineen 
kokoontuvat Keskustan seurakuntatalolla.

Ojala-Kinnunen työskentelee paljon 
kotona. Perheessä on myös yksivuotias 
pikkuinen. Kaiken tämän keskellä äiti 
pohtii, ehtiikö hän keksiä riittävästi miele-
kästä tekemistä kesälomalla olevalle kou-
lulaiselle.

– Kesäpäivillä Ronja-Julialla on omani-
käistä seuraa, ohjattua tekemistä, turval-
lisia aikuisia lähellä ja vielä lämmin ruo-
ka joka päivä. 

– Kun tieto tällaisesta mahdollisuudesta 
tuli toukokuussa koulun kautta kotiin, olin 
todella tyytyväinen, äiti iloitsee.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ke-
säpäivät alkoivat heti koulujen päätyttyä 
5. kesäkuuta. 

Ne jatkuvat kahden viikon ajan 16. ke-
säkuuta saakka lapsiryhmän vaihtuessa en-
simmäisen viikon jälkeen.

Johanna Ojala-Kinnusella on itsellään 
hyviä muistoja seurakunnan toiminnasta. 
Siksi hän ei arkaillut ilmoittaa tytärtään 
kesäpäiville. 

Ronja-Julialle Keskustan seurakuntata-
lo on tuttu entuudestaan, sillä hän on tal-

ven aikana osallistunut alakoululaisten Tu-
pa-toimintaan samassa paikassa.

Mukana
perheiden arjessa
Lasten kesäpäiviä Keskustan seurakunta-
talolle on ideoinut Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan nuorisotyönohjaaja, Tuvasta 
lapsille tuttu Kaija Siniluoto.  

– Monien vanhempien loma ei ala vielä 
silloin, kun lapset jäävät koulusta vapaalle. 
Mutta emme ole kyselleet ilmoittautumi-
sessa syitä osallistumiselle. Toivon kovas-
ti, että kesäpäivistä on iloa eri elämäntilan-
teissa oleville perheille.

– Tavoitteenamme on, että seurakunta 
voisi olla jatkossa yhä enemmän vanhem-
pien ja lasten tukena ihan tavallisina arki-
päivinä.

Lapset haluavat
kunnioitusta
Arki-iltapäiviin kouluaikoina ajoittuva ala-
kouluikäisten Tupa-kerho on ollut monen 
vuoden ajan suosittua toimintaa. 

Alun perin Tupa oli avoinna vain ker-
ran viikossa, mutta kiinnostus sitä kohtaan 
joudutti avaamaan paikan kahtena arkipäi-
vänä.

Tuvassa syntyi myös ajatus Lasten kesä-
päivistä, Siniluoto kertoo. 

Hän iloitsee siitä, että lapset ovat mielel-
lään turvalliseksi koetun aikuisen seuras-
sa. Alakoululaiset ottavat ohjaajaa kädestä 
kiinni ja halaavat.

– Ihanaa, että lapsi hakee aikuisen lähei-
syyttä ja luottaa häneen.

Nuorisotyönohjaaja on huomannut 
työssään varhaisnuorten parissa, että mo-
ni lapsi kaipaa nähdyksi ja kuulluksi tule-
mista. Varhaisnuori haluaa aikuiselta myös 
kunnioitusta osakseen. 

Lapsen itsetunnon vahvistaminen on 
tärkeää, Siniluoto sanoo.

Kun lapsia on paljon yhdessä, korostuu 
myös sosiaalisten taitojen tärkeys.

– Niin sanotut tunnetaidot ovat joskus 
hukassa lasten keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa. 

– Tämä tarkoittaa, että lapset eivät vält-
tämättä ymmärrä, millaiset sanat ja puhe 
loukkaavat. Jos tunnetaitoja ei ole, tulee rii-
taa ja möksähdyksiä.

Näitä kaikkia asioita harjoitellaan Sini-
luodon mukaan myös Lasten kesäpäivillä 
lasten ja aikuisten ohjaajien viettäessä ai-
kaa yhdessä. 

   
Riitta  HiRvonen

Ryhmässä oppii tärkeitä taitoja
 ʝ Äiti Johanna Ojala-Kinnunen sekä tyttäret Ronja-Julia ja Sandra iloitsevat toistensa seurasta, mutta kesälomansa Ronja-Julia aloittaa seurakunnan Lasten kesäpäivillä. Myöhemmin perhe matkustaa 

yhdessä.

”Kun tunnetaitoja ei ole, tulee 
riitaa ja möksähdyksiä.
Kaija Siniluoto

Poimintoja 
toiminnasta lapsille
•	 Oulun	Kastellin	kirkolla	ja	Läm-
sänjärven	kaupunkileirikeskuk-
sessa	järjestettävät	lastenpäivät	
joka	arkipäivä	12.6.–13.7	on	tar-
koitettu	7–10-vuotiaille.	Jokaisel-
le	viikolle	tulee	ilmoittautua	erik-
seen.	

•	 Koskelan	seurakuntakodin	Loma-
parkki	on	maksutonta	1–3-luok-
kalaisten	koululaisten	leiripäivä-
toimintaa	maanantaista	torstai-
hin	5.–29.6.	klo	8–14.	Ilmoittautu-
minen	päättyy	22.	kesäkuuta.

•	 Kesäkerho	toimii	arkipäivisin	
5–15.6	välisenä	aikana	Kiimingis-
sä	Kirkkopirtillä	ja	Jäälin	kappelil-
la.	Lapsi	voi	valita	joko	aamu-	tai	
iltapäivän	ryhmän.	Ilmoittautu-
minen	paikanpäällä.

•	 Oulun	seurakunnissa	järjestetään	
myös	paljon	muuta	toimintaa	lap-
sille	ja	lapsiperheille.	Kaikista	Ou-
lun	seurakuntien	toiminnasta	saa	
lisää	tietoa	

•	 Myös	muissa	kuin	Oulun	seura-
kunnissa	on	toimintaa	kesällä	lap-
sille	ja	perheille.	Niistä	lisää	seura-
kuntien	omilta	verkkosivuilta.	
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Takaisin alttarille 

Jonna Tolonen ja hänen puolisonsa Atte seisoivat viime sun-
nuntaina kirkon alttarilla yhdessä. Pari on ollut naimissa 
vuoden verran, mutta jälleen kerran heidän elämässään oli 
vihkimyksen aika.

Atte ja Jonna Tolonen vihittiin sunnuntaina papeiksi Oulun 
tuomiokirkossa. Tällä viikolla kumpikin puolisoista on aloitta-
nut papin työt, mutta eri paikkakunnilla. Vaimon työpaikka on 
Sallan seurakunnassa, kun elämänkumppani aloitti alkuviikosta 
seurakuntapastorina länsirajalla Pellossa.

Millainen välimatka! 250 kilometriä etäisyyttä työpaikkojen 
välillä. 

Jonna Tolonen ei asiaa päivittele vaan kuvaa puolisoita onnek-
kaiksi. Työttömiä teologeja on yhä enemmän eikä pappisvihki-
mystä saa, ellei työpaikkaa ole.

– Mehän saamme tehdä Aten kanssa työtä samassa hiippakun-
nassa. Elämme yhtäaikaisesti jännittävää uutta elämäntilannetta. 
Voimme jakaa tavatessamme tunnelmiamme ja kokemuksiam-
me. Työtoverit molemmissa seurakunnissa ovat olleet ihania: va-
paapäivämme on saatu sovittua samoiksi päiviksi.

Jonna Tolonen sanoo olevansa onnekas myös siksi, että Salla 
on hänelle entuudestaan tuttu. Vaikka hän ei itse ole asunut paik-
kakunnalla, vanhempien sukujuuret ovat Itä-Lapin erämaapitä-
jässä. Seuduille liittyy paljon kesämuistoja. Muutamia sukulaisia 
asuu yhä Sallassa.

Papiksi Jonna Tolonen haluaa siksi, että hän kokee ihmisten 
palvelemisen erilaisissa elämäntilanteissa tärkeäksi. Mitä muuta 
tekisin, hän huudahtaa. Pappeus on kutsumus.

Sallassa on paljon hautajaisia, mutta rippikouluopetus on uu-
den papin ensimmäisiä työtehtäviä.

Riitta HiRvonen

IHMISIÄ | Jonna Tolonen

MUUT MEDIAT

 ✢ Usein ihmiset eivät tule ajatelleeksi, miten 
tärkeä rooli hyönteisillä on ihmisenkin 
kannalta. Hyönteiset ovat meille ärsyttäviä 
kesän häiriköitä, emmekä tajua, että 
elämämme on niistä täysin riippuvaista. 
Jos hyönteiset poistettaisiin luonnosta, 
ekosysteemi romahtaisi heti. Esimerkiksi 
kaikki luonnossa pitää hajottaa, jotta energia 
palautuu kiertoon. On kymmeniä hyönteisiä, 
jotka syövät ainoastaan eläinten karvoja ja 
höyheniä. Joidenkin nekin täytyy syödä. Jos 
ei olisi lannan- tai raadonsyöjiä, olisimme 
luonnon kaatopaikan keskellä.

Oululainen perhostutkija Marko Mutanen  
Helsingin Sanomien Teema-lehdessä 3/2017

Avaran 
taivaan 
alla

Kylmä tuuli mahtuu he-
latorstaina puhalta-
maan kävelykadulle, 
mutta häivähdys ke-
väästä tuntuu viimeis-
tään siinä vaiheessa 

kun monisatapäinen joukko ka-
jauttaa Suvivirren.

Messussa varan taivaan alla on 
paikalla muun muassa oululainen 
Sanna Pitkänen poikiensa Matin 
ja Jaakon kanssa. 

– Tilaisuus oli juuri sopivan 
mittainen, viisaasti lyhennetty, 
Pitkänen kehuu ja miettii, pitäi-
sikö jo lähteä kotiin syömään vai 
ehtisikö vielä juoda kirkkokahvit.

Pitkänen päätyy kahveihin 
ja kurvaa lastenrattaiden kans-
sa jonottamaan. Pojille on haet-
tu aiemmin evästä kaupasta, jo-
ten senkään puolesta ei ole vielä 
hoppu kotiin.

Ulkoilmamessussa
oli erilainen tunnelma
Piispa Samuel Salmi ei ennak-
kotiedoista poiketen toimittanut 
messua, sillä hän osallistui hela-
torstaihin osuneisiin presidentin 
Mauno Koiviston hautajaisiin 
Helsingissä. 

– Olisi ollut mukava, että piis-
pakin olisi ollut mukana. Hänen 

poisjääntinsä oli pieni pettymys, 
sanoivat messun jälkeen munkki-
kahveja jonottaneet Salme Tervo-
nen ja Brita Kinnunen.

Helatorstain messutapahtu-
maan heitä houkutti muun muas-
sa uutuudenviehätys: 

– Ja mielellään sitä lähtee, kun 
tapahtumia järjestetään. Ihana, 
että järjestettiin. Ihan tätä voi sa-
noa kevään kohokohdaksi. Tun-
nelma on aivan erilainen kuin si-
sätiloissa järjestettävässä juma-
lanpalveluksessa. 

Tapahtumasta voisi Kinnusen 
ja Tervosen puolesta tulla vaikka 
jokavuotinen helatorstain perinne.

Samaa on moni ehtinyt toivoa, 
tietävät messun toimittaneet tuo-
miorovasti Satu Saarinen sekä 
lääninrovasti, Karjasillan seura-
kunnan kirkkoherra Juhani La-
vanko.

He pitävät helatorstaita säiden 
kannalta ehkä turhankin aikaise-
na ajankohtana. 

– Toimivaa voisi olla viettää 
messua ulkona valtakunnallisen 
Suvivirren sunnuntaina touko-
kuun lopulla. Tapahtuman voisi 
myös kytkeä Kirkon Ulkomaana-
vun tukemisen, Lavanko miettii.

Minna  Kolistaja

Messu kävelykadulla houkutteli paikalle 
kuutisensataa sanankuulijaa.

 ʝ Kävelykadulla jaettiin ehtoollinen.

Sa
nn

a 
Kr

oo
k

 ʝ Avaran taivaan alla -messu 
helatorstaina 25.toukokuuta 
kokosi Oulun kävelykadulle 
lähes 600 osallistujaa. Messu 
oli reformaation merkkivuoden 
päätapahtuma Oulussa.

 ʝ Jonna ja Atte 
Tolonen vihittiin 
papeiksi viime 
sunnuntaina 
Oulun 
tuomiokirkossa.
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GALLUP | Mikä on hyvä lahja nuorelle?

Vanha kohulausunto 
nousi uudelleen esiin 
radio-ohjelmassa.

Oulun piispa Samuel 
Salmi odottaa anteek-
sipyyntöä Suomen 
Rauhanyhdistyksen 

Keskusyhdistykseltä. 
Toivomus anteeksipyynnös-

tä liittyy vuoden 2013 Suviseu-
roihin Pudasjärvellä. SRK:n sil-
loinen pääsihteeri Tuomas Hän-
ninen totesi seurojen yhteydes-
sä, ettei Oulun piispan lausuma 
synninpäästö ole sama kuin van-
hoillislestadiolaisen julistama 
synninpäästö. 

Tämä neljä vuotta vanha ta-
pahtuma nousi esille 31. tou-
kokuuta Radio Dein ja Koti-
maa-lehden Piispan kyselytunti 
-ohjelmassa. Siinä piispa Salmi 
kuvaili, että Hännisen lausunto 
oli kokemuksena kuin matto oli-
si kiskaistu hänen altaan. 

Piispan mukaan toteamus 
pysyy kipupisteenä, ellei hänel-
tä pyydetä anteeksi.

Rauhan Tervehdys soitti 
Dein ohjelman jälkeen SRK:n 
johtokunnan puheenjohtajal-
le Viljo Juntuselle ja kysyi, ai-
kooko liike pyytää Salmelta an-
teeksi Pudasjärvellä sanottua 
kommenttia. Juntusen mukaan 
asiaan ei ole liikkeessä palattu 
pitkään aikaan eikä anteeksi-
pyytäminen ole ollut puheen-
aiheena.

Juntunen sanoi vielä, että ta-
pahtuneeseen voidaan palata 
piispa Salmen kanssa henkilö-
kohtaisesti, mikäli aihe nousee 

esille tapaamisissa. Piispan ko-
kemus oli hyvä kuulla, hän totesi. 

Piispa puhui 
suhteesta poikaansa
Toimittajat kysyivät piispa Sal-
melta toisenkin henkilökohtai-
sen kysymyksen. Piispa sai ker-
rottavaksi, millaiset välit hänellä 
ja hänen pojallaan, Demokraat-

ti-lehden päätoimittajalla, pasto-
ri Mikko Salmella on.

Meillä on läheinen suhde, 
piispa vastasi. Salmi myönsi, että 
isällä ja pojalla on ollut erimieli-
syyksiä, mutta nyt kulku on rin-
nakkain. 

Toimittajat halusivat tietää, 
mikä yhdisti isän ja pojan.

– Kaipasimme toisiamme. Ju-
mala teki työtä. Toistemme kloo-
neja meistä ei tule, mutta olem-
me samalla tiellä kohti taivas-
ta. Se on fantastista. Kiitän täs-
tä Taivaan Isää.

Piispalta kysyttiin sitäkin, 
olisiko hän valmis rukoilemaan 
avioliiton maistraatissa solmi-
neen, samaa sukupuolta olevan 
parin kanssa ja puolesta. Vas-
taus oli: kyllä.

Riitta HiRvonen

”Piispan kokemus on 
hyvä kuulla.
Viljo Juntunen

Piispa Salmi toivoo 
anteeksipyyntöä

 ʝ Piispa Salmea haastattelivat Radio Dein ohjelmajohtaja Kai Kortelainen, 
MTV:n toimittaja Kari Pyrhönen, Rauhan Tervehdyksen vt. päätoimittaja 
Rebekka Naatus sekä Kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä.
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 ʝ Sanna Pitkänen toi poikansa Matin ja Jaakon ulkoilmamessuun.
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Kesä on erityisesti nuorten juhlien aikaa. Mitä ostaa juhlivalle  
lahjaksi? Mikä olisi sopiva rahalahjan summa?

Teksti ja kuvat 
Riitta HiRvonen

 » Parinkympin seteli toimii 
ja jos vielä liittää lahjaan jon-
kin omaperäisen idean. Itse sain 
lakkiaislahjaksi solmioneulan. 
Se näyttää hyvältä. Käyttöesi-
neet toimii myös.
Elijas Kokko
Kiiminki

 » Rahaa ja kukkia. Kaksikymp-
pinen oli ainakin minulle hyvä 
summa. Sellaisen summan pys-
tyisin itsekin antamaan. Neut-
raali summa, ei liikaa eikä liian 
vähän. Krääsä ei kiinnosta.
Iina Saarinen
Kiiminki 

 » Minusta rahalahja on aina 
hyvä nuorelle, mutta uskon, et-
tä esimerkiksi piknikkorilla oli-
si käyttöä.  Myös matkalippu oli-
si hyvä lahja. 30 euroa on hyvä 
summa.
Barbara Palmer
Saksa

5RaUHan teRveHDYS  |  Nro 18  |  8.6.2017



Kesällä Oulun tuomio-
kirkon kivijalassa ole-
va ovi käy jo aamu-
varhain. Cafe Kryp-
tan kahvilatyöntekijät, 
kuten Linda Jaakkola, 

aloittavat työpäivänsä seitsemäl-
tä. Kryptassa ja naapurikorttelin 
Vanhassa pappilassa leivotaan ai-
kaisin aamulla tuoretta syötävää 
kahvilan asiakkaille.

Tuomiokirkko on yksi monis-
ta Suomen tiekirkoista. Poikkeuk-
sellista paikassa on se, että kirk-
korakennuksessa on kesäkul-
kijoille avoinna kahvila. Oulun 
kirkoista tuomiokirkon lisäksi 
Haukiputaalla kellotapulissa on 
kahvila.

Linda Jaakkola pitää itseään 
onnekkaana, kun saa työsken-
nellä Kryptassa, ison kirkon ala-
kerrassa.

– Tämä tuntuu turvalliselta. 
Asiakkaista osa alkaa olla vakio-
kävijöitä ja olo on välillä kuin te-
kisi työtä suuren perheen keskel-
lä. Kun tuomiokirkon urut soivat 
kirkkosalissa lähes joka päivä, 
saamme tänne hyvää musiikkia, 
Linda toteaa sytyttäessään kahvi-
lan kynttilöitä.

Ihan jokaisessa kahvilassa jut-
tutuokio työntekijän kanssa ei 
käynnisty kysymyksellä ”Onko-
han tämän paikan alla ruumii-
ta?” Ei ole, Linda voi vastata.

Tiekirkkoja
tulee lisää vuosittain
Suomen ensimmäiset Tiekir-
kot avautuivat Pohjois-Suomessa 
1990-luvun alussa ja uusia tulee 
mukaan joka vuosi. Tiekirkkoina 
toimii sekä evankelisluterilaisia 
että ortodoksisia kirkkoja. 

Oulun tuomiokirkko on auki 
päivittäin kello 10–20. Opastet-
tuja kierroksia järjestetään maa-

nantaisin kello 18 ja torstaisin kel-
lo 14.  Cafe Krypta on avoinna ar-
kisin kello 10–19. 

Mikael Toppeliuksen puhut-
televista maalauksista kuuluisa 
Haukiputaan kirkko on avoinna 
tutustumista ja hiljentymistä var-
ten 12.6.–18.8. Kirkkoon pääsee 
arkisin kello 10–18, jolloin myös 
kirkon opas on paikalla. Juhan-
nusaattona kirkko on suljettu. 

Haukiputaan kirkon kellota-
pulissa on kahvila avoinna arki-
sin kello 10–18.

Haukiputaan naapurissa, Kii-
minkijoen rannalla sijaitsevassa 
Kiimingin kirkossa voi vierailla 3.–
28.7. maanantaista perjantaihin kel-
lo 10–16. Tällöin paikalla on opas. 

Tuiran kirkkoon 
viraston kautta
Tuiran kirkko on auki koko ke-
sän arkisin kello 9–16. Sisälle pää-
see kirkkoherranviraston ovesta.

Tunnelmallinen Turkansaaren 
kirkko on avoinna museoalueen 
aukioloaikoina. Ennen juhan-
nusta Turkansaari on avoinna 
kello 10–17 (12.6. suljettu). 24.6.–
13.8. museoalue on avoinna kel-
lo 10–18. 

Pelkästään kirkkoon pääsee 
pistäytymään ilman museoalueen 
pääsymaksua. Kirkossa on myös 
jumalanpalvelus joka sunnuntai.

Muut Oulun seurakuntien kir-
kot ovat auki sopimuksen mu-
kaan. Vierailuajan voi sopia kysei-
sen kirkkoherranviraston kautta.

Myös lähialueiden 
kirkkoja on auki
Suomen vanhin lähes alkupe-
räisessä asussa oleva puukirkko, 
Muhoksen kirkko, on tiekirkkona 
5.6.–11.8. ja avoinna arkisin kello 
12–18, jolloin myös opas on pai-
kalla. 

Lakeuden katedraaliksi kutsut-
tu Lumijoen kirkko ei ole tiekirk-
ko, mutta on silti avoinna heinä-
kuussa viikonloppuisin kello 12–
16.  Lumijoen markkinapäivänä 
12.8. kirkon torniin pääsee kello 
13–14. Kirkon opas on paikalla ai-
na kun kirkko on avoinna.

Tyrnävän ja Temmeksen puu-
kirkot eivät nekään ole tiekirkko-
ja, mutta ovat auki 1.6.–31.7. tiis-
taisin, torstaisin, lauantaisin ja 
sunnuntaisin kello 12–16. Auki-
oloaikana kirkossa on esittelijä.

Siikalatvan seurakunnassa tie-
kirkkona toimii Piippolan puinen 
ristikirkko. Ovet ovat avoinna 
26.6.–4.8. arkisin kello 9–15, sil-
loin paikalla on opas.

Limingan ristikirkkoon pääsee 
tutustumaan sunnuntaisin juma-
lanpalveluksen yhteydessä. Lähes 
jokaisen messun jälkeen kirkko 
on lisäksi auki hetken aikaa kirk-
kokahvituokiota varten.

Hailuodon kirkon aukiolosta 
voi sopia kesällä työntekijöiden 
kanssa. Paikallinen Eläkeliitto pi-
tää 26.6.–30.7. kirkkoa auki sun-
nuntaisin kello 11–15.

PEKKA HELIN
RIITTA HIRVONEN

Tiekirkot kutsuvat kesäkulkijaa 

 c������ Linda Jaakkola ja Pettiina Seppälä ovat Cafe Kryptan työntekijöitä. Herkkuja, suolaista syötävää sekä kahvia ja teetä 
tarjoileva, miljööltään erilainen kahvila löytyy Oulun tuomiokirkon kivijalasta. 

”Ihan jokaisessa 
kahvilassa juttutuokio 
työntekijän kanssa 
ei käynnisty 
kysymyksellä 
”Onkohan tämän 
paikan alla ruumiita?”
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Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

Kirjoja on kahta kokoa,
molemmat nuottipainoksia
l pieni 82 x 115 mm, 

hinta 12 € / kpl 
l isotekstinen 123 x 180 mm, 

hinta 15 € / kpl
Hintaan lisätään toimituskulut.

Tilaukset:
Herättäjä-Yhdistys (06) 433 5700 | www.herattaja.fi | kati.leskela@h-y.fi

UUDISTETUT SIIONIN VIRRET 
OVAT ILMESTYNEET

www.herattaja.fi | kati.leskela@h-y.fi

molemmat nuottipainoksia

www.herattaja.fi | www.herattaja.fi | kati.leskela@h-y.fi

HOITOA ALKOHOLISMIIN 
Avominne päihdeklinikka Oulu

www.avominne.fi

Minnesota-mallista avohoitoa
päihde- ja peliriippuvuuteen.
Avohoito sopii hyvin myös
työelämässä oleville. 

Kirjamme Viimeinen pisara
myös äänikirjana. Tilaa:

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Meiltä saa apua kotiin 
Tarjoamme ikäihmisille monipuo-

lisia kotipalveluja, asiointiapua 
ja kotisairaanhoitoa. Lisäksi 

omaishoitajille on tarjolla kotiin 
annettavaa palvelua lakisääteisten 
vapaiden järjestämiseksi. Käynnin 
kestot suunnitellaan aina perheen 

toiveiden mukaan. 

Asiakkaaksi voi tulla palvelusete-
lillä tai yksityisesti. Kysy lisää!

www.caritaslaiset.fiTiedustelut:
040 769 8615/
Anna-Leena

6 RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 18  |  8.6.2017



Liminganlahden yhte-
näiskoulun viidesluok-
kalaiset ovat innoissaan. 
He ovat juuri ladanneet 
osaan luokkalaisten pu-
helimia LiminGo-mobii-

lipelin. Opettajansa Paula Have-
risen johdolla he tapaavat Hannu 
Krankan patsaalla seurakunnan 
kanttorin Mika Kotkarannan.

Hän kertoo ja näyttää, kuinka 
Suomi100!-pelin löytää valikoi-
masta ja miten pelissä olevat ku-
vakkeet toimivat. Sitten hän julis-
taa kilpailun, jonka palkintona on 
karkkipussi.

– Vaikein osio on kai se pelin la-
taus. Lapset ja nuoret ottavat nämä 
tosi hyvin haltuun ja he lähtevät 
heti matkaan, Kotkaranta toteaa.

Niin käy myös nyt lasten muo-
dostamien muutaman hengen 
joukkueiden kirmatessa Limin-
gan keskuspuistoon, jossa pelin 
pisteet sijaitsevat. Paula Haveri-
sella on myös tuoretta kokemus-
ta lasten nopeudesta oppia.

– Koulussamme on tehty oikea 
harppaus lukuvuoden aikana, sil-
lä palkattu ict-koordinaattori on 
opastanut meitä opettajia teknii-
kan hyödyntämiseen opetuksessa.

Pelien teko vei
satoja työtunteja
Kuluvana vuonna Liminka täyt-

tää 540 vuotta, reformaation al-
kamisesta on 500 vuotta ja Suo-
men itsenäistymisestäkin jo 100 
vuotta. Vuosi takaperin Limingan 
seurakunnan työntekijät alkoivat 
pohtia, kuinka kolminkertainen 
merkkivuosi huomioitaisiin.

– Jossain vaiheessa sitten kek-
sittiin tämä pelialusta ja ostettiin 
se käyttöön, Kotkaranta kertoo.

GPS-paikannusta hyödyntävä 
pelipohja on tamperelaisen peli-
firman käsialaa. Päävastuun pe-
lien laatimisesta saaneella Kot-
karannalla ei ole aiempaa koke-
musta mobiilipeleistä.

– Olen katsonut läpi toistasa-
taa muutaman minuutin mittaista 
opastusvideota, joissa näytetään, 
kuinka peliin tehdään jokin tietty 
osa. Oma työsarkansa ovat olleet 
kysymysten laatiminen ja tausta-
tietojen etsiminen.

Kotkaranta on testannut pele-
jä muutamilla rippikoululaisilla ja 
vapaaehtoisilla aikuisilla. Rippi-
koulunuorten ehdotuksesta kysy-
mysten vastaamiseen lisättiin 30 
sekunnin määräaika ”lisäämään 
kilpailuhenkeä”. 

Kahdessa kisaillaan,
kolmas on täynnä tietoa
Pelejä on kolme: keskuspuistos-
sa pelattavan Suomi100!-pelin li-
säksi reformaation merkkivuoden 

mukaan nimetty Armoa2017! jo-
ka sijoittuu kirkonmäelle sekä Aa-
pin iltakävely.

Limingassa muistellaan tänä 
vuonna myös 1900-luvun alussa 
suosionsa huipulla olleen laula-
ja Abraham Ojanperän elämän-
työtä. Hänen mukaansa nimetyl-
lä Aapin iltakävelyssä ei ole ky-
symyksiä, vaan tietoa vanhassa 
Limingan Rannassa ja kirkon-
seudulla kiertelevän reitin var-
rella olevista kohteista. Se sopii 
siis oikein hyvin myös turisteille.

Viimeiset viilaukset Armoa 
2017!-peliin on tehty edellisenä 
päivänä.

– Testasimme pelin toimivuut-
ta ja muutin hieman reittiä niin, 
että se ei poikkea hautausmaal-
le. Kaikkien pelien reitit kulkevat 
teitä pitkin, Kotkaranta kertoo.

Peleissä tieto on
nopeutta tärkeämpää
Suomi100! ja Armoa2017!-peleissä 
yhdistyvät tietokilpailu ja liikku-
minen. Kysymyksiä molemmissa 
on kymmenen. Pisteet ovat kes-
kuspuistossa 1,5 kilometrin mat-
kalla, kirkonmäen pelissä mittaa 
on 700 metriä.

Reilun parinkymmenen mi-
nuutin jälkeen ensimmäinen 
joukkue ilmoittaa olevansa val-
mis. NeFaSi-nimellä kisanneet 

Neea, Fanni-Lotta ja Sini kerto-
vat kysymyksen saunojen mää-
rästä Suomessa olleen hankala. Ja 
pieleenhän se oli mennytkin, ty-
töt toteavat nauraen Mika Kotka-
rannan paljastaessa vastauksen.

Mutta pistesaldo on oikein hy-
vä, 274.

Loppujen lopuksi parhaim-
man tuloksen tekee joukkue Pie-
tu7000, jossa pelaavat Pieti, Jere-
mia ja Antti. Pojat keräävät perä-
ti 396 pistettä. Heitä jäi askarrut-
tamaan erityisesti oikea vastaus 
Suomen keräämien olympiami-
talien määrässä.

Pelissä ei näy, menikö vastaus 
oikein vai väärin, joten omaa pis-
tesaldoaan voi koettaa kasvattaa 
pelaamalla pelin uudelleen.

Elsi salovaara

”Kaikkien pelien reitit 
kulkevat teitä pitkin.
Mika Kotkaranta

Seurakunnan tekemät kolme mobiilipeliä juhlistavat  
Limingan, reformaation ja Suomen merkkivuosia

Liminka juhlii pelaten

Näin alkuun
•	 LiminGo-mobiilipelit	Ar-
moa2017!,	Suomi100!	ja	Aapin	
iltakävely	ovat	liikunnallisia	ak-
tiviteetteja,	joiden	pelaami-
seen	tarvitaan	internetyhtey-
dellä	varustettu	mobiililaite.

•	 Pelialustana	on	ActionTrack	
GPS	-paikannusta	hyödyntävä	
mobiilipeli.	Toiminnallinen	idea	
on	samankaltainen	kuin	Poke-
mon	Go	-pelissä.	LiminGo-pelit	
ovat	vapaasti	pelattavissa	elo-
kuun	loppuun	saakka.	Pelit	toi-
mivat	Android-	ja	iOS-	laitteil-
la,	joihin	löytyy	suomenkielinen	
ActionTrack-sovellus	Play	kau-
pasta	tai	AppStoresta.	Sovellus	
ja	pelit	ovat	ilmaisia.

•	 Aloita	pelaaminen	lataamalla	
ActionTrack-sovellus.	Löydät	Li-
mingan	seurakunnan	pelit	klik-
kaamalla	Koti-valikosta	löyty-
vää	Etsi	aktiviteetteja	-kuvaket-
ta.	Valitse	palveluntarjoajien	
listasta	Limingan	seurakun-
ta.	Pelit	ilmestyvät	kuvakkei-
na	näytölle.	Peliin	voi	kirjautua	
omalla	nimellä	tai	nimimerkillä.

•	 Pelit	soveltuvat	parhaiten	kou-
luikäisille	ja	sitä	vanhemmille.	
Tehtäviin	on	sisällytetty	teks-
tiä,	kuvia,	videoita	ja	ääntä,	jo-
ten	kuulokkeet	kannattaa	ottaa	
mukaan.

 ʝMika Kotkaranta neuvoo Suomi100! -pelin käyttöä Liminganlahden yhtenäiskoulun viidesluokkalaisille.
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Kakkua ja ruusuja

K iitos sulle, Jumala-
ni, armostasi kai-
kesta, jota elinai-
kanani olen saanut 
tuntea. Kiitos sulle 
kirkkahista, keväi-

sistä päivistä…
Läheskään aina ei yhteislau-

lu ole näin komeaa kuin nyt Mu-
hoksen seurakuntatalolla, kun 
juhlitaan pyöreitä vuosia täyttä-
viä. Koolla on selvästi väkeä, jo-
ka haluaa laulaa.

– Se ei ehkä tiedäkään tuo Jou-
ni vielä, että meillä miehet kaata-
vat kahvit, sanoo diakonissa Lee-
na Leskelä mikrofoniin ja pas-
sittaa näin vs. kappalaisen Jouni 
Riipisen kahvipannun kahvaan.

Juhlakahvien lomassa laule-
taan toivelauluja sekä kuullaan 
klarinetinsoittoa ja runoja.

Sirpa Juntusen mielestä on 
mukava, että seurakunta muistaa 
tällä tavalla seurakuntalaisiaan. 

Juntunen täyttää 65 vuotta ke-
säkuussa, mutta ei aio sen kum-
memmin juhlia.

Vieressä istuva Kari Kylmä-
nen on kotoisin Siikalatvalta. 
Hän arvelee, että joka seurakun-
nassa ei vastaavanlaisia syntymä-
päiväjuhlia järjestetä – tai ei ehkä 
ainakaan niin, että alle 70-vuoti-
aitakin kutsuttaisiin. 

– Me 65-vuotiaat olemme vie-
lä niin nuoria, hymyilevät viittä 
vaille 65-vuotias Juntunen ja vii-
me vuonna rajapyykin ohittanut 
Kylmänen.

Rannekello tuli,
lapsuus jäi
Jouni Riipinen pohti puheessaan 
ajankulua ja muisteli 10-vuotiaa-
na saamaansa rannekelloa. 

Rannekello oli siihen aikaan 
harvinainen. Niinpä Riipinen pi-
ti sitä ranteessaan yölläkin. 

– Ja kavereiden edessä piti vä-
hän väliä nostaa reilusti hihaa ja 
katsoa aikaa. Muistan vieläkin 
heidän kateelliset ilmeensä.

Toisaalta Riipinen muistaa en-
simmäisen rannekellon saamisen 
aikana, jolloin lapsuus jäi taakse 

– enää ei voinut sanoa kotona, et-
tei huomannut ajan kulua. 

– Kellot ovat muuttuneet – ny-
kyisin joistakin näkee ajan kuun 
enää ”sivutuotteena”. Ennallaan 
on se, että aika vain kuluu ja sen 
mukana me yritämme mennä 
mukana, eikö totta.

Annetaan aikaa
läheisille
Kun ikää karttuu, huomaa ajan 
rajallisuuden. 

– Huomaamme, että aika ei 
olekaan meidän käsissämme 
vaan isommissa, Taivaan Isän 
käsissä.

Riipinen viittaa lukemaansa 
tutkimukseen, jossa 75-vuotiailta 
kysyttiin, mitä he olisivat eletys-
tä elämästään muuttaneet. Aika 
moni vastasi, että antaisi enem-
män aikaa läheisilleen. 

– On viisasta ajankäyttöä viet-
tää aikaa itselle tärkeiden ihmis-
ten kanssa ja huomioida heitäkin, 
joiden tietää olevan yksin.

Minna Kolistaja

 ʝMuhoksella tarjottiin juhlakahvit pyöreitä vuosia täyttäneille tai täyttäville 65–85-vuotiaille.  
Jokainen päivänsankari lähti kotiin ruusun kera.

 ʝ Sirpa Juntunen ja Kari Kylmänen arvostivat juhlatilaisuutta.

Muhoksella juhlittiin pyöreitä vuosia täyttäviä.

”Kun ikää karttuu, 
huomaamme, että 
aika ei olekaan 
meidän käsissämme 
vaan isommissa, 
Taivaan Isän käsissä.
Jouni Riipinen
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8.6.,  22.6.,  6.7.,  20.7.,  
3.8., 17.8. ja 31.8.

Etkö saanut lehteä?
Rauhan Tervehdys jaetaan levikkialueensa 
(Oulu, Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos, 
Siikalatva ja Tyrnävä) kaikkiin kotitalouksiin, 
mikäli ovessa tai postilaatikossa EI OLE 
ilmaisjakelukiellosta kertovaa lappua.

Jos  huomaat, että lehteä ei ole jaettu torstai-
iltaan mennessä, jakeluhäiriöstä voi ilmoittaa 
joko puhelimitse 044 5626 453 tai sähköpostitse 
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi.

Puhelimessa vastaa päivystäjä perjantaisin 
kello 9-12. Muina aikoina tiedot jakeluhäiriöstä 
voi kertoa puhelinvastaajaan. Muista mainita 
oman osoitteesi lisäksi se, minkä päivän lehteä 
jakeluhäiriö koskee. 
Lehti on mahdollista saada jälkitoimituksena.

Verkkolehti on auki 24/7
Rauhan Tervehdyksen voi lukea näköislehtenä 
osoitteessa www.rauhantervehdys.fi. Arkistosta 
löytyy  näköislehtiä yli kymmenen vuoden ajalta. 
Palautteen ja vinkkien lähettäminen onnistuu 
myös näppärästi verkkosivujen kautta.

Rauhan Tervehdys 
ilmestyy kesällä 
2 viikon välein
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”Auta  armias, jos 
menet väärälle 
puolelle
Veli-Matti Hietikko

Tyrnävällä kuultiin muu-
tama viikko sitten vanho-
ja sattumuksia, kun pap-
pilassa pidettiin Maaseu-

dun Sivistysliiton Hyvän mielen 
paikat -hankkeen ja Tyrnävän 
kunnan järjestämä Hyvän mie-
len keskiviikko.

Tyrnävän kunnan aluearkkiteh-
ti Helena Illikainen johti keskus-
telua, jossa kerrottiin muun muas-
sa kunnan keskuksen vanhoista ja 
arvokkaista rakennuksista. 

Myös kunnan nykyisin omis-
tama pappila oli muistelun koh-
teena. Muun muassa Toivo Ala-
raappana ja Erkki Saikkonen oli 
kutsuttu muistelemaan veikeitä 
tapahtumia. 

Kauhea kirkkoherra 
J.S. Järvi
Yksi pappilan asujista oli pelot-
tava kirkkoherra Juho Stefanias 
Järvi, jonka vuoksi monet pojat 
kävivät rippikoulun vasta armei-
jassa. Sortavalasta lähtöisin ole-
va evakko Erkki Saikkonen, 86, 
kohtasi Järven ensimmäisen ker-
ran sodan aikana muutettuaan 
Tyrnävälle. 

Saikkonen oli käynyt syyskau-
den rippikoulua Hankasalmella.

– Minä menin Järven Jussin 
luo ja kysyin otatteko minut ke-
vätkaudelle. Järvi ei edes kunnol-

la tervehtinyt vaan ärähti jotain 
ja sanoi, että te ette ole silla tasol-
la. Järvi lähti lätkimään, Saikko-
nen kertoo.

– Minulla oli uskonnossa aina 
kymppi. Miten minä olisin voinut 
tasoani nostaa? vanha mies kysyy 
osuvasti.

Ripariaineesta 
ongelma
Myös Saikkosen ikätoveri Toivo 
Alaraappana, 86, muistaa pappi-
lan isännän äkäiseksi mieheksi.

Järvi pani rippikouluun pyrki-
jät kirjoittamaan aineen, jossa pi-
ti kertoa miksi tuli rippikouluun. 
Yksi kaveri ei saanut ainetta ai-
kaiseksi, mutta onnistui kuiten-
kin lopulta.

– Muistan sen aineen sanasta 
sanaan: Tulin rippikouluun, että 
saan vaimonottoluvan. Vaimon 
saa ilman rippikouluakin, mutta 
silloin sen otto on häpeällisempi.

Järvi piteli leukaansa ja nau-

roi: aletaan sitten odottaa nuor-
ten kihlausta.

Sippibaari ja 
istumajärjestys
Kunnan nuoriso- ja raittiussihtee-
rin Veli-Matti Hietikon mukaan 
partiolla, seurakunnalla ja Man-
nerheimin lastensuojeluliitolla on 
nykyään toimintaa pappilassa.

Hietikko innostuu, kun hän 
muistaa yhden tilojen käyttäjän, 
tyrnäväläisten isäntien kahvitte-
luporukan Sippibaarin, joka vuo-
sikymmenien aikana on kokoon-
tunut milloin missäkin, nyt siis 
pappilassa.

– Se on historiaa. Isännät tuo-
vat itse kahvit ja pullat. Hyvin 
tärkeä on pöytä ja penkit. Toisel-
le puolella istuvat isännät ja toi-
sella vävyt. Auta armias, jos me-
net väärälle puolelle. 

– Olen ollut Tyrnävällä 28 
vuotta. Tämä on varmaan kym-
menes paikka, missä Sippibaari 
on kokoontunut, Hietikko laskee.

Kirkkokahveilla 
yöpaidassa
Arkkitehti Illikaisen mukaan vii-
meinen pappilassa asunut kirkko-
herra oli Jaakko Kaltakari.

– Miettikääpä, että teidän ko-
tiinne tultaisiin kirkkokahveille, 
kun olette yöpaidassa. Se on vaati-

nut aivan erilaista sosiaalista me-
noa. Nykyään asutut pappilat ovat 
häviämään päin. Mahtaako niitä 
enää ollakaan? arkkitehti pohtii.

Illikaisen mukaan kukaan ei 
työskentele päätoimisesti pappi-
lassa, sillä talossa on sisäilmaon-
gelma. Talon käytöstä ei ole vie-
lä tarkempia suunnitelmia. Pap-
pila ja sen alueet kuitenkin säily-
vät olemassa. 

Yksityiskodiksi rakennusta 
ei myydä vaan se halutaan pitää 
kunnan omaisuutena, kaikkien 
tyrnäväläisten paikkana. 

Kuntalaisilta neuvoja
talon käytöstä
Lähivuosina on Illikaisen mu-
kaan tavoitteena kysyä kuntalai-
silta, miten Tyrnävän pappila toi-
misi parhaiten julkisena tilana ja 
alueena.

Pappila kuten myös muut Tyr-
nävän keskuksen kirkolliset ra-
kennukset on haluttu tuoda pa-
remmin esille. 

Näköesteenä kesällä olleet puut 
ja pusikot on raivattu pois. Har-
vinainen kirkollisten rakennus-
ten keskittymä näkyy nyt parem-
min. Tämän ovat huomanneet 
ulkopaikkakuntalaisetkin, jotka 
ovat Illikaisen mukaan ihastel-
leet näkymää.

Pekka Helin

Talo on kuntalaisten julkinen tila ja pysyy sellaisena

Tyrnävän pappila säilyy
 ʝ Erkki Saikkonen ja Toivo Alaraappana oli kutsuttu Tyrnävän pappilaan kertomaan vanhoja muistoja.

Pappila on 
kunnan 
omistuksessa
•	 Tyrnävän	pappila	on	ra-
kennettu	1932.

•	 Vuonna	1931	aikaisempi	
pappila	paloi.	Se	oli	pysty-
tetty	1803	samalle	paikal-
le	kuin	nykyinen	pappila.	
Nykyisen	pappilan	piha-
piirissä	oli	muitakin	ra-
kennuksia

•	 Kirkkoherrat	asuivat	pap-
pilassa.	Rakennuksessa	
toimi	myös	seurakunnan	
kanslia,	jossa	asioivat	tyr-
näväläiset	saivat	näin	kos-
ketuksen	pappilaan.

•	 Kunta	osti	pappilan	seu-
rakunnalta	1990-luvun	
alussa.

•	 Pappila	toimi	joitakin	
vuosina	vanhustenkotina.	
Vanha	rakennus	ei	kestä-
nyt	pesutiloja	ja	vanhus-
tenkoti	lopetti	toimin-
tansa.

•	 Sen	jälkeen	rakennukses-
sa	on	ollut	kunnan	toimi-
tiloja.
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TYÖPAIKKOJA AVOINNA

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seura-
kuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

Karjasillan seurakunnan 

KANTTORIN VIRKA (nk. B-virka)
ja

SEURAKUNTASIHTEERIN
pysyväisluonteinen työsuhde,

sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

Hakuaika päättyy 21.6.2017 klo 15.
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  

Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

1. 16.–18.6. Lähetyksen kesäpäivät, Raahe
2. 23.–26.6. Esikoislestadiolaisten juhannusseurat, Lahti
3. 30.6.–2.7. Valtakunnallinen Evankeliumijuhla, Helsinki 
4. 30.6.–3.7. Suviseurat, Pori
5. 7.–9.7. Valtakunnalliset Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
6. 7.–9.7. Herättäjäjuhlat, Nilsiä
7. 13.–16.7. Rauhan Sanan Suvijuhlat, Kokkola
8. 28.–30.7. Uusheräyksen Kesäseurat, Rovaniemi
9. 4.–6.8. Hengen uudistuksen Kesäjuhla, Ikaalinen
10. 12.–13.8. Suomen Merimieskirkon kesäjuhla, Oulu
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Kartta kesän 
kirkollisiin juhliin
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SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14
Tervetuloa!

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

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

Siioninvirsiseurat: su 11.6. klo 15.00 Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39, Oulu
Herättäjäjuhlat Nilsiässä 7.-9.7
Herääminen -ooppera Paavo Ruotsalaisesta su 16.7 klo 14.00 Nivalan 
Liikuntakeskuksessa. Liput ennakkoon 20 € www.uikko.fi/uikontaikaa 
puh.  044 - 4457 420.
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 11.6. klo 11.00 LÄHETYSTILAISUUS
vieraan Kehusmaan perhe Espanjasta

Ke 14.6. klo 18.30 Sanan ja  
Rukouksen ilta, Tino Lindgren

La 17.6. klo 11.00-13.00  
YSTÄVÄLOUNAS

Su 18.6. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 
Pertti Korhonen
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 8.6. klo 18 Siivoustalkoot.
Su 11.6. klo 17 Seurat Matti Rahja.
Su 18.6. klo 17 Seurat Esko Leinonen.

YHDISTYKSET

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
Su 11.6. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, 
Hannu Lahtinen, Mikko Saukkonen, Ahti Kurki. 
Seimi. Ke 14.6. klo 19 Raamattu avautuu ilta, 
Juhani Kuosmanen, Pasi Markkanen. Su 18.6. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Juan Castillo, Co. 
Seimi. Ke 21.6. klo 17 Kahvikirkko.  

Kesäkonferenssi Keuruulla 22.6. – 25.6. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. 
www.uskotv.fi Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 11.6. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja 
pyhäkoulu
Ti 13.6. klo 10.30 hartaus, klo 10.30 –12 Taukopaikka-
kahvila

Su 18.6. klo 10.30 rukouskokus, klo 11 jumalanpalvelus, 
Ti 20.6. klo 10.30 hartaus, klo 10.30 –12 Taukopaikka-kahvila

To 8.6. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, musiikki: Daisy Öster. Su 11.6. 
klo 18 Iltakirkko, Pekka Ainesmaa, Jose Piippo, musiikki: Aino Ruuska.  
To 15.6. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Tuomo Ruuska, musiikki: Jyrki 
ja Teija Kalermo. Su 18.6. klo 18 Iltakirkko, Juha Piippo, Mari Hassi, Sami 
Tiainen, musiikki: Saara ja Noomi. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

MUUT SEURAKUNNAT

PALVELUJA 
TARJOTAAN

HAUTAUSPALVELUJA
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”Erityisen tärkeää on 
se, miten kirkkoon 
saavutaan.
Juha Leiviskä, arkkitehti

Paluu kätten jäljille

Taiteilija Hannu Väi-
sänen tapaa tu-
tut kasvot heti Py-
hän Tuomaan kir-
kon eteisessä. Pyörä-
tuolissa istuva rouva 

tervehtii naapurikadulla Väli-
vainiolla lapsuutensa viettänyt-
tä Väisästä kädestä pitäen.

Seuraavaksi kättelyvuorossa 
on kirkkoherra Niilo Pesonen. 
Pian aulaan saapuu myös vast-
ikään kirkon Mikael Agricola 
-ristillä palkittu arkkitehti Juha 
Leiviskä. 

Leiviskän visio voitti vuosi-
na 1970–71 pidetyn yleisen ark-
kitehtuurikilpailun, jonka poh-
jalta luotiin Puolivälinkankaan 
keskuksen asemakaava sekä kir-
kon ja seurakuntakeskuksen 
suunnitelmat.

– Ajatuksenani oli luoda pie-
nimittaista urbaania, ”ihmisen 
kokoista” miljöötä, jonka suhde 
mäntymetsään on hellävarainen, 
Leiviskä muistelee.

Puolivälinkankaan keskuksen 
kärki on kirkontorni, joka seisoo 
keskellä pientä toria.

– Hienoa, että kirkonkellot 
sattuivat juuri soimaan, kun tu-
lit. Taisit eilen sanoa, että halu-
aisit kuulla ne, Väisänen toteaa.

Miehet ovat tavanneet edelli-
siltana yliopiston tohtoripromoo-
tiossa, jossa molemmista tehtiin 

Oulun yliopiston kunniatohto-
reita.

Miehet vierailivat Pyhällä 
Tuomaalla 21. toukokuuta.

Kuvakirkkojen
perinteen jatkaja
Arkkitehtuurin akateemikko 
Leiviskä ja kuvataiteen lisäksi 
tekstiilitaiteilijana sekä kirjaili-
janakin tunnettu Väisänen tu-
tustuivat toisiinsa kirkon raken-
nusaikana.

– Tuiran seurakunnan kirk-
koherra Paavo Paakinaho kysyi 
minulta, voisiko eräs paikallinen 
nuori taiteilija tehdä jonkun tau-
lun valmistuvaan kirkkoon, Lei-
viskä muistelee.

Nuorella taiteilijalla sattui ole-
maan pian tämän jälkeen Helsin-
gissä näyttely, jonka Leiviskä kä-
vi katsomassa. Taitelija suostui 
sillä ehdolla, että hän saisi teh-
dä kaiken.

Juha Leiviskä oli ajatellut val-
miiksi paikat tauluille. Pyhän 
Tuomaan kirkon hän halusi hen-
kivän Haukiputaan, Kiimingin, 
Kempeleen ja Paltaniemen kuva-
kirkkojen perinnettä.

Väisänen maalasi kaikki tau-
lut suoraan puulevyille.  Vanho-
jen kuvakirkkojen henkeä tilaan 
tuovat myös kaikissa tiloissa sei-
nillä ja katoissa olevat lautaver-
houkset.

Mittasuhteet
ja luonnonvalo
Juha Leiviskä toteaa, että erityisen 
tärkeää on se, miten kirkkoon saa-
vutaan.  Puolivälinkankaan pyhä-
tössä valossa kylpevään kirkkoti-
laan ei tupsahdeta suoraan ulkoa, 
vaan matalien, polveilevien aula-
tilojen kautta. Tilojen mittasuh-
teet kasvavat asteittain kuljettaes-
sa kohti alttaria.

Kirkon päämateriaali on päi-
vänvalo. Leiviskän mukaan ti-
la elää ja muuttuu jatkuvasti päi-
vänkierron ja vuodenaikojen 
mukaan. 

Puolivälinkankaan seurakun-
takeskuksen alkuperäisistä suun-
nitelmista toteutettiin aikoinaan 
vain osa, muun muassa laajat 
opetus- ja kerhotilat jäivät ra-
kentamatta. 

– Suunnittelimme 1980- ja 
1990- luvuilla uusista seurakun-
tatiloista supistetun version ja sa-
malla ehdotuksen kirkon alttari-
alueen järjestelyksi. Tavoitteena 
oli parempi toimivuus ja arkki-
tehtoninen selkeys nykytilantee-
seen verrattuna. 

Arkkitehti toivoo, että näihin 
suunnitelmiin voidaan vielä pa-
lata, kun valmistaudutaan tule-
vaan peruskorjaukseen. Vuonna 
1975 käyttöön siunattuun kirk-
koon on suunnitteilla peruskor-
jaus parin vuoden sisällä.

– Tulevassa remontissa on 
mahdollisuus tehdä muutoksia, 
kirkkoherra Niilo Pesonen pohtii.

Risti syntyi
kuin luonnostaan
Hannu Väisäsen edellisestä 
käynnistä kirkossa on kulunut 
aikaa 5–6 vuotta. Hänen maalaa-
mansa alttaritaulu Elämän sep-
pele puhdistettiin parisen vuot-
ta sitten kirkon 40-vuotisjuhlia 
varten. Se ilahduttaa taiteilijaa, 
joka tutkii tarkasti maalauksen 
pintaa.

Väisänen muistaa, kuinka pe-
rinteisen ristin puuttuminen alt-
tarilta nosti aikoinaan vastustus-
ta luottamushenkilöissä.

Arkkitehdin ehdotus oli, et-
tä alttaritaulu jaettaisiin nel-
jään osaan, koska tarpeeksi suur-
ta pohjalevyä ei ollut saatavissa. 
Näin teokseen muodostui risti 
kuin luonnostaan, Leiviskä sanoo.

Elsi salovaara

 ʝ Taiteilija Hannu Väisänen ja arkkitehti Juha Leiviskä ihailivat toukokuussa Pyhän Tuomaan kirkossa kättensä jälkiä. Miesten kanssa kuvassa keskustelee 
kirkkoherra Niilo Pesonen (keskellä).

Arkkitehti Juha Leiviskä ja taidemaalari Hannu Väisänen 
kiersivät Pyhän Tuomaan kirkossa

El
si
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ra Isokääntä Tyrnävän  
kirkkoherraksi
Teemu Isokääntä on valittu Tyr-
nävän seuraavaksi kirkkoherrak-
si.

Valinta tapahtui selvin luvuin: 
Isokääntää äänesti 902 seurakun-
talaista. Vastaehdokas, Tuiran 
seurakunnan seurakuntapastori 
Jukka Kolmonen sai 357 ääntä. 
Äänestysprosentti oli 36.

Osallisuuden vahvistaminen 
oli Isokäännän vaalikampanjan 
kantava teema ja sille uusi kirk-
koherra aikookin etsiä tilaa.

– Kirkossa pitää ymmärtää, et-
tei vanhojen rakenteiden varassa 
voida elää loputtomiin. Kun seu-
rakuntalaisille annetaan tilaa ja 
luottoa toimia omien lahjojensa 
mukaisesti, sillä yleensä syntyy 
hyvää jälkeä.

Virkaanasettaminen on aikai-
sintaan syksyllä. Siihen saakka 
Isokääntä jatkaa vs. kappalaisena.

Ylikiimingissä 
juhlitaan
uutta seurakuntataloa
Ylikiimingin uusi seurakuntata-
lo on valmistunut ja se siunataan 
käyttöön sunnuntaina 18. kesä-
kuuta.

Seurakuntatalon käyttöönot-
tojuhla alkaa seppeleen laskulla 
Ylikiimingin kirkon sankarihau-
tausmaalla kello 9.45. 

Sen jälkeen vietetään juhla-
messua Ylikiimingin kirkossa. 
Messun toimittaa vt. kirkkoher-
ra Antti Leskelä. Messun jälkeen 
on lounas ja juhla uudessa seura-
kuntatalossa. 

Ylikiimingin seurakuntatalos-
sa on seurakuntasali, jossa on ko-
koontumistila 120 hengelle. Sali 
on jaettavissa isoon saliin ja pie-
neen saliin. Pieni sali toimii myös 
lasten kerhotilana. 

Tilat ovat tarjolla seurakun-
talaisten käyttöön, ja ne soveltu-
vat hyvin perhejuhliin ja muisto-
tilaisuuksiin. Varaukset tehdään 
Oulujoen seurakunnan kirkko-
herranvirastosta.

Liminkalaisnuori
sai palkinnon
Kirkon Ulkomaanapu on pal-
kinnut yhden tämän kevään abi-
turientin matkalla Kreikkaan ja 
kaksi muuta nuorta tavaralahjal-
la. Palkittujen joukossa on Mika 
Jokikokko Limingasta.

Tämän kevään ylioppilaskir-
joitusten äidinkielen tekstitaidon 
kokeessa oli Ulkomaanavun Te-
koja-lehteä käsittelevä tehtävä-
nanto, johon annetuista vastauk-
sista Ulkomaanapu ja Ylioppilas-
tutkintolautakunta valitsivat kol-
me voittajaa. 

– Kaikkien kolmen voittajan 
vastauksista välittyi hyvin kyp-
sää ja analyyttista pohdintaa Ul-
komaanavun työstä sekä auttami-
sen ja auttajiin vetoamisen tema-
tiikasta, kuvailee Ulkomaanavun 
toiminnanjohtaja Jouni Hem-
berg.
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pyörällä, sanoo Haapalainen.
Mikkola muistaa, kuinka nuo-

rena partiolaisena hiihti kirkolta 
Virpiniemeen ja muistaa vielä hy-
vin, kuinka pitkältä matka tuntui.

Vanhaa kirkkotietä tiedetään 
käytetyn vielä 1950-luvulla, tosin 
enää lähinnä oikotienä sekä pel-
loille ja metsäpalstoille kulkemi-
seen. 

– Ihme, että kirkkotietä ylipää-
tään käytettiin, kun ihan lähellä 
on kulkenut oikea tie, jota talon-
poikien oli pakko pitää yllä, miet-
tii Martti Asunmaa.

Asunmaan mukaan entisajan 
ihmisillä oli usein asiaa pappilaan: 
sinne vietiin heiniä ja viljaa veroi-

”Monet teistäkin ovat 
käyneet rippikoulun 
Salmelan pappilassa
Hannu Niemelä

Seurakunta, Kellon 
kyläyhdistys ja 
Takkurannan martat 
järjestivät vaelluksen 
muinaisella reitillä.

Haukiputaan 
Kirkkohar-
julla jaetaan 
eväitä: kei-
tettyjä ka-
nanmunia 
sekä siika-
leipiä. Alka-

maisillaan on vanhan kirkkotien 
vaellus.

Tälle samalle paikalle kokoon-
nuttiin jo satoja vuosia sitten. 
Kirkkoharjulta kuljettiin kirk-
koon ja Salmelan pappilaan aina-
kin 1700-luvulla. 

Reitin alkupäässä käydään 
kurkkimassa vanhaa asumuksen 
pohjaa. Kuljetaan ohi eläinulkoi-
lualueen ja tullaan Topinperäl-
le vievälle tielle. Tässä poiketaan 
metsään ja pysähdytään vanhan 
tervahaudan äärelle.

Täällä Haapaviian kohdalla 
kirkkotie lähtee vinosti koilliseen.

Onneksi on mukana
kyläyhdistyksen oppaita
Vanha kirkkotie on lähestulkoon 
hävinnyt maastosta. Se on paikoi-
tellen jäänyt rakentamisen alle.

Parhaiten reitti on säilynyt To-
pinperällä. Siellä tarkkasilmäi-
nen saattaa vielä havaita metsäs-
sä vanhaa polkua ja kärrynpyöri-
en painaumia.

Vanha kirkkotie näkyy yleis-
kartassakin, mutta pelkästään 
kartan perusteella reitin löytämi-
nen maastosta on haastavaa. 

Onneksi tällä kertaa on muka-
na oppaita: Pirjo Laitila, Pertti 
Vuolteenaho ja Heikki Kropsu 
Kellon kyläyhdistyksestä.

Laitila etsi tietoja vanhasta 
kirkkotiestä luonto- ja ympäris-
töalan opintojaan varten. 

Samassa yhteydessä tiedot 
koottiin kyläyhdistyksen julkai-
semaksi kirjaseksi. Sitä on myyn-
nissä ainakin Kellon TB-huolta-
molla ja Kellon asukastuvalla.

Harva tietää  
enää irkkotiestä
Reitille osuu hiekkatietä, puru-
rataa, metsäosuutta ja päällystet-
tyä tietä.

Topinperällä kuljetaan yli Os-
manlaaksontien kohti Virpiväy-
lää. Vuorossa on evästauko.

Termospulloa repusta kaivavat 
Antti Haapalainen ja Maija Mik-
kola lähtivät vanhan kirkkotien 
vaellukselle oikeastaan sattumalta. 

– Huomasin aamulla faceboo-
kista, että ystävä on lähdössä tän-
ne. Soitin saman tien Johanna 
Kerolalle ja kysyin, pääseekö vie-

Haukiputaalla vaellettiin vanh alla kirkkotiellä

 ʝHaukiputaan seurakunta, Kellon kyläyhdistys ja Takkurannan martat järjestivät vanhan kirkkotien vaelluksen 27. toukokuuta.

 ʝHannu Niemelä kertoili Salmelan pappilan historiaa.

 ʝ Kirkkoharjulla on säilynyt vanha asumuksen pohja.

lä mukaan, Mikkola kertoo.
Melko harva haukiputaalainen 

tietää vanhan kirkkotien olemas-
saolosta.

– Minullekin se oli aivan uu-
si asia, vaikka jonkun verran olen 
näissä maisemissa ajellut polku-
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Herättäjäjuhlat 7.-9.7.2017 Nilsiä
7.7. klo 13.30 Oulun linja-autoasemalta Pulkkilan ja Iisalmen 
kautta Nilsiään.
Majoittautuminen on Nurmeksessa Bomballa 2hh/huoneissa aami-
aisella, johon juhlapaikalta on n. 50 min ajomatka.
Paluu alkaa kotia kohti 9.7. n. puolituntia päätöstilaisuuden jälkeen.

Tiedustelut/ilmoittaumiset 22.6. mennessä.
Pohjolan Matka
Ilkka Mäenpää
040-5530772

Ideapark Oulu  |  Isokatu 32    

VARAA AIKA PERUSTERVEYS.FI TAI
SOITA 0207 340 720

Edullisempi lääkäriasema.

PERUSKÄYNTI33€
(Oma-
vastuu-
osuus)

Palvelemme
myös
viikon-

loppuisin!

Ajokortti-
todistus 
46€

Laajennettu
73€

Haukiputaalla vaellettiin vanh alla kirkkotiellä

 ʝHaukiputaan seurakunta, Kellon kyläyhdistys ja Takkurannan martat järjestivät vanhan kirkkotien vaelluksen 27. toukokuuta.

 ʝ Takkurannan martat 
jakoivat vaeltajille 
valmistamansa eväät.
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Nyt halutaan pyhiin
vaellukselle kotimaassa 
Pyhän kokeminen. Historiaan 
tutustuminen. Irtiotto arjesta. 
Itsensä etsiminen. 

Syitä lähteä pyhiinvaelluk-
selle on monia.

Tunnetuille Euroopan py-
hiinvaellusreiteille lähdettiin 
Suomestakin jo keskiajalla. Nyt 
suosiotaan nostavat kotimaiset 
pyhiinvaellusreitit.

Parhaillaan rakennetaan 
reittiä, joka kulkisi Turun saaris-
ton halki ja Ahvenanmaan poik-
ki Ruotsiin. Reitti olisi osa Ruot-
sista Norjaan ulottuvaa Pyhän 
Olavin tietä ja sen voisi kulkea 
myös meloen tai purjehtien.

Esimerkiksi Lempäälässä 
vaelletaan keskiaikaiselle Py-
hän Birgitan kirkolle. 

Jaakon vaellus puolestaan 

kulkee Turun tuomiokirkolta 
Rymättylän keskiaikaiselle Py-
hän Jaakobin kirkolle. 

Sastamalan kirkkovaellus 
johdattaa usealle kirkolle. Niis-
tä yksi on tunnettu Tyrvään Py-
hän Olavin kirkko. 

Tampereen ev.lut. seurakun-
nilla on olemassa kokonainen 
pyhiinvaellusreitistö. Kaikkiaan 
yli 20 reitistä tehdään mobiiliso-
vellus, josta löytyy niin reittioh-
je kuin reitille sopivaa mietiske-
lymateriaalia.

Laestadiuspolku lähtee Ko-
larin Sieppijärven kylästä ja 
päättyy Suomen puolella Lap-
peaan Tornionjoen rantaan. 
Tätä reittiä kirkkokansa vael-
si aikoinaan Pajalaan kuunte-
lemaan Lars Levi Laestadiusta. 

 ʝMaija Mikkola ja 
Antti Haapalainen 
evästauolla.

na, sieltä haettiin kuulutukset. 
– Vainajiakin näitä metsäreit-

tejä pitkin ennen kuljetettiin.

Eväät saatiin syötyä,
matka voi jatkua
Eväät ovat huvenneet ja matka jat-
kuu pientä hiekkatietä kohti Vir-
piväylää. 

Ylitetään Virpiväylä ja kulje-
taan tien vieressä kulkevaa hiek-
katietä. Tullaan Isonniementielle 
ja ylitetään se. 

Ollaan lähellä Annanmäkeä, 
jonka jälkeen kirkkotie haarautuu. 

Kirkkoon johtanut haara kat-
keaa nykyään jäähalliin. Toinen 
haara vie Annalankankaalle Ra-
javille Oy:n länsipäätyyn ja siel-
tä kohti Lassilanperää ja pappilaa.

Pappilan pihassa
muistellaan menneitä
Salmelan pappila on nykyään yk-
sityisomistuksessa, mutta omista-
jan luvalla vaeltajat poikkeavat pi-
hapiiriin, missä Hannu Niemelä 
tarinoi talon vaiheista.

Vuonna 1796 valmistuneen ra-
kennuksen ensimmäinen asukas 
oli Jakob Erikinpoika Frosterus, 
Iin kirkkoherra. Haukiputaan ja 
Kellon kylät kuuluivat silloin Iin 
pitäjään.

Viimeinen pappilassa asunut 
pappi oli Risto Haulos perhei-
neen 1982–2000. 

Hannu Niemelä on viimeinen 

pappilassa asunut seurakunnan 
työntekijä. Perhe asui Salmelas-
sa kymmenen vuotta. 

– Pappila on ollut tärkeä ra-
kennus Ervastinrannan kylän ih-
misille. Monet teistäkin ovat käy-
neet rippikoulun siellä, Niemelä 

arvelee ja osuu oikeaan: monen 
vaelluksella mukana olevan kä-
si nousee.

Yhteinen matka päättyy ru-
koushetkeen Haukiputaan kir-
kossa.

Minna Kolistaja
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 ʝ Satu Saarinen ja Saara Särmä puhuivat Oulussa muun muassa arvoista ja johtajuudesta.
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On olemassa portti-
teoria, johon jot-
kut evankelis-lu-
terilaisen kirkon 
toimijat uskovat. 
Se kuuluu näin: 

kun naisista tuli pappeja, kaikki 
meni pilalle.

Teorialle on helppo löytää to-
disteita, jos kirkon kehityksen ha-
luaa nähdä kielteisenä. Vuoden 
1986 naispappeuspäätöksen jäl-
keen kirkossa on käyty läpi isoja 
muutoksia. 

Kirkko on uudistunut suo-
malaisen yhteiskunnan mukana 
ja joutunut käsittelemään lukui-
sia moraalis-eettisiä kysymyksiä, 
viimeisimpänä tasa-arvoista avio-
liittolakia.

Joidenkin mielestä kirkko on 
sateenkaarimessuineen ja tanssi-
tapahtumineen nyt lähempänä ta-
vallista ihmistä, toisten mukaan 
pyhästä on tullut liian arkista ja 
kirkon arvovalta on rapissut. Tot-
ta on sekin, että yhä pienempi osa 
suomalaisista kuuluu kirkkoon.

Oulun hiippakunnan tuomio-
rovastin Satu Saarisen mielestä 
kirkon muuttumisesta ja jäsen-
määrän laskusta panikoiminen 
kannattaisi lopettaa. 

– Maailma ja ihmiset ovat 
muuttuneet. Kirkon tai muiden-
kaan yhteisöjen jäsenyys ei ole 
enää yksilöille niin tärkeää. Hen-
gellisyys kyllä on, Saarinen sanoo.

Politiikan tutkija Saara Sär-
mä nyökkää. 2010-luvulla muo-
dostetaan ennemmin löyhiä ryh-
miä jonkin yksittäisen asian ym-
pärille kuin liitytään tietyn orga-
nisaation jäseneksi.

Huomio 
arvoihin
Tässä jutussa he kohtaavat: Suo-
men ainoa naistuomiorovasti Saa-
rinen ja Suomen näkyvin feminis-
tiaktivisti Särmä.

Puheenaihe on tasa-arvo kir-
kossa. Saarinen ja Särmä ovat sa-
maa mieltä lähes kaikesta, tietys-
ti. Keskustelu on kohteliasta ja ys-
tävällistä – myös kirkkoa itseään 
kohtaan.

– Esimerkiksi tässä hiippakun-
nassa on kuljettu pitkä matka. 
Tuntuu absurdilta ajatella, mil-
laista naispappien ensimmäisellä 
sukupolvella ihan lähimenneisyy-
dessä oli, Saarinen sanoo. Hän on 
tutkinut naispappien kokemuksia 
hyvin konservatiivisena pidetyssä 

Oulun hiippakunnassa.
– Aiemmin naisille ei ollut 

minkäänlaista polkua johtajuu-
teen kirkossa. Ei yksinkertaises-
ti ollut malleja ja mahdollisuutta.

Monelta osin kirkko on jo nais-
valtainen. Saarinen ja Särmä lis-
taavat: yli puolet papiksi kou-
luttautuvista on naisia, valtaosa 
kirkossa käyvistä on naisia, seu-
rakuntien toimintaa ylläpitävät 
käytännössä naiset.

– Ne samat keski-ikäiset naiset, 
jotka käyvät teattereissa ja taide-
näyttelyissä, Särmä toteaa.

Mutta entäs vallan paikat? Nai-
sia ei edelleenkään juuri istu kir-
kon tärkeimmillä tuoleilla. Hel-
singin Irja Askola on Suomen 
ensimmäinen naispuolinen piis-
pa. Monta lasikattoa on vielä sär-
kemättä.

Eikä yksi kerta riitä. Katot pi-
tää pistää sirpaleiksi uudelleen ja 
uudelleen, jotta muutoksesta tu-
lee pysyvä.

– Kirkkoa voisi verrata koulu-
maailmaan. Suurin osa opettajis-
ta on naisia, mutta rehtoreiksi ha-
keutuvat miehet, Saarinen toteaa. 

Särmä lisää, että oleellisempaa 
on, millaisia arvoja kirkko pitää 
esillä. On muitakin sukupuolia 
kuin mies ja nainen ja muita ta-
sa-arvokysymyksiä kuin miesten 
ja naisten välinen jakauma pää-
töksenteossa. 

– Esimerkiksi Irja Askolan ja 
Kari Mäkisen kannanotot maa-
hanmuuttokysymyksissä ovat 
saaneet monia liittymään kirk-
koon.

Särmä itse ei ole jäsen. Hä-
net kastettiin rippikouluikäise-
nä, mutta isostoiminnan loppu-
misen ja opiskelujen aloittamisen 
jälkeen kirkko alkoi tuntua kau-
kaiselta. 11 vuoden jäsenyyden 
jälkeen Särmä erosi.

Hän on kyllä harkinnut liitty-

mistä jälleen. Kirkkoon houkutte-
levat juuri Askolan ja Mäkisen kal-
taiset arvojohtajat, jotka uskalta-
vat kommentoida arkoja ja tärkei-
tä yhteiskunnallisia kysymyksiä.

 
Konservatiivit 
vaaliuurnilla
Särmä ja Saarinen pohtivat, mi-
kä kirkkoa oikeastaan jakaa. Lin-
ja on pikemminkin sukupolvien 
kuin sukupuolten välillä. Syvin 
juopa on  liberaalien ja konserva-
tiivien välissä.

Vänkään vastaan: onhan niil-
lä vallan paikoilla silti merkitys-
tä. Jos naiset eivät pääse johtoteh-
täviin, kirkko ei voi olla tasa-ar-
voinen, eihän?

Saarinen myöntää.
– Olen aika monessa kokouk-

sessa ainoa nainen. Odotan kiin-
nostuneena tuomiorovastien yh-
teisiä saunailtoja, hän sanoo ja 
nauraa.

Saarinen on toiminut kirkossa 
pitkään eikä usko, että hänen nai-
seutensa enää herättää huomiota 
päättävissä elimissä. Häneen on 
totuttu. Enemmän huomio koh-
distuu näkemyksiin.

– Monesti tiedän ennalta, kei-
den kanssa olen eri mieltä ja kei-

den kanssa samaa mieltä jostakin 
käsiteltävästä asiasta. 

Konservatiivit ja liberaalit, siis. 
Saarinen kannatti avoimesti ta-
sa-arvoista avioliittolakia ja halu-
aisi kirkon vihkivän myös samaa 
sukupuolta olevia pareja.

– Kirkon pitäisi rohkeasti ot-
taa tarvittavat askeleet. Tämä pel-
leily täytyy lopettaa. On hirveän 
noloa, jos tätä vatvotaan seuraa-
vat 30 vuotta niin kuin naispap-
peutta aikoinaan.

Esimerkiksi Ruotsin ja Norjan 
kirkot ovat jo sallineet homopari-
en vihkimisen.

Yksi tasa-arvokehitystä hidas-
tava tekijä on se, että harva nuo-
ri liberaali asettuu ehdolle seura-
kuntavaaleissa. Kirkon vaikutta-
jat ovat usein iäkkäitä ja konser-
vatiivisia. Vaikka kirkon jäsenten 
enemmistö kannattaisi esimerkik-
si vihkimisen laajentamista, vain 
pieni osa äänestää vaaleissa, saati 
menee itse mukaan toimikuntiin.

Särmä muistuttaa, että tilanne 
on sama esimerkiksi yliopistois-
sa ja kunnallispolitiikassa. Naisil-
le varattuja kiintiöpaikkoja voi ol-
la vaikea täyttää.

– Se on kuormittavaa meille, 
jotka joudumme sitten edusta-

maan naisia kaikissa mahdolli-
sissa tehtävissä.

 
Hitain muutos 
on kulttuurinen
Käytännössä kirkko on jo moni-
nainen, Satu Saarinen sanoo.

Hänelle kirkko näyttäytyy 
avoimena, kotoisana ja eloisana. 
Hänen lähipiirinsä ja työtoverin-
sa ovat melko yksimielisiä siitä, 
millaista toimintaa kirkon pitäi-
si järjestää ja keitä vihkiä.

Saarisen mielestä on moninai-
suuden kannalta hyvä, että eri-
laiset herätysliikkeet ovat mah-
tuneet kirkkoon. 

Naispappeuden ja homopari-
en vihkimisen tyyppiset arvoky-
symykset toki aiheuttavat erimie-
lisyyksiä, ja osa liikkeistä voi er-
kaantua kirkosta. Se on osa muu-
tosta.

Särmän ja Saarisen mukaan 
seuraavaksi pitäisi muuttaa kult-
tuuria, joka näkee kirkossa toimi-
vat naiset, ja naiset ylipäätään, tie-
tynlaisina.

– Hempeinä, lempeinä, aina 
ymmärtäväisinä, Saarinen ku-
vailee.

– Sama kahtiajako vallitsee ko-
ko yhteiskunnassa. Se on syväl-
lä meissä ja kaikissa rakenteissa. 
Kulttuuriset muutokset ovat kaik-
kein hitaimpia, Särmä sanoo.

– Paljon on jo tapahtunut, 
mutta meillä ei ole varaa pysäh-
tyä, Saarinen sanoo.

Jos naisen ei tarvitsisi ahtautua 
hoivaajan muottiin, johtajuudes-
ta tulisi helpompaa. Jos sukupuo-
liroolit kirkossa väljenisivät, yhä 
useampi voisi löytää sieltä paik-
kansa.

Se on Saarisen mielestä kaik-
kein tärkeintä. Että kirkko olisi 
avoinna monenlaisille ihmisille.

– Pitää myös miettiä, millais-
ta kieltä kirkko käyttää. Onko se 
kutsuvaa, ymmärtävää ja rakas-
tavaa?

Noora Vaarala

Satu Saarinen
•	 oululainen kirkkoherra 
ja	tutkija.

•	 Valittiin oulun hiippa-
kunnan	tuomiorovastik-
si	eli	tuomiokirkkoseura-
kunnan	kirkkoherraksi	vii-
me	marraskuussa.	Tuo-
miorovasti	toimii	muun	
muassa	piispan	sijaisena.

•	 Tällä hetkellä Suomen	ai-
noa	naistuomiorovasti.

•	 Teologian maisteri ja	filo-
sofian	tohtori.

•	 Työskenteli aiemmin Ou-
lujoen	seurakunnan	kirk-
koherrana.	Oli	aikanaan	
Oulun	seurakuntien	en-
simmäinen	naiskirkko-
herra.

Saara Särmä
•	 Tamperelainen tutkija, 
taiteilija,	feministi	ja	ak-
tivisti.

•	 Yhteiskuntatieteiden 
tohtori. Työskentelee	
koordinaattorina,	tutkija-
na	ja	opettajana	Tampe-
reen	yliopistossa.

•	 Muistetaan esimerkik-
si “Congrats,	you	have	an	
all	male	panel!”	-blogis-
taan,	jossa	julkaistiin	hu-
moristisia	kuvia	panee-
leista,	joissa	oli	puhujina	
vain	miehiä.

•	 Perustanut feministisen 
ajatushautomo	Hatun	yh-
dessä	Rosa	Meriläisen	ja	
Johanna	Vehkoon	kanssa.

”Seuraavaksi pitäisi 
muuttaa kulttuuria, 
joka näkee kirkossa 
toimivat naiset – ja 
naiset ylipäätään 
– tietynlaisina.

Satu Saarinen ja Saara Särmä ovat yhtä mieltä 
siitä, että kirkko heijastaa yhteiskunnallista 
kehitystä mutta ei johda sitä.

Ainoa naistuomiorovasti  
ja näkyvin feministi 

”Jos naisen ei tarvitsisi 
ahtautua hoivaajan 
muottiin, johtajuudesta 
tulisi helpompaa. Jos 
sukupuoliroolit kirkossa 
väljenisivät, yhä useampi
voisi löytää sieltä
paikkansa.

 ʝ Saara Särmä  ʝ Satu Saarinen
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi 
Sunnuntaina 11.6.
Klo 8.45 Pyhän Kolminaisuuden 
päivän Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Marja Raatikai-
nen Tuiran seurakunnasta. Hän 
kertoo Muru-tytöstä, joka ihmet-
telee miten Jumala voi olla yhtä 
aikaa Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Klo 10 messu Kiimingin kirkos-
ta. Virret: 571:1,4,5, 135, 361, 341, 
229, 462:1,3
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Sunnuntaina 18.6.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Outi Metsikkö Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnasta. 
Hän kertoo Hanna-tytöstä, jo-
ka oivaltaa, että hänen taitonsa 
ovat Jumalan antamia aarteita, 
joista on iloa toisille.  
Klo 10 messu Karjasillan kirkos-
ta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Sunnuntaina 11.6.
Klo 9.45 Pyhän Kolminaisuuden 
päivän Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Marja Raatikai-
nen Tuiran seurakunnasta. Hän 
kertoo Muru-tytöstä, joka ihmet-
telee miten Jumala voi olla yhtä 
aikaa Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista Ylivieskasta.
Sunnuntaina 18.6.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulun pitää 

lastenohjaaja Outi Metsikkö Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnasta. 
Hän kertoo Hanna-tytöstä, jo-
ka oivaltaa, että hänen taitonsa 
ovat Jumalan antamia aarteita, 
joista on iloa toisille. 
Klo 10 jumalanpalvelus Kempe-
leen Pyhän Kolminaisuuden kir-
kosta.
Suora lähetys oitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista lau-
antaihin klo 6.15–6.25, toinen lä-
hetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauantai-
sin klo 18.
Sunnuntaina 11.6.
Klo 10 jumalanpalvelus Karja-
sillan kirkosta. Virret: 134, 130, 
386:1-4, 451, 132, 133:2.
Sunnuntaina 18.6.
Klo 10 jumalanpalvelus Keravan 
kirkosta. Virret: 183:1,2,7, 726, 
975, 707, 954, 959, 329:1,5

YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.05 ja uusintana maanantai-
sin kello 11.
Sunnuntaina 11.6.
Klo 10 nojatuolikirkko jalkautuu 
kesällä meren äärelle.

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja pääkirkkojen 

nettiradiot verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi /

verkkokirkko

RADIO & VERKKO | Kirkko lähelläsi

                                  TILAUSKORTTI

SEURAT 
ETELÄSSÄ
Lomalla kaiken ei tarvitse olla 
kevyttä. Vanhoillislestadiolaiset 
kokoontuvat seuroihin myös 
Kanariansaarilla. Sivut 18–19
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lähetyshiippakunnasta 
irtaantunut pappi kertoo 
tarinansa.

 SiVU 13

Neljä piispaa arvioi  
kriittisesti arkkipiispan  
avioliittopuhetta.

 SiVUT 4–5



Kotimaa 
maksaa 

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Hintatarjous on voimassa toistaiseksi ja koskee vain tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin  
lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin  
henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi √ Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena

   3 kuukautta  20 € (normaalihinta  33 €)

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaa itselle tai lahjaksi 
Kotimaa-lehti.
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TILAAJA/MAKSAJA

Nimi ________________________________________________________________________________________________

Osoite ______________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ____________________________________________________________________

Puhelin _____________________________________________________________________________________________

Sähköposti _________________________________________________________________________________________

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi ________________________________________________________________________________________________

Osoite ______________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ____________________________________________________________________

Tee tilaus haluamallasi tavalla:
Postita oheinen tilauskortti,  

postimaksu on maksettu puolestasi.
Tilaa soittamalla 020 754 2333

Tilaa sähköpostilla asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Sisältöä elämään. 
Kotimaa-lehden lukijana pääset näköalapaikalle muuttuvassa 
 kirkossa ja  yhteiskunnassa. Saat merkityksellistä tietoa ja 
 näkökulmia elämääsi kristittynä. 
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Karjasillan kirkossa (Nokelan-
tie 39) kuullaan 9.6. Ave Maria 
-konsertti, jossa esiintyvät tenori 
Heikki Rainio sekä urkutaiteili-
ja Kalevi Kiviniemi. 

Rainio tunnetaan hengellisen 
musiikin ja liedin tulkkina. 

Yli 160 levyä julkaissut Kivi-
niemi on konsertoinut Euroo-
pan lisäksi muun muassa USA:s-
sa, Kanadassa, Japanissa, Aust-
raliassa ja Venäjällä.

Karjasillan konsertissa kuul-
laan muun muassa tunne-
tut Bach-Gounod’n ja Cacci-

nin  Ave Mariat, Bachin ja Fran-
ckin teoksia sekä Kiviniemen 
soittamia urkusooloja. 

Kello 19 alkavan konsertin 
yhteydessä on myös kuvataitei-
lija Kirsi-Maria Perkkiön taide-
myyntinäyttely. 

Kiviniemi ja Perkkiö ovat pi-
täneet konsertti–taidenäyttelyi-
tä muutaman vuoden ajan. Li-
säksi Perkkiön taiteella on kuvi-
tettu Kiviniemen videoituja ur-
kusooloja. 

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Ohjelman hinta on 15 euroa.

Ave Maria -konsertissa
elämyksiä kaikille aisteille
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SANAN AIKA
Sunnuntai 11.6.

 ʍ Psalmi: Ps. 95:1–2, 6–7
 ʍ 1. lukukappale: Job 37:21–24  

 tai Saarn. 8:16–17
 ʍ 2. lukukappale: Ef. 4:1–6
 ʍ Evankeliumi: Joh. 15:1–10 

Salattu Jumala
Pyhäpäivän sanomassa 
kiteytyy kirkon opetus 
Jumalan kolmiyhteisyydestä. 
Pyhän Kolminaisuuden päivä 
on uskontunnustuksen päivä.

Joh. 15: 1–10
Jeesus sanoo:
    ”Minä olen tosi viinipuu, ja 
Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa 
minusta pois jokaisen oksan, joka 
ei tuota hedelmää, mutta jokaisen 
hedelmää tuottavan oksan hän 
puhdistaa liioista versoista, jotta se 
tuottaisi hedelmää entistä enem-
män. Te olette jo puhtaat, sillä se 
sana, jonka olen teille puhunut, 
on puhdistanut teidät. Pysykää 
minussa, niin minä pysyn teissä. 
Eihän oksa pysty tuottamaan 
hedelmää, ellei se pysy puussa, ja 
samoin ette pysty tekään, ellette 
pysy minussa.
    Minä olen viinipuu, te olette 
oksat. Se, joka pysyy minussa ja 
jossa minä pysyn, tuottaa paljon 
hedelmää. Ilman minua te ette 
saa aikaan mitään. Joka ei pysy 
minussa, on kuin irronnut oksa: se 
heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat 
oksat kerätään ja viskataan tuleen, 
ja ne palavat poroksi.
    Jos te pysytte minussa ja minun 
sanani pysyvät teissä, voitte pyytää 
mitä ikinä haluatte, ja te saatte 
sen. Siinä minun Isäni kirkkaus 
tulee julki, että te tuotatte run-
saasti hedelmää ja niin osoitatte 
olevanne opetuslapsiani. Niin kuin 
Isä on rakastanut minua, niin olen 
minä rakastanut teitä. Pysykää 
minun rakkaudessani. Jos nouda-
tatte käskyjäni, te pysytte minun 
rakkaudessani, niin kuin minä olen 
noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn 
hänen rakkaudessaan.”

”Ylistetty olkoon Pyhä Kolminaisuus, 
yksi ja jakamaton Jumala.  Hän on 
meille hyvä ja armollinen” (Missa-
le Aboense). Meneillään oleva re-
formaation juhlavuosi haastaa mei-

tä painimaan kristinuskon salaisuuksien 
äärellä. Pyhä Kolminaisuus on kristinus-
kon keskeisin mysteeri. 

Mysteeri tarkoittaa pyhää salaisuutta. 
Salaisuus ei ratkea kuitenkaan arvoituk-
sen tavoin. Siihen tarvitaan itse Jumalaa. 
Hän raottaa salaisuutensa verhoa ja ilmoit-
taa itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Hen-
kenä, Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä.  

Järjellämme emme voi avata salaisuut-
ta, että on kolme persoonaa mutta yksi Ju-
mala. Vaikka ihminen kuinka ponnistelee 
yrittäessään ymmärtää, ei hän käsitä, sa-
noo Saarnaaja.

Jumala ei ole meille pelkkä olento, vaan 
persoona, johon voi olla yhteydessä, jota 
voi kuulla ja jonka puoleen voimme ru-
koillessamme kääntyä. Meillä on Häneen 
minä-sinä-suhde.

Jumala on meidät luonut, Hän on sa-
malla isä ja äiti, elämän antaja ja ylläpitä-
jä. Poikana hän toimii ihmiskunnan pe-
lastajana. Saamme uppoutua joulun sa-
nomaan: Sana tulee lihaksi, kun Neitsyt 
Maria synnyttää pojan, jolle annettiin ni-
mi Jeesus.

Pyhää Henkeä meille avaa tuttu vir-
si, Totuuden henki. Hengen tehtävänä on 
johdattaa, puolustaa ja lohduttaa meitä.

Pyhä Kolminaisuus on kirkkomme ki-
vijalka. Meitä lohduttaa tieto siitä, että 
Kristus asuu maan päällä häntä kaipaa-
vien sydämissä, alttarin sakramentissa, 
leivässä ja viinissä, lohdutuksen sanas-
sa, hätää kärsivissä, murheellisissa ja sär-
jetyissä.

”Armon meri aava, kehto elämäämme, 
ilma jota hengitämme, ihme olet itse, ar-
mahtava Luoja, kaiken pelastus ja suoja. 
Sinusta, Jumala, turvakätköstäni, löydän 
elämäni.”  Virsi 194:4

Jouni Heikkinen
Muhoksen kirkkoherra     

Kolminaisuuden salaisuus
Saarn. 8: 16–17
Kun koetin perehtyä 
viisauteen ja tutkistella 
sitä työtä, jota ihminen 
maan päällä yötä päivää 
tekee saamatta untakaan 
silmiinsä, niin havaitsin, ettei 
ihminen voi käsittää Jumalan 
tekoja, sitä mitä auringon 
alla tapahtuu; vaikka 
ihminen kuinka ponnistelee 
yrittäessään ymmärtää,  
ei hän käsitä. Ja vaikka viisas 
väittäisikin ymmärtävänsä,  
ei hän kuitenkaan ymmärrä.

Kiimingissä kasvaa toivon puutarha. 
Käynnissä oleva reformaation juh-
lavuosi sekä itsenäisen Suomen juh-

lavuosi suuntaavat ajatuksia menneeseen 
mutta myös eteenpäin. Ajatuksissa on ky-
symys siitä, miten rakentaa hyvää elämää 
seuraaville sukupolville.

Kiimingissä tartuttiin tuumasta toi-
meen istuttamalla toukokuun viimeise-
nä sunnuntaina puita tulevaisuudelle, yk-
si puu jokaista reformaation jälkeen elettyä 
vuosisataa kohti. 

Puista ensimmäiset istutettiin kirkon ja 
seurakuntakeskuksen pihapiiriin. Ensim-
mäinen puu, purppuratuomi, kasvaa hau-
tausmaalla kirkon lähellä. Toinen puu, ek-

soottinen päärynäpuu, istutettiin lähelle 
lasten ja nuorten tiloja. Tuo puu on omis-
tettu lapsille ja nuorille, tulevaisuudelle. 

Kolmas ja neljäs puu istutettiin seura-
kuntakeskuksen eteen. Luottamushenki-
löiden puun lehdet ovat sydämenmuotoi-
set. Muoto kertoo rakkaudesta, josta myös 
uskonpuhdistaja Martti Luther puhui. 

Viides puu istutettiin Jäälin kappelin 
pihalle. Pienen tammentaimen sukujuuret 
ovat Virossa. Puu kantaa Kiimingin seu-
rakunnan ystävyysseurakunnan puun ni-
meä, Tarton Peetri. Ystävyysseurakunta ra-
kentaa tulevaisuuttaan yllättävänkin erilai-
sissa oloissa kuin seurakuntaKiimingissä.

Ennen puiden istuttamista Jäälissä pi-

detyssä messussa seurakuntapastori Ma-
rika Huttu muistutti Lutheriin liittyväs-
tä tarinasta: uskonpuhdistajamme mukaan 
omenapuu kannattaa istuttaa, vaikka tie-
täisi maailmanlopun tulevan huomenna.

SeiJa Helomaa

Toivon puutarha syntyi Kiiminkiin

 ʝ Kristof fer Niskanen oli mukana 
istuttamassa puita Kiimingin toivon 
puutarhaan.
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”Yksi puu on omistettu  
lapsille ja nuorille. 
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Leikkaa talteen!

Virkatodistukset  ja  sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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.

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

Palveleva  puhelin
p. 040 0221 180. Auttava puhelin on avoinna joka ilta klo 
18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakka, muina päivinä klo 01 
saakka. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopi-
muksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).

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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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 Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Risto Tabell p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Kastetut
Haukipudas: Jesper Iisakki 
Jouhten, Iivo Onni Ilmari Hilli, 
Vilho Olavi Mäkeläinen, Valtte-
ri Juhani Johannes Ylipelto.
Karjasilta: Lyydia Eleonora Kos-
kimäki, Kimi Sakari Lappalai-
nen, Hilla Maria Kaarina Mali-
niemi, Simo Arto Tapio Nurkka-
la, Onni Antero Pasanen, Veikko 
Johannes Pitkänen, Joonas Ee-
ro Mikael Somppi, Onni Antero 
Torvinen, Henrik Heikki Matias 
Äijälä, Ilmari Arvo Juhani Filppa, 
Selja Elene Adelea Kivelä, Sofiel 
Wiliina Nikula, Olga Leena Tuu-
likki Poropudas, Isla Emilia Ra-
nua, Eeli Heikki Artturi Sotanie-
mi, Lotta Annikki Stjerna, Emi-
lia Orvokki Uutela.
Kiiminki: Adele Enna Maaria 
Tuohimaa, Aslak Manuel Niku-
la, Veeti Waldemar Kukko, Hel-
mi Olivia Lehto, Leevi Elmeri 
Härkönen.
Oulujoki: Vilho Veikko Kyrö, Li-
nus Veli Henrik Lohvansuu, Aa-
te Vihtori Niemelä, Lyyli Siviä 
Tuomontytär Takaluoma, Lii-
sa Tuulikki Weissenfelt, Nesto-
ri Pauli Juhani Haapa-aho, Anni 
Katariina Kemppainen, Elvi Mi-
mosa Matleena Mustonen, An-
ni Kristiina Paasimaa, Viola So-
fia Soinsaari.
Oulunsalo: Viola Bettiina Kor-
kiakoski, Joona Henrik Koskela.
Tuira: Niklas Eemil Juhani Hort-
tanainen, Veikka Ilmari Kerä-
nen, Aurora Vilina Annastina 

Partanen, Stiina Susanna Au-
rora Riekki, Emma Olivia Viina-
mäki, Matias Viljami Isidor Han-
nu, Valo Ilari Kichan Kim, Elli Ai-
la Helena Mattila, Roope Iisakki 
Norrena, Jade Elle Aurora Ren-
tola, Janni Minea Eveliina Ve-
teläinen, Jemina Aini Johanna 
Väänänen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Juho Matias Jur-
velin ja Reetta Sofia Tokola, Jari 
Henrik Ylikulju ja Minna Katarii-
na Niemelä, Atte Samuli Juujär-
vi ja Linda Marianne Heikkala.
Haukipudas: Aki Kristian Hir-
vaskari ja Anne-Mari Pirnes, Jar-
mo Henrik Jussinpekka ja Laura 
Orvokki Kotasaari, Aki Johannes 
Eriksson ja Saara Johanna Jakku.

Turkansaaren Ju-
hannuksessa jär-
jestetään Pop up 
-juhannushäät 
juhannusaatto-

na 23.6. Hääparit vihitään 
Turkansaaren tunnelmalli-
sessa kirkossa kello 18–21.

Pappi vihkii parit saa-
pumisjärjestyksessä. Häis-
sä voi myös uudistaa vih-
kivalansa tai pyytää siuna-
usta jo solmitulle aviolii-
tolle. Vihkipari voi kutsua 
Turkansaareen läheisiään 
todistamaan juhlahetkeä, 
mutta tarvittavat kaksi to-
distajaa löytyvät myös pai-
kan päältä. 

 Mukaan tarvitaan oman 
heilan lisäksi vain esteettö-
myystodistus, joka on han-
kittu viimeistään seitsemän 
vuorokautta ennen vihki-
mistä jommankumman vi-
hittävän kotiseurakunnan 
kirkkoherranvirastosta. 

Esteettömyystodistuksel-
la varmistetaan, että parilla 
on oikeus mennä naimisiin. 
Todistuksesta tulee käydä il-
mi kirkollisen vihkimisen 
edellytykset. Esteettömyys-
lomakkeen voi tulostaa os-

Turkansaaren juhannushäihin 
kutsutaan hääpareja

oitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/estei dentutkinta 
ja palauttaa täytettynä kes-
kusrekisteriin.

Juhannuksena Yle tekee 
Kaikkien aikojen juhan-
nusjuhlat -nimistä suoraa 
lähetystä Suomen kaupun-
geista ja Oulusta lähetyk-
sessä on mukana Turkan-
saaren juhannusjuhla. Toi-
veena on, että yhden pa-
rin häitä saisi myös kuva-
ta. Tämän vuoksi vihkipa-
reja pyydetään ilmoittautu-

maan 16.6. mennessä kirk-
koherra Petri Satomaalle 
p. 040 574 7168. Vihille voi 
tulla myös ilman ennak-
koilmoittautumista.

Vihkitoimitus on mak-
suton. Turkansaaren Ju-
hannukseen on pääsymak-
su, mutta hääpari pääsee 
juhlaan maksutta.

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

Karjasilta: Johan Patrik Niska-
nen ja Tuuli Kristiina Poikkimä-
ki, Juho Jalmari Hurtig ja Jemii-
na Annikki Alaruikka, Panu Isto 
Lieto ja Pilvi Ida Kaarina Man-
nerkorpi, Mikko Matias Vuorela 
ja Kaisa Matleena Kurtti.
Oulujoki: Pasi Petteri Musto-
nen ja Moona Maria Juliaana 
Korkala, Arttu Kristian Poutiai-
nen ja Reeta Maria Littow.
Tuira: Juho Matias Illikainen ja 
Eerika Julia Määttä. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Hilkka Kaarina 
Impola 76, Aino Elina Remes 90.
Haukipudas: Osmo Antero Pit-
känen 83, Erkki Antero Savilaak-
so 67.

Karjasilta: Kalervo Mikael Aal-
to 93, Tenho Korkiakoski 90, 
Saara Sisko Leppänen 89, Laura 
Kaino Kaarina Lohva 93, Seppo 
Olavi Marjamaa 63, Sirpa Han-
nele Metsäntaus 60, Martti Ve-
li Rintala 78, Veli Eino Kalevi Sa-
volainen 82, Onni Mikael Vika-
maa 89.
Kiiminki: Jouko Veli Vesa 70, 
Eeva Kuivamäki 86, Eila Marjat-
ta Elisabeth Paalanen 70, Sirk-
ka Liisa Niskanen 84, Anna Lii-
sa Laurila 80.
Oulujoki: Helvi Hilliina Kyllik-
ki Hangasluoma 92, Eino Sorja 
Jalmari Juntunen 83, Pertti Olavi 
Kehusmaa 56, Tarja Eliisa Lem-
pinen 63, Martti Akseli Nyman 
84, Matti Eenokki Pulkkinen 90, 
Seppo Juhani Ekholm 64, Veli 
Jorma Laatikainen 63, Liisa Ar-
miida Pietilä 91, Mika Antero 
Tauriainen 44, Hanna Valpuri 
Väänänen 95.
Oulunsalo: Maija Liisa Ervas-
ti 87.
Tuira: Tauno Kalevi Anttila 78, 
Markku Juhani Hepo-oja 69, 
Raili Kyllikki Karppinen 80, Kari 
Antero Määttä 43, Eino Aukus-
ti Pahkanen 83, Matti Kalevi Pu-
ro 80, Tytti Marjatta Rantala 82, 
Leo Johannes Tuominen 86, Leo 
Mauri Meriläinen 84, Marja Lii-
sa Raipola 65.
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ELÄMÄN POLKU

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.

Oulun seurakunnat jär-
jestävät Pop up -juhannus-
häät yhteistyössä Oulun 
kaupungin Turkansaaren 
Juhannuksen kanssa kans-
sa. Juhannusjuhla on yk-
si Suomi 100 -juhlavuoden 
tapahtumista.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Kuvapankki / Markku Pihlaja
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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 
ma–to klo 9–12
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
Messu su 11.6. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 
Messu su 18.6. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 

www.lahjoitaapua.fi/

Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti 
Tunnelmallinen kesäkahvila Cafe Krypta ja 

pieni käsityöpuoti ovat  avoinna jälleen 29.5. 
Kahvila on avoinna ma–to 10–19 ja pe 10–15 ja se 

palvelee osoitteessa Isokatu 6, Oulun tuomiokirkon 
kivijalassa. Kahvilassa myytävänä joka päivä 

tuoreita leivonnaisia sekä upeita käsitöitä.

Kirkko avoinna ja opas paikalla joka päivä klo 10–20.

Sanna Krook

Oulun 
tuomiokirkon 

opastetut  
kirkkokierrokset

maanantaisin 
klo 18–19 

ja torstaisin 
klo 14–15

Ekumeeninen 
kylvön siunaaminen

lauantaina 17.6. klo 13
Tarja Hätälän maatilalla, Hämeenjärventie 541 

Toimittavat Donbosco Thomas, 
Veijo Koivula ja ekumeeninen työryhmä. 

Makkara- ja kahvitarjoilu.

Vappukeidas 
pidettiin 1.5.2017 Keskustan seurakuntalolla.

Saimme lähetystyölle komean summan rahaa.
Kiitos lahjoittajille ja vapaaehtoisille hyvästä työstä.

Oulun tuomiorovastikunta / lähetystyö

Karjasilta: mari.jaaskelainen@evl.fi, p. 040 5747 109
Oulujoki: maaret.sulkala@evl.fi, p. 044 3161 654
Tuira: kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi, p. 040 5747 106
Kiiminki: anne.schonberg@evl.fi, p. 040 7431 901
Oulunsalo: heidi.lampela@evl.fi, p. 044 7453 850
Haukipudas: outi.palokangas@evl.fi, p. 040 5471 472
 
Loma-ajoista johtuen emme aina 
pysty vastaamaan puhelimeen. 
Jätä silloin viesti sähköpostiin, 
otamme yhteyttä töihin 
palattuamme.

Päiväkerhoryhmissä 
on vielä tilaa

 
3–5-vuotiaiden kerhot 

aloittavat elokuussa, viikolla 33. 
Vapaita paikkoja voit kysyä 

seurakunnan 
varhaiskasvatuksesta:

Freeimages / Marek Luty

taamispaikka, johon lapsi tu-
lee yhdessä huoltajansa kanssa. 
Kerhon löydät osoitteesta Isoka-
tu 17, 2. krs. Lilja / Lumme. 
Heinätorin perhekahvila ti 
13.6. klo 10–11.30, Heinätorin 
srk-talo. Perhekahvilaan voit 
tulla tapaamaan vanhoja ja uu-
sia ystäviä. Seurakunta tarjo-

aa mehut ja kahvit kahvipul-
lan kera. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Tuomiokirkon diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 419, Keskustan srk-talo.

Tule kertomaan kesäkuulumisia ja 
herkuttelemaan Kotivaran Kärkkärillä. 

Juhannusviikon 
PopUp-myyjäiset 
torstaina 22.6. klo 11–15 Heinätorin srk-talossa. 

Lohikeittoa, juhannusjuustoa, leivonnaisia 
(myös gluteenittomia) ja leppoisaa juhannustunnelmaa. 
Myytävänä myös käsitöitä ja arpoja. Käteismaksu.
Myyjäistuotto Oulun tuomiokirkon kirkkotarhaan 
rakennettavaan lasten kirkkoon. 

Halutessasi voit varata kirpputoripöydän 5 €. 
Varaukset 16.6. mennessä: Tea Hieta, p. 050 5207 757.

Opastetutulla kirkkokier-
roksella kesäopas pereh-
dyttää Oulun tuomiokir-
kon taiteeseen, historiaan, 
vertauskuviin ja vastaa ky-
symyksiin kirkosta. Kuin-
ka korkea Oulun tuomio-
kirkon torni on? Kuka kir-
kon rakensi? Mikä on votii-
vilaiva?  Miksi kirkon katos-
ta riippuu laiva? Mikä on 
krypta? Näihin ja moniin 
muihin kysymyksiin saa 
vastauksen kesäoppailta. 

Lapsille ja lapsiperheille 
Perhekerho to 8. ja 15.6. klo 10–
11.30, Keskustan srk-talo. Perhe-
kerho on lasten ja aikuisten koh-

Hosainan kuurojenkoulun 
entisten oppilaiden vierailu 

keskiviikkona 21.6. klo 15–16.30 
Oulun tuomiokirkon kryptassa.

Tule kuulemaan kuinka kummiohjelmaan pääsy 
voi muuttaa koko elämän.

Pixabay
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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 
ma–to klo 9–12
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
Messu su 11.6. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 
Messu su 18.6. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 

www.lahjoitaapua.fi/

Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti 
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Kirkko avoinna ja opas paikalla joka päivä klo 10–20.

Sanna Krook

Oulun 
tuomiokirkon 

opastetut  
kirkkokierrokset

maanantaisin 
klo 18–19 

ja torstaisin 
klo 14–15

Ekumeeninen 
kylvön siunaaminen

lauantaina 17.6. klo 13
Tarja Hätälän maatilalla, Hämeenjärventie 541 

Toimittavat Donbosco Thomas, 
Veijo Koivula ja ekumeeninen työryhmä. 

Makkara- ja kahvitarjoilu.

Vappukeidas 
pidettiin 1.5.2017 Keskustan seurakuntalolla.

Saimme lähetystyölle komean summan rahaa.
Kiitos lahjoittajille ja vapaaehtoisille hyvästä työstä.

Oulun tuomiorovastikunta / lähetystyö

Karjasilta: mari.jaaskelainen@evl.fi, p. 040 5747 109
Oulujoki: maaret.sulkala@evl.fi, p. 044 3161 654
Tuira: kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi, p. 040 5747 106
Kiiminki: anne.schonberg@evl.fi, p. 040 7431 901
Oulunsalo: heidi.lampela@evl.fi, p. 044 7453 850
Haukipudas: outi.palokangas@evl.fi, p. 040 5471 472
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palattuamme.

Päiväkerhoryhmissä 
on vielä tilaa
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lee yhdessä huoltajansa kanssa. 
Kerhon löydät osoitteesta Isoka-
tu 17, 2. krs. Lilja / Lumme. 
Heinätorin perhekahvila ti 
13.6. klo 10–11.30, Heinätorin 
srk-talo. Perhekahvilaan voit 
tulla tapaamaan vanhoja ja uu-
sia ystäviä. Seurakunta tarjo-

aa mehut ja kahvit kahvipul-
lan kera. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Tuomiokirkon diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 419, Keskustan srk-talo.

Tule kertomaan kesäkuulumisia ja 
herkuttelemaan Kotivaran Kärkkärillä. 

Juhannusviikon 
PopUp-myyjäiset 
torstaina 22.6. klo 11–15 Heinätorin srk-talossa. 

Lohikeittoa, juhannusjuustoa, leivonnaisia 
(myös gluteenittomia) ja leppoisaa juhannustunnelmaa. 
Myytävänä myös käsitöitä ja arpoja. Käteismaksu.
Myyjäistuotto Oulun tuomiokirkon kirkkotarhaan 
rakennettavaan lasten kirkkoon. 

Halutessasi voit varata kirpputoripöydän 5 €. 
Varaukset 16.6. mennessä: Tea Hieta, p. 050 5207 757.

Opastetutulla kirkkokier-
roksella kesäopas pereh-
dyttää Oulun tuomiokir-
kon taiteeseen, historiaan, 
vertauskuviin ja vastaa ky-
symyksiin kirkosta. Kuin-
ka korkea Oulun tuomio-
kirkon torni on? Kuka kir-
kon rakensi? Mikä on votii-
vilaiva?  Miksi kirkon katos-
ta riippuu laiva? Mikä on 
krypta? Näihin ja moniin 
muihin kysymyksiin saa 
vastauksen kesäoppailta. 

Lapsille ja lapsiperheille 
Perhekerho to 8. ja 15.6. klo 10–
11.30, Keskustan srk-talo. Perhe-
kerho on lasten ja aikuisten koh-

Hosainan kuurojenkoulun 
entisten oppilaiden vierailu 

keskiviikkona 21.6. klo 15–16.30 
Oulun tuomiokirkon kryptassa.

Tule kuulemaan kuinka kummiohjelmaan pääsy 
voi muuttaa koko elämän.
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HAUKIPUTAAN
SEURAKUNTA

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6
Leirikeskus Suvela
Pasontie 40
Jäälin kappeli
Rivitie 9
Vanha koulu
Kirkonniementie 6
Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

KIIMINGIN
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 11.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pauli Niemelä, avus
taa Elisa Hinkkala, kanttorina 
Sari Wallin, Radiointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 18.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Mari
ka Huttu, avustaa Jii-Pee Nyys
sönen ja Elisa Hinkkala, kantto
rina Sari Wallin. 
Sanajumalanpalvelus su 18.6. 
klo 13 Jäälissä. Toimittaa Seija 
Helomaa, kanttorina Sari Wal
lin. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön ajanvaraus talou
dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. 040 7008 151.

Lapsille ja lapsiperheille
Perinteisiä kesäkerhoja jär
jestetään Kiimingissä Kirkko
pirtillä ja Jäälissä Jäälin kappe
lilla. Kesäkerhoon ei tarvitse il
moittautua ennakkoon, vaan il
moittautuminen tapahtuu pai
kan päällä lasta tuotaessa. Toi
minta on maksutonta. Kesäker
ho toimii (arkipäivisin) 5.–15.6. 
välisenä aikana, tällä aikavälil
lä voitte valita joko aamu tai il
tapäivän ryhmän. Aamupäivän 
ryhmä kokoontuu klo 9–11.30 
ja iltapäivän ryhmä klo 12.30–
15. Kesäkerhoon voivat osallis
tua lapset, jotka ovat syntyneet 
vuosina 2010–2014.  Omat eväät 
kannattaa ottaa mukaan.  Toi
minnasta vastaavat seurakun
nan lastenohjaajat sekä nuoret 
avustajat.  Kyselyihin vastaavat 
lastenohjaajat, p. 040 7431 902 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Mart
ti Heinonen, avustaa Leena 
Brockman, messudiakoni Elisa 
Manninen, kanttori Laura Ala
saarela. Konfirmoitavana päi
värippikoulu 2.
Konfirmaatiomessu su 18.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, messudiakoni Kat
ri Haapakorva, kanttori Hannu 
Niemelä. Konfirmoitavana ke
särippikoulu 1. 

Lapsille ja lapsiperheille
Leikkipuistopyhäkoulut kesä
kuussa klo 10: 12.6. Junttapol
ku, kirkonkylä; 13.6. Raappa
nantie, Kiviniemi; 14.6. Kissa
nojankuja, Kello; 16.6. Mosku
antie, kirkonkylä; 19.6. Vaaja
tie, Kiviniemi; 20.6. Sarkkisen
mutka, Asema; 21.6. Ristonpol
ku, kirkonkylä; 22.6. Sampantie, 
Martinniemi; 26.6. Kissanojan
kuja, Kello; 27.6. Allihaka, Keiska 
ja 28.6. Junttapolku, kirkonkylä. 
Tied. lastenohjaaja Kati Jussila, 
p. 040 5128 224.
Telttaleiri yli 10-v pojille 3.–
4.8. Isoniemen leirikeskuksen 
maastossa. Majoittuminen 
puolijoukkueteltoissa. Ateri
at valmistetaan itse retkikeit
timillä tai kotakeittiöllä. Leirin 
hinta 18 €. Ilm. 9.6. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi. Li
sätiedot: pekka.rintamaki@evl.
fi, p. 040 5436 960. 

Muut menot
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja se on avoinna tutus-

tumista ja hiljentymistä var-
ten 12.6.–18.8. maanantaista 
perjantaihin klo 10-18, jolloin 
myös kirkon opas on pai
kalla.  Juhannusaat
tona suljettu.
Tapulikahvila 
ma–pe 12.6.– 
28.7. klo 10–18 
kirkon kellota
pulissa. Hau
kiputaalaiset 
nuoret myyvät 
kahvia, teetä se
kä päivittäin vaihtu
via kahvileipiä. Myytävänä on 

myös käsitöitä.  Kahvilan tuot
to Botswanan Fransistownin 
koululuokan koulukustannuk

siin. Etiopialaiset kuurojen 
koulun oppilaat At

sede Mariam Milki
as ja Banchigize 

Bayehu vierai
levat tulkkinsa 
Mirja Himasen 
kanssa ke 21.6. 

klo 13 Tapulikah
vilassa.

Ry:n toimintaa: 
Haukipudas: seurat su 

11.6. klo 16 ry:llä, seurat su 18.6. 

(Kirkkopirtti) ja p. 0400 835 374 
(Jäälin kappeli)
Esikkoryhmä tiistaisin ja per
jantaisin klo 10–12 Jäälin kap
peli.
Kamraatti-toiminta päättyi 
toukokuun lopussa vähäisen 
kysynnän vuoksi.
Syksyn päiväkerhoryhmiin 
mahtuu vielä!  Vapaita paik

koja voi kysyä p. 040 7431 902 
Kiimingin lastenohjaajat, 0400 
835 374 Jäälin lastenohjaajat.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 11.6. klo 17 
seurat Kiimingin ry, Kari Kainua, 
su 18.6. klo 17 seurat Kiimingin 
ry, Petri Kulmala.

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2
Kellon srkkoti 
Kylätie 8

Kellonkartanon toimintaa: 10.–
11.6. avioliiton huoltopäivä, su 
11.6. klo 13 Kartanon kirkko.

Tapulikahvila 

ma–pe 12.6.– 28.7. 

klo 10–18 

kirkon 

kellotapulissa. 
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Nuotioillat 
kesällä joka toinen keskiviikko klo 18. 

21.6. Sarkaranta, uimaranta SF-caravan-alueen takana, 
5.7. Rivinnokka, 

19.7. Onkamon uimaranta, 
2.8. Kalimenkylä, 

16.8. Ukkolanranta. 
Yhteislaulua, hartaus, kahvitarjoilu 

ja makkaranpaistoa. 
Oman istuimen voi ottaa mukaan. 

Arkisto / Minna Kolistaja

klo 16 ry:llä, Kello: Jokikylä: seu
rat su 11.6. klo 18 ry:llä, laulu
seurat su 18.6. klo 18 ry:llä.

Kesäillat Isollaniemellä! 
Kesäillat ovat keskiviikkoisin 14.6., 28.6. ja 12.7. klo 18–21 
ja tarkoitettu kaikenikäisille. Kesäiltoja vietetään kolme
na kesäiltana Isoniemen kauniissa maisemissa. Illoissa on 
mahdollista saunoa, uida, paistaa makkaraa ja nauttia ke
sästä merenrannalla. Ilta päättyy iltahartauteen. 

”Soi kunniaksi Luojan!” 
Kesäillan sävelhartaus 
torstaina 22.6. klo 20 srk-keskuksessa.

Juhani Alakärppä, baritoni ja 
Juho Alakärppä, piano. 
Iltahartaus Martti Heinonen. 

Kesäillan sävelhartaudet Haukiputaan kirkossa
ja srk-keskuksessa kesällä 2017 torstaisin 
klo 20 juhannukselta elokuun loppuun. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. 

Retki Kuhmon kamarimusiikkiin
Kiimingin seurakunta järjestää retken Kuhmon kamarimu
siikkijuhlille torstaina 13.7. 
Retken hintaan 85 €, sisältyy bussimatkat Kuhmoon ja ta
kaisin, Kuhmossa konsertit no 19 ja 20 sekä ruokailu ja me
nomatkalla kahvit Kivesvaaralla. 
Sitovat ilmoittautumiset 23.6. mennessä kirkkoherranvi
rastoon p. 040 584 4406. Varauksista, jotka perutaan 4.7. 
jälkeen peritään 70 € (maksettujen kustannusten mukai
sesti). 
Bussi lähtee Kiimingin kunnanviraston parkkipaikalta klo 
8, kyytiin voi lähteä myös Jäälistä Kuusamontien varresta 
(grillin kohdalta) sekä Oulun linja-autoasemalta. 
Retkelle ilmoittautuneille lähetetään retkikirjeessä tar
kempia tietoja. 
Tiedustelut: Sari Wallin, p. 0400 839 461 tai 
Leena Mikkonen, p. 040 7543 151.

Kesämusiikit Kiimingissä
 
Urkukonsertti, Elias Niemelä 
keskiviikkona 14.6. klo 19 seurakuntakeskuksessa.
Sibeliusta ja ranskalaisia virtuoositeoksia
vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.
 
Kesäillan lauluhetki
torstaina 15.6. klo 18 Jäälin kappelin pihassa.
Musiikkia laidasta laitaan makkaralla ja 
kahvilla höystettynä.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen kahvimaksu Kirkon 
ulkomaan avulle.
 
Hanna Ekola
LAULUJA VALOKSI JA VOIMAKSI -konsertti
keskiviikkona 19.7. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 
Hanna Ekola, laulu
Virpi Salo, piano ja laulu
Vapaa pääsy, ohjelma 15 € /ovelta.
 
Alankomaiden kamariorkesteri ensemble
lauantaina 19.8. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 
Virpi Räisänen, mezzosopraano
Kotona
Liput 22 / 19 € ennakkoon nettiosoitteesta ticketmaster.fi, 
sekä Kiimingin yhteispalvelupisteestä.
Liput ovelta 25 €.

Freeimages / Bert  van Hulwww.kuhmofestival.fi

Freeimages

Haukiputaan seurakunta
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HAUKIPUTAAN
SEURAKUNTA

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6
Leirikeskus Suvela
Pasontie 40
Jäälin kappeli
Rivitie 9
Vanha koulu
Kirkonniementie 6
Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

KIIMINGIN
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 11.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pauli Niemelä, avus
taa Elisa Hinkkala, kanttorina 
Sari Wallin, Radiointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 18.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Mari
ka Huttu, avustaa Jii-Pee Nyys
sönen ja Elisa Hinkkala, kantto
rina Sari Wallin. 
Sanajumalanpalvelus su 18.6. 
klo 13 Jäälissä. Toimittaa Seija 
Helomaa, kanttorina Sari Wal
lin. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön ajanvaraus talou
dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. 040 7008 151.

Lapsille ja lapsiperheille
Perinteisiä kesäkerhoja jär
jestetään Kiimingissä Kirkko
pirtillä ja Jäälissä Jäälin kappe
lilla. Kesäkerhoon ei tarvitse il
moittautua ennakkoon, vaan il
moittautuminen tapahtuu pai
kan päällä lasta tuotaessa. Toi
minta on maksutonta. Kesäker
ho toimii (arkipäivisin) 5.–15.6. 
välisenä aikana, tällä aikavälil
lä voitte valita joko aamu tai il
tapäivän ryhmän. Aamupäivän 
ryhmä kokoontuu klo 9–11.30 
ja iltapäivän ryhmä klo 12.30–
15. Kesäkerhoon voivat osallis
tua lapset, jotka ovat syntyneet 
vuosina 2010–2014.  Omat eväät 
kannattaa ottaa mukaan.  Toi
minnasta vastaavat seurakun
nan lastenohjaajat sekä nuoret 
avustajat.  Kyselyihin vastaavat 
lastenohjaajat, p. 040 7431 902 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Mart
ti Heinonen, avustaa Leena 
Brockman, messudiakoni Elisa 
Manninen, kanttori Laura Ala
saarela. Konfirmoitavana päi
värippikoulu 2.
Konfirmaatiomessu su 18.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, messudiakoni Kat
ri Haapakorva, kanttori Hannu 
Niemelä. Konfirmoitavana ke
särippikoulu 1. 

Lapsille ja lapsiperheille
Leikkipuistopyhäkoulut kesä
kuussa klo 10: 12.6. Junttapol
ku, kirkonkylä; 13.6. Raappa
nantie, Kiviniemi; 14.6. Kissa
nojankuja, Kello; 16.6. Mosku
antie, kirkonkylä; 19.6. Vaaja
tie, Kiviniemi; 20.6. Sarkkisen
mutka, Asema; 21.6. Ristonpol
ku, kirkonkylä; 22.6. Sampantie, 
Martinniemi; 26.6. Kissanojan
kuja, Kello; 27.6. Allihaka, Keiska 
ja 28.6. Junttapolku, kirkonkylä. 
Tied. lastenohjaaja Kati Jussila, 
p. 040 5128 224.
Telttaleiri yli 10-v pojille 3.–
4.8. Isoniemen leirikeskuksen 
maastossa. Majoittuminen 
puolijoukkueteltoissa. Ateri
at valmistetaan itse retkikeit
timillä tai kotakeittiöllä. Leirin 
hinta 18 €. Ilm. 9.6. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi. Li
sätiedot: pekka.rintamaki@evl.
fi, p. 040 5436 960. 

Muut menot
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja se on avoinna tutus-

tumista ja hiljentymistä var-
ten 12.6.–18.8. maanantaista 
perjantaihin klo 10-18, jolloin 
myös kirkon opas on pai
kalla.  Juhannusaat
tona suljettu.
Tapulikahvila 
ma–pe 12.6.– 
28.7. klo 10–18 
kirkon kellota
pulissa. Hau
kiputaalaiset 
nuoret myyvät 
kahvia, teetä se
kä päivittäin vaihtu
via kahvileipiä. Myytävänä on 

myös käsitöitä.  Kahvilan tuot
to Botswanan Fransistownin 
koululuokan koulukustannuk

siin. Etiopialaiset kuurojen 
koulun oppilaat At

sede Mariam Milki
as ja Banchigize 

Bayehu vierai
levat tulkkinsa 
Mirja Himasen 
kanssa ke 21.6. 

klo 13 Tapulikah
vilassa.

Ry:n toimintaa: 
Haukipudas: seurat su 

11.6. klo 16 ry:llä, seurat su 18.6. 

(Kirkkopirtti) ja p. 0400 835 374 
(Jäälin kappeli)
Esikkoryhmä tiistaisin ja per
jantaisin klo 10–12 Jäälin kap
peli.
Kamraatti-toiminta päättyi 
toukokuun lopussa vähäisen 
kysynnän vuoksi.
Syksyn päiväkerhoryhmiin 
mahtuu vielä!  Vapaita paik

koja voi kysyä p. 040 7431 902 
Kiimingin lastenohjaajat, 0400 
835 374 Jäälin lastenohjaajat.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 11.6. klo 17 
seurat Kiimingin ry, Kari Kainua, 
su 18.6. klo 17 seurat Kiimingin 
ry, Petri Kulmala.

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2
Kellon srkkoti 
Kylätie 8

Kellonkartanon toimintaa: 10.–
11.6. avioliiton huoltopäivä, su 
11.6. klo 13 Kartanon kirkko.

Tapulikahvila 

ma–pe 12.6.– 28.7. 

klo 10–18 

kirkon 

kellotapulissa. 
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Nuotioillat 
kesällä joka toinen keskiviikko klo 18. 

21.6. Sarkaranta, uimaranta SF-caravan-alueen takana, 
5.7. Rivinnokka, 

19.7. Onkamon uimaranta, 
2.8. Kalimenkylä, 

16.8. Ukkolanranta. 
Yhteislaulua, hartaus, kahvitarjoilu 

ja makkaranpaistoa. 
Oman istuimen voi ottaa mukaan. 

Arkisto / Minna Kolistaja

klo 16 ry:llä, Kello: Jokikylä: seu
rat su 11.6. klo 18 ry:llä, laulu
seurat su 18.6. klo 18 ry:llä.

Kesäillat Isollaniemellä! 
Kesäillat ovat keskiviikkoisin 14.6., 28.6. ja 12.7. klo 18–21 
ja tarkoitettu kaikenikäisille. Kesäiltoja vietetään kolme
na kesäiltana Isoniemen kauniissa maisemissa. Illoissa on 
mahdollista saunoa, uida, paistaa makkaraa ja nauttia ke
sästä merenrannalla. Ilta päättyy iltahartauteen. 

”Soi kunniaksi Luojan!” 
Kesäillan sävelhartaus 
torstaina 22.6. klo 20 srk-keskuksessa.

Juhani Alakärppä, baritoni ja 
Juho Alakärppä, piano. 
Iltahartaus Martti Heinonen. 

Kesäillan sävelhartaudet Haukiputaan kirkossa
ja srk-keskuksessa kesällä 2017 torstaisin 
klo 20 juhannukselta elokuun loppuun. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. 

Retki Kuhmon kamarimusiikkiin
Kiimingin seurakunta järjestää retken Kuhmon kamarimu
siikkijuhlille torstaina 13.7. 
Retken hintaan 85 €, sisältyy bussimatkat Kuhmoon ja ta
kaisin, Kuhmossa konsertit no 19 ja 20 sekä ruokailu ja me
nomatkalla kahvit Kivesvaaralla. 
Sitovat ilmoittautumiset 23.6. mennessä kirkkoherranvi
rastoon p. 040 584 4406. Varauksista, jotka perutaan 4.7. 
jälkeen peritään 70 € (maksettujen kustannusten mukai
sesti). 
Bussi lähtee Kiimingin kunnanviraston parkkipaikalta klo 
8, kyytiin voi lähteä myös Jäälistä Kuusamontien varresta 
(grillin kohdalta) sekä Oulun linja-autoasemalta. 
Retkelle ilmoittautuneille lähetetään retkikirjeessä tar
kempia tietoja. 
Tiedustelut: Sari Wallin, p. 0400 839 461 tai 
Leena Mikkonen, p. 040 7543 151.

Kesämusiikit Kiimingissä
 
Urkukonsertti, Elias Niemelä 
keskiviikkona 14.6. klo 19 seurakuntakeskuksessa.
Sibeliusta ja ranskalaisia virtuoositeoksia
vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.
 
Kesäillan lauluhetki
torstaina 15.6. klo 18 Jäälin kappelin pihassa.
Musiikkia laidasta laitaan makkaralla ja 
kahvilla höystettynä.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen kahvimaksu Kirkon 
ulkomaan avulle.
 
Hanna Ekola
LAULUJA VALOKSI JA VOIMAKSI -konsertti
keskiviikkona 19.7. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 
Hanna Ekola, laulu
Virpi Salo, piano ja laulu
Vapaa pääsy, ohjelma 15 € /ovelta.
 
Alankomaiden kamariorkesteri ensemble
lauantaina 19.8. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 
Virpi Räisänen, mezzosopraano
Kotona
Liput 22 / 19 € ennakkoon nettiosoitteesta ticketmaster.fi, 
sekä Kiimingin yhteispalvelupisteestä.
Liput ovelta 25 €.

Freeimages / Bert  van Hulwww.kuhmofestival.fi
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Haukiputaan seurakunta
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KARJASILLAN
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset
Messu su 11.6. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Juhani La-
vanko, avustavat Liisa Karkuleh-
to, Kimmo Kieksi ja Anu Kontio, 
kanttorina Riitta Piippo, Cha-
pelBand. Radiointi Yle Radio 1. 
Messu su 11.6. klo 10, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Juha Vähä-
kangas, avustaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Juha Soranta. 
Konfirmaatiomessu su 11.6. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avustaa 
Maija Hyvönen ja Katja Ylitalo, 
kanttorina Juha Soranta. Päivä-
ripari. Kolehti Pohjois-Suomen 
tunturikappelien ja maamme 
tiekirkkotoiminnan tukemiseen 
Kirkkohallituksen kautta.
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 
10, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa Jenni 
Koskenkorva, kanttorina Heidi 
Heikkala. Kastelli 3 rippikoulu-
ryhmä. Radio Dei. 
Messu su 18.6. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Liisa Kar-
kulehto, avustaa Olavi Mäke-
lä, kanttorina Pauliina Stenudd. 
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 
10, Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Mirjami Dutton, avustaa 
Anna-Leena Ylänne, kanttorina 
Riitta Piippo. Ulkomaan rippi-
kouluryhmä. 
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 
14, Pyhän  Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, avus-
taa Juha Kivirasi, kanttorina 
Heidi Heikkala. Kaakkuri 3 rip-
pikouluryhmä. Kolehti naisten 
toimeentulon  parantamisek-
si kehitysmaissa Kirkon Ulko-
maanavun kautta. 
Pihakirkko to 22.6. klo 13, Hii-
rosenkoti, Merikotkantie 5. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. 

Hengelliset tilaisuudet
Herännäisseurat su 11.6. klo 15, 
Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri ke 14.6. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
15.6. klo 18, Maikkulan kappeli.

Muut menot
Kirjavirtaa Pappilassa – Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille. Kieh-
tovaa luettavaa ja hyvää seu-

raa! Kirjallisuuspiiri kokoon-
tuu Kastellin kirkon pappi-

lankamarissa myös syk-
syllä. Ensimmäisessä ko-
koontumisessa 30.8. klo 
18 keskustelemme En-
ni Mustosen romaanis-

ta Emännöitsijä ja  Kat-
ja Kallion Yön Kantaja -ro-

maanista. Tule jakamaan lu-
kukokemuksiasi teekupin ää-
ressä. Syksyn muut kokoontu-
miset ovat 20.9., 18.10., 15.11. ja 
13.12. Vapaa pääsy!

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.

MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 8.–22.6.2017

Ave Maria -konsertti
perjantaina 9.6. kello 19 Karjasillan kirkossa.

Heikki Rainio, tenori, Kalevi Kiviniemi, urut, 
sekä Kirsi-Maria Perkkiö, taidemyyntinäyttely.

Konsertissa kuullaan mm. tunnetut Bach-Gounod ń 
ja Caccinin Ave Mariat sekä urkusooloja.

Ohjelma 15 €.

Kirkko 
lähelläsi 
verkossa

Karjasillan kirkon 
jumalanpalvelukset 

kuultavissa 
nettiradiossa:

www.oulunseura-
kunnat.fi/

verkkokirkko.

Perheiden kesäilta Lämsänjärvellä 
tiistaina 20.6. klo 18–19.45 Lämsänjärven leirikeskus. 

Tervetuloa viettämään mukavaa yhteistä 
kesäiltaa koko perhe! 

Luvassa iltahartaus, kivaa yhdessätekemistä, 
makkaranpaistoa yms. 

”Mä metsän 
polkua kuljen” 
– runon ja suven päivän runoilta 

Eino Leinon lyriikasta
torstaina 6.7. klo 18 Kastellin kirkossa.

Eino Leino nautiskelee runossaan: ”Mä metsän pol-
kua kuljen kesäillalla aatteissain ja riemusta rintani 
paisuu ja ma laulelen, laulelen vain”.  
Heinäkuissa runoillassa nautimme Eino Leinon ly-
riikasta sanoin ja sävelin. Tiedossa iki-ihania Leino-
klassikkoja ja vähän oudompaa, ei niin tuttua lyriik-
kaa sekä yhteislaulua.  Runoja esittävät Arja Alakon-
tiola, Hilja Alasuvanto, Eeva Holma, Pirjo Kauppi-
nen ja Juha Vähäkangas. 
Kanttorina toimii Heidi Heikkala.
Olet niin tervetullut! Vapaa pääsy.

Lähetysilta 

Lämsänjärvellä 

ke 14.6. klo 17 ja 

ma 19.6. klo 17.
On aika kiittää
kaikkia teitä, jotka osallistuitte 
Karjasillan Yhteisvastuukeräykseen! 
Mukana oli useita oppilaitoksia, yrityksiä, yhteisöjä 
ja yksityishenkilöitä – kiitos teille kaikille! 

Karjasillan seurakunta

Lähetysillat Lämsänjärvellä 
keskiviikkona 14.6. klo 17. 
Lähetystyöntekijät Ilkka ja Päivi Repo ovat kertomassa 
työstään Namibiassa ja eteläisessä Afrikassa. 
Ilkka ja Päivi Repo ovat Suomen Lähetysseuran ja 
Karjasillan seurakunnan lähettäminä työssä eteläisessä 
Afrikassa. Illassa mukana Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Kimmo Kieksi. 
maanantaina 19.6. klo 17. 
Illassa Pirkko ja Elias Said kertovat työstään Israelissa. 
Pirkko Said on Karjasillan seurakunnan ja 
Lähetysyhdistys Kylväjän lähettämä työntekijä Israelissa. 
Illassa mukana myös Karjasillan seurakunnan 
lähetyssihteeri Paula Rosbacka.

Päiväkerhoryhmissä 
on vielä tilaa
3–5-vuotiaiden kerhot 

aloittavat elokuussa, viikolla 33. 
Vapaita paikkoja voit kysyä:

mari.jaaskelainen@evl.fi, 
p. 040 5747 109

Laulumusiikin konsertti
sunnuntaina 18.6. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa.

Maija Laurin oppilaat esiintyvät, 
säestäjänä pianisti Hanna Kaikkonen.

Maija Laurin yksinlaulun kesäkurssin oppilaista 
koottu esiintyjäjoukko laulaa konsertissa saksalaista 

liediä, suomalaista laulumusiikkia ja aarioita.
Konserttiin on vapaa pääsy.

Järjestää Karjasillan seurakunta.

Arkisto / Katja Kiiskinen

Freeimages

Suomen Lähetysseura / Sari Lehtelä
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89, 90650 Oulu
oulujoenseurakunta
@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14,
1.6.–30.8. ma–ke klo 9–11,
Hintan sakastissa.

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop. mukaan 
piirikappalainen
p. 040 1921 158

OULUJOEN 
SEURAKUNTA

OULUNSALON 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Risto 
Räihä, avustaa Petri Satomaa 
ja Jussi Saviharju, kanttori An-
na-Kaisa Pitkänen. Rippikoulun 
päiväkoulun konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 18.6. 
klo10 kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Sanna Korho-
nen ja Riitta Markus-Wikstedt 
ja Carita Portaankorva, kantto-
ri Anna-Kaisa Pitkänen. Rippi-
koulun Juuma 1A konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 
13 kirkossa. Toimittaa Jukka Jo-
ensuu, avustaa Sanna Korho-
nen, Riitta Markus-Wikstedt, 
Carita Portaankorva, kantto-
ri Anna-Kaisa Pitkänen. Rippi-
koulun Juuma 1B konfirmaatio. 
Hartaus ke 14.6. klo 13.30 Salon-
kartano, Risto Räihä.
Hartaus to 15.6. klo 13.30 Tep-
pola, Risto Räihä, Pirjo Mänty-
vaara.
Hartaus ke 21.6. klo 13.30 Salon-
kartano, Jukka Joensuu, Anna-
Kaisa Pitkänen. 
Hartaus to 22.6. klo klo 13.30 
Teppola, Petri Satomaa, Pirjo 
Mäntyvaara.

Aikuisille
Lähetyksen kesäilta ke 21.6. klo 
17.30 seurakunnan Toimitalolla. 
Mitä tapahtuu naisille vankilas-
sa ja pidätyskeskuksissa Taiwa-
nissa? Kuinka reformaation juh-
lavuosi näkyy Hsinchun teologi-
sessa seminaarissa?  Nimikkolä-
hettimme Laura ja Jukka Kääri-
äinen kertovat kuulumisia Tai-
wanista.  Lisäksi laulua, rukous-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi
Diakoniatyön ajan-
varaus ja yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula 
p. 044 7453 853
Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toimit-
taa Antti Leskelä, avustavat Jou-
ni Heikinheimo, Iida Glumof f, 
kanttori Sanna Leppäniemi. Päi-
värippikoulun konfirmaatio. 
Messu su 11.6. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Terttu 
Laaksonen, kanttori Sanna Lep-
päniemi.
Konfirmaatiomessu su 11.6. klo 
10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa Mat-
ti Jurvelin, kanttori Anja Hyyry-
läinen. Päivärippikoulun konfir-
maatio. 
Konfirmaatiomessu su 11.6. klo 
10, Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori Lau-
ri Nurkkala. Päivärippikoulun 
konfirmaatio. 
Messu su 18.6. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Anna-Ma-
ria Veijo, avustaa Iida Glumof f, 
kanttori Lauri Nurkkala.
Messu su 18.6. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa An-
na-Maria Veijo, saarna Iida Glu-
mof f, kanttori Lauri Nurkkala. 
Messu su 18.6. klo 18, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttori Anja Hyyryläinen.
Messu su 18.6. klo 10, Yli-
kiimingin kirkko. Toi-
mittaa Antti Les-
kelä, saarna Ola-
vi Isokoski, avus-
tavat Matti Jur-
velin, Pekka Les-
kinen, Kati Riipi-
nen. kanttori Leo 
Rahko, Hohde-kuo-
ro. Uuden seurakunta-
talon käyttöönottojuhla. 
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Haluatko auttaa 
vähävaraisten lapsiperheiden 
virkistäytymistä kesälomalla 

diakoniatyön kautta?
Voit ostaa lipun esim. kylpylään, uimahalliin, 
seikkailupuistoon, sisäaktiviteettipuistoon.

Lisätietoja: 
Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848 

tai Maija Sivula, p. 044 7453 853.

Kesäperhe- ja parkkikerho
ti 6.6., to 8.6., ti 13.6. ja to 15.6. klo 9.30–11.30 
seurakunnan Toimitalolla. Kesäistä oleilua ja puuhastelua 
pihalla ja sisällä. Kerhoon voivat osallistua kaikenikäiset. 
Tarjolla aamukahvit ja mehut. 

Lasten kesäkerho 
v. 2011–2014 syntyneille lapsille
ma 5.6., to 8.6., ma 12.6. ja to 15.6. klo 12.30–15 seurakunnan 
Toimitalolla. Mukaan tarvitset pienet eväät ja ulkoiluvaat-
teet. Mukaan mahtuu 17 ensimmäistä. Kerhot ovat ilmaisia. 

Arkisto / Elsi Salovaara

Musiikkitilaisuudet
Suvenjuhla to 8.6. klo 17–19.30, 
Myllyojan asukastupa, Jokivar-
renpolku 5. Klo 17 kahvitarjoilu, 

karkkiarvaus, arpoja ja 
tarjouslippuja Yr-

jänäisen puutar-
halle. Klo 17.30 

mahdollisuus 
tutustua Yrjä-
näisen piha-
piirissä opas-

tetusti Suo-
men kenttäty-

kistön ensimmäis-
ten laukausten muis-

tomerkkiin ja asekätkennän pur-
kautumisen alkupisteeseen. Klo 
18 puheita, runo- ja musiikkiesi-
tyksiä sekä yhteislauluja. 
Tule mieluusti  kävellen tai pyö-
rällä, koska parkkipaikkoja on ra-
joitetusti. Järj.: Myllyojan suur-
alueen yhteistyöryhmä, Yrjänäi-
sen puutarha, Hintan Martat, Tu-
van seniorisoittajat ja Oulujoen 
seurakunta.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanavaraus talou-
dellisissa asioissa maanantaisin 

ta – ja grilli kuumana. 

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimintaa:
Kirkonkylä: Su 11.6. klo 16 seu-

rat ry:llä Erkki Savela, Juhani Le-
pistö (myyjäiskolehti). Su 18.6. 
klo 16 seurat ry:llä Jukka Jaak-
kola, Jorma Vuorma. Salonpää: 
Su 11.6. klo 16 seurat ry:llä.

Oi kiitos, sa Luojani armollinen
-konsertti 

keskiviikkona 21.6. klo 19 kirkossa. 
Suomalaisia yksilauluja ja duettoja 

Annastiina ja Pertti Tahkola.
Säestys Markus Vaara. Ohjelma 5€.

Freeimages Freeimages / Jozsef Szoke

Ylikiimingin uuden 
seurakuntatalon siunaaminen 
ja valmistumisjuhla 
sunnuntaina 18.6. messun jälkeen. 

Tilaisuus alkaa klo 9.45 seppeleen laskulla Ylikiimingin kir-
kon sankarihautausmaalle. Juhlamessu klo 10 Ylikiimingin 
kirkossa. Messun toimittaa vt. kirkkoherra Antti Leskelä 
avustajineen, kappalainen Olavi Isokoski saarna, kanttori 
Leo Rahko johtaa musiikkia. Messun jälkeen lounas ja juh-
la uudessa seurakuntatalossa. Tervetuloa. 

Mahdolliset lahjoitukset pyydetään osoittamaan tilille 
FI 12 574140 2002 4233, OKOYFIHH, saaja: Oulun ev.lut 
seurakuntayhtymä, viesti: 367000-1192410050. 
Lahjoitus käytetään Ylikiimingin seurakuntapiirin
lapsi- ja diakoniatyön toimintaan.

klo 9–11, p. 040 7033 690. Muis-
sa asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään. 

Lapsille ja lapsiperheille
Lasten ja perheiden kesä: Kir-
kon Nallen reissaava perhe-
tupa: Avoinna perheille 10–14. 
Ohjelmassa mm. salaatinistu-

tusta, vohvelinpaistoa, askar-
telua, liikuntaa ja rukouspolku. 
Lastenohjaajat Merja ja Päi-
vi. Ei ilmoittautumista. Ti 13.6 
Heikkilänkankaan srk-koti, to 
15.6 Huonesuon srk-koti, ti 20.6 
Hintan srk-talo. Lämpimästi 
tervetuloa kaikkeen kesän toi-
mintaan!

Pop Up

 juhannushäät  

perjantaina 23.6. klo 18 

Turkansaaren kirkko.  

Lue juttu 

sivulta 18.

Juhannuksen ajan 
jumalanpalvelukset
Hartaus pe juhannusaatto 23.6. klo 17.30 Turkansaaren 
kirkko. Toimittaa Iida Glumof f, kanttori Leo Rahko.
Messu la juhannuspäivä 24.6. klo 10 Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Terttu Laaksonen, kanttori Sanna Leppäniemi. 
Messu la juhannuspäivä 24.6. klo 12 Turkansaaren kirkko. 
Toimittaa Terttu Laaksonen, kanttori Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus la juhannuspäivä 24.6. 12 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Iida Glumof f, kanttori Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus la juhannuspäivä 24.6. klo 10 
Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Iida Glumof f, 
kanttori Leo Rahko. 
Konfirmaatiomessu su 25.6. klo 10 Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, saarna Riitta Kentala, 
avustaa Jouni Heikinheimo, kanttori Sanna Leppäniemi. 
Konfirmaatio Oulujoki 1 rippikouluryhmä. 
Messu su 25.6. klo 12 Turkansaaren kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, kanttori Sanna Leppäniemi. 
Messu  su 25.6. klo 10 Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, kanttori Leo Rahko. 
Maakirkko  su 25.6. klo 13 Uuma, Ylikiiminki. 
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttori Leo Rahko. 

Kesäillan musiikkia
torstaina 15.6. klo 19 Yli-Iin kirkko. 

Virpi Räisänen, mezzosopraano, 
Virve Räisänen, piano. Vapaa pääsy.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89, 90650 Oulu
oulujoenseurakunta
@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14,
1.6.–30.8. ma–ke klo 9–11,
Hintan sakastissa.

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop. mukaan 
piirikappalainen
p. 040 1921 158

OULUJOEN 
SEURAKUNTA

OULUNSALON 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Risto 
Räihä, avustaa Petri Satomaa 
ja Jussi Saviharju, kanttori An-
na-Kaisa Pitkänen. Rippikoulun 
päiväkoulun konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 18.6. 
klo10 kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Sanna Korho-
nen ja Riitta Markus-Wikstedt 
ja Carita Portaankorva, kantto-
ri Anna-Kaisa Pitkänen. Rippi-
koulun Juuma 1A konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 
13 kirkossa. Toimittaa Jukka Jo-
ensuu, avustaa Sanna Korho-
nen, Riitta Markus-Wikstedt, 
Carita Portaankorva, kantto-
ri Anna-Kaisa Pitkänen. Rippi-
koulun Juuma 1B konfirmaatio. 
Hartaus ke 14.6. klo 13.30 Salon-
kartano, Risto Räihä.
Hartaus to 15.6. klo 13.30 Tep-
pola, Risto Räihä, Pirjo Mänty-
vaara.
Hartaus ke 21.6. klo 13.30 Salon-
kartano, Jukka Joensuu, Anna-
Kaisa Pitkänen. 
Hartaus to 22.6. klo klo 13.30 
Teppola, Petri Satomaa, Pirjo 
Mäntyvaara.

Aikuisille
Lähetyksen kesäilta ke 21.6. klo 
17.30 seurakunnan Toimitalolla. 
Mitä tapahtuu naisille vankilas-
sa ja pidätyskeskuksissa Taiwa-
nissa? Kuinka reformaation juh-
lavuosi näkyy Hsinchun teologi-
sessa seminaarissa?  Nimikkolä-
hettimme Laura ja Jukka Kääri-
äinen kertovat kuulumisia Tai-
wanista.  Lisäksi laulua, rukous-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi
Diakoniatyön ajan-
varaus ja yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula 
p. 044 7453 853
Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toimit-
taa Antti Leskelä, avustavat Jou-
ni Heikinheimo, Iida Glumof f, 
kanttori Sanna Leppäniemi. Päi-
värippikoulun konfirmaatio. 
Messu su 11.6. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Terttu 
Laaksonen, kanttori Sanna Lep-
päniemi.
Konfirmaatiomessu su 11.6. klo 
10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa Mat-
ti Jurvelin, kanttori Anja Hyyry-
läinen. Päivärippikoulun konfir-
maatio. 
Konfirmaatiomessu su 11.6. klo 
10, Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori Lau-
ri Nurkkala. Päivärippikoulun 
konfirmaatio. 
Messu su 18.6. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Anna-Ma-
ria Veijo, avustaa Iida Glumof f, 
kanttori Lauri Nurkkala.
Messu su 18.6. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa An-
na-Maria Veijo, saarna Iida Glu-
mof f, kanttori Lauri Nurkkala. 
Messu su 18.6. klo 18, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttori Anja Hyyryläinen.
Messu su 18.6. klo 10, Yli-
kiimingin kirkko. Toi-
mittaa Antti Les-
kelä, saarna Ola-
vi Isokoski, avus-
tavat Matti Jur-
velin, Pekka Les-
kinen, Kati Riipi-
nen. kanttori Leo 
Rahko, Hohde-kuo-
ro. Uuden seurakunta-
talon käyttöönottojuhla. 
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Haluatko auttaa 
vähävaraisten lapsiperheiden 
virkistäytymistä kesälomalla 

diakoniatyön kautta?
Voit ostaa lipun esim. kylpylään, uimahalliin, 
seikkailupuistoon, sisäaktiviteettipuistoon.

Lisätietoja: 
Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848 

tai Maija Sivula, p. 044 7453 853.

Kesäperhe- ja parkkikerho
ti 6.6., to 8.6., ti 13.6. ja to 15.6. klo 9.30–11.30 
seurakunnan Toimitalolla. Kesäistä oleilua ja puuhastelua 
pihalla ja sisällä. Kerhoon voivat osallistua kaikenikäiset. 
Tarjolla aamukahvit ja mehut. 

Lasten kesäkerho 
v. 2011–2014 syntyneille lapsille
ma 5.6., to 8.6., ma 12.6. ja to 15.6. klo 12.30–15 seurakunnan 
Toimitalolla. Mukaan tarvitset pienet eväät ja ulkoiluvaat-
teet. Mukaan mahtuu 17 ensimmäistä. Kerhot ovat ilmaisia. 

Arkisto / Elsi Salovaara

Musiikkitilaisuudet
Suvenjuhla to 8.6. klo 17–19.30, 
Myllyojan asukastupa, Jokivar-
renpolku 5. Klo 17 kahvitarjoilu, 

karkkiarvaus, arpoja ja 
tarjouslippuja Yr-

jänäisen puutar-
halle. Klo 17.30 

mahdollisuus 
tutustua Yrjä-
näisen piha-
piirissä opas-

tetusti Suo-
men kenttäty-

kistön ensimmäis-
ten laukausten muis-

tomerkkiin ja asekätkennän pur-
kautumisen alkupisteeseen. Klo 
18 puheita, runo- ja musiikkiesi-
tyksiä sekä yhteislauluja. 
Tule mieluusti  kävellen tai pyö-
rällä, koska parkkipaikkoja on ra-
joitetusti. Järj.: Myllyojan suur-
alueen yhteistyöryhmä, Yrjänäi-
sen puutarha, Hintan Martat, Tu-
van seniorisoittajat ja Oulujoen 
seurakunta.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanavaraus talou-
dellisissa asioissa maanantaisin 

ta – ja grilli kuumana. 

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimintaa:
Kirkonkylä: Su 11.6. klo 16 seu-

rat ry:llä Erkki Savela, Juhani Le-
pistö (myyjäiskolehti). Su 18.6. 
klo 16 seurat ry:llä Jukka Jaak-
kola, Jorma Vuorma. Salonpää: 
Su 11.6. klo 16 seurat ry:llä.

Oi kiitos, sa Luojani armollinen
-konsertti 

keskiviikkona 21.6. klo 19 kirkossa. 
Suomalaisia yksilauluja ja duettoja 

Annastiina ja Pertti Tahkola.
Säestys Markus Vaara. Ohjelma 5€.

Freeimages Freeimages / Jozsef Szoke

Ylikiimingin uuden 
seurakuntatalon siunaaminen 
ja valmistumisjuhla 
sunnuntaina 18.6. messun jälkeen. 

Tilaisuus alkaa klo 9.45 seppeleen laskulla Ylikiimingin kir-
kon sankarihautausmaalle. Juhlamessu klo 10 Ylikiimingin 
kirkossa. Messun toimittaa vt. kirkkoherra Antti Leskelä 
avustajineen, kappalainen Olavi Isokoski saarna, kanttori 
Leo Rahko johtaa musiikkia. Messun jälkeen lounas ja juh-
la uudessa seurakuntatalossa. Tervetuloa. 

Mahdolliset lahjoitukset pyydetään osoittamaan tilille 
FI 12 574140 2002 4233, OKOYFIHH, saaja: Oulun ev.lut 
seurakuntayhtymä, viesti: 367000-1192410050. 
Lahjoitus käytetään Ylikiimingin seurakuntapiirin
lapsi- ja diakoniatyön toimintaan.

klo 9–11, p. 040 7033 690. Muis-
sa asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään. 

Lapsille ja lapsiperheille
Lasten ja perheiden kesä: Kir-
kon Nallen reissaava perhe-
tupa: Avoinna perheille 10–14. 
Ohjelmassa mm. salaatinistu-

tusta, vohvelinpaistoa, askar-
telua, liikuntaa ja rukouspolku. 
Lastenohjaajat Merja ja Päi-
vi. Ei ilmoittautumista. Ti 13.6 
Heikkilänkankaan srk-koti, to 
15.6 Huonesuon srk-koti, ti 20.6 
Hintan srk-talo. Lämpimästi 
tervetuloa kaikkeen kesän toi-
mintaan!

Pop Up

 juhannushäät  

perjantaina 23.6. klo 18 

Turkansaaren kirkko.  

Lue juttu 

sivulta 18.

Juhannuksen ajan 
jumalanpalvelukset
Hartaus pe juhannusaatto 23.6. klo 17.30 Turkansaaren 
kirkko. Toimittaa Iida Glumof f, kanttori Leo Rahko.
Messu la juhannuspäivä 24.6. klo 10 Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Terttu Laaksonen, kanttori Sanna Leppäniemi. 
Messu la juhannuspäivä 24.6. klo 12 Turkansaaren kirkko. 
Toimittaa Terttu Laaksonen, kanttori Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus la juhannuspäivä 24.6. 12 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Iida Glumof f, kanttori Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus la juhannuspäivä 24.6. klo 10 
Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Iida Glumof f, 
kanttori Leo Rahko. 
Konfirmaatiomessu su 25.6. klo 10 Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, saarna Riitta Kentala, 
avustaa Jouni Heikinheimo, kanttori Sanna Leppäniemi. 
Konfirmaatio Oulujoki 1 rippikouluryhmä. 
Messu su 25.6. klo 12 Turkansaaren kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, kanttori Sanna Leppäniemi. 
Messu  su 25.6. klo 10 Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, kanttori Leo Rahko. 
Maakirkko  su 25.6. klo 13 Uuma, Ylikiiminki. 
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttori Leo Rahko. 

Kesäillan musiikkia
torstaina 15.6. klo 19 Yli-Iin kirkko. 

Virpi Räisänen, mezzosopraano, 
Virve Räisänen, piano. Vapaa pääsy.

Freeimages

Freeimages / Armin Hanisch

Jesse Kokko

23RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 18 |  8.6.2017

Arkisto / Raija Kurki

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
Viikkomessu ja papiksivihki-
misen 50 v. juhla to 8.6. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Viljo Juntunen ja saar-
naa Paavo Korteniemi, joiden 
pappisvihkimyksestä tasan 50 
vuotta, kanttori Raakel Pöyhtä-
ri. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu su 11.6. klo 
10, Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustavat Mer-
ja Ollila ja Petteri Tuulos, kant-
tori Raakel Pöyhtäri. Päiväkou-
lu 1 Tuira konfirmaatio.
Messu su 11.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttori Riit-
ta Ojala. 
Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Toimittaa Päivi Jussila, avusta-
vat Terhi-Liisa Sutinen ja Veijo 
Lohiniva, kanttori Anu Arvola-
Greus. Eko Pyhä Luukas 1 kon-
firmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Toimittaa Päivi Jussila, avusta-
vat Terhi-Liisa Sutinen ja Veijo 
Lohiniva, kanttori Anu Arvola-
Greus. Eko Pyhä Luukas 2 kon-
firmaatio. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 11.6. 
klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja, kanttori-
na Santeri Vuopohja. Kaksikieli-
nen pyhäkoulu lapsille messun 
aikana, kirkkokahvit.
Iltamessu su 11.6. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Anu Ojala, kantto-
ri Raakel Pöyhtäri. 
Viikkomessu ke 14.6. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu Ojala. 
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 
10, Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, avustavat Pekka 
Jarkko ja Petteri Tuulos, kant-
tori Raakel Pöyhtäri. Päiväkou-
lu Koskela 2 konfirmaatio. 
Messu su 18.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Pasi Kurikka, saarna Jukka Kää-
riäinen, kanttori Anna Kälkäjä. 
Kirkkokahvit. Nimikkölähetit 
Jukka ja Laura Kääriäinen vie-
railevat seurakunnassa.
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 
10, Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkkinen, 
avustavat Sanna Tervo, Alex 
Ylinärä ja Kaisa Rahko, kantto-
ri Anu Arvola-Greus, musiikki-
avustus Mikko Keskinen. Pate-
niemi/ Rajakylä 1 konfirmaatio.  
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkkinen, 
avustavat Sanna Tervo, Alex 
Ylinärä ja Kaisa Rahko, kantto-
ri Anu Arvola-Greus, musiikki-
avustus Mikko Keskinen. Pate-
niemi/ Rajakylä 2 konfirmaatio. 
Iltamessu su 18.6. klo 
18, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa 
Päivi Jussila, 
kanttori Raa-
kel Pöyhtäri. 
Viikkomes-
su ke 21.6. klo 
19, Tuiran kirk-
ko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos. 

Raamattua 
arkiaamuisin 
klo 8 Tuiran kirkossa
 
pe 9.6. Room. 16 
 
ma 12.6. Kol. 1-2
ti 13.6. Kol. 3-4
ke 14.6. Filemonille 1
to 15.6. Filippiläisille 1-2
pe 16.6. Filippiläisille 3-4 
 
ma 19.6. Ef. 1
ti 20.6. Ef. 2-3
ke 21.6. Ef. 4
to 22.6. Ef. 5

Ilmoittaudu lukijaksi!
www.oulunseurakun-
nat. fi/tuiran-seurakun-
ta/raamatunlukuhetket 
tai www.vapaaehtoistyo.
fi/oulu
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Lapsille ja lapsiperheille 
koko perheen retki 

Jukuparkiin Kalajoelle 
keskiviikkona 21.6. klo 9–19. 

Lähtö Tuiran kirkolta klo 9 ja paluu samaan paikkaan noin klo 
19. Menomatkalla pysähdymme hetkeksi Keramiikka Iso-Pah-
kalassa.  Retken hinta on 19,50€ / lähtijä. Hinta pitää sisällään 
linja-autokuljetuksen Jukuparkiin ja takaisin sekä vakuutuk-
sen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Jokainen perhe mak-
saa itse sisäänpääsymaksun, joka on 20 €/aikuinen ja yli 4v. lap-
si. Alle 4-vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi.  Retki toteutuu, 
jos lähtijöitä 30.  Mukaan voi ottaa omat eväät tai ostaa itse 
ruuat paikan päällä. Mukana retkellä ovat Tiina Huurre ja Anu 
Hannula varhaiskasvatuksesta.  Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set 11.6. mennessä:  www.oulunseurakunnat.fi. 

Urkukertomus 
maailman luomisesta 

ma 19.6. klo 18–18.30 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Urkukertomuksessa kuullaan raamatunkertomus maailman 
luomisesta. Kerronta tapahtuu urkumusiikin ja visuaalisen esi-
tyksen kautta. Kertomus kestää n. 20 minuuttia. Mukana to-
teutuksessa ovat urkuri Raakel Pöyhtäri ja varhaiskasvatuk-
sesta Tiina Huurre ja Anu Hannula. Vapaa pääsy!

Eläkeläisten leiri
ma–to 14.–17.8. Rokuan leirikeskuksessa.
Tule virkistäytymään, nauttimaan yhdessäolosta 
ja Rokuan kauniista luonnosta.
Leiri on tarkoitettu Tuiran seurakuntalaisille 
ja etusijalla ovat leirille ensi kertaa osallistuvat.
Leirin hinta 67 €, sisältää matkat, täyshoidon ja 
tapaturmavakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset:  5.–9.6. Päivi Moilaselle, p. 040 5747 064,
12.–16.6. Sirpa Vähäaho-Kuusistolle, p. 040 7235 880
Sähköisesti osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Kenian
 lähetystyön 

basaari 
lauantaina 10.6. klo 12

Pyhän Tuomaan 

kirkossa.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus ma klo 
9–11 p. 044 3161 412. 
Kohti kesää to 8.6. klo 17–19, 
Koskelan srk-koti. Kohti ke-

sää on avoin vertaistuki-
ryhmä. Illan teema-

na: Hiljaisuus ja le-
po hoitavat miel-

tä ja sielua – Pai-
kalla Tuiran seu-
rakunnan diako-
ni Heli Mattila. Li-

sätietoja: ryhmän 
vetäjä, diakoni He-

li Mattila, p. 040 5747 
145. Kunkin kerran alussa 

tarjolla myös pientä purtavaa. 
Ilta päättyy pieneen yhteiseen 
hartaushetkeen.

 
Aikuisille
Eläkeläisten kesäkerho ke 14.6. 
klo 13–14.30, Tuiran kirkko, Su-
vantosali. Hiljennymme hartau-
teen, kahvittelemme ja jutte-
lemme. Mukana diakoniatyön-
tekijä Sirpa Vähäaho-Kuusisto.
Eläkeläisten kesäkerho ke 21.6. 
klo 13–14.30, Koskelan srk-koti. 
Tule mukaan eläkeläisten kesä-
kerhoon viettämään päivähet-
ki kahvitellen ja keskustellen!  
Mukana diakoniatyöntekijä Sir-
pa Vähäaho-Kuusisto.
Kenian lähetystyön basaari 
la 10.6. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tapaamaan Satu ja 
Jorma Arkkilaa sekä kuulemaan 
tuoreita terveisiä Afrikasta. Ba-
saarilla myytävänä käsitöitä, ar-
poja sekä pientä purtavaa.

Nimikkolähetti tavattavissa
la 10.6. klo 12, Pyhän Tuomaan kirkko; 

Satu ja Jorma Arkkila
su 18.6. klo 10, Pyhän Luukkaan kappeli;

 Laura ja Jukka Kääriäinen
su 23.7. klo 10, Pyhän Luukkaan kappeli; 

Saara Kalaluka

Suomen Lähetysseura / Ari Koivulahti

Avoinna Tuiran kirkon eteisessä 
kirkon ollessa auki.

Itsepalvelu!

Tuotto lähetystyön hyväksi

Käsityöputiikki

Essu 
ja

Tossu

Juhannusjuhlan talkoot
pe 23.6. klo 15–21, Koskelan seurakuntakoti 
Tule tekemään yhdessä perinteinen juhannusjuhla. Sinua 
tarvitaan penkkien kantamisessa, kahvipöydän kattamises-
sa, kahvin keittämisessä, makkaran paistamisessa sekä mo-
nessa muussa asiassa.
Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua, riittää että tulet paikal-
le. Juhla alkaa klo 18, kahvittelu klo 19. Tervetuloa!

Nuotiolauluilta 
torstaina 15.6. klo 18, Koskelan srk-kodissa. 
Yhteislaulua ja makkaranpaistoa nuotiolla. Sateen sattuessa 
laulamme seurakuntasalissa. Laulattajana kanttori 
Anu Arvola-Greus. Iltahartaus pastori Jaakko Syynimaa.
Koskelan nuotiolauluillat kesällä vielä to 13.7. ja 10.8.

Tule viettämään kanssamme juhannusaattoa sekä 
saattamaan rovasti Pasi Kurikka eläkkeelle!

Ohjelmassa on musiikkia, lipunnosto sekä puheita. 
Seuroissa puhuvat kirkkoherra Niilo Pesonen, 
rovasti Pasi Kurikka sekä 
etiopialaisen Hosainan 
kuurojenkoulun vieraat.
Ohjelman jälkeen 
nautitaan juhlakahvit.

Myynnissä on lisäksi 
makkaraa, käsitöitä
ja arpoja lähetystyön 
hyväksi.

Juhannusjuhlat
perjantaina 23.6. klo 18 Koskelan seurakuntakodilla

Käsitöiden kesäkerho
tiiistaisin 13.6., 20.6. ja 27.6. klo 12–15 Tuiran kirkossa        

Tule tekemään uusia tuotteita käsityöputiikki 
Essu ja tossun tarpeisiin. Tai juttelemaan muuten vaan.

Käsityöputiikki auki kesäkuussa samaan aikaan. 
Käynti seurakunnan toimiston ovesta.

Arkisto / Minna Kolistaja
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Lastenpäivät on tarkoitettu 
7–10-vuotiaille oululaisille 
(2007–2010 syntyneille).
Lastenpäivät ovat joka 
arkipäivä 12.6.–13.7.2017 
välisenä aikana klo 10–15, 
paitsi juhannusaattona.
 

LASTENPÄIVÄTLASTENPÄIVÄT
2017

Ensimmäisen viikon olemme Kastellin kirkolla (Töllin-
tie 38), jonka jälkeen siirrymme Lämsänjärven kau-
punkileirikeskukseen (Hiihtomajantie 2).

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy 
muun muassa ohjattua toimintaa, 
leikkejä, askartelua, pelaamista 
sekä hartaushetkiä. Lapset saavat 
päivittäin lämpimän aterian. Toi-
minta on ilmaista.

Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat

Lisätietoa lapsi- ja perhetyönsihteeri  
Mari Jääskeläiseltä, mari.jaaskelainen@evl.fi

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Käsitöitä, puutöitä, kirjoja, 
lehtiä ja kortteja sekä kahvila 

Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.
Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 

p. 044 3161 720. 

Avoinna: ma–ti klo 10–14, 
to klo 14–18 neulekahvila ja pe klo 10–14.

Siipi on kesätauolla 10.6.–20.8.
www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 8.–22.6.2017

IN ENGLISH – KANSAINVÄLISYYS

Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi), Communion 
Service in English (sermon also in Finnish). su 11.6. 16.00 Pyhän 
Luukkaan kappeli Kansainvälisten ihmisten viikoittainen 
kokoontuminen. Weekly gathering for international people. 
Service on every Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen 
pyhäkoulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, cof fee 
fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa. 
Englanninkielinen kesähartaus joka sunnuntai 18.6.-
13.8. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Summer devotion in English every Sun from 18th of June
to 13th of August at 4 pm. in St. Luke’s Chapel.
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

NUORET AIKUISET JA OPISKELIJAT

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten 
kesätoimintaa voi 
seurata ja ilmoitella 
Facebookissa Ryhmässä 
”Kristitty kesä 2017”. Laita tänne rohkeasti pienet ja isot 
menovinkit! Liity ryhmään, jos haluat julkaista!

ERITYISDIAKONIA

KUULOVAMMAISTYÖ
viittomakielisten kesäilta to 8.6. ja to 22.6.  klo 17, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus, Hietasaarentie 19. Yhteistä puuhaa, leikkejä, 
pelejä, kahvia ja hartaus ulkona sään salliessa.
Tuiran seurakunnan järjestämä juhannusjuhla pe 23.6. klo 18, 
Koskelan srk-koti, Koskelantie 86. Viittomakielisille tulkkaus.

KESÄMUSIIKKIA KIRKOISSA 2017

KESÄKUU
Ave Maria -konsertti 
pe 9.6. klo 19 Karjasillan kirkossa. Heikki Rainio, tenori ja 
Kalevi Kiviniemi, urut,  sekä Kirsi-Maria Perkkiö, maalaukset. 
Ohjelma 15 €.
Kesäillan sävelhartaus – Sibeliusta ja ranskalaisia virtuooseja
ke 14.6. klo 19 Kiimingin  srk-keskuksessa. Elias Niemelä, urut.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.
Nuotiolauluilta  – Yhteislaulutilaisuus 
to 15.6. klo 18 Koskelan seurakuntakodin nuotiolla  
(sateen sattuessa sisätiloissa). Kanttori Anu Arvola-Greus.
Kesäillan musiikkia 
to 15.6. klo 19 Yli-Iin kirkossa. 
Virpi Räisänen, mezzosopraano ja Virve Räisänen, piano.
”Oi kiitos, sa Luojani armollinen” 
ke 21.6. klo 19 Oulunsalon kirkossa. Annastiina ja Pertti Tahkola,
 laulu, Markus Vaara, piano. Ohjelma 5 €
”Soi kunniaksi Luojan!” 
to 22.6. klo 20 Haukiputaan srk-keskuksessa. Juhani Alakärppä, 
baritoni ja Juho Alakärppä, piano. Ohjelma 5 €.
Kesäillan musiikkia 
to 29.6. klo 19 Oulujoen kirkossa. Anu Kunnari, laulu ja 
Natalia Murzina, piano.
”Soi kunniaksi Luojan!” 
to 29.6. klo 20 Haukiputaan kirkossa. Kairos-yhtye. Ohjelma 5 €.

HEINÄKUU
Kesäkonsertti – Ferenc Liszt’n  suurimpia urkuteoksia
ti 4.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa.
Péter Marosvári, urut. Ohjelma 7 €
Kesäillan musiikkia 
ke 5.7. klo 19 Yli-Iin kirkossa.
Briitta Jurmu, laulu ja Sanna Leppäniemi, piano ja urut.
Kauneimmat Kesälaulut –yhteislaulutilaisuus
to 6.7. klo 19 Oulunsalon kirkossa.
kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Kesäillan musiikkia – Kauneimmat hengelliset laulut
to 6.7. klo 20 Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Hohde-kuoro.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 6.7. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
Arttu Nevala, piano ja Liisa Smolander, piano. Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti
ti 11.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa.
Stefan Kießling, urut. Ohjelma 7 €.
Nuotiolauluilta – yhteislaulutilaisuus
to 13.7. klo 18 Koskelan seurakuntakodin nuotiolla 
(sateen sattuessa sisätiloissa).
Kesäillan musiikkia
to 13.7. klo 19 Oulujoen kirkossa.
Briitta Jurmu, laulu ja Sanna Leppäniemi, piano ja urut.
Kesäillan musiikkia
to 13.7. klo 20 Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Hannu Alasaarela, piano.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 13.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Tiinaliisa Typpö, sello ja Elias Niemelä, urut. Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti
ti 18.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa. 
Péter Kövári, urut ja Vaskikvartetti Owla. Ohjelma 7 €.
Lauluja valoksi ja voimaksi -konsertti
ke 19.7. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa.
Hanna Ekola, laulu ja Virpi Salo, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 20.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Vaskikvartetti Owla. Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti – Kuoromusiikkia
ma 24.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa.
Marquette Choral Society -kuoro USA:sta. Ohjelma 7 €.
Kesäillan musiikkia
to 27.7. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Sirkka Rautakoski, laulu ja Laura Rahko, piano.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 27.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Tove Åman, sopraano ja Christian Ahlskog, urut. Ohjelma 5 €.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Domista

saat lainata 

vihkipuvun 

ilmaiseksi!

Kuvaa kirkko!
Osallistu Oulujoen kirkon 

valokuvauskilpailuun
Kaatosade, aikaisen aamun valo, kesäyön hämy... Ota kesän 
aikana kuva kauniista Oulujoen puukirkosta! Lähetä meille 
ottamasi valokuva ja osallistu kilpailuun! Raadin valitsemat 
kolme parasta valokuvaa palkitaan 200 euron, 150 euron ja 
100 euron lahjakorteilla oululaiseen Digitarvikkeeseen. Ku-
via voi ladata kilpailuun 31.8.2017 asti.
Oulujoen seurakunta järjestää valokuvakilpailun, jossa ha-
lutaan kuvia Oulujoen upeasta puujuugendkirkosta. Kuvas-
sa tulee näkyä Oulujoen kirkko tai osia siitä, kuva voi olla kir-
kon sisältä tai ulkoa. Kilpailu on avoin kaikille. 
Kuvan tulee olla otettu 1.1.2016–31.8.2017 välillä. Siis jos pöy-
tälaatikossa tai muistikortilla odottaa jo valmiiksi upea otos, 
silläkin voi osallistua kilpailuun.
Voittajan valitsee raati, jonka jäseninä ovat Pohjoisen valo-
kuvaskeskuksen toiminnanjohtaja Alla Räisänen, arkkiteh-
tuurivalokuvaaja llpo Okkonen, pastori Satu Kreivi-Palosaa-
ri, valokuvaaja ja tiedottaja Sanna Krook sekä diakoniatyön-
tekijä Anu Fedotof f. 
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvan sähköpostilla 
osoitteeseen oulujoki.diakonia@evl.fi 31.8.2017 mennessä. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi.
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Lastenpäivät on tarkoitettu 
7–10-vuotiaille oululaisille 
(2007–2010 syntyneille).
Lastenpäivät ovat joka 
arkipäivä 12.6.–13.7.2017 
välisenä aikana klo 10–15, 
paitsi juhannusaattona.
 

LASTENPÄIVÄT
2017

Ensimmäisen viikon olemme Kastellin kirkolla (Töllin-
tie 38), jonka jälkeen siirrymme Lämsänjärven kau-
punkileirikeskukseen (Hiihtomajantie 2).

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy 
muun muassa ohjattua toimintaa, 
leikkejä, askartelua, pelaamista 
sekä hartaushetkiä. Lapset saavat 
päivittäin lämpimän aterian. Toi-
minta on ilmaista.

Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat

Lisätietoa lapsi- ja perhetyönsihteeri  
Mari Jääskeläiseltä, mari.jaaskelainen@evl.fi

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Käsitöitä, puutöitä, kirjoja, 
lehtiä ja kortteja sekä kahvila 

Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.
Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 

p. 044 3161 720. 

Avoinna: ma–ti klo 10–14, 
to klo 14–18 neulekahvila ja pe klo 10–14.

Siipi on kesätauolla 10.6.–20.8.
www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 8.–22.6.2017

IN ENGLISH – KANSAINVÄLISYYS

Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi), Communion 
Service in English (sermon also in Finnish). su 11.6. 16.00 Pyhän 
Luukkaan kappeli Kansainvälisten ihmisten viikoittainen 
kokoontuminen. Weekly gathering for international people. 
Service on every Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen 
pyhäkoulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, cof fee 
fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa. 
Englanninkielinen kesähartaus joka sunnuntai 18.6.-
13.8. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Summer devotion in English every Sun from 18th of June
to 13th of August at 4 pm. in St. Luke’s Chapel.
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

NUORET AIKUISET JA OPISKELIJAT

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten 
kesätoimintaa voi 
seurata ja ilmoitella 
Facebookissa Ryhmässä 
”Kristitty kesä 2017”. Laita tänne rohkeasti pienet ja isot 
menovinkit! Liity ryhmään, jos haluat julkaista!

ERITYISDIAKONIA

KUULOVAMMAISTYÖ
viittomakielisten kesäilta to 8.6. ja to 22.6.  klo 17, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus, Hietasaarentie 19. Yhteistä puuhaa, leikkejä, 
pelejä, kahvia ja hartaus ulkona sään salliessa.
Tuiran seurakunnan järjestämä juhannusjuhla pe 23.6. klo 18, 
Koskelan srk-koti, Koskelantie 86. Viittomakielisille tulkkaus.

KESÄMUSIIKKIA KIRKOISSA 2017

KESÄKUU
Ave Maria -konsertti 
pe 9.6. klo 19 Karjasillan kirkossa. Heikki Rainio, tenori ja 
Kalevi Kiviniemi, urut,  sekä Kirsi-Maria Perkkiö, maalaukset. 
Ohjelma 15 €.
Kesäillan sävelhartaus – Sibeliusta ja ranskalaisia virtuooseja
ke 14.6. klo 19 Kiimingin  srk-keskuksessa. Elias Niemelä, urut.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.
Nuotiolauluilta  – Yhteislaulutilaisuus 
to 15.6. klo 18 Koskelan seurakuntakodin nuotiolla  
(sateen sattuessa sisätiloissa). Kanttori Anu Arvola-Greus.
Kesäillan musiikkia 
to 15.6. klo 19 Yli-Iin kirkossa. 
Virpi Räisänen, mezzosopraano ja Virve Räisänen, piano.
”Oi kiitos, sa Luojani armollinen” 
ke 21.6. klo 19 Oulunsalon kirkossa. Annastiina ja Pertti Tahkola,
 laulu, Markus Vaara, piano. Ohjelma 5 €
”Soi kunniaksi Luojan!” 
to 22.6. klo 20 Haukiputaan srk-keskuksessa. Juhani Alakärppä, 
baritoni ja Juho Alakärppä, piano. Ohjelma 5 €.
Kesäillan musiikkia 
to 29.6. klo 19 Oulujoen kirkossa. Anu Kunnari, laulu ja 
Natalia Murzina, piano.
”Soi kunniaksi Luojan!” 
to 29.6. klo 20 Haukiputaan kirkossa. Kairos-yhtye. Ohjelma 5 €.

HEINÄKUU
Kesäkonsertti – Ferenc Liszt’n  suurimpia urkuteoksia
ti 4.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa.
Péter Marosvári, urut. Ohjelma 7 €
Kesäillan musiikkia 
ke 5.7. klo 19 Yli-Iin kirkossa.
Briitta Jurmu, laulu ja Sanna Leppäniemi, piano ja urut.
Kauneimmat Kesälaulut –yhteislaulutilaisuus
to 6.7. klo 19 Oulunsalon kirkossa.
kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Kesäillan musiikkia – Kauneimmat hengelliset laulut
to 6.7. klo 20 Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Hohde-kuoro.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 6.7. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
Arttu Nevala, piano ja Liisa Smolander, piano. Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti
ti 11.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa.
Stefan Kießling, urut. Ohjelma 7 €.
Nuotiolauluilta – yhteislaulutilaisuus
to 13.7. klo 18 Koskelan seurakuntakodin nuotiolla 
(sateen sattuessa sisätiloissa).
Kesäillan musiikkia
to 13.7. klo 19 Oulujoen kirkossa.
Briitta Jurmu, laulu ja Sanna Leppäniemi, piano ja urut.
Kesäillan musiikkia
to 13.7. klo 20 Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Hannu Alasaarela, piano.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 13.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Tiinaliisa Typpö, sello ja Elias Niemelä, urut. Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti
ti 18.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa. 
Péter Kövári, urut ja Vaskikvartetti Owla. Ohjelma 7 €.
Lauluja valoksi ja voimaksi -konsertti
ke 19.7. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa.
Hanna Ekola, laulu ja Virpi Salo, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 20.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Vaskikvartetti Owla. Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti – Kuoromusiikkia
ma 24.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa.
Marquette Choral Society -kuoro USA:sta. Ohjelma 7 €.
Kesäillan musiikkia
to 27.7. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Sirkka Rautakoski, laulu ja Laura Rahko, piano.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 27.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Tove Åman, sopraano ja Christian Ahlskog, urut. Ohjelma 5 €.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Domista

saat lainata 

vihkipuvun 

ilmaiseksi!

Kuvaa kirkko!
Osallistu Oulujoen kirkon 

valokuvauskilpailuun
Kaatosade, aikaisen aamun valo, kesäyön hämy... Ota kesän 
aikana kuva kauniista Oulujoen puukirkosta! Lähetä meille 
ottamasi valokuva ja osallistu kilpailuun! Raadin valitsemat 
kolme parasta valokuvaa palkitaan 200 euron, 150 euron ja 
100 euron lahjakorteilla oululaiseen Digitarvikkeeseen. Ku-
via voi ladata kilpailuun 31.8.2017 asti.
Oulujoen seurakunta järjestää valokuvakilpailun, jossa ha-
lutaan kuvia Oulujoen upeasta puujuugendkirkosta. Kuvas-
sa tulee näkyä Oulujoen kirkko tai osia siitä, kuva voi olla kir-
kon sisältä tai ulkoa. Kilpailu on avoin kaikille. 
Kuvan tulee olla otettu 1.1.2016–31.8.2017 välillä. Siis jos pöy-
tälaatikossa tai muistikortilla odottaa jo valmiiksi upea otos, 
silläkin voi osallistua kilpailuun.
Voittajan valitsee raati, jonka jäseninä ovat Pohjoisen valo-
kuvaskeskuksen toiminnanjohtaja Alla Räisänen, arkkiteh-
tuurivalokuvaaja llpo Okkonen, pastori Satu Kreivi-Palosaa-
ri, valokuvaaja ja tiedottaja Sanna Krook sekä diakoniatyön-
tekijä Anu Fedotof f. 
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvan sähköpostilla 
osoitteeseen oulujoki.diakonia@evl.fi 31.8.2017 mennessä. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi.
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Kastettu: 
Lennu Olavi Heikka, 
Julius Ari Oliver Hintsala, 
Alvar Eliel Kukkala,  
Wiljami Akseli Johannes 
Liedes, 
Saku Eljas Juhani 
Parviainen

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 seurakunnan 
perhetyö
Muhoksen seurakunnan 
varhaiskasvatus

MUHOS |  www.muhoksenseurakunta.fi/

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vt. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vs. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

Hartaus to 8.6. klo 14 Helmin 
kodissa, Jouni Heikkinen.
Suomalaisia suvisävelmiä 
-konsertti la 10.6. klo 18 kirkos-
sa. 
Hartaus ti 13.6. klo 13 Päiväkes-
kuksessa. 
Hartaus ti 13.6. klo 13 Muhok-
sen palvelukodissa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ke 14.6. klo 13.30 Lau-
rinkodissa ja klo 14 Matinkodis-
sa, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 15.6. klo 13.30 Espe-
rin Orvokkikodissa, Jouni 
Heikkinen.
Lähetysystä-
vien lauluil-
ta ja makka-
ranpaistoa 
ti 20.6. klo 
18 Laitasaa-
ren rukous-
huoneella, An-
ja Hämäläinen, 
Jouni Heikkinen. 
Hartaus ke 21.6. klo 13 Päi-
väkeskuksessa teemalla Laula 
kanssamme, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 22.6. klo 13 Päivä-
keskuksessa teemalla Laula 

kanssamme, Jouni Riipinen.
Kansanlaulukirkko to 22.6. klo 
13 Mikevan palvelukodeissa, 
Jouni Heikkinen, Tuomo Rahko.
Ruokakassien jakelu vähäva-

raisille maanantaisin klo 
10–11 seurakuntata-

lon alakerrassa.
Nuoret / rippi-
koulut: Päivä-
rippikoulun op-
pitunnit pe 9.6. 

saakka päivittäin 
klo 9–15 Koorti-

lassa ja konfirmaa-
tio su 11.6. klo 10 kirkos-

sa. Kesä I-rippikoulun päivä-
jakso 7.–9.6. klo 9–14 srk-talos-
sa ja leirijakso 11.–16.6. Koorti-
lassa, konfirmaatio su 18.6. klo 
10 kirkossa. Kesä II-rippikoulun 

Sanajumalanpalvelus su 
11.6. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Pentti Korkiakoski. 
Messu su 11.6. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Pentti Korkiakoski. 
Vuoden 1967 rippikoululaisten 
kirkkopyhä. Ruokailu ja 
”rippikoulutapaaminen” srk-
talolla.
Konfirmaatiomessu su 18.6. 
klo 12 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski. 
Avustaa Mikko Haltsonen ja 
Johanna Rantala.

Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, saarnaa Rainer 
Väänänen, kanttorina Ossi 
Kajava
Konfirmaatiomessu su 18.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, avustaa 
Rainer Väänänen, kanttorina 
Hannaleena Ristolainen.

Yhteisvastuukeräys Tyrnävällä 
tuotti tänä vuonna 6 492 €. Läm-
min kiitos kaikille lista- ja lipas-
kerääjille, talkoolaisille ja lah-
joittajille.
Elintarvikkeiden jako ja puu-

rotarjoilu vähävaraisille tyr-
näväläisille maanantaisin klo 
8.30–9.30 Pömilässä. Elintarvik-
keita jaetaan niin kauan kun kas-
seja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: Har-

Kastettu: 
Valtteri Alvari Mustakangas, 
Konsta Alvar Juhani 
Vääräniemi
Vihitty: 
Markus Tapio Ervasti ja 
Sini Marianna Kiviahde
Kuollut: 
Jenni Rauha Jakonen s. 
Nykänen 85, 
Eino Kalevi Huovinen 85, 
Kaino Kaarina Säntti s. 
Mäkinen 84, 
Tyyne Lehtola s. 
Hartikainen 92

Tiekirkko. 

Muhoksen kirkko on 

avoinna 5.6.–11.8.2017 

ma–pe klo 12–18, 

jolloin paikalla on 

kirkon esittelijä. 
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Sanna Krook

Iltapäivän 
musiikkihetki 
torstaina 15.6. ja 22.6. 
klo 15 Tyrnävän kirkossa. 

Kirkonesittelijä 
Riikka Lumiaho soittaa 
sisarustensa kanssa.

Retki 
Tampereelle
8.–10.8. 
Tutustumme Tampereen 
Tuomiokirkkoon, Orto-
doksikirkkoon sekä Lau-
kon kartanoon. Yövym-
me Scandic Tampere Ci-
ty- hotellissa. Matkan hin-
ta 250€ (Muhoksen evl.lut. 
srk:n jäsen) / 280€ (muut). 
Mukaan mahtuu 35 henki-
löä  ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Sitovat ilmoit-
tautumiset 21.6. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon 
p. 08 533 1284. Lisätietoja 
voi kysellä Leena Leskeläl-
tä, p. 040 5470 785.

Kesäinen
lauluilta

tiistaina 20.6. klo 18
Laitasaaren 

Rukoushuoneella 
(Rantatie 190).

Kahvitarjoilu!
Makkaranpaistoa!

Tervetuloa!
Muhoksen seurakunta 

/ lähetys

päiväjakso 19.–21.6. klo 9–14 
srk-talossa. 
Laitasaaren rukoushuone: Aa-
murukous maanantaisin klo 
6.30. Kesäinen lauluilta ti 20.6. 
klo 18. 
Muhoksen rauhanyhdistys: To 

8.6. klo 18.30 nuotioilta Jenna ja 
Kerkko Hopposella. Su 11.6. klo 
17 laulutuokio ja seurat ry:llä. 
Su 18.6. klo 17 seurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 9.6. klo 19 aikuisten ilta Koor-
tilassa. 

Suomalaisia suvisävelmiä -konsertti 
lauantaina 10.6. klo 18 Muhoksen kirkossa. 
Kaisa Ranta, sopraano, Johanna Kiviharju, huilu, 
Juho Nissi, sello, Outi Rahko, piano. 
Ohjelmamaksu 15 €, ohjelmia ennakkoon kunnanvirastolta 
sekä tuntia ennen kirkon ovelta. Tervetuloa!    
 

Muhoksen kunta ja seurakunta

Arkisto

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Flickr / Anni Vartola

Kaiken kansan 
seurakuntaretki Kuhmoon 30.–31.8.

Tutustumiskohteita mm. Sotkamossa Huovishuone, 
Kuhmossa talvisotamuseo, Juminkeko (Karjalaisen 
kulttuurin keskus) ja Lentiiran kirkko. Yövymme 
Kuhmossa Hotelli Kalevalassa 2 h huoneissa.

Hinnat: Aikuiset 100 €, lapset 4-12 v. 50 €,  alle 4 v. ilmaiseksi
Hinnat sisältävät matkat, majoituksen, sisäänpääsymaksut, 
2 lämmintä ateriaa sekä aamu- ja iltapalan.

Ilmoittautumiset 28.7. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 044 7372 610. Lisätietoja: Riitta Pesonen, p. 044 7372 630 
tai Salme Kinnunen, p. 044 7372 631. Ilmoittautuneille lähe-
tetään retkikirje ja lasku elokuun alussa.

taus su 11.6. klo 14.30 Villa Tyr-
nissä. Seurat su 11.6. ja 18.6. klo 
16 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: Seurat 
su 11.6. klo 16 Murron rukous-
huoneella ja su 18.6. klo 16 ry:llä.

JUUSTOKEITTOMYYJÄISET
Keskiviikkona 21.6. klo 10 alkaen
Tyrnävän srk-talolla.
Keiton hinta 8 €/litra.  Enintään 
2 litraa/talous,  ei ennakkovarauksia!
Keitto valmiiksi 1 l astioissa, 
ei omia astioita.

Tuotto Tyrnävän seurakunnan lähetystyölle.

Kesäkonsertti 
Suven sävelin

torstaina 15.6. klo 19 Tyrnävän srk-talolla. 

Naiskuoro Kaarna. 
Johtaa Riitta Ojala, piano.  
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Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 9–15, 
ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Sanna Mettovaara
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Kesäseurat ti 13.6. klo 18 Ee-
va Hyvösellä, Viitastentie 1134, 
Pulkkila. Mukana nimikkolähe-
tit Martti, Jorma ja Satu Arkkila.
Ehtoollishartaus ke 14.6. klo 13 
Pohjantähdessä.
Naistenpiiri ma 19.6. klo 18 Piip-
polan srk-kodissa.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
21.6. klo 19 Pulkkilan seurakun-
tatalossa. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: Nuo-
tioilta pe 9.6. klo 19 ry:llä. Te-
ro Väisänen. Seurat su 11.6. klo 

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
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
Vs. seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191
Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171
Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669
Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista

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

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 
Vt. kanttori 
Timo Ustjugov 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382
Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Kastettu: 
Aino Lyydia Tölli (Pyhäntä),  
Iiris Anneli Huhtala 
(Pyhäntä)

Vihitty: 
Joni Petteri Kivipelto ja 
Meeri Aulikki Myllykangas 
(Pulkkila)

Kuollut: 
Mikko Fredrik Lundberg 89 
(Piippola), 
Hilda Maria Aamuvuori e. 
Hinttaniemi 88 (Pulkkila), 
Eeva Liisa Ågren s. Haataja 
88 (Pyhäntä), 
Maire Sofia Savilampi 64 
(Rantsila)

Kastettu: 
Leo Gabriel Ahola, 
Moona Matilda Ahola, 
Mikael Eino Eemeli 
Holopainen, Janna Sofia 
Aleksandra Karjalainen, 
Lilja Matilda Kääntä, 
Karlos Siimoni Laurila, 
Noeli Toivo 
Tuomaksenpoika 
Merkkiniemi, 
Tuomas Juho Salmela, 
Anton Iisak Väisänen
Avioliittoon vihitty: 
Petra Elisabet Männikkö ja 
Matti Uolevi Väisänen
Kuollut: 
Tuula Sisko Tellervo 
Tarvainen 69,
Paavo Artturi Vesala 77

Esikoiset ry:n seurat su 11.6. klo 
14 seurakuntatalolla.
Tupoksen kesäkahvila ke 14.6. 
klo 10 Vanamon Olohuonees-
sa. Kesäkahvilassa tutustutaan 
uusiin ihmisiin, kahvitellaan, 
jutustellaan, leikitään ja viete-
tään mukavaa aikaa yhdessä. 
Mukana seurakunnan eri työn-
tekijöitä. Tervetuloa! 
Tupoksen kesäkahvila ke 21.6. 
klo 10 Vanamon Olohuoneessa.
Partio: Ke 14.6. päivystys par-
tiotoimistossa klo 16–17. Hami-
nan vaellusryhmät Kotikololla 
ja Pökkelö-leiriläiset seurakun-
tatalolla klo 17–18. Haminan 
vaellusryhmien luotsit Kotiko-
lolla ja Pökkelön johtajat seura-
kuntatalolla klo 18–19. Hamina 
johtoryhmä partiotoimistossa 
klo 19–20. Limingan Partiotyön 
Tuki ry vuosikokous 15.6. klo 19 
seurakuntatalolla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja sään-
tömuutos.
Rauhanyhdistys: Su 11.6. klo 14 
seurat Joutsenkodilla sekä klo 
16 ja 17 seurat ry:llä. Su 18.6. klo 
14 seurat Niittypirtin palvelu-
talolla sekä klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä. Su 25.6. klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä.

Messu su 11.6. klo 10 
kirkossa. Toimittaa ja saarnaa 
Ilkka Tornberg, avustava 
pappi Maisa Hautamäki, 
kanttorina Mika Kotkaranta, 
jumalanpalvelusryhmä 
Rauhanyhdistys.
Kaikenikäisten 
kesäkirkko to 15.6. klo 13.30 
seurakuntatalon pihalla 
tai sateen sattuessa sisällä. 
Puolen tunnin kirkkohetken 
toimittaa Aino Pieskä, Ari 
Natunen ja kesäkerhon lapset. 
Konfirmaatiomessu la 17.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa ja 
saarnaa Aino Pieskä. Kesän 
1A-ryhmä.
Konfirmaatiomessu su 18.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Olli Seikkula, avustamassa 
Jessica Kangastie ja 
isoset. Kesän 1B-ryhmän 
konfirmaatio. Messun jälkeen 
ei kirkkokahveja. 

Sanajumalanpalvelus 
su 11.6 klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttori Timo Ustjugov.
Konfirmaatiomessu 
su 18.6 klo 10. Toimittaa 
Timo Juntunen, kanttori 
Timo Ustjugov, avustaa 
Marja Rantasuomela. 
Rippikoululaiset kirkolle 
klo 9.30.
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Kastettu: 
Leo Gabriel Ahola, 

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Tupoksen kesäkahvila
Vanamon olohuoneessa 2. krs.
Kesä- ja heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10–12.

Aloitus keskiviikkona 14.6. klo 10.
Mukana seurakunnan eri työntekijöitä.  
Kahvia ja keskustelua vapaaseen tahtiin.
Mukaan kutsutaan kaiken ikäisiä vauvasta vaariin!

Järj. Limingan seurakunta, perhetyö

Lähetystyön
JUHANNUSJUUSTOA 

saatavana
Ennakkovaraukset ma 12.6. klo 9–15 

p. 040 7520 085.Hinta 8 € / litra.

Myytävänä myös kuivakakkuja sekä pikkurieskoja.
Nouto ke 21.6. klo 17–18 Limingan seurakuntatalolta.

Kirkko on kesäaikaan 
avoinna 26.6 –30.7. 

sunnuntaisin klo 11–15. 
Arkisin kirkon esittelyt 

tilauksesta ryhmille, 
yhteydenotot 

työntekijöihin.

Rauhanyhdistyksen seurat su 
18.6 klo 14.30, Salli ja Reima Kiu-
ru, Ketokuja 26.
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Viikolla 23 eli 5.–9.6 viraston 
ovet ovat suljettuina, mutta 
puhelimitse meidät tavoittaa 
koko viikon ajan, soita p. 044 
7750 600. Lisäksi virasto suljet-
tuna ke 21.6.
Rippileiri Taivalkoskella 5.–9.6. 
Heti leiriltä paluun jälkeen per-
jantaina iltapäivällä pidämme 
konfirmaatioharjoitukset kir-
kossa. Konfirmaatiomes-
su on su 11.6. klo 12 
ja sinne ovat kaik-
ki tervetulleita!
Lasten kerho-
toiminta kesä-
lomalla. 
Hartaushetki 
Lumilyhdyssä ke 
14.6. klo 14.
Lasten kesäleiritoi-
mintaan on mahdolli-
suus osallistua Kellonkartanon 
lasten ja nuorten kesäleireillä. 
Ks. ilmoitus.
Rauhanyhdistys: Su 11.6. klo 
17 seurat ja laulutuokio ry:llä. 
Pe 14.6. klo 19 nuotioiltaseurat 
ry:llä.

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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

12 ry:llä. Pasi Peltokorpi ja Pek-
ka Mehtälä. Nuotioilta pe 16.6. 
klo 19 ry:llä. Suviseurateema, 
Tuomo Koivukangas. Pulkki-
la: Seurat su 11.6. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 18.6. klo 13 Koivuleh-
dossa ja klo 14 ry:llä. Arto Töl-

li. Pyhäntä: Hartaus su 11.6. klo 
12.30 Nestorissa. Seurat su 11.6. 
klo 16 ry:llä. Tuomo Niemelä ja 
Veli Tuomivaara. Seurat su 18.6. 
klo 16 ry:llä. Rantsila: Kesäseu-
rat la 10.6. klo 18.30 sekä su 11.6. 
klo 12.30 ja 18.30 ry:llä. 

Sanajumalanpalvelus su 11.6. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 11.6. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Paula Petäjäjärvi , kanttorina Arja Leinonen.
Iltakirkko su 11.6. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Ilkka Lehto, kanttorina Jaakko Tyni.
             Sanajumalanpalvelus su 18.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa.
Liturgi Hanna Vapaavuori, saarna Päivi ja Ilkka Repo, 
kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
seurakuntatalossa. 
Sanajumalanpalvelus su 18.6. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Arja Leinonen.

= Jumalanpalvelusta 
voi seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa 
www.siikalatvan-
seurakunta.fi.

Kuollut: 
Toivo Pekka Haverinen 84

Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, 
tiimi ja lauluryhmä avustaa.  
Sanajumalanpalvelus su 18.6. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Olavi Palovaara, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Jumalanpalvelukset

Juustokeittomyyjäiset
Myyntipäivä to 22.6. klo 10–12

Kestilän, Pulkkilan, Pyhännän ja Rantsilan 
seurakuntataloissa. 

8 € / litra, tuotot lähetystyön hyväksi.

Keittovaraukset viimeistään ma 19.6.
∙ Kestilä: Elvi Puurunen, p. 040 7765 827
∙ Pulkkila: Sinikka Kärki, p. 040 7669 529

∙ Pyhäntä: Eija Niilekselä, p. 040 5092 390
∙ Rantsila: Pirjo Kesälä, p. 040 7436 670 tai 

Anita Oja, p. 040 8384 743

Kirkko avoinna Hailuodon 
kesäkauden avajaispäivänä 

lauantaina 10.6. klo 11–15. 

Musiikkia, kirkon historian esittelyä. 

Myyntipöydillä kortteja, kirjoja ja käsitöitä 
seurakunnan työn hyväksi. 

Konfirmaatio-
messu 

on su 11.6. klo 12 
ja sinne ovat kaikki 

tervetulleita!
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Arkisto

Freeimages

Wikipedia

Lasten 
kesäleiritoimintaan 

on mahdollisuus osallistua 
Kellonkartanon lasten ja nuorten kesäleireillä. 

Leireistä tarkempaa tietoa kuntatiedotteesta,
seurakunnan ilmoitustaululta tai 
vaikkapa Mikolta, p. 044 3726 955, 

mikkosakarikarjalainen@gmail.com. 

Lumijoen seurakunta ei ole näitä leirejä
järjestämässä, mutta tukee 

osallistumista leireille.

Maakirkot
 sunnuntaina 25.6.

klo 13 Järvikylässä, Saarella,
Saarentie 100.

Kirkkokahvit museoyhdistyksen hyväksi.
 

klo 16 Sipolassa, vanhan kirkon muistomerkillä.
Parkkeeraus Elli ja Teuvo Punkerin pihamaalla,

Punkerintie 4.
Kirkkokahvit kylätalossa.

Johanna Hietala

Ilmoittautumiset 
syksyn päiväkerhoihin
ajalla 8.6.–10.9.  osoitteessa 

siikalatvanseurakunta.fi.

> info ja asiointi > ilmoittautumiset

Kerhot alkavat syyskuussa, 

ilmoittautuneisiin olemme 

yhteydessä syksyllä.

Alttarikukkia 
saa mieluusti tuoda 

omilta pihoilta kesäajan 
jumalanpalveluksiin. 

Vuoron varaus suntiolta.

Johanna H
ietala

Pixabay

Arkisto / Pekka Helin

Arkisto / Satu Lapinlampi
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Viikolla 23 eli 5.–9.6 viraston 
ovet ovat suljettuina, mutta 
puhelimitse meidät tavoittaa 
koko viikon ajan, soita p. 044 
7750 600. Lisäksi virasto suljet-
tuna ke 21.6.
Rippileiri Taivalkoskella 5.–9.6. 
Heti leiriltä paluun jälkeen per-
jantaina iltapäivällä pidämme 
konfirmaatioharjoitukset kir-
kossa. Konfirmaatiomes-
su on su 11.6. klo 12 
ja sinne ovat kaik-
ki tervetulleita!
Lasten kerho-
toiminta kesä-
lomalla. 
Hartaushetki 
Lumilyhdyssä ke 
14.6. klo 14.
Lasten kesäleiritoi-
mintaan on mahdolli-
suus osallistua Kellonkartanon 
lasten ja nuorten kesäleireillä. 
Ks. ilmoitus.
Rauhanyhdistys: Su 11.6. klo 
17 seurat ja laulutuokio ry:llä. 
Pe 14.6. klo 19 nuotioiltaseurat 
ry:llä.

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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

12 ry:llä. Pasi Peltokorpi ja Pek-
ka Mehtälä. Nuotioilta pe 16.6. 
klo 19 ry:llä. Suviseurateema, 
Tuomo Koivukangas. Pulkki-
la: Seurat su 11.6. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 18.6. klo 13 Koivuleh-
dossa ja klo 14 ry:llä. Arto Töl-

li. Pyhäntä: Hartaus su 11.6. klo 
12.30 Nestorissa. Seurat su 11.6. 
klo 16 ry:llä. Tuomo Niemelä ja 
Veli Tuomivaara. Seurat su 18.6. 
klo 16 ry:llä. Rantsila: Kesäseu-
rat la 10.6. klo 18.30 sekä su 11.6. 
klo 12.30 ja 18.30 ry:llä. 

Sanajumalanpalvelus su 11.6. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 11.6. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Paula Petäjäjärvi , kanttorina Arja Leinonen.
Iltakirkko su 11.6. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Ilkka Lehto, kanttorina Jaakko Tyni.
             Sanajumalanpalvelus su 18.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa.
Liturgi Hanna Vapaavuori, saarna Päivi ja Ilkka Repo, 
kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
seurakuntatalossa. 
Sanajumalanpalvelus su 18.6. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Arja Leinonen.

= Jumalanpalvelusta 
voi seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa 
www.siikalatvan-
seurakunta.fi.

Kuollut: 
Toivo Pekka Haverinen 84

Konfirmaatiomessu su 11.6. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, 
tiimi ja lauluryhmä avustaa.  
Sanajumalanpalvelus su 18.6. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Olavi Palovaara, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Jumalanpalvelukset

Juustokeittomyyjäiset
Myyntipäivä to 22.6. klo 10–12

Kestilän, Pulkkilan, Pyhännän ja Rantsilan 
seurakuntataloissa. 

8 € / litra, tuotot lähetystyön hyväksi.

Keittovaraukset viimeistään ma 19.6.
∙ Kestilä: Elvi Puurunen, p. 040 7765 827
∙ Pulkkila: Sinikka Kärki, p. 040 7669 529

∙ Pyhäntä: Eija Niilekselä, p. 040 5092 390
∙ Rantsila: Pirjo Kesälä, p. 040 7436 670 tai 

Anita Oja, p. 040 8384 743

Kirkko avoinna Hailuodon 
kesäkauden avajaispäivänä 

lauantaina 10.6. klo 11–15. 

Musiikkia, kirkon historian esittelyä. 

Myyntipöydillä kortteja, kirjoja ja käsitöitä 
seurakunnan työn hyväksi. 

Konfirmaatio-
messu 

on su 11.6. klo 12 
ja sinne ovat kaikki 

tervetulleita!

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 8.–22.6.2017

LUMIJOKI |  www.lumijoenseurakunta.fiHAILUOTO  |       www.hailuodonseurakunta.fi

SIIKALATVA  |     www.siikalatvanseurakunta.fi
Arkisto

Freeimages

Wikipedia

Lasten 
kesäleiritoimintaan 

on mahdollisuus osallistua 
Kellonkartanon lasten ja nuorten kesäleireillä. 

Leireistä tarkempaa tietoa kuntatiedotteesta,
seurakunnan ilmoitustaululta tai 
vaikkapa Mikolta, p. 044 3726 955, 

mikkosakarikarjalainen@gmail.com. 

Lumijoen seurakunta ei ole näitä leirejä
järjestämässä, mutta tukee 

osallistumista leireille.

Maakirkot
 sunnuntaina 25.6.

klo 13 Järvikylässä, Saarella,
Saarentie 100.

Kirkkokahvit museoyhdistyksen hyväksi.
 

klo 16 Sipolassa, vanhan kirkon muistomerkillä.
Parkkeeraus Elli ja Teuvo Punkerin pihamaalla,

Punkerintie 4.
Kirkkokahvit kylätalossa.

Johanna Hietala

Ilmoittautumiset 
syksyn päiväkerhoihin
ajalla 8.6.–10.9.  osoitteessa 

siikalatvanseurakunta.fi.

> info ja asiointi > ilmoittautumiset

Kerhot alkavat syyskuussa, 

ilmoittautuneisiin olemme 

yhteydessä syksyllä.

Alttarikukkia 
saa mieluusti tuoda 

omilta pihoilta kesäajan 
jumalanpalveluksiin. 

Vuoron varaus suntiolta.

Johanna H
ietala

Pixabay

Arkisto / Pekka Helin

Arkisto / Satu Lapinlampi
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Ulla Puistola vastaa 
Jaana Helisten-
Heikkilälle 

 » Pahoittelen, että annoin ym-
märtää haastattelussani (Rauhan 
Tervehdys nro 16) huoleni van-
husten turvan ja hoidon suhteen 
väärin. 

Juuri sitä pidän uhkana, että 
säästöt kohdistuvat sote-uudis-
tuksen myötä toimeen, joka mi-
tä suurimmassa määrin olisi kun-
nan sosiaalipalvelujen tehtävä. 

Usein vain on käynyt niin, et-
tä ne ihmiset, jotka unohdetaan ja 
jotka eivät saa mistään apua, saa-
vat sitä diakoniatyön välityksellä. 

Toivon sydämestäni, että näin 
ei kävisi, vaan uusi uljas sote-han-
ke toisi laadukkaampaa elämää 
kaikille sosiaalipalveluja tarvit-
seville.

Näin kirkko voisi keskittyä 
ydintehtäväänsä, mikä sille kuu-
luukin. Näinhän meille kuntavaa-
leissakin luvattiin.

Ulla Puistola, 
ylilääkäri, professori, OYS

Tuiran seurakunta-
neuvoston jäsen

Jaana Helisten-Heikkilän kirjoi-
tus (RT 17) ja Ulla Puistolan haas-
tattelu löytyvät täältä: www.rau-
hantervehdys.fi/arkisto

Rakennus väärässä 
suunnassa?

 » Ylikiimingin seurakuntatalo on 
vihdoin valmistunut. Valmistu-
mista edelsivät kiistat rakennuk-
sen sijainnista, koosta, tilajaosta ja 
jopa kippikattilan tarpeellisuudes-
ta. Mutta kaikki nämä asiat ovat 
jotenkin ratkenneet.

Vastoin odotuksia seurakunta-
talo on päittäin Kiiminkijokeen ja 
Ouluntiehen. Samalla on hylätty 
sijaintipaikan tarjoamat maise-
maedut.

Pitkittäissijoitettuna talo oli-
si tullut tieltä katsottuna parem-
min näkyville. 

Salista olisi sen pitkältä ikku-
nasivulta avautunut näkymä poh-
joiseen, Kiiminkijoelle ja Autio-

lehtoon.
Länsipään ikkunoista olisi nä-

kynyt Palokoski ja pitkälti suvan-
toa sen alapuolelta.

Miksi nämä sijainnin tarjoa-
mat mainiot mahdollisuudet on 
suunnittelussa sivuutettu?

Tätä ihmettelee kanssani var-
masti moni muukin.

Juha Ukonmaanaho

Miksi Kiimingin 
Kamraatti loppuu? 

 » Kuinka harmillista, että lope-
tatte toimintanne. Ette ole mai-
nostaneet missään? 

Juuri viime viikonloppuna pi-
ti perua lääkäriaika, johon en voi-
nut ottaa lapsia mukaan. Peruin 
ajan jo toistamiseen. 

Tarvetta Kamraatille kyllä var-

masti olisi, jos tietoa toiminnasta 
olisi enemmän. Meillä on lähim-
mät sukulaiset sadan kilometrin 
päässä.

Susanne Huhtala

Kiitos keräykseen 
osallistuneille

 » Kiitos vapaaehtoistyöntekijöil-
le, kerääjille, taiteilijoille ja tietysti 
yleisölle sekä aivan kaikille osal-
listumisesta Yhteisvastuukeräyk-
seen Oulujoella 2017.

Teitte ja teette varmaan tule-
vaisuudessakin hyvää täällä Ou-
lujoen seurakunnan alueella.

Kaunis kiitos. Kaiken suuren-
moisen lisäksi teitte samalla myös 
huomattavaa kulttuurityötä. 

Levähtäkää nyt.
Hannu Tarvas

JulkaisiJa Ja kusTaNTaJa  
Rauhan Tervehdys ry. ISSN 0356-2840,
Lehti ilmestynyt vuodesta 1907
PaiNO Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
ilmesTymiNeN  torstaisin 40 kertaa  
vuodessa
Jakelu Oulun jakelutoimisto Oy ja Posti Oyj
levikki noin 105 400 kpl, 13 seurakuntaa: 

Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva, 
Tyrnävä sekä Oulun ev.lut. seurakunnat.  
 verkkOJulkaisu www.rauhantervehdys.fi 
FacebOOk facebook.com/rauhantervehdys  
TOimiTus 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447

Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Seurakuntasivut Mari Lähteenmaa,  
p. 044 5626 458 
sähköPOsTi toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
OsOiTe PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PuheliN 044 5626 450
ilmOiTusTilaN myyNTi 
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila on varattava 8 pv 
ennen lehden ilmestymistä. 

ilmOiTusTeN valmisTus Ja 
vasTaaNOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen,  
p. 040 750 5508 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  

TaiTTO Ja kuvaNkäsiTTely 
Kotimaa Oy
TilaukseT Ja OsOiTTeeNmuuTOkseT 
toimitus@rauhantervehdys.fi
p. 044 5626 450
TilaushiNNaT 
Seurakunnille vuositilauksen hinta 
per kotitalous: 9,35 € + alv 10 % 
Yksityistilaukset: 
vuosi 32 € + alv 10 % 
6 kk 22 € + alv 10 %
3 kk 15 € + alv 10 %  
           

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

Kommentoi!  toimitus@rauhantervehdys.fi

POSTIA & PALAUTETTA | Kirjoita meille!

Rauhan Tervehdys

SUORAAN KYSYTTYNÄ |
Kerro meille, mitä meidän pitäisi kysyä ja keneltä!

Jos lehti ei tule sinulle viimeistään  
torstaina, ilmoita siitä
JakeluPalauTe p. 044 5626 453  
(päivystäjä vastaa pe klo 9-12) tai  
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi.

Riittääkö auttamishalua 
myös kesällä?

Oulunsalon seurakunta kutsuu hyväntekijöitä vir-
kistämään vähävaraisten lapsiperheiden kesälomaa 
diakonian kautta. 

Tämän voi tehdä ostamalla kouluikäiselle lapselle lipun 
esimerkiksi kylpylään, uimahalliin, sisäakviteettipuistoon 
tai seikkailupuistoon. 

Mikään ei estä ostamasta vaikka useampia lippuja. 
Lahjoittaja hankkii kukkarolleen sopivan lipun ja toimit-
taa sen seurakunnan diakoniatyöhön. Seurakunta välittää 
avun edelleen lapsiperheille, joiden avuntarpeen diakonia-
työ tuntee.

Miksi tällaiseen toimintaan on ryhdytty, seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Riitta Markus-Wikstedt?

– Haluamme kokeilla, miten lähimmäisrakkaus toimii 
näin kesällä. Joulun ajalta meillä on todella hyviä kokemuk-
sia yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten auttamishalusta. Aut-
tamisen ei tarvitse aina kohdistua jouluun vaan vaikkapa 
kesään, kun lapset jäävät kotiin. Monille perheille lippujen 
hinta huvipaikkoihin on kynnyskysymys. 

Markus-Wikstedt ei pysty tässä vaiheessa arvioimaan, 
kuinka suuri merkitys lahjoituksilla on lapsiperheille. Se 
selviää sitten, kun on kuultu lapsiperheiden kokemuksia.

Oulunsalon seurakunnassa mietitään jatkuvasti, mitä 
uutta seurakunta pystyisi tarjoamaan perheille. 

– Järjestämme lapsille monenlaista leiritoimintaa ja ret-
kiä. Lipun ostaminen on yksi tuen muoto.

Markus-Wikstedtin mukaan seurakunta saattaa järjes-
tää myös ensi kesänä samanlaisen mahdollisuuden hyvän 
tekemiseen. Se riippuu siitä, miten tämän kesän kokeilu on-
nistuu, diakoniatyöntekijä sanoo. 

– Tämä ei ole yksistään ilo perheen lapsille vaan myös 
lahjoitusten antajille. He tietävät, että jollekulle lapselle apu 
poikii mieluista tekemistä.

Avunpyyntö lahjoituksista on jo iskenyt tulta: 
– Meille tuli heti toukokuun lopussa ensimmäinen yh-

teydenotto. Kysyjä tiedusteli, kuinka homma toimii käy-
tännössä. Hän jäi harkitsemaan lipun ostamista Eden-kyl-
pylään.

Pekka heliN

 ʝ Vähävaraisten perheiden lapsille voi lahjoittaa kesäiloa.
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 ʝHailuodossa vietettiin perinteistä, lämminhenkistä metsäkirkkoa 
Koppakodalla 28. toukokuuta. Tulimestarina oli Tapio Piekkala. Paikalla oli 
lähemmäs 40 metsäkirkkovierasta, lapsia ja vanhempaa väkeä.
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Rauhan Tervehdys  
ilmestyy kesällä
joka toinen viikko.
Kesän ilmestymisaikataulu on:
22.6. * 6.7. * 20.7. * 3.8. * 17.8. * 31.8.
Lehti illmestyy kerran viikossa
7.9. alkaen.
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