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Pääkirjoitus

Hätään ei saisi turtua

S

yyrian väkivaltaisuudet mykistävät: Mihin kaikkeen pa-

Viimeviikkoisen Kotimaan mukaan syyrialaisten kristittyjen

haan ihminen pystyy?

enemmistö on tukenut kansannousua alusta asti. Näin toteaa

Kuolleiden joukossa on paljon naisia ja lapsia. Surmia

on tehty erityisen julmalla tavalla.
Kirkon Ulkomaanavun työntekijä Outi Behm vieraili viime

viikolla syyrialaisille tarkoitetussa pakolaisleirissä Jordanian
puolella. Hän kertoo Rauhan Tervehdykselle avoimesti olevansa järkyttynyt näkemästään hiekka-aavikolla.
Puhelu Jordaniaan kesti vain hetken, sillä Behmin ja muiden

Syyrian kansallisneuvoston Suomen edustaja Mania al-Khatibi.
Behm muistuttaa kuitenkin Kotimaassa, että Syyrian kristityt ovat monimuotoinen yhteisö, jossa näkemykset vaihtelevat.
Kirkon Ulkomaanavun mahdollisuudet auttaa apua tarvitsevia syyrialaisia antavat myös tavallisille kansalaisille mahdollisuuden toimia, tehdä jotakin väkivallan uhrien hyväksi.

avustustyötä tekevien, kuten Unicefin työntekijöiden, pitäisi

Rahan antaminen ei aina houkuttele, mutta Rauhan Ter-

keksiä nopeasti, miten auttaa pakolaisleirillä olevia, erityisesti

vehdyksen haastattelema Ulkomaanavun yksikön päällikkö

lapsia. Pakolaislapset ovat kokeneet kovia. Monet heistä ovat

Eija Alajarva vakuuttaa lahjoitetun rahan menevän perille.

nähneet liikaa ruumiita ja verta.
Kirkon Ulkomaanapu toimii kymmenissä maissa, siellä missä
hätä on suurin. Kun hätä on suurta, avunantaja ei kysy apua
tarvitsevalta uskontoa, etnistä taustaa tai poliittista vakaumusta.
Syyria on etnisten ja uskonnollisten ryhmien tilkkutäkki.

Mitä muutakaan me suomalaiset voisimme tehdä kuin
antaa lanttimme ja luottaa? Ja rukoilla.
Syyrian uutisten lisäksi kuulemme Afrikan Sahelin alueen
kuivuudesta. Sielläkin tarvitaan ulkopuolisten apua.
Näihin kaikkiin uutisiin – hätähuutoihin – emme saa turtua
missään nimessä.

Aatoksia
Hämmentävä
päätös

U

skonnonopetuksen vähentämisestä on keskusteltu
viime aikoina paljon. Esillä
pidetty ajatus katsomuksellisen uskonnonopetuksen poistamisesta kouluista hämmentää 17-vuotiasta lukiolaista.
Uskonnonopetus on mielestäni äärimmäisen tärkeää. Sen avulla voimme perehtyä omaan uskontoomme ja sen opetuksiin. Sitä kautta voimme taas peilata muita
kulttuureja ja uskomuksia ymmärtäen niitä paremmin.
Oman uskontonsa ymmärtäminen auttaa maailmankatsomuksen on vapaaehtoista tai sitä ei ole ollenrakentumista lisäten suvaitsevai- kaan, monenlaiset kultit ja muut epämääräiset uskonliikkeet kukoistavat.
suutta.
Suuri osa Yhdysvaltain kristityisKaikki maailman kulttuurit pohjautuvat johonkin uskontoon. Em- tä ei tiedä kymmenen käskyn sisälme voi ymmärtää muita ihmisiä tai töä tai tiedosta ylösnousemuksen tärkeyttä uskontonsa opissa.
kulttuureja, jos emUskonnonopetus on siis
me käsitä omaammehyvin
tärkeää. Pieni väkaan kunnolla. ToiMiten toista
hennys tuntimäärässä ei
sen uskontokunnan
voi ymmärtää, ole luonnollisesti kovinedustajaa on helpomjos ei ymmärrä kaan merkittävä menetys,
pi lähestyä, kun momutta asenne uskonnonlemmat tiedostavat
edes itseään?
opetusta kohtaan on huouskomustensa erot.
lestuttava. KatsomukselliMiten toista voi
sen uskonopetuksen poisymmärtää, jos ei ymtaminen heikentäisi kansalaisten itmärrä edes itseään?
Jos uskonnonopetukseen otettai- se- ja kulttuuritietoisuutta sekä yleissiin elämänkatsomustiedossa käy- tietoa ylipäänsä.
Ihmisillä tulee olla oikeus oppia
tettävä niin sanottu neutraali näkökulma, toisen uskonnosta kyllä tie- omasta uskonnostaan koulussa.
Onko uskonnontietämyksen arvo
dettäisiin yhtä paljon, mutta opiskelija saattaisi jäädä jonkinlaiseksi vähäisempi kuin historian tai yhteiskuntaopin, vaikka se on vähintään
kulttuuriorvoksi.
On myös muistettava, että us- yhtä tärkeää nykymaailmassa?
konsa ymmärtäminen ehkäisee ääLAURI POSIO
riliikkeiden syntyä. Esimerkiksi YhOululainen lukiolainen
dysvalloissa, jossa uskonnonopetus

Anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi

Muut lehdet
Kolmas yritys

Puuttumisen puolesta

Mediayrittäjä ja radiopakinoitsija Heli Karhumäki kertoo Sana-lehden kolumnissa omasta puuttumisestaan toisten asioihin:
”Lukuiset vääryydet ja elämän epäkohdat ohitan kevyesti, mutta toiset annetaan
ristiksi sydämelle. Siltä ei saa rauhaa, jollei
hoida asiaa, vaikka tekisi mieli olla pelkuri ja säästää omaa nahkaansa.
Useimmille kristityille on selvää, että
sydämelle noussutta kehotusta tulee noudattaa. Joskus puuttumisen velvollisuus
syntyy lapsen tai vanhuksen huonosta kohtelusta, ystävän ryhtymisestä huijaustuotteiden verkostomyyjäksi tai koulukiusaamisesta. Tällaiset ihmiset eivät koskaan ihmettele, miksi minun täytyy puuttua asioihin.
Voiko vääryyteen puuttuminen olla
väärin? Kyllä, jos nostaa ongelman esiin
vain tuomitsemisen tai nolaamisen halusta, ilman rakkautta ja totuutta. Motiivien
täytyy kestää Jumalan edessä.

Seksuaaliterapeutti (NACS) ja työnohjaaja Maaret Kallio kirjoittaa Esse-lehden kolumnissa toisten asioihin puuttumisesta:
”Kunnioitamme ylen määrin yksityisyyttä, emme halua udella, jokainen hoitakoon asiansa, kertokoon kun tahtoo –
ja muita näppäriä tekosyitä puuttumattomuuden perusteluina.
Asiantuntijat ovat peräänkuuluttaneet
lähellä olevien rohkeutta kysyä suoraan ja
huolestua pienemmästäkin. Viranomaisille tieto pahoinvoinnin mitoista saapuu
usein armottoman myöhään.
Puuttumista varotaan siksi, että se on
ymmärretty väärin. Toisen elämään ylimielisesti puuttuva tekeekin pahaa. Hän
ratkoo suoraviivaisesti, rikkoo ja nöyryyttää neuvomisillaan.
Hädässä, häpeässä ja heikoilla kukin
meistä saattaa piiloutua tuskineen. Silti
huoltaan piilotteleva odottaa jonkun uskaltavan kysyä ja nähdä.
Puuttuminen edellyttää välittämistä ja
rohkeutta. Onnistuakseen se vaatii myös
puuttumisen sallimisen, avulle ja myötätunnolle suostumisen.”

Sana 2.8.

Esse 2.8.

Vastarannan Kiiski

Nro 26

9.–23.8.2012

3
Lehtikuva / Reuters / Ali Jarekji

Ylivoimaisesti
kiinnostavin
Kun oululainen tiedottaja
Rebekka Naatus kirjoitti
Rauhan Tervehdyksessä
26.7. kolumnin otsikolla
Lestadiolaisen ateistin
oma elämä, lehden
saama palauteposti
moninkertaistui.

Avustusjärjestöjen edustajat ovat huolissaan erityisesti, miten lapset selviytyvät pakolaisleirillä.

Lapsille apua
Syyrialaispakolaisten
tilanne järkytti
Kirkon Ulkomaanavun
työntekijän.
Ulkomaanapu varautuu
uuteen avustuserään.

K

irkon Ulkomaanavun
Jordaniassa työskentelevä Lähi-idän alue-edustaja Outi Behm vieraili viime viikolla syyrialaispakolaisille avatussa pakolaisleirissä.
Behm sanoo järkyttyneensä näkemästään.
– Aavikolla sijaitseva leiri oli
keskeneräinen: siellä ei ole esimerkiksi sähkö- ja vesihuoltoa. Me viivyimme leirillä vain
muutaman tunnin ja olimme yltä päältä hiekkapölyssä.
– Miten ihmiset voivat olla
siellä viikkoja ja kuukausia? Eläminen leirissä on tällä hetkellä epäinhimillistä, Behm kertoo
kokemastaan.

Pakolaisleiri Jordaniassa avattiin heinäkuun lopussa.
Behmin mukaan avustusjärjestöt miettivät parhaillaan kuumeisesti, miten pakolaisleirin
asukkaita voitaisiin auttaa parhaiten. Hän pahoittelee sitä, että mitkään nopeat reaktiot eivät
ole mahdollisia, sillä avustustyötä tekevien on oltava yhteydessä
Jordanian viranomaisiin.
– Lupien hankkiminen hidastaa avun antamista, Behm sanoo.

Lapset
tarvitsevat tekemistä
Kirkon Ulkomaanapu on tähän
mennessä auttanut Syyrian väkivaltaisuuksien uhreja 100 000
eurolla. Avustus käytetään muun
muassa ruokaan, lääkkeisiin ja
väkivaltaa kokeneiden psykososiaaliseen tukeen.
Outi Behmin mukaan suunnitteilla olevilla avustusprojekteilla toivotaan voivan auttaa erityisesti leirillä olevia, taisteluissa

traumatisoituneita lapsia. Heille
olisi tärkeää saada muun muassa
erilaisia aktiviteetteja.
Ulkomaanavun yksikön päällikkö Eija Alajarva uskoo, että
syksyllä tehdään uusi avustuspäätös syyrialaisten auttamiseksi.
Hän lähettää terveiset Rauhan
Tervehdyksen lukijoille.
– Vaikka maailmalla on ollut
useita kriisejä, toivon, etteivät ihmiset väsy auttamaan.
Alajarva sanoo, että pieneltäkin tuntuva apu on tärkeä hädässä. Hän on itse nähnyt useiden
humanitaaristen kriisien yhteydessä, että Ulkomaanavun tuki
on tavoittanut nimenomaan tavallisia perheitä hädän keskellä.
– Se pitää tehdä, minkä voi,
hän kannustaa.

taa apua Syyriaan. Kirkon Ulkomaanapu pystyy avustamaan
syyrialaisia paikallisten yhteistyökumppaneidensa kautta.
Alajarva ei kerro turvallisuussyistä tarkemmin, keitä Ulkomaanavun yhteistyökumppanit ovat.
– Syyrian tilanne on poliittisesti herkkä. Siksi emme puhu
tämän enempää kumppaneistamme.
Viimeviikkoisen Kotimaan
mukaan kirkot, moskeijat ja kansalaisjärjestöt ovat auttaneet kärsiviä ihmisiä kriisin alusta saakka.
Behm kuvailee Kotimaassa,
että vapaaehtoiset auttajat ovat
asettaneet avustustyössään alttiiksi jopa oman henkensä.

Yhteistyökumppaneista
vaietaan

RIITTA HIRVONEN

Vain harvoilla kansainvälisillä järjestöillä on lupa toimit-

Kirkon Ulkomaanavun tilinumerot:
Nordea IBAN: FI33 1572 3000 5005 04
Sampo IBAN: FI02 8000 1800 2233 40
Aktia IBAN: FI19 4055 1220 0104 37
Osuuspankki IBAN: FI08 5723 0210 0215 51

Mitkä asiat tekevät vanhoillislestadiolaisesta liikkeestä poikkeuksellisen kiinnostavan ja seuratun, Kirkon tutkimuskeskuksen
vt. johtaja Hanna Salomäki?
– Osa vanhoillislestadiolaisuuden kiinnostavuudesta liittyy
luultavimmin siihen, että yhteisö
on nykymaailmassa varsin poikkeuksellinen. Verrattuna esimerkiksi muihin herätysliikkeisiin
vanhoillislestadiolaisuus on erityisen tiivis yhteisö.
Liikkeessä korostetaan paljon
yhteistä kannanmuodostusta ja
sitoutumista yhteisiin näkemyksiin. Tämä haastaa nykyihmisen
individualistisen ajattelumallin.
Toisaalta liike nousee esille yksinkertaisesti sen vuoksi, että se on
herätysliikkeistä suurin. Ehkä yksi kiinnostuksen herättäjä on myös
lestadiolaisen liikkeen seurakuntaoppi ja sen seurannaisvaikutukset.
Akuutisti liike on esillä poikkeuksellisen paljon sen sisällä tapahtuneiden ajankohtaisten tapahtumien vuoksi.
Onko lestadiolainen liike herättänyt aiemmin yhtä paljon kiinnostusta?
– Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä median kirjoittelussa on meneillään aktiivisempi vaihe kuin
esimerkiksi 1990-luvulla. Toisaalta esimerkiksi 1970-luvulla liike
oli varsin suuren kiinnostuksen
kohteena muun muassa hoitokokousten vuoksi.
Erityisesti internetin kautta
julkisuuteen tulevat myös sellaiset
tapaukset, jotka takavuosina olisivat jääneet pienen piirin tietoon.
Mitä seurauksia median aktiivisella kirjoittelulla lestadiolaisuudesta
on koko kirkolle? Vai onko mitään?
– Uskon, että median nostama
huomio saattaa joissakin tapauksissa vaikuttaa siihen, että kirkon
edustajat ottavat kantaa ja puuttuvat myös herätysliikkeen toimintatapoihin.
Ihmisten tietämys uskonnoista ja uskonnollisista liikkeistä on
varsin ohut. Monien suomalaisten
mielikuvissa vanhoillislestadiolaisuus, kuten muutkin herätysliikkeet, nähdään kielteisessä valossa, ja näissä tapahtuvat tilanteet saatetaan liittää suoraan paikallisseurakuntien toimintaan.
Monilla ei ole tietoa siitä, mikä
on eri herätysliikkeiden rooli kirkossa ja miten lestadiolaisuus asemoituu kirkossa.
RIITTA HIRVONEN

Rebekka Naatuksen kolumnin saama
palauteposti on julkaistu lyhennettynä
sivulla neljä.
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Kirkon kesäläiset

Raha häviää kuin
tuhka tuuleen
Työskentelee Tyrnävän
seurakunnassa kanttorina. Hänen työrupeamansa päättyi viime sunnuntaina.
1. Mistä tulet ja minne
menet?
– Tulen kesätöihin kotoani Oulunsalosta, jossa
hoitelen tavallisesti lapsija eläinlaumaani. Tämän
vaihtelun työnkuvassa mahdollistaa opettajamieheni pitkä kesäloma.
2. Kerro työstäsi jotain, mitä moni ei tiedä.
– Vaikea kuvitella tutusta asiasta, jotain mitä ei tiedetä. Tuleekohan ihmisillä mieleen, että tämä on ennen kaikkea hengellistä
työtä, musiikki on arvokas työväline. Ainakin minulle se on sitä.
3. Miksi kirkon töissä?
– Kanttori saanee ammattia vastaavaa työtä helpoimmin kirkosta.
4. Minne palkkasi menee?
– Mikä laulaen tulee se viheltäen menee. :-) Lapsiperheessä raha
häviää kuin tuhka tuuleen.
5. Mitä teet tämän työpäiväsi jälkeen?
– Kanttorilla ei ole työaikaa, joten tämä työpäivä alkaa ja päättynee illalla, kun lapset saadaan nukkumaan. Suunnittelen perjantain musiikkitilaisuutta ja muita loppuviikon töitä.
Pekka Helin

Rauhan Tervehdyksen Kirkon kesäläiset -sarja päättyy tähän.
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• Miten Rebekka Naatus voi
Oulun seurakuntayhtymän tiedottajana julkisesti pilkata yhtä herätysliikkeistämme? Voitaisiinko samalla halveksivalla tyylillä puhua esimerkiksi körttiläisyydestä? Onko tämä linja Oulun seurakuntayhtymän viestinnän linja? Toivon
viestintäjohtaja Sakari Korvelta vastausta.
Kyselevä
seurakuntalainen

• Rebekka Naatuksen kolumni kolahti niin kovaa ja kohdalle! Entisenä vanhoillislestadiolaisena voin kertoa, että uskoni
on tullut omakohtaiseksi vasta
liikkeestä lähdettyni. Vasta nyt
koen, että minulla on ”lupa” ja
kristityn vapaus pohtia ja hakea uskoni perusteita. Niin pitkä tie piti kulkea ”ainoasta, oikeasta uskosta”, että löysin armon ja uskomisen vapauden –
omakohtaisen uskoni, joka on
vain minun ja Jumalan välinen.
Entistä hengellistä kotiani ajattelen eniten juuri elämäntapaliikkeenä, jonka normistoihin
ja kirjoittamattomiin sääntöihin kasvetaan kuin mihin tahansa kulttuuriin. Jotkut saavat sieltä pyyteettömän rauhan
sielulleen, hyvin monet eivät.
Kiitos, Rebekka, rohkeista ja
totuudellisista sanoistasi ja siunausta elämääsi!
T.H.

• Naatus on varmasti oikeassa väittäessään, että meidän lestadiolaisten joukossa on myös
heitä, jotka ovat uskossa mukana vain tavan vuoksi. Suurin osa kuitenkin kuuluu liikkeeseen, koska usko tuo elämään rauhaa ja iloa, eikä se ole
taakka. Joskus tuntuu, että uskosta ulkopuolisten on vaikea
ymmärtää, että olemme uskossa omasta vapaasta tahdostamme. Toki Suomessa vallitsee sananvapaus ja kansalaiset saavat
kirjoittaa mitä haluavat.
KM

• Naatus kuuluu siihen joukkoon, jotka yrittää herätysliikkeen ulkopuolelta mustamaalata sitä. On muotia hutkia sanansäilällä. Ei ole väliä mihin ja
miten osuu.
Ei nimimerkkiä

• Rebekka Naatuksella tuntuu
olevan tuttavia, joita ”taivaalliset ja tuonpuoleiset asiat eivät koske” ja joiden ”henkilökohtaisen uskon kanssa voi olla
niin ja näin.” Miksi tämä mielipide koski vain lestadiolaisia?
Miksi ei esimerkiksi körttejä tai
kirkkouskovaisia? Siksi että on
ajan hengen mukaista lyödä lestadiolaisia ja osoittaa heidän uskonsa keveys.
Vain henkilökohtainen sydämen usko pelastaa. Jos usko omien syntien sovitukseen
puuttuu, ulkonaiset tavat, mukana kulkeminen ja ”liikkeen
linjaan mukaisten vastausten
suusta puristamine” eivät auta.
Naatus käyttää lasten saamisesta ilmausta ”tolkuton lisääntyminen”. Voiko enää kipeämmin loukata vanhempia, jotka
rakastavat jokaista lastaan, niin
että tekee välillä kipeää.
Tutkimuksesta ja Naatuksen mielipiteestä huolimatta
seurapuhujat ovat kautta aikojen rohkaisseet Raamatun lukemiseen. Muistan lapsuudesta,
kuinka puhujat pirttiseuroissa
kehottivat lapsiakin lukemaan
Raamatun kertomuksia. Lukeminen ei tee ketään autuaaksi.
Moni harhailija luulee paljolla
Raamatun lukemisella kelpaavansa Jumalalle.
Sensaationhakuako?

• Lestadiolaisuudesta on kirjoitettu Rauhan Tervehdyksestäkin kiitettävästi, mutta monia
asia on silti jäänyt auki.
Mikä on liikkeen suhtautuminen esimerkiksi ilmastomuutokseen? Vanhoillislestadiolaisuus näyttäytyy jonkinlaisena menestysteologiana,
jossa vaurastuminen ja kuluttaminen on itsestään selvä oikeus ja merkitsee Jumalan siunausta. Maapallo ei kuitenkaan
kestä tällaista menoa. Ihminen
on luotu viljelemään ja varjelemaan maata.
Lestadiolaiset tuntuvat viittaavaan kintaalla liialliseen väestönkasvuun. Raamatun mukaan Jumala kehottanut ihmisiä lisääntymään ja täyttämään

maan. Se on kuitenkin jo tehty. Raamattu ei kehota ylikansoitukseen. Lapsiluvun rajoittaminen perheessä on kristillistä,
jos mikä.
KM

•••
Oulun seurakunnat on tänä
vuonna järjestänyt Kolmen
kirkon pyörälenkin.
Jokaisesta kirkkoreissusta
saa merkinnän passiinn, joka
laitetaan ennen jumalanpalvelusta rippikoulukorttien keruulaatikkoon.
Nimimerkki Pyöräilijän
mukaan käytäntö tuntuu vieraalta seurakuntien työntekijöille.
• Ensimmäisessä paikassa passi
oli nostettu pois korista ilman
merkintää. Samaan aikaan oli
korin vieressä pino uusia passeja tarjolla.
Löydettyäni suntion tämä
pisti merkinnän. Suntio ilmoitti, ettei hänelle ole asiasta
kerrottu. Seuraavassa paikassa
merkintää ei saanut tilaisuuden
jälkeen ja osa odottajista lähti
pois ennen kuin pappi merkitsi passit. Kolmannessa paikassa
ei ollut suntiota eikä koria, joten pyysin merkinnän suoraan
papilta. Vielä on kesää jäljellä,
kuinkahan käy seuraavassa paikassa!
Pyöräilijä

•••
• Paljon kiitoksia perheleiristä, jota vietettiin Rokualla 13–
15. heinäkuuta. Ruusuja Sailalle, Anna-Maijalle ja Marjukalle. Perheleiri oli mukava ja kiva.
Kiitokset myös mukana olleille. Oli ihanaa, että lähditte mukaan. Hyvää kesänjatkoa ja terveyttä, ystävät.
Paula Sarkkinen

Lähetä palautetta

Onko sinulla naseva mielipide, kysymys tai kommentti?
Lähetä se meille palautesivumme kautta osoitteessa
www.rauhantervehdys.fi tai sähköpostilla
toimitus@rauhantervehdys.fi.

Lähetä postia

Maksimissaan 2000 merkin mittaiset tekstit voi toimittaa
joko sähköpostilla (toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse
(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä
jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä
tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.
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Totuus puhuu kaduilla
Pekka Helin

H

elluntaiseurakunnassa 4.
elokuuta. Nuori mies ylistää.
– Kiitos, että Oulussa
saa kertoa Jeesuksesta. Viikon kuluttua räjähtää, nuori mies hehkuttaa.
Räjähdykseen on itse asiassa
enää kaksi päivää. Lauantaina 11.
elokuuta järjestetään Oulussa yhteiskristillinen Totuus12-tapahtuma, jossa palvellaan ihmisiä monin tavoin. Tapahtuman ydin on
evankeliointi, julistus Jeesuksen
sovitustyöstä.
Niinpä helluntaiseurakunnassa opeteltiin evankeliointia. Opettajana toimi evankelista Keijo Vatanen helsinkiläisestä Saalemseurakunnasta. Hän on myös
Evankeliointi elämäntapana ry:n
puheenjohtaja.
Evankeliointia oli oppimassa uskovia eri seurakunnista. Totuus12-tapahtumaan osallistuu
tasavertaisina monia kristillisiä
yhteisöjä.

Hengellinen
tila selville
Vatanen korostaa, että kristittyjen
tulisi evankelioida aina kun tilanne sen sallii. Hän muistattaa, että
Jeesus antoi Raamatussa selkeän
lähetyskäskyn.
Evankelioinnissa täytyy Vatasen mukaan saada selville ihmisen hengellinen tilanne, jotta keskustelu etenisi hyvin. Se tapahtuu
esittämällä muutamia kysymyksiä ja sen jälkeen diagnoosi onkin valmis.
Kun keskustelu on saatu viritettyä, puhe viedään entistä sy-

Evankelista Keijo Vatanen muistuttaa lähetyskäskystä.

Me emme pelasta
ketään vaan
tehtävänämme on
vain kertoa Hyvä
Sanoma. Ratkaisu jää
ihmiselle itselleen.

vemmälle hengellisiin asioihin.
Täkyinä voivat Vatasen mukaan
olla juuri vietettävät juhlapyhät,
järkyttävät tapahtumat ja uutiset,
sairaudet, onnettomuudet ja lähiomaisen kuolema.
Vatanen kertoo, että evankelioinnin oppii parhaiten käytännössä. Kokenut ”haistaa”, milloin
joku on ratkaisun paikalla.
Evankelioinnista ei Vatasen
mukaan tule ottaa raskaita paineita.
– Me emme pelasta ketään
vaan tehtävänämme on vain kertoa Hyvä Sanoma. Ratkaisu jää
ihmiselle itselleen.
Vatasen mukaan ei ole syytä

tuskailla omaa kyvyttömyyttään
Hyvän Sanoman kertomisesta.
Jumala kyllä tietää ihmisen kyvyt
eikä vaadi yhtään sen enempää.

Jokaisella
on tarinansa
Vatasen mukaan Jumala saattaa
johdattaa evankelioijat ihmisen
luokse, joka kohtaamishetkellä
on juuri toivonut, että joku tulisi
hänen luokseen kertomaan Kristuksesta. Tällaiset tapaukset eivät
Vatasen mukaan ole kovin harvinaisia.
Pahin virhe evankelioinnissa on Vatasen mukaan tyrkyttää
omaa näkemystään Raamatusta.
– Raamattu ei saa olla lyömäase. Me emme saa lyödä ihmistä
vaan hyväksyä hänet. Näin tekee
myös Jumala. Hän vihaa syntiä,
mutta ei syntiä tekevää ihmistä.

nönläheisiksi. Hän piti hengellisen tilan selvittämistä viisaana ajatuksena. Muutamilla kysymyksillä pääsee asian ytimeen.
Evankeliointia ei pidä Piipon
mukaan tehdä liian monimutkaiseksi ja pelottavaksi.
– Ei tarvitse pelätä. Rakkaus
voittaa pelon.
Piippo lähtee tapahtumaan innokkaana näkemään mitä Jumala tekee. Piipolla on kokemus, että Jumala oli valmistellut Totuustapahtumassa kohdattuja ihmisiä.
Mistä huomaa avoimuuden?
– He kuuntelevat, mitä sanomme. Hyvä merkki on, jos heidän
puolestaan saa rukoilla, Piippo
kertoo. Kaikki eivät halua keskustella, mutta ilahduttavan moni tekee sen.
Piippo pohtii hetkisen kysymystä, vaikuttavatko evankelioijan kyvyt ihmisen uskoontuloon
tai uskonasioiden pohtimiseen.
– Olen itse hoitoalalla ja minulla on kokemuksia monenlaisista ihmisistä. Se antaa minulle
herkkyyden havaita tiettyjä asioita.
Uskoontulo on Piipon mukaan
kuitenkin Jumalan työtä.
– Evankeliointi tehdään levosta käsin ja katsotaan miten Jumala johdattaa. Joskus voi yksi ainoa
lause herättää kiinnostuksen ja
kotona tartutaankin jo Raamattuun.
Jos ottaa Jumalan vastaan, on
hyvä tulla siihen seurakuntaan,
joka tuntuu itselle luontevalta,
Piippo toteaa.
Pekka Helin

Herkkyys
havaita
Tuovi Piippo on yksi Totuus12tapahtuman vapaaehtoisista. Hän
kiittelee Vatasen ohjeita käytän-

Maata kiertelemässä

Kommandon puheet suututtavat USA:ssa

Y

hdysvaltalainen kristillinen lobbausjärjestö Family Research Council on
nimittänyt yhdeksi johtajakseen entisen huippukommandon William G. Boykinin, joka palveli kuuluisassa Delta Force -yksikössä. Kenraaliluutnantti
Boykin tunnetaan myös kulttuurisoturina, jonka kannanotot hermostuttavat monia.
Boykinin nimittäminen konservatiivisen lobbausjärjestön
johtoon katsotaan olevan taistelua presidentti Barack Obaman
sotilaspolitiikkaa vastaan. Obama on muun muassa päättänyt,
että asevoimissa palvelevien homojen ja lesbojen ei tarvitse enää
salata seksuaalista suuntaustaan.

Obaman hallinto on käyttänyt lobbausjärjestön puheenjohtaja Tony Perkinsin mukaan asevoimia hyväkseen, jotta voisi edistää liberaalia sosiaalipolitiikkaansa. Perkins uskoo, että Boykin on
paras mies puhumaan asevoimissa palvelevien puolesta ja ajamaan
Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta.
Boykinin nimittäminen nostaa todennäköisesti pintaan hänen lausuntonsa islamista. Boykin tuli ensimmäisen kerran
julkisuuteen vuonna 2003, jolloin
hän palveli neuvonantajana Yhdysvaltojen puolustushallinnossa
Pentagonissa. Esiin nostettiin hänen puheensa eri seurakunnissa.
Boykinin mukaan syyskuun 2011

iskujen jälkeen käytiin sotaa islamin ja kristityn Amerikan välillä.
Yhdessä puheessaan Boykin
muisteli kohdanneensa muslimitaistelijan Somaliassa. Taistelija
oli väittänyt, että Allah oli hänen
puolellaan.
Boykin oli eri mieltä.
– Tiesin, että minun Jumalani
on oikea Jumala ja hänen Jumalansa epäjumala.
Presidentti George W. Bush
ja Yhdysvaltojen sotilasjohto ottivat etäisyyttä Boykinin lausuntoihin. Boykin itse vakuutti, että
hän ei puhunut kirkoissa hallinnon edustajana vaan uudesti syntyneenä kristittynä.
Jäätyään asevoimista eläkkeelle Boykin on kiertänyt Yhdysval-

tojen kirkkoja. Hän on nykyään
pastori ja saarnaa lähes joka sunnuntai.
Boykin taistelee edelleen islamia vastaan. Vuonna 2009 Boykin
sanoi, että Amerikan suurin uhka
on islam. Hän on ollut myös kirjoittamassa kirjaa Salamyhkäinen
pyhä sota.
Viime vuonna Boykin kirjoitti, että islam ei ansaitse perustuslain suojelua, kuten muut uskonnot, koska se on totalitaarinen
elämäntapa, jolla on aggressiiviset poliittiset päämäärät.

Pekka Helin

Lähde Religion News Service

Nooan arkki
avautui
Hollannissa on saatu valmiiksi rakennusurakoitsija-miljonääri Johan Huibersin rakennuttama raamatullisten mittojen mukainen ja merikelpoinen kopio Nooan arkista. Ikivanhoista piirustuksista huolimatta rakentamiseen käytettiin nykyaikaista tekniikkaa.
Huibers kertoo saaneensa sysäyksen rakentamiseen unesta jossa Hollanti peittyi tulvan alle.
Arkki on nyt hollantilaisen
Dordrechtin kaupungin satamassa laiturissa. Neljän vuoden rakennusprojektin tuloksen oli tarkoitus huipentua
purjehdukseen Lontooseen
olympialaisten aikaan, mutta tämä jäi haaveeksi turvallisuusmääräyksien vuoksi.
Aluksen sisältä löytyvät
teatteri, ravintola, nukkumapaikkoja sekä konferenssitilat
1 500 hengelle. Se toimii myös
raamattumuseona, jonka yhteydessä on Nooan arkki -teemaa täydentämässä luonnollisen kokoisia muovielämiä sekä
elävien lintujen lintutarha.
Asiasta on uutisoinut muun
muassa CNN verkkosivuillaan.

Suhtautuminen
kilpailuun
tekopyhää
Tampereen seurakuntien liikuntakasvatustyöntekijä Ari
Santaharjun mielestä kilpailemisen suhteen ollaan kirkossa toisinaan tekopyhiä. Kristillisessä urheilukulttuurissa
voittojen ja tappioiden oikeanlainen käsitteleminen voi tehdä evankeliumia ymmärrettäväksi.
– Vaikka Raamatussa sanotaan "kilpailkaa uskon hyvä
kilpailu", kristillinen kulttuuri suhtautuu usein aika traumaattisesti kilpailuun. Varsinkin kontaktia sisältävissä palloilulajeissa tämä tulee esiin,
sanoo Santaharju, joka on sysännyt liikkeelle kolme kristillistä kilpaurheilutapahtumaa.
Santaharjun mielestä kristillistä toimintaa pitäisi järjestää yhtä lailla urheilullisesti lahjakkaille ja siitä nauttiville ihmisille.
Hän tahtoo pitää seurakuntien SM-turnaukset matalan
kynnyksen toimintana, jossa
pelaajat voivat löytää kristillisen yhteisön ja tien seurakuntayhteyteen.

Laskutusosoite entinen:
Kellonkartanon ystävät ry/ Liisa Kaipioja
Katajatie 50
90820 Kello
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Paikkoja avoinna

Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisö
Luterilainen messu joka sunnuntai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

”Tutki minua Herra” ps 139:23

Kuuntele saarna:
www.luthersaatio.fi/ timoteus

Oulun Rauhan Sanan kesäseurat
Pyhän Tuomaan kirkossa 18.–19.8.2012

Ohjelma
Lauantai 18.8.
klo 12
klo 14.30
klo 17.30
klo 18.00
klo 20.00

Sunnuntai 19.8.

Seurat
Heino Kouva
Karl-Erik Innala
Seurat
Staffan Snellman
Ari Juntunen
Lauluhetki
Keskustelua
”itsensä tutkiminen”
Nuortenilta Toukomettisessä
(Koulukatu 10) Staffan Snellman

klo 10.30 Aamuseurat
Karl-Erik Innala
klo 12.00 Messu
liturgia Hannu Ojalehto
saarna Ari Juntunen
klo 14.00 Pyhäkoulu
klo 14.30 Seurat
Staffan Snellman
klo 16.00 Päätösseurat
Ari Juntunen
Esko Leinonen

Su 12.8. klo 17 Seurat, Heino Kouva.
La-Su 18.-19.8. Kesäseurat Pyhän
Tuomaan kirkossa, kts. erillinen
ilmoitus. Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Palveluja tarjotaan
HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

*Puheet tulkataan suomeksi/ruotsiksi.

hammassamPo
Herättäjän kirkkopyhä: su 19.8. klo 13.00 messu Pyhännän kirkossa,
kirkkokahvit ja seurat seurakuntakodissa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 10.8. klo 17.00 Maire ja Mikko Puhakan
mökillä Hamppulammella Pudasjärvellä, to 16.8. klo 18.00 pihaseurat
Simosella Rovaniemellä, to 16.8. klo 19.00 siioninvirsien ilta Pulkkilan
seurakuntatalossa, su 19.8. klo 18.00 ”Maunonpäiväseurat” Koortilan
toimintakeskuksessa Muhoksella.
Tervetuloa!

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
Professorintie 7, 90220 Oulu

www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 18 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 6 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m.
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg Sampo Heikkilä

DIAKONIAN
VIRKA
Vireästi
toimivassa
seurakunnassamme on haettavana
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä virkatutkinto.
Työnkuva sovitaanVIRKA
työnjakokirjalla. Valitun tulee kuulua ev.-lut.kirkkoon.
DIAKONIAN
Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön. Seurakunnalla on
tarjota tarvittaessa asunto. Palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
mukainen. Peruspalkka
on 2 222,63
euroa, lisäksi
voidaan
Virkaan
valittavalta
edellytämme
diakonissan
tai diakonin
maksaa
vuosisidonnaista
henkilökohtaista
palkanosaa
enintään
15 %
toa, joka antaa kelpoisuuden kirkon diakonian virkaan.
peruspalkasta.

Erityishaasteena seurakunnassamme on perhetyö.
Virkaan valitun
tulee esittää rikoslain 6 A06
§:n 2 momentissa
Palkkaus
on hinnoitteluryhmän
(H27-H32)tarkoitettu
mukainen. Virka
rikosrekisteriote
sekä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
tävä
lääkärintodistus
sekä
rikosrekisterilain
6
§:n
mukainen rikos
Virka täytetään 1.10.2012 lukien tai sopimuksen mukaan ja siinä on
tamista.
Viran täytämme
kuuden kuukauden
koeaika. 1.7.07 lukien tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ansioluetteloineen pyydämme lähettämään Pudasjär
vastaa diakoni Leena Loukko, 0400 866 480,
le,Tiedusteluihin
PL 58 93101
Pudasjärvi, 13.4.2007 klo 12.00 mennessä. Lisäk
leena.loukko@evl.fi ja vs. kirkkoherra Kimmo Helomaa, 0400 225 055,
köpostitse
osoitteeseen
pudasjarvi.srk@evl.fi.
emme
kimmo.helomaa@evl.fi.
Tietoa
Pudasjärven seurakunnastaHakemuksia
löytyy myös
kotisivuiltamme
www.pudasjarvenseurakunta.fi
Lisätietoja
antaa
kirkkoherra Oskari Holmström, puh.08-8823127
naKirkkoneuvostolle
Saarikoski, puh.
08-8823142, 040-5396402.
osoitetut hakemukset ansioluetteloineen tulee
Seurakuntaamme
ja
kaupunkiimme
voi
tutustua
mm. osoitteissa w
lähettää 31.8.2012 klo 12.00
mennessä joko
kirjeitse
osoitteeseen
Pudasjärven
seurakunta,
PL
58,
93101
Pudasjärvi
tai
sähköpostitse
www.pudasjarvi.fi.
osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi.
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Asianajotoimisto
Marjo Suoraniemi Ky

Ilmoittaja, ota yhteyttä.

Kauppurienkatu 11 C 7
90100 OULU
p. 040 703 2206
fax. 08 333 425

Minna Zilliacus
p. 020 754 2361, 040 774 7777
minna.zilliacus@kotimaa.fi

Testamentit, perukirjat,
perintö- ja perheoikeudelliset
asiat, riita- ja rikosasiat ym.
Maksuton alkuneuvottelu.

Muut seurakunnat

Rauhan Majatalo
kristillinen keskus

Myötärinteentie 451, 87500 KAJAANI Puh. 040-518 5954, 08-629 091
www.rauhanmajatalo.fi, info@rauhanmajatalo.fi

PSYKODRAAMAKURSSI 10.-12.9.
Hae elämään laatua!
Ohjaaja Evelyn Hynynen.
Tied. ja ilmoittautuminen viimeistään 3.9.

PÄIHDEKUNTOUTUSTA ASIAKKAAN KOTIIN:
Kotiin annettavaan päihdekuntotukseen
on mahdollista saada kotitalousvähennystä.
Kaapontuvan päihdekuntous on suunnattu
päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen.

Pe 10.8. klo 19.30 LIFT-ilta, Samuel Grönholm,
Juha Huhtala, Leena Kurki. La 11.8. klo 12-18
TOTUUS’ 12 toimintapäivä kaupungilla.
Su 12.8. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, lapset
siunataan koulutielle, Niilo Närhi Avainmediasta,
Markku Tossavainen, Lassi Makkonen ja Jukka
Ulkuniemi. Su 12.8. klo 17 Church@78, International Service, Nicki and Neil
Berry. Ke 15.8. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Ritva Himanka, Pasi Markkanen, Jouko Annala. Pe 17.8. klo 19.30 LIFT-ilta Rotuaarilla, Mikko Saukkonen, Joni Ruokamo, Pastorit rap-yhtye. Su 19.8. klo 11 Jumalanpalvelus, Raili
Harjula, Katja Castillo, Lapselliset. Su 19.8. klo 17 Church@78, International
Service, Neil Berry, Luke Barnes, Rachel and Andrey Sirotkin. Ke 22.8. klo 19
Jumalan kohtaamisen ilta, Joni Ruokamo, Tarja ja Vesa Liljamo, Päivi Niemi.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. www.uskotv.fi TERVETULOA!

Uusikatu 78 OULU

•

www.ohsrk.fi

To 9.8. klo 19 Rukousilta, Tuomo Kokko.
La 11.8. klo 19 Totuus tapahtuman päätöstilaisuus. Su 12.8. klo 11 Aamukirkko, Pekka
Ainesmaa, Pekka Packalén. Ke 15.8. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta.
To 16.8. klo 19 Rukousilta, Ulla Keränen, Marja Sivonen. Su 19.8. klo 11
Aamukirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke. Ke 22.8. klo 18 Nuortenilta.
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Oulun Kotiseurakunta
Tuulimyllynkatu 18
www.oulunkotiseurakunta.net

Sivut
Sivut
Sivut
sujuvasti
Sivut
sujuvasti
sujuvasti
sujuvasti
nettiin
nettiin
nettiin
nettiin

Tiistaisin Rukousilta klo 18.30
Lauantaisin Ylistyksen, Sanan ja
Esirukouksen Ilta klo 18.00
La 18.8. klo 18.00
ANNA SUOMALAINEN, Ellel
Ministries –Sielunhoitojärjestöstä.
Tervetuloa!

www.sujuu.fi
www.sujuu.fi
www.sujuu.fi
kumppanina
www.sujuu.fi
kumppanina
kumppanina

kumppanina

Kuntoutuksessa yhdistyy nykyaikaiset hoitomuodot ja Minnesota-malli.
Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.
Kaapontupa Oy
Takkurannantie 307 90820 Kello
Gsm 040 4130542
www.kaapontupa.fi

tutkint

Su 12.8. Jumalanpalvelus + lastenohj. klo 15.00.
Su 19.8. Jumalanpalvelus + lastenohj. klo 15.00.
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!
Vapaakirkko Kirkkokatu 34

HAUTAKIVIEN OIKAISUT

040-718 3141
OULUN SEUTU
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Sinappia

Riitta Hir vonen

T
Oululainen Leena Lehmuspuu on kirjoittanut neljännen kirjansa. Kirja käsittelee diakoniatyötä 1960-luvulla.

Diakonissa ei
sanonut ei

P

ureva pakkanen ja huurteinen kaupunki ottavat diakonissa Ainon vastaan joulukuun viimeisenä päivänä
1960. Kaupunki on Oulu ja Aino päähenkilö Leenan Lehmuspuun uudessa novellikokoelmassa Kaksikymmentäneljä tuntia.
Teos kertoo kirkon diakoniatyöstä 1960-luvun alun Oulussa.
Lehmuspuu tietää mistä kirjoittaa. Hän on eläkkeellä oleva
diakonissa, joka työskenteli pitkään Oulussa.
Kaksikymmentäneljä tuntia teos sai alkunsa entisten diakonissojen keskustelusta, joka koski
nykyistä diakoniatyötä.
– Teos on puoleksi ”tilaustyö”,
Lehmuspuu toteaa.
Ennen diakonissat olivat valmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa. He eivät kieltäytyneet, kun joku pyysi apua, pitivät vapaapäivän sen aikaisen virkasopimuksen mukaan vain, jos työtehtävät sen sallivat ja riensivät hätiin
vaikka keskiyöllä.
Nykyään diakoniatyöntekijät
joutuvat harvoin vastaavanlaisiin tilanteisiin.

Diakonissalla
valtava työtaakka
Nuori Aino on vaatimaton ja
nöyrä nainen, joka tekee valtavan
työn seurakunnan diakoniatyössä, mutta miettii joskus syyllisyyttä tuntien tekeekö sittenkään
riittävästi. Vanhana hän ihmettelee, miten paljon hän itse asiassa ehti.
Aino on kuin suomalaisnaisen
ihanne ajalta, jolloin ihmiset eivät juuri pitäneet porua itsestään,
mutta suoriutuvat silti hyvin. Ennen suomalaiset ovat ehkä myös
olleet vähästäkin kiitollisia ja lähes noloja saamastaan avusta. Aikakaudella oli puolensa, vaikka se

Onko ihmisen
juoksuttaminen
luukulta luukulle
lapsen heittämistä
pesuveden mukana?
Lehmuspuu kysyy.
Voisiko apu löytyä
yhdestä paikasta
kuten vielä
1960-luvulla?
oli köyhä.
Aino on töissä miltei aina, sunnuntainakin. Hän ajaa aamulla polkupyörällä antamaan penisilliinipistosta, sillä kotisairaanhoito kuului ennen seurakuntasisarten tehtäviin. Seuraavaksi hän
matkaa vaihtamaan siteitä märkiviin haavoihin. Hyvällä onnella Aino ei joudu tekemään mitään muuta, mutta hyvää onnea
ei useimmiten ole.
Kun hyvää onnea ei ole, Aino
joutuu tarpomaan lumessa, ajamaan pyörää kaatosateessa ja vastaamaan närkästyneisiin puhelinsoittoihin.
Eikö Aino koskaan kapinoi?
Eikö hän halua pitää edes pientä
lomaa? Lehmuspuun novelleista käy ilmi, että Aino käy itsensä kanssa keskusteluja loman tarpeellisuudesta, mutta hyväksyy
kuitenkin osansa.
Onko kirjailija itse, Leena Lehmuspuu Ainon esikuva? Kirjailija
myöntää.
– Henkilö jota kuvaan, kulminoituu minuun.

Kutsun käytyä
oli lähdettävä
Aino ei ole uhrautuvuudessaan
poikkeus. Leena Lehmuspuu kertoo, että diakonissat kokivat ole-

vansa kutsumusammatissaan ja
olivat hyvin motivoituneita. He
myös tiesivät mihin ryhtyivät.
Ruikuttamiseen ei ollut oikeutta.
– Rankka työ tuntui luonnolliselta. Ei voinut sanoa, että asia
ei kuulu minulle. Se oli tuntematon asia. Oli lähdettävä, kun kutsu
kävi, kuvaa kirjailija ajan henkeä.
Lehmuspuu ei kiistä nykyisten
diakoniatyöntekijöiden motivaatiota. Aika ja työtavat vain ovat
erilaisia.
Lehmuspuu ei halua myöskään kovin sanoin tuomita nykyistä käytäntöä, jossa avuntarvitsija joutuu raahautumaan luukulta luukulle. Ihmistä ei kohdata kokonaisvaltaisesti kuten diakonissat joutuivat ennen tekemään. Seurakuntasisarelta saattoi löytyä usein apu yhden ihmisen kaikkiin akuutteihin pulmiin.
– En osaa sanoa, onko muutos
hyvä vai huono, Lehmuspuu toteaa diplomaattisesti. Silti hän tuntee, että ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen on häviämässä, vaikka apua useimmiten saakin paremmin kuin 1960-luvulla,
jolloin yhteiskunnan turvaverkkoa ei juuri ollut.
– Onko ihmisen juoksuttaminen luukulta luukulle lapsen heittämistä pesuveden mukana? Lehmuspuu kysyy. Voisiko apu löytyä yhdestä paikasta kuten vielä
1960-luvulla?
Kaksikymmentäneljä tuntia on
Leena Lehmuspuun neljäs julkaistu teos. Aikaisempaan tuotantoon
kuuluvat romaanit Muodonmuutos ja Häpeä ihon alla sekä dokumenttiteos Etelänristin alla.
Pekka Helin

Kraaterinaama

he Rolling Stones. Legendaarinen Start
Me Up -video. Mick Jagger tanssii ja vääntelehtii tavalla, joka olisi veivannut Tahko
Pihkalan oksalle. Jagger on kuin paha,
paha kone, joka ei lopeta käyntiään. Gas! Gas!
Gas!
Mick on jagger-kunnossa kuten aina. Hän
teutaroi näyttävästi, mutta yhtäkkiä videoon
tunkee kalpean kelpeä kulkurinhahmo, kitaristi Keith Richards.
Tässä vaiheessa isäni rähähtää aina nauruun.
Julmannäköinen mies, isäni sanoo Keithistä, jota myös ihmisriffiksi kutsutaan.
Isä ja minä fanitamme Keithiä. Mick on idoli, mutta Keith sankari. Julmannäköinen mies on
elänyt niin värikkään elämän, että
Vuosikymmenien
häntä on pakko ramyötä kasvot
kastaa. Uskon, etovat räjähtäneet
tä isällä ja minulla on Keithiin jonentisestään,
kinlainen tunnesimutta ne eivät
de. Kuten miljookerro iästä, vaan
nilla muillakin.
pämppäämisestä
Näin isäni kanssa Start Me Up -vija hitonmoisesta
deon ensimmäisen
elämästä.
kerran 30 vuotta
sitten, ja jo silloin
Keithin kasvot näyttivät räjähtäneiltä. Ne eivät
varsinaisesti olleet vanhat, vaan pikemminkin
ajattomat ja äärimmäisen kuluneet. Vuosikymmenien myötä kasvot ovat räjähtäneet entisestään, mutta ne eivät kerro iästä, vaan pämppäämisestä ja hitonmoisesta elämästä.
Keith on nähnyt liikaakin. Viinaa ja huumeita on virrannut enemmän kuin laki sallii. On
ihme, että ihmisriffi ylipäätänsä elää. Ilmeisesti Keith on sopinut jonkun salaperäisen voiman
kanssa, että hän ei kuole vaan kuolema istuu iäti hänen kasvoissaan, sen alati syvenevissä kraatereissa.
Katson isän kanssa usein televisiota. Aina
kun Keith ilmaantuu ruutuun, alkaa tarkastuksemme: onko ihmisriffi entistäkin pahemman
näköinen? Miten kauan kasvot voivat ylipäätänsä jatkaa räjähtämistä?
Päivittelemme. Ihastelemme. Hörähdämme
nauruun ja toivotamme Keithille onnea: Kun et
kaikesta huolimatta ole kuollut, elät varmaan
ikuisesti, ruttuisen naamasi kanssa.
Aina Keith ei ole sydämellisen päivittelyn
kohteena. Isä soitti minulle muutama vuosi sitten hädissään: Keith oli pudonnut Tyynellämerellä puusta ja loukannut pahasti itsensä. Kitaristin onnettomuus tuntui minustakin pahalta.
Ihmisriffi joutui leikkaukseen ja pääsi kuin
pääsikin kiertueelle. Hän ei menettänyt kasvojaan.
Pekka Helin

Sinappiapalstalla Rauhan
Tervehdyksen
toimitus ihastelee
ja ihmettelee
maailman
tapahtumia.
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Iltaohjelmat
olivat riparin kohokohtia
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Vehreä ja rauhallinen Alppila sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä
Oulun keskustasta, kävelyetäisyydellä Tuiran ja Välivainion monipuolisista palveluista. Busseilla, omalla autolla sekä pyörällä pääsee kätevästi kulkemaan yliopistolle, Teknologiakylään ja keskustaan.
Alppitie 12 on 1960-luvulla rakennettu kerrostalo, joka saa uuden tyylikkään ilmeen perusparannuksen myötä. Alkuperäistä ovat asuntojen tilavat, valoisat huoneistopohjat, muutoin
kaikki onkin uutta. Keittiöissä on mm. astianpesukoneet ja
keraamiset liedet. Kaksioissa ja kolmioissa on lasitetut parvekkeet.
Alppitie 12, arvioitu valmistuminen 11/2012
Asuntotyypit
m2
1h+kk
32,5
2h+k+p
52
2h+k+p
61,5
3h+k+p
79,5

vuokra, €/kk
531-560
651-674
730-759
895-918

Vesimaksu ja laajakaistayhteys sisältyvät vuokraan. VVO:n asunnot
ovat savuttomia. Asumisaika on vähintään yksi vuosi sopimuksen
alkamisesta. Varallisuusrajat. Katso kohteen virtuaaliesittely ja
lisätiedot osoitteesta www.vvo.fi/alppitie12. Muuta meille!
VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2 | 90100 Oulu
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900 | oulu@vvo.fi

www.vvo.fi

Kuulutus

Yritysnumeroihimme (020 508 xxxx) soittaminen maksaa Soneran hinnaston mukaisesti kotimaan lankapuhelimesta soitettaessa
8,28 snt/puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28 senttiä/puhelu + 17 snt/min.

VAKUUSMAKSU
VAIN 250 €

ippileirillä oli todella mukavaa. Kaikki isoset ja
muut leirin ohjaajat olivat
hauskoja ja heidän kanssaan oli mukava jutella erilaisista
asioista, pelata pelejä, laulaa, leikkiä monenlaisia leikkejä ja pitää
muutenkin hauskaa.
Vaikka leirin alussa aika tuntui
menevän todella hitaasti, viimeisenä iltana ei olisi vielä halunnut
leirin loppuvan: vastahan me tänne tulimme.
Kaikki rippileirin oppitunnit olivat erilaisia. Tuntien aiheita käsiteltiin monilla eri tavoilla,
esimerkiksi askartelemalla jotakin aiheeseen liittyvää, keskustelemalla tai pelaamalla.
Mielestäni se, että opetustavat
vaihtuivat melkeinpä joka tunnilla, teki opetettavasta asiasta kiinnostavamman. Pienet ryhmäkoot
olivat hyvä asia.
Leirillä käsiteltiin monenlaisia
asioita: paljon oli mukavia aiheita,
mutta jonkun verran myös vakavampia ja surullisia teemoja.
Erityisesti rippileiristä mieleeni jäivät iltaohjelmat, laulut, mukavat ihmiset, erilaiset leikit ja
pelit sekä hyvä ruoka. Iltaohjelmat olivat päivän kohokohtia. Jo
ennen niiden alkua mietin kavereiden kanssa, mitähän leikkejä
meillä tänään olisi ja mitä lauluja laulaisimme.
Vaikka en itse ole aina poru-

VAALILUETTELON NÄHTÄVILLÄ OLO

Rippikoulussa
Itse yllätyin, kuinka
paljon seurakunnalla on
tarjottavana toimintaa
nuorille rippikoulun
jälkeen.

kan innostunein, leirillä ei missään vaiheessa tullut mieleeni, että jäisin jostakin leikistä pois.
Kaikki leirillä lauletut laulut
jäivät hyvin mieleeni erityisesti
se takia, että muusikko Ilona sai
kaikki innostumaan laulamisesta. Tietysti rippileirin oman bändin hyvä meininki ja soittaminen
sytyttivät laulamaan.
Erityisesti viimeisen illan lettujen paistaminen nuotiolla jäi
hyvin mieleen. Nuotiolla oli aivan omanlainen tunnelma ja kaikilla oli hauskaa.
Leirillä sai paljon uusia kavereita, ja oli jännä huomata, että jo
ensimmäisen päivän aikana ryhmän välille muodostui hyvä yhteishenki: kaikilla oli oma paikkansa.
Rippileirin hyvä yhteishenki ja

mukavat isoset saivat minut kiinnostumaan isostoiminnasta ja vähän muustakin seurakunnan toiminnasta. Itse ainakin yllätyin,
kuinka paljon seurakunnalla on
tarjottavana toimintaa nuorille
rippikoulun jälkeen. En ollut aikaisemmin edes kuullut kaikesta
tarjonnasta, joten mielestäni on
hyvä asia, että näistä asioista kerrotaan rippikoulussa.
Konfirmaatioharjoitukset olivat mukavat, vaikka ne vähän jännittikin. Myös valokuvaus oli mukava, ja se meni ihan normaalisti.
Tietysti harjoituksissa oli vähän
haikea tunnelma, koska osaa leiriläisistä näki ehkä viimeisen kerran.
Itse konfirmaatio jännitti enemmän kuin harjoitukset.
Konfirmaatio meni hyvin. Kirkossa oli mukava tunnelma ja jumalanpalvelus melko rento.
Konfirmaation jälkeen kirkolla on tarjottavana nuorille esimerkiksi isos- ja kerhotoimintaa sekä
musiikkiin liittyvää tekemistä. Ja
tietysti myös aikanaan kirkkohäät
ja kummin tehtävät.
ANNA RIIPINEN

Tuiran seurakunnan rippikoululaiset
Suvi Kangaspuoskari ja
Anna Riipinen kirjoittavat
Rauhan Tervehdykseen omista
rippikoulukokemuksistaan.

Eetterissä

KUULUTUS
Siikalatvan seurakunnassa toimitetaan 7.–8.10.2012 kirkkoherranvaali. Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena
nähtävänä torstaina 16.8.2012 kello 9–13 ja perjantaina 17.8.2012
kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Pappilankuja 6, 92620
Piippola.
Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki viimeistään
ensimmäisenä vaalipäivänä 7.10.2012 18 vuotta täyttäneet henkilöt,
jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään
70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää, siis viimeistään 29.7.2012.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: Seurakunnan
jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty tai myönnetty toiselle ilman laillista perustetta. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois
vaaliluettelosta taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa muuttoon, joka on tapahtunut seurakuntaan alle 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään tiistaina 21.8.2012 ennen klo 16 kirkkoherranvirastoon, osoite Pappilankuja 6, 92620 Piippola. Virasto on auki mainittuna päivänä klo
14–16.
Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia perjantaina 31.8.2012 klo 18 pidettävässä kokouksessa.
Siikalatva 25.6.2012
Siikalatvan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Erkki Kauranen
puheenjohtaja

Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien aluelähetys on tauolla heinä- ja elokuun
ajan. Radiopyhäkoulu lähetetään valtakunnallisena sunnuntaisin kello 8.45.
Su 12.8. klo 8.45 lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää kertoo uskon perustasta.
Su 19.8. klo 8.45 Aila Valtavaara
pohtii mitä löytyy Raamatusta.

Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
To 9.8. klo 16.20 Herätys eilen ja
tänään -ohjelmassa tutkija AriPekka Palola kertoo miten lestadiolaisuus syntyi Ruotsin Lapissa 1800-luvulla. MP
Pe 10.8. klo 16.03–17 Toivon
tuomiokapituli. MS
Ma 13.8.– ke 15.8. klo 16.20 Armonpulla-ohjelma MS
Ke 15.8. klo 16.40 Oululaisen

uskontunnustus. MB
To 16.8. klo 16.20 Herätys eilen ja tänään ohjelmassa tutkija
FT Ari-Pekka Palola kertoo lestadiolaisen liikkeen historiallisista vaiheista. Liike jakautui yli
100 vuotta sitten kolmeen suureen ryhmittymään, vanhoillislestadiolaisuuteen, esikoislestadiolaisuuteen ja uusheräykseen. MP
Pe 17.8. klo 16.03–17 Toivon
tuomiokapituli. MS
Ma 20.8. – ke 22.8. klo 16.20 Armonpulla-ohjelma. MS
Ke 22.8. klo 16.40 Oululaisen
uskontunnustus. MB

Radio Pooki 88,0 MHz,
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 12.8. klo 10 radiojumalanpalvelus Nivalan kirkosta.
Su 19.8. klo 10 radiojumalanpalvelus Kemin kirkosta.

Anna-Mari Heikkinen. Kanttorina on Péter Marosvári ja urkurina Lauri-Kalle Kallunki.
Su 19.8. messu Oulun tuomiokirkosta. Messun toimittaa Matti Pikkarainen, ja häntä avustaa
Ari-Pekka Metso. Kanttorina
on Péter Marosvári, ja urkurina
Lauri-Kalle Kallunki.
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi,
p. 044 316 1563 (ma–pe)
Oulun seurakuntayhtymä
Radiostudio, PL 122,
90101 Oulu

Kempeleen nettiradio
Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalvelukset netistä:
www.kempeleenseurakunta.fi.
Jumalanpalvelustiedot sivulla 13.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 12.8. messu Oulun tuomiokirkosta. Messun toimittaa AriPekka Metso, ja häntä avustaa

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi
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Oulujoen elojuhlien teema
yllättää kaupunkilaisen:
porot ja peurat esillä.

P

erinteisten, ensi sunnuntaina järjestettävien Oulujoen
elojuhlien teema, Eloa porosta, hämmästyttää: miksi puhutaan poroista ja peuroista, vaikka ollaan kaukana Lapista.
Sinnehän porot kuuluvat.
Elojuhlien järjestelyvuorossa
ovat tänä kesänä yli-iiläiset. YliIissä poronhoidolla on kunniakas
perinne. Jo 1700-luvulla käräjillä
oli aiheena porovarkaudet Iin ja
Pudasjärven pitäjissä.
Elojuhlissa puhuva yli-iiläinen Oulun seurakuntien luottamushenkilö, sairaalaneuvos Matti Kakko kertoo, että tällä hetkellä poronhoitoalueeseen kuuluvassa Yli-Iissä on poroja yli 1 000 ja
poronomistajia noin 80.

Onpa pitäjässä myös oma poronlihan jalostamo. Yli-iiläisten
ruokapöytään on perinteisesti
kuulunut kylmäsavuporonpaisti.
– Vaikka Yli-Iissä lypsykarjatilojen lukumäärä on nopeasti laskenut, samanaikaisesti porotilojen määrä on pysynyt samana tai
jopa hivenen kasvanut, Kakko valaisee, miksi poro-teema sopii hyvinkin juhlateemaksi.

Pappilasta
löytyy poroikkuna
Porojen lisäksi elojuhlassa puhutaan peuroista. Yli-Iin eläkkeellä
oleva kirkkoherra Toivo Hyyryläinen on säveltänyt oman peuravirren, johon häntä on innostanut Yli-Iin kirkon peura-aiheinen
Kaipaus-lasimaalaus. Sen pohjalla on Psalmin jae: ”Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin
minä kaipaan sinua, Jumala.”
Kaipaa peura janoissaan -virsi

Seurakunnan pikkukoulu
alkaa Oulujoella

O

ulujoen
seurakuntaan kuuluvassa Saarelan seurakuntakodissa
Poolakujalla alkaa 20.
elokuuta uusi toiminta: pikkukoulu. Pikkukoulu on tarkoitettu 3–5-vuotiaille, ja se kokoontuu kolme kertaa viikossa kolmen tunnin ajan kello 9–12.
Saarelan pikkukoulu on Oulun kaupungin ja Oulujoen seurakunnan yhteistyötä. Oulujoen lapsityönohjaaja Saara Hietava kertoo, että kaupunki ostaa seurakunnalta pikkukoulupalvelun.
Hietava iloitsee uudenlaisesta
seurakunnan toiminnasta päiväkerhojen rinnalla.
– Pikkukouluja järjestävät
yleensä päiväkodit. Seurakunnan pikkukoulu on uudenlaista
toimintaa koko kirkossa, Hietava arvioi.

Päiväkerhoa
monipuolisempi sisältö
Pikkukoulut muistuttavat paljolti perinteisten seurakunnan
päiväkerhojen toimintaa leikkeineen ja lauluineen. Lastenohjaajien Maikki Husson ja
Kirsi Isolan mukaan pikkukou-

Saarelan seurakuntakoti

lussa käydään retkillä ja tutkitaan luontoa. Kerran viikossa on
salivuoro peleihin ja leikkeihin.
– Käytämme tekemisessä esimerkiksi draamaa, kuvallista ilmaisua ja sadutusta. Myös musiikki eri soittimineen kuuluvat pikkukouluun. Koska pikkukoulua on kolme kertaa viikossa, lapsilla on hyvä mahdollisuus perehtyä tekemiseen, vaikkapa luonnon tutkimiseen, Husso ja Isola selventävät.
– Lapsilla on eväät mukanaan. Syömme yhdessä ja opettelemme hyviä pöytätapoja.
Ryhmässä lapset oppivat sosiaalisia taitoja. Pikkukoulu on perheille ilmainen, lastenohjaajat
kertovat.
Saara Hietava toivoo, että yhteistyö kaupungin kanssa pikkukoulun järjestämisessä sujuisi niin hyvin, että toimintaa voitaisiin laajentaa vuoden päästä
koko Oulujoen seurakunnan
alueelle.
Pikkukoulun vapaita paikkoja ja lisätietoja voi kysellä Saara
Hietavalta, p. 040 5755 353.
RIITTA HIRVONEN

kuullaan elojuhlassa.
Hyyryläisen asuttamasta pappilasta löytyy erityinen ”poroikkuna”.
– Siitä ikkunasta perheemme
pieni poika, juuri kävelemään oppinut, katseli aikoinaan hämmästellen pihamaalla kulkevaa porotokkaa. Ikkuna oli niin alhaalla,
että pikkuinenkin siihen ylettyi.
Aloimmekin kutsua tuota ikkunaa poroikkunaksi, Hyyryläinen
kertoo itselleen tärkeän muiston.
Peura-aiheinen maalaus löytyy
myös kuuluisasta, tuhopolton jälkeen uudelleen rakennetusta Tyrvään kirkosta, Hyyryläinen muistuttaa lopuksi.
RIITTA HIRVONEN

Elojuhlista ilmoitus sivulla 13.

Yli-Iin kirkon peura-aihaisen lasimaalauksen on tehnyt Veijo Muroke.

Yli-iiläiset
valitsivat poron

Messuilla seurakunnan lapsiparkki

O

ulun seurakuntien varhaiskasvatus järjestää ilmaisen
lastenhoidon kansainvälisillä SuurOulun messuilla
16.–20. elokuuta Raksilan messukeskuksessa, Ouluhallissa.
– Vanhemmat voivat jättää
3–6-vuotiaat lapsensa maksutta hoitoon seurakuntien LapsiParkkiin. Paikalla on seurakuntien lastenohjaajia.
– Lapsille on tarjolla muun
muassa leluja, värejä, värityskuvia, pelejä ja kirjoja, Karjasillan
seurakunnan lapsityönohjaaja
Marjaana Lassi kertoo.
Varsinaista ohjattua toimintaa

parkissa ei ole.
Hoitoaika on enimmillään
kaksi tuntia.
– Tuodessaan lasta LapsiParkkiin vanhemmat täyttävät ilmoittautumiskaavakkeen, jossa kysytään hoitoon jäävän lapsen ja hänen vanhempiensa tiedot, Lassi
selvittää käytäntöä.
Hoidossa olevat lapset ovat vakuutettuja tapaturman varalta.
Lassi pitää luottamuksen osoituksena sitä, että lastenhoitoa
messuilla on pyydetty Oulun seurakunnista.
– Tämä on seurakunnalle hieno tapa olla mukana ja esillä siel-

lä, missä ihmiset liikkuvat. Jos joku on kiinnostunut seurakunnan
varhaiskasvatuksen toiminnasta,
LapsiParkissa meillä on mahdollisuus kertoa lisää.
LapsiParkki on avoinna torstaina 16.8. kello 11–19, perjantaista sunnuntaihin 17.–19.8. kello 10–18 ja maanantaina 20.8. kello 10–17.
RIITTA HIRVONEN

Oulun päiväkerhoissa
vielä paikkoja vapaana

O

ulun seurakuntien päiväkerhot aloittavat toimintansa elokuussa. Päiväkerhot käynnistyvät Karjasillan, Tuiran ja Oulujoen seurakunnassa sekä Ylikiimingin ja
Yli-Iin alueilla. Tuomiokirkkoseurakunnassa ei ala tänä vuonna omaa päiväkerhoa, mutta alueen lapset voivat osallistua päiväkerhoon jossakin toisessa Oulun
seurakunnassa.
Päiväkerhojen varsinainen haku on päättynyt, mutta niihin
on edelleen hajapaikkoja jäljellä.
Niitä voi tiedustella läpi vuoden
oman seurakunnan päiväkerhoohjaajalta.

Yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/paivakerho.
Päiväkerhoihin otetaan 3–
5-vuotiaita lapsia. Kokoontumiskertoja on kaksi kertaa viikossa
kahden tunnin ajan.
Kerhossa tutustutaan Jeesuksen elämään ja ajatuksiin, keskustellaan Jumalasta, hiljennytään ja
rukoillaan. Lisäksi lauletaan, leikitään, tehdään kädentöitä ja opetellaan ryhmätyöskentelytaitoja.
Kerholaiset myös retkeilevät sekä osallistuvat lastentapahtumiin
ja perhekirkkoihin yhdessä vanhempiensa kanssa.

Lisätietoja päiväkerhoista antavat
lapsityönohjaajat:
Karjasillan seurakunta:
Marjaana Lassi, p. 040 574 7108,
marjaana.lassi@evl.fi
Tuiran seurakunta:
Kirsi Merenheimo-Mäenpää,
p. 040 574 7106,
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi
Oulujoen seurakunta:
Saara Hietava, p. 040 575 5353,
saara.hietava@evl.fi
Ylikiimingin alue:
Mervi Holmi, p. 044 316 1721,
mervi.holmi@evl.fi
Yli-Iin alue: Elisa Klasila,
p. 040 532 8437,
elisa.klasila@evl.fi
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Säätöä vaille valmis muutos
Riitta Hir vonen

Syksyllä syntyy
laajentuneen Oulun
seurakuntayhtymän
ensimmäinen yhteinen
talousarvio. Nokian
irtisanomisten vaikutuksia
seurakunnan talouteen on
vaikea ennakoida vielä.
– Edessä on tiukka loppurutistus,
pieniä korjausliikkeitä ja kärsivällistä säätöä, Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen toteaa syksyn työrupeamasta.
Monikuntaliitoksen seurauksena ensi vuoden alussa syntyvän
– neljän sijasta seitsemästä seurakunnasta muodostuvan – uuden Oulun seurakuntayhtymän
ensimmäistä yhteistä talousarviota on laadittu jo keväällä, mutta Kähkönen näkee budjetin valmistelun syksyn yhtenä isoimpana ponnistuksena.
Alkukesästä varmistuneet Nokian hurjat, useita satoja ihmisiä
koskettaneet, irtisanomiset eivät
vaikuta Kähkösen mukaan, ainakaan vielä, seurakuntayhtymän
talousarvion laadintaan.
– Irtisanomisten merkitystä
verotulojen kehitykseen on tässä
vaiheessa lähes mahdotonta ennakoida. Tilanne on tiedostettu seurakunnassa ja seuraamme,

2013

OULU LAAJENEE
syntyykö irtisanotuille korvaavia
työpaikkoja. Itse uskon oululaisten työllistyvän uudelleen, Kähkönen sanoo ja muistuttaa seurakuntayhtymän talousarvion
”koosta”: tänä vuonna verotuloja
arvioidaan kertyvän noin 25 miljoonaa euroa.
Irtisanomiset eivät koske seurakuntia ensi sijassa taloudellisesti, Kähkönen painottaa.

Jälkiviisasteluun
ei ole tarvetta
Oulun seurakuntia on myllertänyt samanaikaisesti yhtymän
laajentumisen kanssa toinen iso
muutos: Kirkkohallituksen palvelukeskus Kipa aloittaa toimintansa syyskuun alussa, mutta sitä
on käynnistetty Isokatu 9:ssä jo
vuoden alusta muun muassa rekrytoimalla sinne henkilöstöä.
Kipa tuottaa kirjanpidon ja
palkanlaskennan palveluja seurakuntien lisäksi hiippakunnille
ja kirkon keskusrahastolle.
Ilpo Kähkönen arvioi, että
kahdesta mylläkästä on selviydytty Oulun seurakunnissa hyvin. Yhtymäjohtaja itse kertoo
pitäneensä ”jalat maassa ja järjen
päässä”.

Palvelukeskus Kipan Oulun toimipisteen johtaja Seija Mäenpää (oik.) keskustelee Kaisu Mikkosen (vas.) ja Jenni Backmannin
kanssa Kipan uusissa, värikkäissä tiloissa Isokatu 9:ssä. Punaisävyinen väri antaa energiaa, naiset uskovat.

– Tunteiden ei ole saanut antaa
viedä, vaan asiat on pitänyt hoitaa yksi kerrallaan. Jälkiviisastelua en harrasta, eli luultavimmin
tekisin useimmat asiat samalla tavalla, jos uudistukset olisivat nyt
edessä, hän pohtii.
Kähkönen lisää kuitenkin tietävänsä, että osa henkilöstöstä on
kokenut muutokset myös stressaavina.

Muutokset synnyttivät
uudenlaisen tehtävän
Muutostilanne Oulun seurakunnissa on poikinut uuden, työnku-

valtaan hieman harvinaislaatuisemman viran seurakuntayhtymään. Vielä tämän vuoden puolella työt aloittava taloussuunnittelija palvelee Oulun lisäksi Utajärven, Lumijoen ja Hailuodon
seurakuntia.
Vastaavanlaista virkaa Kähkönen ei ainakaan tiedä olevan
muualla kirkossa.
– Uudenlainen päänavaus Oulusta. Kirkkolain muutos mahdollistaa talouspäällikkönä toimimisen samanaikaisesti useissa seurakunnissa.
– Kun seurakunnista on siirty-

Pirtti täynnä juhlijoita

M

uhoslainen Anna-Mari Silenius liikkuu ripeästi 80 vuotta täyttävän Laitasaaren rukoushuoneen pihalla. Hän näyttää tuntevan lähes jokaisen taloon
saapuvan juhlavieraan: Tervetuloa pirttiin, hän huudahtelee innoissaan tulijoille.
Silenius sanoo jännittävänsä,
kuinka paljon vieraita tulee: riittääkö kaikille penkki, jolle istua?
Rukoushuoneyhdistyksen varapuheenjohtaja huomaa nopeasti, että perinteikkään rakennuksen 80-vuotisjuhlallisuudet houkuttelevat tulemaan kauempaakin,
– Entisiä kyläläisiä, Silenius toteaa usean vieraan kohdalla riemullisesti.
Kun juhlajumalanpalvelus pääsee alkamaan, penkit ovat porstuaa myöten täynnä. Ikkunoita on
avattava, jotta ilmaa riittää.

Lapsille
kerhoja
Anna-Mari Silenius on seurannut
80-vuotiaan rukoushuoneen elämää kolmisenkymmentä vuotta likietäisyydeltä, lähinaapuris-

Riitta Hir vonen

nyt Kipaan useita tehtäviä, pienissä seurakunnissa ei ole enää tarvetta kokoaikaiselle talouspäällikölle, Kähkönen perustelee yhteistyökuviota.
Elokuun alusta yhtymän seurakuntatyön erityispalvelujen, johon kuuluu muun muassa diakoniset erityispalvelut, johtajana
on ollut yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, tuomiorovasti Matti Pikkarainen.
RIITTA HIRVONEN

Huoli on
kuitenkin,
miten kaikki
hoituu sitten,
kun nykyinen
talkoojoukko
ei enää jaksa.
ne, Silenius vinkkaa toiveikkaana.

Seurakunnalle
enemmän vastuuta?

Asta Pikkarainen (kuvassa edessä mustissa vaatteissa) ja Anna-Mari Silenius (kuvassa taaimpana harmaissa vaatteissa) ottivat
vieraat vastaan Laitasaaren rukoushuoneen juhlassa viime sunnuntaina.

ta. Hän kertoo, että talon kunnostaminen, keittiöremontti parisen vuotta sitten, on innostanut
muhoslaisia muun muassa ristiäisten järjestämiseen rukoushuo-

neella. Muhoksen seurakunta ja
Martat järjestävät toimintaa säännöllisesti.
Sileniuksen haaveena on silti,
että naapurissa palaisi valo ny-

kyistä useammin.
– Toivoisin, että rukoushuoneella olisi enemmän toimintaa
esimerkiksi lapsille. Partio olisi
tervetullut kokoontumaan tän-

Silenius kertoo, että rukoushuonetta on pidetty vuosikymmenet kunnossa talkoovoimin. Erityiskiitos kuuluu yhdistyksen puheenjohtajalle Asta Pikkaraiselle
ja hänen veljelleen.
– Kenenkään ei tarvitse tulla
kylmään rukoushuoneeseen. Talo
lämmitetään aina vieraita varten.
Huoli on kuitenkin, miten
kaikki hoituu sitten, kun nykyinen talkoojoukko ei enää jaksa.
– Minun omaa ajatteluani on,
voisiko Muhoksen seurakunta
kantaa rukoushuoneesta nykyistä suurempaa vastuuta tulevaisuudessa? Silenius pohtii arkisesti
ennen kuin vilahtaa muun juhlaväen joukkoon virttä veisaamaan.
RIITTA HIRVONEN
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Makeaa elämää

Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän
kiinnostuksen ja intohimon
kohteitaan.

V

anhan maatalon pihapii- nein ottein. Hän etsii emoa, joka ven aikana, jolloin mehiläiset eirin kupeessa, metsikön on koko pesän sydän. Sen erottaa vät pysty sitä hyödyntämään.
reunassa kohoaa styrok- muista asukeista suuren kokonsa
Mehiläispesiä ei tarvitse erisilaatikoista koottuja tor- vuoksi melko helposti. Emo voi- tyisemmin suojata talveksi, sillä
neja. Niiden ympärillä käy mel- daan myös merkitä maalitäpläl- yhteiskunta pitää sen lämpimänä
koinen surina, kun tornien asuk- lä tunnistamisen helpottamiseksi. ruuasta saamansa energian tur– Nämä ovat näköjään kasvat- vin.
kaat ahkeroivat hankkiessaan ratamassa uutta emoa tähän pesään.
vintoa talven varalle.
– Kovillakin pakkasilla talviKutsumattomat vieraat tuo- Jos vanha emo huomaa, että uusi pallossa on 20 astetta lämmintä.
vat tullessaan savun tuoksun, jo- emo on kuoriutunut, se lähtee etsimään uutta pesää. Tuottoisa
ka keskeyttää aherSuuri osa mehiläi- harrastus
ruksen.
sistä lähtee sen mu- Luukinen aloitti mehiläistenhoi– Savun tuoksu
kaan. Sitä sanotaan don kesällä 2009, ja hankki heti
rauhoittaa mehiparveiluksi.
läiset, ja ne ryhtyviisi pesää.
Mehiläisten parvät syömään. Tark– Se on melko paljon aloitteliveilu kannattaa es- jalle. Yksi pesä on riski, jos se ei
kaan ei tiedetä,
tää jakamalla pesä menestykään, mutta kahdella pemiksi niin käy, saajoissa. Muuten ne sällä pääsee jo hyvin alkuun.
noo Limingan seuSananlaskut 25:27
karkaavat ja perusrakunnan projektiTällä hetkellä hänellä ei ole
tavat uuden pesän omia pesiä, mutta hän hoitaa veltyöntekijä ja Pohjojonnekin muualle.
lan Mehiläishoitajensä pariakymmentä mehiläis– Karanneet mehiläiset täy- pesää.
jien puheenjohtaja Hannu Luutyy löytää ja laittaa uuteen pekinen.
– Noin 90 prosentilla tarhaajisHänen mukaansa vanha teoria sään, jonka ne ottavat kodikseen. ta on vähemmän pesiä. Me kuuon, että mehiläiset yrittävät vais- Jos parvea ei löydetä, menetetään lumme suurtarhureiden vähemtonsa varassa pelastaa hunajaa uh- mehiläisten lisäksi merkittävä osa mistöön. Ammattilaistarhureilhunajasadosta.
kaavalta metsäpalolta.
la pesiä voi olla satoja, jopa tuhat– Villiytynyt parvi tekee pe- kin.
– Niillä on erillinen mesimaha, johon ne voivat varastoida sänsä usein ihLuukinen
ruokaa ja ikään kuin sylkeä sen misille ja itselkertoo, että meulos. Siinä mielessä tuo teoria oli- leenkin hankahiläistenhoito
laan paikkaan.
si mahdollinen.
on perinteinen
Mehiläiset pörräävät tunkeili- Ikävä vaihtoehto
harrastus, josjoiden ympärillä, mutta ne eivät on esimerkiksi
sa yleensä sadon
juuri näytä olevan kiinnostunei- savupiippu, Luuturvin saa kulut
ta meistä. Kukaan ei saa edes pis- kinen kertoo.
katettua ja hyviParveilemaan
toksia.
nä vuosina työlSananlaskut 27:7
– Mehiläistarhuri tottuu no- lähteneet mehileen reilun tuntipeasti käsittelemään hoidokke- läiset voivat rapalkankin.
jaan ilman suurempaa pistosten kentaa uuden
Hän ottaisi
vaaraa. Allerginen ei silti voi ol- pesän muutamassa päivässä.
mielellään mehiläistarhauksesta
– Niillä on kiire saada yhteis- kiinnostuneen nuoren opastettala. Hanskoja käytän harvoin, sillä ne hankaloittavat mehiläisten kunta valmiiksi ja kerätä satoa tal- vakseen.
käsittelemistä.
ven varalle. Karkulaiset on syytä
– Nyt olisi sopiva aika aloitNopeat liikkeet voivat ärsyt- löytää ja pyydystää mahdollisim- taa. Ehtii opiskella kaiken tarvittää rauhallisetkin mehiläiset pis- man pian.
tavan ennen ensi kesää ja tarhauktämään. Huitomista on hieman
Mehiläisten tuottama huna- sen aloittamista, Luukinen toteaa.
hankala välttää paarmojen käy- ja on valmista kerättäväksi, kun
dessä päälle kuin yleiset syyttä- kennosto on täynnä ja peitetty
KATJA KIISKINEN
jät. Onnistumme kuitenkin vält- mehiläisvahalla. Koska mehiläitämään niiden puremat mehiläi- set keräävät hunajaa talviravinsiä hermostuttamatta.
noksi itselleen, täytyy tehdä vaihtokauppa, jotta mehiläiset eivät
Karkulaiset
jää ruoatta.
– Tilalle laitetaan sokeria, joka
talteen
Luukinen avaa mehiläispesän on halvempaa ja parempaa ravinja nostelee kennokakkuja tottu- toa. Aito hunaja voi kovettua tal-

Hunajaa ei pidä
syödä liikaa eikä
kunniaa tavoitella
ylen määrin.

Kuvat: Elsi Salovaara

Kylläinen halveksii
hunajaakin,
nälkäiselle karvaskin
on makeaa.

Hannu Luukinen käyttää mehiläisiä käsitellessään hanskoja vain harvoin ja silloinkin
lähinnä paarmojen takia.

Kolme kivaa
• Mehiläistarhauksella on pitkä kirkollinen historia. Mehiläisvahan
käyttö tuohuksissa ja kynttilöissä toi mehiläistarhat luostareihin
keskiajalla. Suomessa mehiläistarhauksen aloitti piispa Mennander
1760-luvulla. Useissa Raamatun kohdissa puhutaan hunajasta.
• Työläismehiläisten elinikä lasketaan kilometreissä. Keskimääräinen
elinikä on 800 kilometriä, mikä tarkoittaa kesäisin 1,5 kuukautta ja
talviaikaan jopa 10 kuukautta. Emo voi elää useita vuosia.
• Mehiläistenhoitajien keski-ikä on noin 60 vuotta. Alalle kaivataan
nuoria, ja kokeneemmat hoitajat tukevat aloittelijoita mielellään
muun muassa neuvomalla ja myymällä heille mehiläispesiä.
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1. Moos. 18: 20-32

Matt. 11: 20-24
Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa
hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä
etteivät ne olleet tehneet parannusta:
»Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida!
Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi
tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat
olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja
tuhkaan ja kääntyneet. Minä sanon teille: Tyros
ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä
kuin te.
Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko
sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään,
alas tuonelaan saakka! Jos sinun kaduillasi
tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se
olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä
sanon: Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä
vähemmällä kuin sinä.»

Sanan aika
Sunnuntai 12.08.2012
Psalmi: Ps. 81: 9-17
1. lukukappale: 1. Moos. 18:20-32
2. lukukappale: Hepr. 3:15-19
Evankeliumi: Matt. 11:20-24

Luojan luomus

w w w. s x c . h u / M i c h a e l Z a c h a r z e v s k i

Herra sanoi Abrahamille:
»Valitushuuto Sodoman ja Gomorran
asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä
on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne
katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken
sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada
siitä selvän.»
Miehet lähtivät kulkemaan Sodomaan päin,
mutta Herra jäi vielä puhumaan Abrahamin
kanssa. Abraham astui lähemmäksi ja kysyi:
»Aiotko sinä tuhota vanhurskaan yhdessä
jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on
viisikymmentä hurskasta. Tuhoaisitko sen
silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa
niiden viidenkymmenen oikeamielisen
vuoksi, jotka siellä asuvat? On mahdotonta,
että surmaisit syyttömät yhdessä syyllisten
kanssa ja että syyttömien kävisi samoin kuin
syyllisten. Ethän voi tehdä niin! Eikö koko
maailman tuomari tuomitsisi oikein?» Herra
sanoi: »Jos löydän Sodomasta viisikymmentä
hurskasta, niin heidän tähtensä minä säästän
koko kaupungin.»
Abraham vastasi: »Minä olen rohjennut
puhua sinulle, Herra, vaikka olenkin
vain tomua ja tuhkaa. Entä jos niistä
viidestäkymmenestä puuttuu viisi?
Hävittäisitkö viiden vuoksi koko kaupungin?»
Herra vastasi: »En hävitä, jos löydän sieltä
neljäkymmentäviisi.» Abraham kysyi vielä:
»Entä jos siellä on neljäkymmentä?» Herra
sanoi: »Niiden neljänkymmenen takia
minä säästän sen.» Abraham sanoi: »Älä
suutu, Herra, vaikka puhunkin vielä. Entä
jos siellä on kolmekymmentä?» Herra
vastasi: »En hävitä sitä, jos löydän sieltä
kolmekymmentä.» Mutta Abraham sanoi:
»Saanko vielä puhua sinulle, Herra? Entä jos
sieltä löytyy vain kaksikymmentä?» Herra
sanoi: »Niiden kahdenkymmenen takia jätän
sen hävittämättä.» Mutta Abraham sanoi:
»Älä suutu, Herra, vaikka puhun vielä tämän
kerran. Entä jos sieltä löytyy kymmenen?»
Herra sanoi: »Niiden kymmenen takia jätän sen
hävittämättä.»

9.–23.8.2012

Kun menen meren rantaan, näen hiekkaa. Silloin muistan, että Jumalalla on ajatuksia
enemmän kuin hiekan jyviä. Kuka voi ne laskea?
Tai kun näen linnun höyhenpuvussaan, tajuan, ettei taitavinkaan vaatesuunnittelija
voi yltää Luojan luomuksiin.
Näen myös tärveltynyttä luontoa. Pahoinvoivia vesistöjä, saastunutta ympäristöä.
Tulevien sukupolvien elämä on uhattuna – ja hyvin pitkälle meidän ihmisten väärien
valintojen vuoksi.
Jumalan edessä olemme aina valinnan paikalla. Kuunnella ja seuratako häntä, joka
puhuttelee rakkaudellaan omaatuntoamme ja sydäntämme?
Bob Dylan sanoitti kerran tuota ihmisen valinnan paikalla olemista:
”Voit viettää elämäsi nukkuen käytävillä tai jättivuoteissa. Voit olla suunnittelija tai
lääkäri, eläkkeellä tai työtön. Voit omistaa aseita ja tankkeja, olla jonkun vuokraisäntä
tai omistaa pankkeja. Mutta sinun täytyy palvella jotain. Tuo joku voi olla Saatana tai
Jumala; mutta jotain sinun täytyy palvella.”
Elämää tuhoavasta itsekkyydestä ei pääse täysin eroon. Silti voi valita isäntänsä.
Kuinka valitsen tänään?
Jos kuljen avoimin silmin, korvin ja sydämin, enkä paaduta omaatuntoani, löydän
oikeat ratkaisut. Sillä Jumala on läsnä kaikkialla. Psalmin kirjoittaja sanoi sen näin:
”Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet.”
Jokaisen on mahdollista löytää Jumala. Voimattomalle on tarjolla voimaa, rauhattomalle rauhaa. Eikä pidä ajatella, että ehkä huomenna, nyt en jaksa etsiä Jumalaa. Jumala
tulee voimattoman avuntarvitsijan luo, juuri tänään.

TIMO JUNTUNEN

Hailuodon kirkkoherra
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 9.–23.8.2012
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Messu su 12.8. klo 10 Oulun
tuomiokirkossa. Toimittaa
Ari-Pekka Metso ja avustaa
Anna-Mari Heikkinen. Kanttorina Péter Marosvári ja urkurina Lauri-Kalle Kallunki.
www.virtuaalikirkko.fi.
Kesähartaus su 12.8. klo 12
Oulun hautausmaan vanhassa kappelissa. Toimittaa AriPekka Metso ja kanttorina
Péter Marosvári.
Messu su 19.8. klo 10 Oulun
tuomiokirkossa. Toimittaa
Matti Pikkarainen, avustaa
Ari-Pekka Metso. Kanttorina Péter Marosvári, urkurina
Lauri-Kalle Kallunki. www.
virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan seurakunta
Kouluunlähtevien siunaaminen su 12.8. klo 10–11.30
Karjasillan kirkossa. Ks. ilmoitus s. 14.
Messu su 12.8. klo 10 Karjasillan kirkossa. Toimittaa Satu Saarinen, avustaa Maija
Konttinen, kanttorina Juha
Soranta.
Messu su 12.8. klo 10 Kastellin kirkossa. Toimittaa Heikki
Karppinen, avustaa Liisa Karkulehto, kanttorina Ilkka Järviö.
Messu su 12.8. klo 12 Pyhän
Andreaan kirkossa. Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Liisa Karkulehto, kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Messu su 19.8. klo 10 Kastellin kirkossa. Toimittaa Juha Vähäkangas, avustaa Maija Konttinen, kanttorina Riitta Piippo.
Messu su 19.8. klo 12 Pyhän
Andreaan kirkossa. Toimittaa Juha Vähäkangas, avustaa Maija Konttinen, kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Messu su 19.8. klo 12 Kaukovainion kappelissa. Toimittaa
Juhani Lavanko, avustaa Satu Saarinen, kanttorina Juha
Soranta.

Tuiran seurakunta
Messu su 12.8. klo 10 Tuiran
kirkossa. Toimittaa Jukka Kolmonen, avustaa Hannu Ojalehto, kanttorina Tommi Hekkala.

Messu su 12.8. klo 10 Pyhän
Luukkaan kappelissa. Toimittaa Anna-Leena Häkkinen,
avustaa Päivi Jussila, kanttorina Laura Kumpula.
Messu su 12.8. klo 12 Pyhän
Tuomaan kirkossa. Toimittaa
Juha Valppu, avustaa Jukka
Kolmonen, kanttorina Anu
Arvola-Greus.
Iltamessu su 12.8. klo 18 Tuiran kirkossa. Toimittaa Päivi
Jussila, avustaa Jaakko Syynimaa, kanttorina Tommi Hekkala. Messussa rukouslauluja
ja hiljaisuutta.
Iltamessu su 12.8. klo 18 Pateniemen kirkossa. Toimittaa
Hannu Ojalehto, saarna rovasti Osvald, kanttorina Laura Kumpula.
Viikkomessu ke 15.8. klo 20
Tuiran kirkossa. Toimittaa
Päivi Jussila, kanttorina Anu
Arvola-Greus.
Messu su 19.8. klo 10 Tuiran
kirkossa. Toimittaa Jaakko
Syynimaa, avustaa Juha Valppu, kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 19.8. klo 10 Pyhän
Luukkaan kappelissa. Toimittaa Jukka Kolmonen, avustaa Anna-Leena Häkkinen,
kanttoreina Laura Kumpula
ja Tommi Hekkala.
Messu su 19.8. klo 12 Pyhän
Tuomaan kirkossa. Toimittaa
Hannu Ojalehto, saarna Ari
Juntunen, kanttoreina Anu
Arvola-Greus ja Tommi Hekkala.
Messu su 19.8. klo 12 Rajakylän seurakuntakodissa.
Toimittaa Jaakko Syynimaa,
avustaa Juha Valppu, kanttorina Katri Sippola.
Iltamessu su 19.8. klo 18 Tuiran kirkossa. Toimittaa Petteri Tuulos, avustaa Anna-Leena Häkkinen, kanttorina Anu
Arvola-Greus.
Viikkomessu ke 22.8. klo 20
Tuiran kirkossa. Toimittaa
Hannu Ojalehto, kanttorina
Katri Sippola.

Oulujoen seurakunta
Messu su 12.8. klo 10 Oulujoen kirkossa. Elojuhla pappilan pihamaalla messun jälkeen ja kirkkokahvit. Ks. ilmoitus s. 13.
Messu su 12.8. klo 12 Turkansaaren kirkossa. Toimittaa
Martti Pennanen, kanttorina

Rukous
Iankaikkinen Jumala ja Herra,
sinä olet evankeliumin sanalla
kutsunut meidät kansaksesi
ja luvannut meille elämän.
Me rukoilemme sinua:
Johdata meitä Hengelläsi niin,
että ymmärrämme, missä on turvamme,
emmekä hukkaa
sinun antamiasi etsikkoaikoja.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Rukous kirkkovuosikalenterista

Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su
19.8. klo 10 Oulujoen kirkossa. Ks. ilmoitus s. 14.
Messu su 19.8. klo 12 Turkansaaren kirkossa. Toimittaa Jukka Joensuu, kanttorina Lauri Nurkkala.
Yli-Ii
Elojuhla Oulujoella su 12.8.
klo 10. Kyyti Oulujoen kirkkoon elojuhlaan. Linja-auto
lähtee seurakuntatalon pihalta klo 9. Paluu n. klo 14.
Yli-Iissä ei ole jumalanpalvelusta.
Sanajumalanpalvelus su
19.8. klo 10 Yli-Iin kirkossa.
Toimittaa Pertti Lahtinen,
kanttorina Anja Hyyryläinen.
YlIKIIMINKI
Elojuhla Oulujoella su 12.8.
Messu su 19.8. klo 10 Ylikiimingin kirkossa. Toimittaa
Olavi Isokoski, kanttorina
Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su
12.8. klo 10. Toimittaa Timo
Juntunen, kanttorina Kaisamarja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su
19.8. klo 10 kesäkirkossa vanhan kirkon raunioilla (sateella kirkossa). Toimittaa Timo
Juntunen, kanttorina Kaisamarja Stöckell. Kotiseutupäivä.

Haukipudas

ELOJUHLA OULUJOELLA
sunnuntaina 12.8.

Messu Oulujoen kirkossa klo 10
Toimittaa kirkkoherra Jouni Riipinen.
Messun jälkeen Pappilan pihajuhla
Juhlateemana porot ja porotalous
Kirkkokahvit, lipunnosto, musiikkia ja puheita.
Paikan päällä eläviä poroja. Juhlan järjestää
Yli-Iin seurakuntapiiri.

Messu su 12.8. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jari Flink, saarna Leena Brockman, kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 50
vuotta sitten ripille päässeiden kirkkopyhä.
Perinnejumalanpalvelus su
19.8. klo 10 kirkossa. Toimittaa Arto Nevala, saarna rovasti Timo Holma, kanttorina Hannu Niemelä, Haukiputaan Mieskuoro. Jumalanpalvelus toimitetaan 1700
-luvun lopun järjestyksen
mukaan ja siinä lauletaan v.
1701 virsikirjan virsiä. Ennen
perinnejumalanpalveluksen
alkua klo 9.30 kunniakäynti ja seppeleen lasku sankari-

haudoilla, mukana Haukiputaan Mieskuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkon 3Dvirtuaalimallin julkistamistilaisuus kirkossa ja kirkkokahvit kirkkopihalla. Seurakuntalaiset voivat halutessaan
pukeutua vanhan ajan asuihin. Perinnejumalanpalvelus
aloittaa Haukiputaan kirkon
250-vuotisjuhlaviikon.
Lasten messu ti 21.8. klo 18
kirkossa. Toimittaa Sami Puolitaival, saarna Leena Brockman, kanttorina Pirjo Mäntyvaara, seurakunnan lapsikuoro.
Vanhemman väen viikkomessu ke 22.8. klo 14 kirkossa. Toimittaa Jari Flink, kanttorina Elisa Murtoperä, avustaa Helena Seppänen. Mukana Kultasimpun ja Simppulanmäen palveluasuntojen asukkaita. Kaikki muutkin ovat tervetulleita. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa.

Kempele
Perhejumalanpalvelus su
12.8. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa
Pekka Rehumäki, avustaa Vesa Äärelä, diakoni Saija Kivelä, kanttori Tarja Sakko. Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen. Kirkkokahvit.
Messu su 19.8. klo 10 vanhassa kirkossa. Toimittaa Pekka Rehumäki, avustaa Paulus Pikkarainen, diakoni Elisa
Metsänheimo, kanttori Tarja
Sakko. Riemurippikoululaisten 50 ja 60 vuotta sitten ripille päässeiden kutsujumalanpalvelus.
Iltakirkko ke 22.8. klo 18 vanhassa kirkossa. Mukana Paulus Pikkarainen, Merja Veikkolainen ja Pia Rättyä. Kerhonohjaajien siunaaminen.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalvelukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Sananjumalanpalvelus la
11.8. klo 10 kansanlaulukirkko Kiiminki-päivät. Toimittaa
Juha Tahkokorpi.

Messu su 12.8. klo 10 kirkossa. Toimittaa Juha Tahkokorpi, saarna Erkki Piri, avustaa
Birgitta Kontio, kanttorina
Jarkko Metsänheimo. Tapulikahvit tarjoilee Eläkeliitto,
Kiimingin yhdistys.
Erityisjumalanpalvelus kouluun lähtevien siunaaminen su 12.8. klo 18 kirkossa. Toimittaa Harri Isopahkala, avustaa Birgitta Kontio, kanttorina Jarkko Metsänheimo.
Erityisjumalanpalvelus kouluun lähtevien siunaaminen
su 12.8. klo 18 Jäälin kappeli. Toimittaa Miia Seppänen,
avustajat
lastenohjaajat,
kanttorina Sari Wallin.
Messu su 19.8 klo 10 kirkossa. Toimittaa Miia Seppänen,
avustaa Kirsi Paavola, kanttorina Sari Wallin.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su
12.8. klo 10 kirkossa. Toimittaa Anna-Maari Ruotanen.
Sanajumalanpalvelus su
19.8. klo 12 Luontokeskuksella. Toimittaa Ilkka Tornberg.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su
12.8. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, kanttorina
Maili Muuttola-Junkkonen.
Vietetään Lumijoki-päiviä,
kirkkokahvit srk-talossa.
Sanajumalanpalvelus su
19.8. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, kanttorina
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su
12.8. klo 12 kirkossa. Toimittaa Pekka Kyllönen, kanttorina Ossi Kajava.
Messu su 19.8. klo 18 kirkossa. Toimittaa Jukka Kolmonen, kanttorina Ossi Kajava.
Vietetään rauhanyhdistyksen
kirkkopyhää.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su
12.8. klo 10 kirkossa. Toimittaa Ari Savuoja, kanttorina
Tuomo Kangas.
Kansanlaulukirkko su 12.8.
klo 12 museolla. Toimittaa
Minna Salmi, Kaisa Ristiluoma, harmonikka ja Helmi Camus, harmoni. Kirkkokahvit.
Messu su 19.8. klo 10 kirkossa. Toimittaa Päivi Liiti, kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
Kestilä
Koulukirkko to 16.8. klo 9
Kestilän kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, avustaa
Sirkku Palola. Kanttorina Unto Määttä.
Iltakirkko su 19.8. klo 19 Kestilän kirkossa. Toimittaa Aukusti Nevala, kanttorina Unto Määttä.

Piippola
Messu su 12.8. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen.
Koulukirkko to 16.8. klo

11.15 Piippolan kirkossa, toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Unto Määttä, avustaa
Sirkku Palola.
Sanajumalanpalvelus su
19.8. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen.

Pulkkila
Koulukirkko ma 13.8. klo 10
(alakoulu) ja klo 11 (yläkoulu ja lukio) Pulkkilan kirkossa.
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Viikkomessu la 18.8. klo 19
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa
Eero Nuolioja, kanttorina Unto Määttä. Iltakylä rauhanyhdistyksellä.
Messu su 19.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Unto
Määttä.

Pyhäntä
Koulukirkko pe 17.8. klo 8.20
Pyhännän kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, avustaa
Sirkku Palola, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 19.8. klo 13 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, saarna Sauli Typpö.
Kanttorina Unto Määttä. Herättäjän kirkkopyhä. Kirkkokahvit ja seurat seurakuntatalossa.

Rantsila
Messu su 12.8. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen. Liikuntaväen kirkko.
Messun jälkeen verryttely ja
eripituisille lenkeille johdattelu, mehutarjoilu.
Koulukirkko pe 17.8. klo 9
Rantsilan kirkossa. Toimittaa
Merja Jyrkkä, avustaa Johanna Hietala. Kanttorina Arja
Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su
19.8. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen. Nimikkolähetti Regina
Hantikaisen tulojuhla seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Perhejumalanpalvelus, jonka alussa siunataan ensi syksynä koulunsa aloittavat lapset, torstaina 9.8. klo 18 Tyrnävän kirkossa.
Messu su 12.8. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Timo
Liikanen, kanttorina Pentti
Korkiakoski.
Järvikirkko su 12.8. klo 15
Suutarinjärvellä. Myytävänä
kahvia, arpoja ja makkaraa.
Järj. Suutarinkylä-Ylipään
diakoniakylätoimikunta.
Sanajumalanpalvelus su
19.8. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen,
kanttorina Pentti Korkiakoski.
Messu su 19.8. klo 12 Temmeksen kirkossa. Toimittaa
Outi Pohjanen, kanttorina
Pentti Korkiakoski.
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Menot Oulussa

9.–23.8.2012
Hartauselämä
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Valkoinen Delfiini ja
Cappella Pro Vocale
tuomiokirkossa

T

orstaina 23.8. Oulussa vietetään Taiteiden
yötä, joka on Oulun seudun kulttuuritoimijoiden yhteinen tapahtuma. Tuomiokirkossa
järjestetään silloin kaksi ilmaiskonserttia ja
kuvaraamattunäyttely.
Kello 19 konsertoi Kamariyhtye Valkoinen Delfiini vieraineen. Yhtye tulkitsee huilun, viulun, pianon ja jousisoittimien sävelin Haydnin, J.S. Bachin,
Toivo Kuulan, Jean Sibeliuksen, A. Järnefeltin ja Oskar Merikannon teoksia. Konserttiin on vapaa pääsy. Käsiohjelma maksaa kaksi euroa.
Kello 22 esiintymisvuoroon vaihtuu oululainen
lauluyhtye Cappella pro Vocale, jonka levynjulkistuskonsertissa kuullaan vanhaa musiikkia keskiajalta barokkiin. Lisäksi ohjelmistossa on modernia hengellistä laulumusiikkia. Cappella pro Vocalen nimi on vapaasti suomennettuna "äänten kappeli", tai "huone äänille". Moniäänistä laulumusiikkia esittävän yhtyeen jäsenillä on vahva musiikkitausta kuoroissa ja lauluyhtyeissä.
Tuomiokirkon kryptassa on Taiteiden yön iltana
kello 17–21 esillä taiteilijoiden kuvittamia lasten ja
nuorten Raamattuja eri vuosikymmeniltä. Lisäksi
näyttely sukeltaa menneeseen myös vanhojen koulukuvien kautta. Mukuloille mieluisat -näyttelyn
ajan kirkossa on mehutarjoilu.
Oulun taiteiden yön kaikki tapahtumat löytyvät
osoitteesta www.ouluntaiteidenyo.net.

Cappella Pro Vocale

Kouluunlähtevien siunaaminen

sunnuntaina 12.8. klo 10–11.30 Karjasillan kirkossa.
Kouluun lähtevien siunaaminen messun yhteydessä
Karjasillan kirkossa (Nokelantie 39) kesän aikana Ouluun muuttaneille ja niille, jotka eivät päässeet mukaan kevään tilaisuuksiin. Mukaan kutsutaan kouluun
lähtevää yhdessä perheen, isovanhempien ja kummien
kanssa. Lasta siunaamassa saa olla myös hänelle läheinen aikuinen. Tilaisuus kestää noin tunnin.

Sanajumalanpalvelus

9.–23.8.2012

sunnuntaina 19.8. klo 10 Oulujoen kirkossa.
Toimittaa Ilkka Mäkinen, avustaa Jouni Riipinen, kanttorina Lauri Nurkkala. Liikunnallinen kirkkopyhä. Yhteislenkille lähdetään messun jälkeen Oulujoen pappilan pihalta.

Laitoshartaus ti 14.8. klo 14,
Vesper-koti. Mari Flink.
Laitoshartaus ti 14.8. klo 15,
Veljes-koti. Mari Flink
Laitoshartaus ti 14.8. klo
18.30, Kuntotalo. Mari Flink.
Laitoshartaus ke 15.8. klo
14, Sara Wacklin -koti. Mari Flink
Laitoshartaus ke 15.8. klo
14, Aurinko-koti. Anna-Mari
Heikkinen.
Laitoshartaus ke 15.8. klo 14,
Hollihaka. Ari-Pekka Metso.
Laitoshartaus ke 15.8. klo
15, Senioritalo. Anna-Mari
Heikkinen.
Laitoshartaus to 16.8. klo
14, Keskustan palvelukeskus.
Ari-Pekka Metso.
Laitoshartaus pe 17.8. klo
13.30, Intiön hoivakoti. Jouko Lankinen.
Laitoshartaus ti 21.8. klo 14,
Vesper-koti. Ari-Pekka Metso.
Laitoshartaus ti 21.8. klo 15,
Veljes-koti. Ari-Pekka Metso.
Laitoshartaus ti 21.8. klo
18.30, Kuntotalo. Ari-Pekka
Metso.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke
8.8. klo 18, Karjasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Pateniemen, Herukan ja Rajakylän Raamattupiiri ke
5.9. klo 17.30, Pateniemen
kirkko. Raamattupiiri alkaa
jälleen kesän tauon jälkeen.
Myös uudet asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Lisätietoja diakoni Heli Mattila, p. 040 574 7145.

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Urku- ja trumpettikonsertti
ti 14.8. klo 20, Oulun tuomiokirkko. Ks. ilmoitus s. 16.
Urku- ja viulukonsertti ti
21.8. klo 20, Oulun tuomiokirkko. Ks. ilmoitus s. 16.
Taideyön konsertti to 23.8.
klo 22, Oulun tuomiokirkko.
Lue juttu s. 14.
Urkupreludi su 26.8. klo
9.30, Oulun tuomiokirkko.
Oulun tuomiokirkon kanttori Lauri-Kalle Kallunki, urut.
Musiikkimatinea su 26.8. klo
11, Oulun tuomiokirkko. Juha Hakulinen, bassobaritoni
ja Lauri-Kalle Kallunki, urut.
Vapaa pääsy!
Oulun päivien konsertti su
2.9. klo 15, Oulun tuomiokirkko. Esiintyy Oulun tuomiokirkon kanttorit Péter
Marosvári, Henna-Mari Sivula ja Lauri-Kalle Kallunki. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5€.

Karjasillan seurakunta
Iltamusiikki ke 22.8. klo 19,
Pyhän Andreaan kirkko. Ilpo
Suikkanen, alttoviulu ja Anne
Muhola, piano. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
Kirjavirtaa pappilassa – lukupiiri meille kaikille ke 22.8.
klo 18, Kastellin kirkko. Kristiina Carlson: William N: päiväkirja ja Katja Kettu: Kätilö.
"Kuin kukka Jumalan puutarhassa" -runoilta Kastel-

Karjasillan
kirkko suljettu

13.8.–13.10. remontin
vuoksi.
Seuraa ilmoittelua
Rauhan Tervehdyksestä
ja Kalevasta.

lin kirkossa su 26.8. klo 18–
19.30, Kastellin kirkko. Runoja luonnosta ja kaikista kukkaniityn väreistä, ilosta ja riemusta, elämästä ja rakkaudesta. Runoja esittävät Arja
Alakontiola, Terttu Välikangas, Hilja Alasuvanto, Eeva
Holma, Pirjo Kauppinen, Soili Hämäläinen, Eeva-Kaarina
Sarastamo, Marketta Haarala ja Juha Vähäkangas. Virsiä
säestää Riitta Piippo.

Oulujoen seurakunta
Kesäillan musiikkia to 9.8.
klo 19, Oulujoen kirkko. Ks.
ilmoitus s. 16.

Diakonia
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Diakonian ajanvaraus vastaanotolle maanantaisin klo
9–11, p. (08) 3161 405. Kotikäyntipyynnöt suoraan alueen diakoniatyöntekijöille.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vastaanotolle maanantaisin klo
9–11, p. (08) 5313 219 tai Karjasillan diakoniatoimistolta.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa maanantaisin klo 9–11, p. (08) 5314
616. Tapaamisajankohdan
voit käydä sopimassa myös
paikan päällä. Muissa asioissa keskusteluajasta tai kotikäynnistä voi sopia suoraan
oman alueen diakoniatyöntekijän kanssa.
Pateniemen diakoniapiiri to
23.8. klo 13, Pateniemen kirko. Ks. ilmoitus s. 16.
Palokan palvelukeskuksen
seurakuntakerho to 30.8.
klo 13.30–15, Palokan palvelukeskus. Syksyn ensimmäisessä Palokan kerhossa mukana kappalainen Pasi Kurikka ja diakoni Heli Mattila.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11, p. (08)
5313 519.

Seurakuntatyön
erityispalvelut
Liikuntavammaisten retki
to 13.9. klo 10, Onnela. Lähtö linja-auto asemalta klo 10.
kuulovammaiset
Kuurojen ja kuulovammaisten leiri 27.–31.8 klo 17, Juuman leirikeskus. Leirin hinta on
62 €, sisältäen matkan ja täysihoidon leirikeskuksessa sekä vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 13.8. mennessä paula.kyllonen@evl.fi tai
p. 040 7235 880. Ilmoittautua
voi 13.8. saakka myös www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

päihdetyö
Naistenryhmän ja Tavoiteryhmän syysretki pe 28.9.
klo 9–18. Syysretkelle ilmoittautuminen ryhmissä ennakkoon.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja
paja avoinna jälleen ma–ke
20.–22.8. klo 10–14.
Sanan virrassa, hiippakunnan lähetysjuhlat 31.8.–2.9.,
Pello. Ks. ilmoitus s. 15.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhekerhot löytyvät osoitteesta
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
Ks. ilmoitus s. 15.
Syksyn päiväkerhot alkavat
elokuussa. Vielä paikkoja vapaana. Katso juttu sivulta 9.

Oulujoen seurakunta
Pikkukoulu Saarelan srk-kodissa 3–5-vuotiaille. Katso
juttu sivulta 9.
Eka-eka la 8.9. klo 13–16,
Hintan seurakuntatalo. Toimintaa Oulujoen seurakunnan lapsiperheille, joissa on
uusi elämäntilanne eli ensimmäisen lapsen koulunkäynnin alkaminen. Kokoontumisissa on mukavaa tekemistä ja vertaistukea lapsille ja
vanhemmille yhdessä ja erikseen. Ilmoittautuminen vain
1. kerralle pe 31.8. mennessä
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja
nuorisotyönohjaaja Sari Meriläiseltä, sari.merilainen@
evl.fi tai p. 040 558 3294.

Nuoret
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Pienoismallikerho su 19.8.
klo 14, Heinätorin seurakuntatalo. Vetäjänä Tapio Huhtelin, p. 050 5479 657.

Oulujoen seurakunta
Tuu tsekkaan -tilaisuus pe
17.8. klo 18–21, Hintan seurakuntatalo. Tule laulamaan
punaisen laulukirjan lauluja yhdessä bändin säestämänä. Oulujoen seurakunnan
syyskauden avajaiset. Mahdollisuus ilmoittautua isoskoulutukseen, kerhonohjaajaksi, Oulujoen missioklubiin
ja seurakunnan muuhun toimintaan. Illassa tarjolla pientä purtavaa.

Seniorit
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Tarinatupa to 9.8. klo 13, Intiön seurakuntakoti.
Tarinatupa ma 13.8. klo 10,
Intiön seurakuntakoti.
Tarinatupa to 16.8. klo 13, Intiön seurakuntakoti.
Tarinatupa ma 20.8. klo 10,
Intiön seurakuntakoti.
Tarinatupa to 23.8. klo 13, Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten leiripäivä to
9.8. klo 9–15, Hietasaaren

kaupunkileirikeskus. Lisätietoja diakonissa Anu Kontiolta, p. 040 574 7162 tai diakonissa Sirpa Kemppaiselta
p. 040 574 7163.
Senioripysäkki ti 28.8. klo
12, Karjasillan kirkon koulutusali. Keskusteluryhmä yli
60-vuotiaille. Suljettu vertaisryhmä (5–8 henk.) niille, jotka kaipaavat keskinäistä jakamista elämän muutosten
keskellä. Ryhmä kokoontuu
15 kertaa, 1,5 h kerrallaan. Ilmoittautumiset/ tiedustelut
23.8. mennessä Asta Leinonen, p. 040 5747 157.

Tuiran seurakunta

Tuiran seurakunnan vanhustyön linja vastaa keskiviikkoisin klo 9–11 puhelinnumerossa
(08) 5314 616. Numeroon voit
soittaa, kun olet yksin tai kaipaat kuuntelijaa, kun haluat
puhua sinulle tärkeistä asioista
tai kun haluat pyytää kotikäyntiä tai jättää soittopyynnön.

Oulujoen seurakunta

Eläkeläiskerhojen ja laulukerhon syyskauden aloitus
to 13.9. klo 10, Yli-Iin seurakuntatalo. Hartaus Yli-Iin
kirkossa, jonka jälkeen tarjolla uuniohrapuuroa ja kahvit hintaan 8 € tasauspäivän
keräyksen hyväksi. Linja-autot kiertävät seuraavasti: Auto 1: klo 8.30 Sanginsuun seurakuntatalo (Sanginsuuntie
59) – klo 9 Ylikiimingin seurakuntatalo (Harjutie 5) – klo
9.55 Yli-Iin kirkko. Auto 2: klo
8.45 Myllyojan seurakuntatalo (Koivumaantie 2) – klo 8.50
Hintan seurakuntatalo (Hintantie 89) – klo 9 Huonesuon
seurakuntakoti (Leväsuontie
19) – klo 9.55 Yli-Iin kirkko.
Lähtö takaisin n. klo 13.

Leirit ja retket
Isä-lapsi-leiri, kouluikäisille
lapsille isineen 7.9.–9.9., Juuman leirikeskus, Kuusamo. Ilmoittautumiset 24.8. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja: Kari
Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi ja Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, atte.
kaariainen@evl.fi.
Mielenterveyskuntoutujien
leiri 17.9.–20.9 klo 16.30, Juuman leirikeskus. Ilmoittautumiset 6.8.–23.8. mennesssä
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. (08) 3161 340. Mukana diakonissa Päivi Rahja ja
diakoniatyöntekijät Heli Mattila ja Sami Riipinen. Etusijalla kotona itsenäisesti selviytyvät mielenterveyskuntoutujat ja ne, jotka eivät ole aikaisemmin olleet seurakunnan leirillä. Leirin hinta 44 €.

Tuiran seurakunta

Seurakuntaretki 30.8.–31.8.
Nilsiän Aholansaareen Syvärille, Paavo Ruotsalaisen maisemiin. Saaressa seurat ja veisuut Paavon pirtissä. Matkalla mukana diakoniatyöntekijät Päivi Moilanen, p. 040
5747 064 ja Saila Luukkonen,
p. 040 5747 092. Hinta sisältäen matkat ja ruokailut 120
€. Etusija tuiralaisilla. Ilmoittautumiset 10.8. mennessä
www.oulunseurakunnat/ilmo.fi tai p. (08) 3161 340.
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Oulujoen seurakunta

Seurakuntaväen retki Lappiin 9.–12.10. Ks. ilmoitus s.
16.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät lisätietoa osoitteesta
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Tuiran seurakunta

Pyhän Tuomaan lapsikuorojen molempien kuorojen
aloitusinfo on keskiviikkona 22.8.klo 16.30 Pyhän Tuomaan kirkossa. Vanhat ja uudet laulajat (sekä vanhemmat) tervetuloa. Kuoroja johtaa Anu Arvola-Greus, p. 044
3161 463.

Muut menot
Kolmen kirkon pyörälenkki
16.9. saakka. Kirkoissa, kirkkoherranvirastoissa sekä seurakuntayhtymän virastotalossa on saatavana Kolmen kirkon pyörälenkki -passeja. Kerää leima tms. merkintä vähintään kolmesta eri kirkosta, jonne pyöräilet. Jumalanpalvelusten ajankohdat selviävät Rauhan Tervehdyksestä ja www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri. Passi palautetaan viimeistään 16.9. kirkkoon tai virastoon tai postitse osoitteeseen Oulun ev.l-ut.
seurakunnat, Kolmen kirkon
pyörälenkki, PL 122, 90101
Oulu. Kaikki palautetut kortit osallistuvat palkintojen arvontaan.
Opas Oulun tuomiokirkossa Oulun tuomiokirkko. Opas

9.–23.8.2012

paikalla joka päivä klo 10–21
3.9. saakka. Opastetut kirkkokierrokset torstaisin klo 18.
Opastettu kävelykierros Oulujoen kirkon seudulla to
9.8. klo 17.30, Oulujoen kirkko. Lähtöpaikka on Oulujoen
kirkon ja hautausmaan pysäköintialue.
Opastettu hautausmaakierros Oulun hautausmaalla
maanantaisin klo 18. Lähtöpaikka on Oulun hautausmaan pääportti.
Isän ilta ke 22.8. klo 18, Kaukovainion kappeli. Ilta alkaa
kevyellä iltapalalla ja illassa on myös lyhyitä todistuspuheenvuoroja, ylistyslauluja taivaalliselle Isällemme, lyhyt opetus Raamatun pohjalta sekä rukousta.
Mukuloille mieluisat -näyttely to 23.8. klo 17, Tuomiokirkon Krypta. Ks. juttu s. 14.
Hiljaisuuden laulupainotteinen retriitti Rokualla pe
31.8.–su 2.9, Rokuan leirikeskus. Ääni on silta hiljaisuuteen. Laulamme yksinkertaisia keskiajan pyhiä rukouslauluja. Laulutaito on välttämätön. Osallistujat sitoutuvat keskinäiseen puhumattomattomuuteen. Yhdessäolo ei kuitenkaan ole äänettömyyttä eikä erillisyyttä, vaan sen runko muodostuu ehtoollisen vietosta, yhteisistä rukoushetkistä, aterioista, levosta ja ulkoilusta.
Retriitin hinta 60 € ilman kuljetuksia. Ohjaajina Ulla Säilä ja Marja-Liisa Mustonen.
Ilmoittautumiset 17.8. mennessä: www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Päivi Jussilalle,
p. 050 3408 992.
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Muskarit
seurakunnissa
Karjasillan HelmiMuskarit
Pyhän Andreaan kirkossa
maanantaisin 27.8. alkaen
klo 9.15 MuksuHelmet (2009–2010 syntyneet)
klo 10.00 TaaperoHelmet (2011 syntyneet)
klo 10.45 VauvaHelmet (2012 syntyneet)
tiistaisin (28.8.12 alkaen)
klo 16.30 PerheenHelmet I
klo 17.15 PerheenHelmet II
klo 18.00 PerheenHelmet III
Kastellin kirkossa
keskiviikkoisin 29.8. alkaen
klo 17.15 PerheenHelmet (ryhmä 1)
klo 18.00 PerheenHelmet (ryhmä 2)
PerheenHelmet on tarkoitettu alle kouluikäisille
lapsille vanhempineen.
torstaisin (30.8.12 alkaen)
klo 9.15 MuksuHelmet (2009–2010 syntyneet)
klo 10.00 TaaperoHelmet (2011 syntyneet)
klo 10.45 VauvaHelmet (2012 syntyneet)
Ilmoittautuminen ma 13.8. alkaen muskariope
Mari Järvelälle, p. 044 3161 471. Muskarimaksu on
50 euroa/ lukukausi ja sisaralennus -50%.

Tuiran muskariryhmät
Pyhän Luukkaan kappelilla
maanantai 27.8.
klo 17 Rytmitassut
klo 17.45 Rytmitassut
torstai 30.8.
klo 9.30 Pehmotassut
klo 10.15 Rytmitassut

w w w. s x c . h u / D a m i a n S e a r l e s

Pateniemen kirkolla
torstai 6.9.
klo 10.15 Rytmitassut
klo 11.00 Rytmitassut
Rytmitassuissa 0–6-vuotiaat ja Pehmotassuissa
0–1-vuotiaat lapset vanhempineen kokoontuvat
laulamaan, soittamaan ja loruilemaan yhdessä
joka toinen viikko puolen tunnin ajaksi. Toiminta
on ilmaista. Yhteen ryhmään otetaan 8 perhettä.
Toimintakausi päättyy viikolla 48. Mukaan voi
ilmoittautua 23.8. mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat./ilmo. Lisätietoja 13.8 alkaen,
p. 044 3161 718 / ohjaaja Anu Hannula.

Oulun ev.-lut. seurakuntien

musiikkikoulu
• Tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille sosiaalisesti ja henkisesti kehittävä harrastus puhallinmusiikin
parissa, sekä osaltaan turvata seurakunnan ja konservatorion puhallinorkestereiden toiminnan jatkuvuus
soittajien ja soitinjakauman osalta.
• Soitonopetusta myös aikuisille.
• Soitonopetusta annetaan mahdollisuuksien mukaan
kaikissa puhallinsoittimissa.
• Musiikkikouluun ei ole pääsykoetta.
• Soitonopetukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja resurssien (=opettajat) sallimissa puitteissa.
• Oppilaalle annetaan henkilökohtaista soitonopetusta
30 min/viikko, yhteensä 34 kertaa/lukuvuosi
• Lukukausimaksu on 170 € (syksy ja kevät yht. 340 €)
• Opetukseen sisältyy myös orkesterisoitto, johon oppilaat ovat velvoitettuja, kun soittotaito niin edellyttää.
Orkestereita on neljää eri tasoa.
• Musiikkikoululla on lainasoittimia, joita lainataan oppilaille ilman erillistä korvausta.
Yhteystiedot: Riitta Ojala, p. 040 8414 680,
riitta.ojala@evl.fi.

”Eka kertaa äitinä” -ryhmä
äideille ja vauvoille

Jaetaan yhdessä ajatuksia ja tunteita samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa.
Maanantaisin 27.8. alkaen klo 10–11.30 Maikkulan kappelissa, Kangaskontiontie 8, 90240 Oulu. Ryhmässä mukana lapsityönohjaaja Marjaana Lassi ja pastori Maija
Konttinen.Ryhmään otetaan mukaan max. 10 äitiä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 17.8. mennessä Marjaana
Lassille, p. 040 5747 108.

Sururyhmät alkavat

O

ulun seurakuntien sururyhmät alkavat syyskuussa kaikissa neljässä seurakunnassa. Lapsille on alkamassa oma sururyhmä.
Sururyhmässä on mahdollisuus käsitellä
omia suruun liittyviä ajatuksia ja kokemuksia yhdessä toisten surevien kanssa. Ryhmään tuleville suositellaan, että omaisen kuolemasta olisi kulunut noin
kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen.
Toista kertaa järjestettävä lasten sururyhmä on
tarkoitettu 7–9-vuotiallle lapsille. Sururyhmän tarkoituksena on tarjota läheisensä menettäneille lapsille tukea leikkien, jutellen, laulaen ja askarrellen. Tapaamisessa tarjotaan iltapala.
– Saimme ensimmäisestä lasten omasta ryhmästä
kokemuksen, että sururyhmään osallistuminen on
lapsille merkittävää. Omaisen menettämisestä tulisi
mielellään olla kulunut noin puoli vuotta aikaa, jotta
lapsi on valmis käsittelemään asioita.
– Jokaisen suru on kuitenkin yksilöllistä. Ei haittaa, jos
läheisen kuolemasta on kulunut pitkäkin aika, lasten sururyhmän vetäjä diakoniatyöntekijä Sirkku Nivala toteaa.
Kaikki sururyhmät kokoontuvat noin seitsemän
kertaa. Niissä on mukana pappeja ja diakoniatyöntekijöitä. Lasten ryhmässä on myös lastenohjaaja.
Sururyhmät aloittavat Karjasillan seurakunnassa 27.9. klo 17.30 Karjasillan kirkkoherranvirastossa,
Oulujoen seurakunnassa 19.9. klo 17 Myllyojan seurakuntatalon ystävän kammarissa, Tuiran seurakunnassa 20.9. klo 15 Tuiran kirkon hiljaisessa huoneessa ja tuomiokirkkoseurakunnassa 6.9. klo 16 tuomiokirkon kryptassa.
Ilmoittautumisohjeet ryhmiin löytyvät internetsivulta: https://www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Lasten sururyhmä aloittaa tiistaina 18.9. klo 17–
18.30 Maikkulan kappelissa. Lasten ryhmään voi ilmoittautua 31.8. mennessä diakoniatyöntekijä Sirkku
Nivalalle, p. 040 7304 117 tai lastenohjaaja Teija Kokolle, p. 050 5347 477.
Syksyn sururyhmiin ilmoittautuminen: Tuomiokirkkoseurakunta, 31.8. mennessä Mari Flinkille, p. 050 5649
070 tai mari.flink@evl.fi. Karjasilta, 7.9. mennessä Sirpa
Kemppaiselle, p. 040 5747 163. Tuira, 7.9. mennessä Eeva-Marja Laitiselle, p. 040 5157 267. Oulujoki, 5.9. mennessä Pentti Kortesluomalle, p. 040 575 2716 tai pentti.
kortesluoma@evl.fi.

Sanan virrassa
hiippakunnan lähetysjuhlat
pe 31.8.–su 2.9. Pellossa

Lähtö pe 31.8. klo 15 linja-autoaseman tilausajolaiturista,
paluu sunnuntaina 2.9. n. klo 15. Yöpyminen 2 hh:ssa 100
€ Hotelli Pellonhovissa. Hinta sisältää matkan, majoituksen sekä vakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Osallistujille lähetetään retkikirje. Lisätietoja ohjelmasta www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta: Paula Rosbacka, p. 040 5752 714 ja Ulla Mäkinen, p. 040 5065 511. Ilmoittautuminen viimeistään ke
15.8. p. (08) 3161 340 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

"Yrjö Saarelan olympiavoitosta
100 vuotta" -hartaushetki
su 19.8. klo 14 Oulujoen kirkossa.

Tilaisuuden jälkeen siirtyminen Yrjö Saarelan haudalle.

Pyhäkouluopettajien koulutus
"Kuin kukka Jumalan puutarhassa"
-runoilta su 26.8. klo 18–19.30, Kastellin kirkossa

Runoja luonnosta ja kaikista kukkaniityn väreistä, ilosta ja riemusta, elämästä ja rakkaudesta. Runoja esittävät Arja Alakontiola, Terttu Välikangas, Hilja Alasuvanto, Eeva Holma, Maija Karppinen, Pirjo Kauppinen, Soili Hämäläinen, Eeva-Kaarina Sarastamo, Marketta Haarala ja Juha Vähäkangas. Virsiä säestää Riitta Piippo.

lauantaina 25.8. klo 9–17 Heinätorin seurakuntakodissa.
Tervetuloa kaikki uudet ja kokeneemmatkin pyhäkouluopettajat pyhäkouluopettajien omaan koulutukseen. Luvassa tietoa ja yhdessä tekemistä. Ruokailu. Ilmoittautuminen: Mari Jääskeläinen, p. 040 5747
109 (Karjasillan seurakunta), Marja Raatikainen, p. 050
4334 098 (Tuiran seurakunta), Saara Hietava, p. 040
5755 353 (Oulujoen seurakunta) tai Tea Lakkala, p. 050
5207 757 (Tuomiokirkkoseurakunta).
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Elämän polku
Kastetut
Tuomiokirkko: Bella Helli
Melina Pylvänäinen.
Karjasilta: Joa Nikolas Alalahti, Ilmari Iikka Mainio
Arffman, Aino Adalmiina Arvola, Henri Eemil Viljami Holappa, Kristian Elias Impola,
Helmiina Victoria Kivilahti,
Oliver Onni Eemeli Kulin, Vil-

ma Tuulia Lahtela, Julius Eino
Kaleva Räisänen, Pauli Juhani
Suutari, Elina Annika Tikkanen, Iida Karoliina Vilppola,
Milenda Annakreeta Vinkki.
Tuira: Sampo Veli Kaarlo Aspegren, Sanni Helena Anneli Harjulahti, Eevi Anna Eliisa
Kekki, Silje Alisa Komulainen,
Daniel Eero Johannes Koskela, Oliver Henrik Juhani Kos-

Musiikkia
kirkoissa
Kesäillan musiikkia to 9.8. klo 19, Oulujoen
kirkko. Aila Knihtilä, laulu, Sanna Leppäniemi,
säestys. Hartaus Olavi Isokoski.
Urku- ja trumpettikonsertti ti 14.8. klo 20, Oulun
tuomiokirkko. Oulun tuomiokirkon kanttori
Lauri-Kalle Kallunki soittaa urkuja oululaisen
trumpettisolistin Jussi Linnanmäen kanssa. Vapaa
pääsy. Käsiohjelma 5 €.
Urku- ja viulukonsertti ti 21.8. klo 20, Oulun
tuomiokirkko. Oulun tuomiokirkon eläkkeellä
olevan urkurin Maija Tynkkysen ja viulisti Sinikka
Ala-Leppilammen yhteiskonsertti. Vapaa pääsy.
Käsiohjelma 5 €.
Taideyön konsertti to 23.8. klo 22, Oulun
tuomiokirkko. Konsertissa esiintyy lauluyhtye
Capella Pro Vocale. Lue juttu s. 14.

Kirkolliset toimitukset

kela, Elo Kalervo Lauri, Eetu
Viljami Manninen, Katja Alina Moilanen, Viljami Henrik Abraham Männikkö, Elja
Aleksis Närhi, Nooa Jeremia
Pöyhtäri, Konsta Aapo Viljami Ruumensaari, Noora Orvokki Väänänen.
Oulujoki: Riku Jaakko Matias
Heikkilä, Nicolas Jesse Christian Heinikoski, Maaria Amalia Karvonen, Jyri Juhani Aleksanteri Koskela, Jooseppi Juha Marcus Kosola, Eelis Oliver Laurila, Aamu Eevi Melissa Maatela, Anna Emilia Mikkola, Kielo Anna Adele Siiskonen, Vera Maria Tahvanainen.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Riku Iivari
Riepula ja Terhi Maria Manninen, Anssi Johannes Karppinen ja Johanna Kristiina Keränen, Olli Pekka Ilmari Nurkkala ja Mona-Marika Kristiina Rantala.
Karjasilta: Pekka Juhani Suutari ja Johanna Maria Inkeri
Taskila, Arto Jouni Tuomela
ja Inga Rauha Katriina Pekkala, Mikko Matias Leskinen ja
Henna Emilia Tauriainen, Joni Hannu Kyröläinen ja Tanja Hannele Flygare, Ville Eemeli Näyhä ja Kati Pauliina

Pateniemen diakoniapiiri
Nyt on syksyn ensimmäisen Pateniemen diakoniapiirin aika. Uudetkin asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Diakoniapiiri kokoontuu 9–10 kertaa vuoden aikana kerran kuukaudessa.
Piiri alkaa yleensä torstaisin klo 13.
Piirin alussa kahvitellaan, keskustellaan ja pidetään
hartaus, jonka jälkeen käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen esim. tulevan kauden tapahtumien järjestämiseen. Toisinaan piireissä voidaan myös askarrella jotain pientä kotiin viemiseksi. Diakoniapiirin
toimintaan voi osallistua omien voimiensa ja mielenkiintonsa mukaan. Lisätietoja diakoni Heli Mattilalta, p. 040 5747 145.

Tilavaraukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Virkatodistukset

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16.

Kirkkoherranvirastot
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

sa Anneli Jämsä, Jukka Tapani Tyni ja Teea Sarri Marinka
Törhönen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Elvi Marjatta
Rönkkö s. Timonen 74, Fanny Kaarina Soini s. Lahdenperä 95, Hilkka Marjatta Inkala
88, Hilkka Marjatta Tuulikki
Oulanne 89.
Karjasilta: Eva Marja Ojantakanen 60, Hilkka Tuulikki
Kärkkäinen s. Mäkinen 80,
Veli Matti Keinänen 58.
Tuira: Tauno Olavi Mattila
90, Vilma Sylvia Räinä 89.
Oulujoki: Pentti Jalmari Karvo 73, Toivo Juhani Koskela
71, Aarne Antero Hökkä 80.

torstaina 23.8. klo 13 Pateniemen kirkossa

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi.
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Järvelä, Antti-Juhani Korpela
ja Lea Marianne Rahtu, Raine Iisakki Oikarinen ja Ritva
Johanna Katariina Virtanen.
Tuira: Matti Tapani Hannula ja Noora Maria Fali, Ville
Heikki Valjus ja Ellimaija Susanna Joensuu, Henri Antti
Juhani Niemi ja Hanna-Maria Vahtola, Denzil Socrates
Teixeira Ferreira ja Eija Marika Haapalainen, Matti Heikki
Ariel Vanhanen ja Satu Fredrika Heikkilä, Olli Juhani Taimisto ja Hanna Kristiina Klemetti, Jukka Pauli Aleksi Hyrkäs ja Anna Kristiina Sassi.
Oulujoki: Janne-Matti Haapala ja Saana Hannele Väänänen, Markus Tapani Valtanen ja Saana Maria Juuma,
Lasse-Pekka Lehrbäck ja Alii-

Erityisdiakonia

Seurakuntaväen retki Lappiin 9.–12.10.
Lähde mukaan virkistäytymään ja patikoimaan lappiin.
Koe Napapiiri, Särestöniemi, Pallaksen tunturirinteet,
Pöntsön galleria ja Kukkolankoski. Hinta 370 €, sisältää
kuljetuksen, ruokailut, opastukset, pääsymaksut, majoituksen Kylpylähotelli Levitunturin jaetussa 2 HH (1
HH+81 €) ja tapaturmavakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Etusija Oulujoen seurakuntalaisilla. Retkeläisille lähetämme kirjeen ilmoittautumisajan päätyttyä. Matkalla kanssasi diakonissat Eija Röning, p.
040 558 0435 ja Anna-Maija Sälkiö, p. 040 5157 601.
Ilmoittautumiset 20.8. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin klo 9–16, p. (08) 3161 340.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03,
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Oulujoen seurakunta
1.6.–31.8. Hintan seurakuntatalo,
Hintantie 89, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Neuvonta ja vaihde
p. (08) 316 1300
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

Kirkot

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Oulujoen kirkko 		
Oulujoentie 69

Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7

Yli-Iin kirkko		
Elatuspellontie 4

Karjasillan kirkko 		
Nokelantie 39

Maikkulan kappeli 		
Kangaskontiontie 9

Pateniemen kirkko
Taskisentie

Pyhän Tuomaan kirkko
Mielikintie 3

Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Kastellin kirkko 		
Töllintie 38

Oulun tuomiokirkko
Kirkkokatu

Pyhän Andreaan kirkko
Sulkakuja 8

Tuiran kirkko 		
Myllytie 5

Toimipaikat

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Elohuone		
Isokatu 11

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Heikkilänkankaan 		
seurakuntakoti		
Kyytipojantie 2

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Heinätorin 		
seurakuntatalo 		
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren 		
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19

Kuivasjärven 		
seurakuntakoti 		
Karppalantie 6
Lämsänjärven 		
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2

Juuman leirikeskus		
Juumantie 126, 93850 Käylä

Myllyojan seurakuntatalo
Koivumaantie 2
Niittyaron 		
seurakuntakoti		
Purjehtijantie 4

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Oulujoen pappila		
Oulujoentie 72

Intiön seurakuntakoti
Intiönpolku 2

Rajakylän 		
seurakuntakoti		
Tervakukkatie 2

Siipi – lähetyksen 		
puoti ja paja		
Nokelantie 48

Rokuan leirikeskus		
Salmisentie 300, Rokua

Siiranjärven 		
eräleirikeskus		
Vaarakyläntie 208, 		
Taivalkoski

Saarelan seurakuntakoti
Poolakuja 1
Sanginsuun 		
seurakuntakoti		
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti
Sarasuontie 5

Toppilan 			
monipalvelukeskus
Paalikatu 19
Vanha pappila 		
Asemakatu 6

Vanha pappila		
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, 		
Ylikiiminki
Ylikiimingin 		
seurakuntatalo		
Harjutie 5, Ylikiiminki

Nro 26

9.–23.8.2012

S eurakunnissa tapahtuu

17

9.–23.8.2012

Hailuoto
Kesäaikaan ei ole
virastopäivystystä,
mobiilipäivystys
p. (08) 8100 565.
Työntekijät:
Kirkkoherra
p. 040 7430 371
(lomalla 9.8. saakka)

Kanttori
p. 040 7430 381

www.hailuodonseurakunta.fi
Rauhanyhdistyksen kesäseurat su 12.8. klo 13 kirkossa.
Monologi
"Auringonsiipi" ma 13.8. klo 19 kirkossa.
Teksti perustuu Niilo Rauhalan runoihin, esittää lausuntataiteilija Matti Kaarlejärvi.
Vapaa pääsy.
Raamattu- ja rukousilta ti
21.8. klo 18 Salli ja Kalle Joensuulla, Salmenrannantie 226.
Kirkkokuoro to 23.8. klo
18.30 srk-salissa.

(lomalla 10.8. saakka)

Diakonissa
p. 040 7430 382
(lomalla 9.8. saakka)
Suntio
p. 040 5858
010
Kirkko

avoinna
18.8. saakka
ma-la klo 12–18
ja
su klo 12–16.

Flauto Dolce –

suloiset huilut
-konsertti

to 9.8. klo 19 kirkossa.
Musiikkia sopraano-,
altto- ja bassonokkahuiluilla. Stephanie Archer,
huilu, Tuomo Kangas,
huilu ja urut, Kaisamarja
Stöckell, huilu ja
laulu. Vapaaehtoinen
ohjelmamaksu.

Tervetuloa rovastikunnan
perheiden seikkailupäivään

lauantaina 15.9. klo 11–14
leirikeskus Umpimähkään Oulunsaloon
Tule viihtymään meren äärelle perheen kanssa. Voit päästä mm. kokeilemaan kanootilla melomista, seikkailla köysiradalla, paistella tikkupullaa ja makkaraa. Uinti- ja saunomismahdollisuus. Seurakunta tarjoaa kahvit, pullat ja
makkarat. Voit ottaa mukaasi myös omia eväitä. Tapahtuma on ulkona, joten pukeudu sään mukaan. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä Kaisamarjalle, p. 040 7430 381.

Lumijoki
Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
Virasto avoinna
ma, ke, pe klo 9–14.
Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio
p. 045 6306 081
Diakonissa
p. 045 6381 973

Haukipudas

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

lumijoki.seurakunta.net
Sanajumalanpalvelus su
12.8. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, kanttorina
Maili Muuttola-Junkkonen.
Kirkkokahvit.
Sanan ja sävelen iltapäivä su
12.8. klo 16–17.30 srk-talossa,
mukana Irma Hemmilä.
Kirkkokonsertti su 12.8. klo
18 kirkossa, Pytinkikuoro
esiintyy.
Sanajumalanpalvelus su
19.8. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, kanttorina
Maili Muuttola-Junkkonen.
Hartaushetki: Lumilyhdyssä
ke 15.8. klo 14.
Seurakuntataloon uudet
verhot! Jos haluat tukea hanketta lahjoita tilille 57411927433, viestikenttään merkitse ”verhot”. Lahjoittajien nimet merkitään tauluun.
Erä- ja turvakurssi Lumijoella 1.–2.9. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu osoitteessa www.
mpk.fi.
Ry:n toimintaa: Ma 13.8. klo

”Soi kunniaksi Luojan!” Kesäillan sävelhartaus to 9.8.
klo 20 kirkossa, Pirjo Mäntyvaara sopraano, Eero Blomberg huilu ja Sirpa Ilvesluoto
urut, iltahartaus Martti Heinonen, lehtori Jorma Mikola
esittelee Toppeliuksen maalauksia klo 19.30 sekä to 16.8.
klo 20 kirkossa, Sauli Saarela
tenori, Reijo Alatalo baritoni ja Pekka Manninen basso,
Elisa Murtoperä urut, iltahartaus Jaakko Kaltakari. Vapaa
pääsy, ohjelma 2 €.
Kouluun lähtevien siunaus
su 12.8. klo 18 kirkossa.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä ti 14.8. klo 13 srk-keskuksen neuvotteluhuoneessa.
Veteraanien kesäpäivä ke
15.8. klo 12 Kellon srk-kodilla. Ohjelmassa mm. ruokailu,
kahvit, hartaus ja yhteislaulua. Seurakunta tarjoaa kuljetusta. Kuljetuspyynnöt diakoniatoimistoon ma klo 9–11
p. (08) 5472 636.

Haukiputaan
kirkon
250-vuotisjuhlakirjan julkistamistilaisuus sekä juhlakantaatin esittely to 16.8.
klo 12 kirkossa. Tilaisuudessa kerrotaan tulevasta kirkon
juhlaviikon ohjelmasta sekä
kirkon 3D-virtuaalimallin julkistamisesta. Mukana juhlakirjan toimittaja Ilpo Okkonen ja juhlakantaatin säveltäjä Tuomo Nikkola. Tilaisuus
on avoin kaikille. Tilaisuuden
jälkeen kahvit srk-keskuksen
monitoimisalissa.
Seurakunnan Lapsikuoro alkaa juhlaviikon takia poikkeuksellisesti jo to 16.8. Harjoitus alkaa klo 16 ja kestää klo
18 asti. Harjoittelemme juhlaviikon Lasten messun ohjelmistoa. Kaikki lapsikuorolaiset
paikalle! Kuoroa johtaa syyskauden alussa kanttori Pirjo
Mäntyvaara, p. 040 5818 974.
Rukouspiiri to 16.8. klo 18 Puttaan Tuvan vieraskamarissa.
Mielenvirkeydeksi iltapäi-

vä ma 20.8. klo 12–16 Isonie- la, p. 040 5014 764.
men leirikeskuksessa. Ilm. ma Ekojen leiri 1.–2.9. Isoniemen
13.8. klo 9–11 diakoniatoimis- leirikeskuksessa. Ekojen leitoon p. (08) 5472 636 ruoan ri on syksyllä koulunsa aloitja kyydin varaamista varten.
tavien ekaluokkalaisten oma
Piispansauvakävely la 25.8. leiri. Leirin hinta 10 €. LeirilLähdetään kimppakyydeillä le ilm. www.alakkonäämua.
Ouluun ja osallistutaan Piis- fi -sivujen kautta 17.8. menpansauvakävelyyn. Ilm. mu- nessä. Lisätietoja: Elisa Mankaan 20.8. mennessä Johan- ninen, p. 050 5133 225 tai elinalle, p. 045 1393 993.
sa.manninen@evl.fi.
Oulun hiippakunnan lähe- Kellonkartanon toimintaa:
tysjuhlat Pellossa 31.8.–2.9. nuorten raamattuleiri 10.–
Lähtö Haukiputaalta pe
12.8., su 12.8. Luomi31.8. n. klo 15.20 yhsen iltapäivä, KylKirkko
teiskyydillä ouluväjän lähetyspäiavoinna
laisten kanssa, pavät 18.–19.8.
tutustumista ja
luu su 2.9. n. klo
Rauhanyhdishiljentymistä varten
15. Yöpyminen 2
tyksen toimin24.8. saakka
hh:ssa 100 € Hotaa: Haukipuma–pe klo
telli Pellonhovissa.
das: kesäseurat
10–18.
Hinta sis. matkan ja
la 11.8. klo 18 sekä
majoituksen. Osallissu 12.8. klo 13 ja klo 18
tujille lähetetään retkikirje. ry:llä, seurat su 19.8. klo 17
Lisätietoja lähetysjuhlien oh- ry:llä, Kello: seurat su 19.8.
jelmasta www.oulunhiippa- klo 17 ry:llä, Jokikylä: Nuokunnanlahetysjuhlat.fi. Ilm. tioilta pe 10.8. klo 18.30 Sirja lisätietoja Helena Ylimau- pa ja Sampo Saarijärvellä, Kii-

Postiosoite
PL 28
90441 Kempele
Käyntiosoite
Tiilitie 1
90440 Kempele

mingintie 934, seurat su 19.8.
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Suvi Linnea Laurikkala, Veeti Ensio Toljamo, Sofia Anniina Aikio, Joel Edvard
Turpeinen, Valtteri Juha Tapani Huttunen, Aarni Antero
Suomala, Mette Emilia Kristiina Karlsberg, Milla Aila Mirjami Niinimaa, Lassi Johannes
Räinä, Emmi Orvokki Holma,
Fiona Nuppu Karoliina Äijälä,
Sampo Kullervo Korpi.
Avioliittoon kuulutettu: Sami Kullervo Saarinen ja TiiaLiisa Maria Veikkola, Arttu Aukusti Viljamaa ja Annamari Räinä, Kai Juha Petteri Rekilä ja Hanna Helena
Harju, Ville-Vesa Alaluusua
ja Susanna Emilia Loponen,
Jani-Kalevi Mertala ja Katri
Johanna Tuulikki Annunen,
Ari-Matti Koskenranta ja Susanna Helena Ahonen.
Kuollut: Paavo Karl Henrik
Koskela 70, Kalervo Iisak Kotilainen 64.
www.kempeleenseurakunta.fi

Iltakirkko ke 22.8. klo 18
vanhassa kirkossa. Mukana Paulus Pikkarainen,
Merja Veikkolainen ja Pia
Rättyä. Kerhonohjaajien
siunaaminen.

p. (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555

Limingan rovastikunnasta järjestetään matka juhlille. Ilmoittautumiset 15.8. mennessä
kirkkoherranvirastoon,
p. (08) 387 172.

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Kempele

Kirkkoherranvirasto
avoinna kesällä
ma–ti ja pe klo 10–15
ke klo 10–14
to klo 10–17

10 puurokerho M&H Aspegren. Pe 17.8. klo 19 nuotioiltaseurat. Su 19.8. klo 15.30
seurat Lumilyhdyssä.
Vihitty: Vesa Ilmari Matkaselkä ja Tarja Pirkko Kari.

Kirkkoherranvirasto kiinni
to 23.8.
Aamurukous keskiviikkoisin
klo 6 kirkossa.
Kempeleen rauhanyhdistys:
Seurat su 12.8. klo 16 ry:llä.
Seurat su 19.8. klo 16 ry:llä.
Nuorten opiskelijoiden ilta ti
21.8. klo 18 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe
10.8. klo 19 lauluseurat Kiviniemellä, Peuranniemi 1A. Su
Kempeleen seurakunnassa alkaa syksyllä 2012

Aikuiskatekumenaatti-ryhmä

Lue lisää www.kempeleenseurakunta.fi/aikuiskatekumenaatti.

Limingan rovastikunta

Mielenterveyskuntoutujien retki
11.9. Ranuan eläinpuistoon
Päivän ohjelma: n. klo 11.30 lounas Ranualla. Tutustuminen Ranuan eläinpuistoon ja ympäristöön
klo 16 lähtö kotiin. Matkaan sisältyy bussikuljetus, ruokailu Ranualla ja pääsylippu eläinpuistoon.
Omavastuu 10 e, joka maksetaan omaan seurakuntaan.
Kempeleläiset ilmoittautuminen 31.8. mennessä Soile
Pakkanen, 040 7790 367. Olet lämpimästi tervetullut!
12.8. klo 16 seurat ry:llä. Pe
17.8. klo 19 lauluseurat Maritiina ja Kari Aholalla, Rajakorventie 405. Su 19.8. klo 16
seurat ry:llä.

Kastetut: Aleksi Johannes
Autio, Arttu Pekka Johannes
Mäkelä, Jiri Johannes Terho.
Milja Sofia Vahe, Vili Kasper
Poutiainen, Jesse Elmeri Ut-

Perheiden seikkailupäivä

Kesäiset perhekahvilat

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa
tiistaisin 14.8., 21.8. ja 28.8. klo 9.30–11
Keskustan seurakuntatalolla
tiistaisin 14.8., 21.8., ja 28.8. klo 9.30–11
Kesäisessä perhekahvilassa voit tavata
muita perheitä kahvittelun ja leikin lomassa.
Ei ilmoittautumista eikä maksua, vaan voit osallistua silloin kun perheellesi parhaiten sopii. Perhekahvilaan voi
tulla koko perheellä. Lisätietoja kesäisistä perhekahviloista voi kysyä varhaiskasvatuksen työalajohtaja Saija
Kivelältä, p. 040 7790 375.
riainen, Janni Katariina Keskitalo, Niilo Marius Lampe-

lauantaina 15.9. klo 11–14 Leirikeskus Umpimähkässä Oulunsalossa
Voitte kokeilla kanootilla melomista, seikkailla köysiradalla, paistella tikkupullaa ja
makkaraa, uida ja saunoa… Tapahtuma on ulkona, joten pukeutukaa sään mukaan!
Seurakunnat tarjoavat kahvia, pullaa ja makkaraa. Voitte ottaa mukaanne myös omia
eväitä. Mahdollisuus yhteiskyyditykseen tai voitte saapua myös omalla autolla.
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä: Saija Kivelä, p. 040 7790 375.
Tulkaa viihtymään meren äärelle!
Limingan rovastikunnan perhetyö

la. Aino Retriika Autio, Nelli
Emilia Pääkkönen.
Vihitty: Hannu Aleksi Haastola ja Anna Elina Soronen,
Ari Juhani Helenius ja Paula
Annukka Riikola, Sami Juho
Kalevi Tuomiranta ja Riikka
Johanna Pauliina Makkonen,
Mikko Henrik Alatalo ja Hanna Emilia Riekki.
Kuollut: Mauri Tapio Manninen 51, Alpo Kalervo Moilanen 69, Elma Sofia Nurro s.
Uutinen 87.
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Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi
Työntekijöiden
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi
Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki
Laajemmin
seurakunnan
toiminnasta
kotisivuiltamme
www.kiiminginseurakunta.fi.

www.kiiminginseurakunta.fi
Kiimingin kirkko on tiekirkkona avoinna ma–pe 20.8.
saakka klo 11–16.
Kirkkoherra Pauli Niemelä
on virkavapaalla 31.12.2012
asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.

Perhekerho

Toiminta alkaa 20.8.
Maanantaina klo
9.30–11.30 Kirkkopirtillä.
Perjantaina klo 9.30–
11.30 Jäälin kappelissa.

Perhekahvila

Toiminta alkaa 21.8.
Tiistaina klo 9.30–11
Kirkkopirtillä.
Torstaina klo 9.30–11
Jäälin kappelissa.

Esikko-ryhmät
Syksy 21.8 alkaen
Jäälin kappelissa,
tiistaisin klo 10–12.

Kastetut: Lauri Johannes Koivukangas, Matias Aarne Jalmari Tiirola, Oscar Roni Johannes Vänttilä, Juhani
Viljami Alakärppä, Saara-Sofia Tellervo Uusitalo, Konsta
Mikael Viitala, Aale Eevertti Impiö, Klaus Leonard Nevala, Miina Matilda Hämäläinen.
Kuolleet: Olga Esteri Isokanniainen e. Nikkilä 90, Impi
Johanna Halkola e. Tornio 85, Toivo Ronkainen 94.
Diakoniatyön avustuskäytännöt muuttuvat: Taloudellisissa asioissa diakonian vastaanotolle ajanvaraus vain
maanantaisin klo 9–11 puhelimitse tai sähköpostilla.
Ajanvaraus, p. 040 7008 151.
Iltahartaus radiossa Yle 1 to
9.8. klo 18.50, Pauli Niemelä.
Esikkoryhmä ti 21.8. klo 10
Jäälin nuortentila. Ryhmä
ensimmäisen lapsen saaneille kahvikupposen äärellä.
Päiväkerhot ja lastenparkki aloittavat toimintansa viikolla 33. Päiväkerhoasioista voi kysellä lastenohjaajilta: Kirkkopirtti, p. 040 7431
902 ja Jäälin kappeli, p. 0400

835 374.
Lastenparkki Jäälin kappelilla torstaisin klo 12.30–15. Ilmoittautumiset parkkiin tiistaisin klo 15 mennessä lastenohjaajille, p. 0400 835 374.
Rovastikunnallinen lastenjuhla Pudasjärven seurakuntakeskuksessa 9.9. klo 12–14.30
Maksuton bussikyyti. Lisätietoa / ilmoittautumiset 28.8.
mennessä, p. 040 7431 901.
Rauhanyhdistys: Seurat la
11.8. klo. 18 kesäseurat rauhanyhdistyksellä, Erkki Piri ja
Esko Kalaoja. Su 12.8. klo 13
kesäseurat ja perheruokailu rauhanyhdistyksellä, Pauli Niemelä. Su 12.8. klo 17 ke-

Liminka
Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti
pappilan
kivinavetassa,
käynti srk-talon
pihan puolelta
ma, ti, to ja pe klo
9–15 ke klo 9–14 ja
16–18

p.

(08) 562 1200
044 752 1220
fax. (08) 562 1235
Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Käynti- ja
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284
Kirkkoherra
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174,
fax. (08) 533 1174

Kiiminki Päivät

Lauantai 11.8. klo 10.10 Kiimingin seurakunnan tervehdys
+ kansalaulukirkko
Lasten musiikkihetkiä kirjastossa klo 10–13
Sunnuntai 12.8. klo 10 messu kirkossa
Tapahtuma-alueella on perjantaista lauantaihin seurakunnan kohtaamispaikka, jossa arvontaa, kahvia, mehua ja
muurinpohjalettuja hillon kera.

Pestuumarkkinat
su 26.8. alkaen klo 10 messulla Kiimingin kirkossa. Pestuumarkkinat on tempaus vapaaehtoistyöstä. Etsimme uusia
ihmisiä antamaan aikaansa ja taitojansa seurakunnan erilaisiin projekteihin, tapahtumiin ym. toimintaan. Päivän
ohjelma: klo 10 Messu Kiimingin kirkossa, mukana nuorten
musiikkiryhmä. Klo 11.30 Etnisiä makuja maailmalta seisovasta pöydästä seurakuntakeskuksessa. Klo 11.30–13 Näe
ja koe mitä vapaaehtoistyö voi olla? Mahdollisuus kierrellä
eri pisteissä kirkonmäellä. Klo 13 ja 15 Seurakuntakeskuksessa nuorten toteuttama näytelmä: ”Jotain hukassa? Tarina uskosta, toivosta ja rakkaudesta”. Tervetuloa mukaan,
päivän tapahtumat ovat maksuttomia!
säseurat rauhanyhdistyksellä, Esko Kalaoja ja Erkki Piri.
Su 19.8. klo 17 seurat rauhan-

yhdistyksellä, Urpo Luokkala
ja Aarne Mikkonen.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi
Hyvänmielen mielenterveyskuntoutujien
retki
16.8. Haurukylään Temmekselle. Yhdessä olemista makkaranpaiston ja kahvittelun
merkeissä. Lähtö klo 12 seurakuntatalo, paluu klo 16. Ilmoita 13.8. mennessä, p. 044
7521 220.
Lähimmäispalvelun tukihenkilöilta to 23.8. klo 18 seurakuntatalon terassilla. Kiinnostaako lähimmäisen auttaminen? Mukana Sinikka.
Esikoislestadiolaisten seurat pe 24.8. klo 18.30 Limingan seurakuntatalolla.
Nuorisotyö: Isostoiminnan
aloitus Nurkassa ke 22.8. klo
18. Tervetuloa uudet sekä
toisen vuoden isoset! Isosleiri
Törmälässä 7.–9.9. Ilmoittautuminen Kirsille 30.8. mennessä, p. 044 7521 225.
Päiväkerhotyö: Päivä- ja perhekerhot alkavat viikolla 36.
Päiväkerhojen nimilistat nähtävillä Vanamon ja Koti-Pietilän ulko-ovessa viikolla 33.

Partio: Markku Korhonen
vuosilomalla 26.8.2012 saakka. Tutkimusmatkakilpailun johtajien kokous ryhmien johtajille ke 15.8. klo 18
Kotikololla. Tiedustelut Pyry Lahdenperä. Ryhmien välinen tutkimuskilpailu 18.–
19.8. Retkikirjeitä Kotikolon
eteisestä arkisin klo 9–16 sekä lippukunnan kotisivuilta.
Tulossa: Perheiden seikkailupäivä leirikeskus
Umpimähkässä la 15.9.
Tarkemmin seuraavassa
lehdessä.
Limingan rovastikunnan
mielenterveyskuntoutujien retki Ranuan eläinpuistoon 11.9. Tarkemmin
seuraavassa lehdessä.

Rauhanyhdistys: Seurat su
12.8. klo 14 Alatemmeksen
vanhainkodilla ja seurat klo
14, 17 ja 18.30 ry:llä. Nuotioilta pe 17.8. klo 19 Raija ja

65 + leiripäivä
Lähde hiippakunnan lähetysjuhlille!
Limingan rovastikunta järjestää matkan lähetysjuhlille.
Linja-auto lähtee pe 31.8. klo 16 Muhokselta, ajaa Tyrnävän, Limingan ja Kempeleen kautta Pelloon. Yöpymiset keskustan Motelli Jätkänkolossa ja Gasthaus Jopparissa 2–6 hh:ssa. Paluumatkalle lähdemme sunnuntaina
messun ja kahvien jälkeen.
Retken hinta 110 € sisältää matkan ja majoituksen aamupalalla. Ilmoittautumiset 16.8. mennessä Aino Pieskälle,
p. 044 7521 224. Ilmoittautuneille retkikirje.
Markku Suomelalla. Seurat
su 19.8. klo 14 Niittypirtin
palvelutalolla ja seurat klo
17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Iina Alisa Sohlo, Julius Matti Aukusti Kemppai-

Muhos
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

9.–23.8.2012

nen, Eeli Topias Haapala, Eemi Toivo Ensio Toppi, Ella Marianne Kämäräinen.
Vihitty: Jani Eino Juhani Kanniainen ja Ulla Sisko Anneli
Järvelin, Teemu Juho Albert

keskiviikkona 22.8.
Merilän kartanossa

Lähtö klo 9 taksiasema,
paluu klo 17. Hinta 20 €.
Ilmoittautumiset 14.8.
mennessä, p. 044 7521
220. Vetäjinä Ilkka Tornberg ja Sinikka Ilmonen.

Sipola ja Riikka Maria Johanna Koivukangas, Juha-Matti
Karjala ja Jenni Helena Lempinen, Sami Veli Aukusti Moilanen ja Heidi Eveliina Vappula.
Kuollut: Anja Marjatta Arola
e. Valppu 77.
www.muhoksenseurakunta.fi

Ehtoolliskirkko to 9.8. klo sa, Hanna Kaisto-Vanhamäki,
13.30 Mikevan palveluko- Leena Honkanen ja Reija Ukdeissa, Pekka Kyllönen, Os- kola. Tervetuloa nauttimaan
yhdessäolon tunnelmasta!
si Kajava.
Lastenlauluhetki pe 10.8. Tiedustelut ja ilmoittautumiklo 18 Koortilassa, Ossi Ka- set 16.8. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5331 284.
java.
Hartaus ja ehtoollinen ti Iltahartaus to 23.8. klo 19
14.8. klo 13 MuhokRokualla.
sen palvelukodisLapset/perheet:
Jaakko
perhekerhojen
sa.
Löytty
aloitus ti 14.8. klo
Hartaus ti 14.8.
Muhoksen
9.30 Koortilassa.
klo 14 Koivu- ja
kirkossa
Tähtikodeissa.
Diakonissa Leena Leskelä opinYhteiset synto 30.8.
tovapaalla elotymäpäiväjuhklo 19.
lat to 16.8. klo 13
syyskuun ajan, sijaisena sosionomi Leena
srk-talossa heinäsyyskuun aikana pyöreitä
Honkanen, p. 040 5470 785.
Oulun hiippakunnan lähevuosia täyttäville.
Hartaus to 16.8. klo 14 Vire tysjuhlat 31.8.–2.9. Pelloskodissa.
sa. Limingan rovastikunnasMaunonpäiväseurat su 19.8. ta järjestetään matka juhlilklo 18 srk-talossa, Esko Lauk- le. Ilm. 13.8. mennessä Anjalkanen, Outi Pohjanen, Jouni le, p. 040 5629 131.
Heikkinen. Kahvitarjoilu.
Laitasaaren rukoushuone:
Ikäihmisten leiripäivä to Aamurukous maanantaisin
23.8. klo 10–15 Koortilas- klo 6.30.

Muhoksen rauhanyhdistys:
To 9.8. klo 18.30 nuotioilta
Hyvärillä, Kangasrinteenkuja
19. La 11.–12.8. 7.–8.-luokkalaisten leiri Sotkanhelmessä.
Su 12.8. klo 17 seurat ry:llä.
Kesäseurat 18.–19.8. La 18.8.
klo 18 alustus ry:llä. Su 19.8.
klo 12 ruokailu ja klo 13 seurat ry:llä. Klo 18 messu kirkossa, saarna Jukka Kolmonen.
Klo 20 kirkkokahvit ja iltahartaus ry:llä. To 23.8. klo 18.30
nuotioilta Koortilassa.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Su 12.8. klo 17 seurat
ry:llä. Su 19.8. klo 17 seurat
ry:llä.
Kastettu: Nea Maria Selkälä, Pyry Vilho Pohjola, Liana
Kastanja Pitkälä, Väinö Martti Felix Ojanperä, Veeti Vilpas
Antero Seppänen, Olli Tapio
Väisänen, Aada Emilia Riepula, Edith Aune Kristiina Vaaramo.
Kuollut: Päivi Sinikka Hongisto 50.

Syksyn 2012 perhe- ja päiväkerhot
Perhekerhojen yhteinen aloitus ti 14.8. klo 9.30–11.30
Koortilassa. Viikosta 34 lähtien perhekerhot kokoontuvat seuraavasti:
Seurakuntatalo tiistaisin		
klo 9.30–11.30
Päivärinteen seurakuntasali tiistaisin klo 10–12
Laitasaaren rukoushuone torstaisin klo 10–12
(joka toinen torstai, parilliset viikot)
Päiväkerhot aloitetaan viikolla 33.
Lisätietoja Sirpalta, p. 050 3093 565.

Perheiden seikkailupäivä

lauantaina 15.9. klo 11–14
leirikeskus Umpimähkässä Oulunsalossa
Voitte kokeilla kanootilla melomista, seikkailla köysiradalla,
paistella tikkupullaa ja makkaraa, uida ja saunoa. Tapahtuma on ulkona, joten pukeutukaa sään mukaan! Seurakunnat
tarjoavat kahvia, pullaa ja makkaraa. Voitte ottaa mukaanne
myös omia eväitä. Mahdollisuus yhteiskyyditykseen tai voitte saapua myös omalla autolla. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä: Sirpa Kukkohovi p. 050 3093 565.
Tulkaa viihtymään meren äärelle!
Limingan rovastikunnan perhetyö
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Oulunsalo

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25
Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700
www.oulunsalonseurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fi
Hartaus ke 15.8. klo 13.30
Salonkartanossa, Riitta Markus-Wikstedt.
Hartaus ke 22.8. klo 13.30 Salonkartanossa, Minna Salmi.
Hartaus to 23.8. klo 11.30
Teppolassa, Minna Salmi.
Perhepyhäkoulu syksyn ensimmäinen on su 19.8 klo 12–
13.30, Repussa. Tule yhdessä perheesi kanssa kahvittelemaan ja viettämään mukavaa sunnuntaita.
Päiväkerhot alkavat ma 20.8.
Kuorot: Lapsikuoro ke 15.8.
klo 17 seurakuntatalolla.
Kirkkoherra Tapio Kortesluoma vuosilomalla 30.8. asti, sijaisena kappalainen Minna Salmi.
Kirkonkylän ry: Seurat su
12.8 klo 16 ry. Kesäseurat, la
18.8. klo 17 ry, su 19.8. klo
12 kesäseurat, ry, klo 17 seurat ja HPE kirkossa, klo 19.30
päätösseurat, ry.
Salonpään ry: Seurat 19.8.
klo 16. Nuortenilta la 25.8.
klo 18 Umpimähkässä.

Kouluunlähtevien
siunaaminen

Kastettu: Lotta Pihla Loviisa
Juntunen, Tuukka Tauno Aukusti Tyni.
Vihitty: Jaakko Tapani Haikola ja Tiina Katriina Kivioja
Kuollut: Rosa Maria Hakkarainen 39, Veikko Armas Palosaari 85, Aarne Alarik Kurikka 89.

Oulunsalon kirkossa
torstaina 9.8. klo 18.
Siunaamisella toivotaan
ja rukoillaan pienille koululaisille turvallista koulutietä ja rauhallista mieltä.
Tilaisuuteen on tervetullut
koko perhe, niin vanhemmat ja sisarukset kuin isovanhemmat ja kummitkin.
Lasta siunaamaan alttarille
voi tulla äiti, isä, kummi tai
joku muu läheinen.
Tilaisuuden jälkeen kahvittelu ja mehuhetki seurakuntatalolla.

Perheiden
seikkailupäivä
lauantaina 15.9. klo 11–14
leirikeskus Umpimähkässä Oulunsalossa

Voitte kokeilla kanootilla melomista, seikkailla köysiradalla, paistella tikkupullaa ja makkaraa, uida ja saunoa.
Tapahtuma on ulkona, joten pukeutukaa sään mukaan!
Seurakunnat tarjoavat kahvia, pullaa ja makkaraa. Voitte ottaa mukaanne myös omia eväitä. Mahdollisuus yhteiskyyditykseen tai voitte saapua myös omalla autolla
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä:
Heidi Lampela, p. 044 7453 850.
Tulkaa viihtymään meren äärelle!!!
Limingan rovastikunnan perhetyö

Siikalatva
Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi
Vt. kirkkoherra
Saila Karppinen
p. 020 7109 866
Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

www.siikalatvanseurakunta.fi
10-seikkailu la 18.8. klo 10–
16 Selkälässä. Sinä 2002 syntynyt, ilmoittaudu viimeistään 13.8. Johannalle, p. 044
5181 141.

Kestilä
Nuotioilta pe 10.8. klo 19
ry:llä.
Seurat su 12.8. klo 13.15 Pihlajistossa.
Nuotioilta pe 17.8. klo 19
ry:llä.
Seurat su 19.8. klo 19 ry:llä,
Raimo Kaisto.
Nuotioilta pe 24.8. klo 19
ry:llä.
Kuollut: Lauri Väinö Heikki
Taipaleenmäki 70.

Piippola
EU-ruokapakettien jako vähävaraisille ja työttömille
ke 22.8. srk-kodissa alkaen
klo 13 niin kauan kuin tavaraa riittää tai klo 16 saakka.
Omat kassit mukaan! Lisätietoja diakonissa Mervi Karttunen p. 040 5737 988.

Pulkkila
Seurat su 12.8. klo 19 ry:llä.
Siioninvirsien ilta to 16.8.
klo 18.30 srk-talossa, Anja
Seppä ja Merja Jyrkkä.
Pulkkilan kesäseurat la 18.8.
– su 19.8. La 18.8. klo 19 iltakirkko kirkossa ja iltakylä
ry:llä. Su 19.8. seurat klo 12
ja 18.30 ry:llä, Harri Hyväri ja
Aimo Mikkonen.
Kastettu: Pihla Julia Haapalainen.
Vihitty: Tomi Sakari Tikkanen ja Saimi Anni Marika
Kauppinen.
Kuollut: Iiri Mirjam Pietiläinen 97.

Pyhäntä
Seurat su 12.8. klo 16 Pyhännän ry:llä, Timo Hentilä, Tapani Kangas.
Hartaus to 16.8. klo 10 Nestorissa.
Kirkkokahvit ja herättäjän
seurat srk-talossa su 19.8 klo
13 messun jälkeen, Pekka Pihlajaniemi, Sauli Typpö, Mer-

ja Jyrkkä.
Seurat su 19.8. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Juuso Alvari Tölli
Kuollut: Tyyne Helga Eskelinen 93.

Rantsila
Ompeluseurat pe 10.8. klo
19 ry:llä.
Seurat su 12.8. klo 18.30
ry:llä.
Kodinilta pe 17.8. klo 19.30
ry:llä.
Nimikkolähetti Regina Hantikaisen tulojuhla srk-talossa
su 19.8. klo 13 jumalanpalveluksen jälkeen.
Lauluilta la 25.8. klo 19 kirkossa.
Kastettu: Lassi Onni Iisakki
Korkala.
Kuollut: Risto Veli Pesonen
59.
Lasten päiväkerhoihin
ilmoittautuminen
pe 24.8. mennessä:
www.siikalatvanseurakunta.fi.

Seurakunta näkyy,
kuuluu ja maistuu

lauantaina 25.8. klo 10–14
Pyhännän perttulitorilla op:n edessä!
Myynnissä keittoa uunituoreiden
sämpylöiden kera, 5 € / annos. Arpoja ostamalla voit myös voittaa!
Tule tutustumaan ja tukemaan samalla Pyhännän
diakoniarahastoa. Kauhan varressa Pyhännän
kappelin työntekijät ja diakoniaväki.

Ikäihmisten
virkistyspäivä

torstaina 23.8. klo 12–15
Pyhännän seurakuntatalolla.
Ohjelmassa mm. hartaus,
työpajatyöskentelyä, verenpaineen mittausta, päänhierontaa, käsienhoitoa. Lisäksi
muotinäytös, kahvit ja arpajaiset! Tervetuloa virkistäytymään joukolla!
Järjestäjänä Pyhännän
kappeliseurakunta ja kunta

Tyrnävä
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi
Kirkkoherra
Timo Liikanen
p. 044 7372 611
Kappalainen
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Käynti- ja postiosoite
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

www.tyrnavanseurakunta.fi
Perhejumalanpalvelus, jonka alussa siunataan ensi syksynä koulunsa aloittavat lapset, torstaina 9.8. klo 18 Tyrnävän kirkossa.
Järvikirkko su 12.8. klo 15
Suutarinjärvellä. Myytävänä
Syysretki
seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöille 4.–5.9.
Tyrnävän seurakunnan vapaaehtoistyössä mukana
oleville järjestetään virkistysmatka Kaustisille.
Yövymme Kaustisten seurakunnan leirikeskuksessa
4 hh:ssa omin lakanoin.
Matka maksaa 50 € sisältäen kuljetuksen, kaksi ruokailua matkalla ja yöpymisen leirikeskuksessa.
Mukaan otetaan 40 ensimmäistä ilmoittautujaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Salmelle,
p. 044 7372 631 tai
salme.kinnunen@evl.fi

”Tunteita ja tunnelmia” elokuun illassa
perjantaina 17.8. klo 19 Röön rannassa, Kylmäläntie 135 A.
- Jouko Pelkosen runoja
- Jouko Pelkosen runoihin sävellettyjä lauluja
- Diakoniaryhmä ”Uilottajat”, säestää Salme Kinnunen
ja Jyrki Anttisen orkesteri
Liput 10 euroa, sisältää väliaikakahvin.
Osa tuotosta diakoniatyölle. Sään salliessa teatterilla!
kahvia, arpoja ja makkaraa.
Järj. Suutarinkylä-Ylipään
diakoniakylätoimikunta.
Surumusiikki- ja hautausmaailta pe 24.8. klo 18 Temmeksen kirkossa ja su 26.8.
klo 17 Tyrnävän kirkossa.
Ikäihmisten leiripäivä ti
28.8. Kesäkodilla. Lähtö klo
9 Tyrnävän srk-talolta ja paluu klo 16 mennessä. Osallistumismaksu 5 €, sis. kyydin,
ruoan, kahvin ja ohjelman.
Ilm. 24.8. mennessä khranvirastoon, p. (08) 5640 600.
Tyrnävän rauhanyhdistys: Su
12.8. leiripäivä. klo 13 Kesäko-

dilla, hartaus klo 14.30 VillaTyrnissä ja seurat klo 16 Kesäkodilla. Nuotioilta la 18.8.
Laukalla, Kylmäläntie 63. Seurat su 19.8. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:
Lauluseurat pe 10.8. klo 19
Kiviniemellä, Peuranniemi
1 A. Seurat su 12.8. klo 16
ry:llä. Lauluseurat pe 17.8.
Aholalla, Rajakorventie 405.
Seurat su 19.8. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Anni-Alina Matilda Jaskari, Eemil Henrik Johannes Kuha, Samuel Benjamin Mikkelä, Moona Emilia
Palkki, Moona Sirpa Hannet-

Sanan Virrassa – Oulun hiippakunnan
lähetysjuhlat Pellossa 31.8.–2.9.

Lähde mukaan Limingan rovastikunnan retkelle. Linjaauto lähtee pe 31.8. klo 16 Muhokselta, ajaa Tyrnävän,
Limingan ja Kempeleen kautta Pelloon. Yöpymiset keskustan Motellissa ja Gasthausissa. Paluumatkalle lähdemme sunnuntaina messun ja kahvien jälkeen. Retken
hinta 110 € sisältäen matkan ja majoituksen aamupalalla. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 16.8. mennessä Tarja
Bäckman, p. 044 7372 632. Juhlaohjelma netissä:
www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi
te Peltonen, Eemil Janne Arimo Puolakanaho, Kaspia Antero Hyry.
Kuollut: Lauri Antero Matinolli 95.

Perhevaellus
Rokualla

la 8.9. Lähtö klo 9 ja
paluu noin klo 19.
Ilmoittautumiset
6.9. mennessä Salmelle,
p. 044 7372 631.

EU- Elintarvikkeita
jaetaan vähävaraisille
perheille
ke 22.8. klo 11–12 Temmeksen seurakuntatalolla ja to
23.8. klo 15–17 Tyrnävän
seurakuntatalolla.
Jos olet estynyt hakemasta kassia oman asuinalueesi jakopäivänä niin voit
hakea sen toisesta paikasta. Jakamisen organisoivat
seurakunta ja MLL:n Tyrnävän alaosasto.
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Haukiputaan kirkko 250 vuotta

Seurakunta
juhlii
kirkkoaan
Haukiputaan
seurakunnassa vietetään
19.–26. elokuuta kirkon
250-vuotisjuhlallisuuksia.
Juhlaviikolla kirkossa on
ohjelmaa kaikenikäisille.

K

irkon juhlaviikot aloittaa
perinnejumalanpalvelus su 19.8. klo 10. Jumalanpalveluksen toimittaa
Arto Nevala, saarnaa rovasti Timo Holma ja kanttorina on Hannu Niemelä. Haukiputaan Mieskuoro avustaa. Jumalanpalvelus
toimitetaan 1700 -luvun lopun järjestyksen mukaan ja siinä lauletaan v. 1701 virsikirjan virsiä. En-

nen perinnejumalanpalveluksen alkua klo 9.40 on kunniakäynti ja
seppeleen lasku sankarihaudoilla, mukana Haukiputaan Mieskuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkon 3D-virtuaalimallin julkistamistilaisuus kirkossa ja kirkkokahvit kirkkopihalla. Seurakuntalaiset voivat halutessaan pukeutua
vanhan ajan asuihin.
Ma 20.8. klo 19 seurat, puhujina Risto Haulos, Hannu Lauriala ja Pekka Siljander, kanttorina Hannu Niemelä.
Ti 21.8. klo 18 lasten messu,
toimittaa Sami Puolitaival, saarna Leena Brockman, kanttorina
Pirjo Mäntyvaara, seurakunnan
lapsikuoro.
Ke 22.8. klo 14 vanhemman

Haukiputaan kirkko on tiekirkko ja se on avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten 24.8. saakka maanantaista perjantaihin
kello 10-18, jolloin myös kirkon oppaat ovat paikalla. Kirkon aukioloaikana tapulissa on esillä yläkoulun oppilastöiden näyttely.

väen viikkomessu, toimittaa Jari Flink, kanttorina Elisa Murtoperä, avustaa Helena Seppänen. Mukana Kultasimpun ja Simppulanmäen palveluasuntojen asukkaita.
Kaikki muutkin ovat tervetulleita.
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa.
To 23.8. klo 20 kesäillan sävelhartaus, lauluyhtye Capella pro Vocale, iltahartaus kirkkoherra Heikki Holma. Heikki Holma esittelee tekemäänsä Haukiputaan kirkon pienoismallia klo
19.30 alkaen.
Pe 24.8. klo 18 gospelmessu,

Martti Heinonen, gospel-bändi.
La 25.8. klo 17 kirkkonäytelmä Jeesuksen ihmeellinen elämä.
Su 26.8. klo 10 piispanmessu, johtaa piispa Samuel Salmi,
saarna kirkkoherra Jaakko Kaltakari, liturgi kappalainen Martti Heinonen, urkuri Elisa Murtoperä, Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, johtajana ja kanttorina
Hannu Niemelä. Piispanmessun
jälkeen ruokailu ja kirkkokahvit
srk-keskuksessa
Messun jälkeen klo 13 kirkon
250-vuotisjuhla kirkossa.

To 16.8. klo 12 Haukiputaan
kirkon 250-vuotisjuhlakirjan
julkistamistilaisuus sekä juhlakantaatin esittely kirkossa.
Tilaisuudessa kerrotaan tulevasta
kirkon juhlaviikon ohjelmasta sekä kirkon 3D-virtuaalimallin julkistamisesta.
Mukana juhlakirjan toimittaja
Ilpo Okkonen ja juhlakantaatin
säveltäjä Tuomo Nikkola. Tilaisuus on avoin kaikille. Kahvitarjoilu seurakuntakeskuksen monitoimisalissa tilaisuuden jälkeen.

Poimintoja juhlaviikolta

R

ovasti Timo Holma saarnaa Haukiputaan
kirkossa pidettävässä perinnejumalanpalveluksessa sunnuntaina 19. elokuuta. Kirkko
on Holmalle tuttu, sillä hän
toimi pitkään Haukiputaan
seurakunnan kirkkoherrana.
Holma jäi eläkkeelle vuonna
1996.
Mitä Haukiputaan kirkko
teille merkitsee?
– Voi hyvänen aika! Se on
lapsuuteni kirkko. Olen ollut
siellä 30 vuotta pappina kauheassa vastuussa. Haukiputaan
kirkon merkitystä minulle ei voi
kuvata yhdellä tai kahdella sanalla. Tunneskaala on niin laaja.
Miltä tuntuu palata tuttuun
saarnastuoliin?
– Se on suuri lahja, sillä on niin
monia vuosia siitä elokuun päivästä, jolloin pidin lähtösaarnani. En ole sen jälkeen saarnannut
Haukiputaan kirkossa päiväjumalanpalveluksessa.
Vuonna 1996 Holma puhui,
kuinka Jumala paimentaa ihmisiä.
– Kaikki on Jumalan kädessä
Sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta, Holma totesi silloin.
Tulevan saarnan sisältö on vielä hahmottumatta.
– Aina kun nousee saarnastuoliin ja näkee seurakuntalaiset, ei

nen
Riitta Hir vo

voi aavistaa, mitä heidän
sisimmässään liikkuu. Tunnen
suurta voimattomuutta, kun pitäisi niin monille ihmisille sanoa
jotain olennaista

Haukiputaalla
onkin kaksi kirkkoa
Juhlaviikolla kirkossa on näytteillä Timo Holman pojan, Tervolan
kirkkoherran Heikki Holman tekemä kirkon pienoismalli, joka oli
lahja isän 50-vuotissyntymäpäpäiville. Lahjaa tehtiin monta vuotta
eikä isä tiennyt mitään.
Parikymppinen Heikki Holma
rakensi pienoismallin lähes kolme
vuosikymmentä sitten.

Pienoismallin mittakaava
on 1:66. Pisimmillään teos on
50-senttinen ja korkeimmillaan 30-senttinen.
Heikki Holma aloitti varsinaisen rakennustyönsä vuonna 1979. Noin viisi vuotta
Holma työskenteli aktiivisesti, sitten tuli kymmenen
vuoden tauko.
– Vuonna 1993 maalasin
kirkon ulkoa. Sen jälkeen en
ole työskennellyt. Kattotiilet on vielä tekemättä.
Pienoismallissa voi ihastella Mikael Toppeliuksen
maalauksia, jotka Holma
on uskollisesti kutistanut
miniatyyrikokoon. Myös
alttari, saarnastuoli, lampetit ja muu kirkon sisustus ikkunalaseja myöten ovat pikkuruisina mukana lilliputtikirkossa.
Toppeliuksen tekstit kirkon
seinillä ovat myös pienoismallissa, millimetrin vahvuisina. Teks-

tin erottaa juuri ja juuri lukea.
Vahvin hengellinen kokemus
Holmalle oli maalata Jeesuksen
ruoskiminen.
–Ajattelin, että tätä minä en
halua tehdä, en halua pistää verijälkiä Jeesuksen puhtaaseen ruumiiseen. Samalla tajusin, että tätähän minä teen läpi elämäni. Samalla kirkastui, että Kristuksen
haavoissa on elämäni lunastus.

Kuvia
uudesta kulmasta
Haukiputaan kirkko ja sen kuuluisat maalaukset on kuvattu ja
kolattu läpi monta kertaa. Voiko
niistä saada enää mitään irti? Voi,
sanoo kirkon 250-vuotisjuhlakirjan taiteellinen johtaja Ilpo Okkonen. Hän johtaa Studio Ilpo Okkonen Oy:ta.
Taidehistoriantuntijoiden artikkelien lisäksi kirjassa on valokuvin otettu tarkkaan esittelyyn
Toppeliuksen maalaukset, joita ei

useinkaan kuitata pelkällä yleiskuvalla vaan monilla yksityiskohdilla.
Lukija saa uppoutua maalauksiin ja niiden yksityiskohtiin ajan
kanssa. Tällä tavalla on vältetty
kuvaähky, joka itse kirkossa uhkaa vierailijaa. Kirja avaa Okkosen mukaan Raamatun tarinan,
jonka Toppelius maalauksillaan
kertoo. Koko Biblia ei ole tietenkään mukana teoksessa vaan keskeisimmät osat.
Juhlakirja julkistetaan Haukiputaan kirkossa 16. elokuuta kello
12. Sitä myydään kirkossa ja kirkkoherranvirastossa 15 euron hintaan. Juhlaviikon jälkeen kirjan
hinta on 20 euroa.
Kirkossa teos on myynnissä
16–24. elokuuta saakka maanantaista perjantaihin kello 10–18.
Kirkkoherranvirastossa kirjaa
myydään 26. elokuuta saakka

MOOSES Haukiputaalla
Mitä Raamatussa kerrotaan Mooseksen elämästä? Tule katsomaan, kuulemaan
ja kokemaan se Lasten Messuun tiistaina 21.8. klo 18 Haukiputaan
kirkkoon. Lasten Messuun ovat pienet ja isot tervetulleita. Ottakaa mukaan
soittimia, niin säestämme yhdessä kaikki laulut! Lasten Messu on osa
Haukiputaan kirkon 250-vuotisjuhlaviikkoa.

PEKKA HELIN

