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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Ensimmäisenä tulee ristinkantaja. Perässä kävelee jouk-

ko valkoisiin alboihin pukeutuneita teinejä, heidän jäl-

keensä rippikoulun opettajat ja avustajat, viimeisenä 

liturgi.

Läheiset kurkottelevat penkeissä kaulojaan, kun kulkue 

kävelee kirkon keskikäytävää kirkon etuosaan, missä konfir-

moitavat istuvat etupenkkeihin.

Konfirmaatiojumalanpalveluksia on kesäsunnuntaisin vie-

tetty tiheään.

Rippikoulu käydään yleensä sinä vuonna, kun täytetään 

15 vuotta. Rippikoulu on pitänyt pintansa: tilastojen mukaan 

viime vuonna sen kävi 83 prosenttia ikäluokasta. Valkoinen 

alba puettiin ylle 50 041 kertaa.

Suosituimpia ovat edelleen rippikoulut, joihin kuuluu lei-

rijakso.  Kirkon nettisivuilla rippikoulua kuvataan seikkailuk-

si, jonka voi kokea vain kerran.

”Riparilla oli kivaa. Laulettiin ja naurettiin, istuttiin nuoti-

on ympärillä ihan hiljaa. Pelattiin ja näyteltiin. Oppitunteja-

kin oli. Puhuttiin seksistä ja Jumalasta”, kertoo muuan Johan-

na omasta leiristään.

Rippikoulu on evankelis-luterilaisen kirkon kasteopetusta. 

Rippikoulussa pohditaan yhdessä muiden kanssa elämään ja 

uskoon liittyviä asioita ja tutustutaan kirkkoon, johon rippi-

koululainen on kasteessa liitetty.

Rippikoulun päätösjuhlassa, konfirmaatiossa, nuori tun-

nustaa itse kristillisen uskon, johon hänet on kastettu. 

Kuvasin kantta varten Kempeleessä konfirmaatioon val-

mistautuvaa rippirippikoululaisten ryhmää. Voi kuinka nuo-

relta he näyttivätkään!

Konfirmaation päätössanoissa lausutaan: ”Lähtekää rau-

hassa. Olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, älkää vastatko 

pahaan pahalla. Rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, autta-

kaa sorrettuja, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja 

palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten.”

Tämä on hyvä ohjeistus kohti aikuisuutta kulkeville.

Olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni

HuOli KirKOn yhtenäisyydestä on aiheel-
linen. Ratkaisua olisi parasta hakea tun-
nustetun erimielisyyden pohjalta ja ym-
märtää kansankirkko erilaisten ja erimie-
listen yhteisöjen sateenvarjoksi. 

Parhaimmillaan se rajaisi joidenkin 
intressiryhmien kirkkopoliittista peliä, 
mutta tekisi suuren palveluksen kansan-
kirkolle.

Heikki Sorvari
Esse 11.7.

OMiStA lAPSiStA tai vanhemmista huo-
lehtimisessa selkenee armon merkitys. 

Mieli voi purnata vastaan, mutta teois-
saan voi olla armollinen ja toivoa, että it-
sekin vanhana tulee armahdetuksi.

Freja Özcan
Sana 11.7.

KAuniin rAKKAudeStA kertovan laulun 
voi hyvin vihkitilaisuudessa esittää, vaik-
kei siinä ole mitään uskonnollista sisältöä. 
Kaikki rakkaus on Jumalan lahjaa.

Heikki Simola
Kirkko & kaupunki 10.7.

ei täSSä VOi sanoa, että me olemme oi-
keassa ja toiset väärässä. Se ei ole meidän 
varassamme.

20-vuotias Matleena Marjoniemi
Haapajärven herättäjäjuhlilla

Kotimaa 11.7.

SuOMeSSA KAnSAlAiSten arvot muut-
tuvat nyt nopeammin kuin kirkko kyke-
nee uudistumaan.

Kirkon muuttumisen vaikeutta voivat 
ihmetellä esimerkiksi ne, joiden mielestä 
naimisiin meno ei ole osapuolen jalkovä-
listä kiinni.

Kalle Silfverberg
Helsingin Sanomat 12.7.

luterilAiSeSSA KOdiSSAMMe ei ollut 
soveliasta itkeä avoimesti. Se ei kuulunut 
tapoihin, eikä siitä sen kummemmin kes-
kusteltu. Olihan se ristiriitaista, kun ym-
pärillä oli niitä avoimesti itkijöitä. Vaikka 
kasvoin itkuvirsikulttuurin ympäröimä-
nä, niin itkemään en oppinut.

Karjalassa varttunut Aira Samulin
Askel-lehdessä 7/2013

 
Aatoksia

Keskusteleva kirkko

Agnostikkoiltojen järjestäjät, 
neljä pappia – minä heidän 
joukossaan –  ilmaisivat toi-
vonsa keskustelevasta kirkos-

ta, jossa oikeassa oleminen ei olisi niin 
tärkeää kuin yhteishenki, tai perintei-
sesti ilmaistuna lähimmäisrakkaus. 

Erilaiset uskonkappaleiden tulkin-
nat voisivat elää rinnakkain, sulassa 
sovussa. Raamattu ja tunnustuskirjat 
olisivat sellaisessa kirkossa inspiraati-
on lähde, eivätkä vallankäytön väline 
tai lyömäase, kuten nyt.

Toivo ei näytä olevan turha. Pastori 
ja kirjailija Jaakko Heinimäen raamat-
tuopetus Herättäjäjuhlilla on hyvä esi-
merkki siitä, mitä Suomen evankelis-
luterilainen kirkko tarvitsee, jotta voisi 
kohdata nykymaailman haasteet ja ny-
kyihmisen. Toinen oiva esimerkki on 
emerituspiispa Wille Riekkisen haas-
tattelu Vantaan Laurissa.

Siitä huolimatta, että tervehdin ilol-
la edellä mainittuja avauksia ja vilpittö-
mästi, koko sydämestäni uskon näiden 
olevan kaikille kristityille hyväksi, ym-
märrän myös kriitikkojen huolet.

Jos luovutaan yhdestä, kirjaimelli-
sesti tulkitusta ohjekokoelmasta, mitä 
jää käteen? Ihminen kaipaa myös py-
syvyyttä ja perinteisesti juuri uskonto 
kykeni antamaan muuttumattomia to-
tuuksia. 

Valitettavasti en pysty vastaamaan 
omaan kysymykseeni. En tiedä, mitä 
jää käteen, enkä ole varma siitä, pitää-
kö ylipäätä jotakin jäädä. 

Tiedän vain, että sisäänpäin käänty-
nyt ja ahdasmielinen uskontulkinta on 
huono lopputulos. Juuri niin kävi esi-
merkiksi yhdysvaltalaisille niin sano-
tuille fundamentalisteille. 

Toki evoluutiosta voi väitellä, mut-
ta tuskin kukaan vakavasti otettava ja 

ajatteleva ihminen voi väittää enää, et-
tä maailma on luotu joitakin tuhansia 
vuosia sitten. 

Fundamentalistien ongelma on 
luopumisen mahdottomuus. He ko-
kevat (oikeutetusti), että jos he teke-
vät vähäisiäkin myönnytyksiä tulkin-
nassaan, heidän koko järjestelmänsä 
romahtaa. 

En väitä Suomen tilannetta ihan 
niin huonoksi. Tosin minulle riittää 
välillä, kun kuuntelen kaanaan kieltä. 

Ei niin, etten pitäisi vanhahtavis-
ta ilmaisuista, mutta toistuvista kysy-
myksistäni huolimatta kukaan ei ole 
vielä pystynyt minulle selittämään, 
mitä nykykielellä tarkoittavat termit 
kuten vaikkapa ”sovitus”  tai ”lunas-
tus”. 

Toki vastauksia on tarjottu, mut-
ta samanlaista vanhaa kirkkoslangia 
käyttäen. Siinä jo sinänsä piilee vaa-
ra: ilmaisut kivettyvät ajan myötä, nii-
tä pyöritetään tavan vuoksi ja sisältö 
haihtuu ilmaan. 

Lopuksi yksi pyyntö: voisiko joku 
tosiaan selittää minulle, mitä kirkos-
sa paljon käytetyt termit sovitus ja lu-
nastus tarkoittavat?

ÁrpÁd KovÁcS
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rauhan Sanassa uskotaan 
tulevaisuuteen
lähetysyhdistys rauhan 
Sana ry:n hallituksen 
puheenjohtaja Ari 
Juntunen ei ole huolissaan 
liikkeen tulevaisuudesta. 

Hänen mukaansa liikkeen 
kannatus on pysynyt ta-
saisena ja toiminnassa 
on pystytty keskittymään 

olennaisiin seikkoihin.
– Meillä on erityisen vahva 

lapsi- ja nuorisotyö, ja tapahtu-
missa myös näkyy paljon lapsia ja 
nuoria. Uskon, että heidän kaut-
taan liikkeellä on tulevaisuutta.

Juntunen muistuttaa, että 
Rauhan Sanassa kartetaan jäse-
nyyden vaatimusta. Siten järjes-
tön jäsenmäärästä ei voi päätellä 
liikkeen kannatusmäärää.

Yhdistys on kuvauksensa mu-
kaan palvelujärjestö, joka pyrkii 
tukemaan hajallaan asuvia kris-
tittyjä ja paikallisyhdistyksiä. 

Opillisia lausuntoja se ei an-
na, vaan opin arvioiminen kuu-
luu seurakunnalle.

– Rauhan Sanaa leimaa oman-
tunnonvapaus, joka pohjaa Raa-
mattuun. Liikkeestämme ei ero-
teta ihmisiä, Juntunen huomaut-
taa.

Rauhan Sana on lestadiolai-
suuden suuntaus, joka on perin-
teisesti ollut merkittävä erityises-
ti synnyinseuduillaan Tornion-
laaksossa kummallakin puolella 
rajaa sekä ruotsinkielisellä Poh-
janmaalla. 

Muuttoliike kuitenkin siirtää 
painopistettä jatkuvasti eteläm-
mäksi.

– Toiminta on siirtynyt Poh-
janmaalle ja eteläisempään Suo-

meen. Pohjoisessa toiminta on 
kaventunut, Juntunen arvioi.

rukousta nostettu
yhä enemmän esille
Järjestön toiminnan kolme pai-
nopistettä ovat Juntusen mukaan 
lähetystyö, lapsi- ja nuorisotyö se-
kä seuratoiminta. Lähetystyö on 
pysynyt vahvana.

– Meillä on yhteensä kymme-
nen lähettiä ulkomailla. Teemme 
yhteistyötä etenkin Viron ja Inke-
rin ev.lut. kirkkojen kanssa.

LYRS tekee tiivistä yhteistyötä 
myös ruotsinkielisen sisarjärjes-
tönsä LFF:n kanssa sekä toisen le-
stadiolaisen herätysliikkeen Uus-
heräyksen kanssa.

Rauhan Sana korostaa muiden 
lestadiolaisuuden suuntausten ta-
paan synninpäästöä. Viime aikoi-

na liikkeessä on noussut esille esi-
rukouksen tärkeys.

– Seurakunta on nostanut yhä 
enemmän rukousta esille. Sen 
seurauksena olemme nähneet 
paljon Jumalan tekoja, Juntunen 
kertoo.

Juntunen uskoo, että Rauhan 
Sanan työllä on siunaus.

– Liike on olemassa niin kau-
an kuin Jumala sitä tarvitsee, hän 
tiivistää.

KAISA ANTTILA

Ari Juntunen uskoo rukouksen voimaan.

Ku va t :  K a i s a  A n t t i l a

Meillä on erityisen 
vahva lapsi- ja 
nuorisotyö.

Ari Juntunen

Nykyajan trendit
huolestuttivat Suvijuhlilla

Kempeleessä viime viikon-
loppuna järjestetyt Rau-
han Sanan Suvijuhlat aloi-
tettiin tulevaisuussemi-

naarilla. 
Pääpuhujana toimi kokkola-

lainen rovasti Johan Candelin, 
joka on vahvasti mukana ihmis-
oikeustyössä. 

Candelin oli huolestunut maa-
ilmanlaajuisista trendeistä.  

Hän arvelee, että Suomessa on 
tapahtumassa suuri muutos, joka 
näkyy muun muassa seurakun-
nista eroamisena. 

On syntymässä suuri ero kir-
kon ja Raamatun välille, ja ylei-
nen mielipide on kääntynyt he-
rätystä vastaan.

– Nykyään kaikki on sallittua, 
paitsi mielipide ”kaikki ei ole sal-

littua”, Candelin tiivisti.
Candelin tarjosi seminaarissa 

myös rohkaisua uusien suuntauk-
sien keskellä elämiseen. Hän kan-
nusti rukoukseen, armollisuuteen 
ja evankeliumin levittämiseen.

Rukous ja etenkin esirukous 
nousi myös muissa seminaarin 
puheissa vahvasti esille. Puheis-
sa pohdittiin aikamme haasteita, 
mutta nähtiin myös lupaavia tu-
levaisuudennäkymiä.

– Kun katsoo historiaa, tun-
tuu että aina on ollut ”paha ai-
ka”. Meidän pitää miettiä, näem-
mekö mahdollisuuksien vai mah-
dottomuuksien maailman, kem-
peleläinen rehtori Pentti Rauta-
koski pohti.

KAISA ANTTILA

Arkkitehti vinkkaa kauneimmat saaristokirkot

Suomen saaristossa ja ran-
nikolla on lukuisia näke-
misen arvoisia kirkkoja. 

Esimerkiksi paanukat-
toinen Pyhän Jaakobin kirkko 
Rymättylässä on säilynyt erittäin 
hyvin keskiaikaisessa asussaan. 
Hiittisten kirkko Kemiönsaarella 
edustaa keskiajan jälkeen seuran-
nutta puukirkkojen aikaa, kirkon 
ulkoasu keskitorneineen on oma-
peräinen.

Pyhämaan uhrikirkko on 
Suomen vanhimpia puukirkkoja 
1600-luvun puolivälistä, se sijait-
see vanhan purjehdusväylän var-
rella Uudenkaupungin ja Rau-
man välissä. 

Moni arkkitehtuurisesti kau-
nis kohde ei edellytä venettä, vaan 
ne sijaitsevat pienen kävelymat-
kan päässä vierasvenesatamasta.

Sen sijaan Maakallan luodol-

la Kalajoen edustalla sijaitsevaan 
kahdeksankulmaiseen Kallanka-
rin autiokirkkoon päästäkseen 
pitää matkata parikymmentä ki-
lometriä veneellä Kalajoen suulta.

Vuonna 1779 rakennetun kir-
kon seinissä on vieläkin nähtävis-
sä rivi puumerkkejä, jotka kerto-
vat yli 200 vuoden takaisen mää-
räyksen toimeenpanosta: kun-
kin kalastajan oli 8 killingin sa-
kon uhalla tuotava rakennustyö-
maalle kaksi sopivaa lautaa ja nii-
hin tarpeelliset naulat. 

Vinkkejä purjehdus- ja ve-
neilyloman nähtävyyksiksi on 
koonnut Kirkkohallituksen yli-
arkkitehti Antti Pihkala. Kirk-
kojen bongailijoille lisätietoa his-
toriasta, arkkitehtuurista ja tai-
teesta löytyy mobiilikäyttöisestä 
oppaasta www.mobiilikirkko.fi/
bongaakirkko.

W ik im e d ia  Co m m o ns /   E sko G

Pyhämaan uhrikirkko on Suomen vanhimpia puukirkkoja.
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Rauhan Tervehdyksen il-
mestymisalueella on 
noin 10 000 taloutta, jot-
ka eivät halua vastaanot-

taa mainoslehtisiä.
Moni kokee kotiin jaettavat 

mainokset itselleen tarpeetto-
miksi, epäekologisiksi tai han-
kaliksi kuljettaa keräyspape-
ripisteelle ja lisää tästä syystä 
postilaatikon tai -luukun kyl-
keen maininnan ”Ei mainok-
sia”.

Useimmat ottaisivat kuiten-
kin ilomielin vastaan ilmaisek-
si jaettavat, journalistisesti toi-
mitetut julkaisut – kuten kau-
punkilehdet ja Rauhan Terveh-
dyksen.

Tällä hetkellä tämä ei ole 
mahdollista ilman, että ei-toi-
vottuina kylkiäisinä tulevat 
mainoslehtisetkin.

Rauhan Tervehdys jaetaan 
lukijoille niin sanottuna osoit-
teettomana jakeluna. 

Osoitteeton jakelu jaetaan 
kolmeen ryhmään: osoitteeton 
mainosjakelu, osoitteeton leh-
tijakelu ja osoitteeton tiedote-
jakelu.

Vallitsevan käytännön mu-

kaan osoitteettomaan lehtija-
keluun lasketaan kuuluvaksi il-
maisjakelulehdet, asiakas- ja jä-
senlehdet, poliittiset, uskonnol-
liset ja muut aatteelliset lehdet 
sekä muut ilman tilausta jaet-
tavat lehdet.

Kun postilaatikossa on mer-
kintä ”Ei mainoksia”, jakeluyri-
tykset eivät  jaa talouteen osoit-
teettomia mainoksia eivätkä 
osoitteettomia lehtiä. Näin toi-
mii muun muassa Rauhan Ter-
vehdyksen jakelija Itella.

Osoitteettoman jakelun ny-
kyinen käytäntö asettaa samal-
le viivalle mainoslehtiset sekä 
lehdet, joiden sisällöstä merkit-
tävä osa on journalistisesti toi-
mitettua.

Sanotaan, että markkinata-
loudessa kuluttajan keskeinen 
oikeus on valinnanvapaus.  

Tällä hetkellä aitoa valin-
nanvapautta ei ole: jos haluat il-
maisjakelulehdet, saat mainos-
lehtisetkin. Jos et halua mai-
noksia, et saa lehtiäkään.

Kuitenkin perustuslain 12. 
pykälän mukaan sananvapau-
teen sisältyy oikeus vastaanot-
taa tietoa, mielipiteitä ja muita 

viestejä kenenkään ennalta es-
tämättä.

Sanomalehtien Liitto on esit-
tänyt, että osoitteettoman jake-
lun pelisäännöt uudistettaisiin 
kuluttajien toiveet paremmin 
huomioiviksi.

Kuluttajalla pitäisi olla mah-
dollisuus ottaa vastaan ilmai-
seksi jaettavat lehdet, mut-
ta kieltää mainoslehtisten vas-
taanotto.

Tämä tahdonilmaus voitai-
siin kertoa jakeluyhtiöille lii-
maamalla postilaatikon tai 
-luukun kylkeen tarra ”Lehdet 
kiitos, ei mainoksia”.

Myös Kuluttajavirasto kan-
nattaa osoitteettoman jakelun 
käytäntöjen muuttamista tä-
hän suuntaan. 

Rauhan Tervehdys on luet-
tavissa myös netistä osoitteesta 
www.rauhantervehdys.fi.

Pdf-muotoinen näköislehti 
pitää sisällään lehden koko si-
sällön, mukaan lukien seura-
kuntien menoista kertovat si-
vut.  

MINNA KoLISTAJA
Rauhan Tervehdyksen toimitus

Miksi minä en saa 
Rauhan Tervehdys-
tä, vaikka olen mak-
sanut kirkollisveroni 

melkein 60 vuotta?
Postilaatikossani on mainos-

kielto, mutta ei kai seurakunta-

lehti ole alentanut itseään mai-
noksen tasolle?

Tämä on kovin epätasa-ar-
voista ja mielestäni myös yliol-
kaista suhtautumista lähetys-
käskyynkin.

Onko seurakunnalle yhden-

tekevää, olemmeko yhteyksissä 
informaatioasioissa?

SEppo LIppoNEN
Oulu

Kysy!

Pääseekö koira sisälle kirkkoon?

Juvalla Etelä-Savossa järjestettiin keväällä ”koirien kinke-
rit”.  Kyseessä oli ulkoilmatapahtuma: koirille oli järjes-
tetty rastirata, omistajille hiljentymisrasteja. Tapahtuman 
ideoi kirkkoherra Sirkka Pylkkänen, aktiivinen koirahar-

rastaja. 

Voisiko vastaavanlaista järjestää täälläkin? Kappalainen Ilk-
ka Mäkinen Oulujoen seurakunnasta ja kirkkoherra Tapio 
Kortesluoma Oulunsalon seurakunnasta kommentoivat:

Mäkisen mukaan seurakuntaan on ideoitu työntekijöiden 
kesken ”haukkukirkkoa”. Asia on vielä luonnosteluvaiheessa, 
mutta idea toteutuu ehkä jo ensi keväänä. 

Pääseekö nelijalkainen ystävä kirkkoon?
– Kotieläimet ovat tärkeä osa monen ihmisen elämää. Eri puo-

lilla Suomea seurakunnat ovat järjestäneet tilaisuuksia, joihin 
eläinten omistajat voivat tulla yhdessä lemmikkiensä kanssa.  Ko-
koontumiset tapahtuvat yleensä ulkotiloissa. 

Jos haukkukirkko Oulujoella toteutuu, tapahtumapaikkana 
voisi olla pappilan piha.

– Lemmikkieläinten tuominen sisälle seurakunnan tiloihin ei 
yleensä ole sallittua, koska osa ihmisistä saa voimakkaita aller-
gisia reaktioita eläinten karvoituksesta. Vain palvelukoirat saa-
vat tulla opastettavan kanssa sisälle esimerkiksi Oulujoen kirk-
koon, Mäkinen sanoo. 

– Oulunsalossa ei ole toistaiseksi järjestetty koiraväen messuja 
tai vastaavia. Tilaisuudella saattaisi kyllä tavoittaa seurakuntalai-
sia, joita ei muutoin tavoiteta, arvioi Kortesluoma.

Sisälle kirkkoon lemmikit eivät kuitenkaan pääsisi Oulunsa-
lossakaan: 

– On paljon allergikkoja. Riittävän perusteellinen siivous lem-
mikkien jäljiltä olisi käytännössä melko mahdoton homma.

MINNA KoLISTAJA

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lähettää 
kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  liittyviä 
kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella toimitus@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähet-
tää numeroon 044 5626 450. 

rauhan tervehdys kesäaikataulussa
lehti ilmestyy kahden viikon välein 

1.8., 15.8. ja 29.8.

Miksi en saa rauhan tervehdystä?

Osoitteettoman jakelun pelisäännöt pitäisi uudistaa

Moni mainoskieltotalous ottaisi mielellään vastaan ilmaiseksi jaettavat lehdet. Tällä hetkellä se ei ole 
mahdollista ilman, että postiluukusta jaetaan myös mainoslehtiset.
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Jäsentappioita 
vaikea arvioida 
luotettavasti
– Kirkosta eroamisen taloudel-
lisia tappioita Suomen evanke-
lis-luterilaiselle kirkolle on vai-
kea arvioida luotettavasti, ker-
too Kirkkohallituksen talous-
osaston kirjanpitopäällikkö 
Markku Vasara.

 Eroakirkosta.fi-sivusto jul-
kaisi maanantaina laskelmia 
Päivi Räsäsen Kansanlähetys-
päivillä pitämän puheen aihe-
uttamista miljoonatappioista 
kirkolle.

Vasaran mukaan eroakir-
kosta.fi:n esittämät suomalais-
ten mediaanituloihin perustu-
vat laskelmat ovat harhaanjoh-
tavia. Hänen mukaansa eron-
neista on mahdotonta kerätä 
luotettavaa kokonaiskuvaa.

– Sellaisten tietojen kerää-
minen ei olisi edes luvallista. 
Kyseessä on raaka yleistys. Se 
perustuu oletukseen, että kaik-
ki kirkosta nyt eronneet saisi-
vat mediaanituloa, Vasara sa-
noo.

Kirkon omien laskelmien 
mukaan yhden henkilön mak-
sama kirkollisvero oli keski-
määrin 205 euroa vuonna 2011. 
Eroakirkosta.fi -sivuston arvio 
puolestaan oli 460 euron vuo-
tuinen tappio jokaista eron-
nutta kohden. Arvio perustui 
kaikkien suomalaisten medi-
aanituloon ja keskimääräiseen 
kirkollisveroprosenttiin, joka 
on 1,33.

Koululaistyötä 
tehneelle 
hyväksikäyttö-
tuomio
Pirkanmaan käräjäoikeus on 
tuominnut kristillistä koulu-
lais- ja nuoristotyötä tehneen 
miehen ehdolliseen vankeu-
teen seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä.

Mies tuomittiin heinä-
kuun alussa 1,2 vuodeksi eh-
dolliseen vankeuteen kolmes-
ta vuosina 2010–2011 tapahtu-
neesta 15–16-vuotiaiden tyttö-
jen seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä. Yksi hyväksikäytetyistä 
oli tekohetkellä alle 16-vuotias. 
Hänen osaltaan mies tuomit-
tiin lapsen seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä.

Tapauksesta uutisoi ensim-
mäisenä Iltalehti heinäkuun 
alussa.

Maata kiertelemässä

Yhdysvaltalaisen Ohion 
osavaltion aborttilainsää-
däntö tiukkenee. Abort-
tia hakevat naiset muun 

muassa pakotetaan ultraäänitut-
kimukseen.

Lainsäädännön runnoi ko-
koon Ohion republikaaninen ku-
vernööri John Kasich puolueto-
vereidensa tukemana. Lainsää-
dännössä leikataan rajusti libe-
raalin Planned Parenthood  -jär-
jestön rahoitusta. Järjestö toimii 
perhesuunnittelun saralla. Nyt se 
joutunee lakkauttamaan kolme 
klinikkaansa Ohiossa.

Myös raiskausten uhriksi jou-
tuneille suunnatut klinikat ovat 
vaaravyöhykkeellä. Jos klinikat 

Ohioon ankara aborttilaki
jäävät kiinni kertoessaan abortin 
mahdollisuudesta, ne saattavat 
menettää julkisen rahoituksensa.

Sen sijaan julkista rahoitus-
ta saavat ”raskauskriisikeskuk-
set”, joiden toimintaa pyörittä-
vät usein uskonnolliset järjestöt. 
Ne eivät kriitikkojen mukaan an-
na riittävää terveystietoa eivätkä 
myöskään tarjoa abortin mahdol-
lisuutta.

Uusi lainsäädäntö eliminoi 
monia abortin tarjoajia. Jäljelle 
jäävät toimijat pakotetaan kerto-
maan raskaana oleville kehitty-
vän sikiön anatomisista ja psy-
kologisista ominaisuuksista. Ne 
joutuvat informoimaan naisia 
myös  adoptiomahdollisuuksista 

ja vaihtoehtoisista perhesuunnit-
telumalleista.

Jos abortissa olleille naisille tu-
lee operaatiosta johtuen terveys-
ongelmia, klinikat eivät saa siir-
tää naisia julkisen terveydenhuol-
lon sairaaloihin hoidettavaksi. 
Potilaiden tulee sitä vastoin ha-
keutua yksityissairaaloihin, joi-
den palvelut maksavat paljon.

Lainsäädännön  tarkoituksena 
on Planned Parenthood -järjestön 
Ohion  osaston johtajan Stepa-
hanie Kightin mukaan tietoises-
ti ja suunnitelmallisesti  ajaa alas 
naisten oikeudet ja pääsy tervey-
denhuollon piiriin.

Ohion oikeistopiirit ylistivät 
abortin vastaista lainsäädäntöä, 

joka on nyt Yhdysvaltojen tiukin.
– Kuvernööri Kasich ja osaval-

tion abortin vastaiset lainsäätä-
jät osoittivat suurta laupeutta ja 
myös rohkeutta asettautuessaaan  
aborttiteollisuutta vastaan, joka 
painosti päättäjiä brutaalisti, sa-
noi Ohion oikeus elämään -jär-
jestön puheenjohtaja Mike Goni-
dakis.

Uudessa lainsäädännössä on 
kriitikoiden mukaan nurinkuri-
sinta se, että ehkäisyä ilmeisesti 
voisi pitää joissakin tapauksissa 
aborttina.

pEKKA HELIN

Lähde: Huffington Post

raamattu luettiin kannesta 
kanteen Kellonkartanossa
esko Parkkosta odotti 
tällä viikolla mieluinen 
syntymäpäivälahja.  
Juuri kun hän oli 
täyttämässä 70 vuotta 
oli Kellonkartanon 
raamattumaratoni tulossa 
maaliinsa.

Noin 30–40 vapaaehtois-
ta luki muutamassa päi-
vässä Raamatun kannes-
ta kanteen, Genesiksestä 

Ilmestyskirjaan. 
Parkkonen toimi maratonis-

sa yhtenä valvojista, joiden tehtä-
viin kuului huolehtia muun mu-
assa siitä, että lukijoita riittäisi. 

Lars Soutukorvan ideoiman 
raamattumaratonin arvioitiin 
kestävän noin sata tuntia. Al-
kuun päästiin viime lauantai-il-
tana, valmista arvioitiin olevan 
myöhään keskiviikkoiltana.

Raamattua luettiin yötä päi-
vää. Jotkut jopa viettivät siel-
lä yönsä Kellonkartanossa välil-
lä nukkuen ja lukien.  Lukijoita 
oli yli seurakunta- ja herätyslii-
kerajojen. 

Jumalan
rakkauskirje ihmisille
Oulussa eläkevuosiaan viettä-
vä Esko Parkkonen on sitä miel-
tä, että Raamattua kannattaa lu-
kea aina. 

Kirjojen kirja on Jumalan rak-
kauskirje ihmisille. 

Erityisesti Jumalan kädenjälki 
tulee hänen mukaansa esille Van-
hassa testamentissa.

– Vanha testamentti ja Uu-
si testamentti osoittavat mo-
lemmat Kristukseen, Raamatun 

alusta sen loppuun asti. Jotta Uu-
den testamentin ymmärtäisi, on 
nähtävä Jumalan suunnitelma jo 
Vanhassa testamentissa, Parkko-
nen toteaa. 

Maailman 
vihatuin kirja
Raamattu on Parkkosen mukaan 
maailman levinnein ja rakaste-
tuin, mutta samalla myös viha-
tuin kirja. 

Lähes joka kodin kirjahyllys-
sä lepää Raamattu, mutta sitä lue-
taan ilmeisen vähän. 

Raamatun arvovaltaa yrite-
tään nakertaa koko ajan. Pyhää 
Kirjaa vastaan on Parkkosen mu-
kaan hyökätty aina, mutta nyky-
ään aivan erityisesti.

– Onko kyseessä luopumus, 
josta Raamattu puhuu, Parkko-
nen kysyy. 

Parkkonen huomauttaa, että 
Afrikassa, Aasiassa ja latinalaises-
sa Amerikassa kristinusko leviää 
voimakkaasti vaikka Eurooppa ja 
muu länsi maallistuu vauhdilla.

– On täysin Jumalan kädessä, 
mikä on maamme ja Euroopan 
tulevaisuus. Toivoisin, että syn-
tyisi rukousta, jotta kansassam-
me nähtäisiin vielä herätystä.

– En haluaisi, että menet-
täisimme toivoa. Emme voi näh-
dä, milloin Jumalan suunnitel-
missa lähetystyö on tehty lop-
puun.

– Olivat viimeiset ajat käsil-
lä tai ei, kristittyjen tehtävänä on 
pitää totuutta esillä ja taistella hy-
vän puolesta pahaa vastaan.

raamattua kannattaa
lukea järjestelmällisesti
Uskoon Parkkonen tuli opiskel-
lessaan 1970-luvulla. Silloin oli 
aikoja, jolloin hän saattoi lukea 
Raamattua enemmän kuin tent-
tikirjoja. 

Nyt eläkkeellä ollessaan Park-
konen lukee Raamattua viidettä 
kertaa läpi.

Parkkonen kehottaa lukemaan 
Raamattua systemaattisesti. Jos 
lukee vain sieltä täältä, Raama-
tun kokonaissanoma ei välttä-
mättä avaudu.

Parkkosen apuna on ollut esi-
merkiksi Raamatun punainen 
lanka -luentosarja. 

Erityisen paljon Parkkosta 
ovat puhutelleet  Psalmit, Sanan-
laskut ja Saarnaajan kirja. 

– Ne ovat edelleen usein aamu-
lukemistonani, koska niistä löy-
tyy useimmiten sopiva sana elä-
män kaikkiin tilanteisiin.

pEKKA HELIN

Esko Parkkonen oli valvomassa Kellonkartanon raamattumaratonia.

Pe k ka H e l i n

Psalmit, 
Sananlaskut ja 
Saarnaajan kirja 
ovat edelleen usein 
aamulukemistonani, 
koska niistä löytyy 
useimmiten sopiva 
sana elämän 
kaikkiin tilanteisiin.

Esko Parkkonen
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taide kuvastaa koskematonta

Kiimingissä asuva Ilma-
ri Mäenpää haluaa eniten 
elämässään säveltää klas-
sista musiikkia. 

Säveltäminen jäi keväällä syr-
jään, kun seitsemänlapsisessa 
perheessä sattui sairaustapaus, 
jonka vuoksi työ seisahtui puo-
leksitoista kuukaudeksi.

Tapahtunut todistaa Mäen-
pään elämänfilosofian todeksi.

Ihmiset ajautuvat elämän vir-
rassa, mutta kuvittelevat uivan-
sa helposti milloin mihinkin sa-
tamaan.

Tähän he eivät kuitenkaan ky-
kene. Ihmisen osa on katsella, 
kun Suurempi toteutuu.

– Äitini työskenteli saattohoi-
tajana ja totesi vanhan viisauden: 
ihminen päättää, Jumala säätää.

Kirkon pitää koskettaa
nykyajalle sopivin keinoin
Kirkko tarjoaa Mäenpään mieles-
tä hyvän selitysmallin elämälle. 
Säveltäjä toivoo, että kirkko voi-
si tuoda sanomansa riidattomas-
ti tähän aikaan.

Sanoman tuominen ei saa 
muistuttaa tapaa, jolla vanhaa 
musiikkia joskus esitetään. 

Vanhan musiikin tinkimätön 
esittämistapa ja periodisoittimet 
peilaavat elettyä ajankuvaa eivät-

vät.
Mäenpää ei kuvittele säveltä-

vänsä jotain aivan uutta. Työ poh-
jautuu aina aikaisemmin tehtyyn.

Säveltäjä pitää impressionis-
mista, musiikin tyylisuunnasta, 
joka kukoisti 1900-luvun alussa. 
Sen suurimpiin mestareihin kuu-
luivat Maurice Ravel ja Claude 
Debussy.

Impressionismiin kuului Mä-
enpään mukaan paljon sellaista, 
jota kohti musiikki olisi kulkenut 
ellei maailma olisi tullut hulluk-
si. Maailmanpalojen myötä ih-
miskunnan tietoisuudessa jyllää-
vät ristiriidat, jotka heijastuvat 
musiikkiin.

Säveltäminen on hetkittäin
äärettömän hienoa
Säveltäminen on Mäenpään mu-
kaan hetkittäin äärettömän hie-
noa, jopa ekstaattista. 

Kun tämä vaihe loppuu, alkaa 
puurtaminen, joka ei välttämättä 
johda mihinkään kestävään vaan 
vie harhateille jopa päiväkausiksi. 
On aloitettava alusta.

Nykymusiikissa Mäenpää ar-
vostaa ennen muuta Einojuhani 
Rautavaaraa, jolta kerran kysyt-
tiin, onko hän uusi Sibelius. Rau-
tavaara vastasi kieltävästi. Sibe-
lius ilmensi oman aikansa hen-

Ystävät kehottivat ehdottivat 
nykyaikaista ratkaisua tai jopa 
vuolukiviuunia, jonka saisi ostaa 
kokonaisena kaupasta. 

Mäenpää halusi kuitenkin uu-
nin, jonka tekijällä oli traditio-
suhde aikaan, jolloin uunit olivat 
tietynnäköisiä. Hän löysi 75-vuo-
tiaan miehen, jonka kautta välit-
tyi katkeamaton perinne.

Muurari tiesi myös sen, miltä 
uunin tulee näyttää nykyään. Sen 
tuli kohdata Mäenpäiden tarpeet, 
tässä ajassa ja hetkessä. Uunissa 
toteutettiin uusia ratkaisuja, jot-
ka piilotettiin. 

Mäenpäiden uunilla on vahva 
suhde vanhaan, mutta se kuuluu 
silti nykyaikaan. 

Se on kuin hyvä klassinen mu-
siikki, joka kunnioittaa perintei-
tä, mutta on toteutettu moder-
nisti.

Unesta syntyi
orkesteriteos
Mäenpäiden pihassa sijaitsee Olo-
kolo, jonka läpinäkyvästä katosta 
näkyy taivas.

Pikkuruinen pehmeä-  ja pyö-
rökaarinen rakennus on sarjatuo-
te, jota esiteltiin Lappeenrannan 
loma-asuntomessuilla ja Tampe-
reen asuntomessuilla.

Olokoloon liittyy outo uni. Sen 

Lapsuuden kesäpaikasta, vanhasta maalaistalosta, on tullut Mäenpäiden koti.

kä aina kohtaa kiireistä nykyih-
mistä. Sinänsä laadukas musiik-
ki koskettaa vain harvoja.

Kirkon pitää koskettaa ny-
kyihmistä ajalle sopivin keinoin, 
mutta Raamatun ydinsanomaa 
kunnioittaen.

Lapsuuden kesäpaikasta
aikuisiän kodiksi
Mäenpää asui lapsuudessaan Ou-
lussa perheen ainoana lapsena. 
Perhe osti kesäpaikan Kiimin-
gistä, jossa poika eli villisti ja va-
paasti.

Kesäpaikasta, vanhasta maa-
laistalosta, on tullut Mäenpäiden 
koti. Naapurirakennuksessa asu-
vat säveltäjän vanhemmat.

Elämänkumppaninsa Mä-
enpää löysi parikymppisenä 
1990-luvun alussa.  Nuorin lap-
sista on neljävuotias, vanhin pää-
si juuri armeijasta.

Säveltäminen on Mäenpään 
mielestä keskustelua tuonpuolei-
sen kanssa. 

Taide kuvastaa koskematonta, 
sellaista, mihin arkitodellisuus ei 
yllä. 

Mäenpää ylistää klassisen mu-
siikin pitkää traditiota.

– Pitää olla kivi, mihin voi 
luottaa. Pysyvyyttä, johon voi 
ankkuroitua, niin että jalat pitä-

Säveltäminen 
on keskustelua 
tuonpuoleisen 
kanssa.  taide 
kuvastaa 
sellaista, mihin 
arkitodellisuus
ei yllä.

Ilmari Mäenpää

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

Säveltäminen on usein ekstaattista, kertoo Ilmari Mäenpää

keä, zeitgeistia, jollaiseen ei ole 
koskaan paluuta. 

Uuni kuin hyvä 
klassinen musiikki
Vanhaa apinoiva taide onkin Mä-
enpään mukaan kuolleena synty-
nyttä.

Mäenpää nostaa vertailukoh-
daksi esiin vuonna 1877 rakenne-
tun talonsa, jonka perhe remon-
toi hökkelistä kodikseen. Siihen 
oli muurattava uusi uuni.
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  Sinappia

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Sinä olet
kaunis

Minä olen ruma. En ole kauneusihantei-
den hoikka, timmi, huoliteltu nainen. 
Peppuni on leventynyt, vatsani ja rinta-
ni roikkuvat ja leukojakin löytyy kaksin 

kappalein jos yhtään painan päätäni alas. Vaatteista, 
kampauksesta tai kynsistä en yksinkertaisesti jaksa 
huolehtia elämän kiireiden keskellä.

Varhaiseen teini-ikään mennessä jokainen nuori 
nainen tietää, miltä hänen kuuluisi näyttää. Vaate-
kauppojen ikkunat ja hajuvesimainokset muistutta-
vat siitä seinänkorkuisin kuvin. Ihanne on anorek-
tisen laiha mutta pehmeäkurvinen, kolmekymppi-
sen kasvonpiirteillä mutta teini-ikäisen terhakoilla 
muodoilla varustettu nainen, jolta ei löydy yhtään 
ryppyä tai möykkyä edes koukistetun polvitaipeen 
kohdalta.

Sitä naista ei tietenkään ole olemassa. Siksi mei-
dän kuuluisi ostaa vaatteita ja kosmetiikkaa, jos 
vaikka pääsisimme hieman lähemmäs tavoittama-
tonta kuvaa. Sen lisäksi mei-
dän tulisi laihduttaa loput-
tomasti. Ehkäpä saan ne oi-
keanlaiset kurvit zumbaa-
malla kun karppaus ei aut-
tanut.

Kauneus on ollut nuoren 
naisen hyödyllisimpiä omi-
naisuuksia, koska se on aut-
tanut naista pääsemään naimisiin. Avioliitto on tar-
koittanut taloudellista turvaa ja yhteiskuntakelpoi-
suutta. Kuitenkin kaikki tiesivät, että kauneus on 
katoavaista. Mummojen ei odotettukaan näyttävän 
17-vuotiailta.

Nykyään naisten tiedetään pystyvän muuhunkin 
kuin kotitöihin ja lasten synnyttämiseen. Siitä huo-
limatta kauneusihanteen merkitys on vain kasva-
nut. Enää ei riitä, että vakuuttaa ulkonäöllään mah-
dollisen aviomiehen. Sen jälkeen pitää edelleen va-
kuuttaa työnantajat, asiakkaat, ystävät ja uusi poi-
kakaverikin, jos vaikka tulee avioero. 

Niin 15-vuotiaan kuin 50-vuotiaankin pitäisi 
näyttää siltä kolmekymppiseltä teiniltä, joka ihan-
teeksemme on asetettu. Oman elämänvaiheen tyy-
pilliset piirteet ja eletyn elämän merkit pitää yrittää 
piilottaa kaikin mahdollisin keinoin.

Ilmeisestä rumuudestani huolimatta viihdyn 
kropassani. Kelpaan miehelleni edelleen ja taape-
roni ihastelee ihoni virheitä kutsuen niitä kukiksi. 
Tämän työpaikankin sain, vaikka kuvani ei erityi-
sesti kaunistakaan lehden sivua.

Peilikuvani näyttää kolmekymppiseltä, synnyt-
täneeltä naiselta. Siis juuri siltä, mitä minä olen. 
Mielestäni se on aika kaunista.

KAISA ANTTILA

taaperoni 
ihastelee 
ihoni virheitä 
kutsuen niitä 
kukiksi.

Mäenpää näki säveltäessään Heli-
um-nimistä teosta, jonka kanta-
vana voimana on olemisen sees-
teisyys ja ylöspäin kohoaminen.

– Näin useasti unta, että lei-
juin kotitalon yläpuolella. Unes-
sa soi musiikki, kirjoitin sen ylös. 
Kahden vuoden kuluttua kirjoi-
tin sen orkesteriteokseksi Oulun 
Sinfonialle.

olokolossa
leijutaan taivaalle
Kun Mäenpää kirjoitti teostaan, 
hän sai idean Olokolosta. Idea oli 
luonteva, koska teoksessa leiju-
taan alhaalta ylöspäin, kohti tai-
vasta. 

Polykarbonaatista tehdyn ka-
ton läpi ihaillaan taivasta ja kat-
sellaan revontulia.

–Junassa on asemalla vaikea 
hahmottaa, liikkuuko oma juna 
vai viereinen juna. Samalla taval-
la pilvet ja äärettömyys liikkuvat 
suhteessa meihin. Ei meidän tar-
vitse aina liikkua. 

pEKKA HELIN

Virtuaalikirkko toimii myös
kännykässä ja tabletissa

Virtuaalikirkko on uusiu-
tunut. Sivustoa voi tie-
tokoneen lisäksi käyttää 
muillakin mobiililait-

teilla, kuten matkapuhelimilla ja 
tableteilla. 

Myös sivuston toiminnalli-
suutta on parannettu ja chat-kes-
kustelumahdollisuus on tuotu 
näkyvämmäksi.

Virtuaalikirkossa lähetetään 
suorana videolähetyksenä juma-
lanpalveluksia ja muita kirkossa 
tapahtuvia tilaisuuksia. 

Virtuaalikirkon on kehittänyt 
Kiimingissä asuva säveltäjä Ilma-
ri Mäenpää. 

Kun säveltäjä palasi perhei-
neen Helsingistä Ouluun, hän oi-
valsi, että on musiikin ammatti-
laisena kaukana sieltä missä asiat 
tapahtuvat. 

Perheelle piti hankki leipää, jo-
ten säveltäjä kehitti ensin musii-
kinjakeluportaali e-concerthou-
sen. 

Se lähettää kirkossa tapahtuvia 
konsertteja yhtäaikaisesti kahteen 
eri portaaliin ja haluttaessa Radio 
Classicin taajuuksille.

Kun tekniikka oli jo olemassa, 
Mäenpää keksi ehdottaa virtuaa-
likirkkoa. Ensimmäinen lähetys 
toteutui adventtina vuonna 2008.

Virtuaalikirkon jumalanpal-
velukset ovat Mäenpään mukaan 
seurakunnille isoja tapahtumia.  
Papit ja kanttorit panevat paras-

taan. Suntiot somistavat kirkon 
jumalanpalveluskuntoon. Kaikki 
ovat mukana suurella sydämellä.

Jumalanpalvelukset ylittävät 
maantieteelliset rajat. Palveluk-
set ovat Mäenpään mukaan myös 
historiallisia, sillä ne tallennetaan 

– Teknologia on ollut minul-
le lapsesta saakka taiteen kanssa 
käsi kädessä kävelevä juttu, sävel-
täjä toteaa.

Virtuaalikirkon toimivuudes-
ta todistaa Mäenpään mielestä se 
tosiseikka, että Oulun tuomiokir-
kon tapahtumia seurataan ahke-
rasti Helsingissä. 

– Helsingissä asuu paljon Ou-
lusta pois muuttaneita. He näke-
vät miltä tuomiokirkossa näyttää 
sillä hetkellä, kuinka paljon ih-
misiä on paikalla, paistaako au-
rinko ikkunasta sisään ja miten 
pappi on pukeutunut, säveltäjä 
kuvailee. 

Virtuaalikirkko sai heti lähe-
tystoiminnan alettua suuren suo-
sion, mistä johtuen Oulun tuo-
miokirkon pilottikokeilu päätet-
tiin muuttaa jatkuvaksi käytän-
nöksi. 

Turun tuomiokirkko aloitti lä-
hetystoiminnan kaksi vuotta sit-
ten juhannuksena ja Hailuodon 
kirkko jouluna 2012.

Virtuaalikirkko kerää vuoden 
aikana 230 000 käyntiä, käyttäjiä 
on noin 100 000 yksittäisen tieto-
koneen ääressä Suomessa ja maa-
ilmalla. Lähetyksiä on kuluneen 
vuoden aikana seurattu 67 eri 
maassa. Palvelu löytyy osoittees-
ta www.virtuaalikirkko.fi.

pEKKA HELIN

videoarkistoon, jossa ne ovat kat-
sottavissa milloin tahansa.

Mäenpää tutustui tietotek-
niikkaan jo pienenä. Vanhem-
mat ostivat hänelle huipputieto-
koneen, jolla poika pääsi kehittä-
mään taitojaan.

Helsingissä asuu 
paljon Oulusta 
pois muuttaneita. 
He näkevät miltä 
tuomiokirkossa 
näyttää sillä 
hetkellä, kuinka 
paljon ihmisiä 
on paikalla, 
paistaako aurinko 
ikkunasta sisään 
ja miten pappi on 
pukeutunut

Ilmari Mäenpää

Tämä uuni kohtaa perheen tarpeet 
nykyajassa, mutta sillä on myös vahva 

suhde vanhaan, sanoo Mäenpää.
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Hautauspalveluja

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 

laitto, pihatyöt, kuljetus ja  
muutot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu.fi

Palveluja
tarjotaan

Muut seurakunnat

La 20.7. klo 11-13 Kesäjumalanpalvelus.
Raamattutunti, koskettavaa musiikkia, yhteislau-
lua, ja yhteinen teehetki. La 27.9. ja 3.8. klo 11-13 
Kesäjumalanpalvelus. Raamattutunti, kosketta-

vaa musiikkia, yhteislaulua, ja yhteinen teehetki. Lämpimästi tervetuloa!  

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 21.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Miika Savola, 
Hannu Orava, Ulla Rasinkangas. Su 21.7. klo 17 
International Service at Toppila-Center, Paaka-
katu 2. Ke 24.7. klo 19 Jumalan kohtaamisen
ilta, Mika Keisu, Tarja ja Vesa Liljamo. Su 28.7.
klo 11 Jumalanpalvelus, Jouni Vikström, Hannu 
Orava, Vakka. Su 28.7. klo 17 International

Service at Toppila-Center, Paakakatu 2. Ke 31.7. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Anja Nousiainen, Hannu Orava, Jari Virtanen. Päivärukous ti, ke ja to klo 
11-12.  www.uskotv.fi  TERVETULOA!

To 18.7. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen,
Sirpa Saarela. Su 21.7. klo 18 Iltakirkko, Kyllikki 
Mettovaara, Tauno Jurvelin. Ke 24.7. klo 18

Nuortenilta. To 25.7. klo 19 LÄHDE-ilta. Tuomo Kokko, Suvi Nehvonen.
Su 28.7. klo 18 Iltakirkko, Pekka Packalén, Tuomas Jäntti. Ke 31.7. klo 18
Nuortenilta.  www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Su 21.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ma 22.7. klo 12.00 RUKOUSHETKI

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi 

ILMOITUSAINEISTOT 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Yhdistykset

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 30.7. klo 18.00 Hilkka Tasannolla,
Toppilankuja 3, Liminka. Tervetuloa!

Su 21.7. Ei seuroja.
Su 28.7. klo 17 Seurat.
Tervetuloa!

Kansanlähetys
3.8. Kotiseurat Paltamossa. Klo 12 ruoka ja sen jälkeen 
raamattuopetus ja seurat. Kyydit Oulusta, ota yhteys
Jukka Nuutiseen 050 300 9185.

JAKELUHÄIRIÖT
jakelupalaute@kotimaa.fi

020 754 2267

Jokainen meistä voi tehdä 
maailmasta ja lähiympäristöstämme 
paremman paikan elää. Joskus 
teko voi olla suuri ja maailmaa 
kerralla muuttava,  mutta myös 
pienet jokapäiväiset teot läheisten 
hyväksi ovat tärkeitä. Pelasta 
maailma on juttusarja, joka 
esittelee suurten ja pienten tekojen 
tekijöitä. Tässä osassa puhutaan 
sijaisvanhemmuudesta.

Tukihenkilö on Pelastakaa 
Lapset ry:n koulutuksen 
saanut vapaaehtoinen, jo-
ka auttaa tavallisia lapsi-

perheitä. Tukihenkilöä tarvitse-
vat yleensä sellaiset perheet, joil-
la ei ole olemassa omaa tukiver-
kostoa lähellä, ja jotka tarvitsevat 
apua arkisissa asioissa.

Omassa tuettavassa perheessä-
ni on äiti, isä ja neljä lasta. Vie-
railen heidän luonaan muutaman 
viikon välein aina kolme tuntia 
kerrallaan, ja käynnit ja niiden si-
sältö sovitaan aina hyvissä ajoin. 
Toisinaan vanhemmat ovat koto-
na, mutta joskus he käyvät käynti-
ni aikana omilla asioillaan, kuten 
kampaajalla tai kaupassa.

Lasten kanssa olemme käyneet 
esimerkiksi luistelemassa, hiihtä-
mässä, Tietomaassa, elokuvissa ja 
syömässä. Laskiaisena leivoimme 
yhdessä pullia ja jouluna torttu-
ja. Käynnit ovat aina palkitsevia ja 
jokainen kerta sisältää omat täh-
tihetkensä. Vanhemmille käynti-
ni antavat hieman omaa aikaa, ja 
perheen äiti kerran sanoikin, että 
olipa ihana ajaa pitkästä aikaa ai-
van yksin autolla.

Erityisesti mieleeni on jäänyt 
kahdenkeskinen hiihtoreissu per-
heen vanhimman tyttären kans-
sa. Pääsimme rauhassa keskus-
telemaan hänen kuulumisistaan 
ja sain kuulla hänen ajatuksiaan. 

Koin, että se oli hänellekin tärkeä 
hetki.

Olin nuorena tiiviisti muka-
na seurakunnan toiminnassa, 
ja kun muutin Ouluun opiske-
lemaan lastentarhanopettajaksi, 
halusin alkaa tehdä jotakin tois-
ten hyväksi uudessa kotikaupun-
gissani. Mietin pitkään vaihtoeh-
toja ja juttelin asiasta myös dia-
konin kanssa. Kun sitten huoma-
sin lehdestä ilmoituksen tukihen-
kilökoulutuksen alkamisesta, tie-
sin heti, että olin löytänyt oman 
juttuni.

Tukihenkilötoiminta sopii kai-
kille, jotka haluavat auttaa toisia, 
ovat sosiaalisia ja tykkäävät ol-
la tekemisissä lasten kanssa. Toi-

mintaan pääsee mukaan koulut-
tautumalla tukihenkilöksi Pelas-
takaa Lapset ry:n kurssilla. Osal-
listujat ovat yleensä opiskelevia tai 
työssäkäyviä nuoria naisia, mutta 
muutama mieskin on saatu mu-
kaan toimintaan.

Tällä hetkellä aktiivisia tuki-
henkilöitä on Oulussa nelisen-
kymmentä. Tukihenkilöistä on 
jatkuvasti pulaa, sillä heitä tar-
vitsevia lapsia on Oulun alueella 
noin 80. Toiminnan sisältö mää-
räytyy sen mukaan, minkälais-
ta tukea autettava perhe tarvitsee 
ja minkälaiseen toimintaan tuki-
henkilöllä on valmiudet.

Toisten auttaminen tekee maa-
ilmasta paremman paikan. Se, et-
tä voin olla suoraan osallisena ja 
apuna toisen arjessa, antaa paljon. 
Olen saanut tutustua ihaniin ih-
misiin, koen itseni tarpeellisek-
si ja apuni on hyväksyttyä ja vas-
taanotettua. Auttamisesta tulee 
hyvä mieli.

MArIA-MELINA vÄYrYNEN

Vinkki tähän juttuun tuli Rauhan 
Tervehdyksen lukijalta. Onko si-
nulla mielessäsi henkilöä, joka so-
pisi mukaan tähän juttusarjaan? 
Lähetä sähköpostia osoitteeseen 
maria.vayrynen@dnainternet.net.

Kuka: Minna Leinonen, 30.



9   Nro 24    18.7.–1.8.2013

rippileiri loppuu, kaverit jäävät
Siikalatvan seurakunnan 
nuorten rippileirin 
viimeinen päivä on 
käynnissä loppusiivouksen 
merkeissä. Osalle nuorista 
luvataan hetkeksi 
vapautus siivouksesta 
haastattelun parissa: 
Miksi nuoret nykyään 
osallistuvat rippikouluun? 
Mennäänkö sinne vain 
kavereiden mukana?

Pulkkilasta kotoisin olevan 
Laura Paavolan ja kestisen 
Laura Rantosen mielestä 
rippikouluun osallistumi-

nen tuntui itsestään selvältä.
– Se on sellainen minkä kaikki 

käy, sanoo Paavola.
Piipponen Jussi Rosholm ja 

kestinen Jesse Kurkinen sanovat, 
että parasta leirillä on ollut sau-
nominen. Tytöt taas tuumaavat, 
että leirin joukkuekilpailut ovat 
olleet ohjelmassa mukavinta.

Mielikuvitusta käytettiin 
joukkueiden nimiä keksiessä: 
Beetlehemin pesäpeikot voittivat 
skaba-kilpailun ja Pissikset veivät 
Markus-tietovisan. 

Opiskelun ohessa pingistä ja 
lentopalloa on pelattu ulkona jo-
ka ilta.

Leirin ykkösasia
ovat kaverit
Aiemmin Siikalatvan kyliltä ja 
Pyhännältä tulleet rippikoulu-
nuoret on sekoitettu leireille. Tä-
tä nuoret pitävät positiivisena asi-
ana. Läheisiä on tullut juuri niistä 
uusista tuttavuuksista. 

Kaikki nuoret toteavat, että lei-
rin ehdoton ykkösasia on ollut ka-
verit. Paavola miettii, että leiri on 
mennyt nopeammin kuin ennak-
koon oli kuvitellut.

– Haikea olo jää, mutta ollaan 
sovittu, että nähdään tämän lei-
rin jälkeenkin, tuumaa Ranto-
nen.

Tuleva konfirmaatio ei nuoria 
ainakaan vielä jännitä. 

Kirkossa nuoret laulavat virren 
813 Lapsuudesta lähtien, jonka 
esittämistä on harjoiteltu leirillä.

Isosena 
oppii paljon 
Pyhäntänen Riitta Moisala työs-

kentelee leirillä isosena ja ker-
too työn olevan välillä haastavaa, 
mutta myös antoisaa. Hänellä on 
kokemusta keittiöisosen toimista 
pari kesää sitten. 

– Ovat nämä vaikeampia kuin 
kattilat, mutta myös antavat 
enemmän kuin kattilat, Moisa-
la vitsailee ja kertoo nuorten ole-
van ihania.

Saunaillat ovat jääneet ripari-
laisten lisäksi toista vuotta iso-
sena toimivan Tomi Meriläisen 
mieleen. Hän kertoo olleensa 
nuorena ujo ja lähteneensä isos-
toimintaan mukaan parantaak-
seen sosiaalisia taitojaan. 

– Isoskoulutuksesta on ollut 
hyötyä, mutta työ pitää kuiten-
kin oppia tekemään leireillä käy-
tännössä, Meriläinen toteaa.

Isonen pitää riparia yhtenä ke-
sän kohokohtana.

– Tässä oppii tuntemaan tois-

rippikoulusta on hyötyä

•	 Vuonna	2012	rippikoulun	kävi	83	prosenttia	15	vuotta	täyttävis-

tä ja yhteensä 85,6 % kun lasketaan mukaan myöhemmällä iällä 

osallistuvat.

•	 Rippikoulu	toteutetaan	puolen	vuoden	aikana	ja	sen	laajuus	on	

80 tuntia.

•	Rippikoulun	ja	konfirmaation	käyneellä	on	oikeus	tulla	vihityksi	

kirkolliseen avioliittoon, ryhtyä kummiksi, äänestää kirkollisissa 

vaaleissa 16 vuotta täytettyään ja mennä itsenäisesti ehtoolliselle.

Laura Paavola, Jesse Riikonen ja Laura Rantonen ovat saaneet uusia ystäviä rippileiriltä.

Ku va t :  Pau l i i na  M ar t t i l a

Haikea olo jää, 
mutta olemme 
sopineet, että 
näemme tämän 
leirin jälkeenkin.

Laura Rantonen

Rippikoululaiset opiskelivat Selkälän isossa hirsipirtissä.

ten kylien nuoria, hän kertoo esi-
merkkinä leirin hyvistä puolista.

Meriläinen suosittelee lämpi-
mästi isoskoulutusta ja kehottaa 
erityisesti ujoja tyyppejä ryhty-
mään isoseksi.

Nuoret 
vetävät leireille
Nuorisotyöntekijä Sirkku Palola 
kertoo, että tällä rippileirillä an-
nettiin painoa erityisesti toisten 

ystävälliselle kohtelulle. 
Käytössä oli myös ensimmäis-

tä kertaa kaksivuotinen isoskou-
lutus. Tämä antoi isosille var-
muutta toimintaan: ideoita ilta-
leikkeihin ja kilpailuihin syntyi 
helpommin. 

Rippileirit ja niitä edeltävät 
starttiviikonloput ovat kuiten-
kin työntekijöille rankkoja. Työs-
tä huolimatta nuorisotyöntekijäl-
lä on selvä vastaus, mikä leireille 
vetää kerta toisensa jälkeen.

– Ne nuoret.
Palola on tyytyväinen nähdes-

sään nuorten ryhmäytyvän ja oi-
keasti viihtyvän leirillä.

– Vaikka yöunet jäisivät lyhy-
eksi, saa laittaa kädet ristiin ja 
kiittää.

pAULIINA MArTTILA

Riitta Moisalan mukaan joka  leirillä 
syntyvät aina omat läpät ja sisäpiirijutut.

Ovat nämä 
vaikeampia kuin 
kattilat, mutta 
myös antavat 
enemmän.

Riitta Moisala
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Raamattu avautuu 
kuultokudoksin

Haukiputaan seurakun-
tasalin aulassa voi arki-
päivisin elokuun viimei-
selle viikolle asti tutus-

tua Paula Mäkelän kuultoku-
dosnäyttelyyn Raamatun kerto-
muksista.

Osa kudoksista on vertaus-
kuvallisia samalla tavoin kuin 
Raamatussa on vertauskuvalli-
sia kertomuksia. 

Pyhän Kolminaisuuden teki-
jä näki symbolisena, koska tun-
si itsensä ala-arvoiseksi kuvaa-
maan Jumalaa ja Jeesusta hen-
kilöhahmomuodossa.

Jokainen voi mielessään poh-
tia kudosten esittämää Raama-
tun kohtaa. Mikäli teos ei auke-
ne tai haluaa vahvistusta käsi-
tykselleen, voi työn alalaidasta 
lukea aihetta valaisevan tekstin.

– Kaikkiin töihini liitin Raa-
matun tekstin kuvatusta aihees-
ta. Valitsin harvemmin käytet-
tyjä ja kuultuja tekstinkohtia. 
Tekstit tulivat, jotta sanoma oli-
si enemmän kuin pelkkä kuva. 
Ajattelin tekstien olevan myös 
eräänlaista lähetystyötä, tarken-
taa Mäkelä.

Tekstien kirjoittaminen al-
koi teoksesta Vedenpaisumus. 
Tähän vertauskuvalliseen ku-
dokseen ei tuntunut sopivalta 
kirjoittaa pelkkä Nooan arkki. 
Kuultokudoksesta löytyvät ve-
si, kyyhkynen, lehvänoksa ja sa-
teenkaari. 

– Nooa pani kyyhkysen kat-
somaan, joko vesi on laskeutu-
nut. Kun kyyhkynen toi lopul-
ta vihreän oksan, Nooa tiesi, et-
tä vedenpaisumus on loppunut 
ja laivasta voi lähteä pois. Myös 
sateenkaari on merkkinä liitos-
ta Jumalan kanssa.

Kuvia Raamatusta -näyttely 
sisältää eritasoisia töitä. Esimer-
kiksi teos Hyvän ja pahan tie-
don puu edustaa töiden realis-
tista suuntausta. Mäkelä joutui 
tekemään rajauksia luovuudel-
leen toteuttaessaan projektiaan. 

Luomiskertomuksen hän 
päätyi kuvaamaan kahden ku-
van sarjalla, jolloin maailman 
valo erottuu pimeydestä. 

Kuvakudoksia on myös kol-
men kudoksen sarjoina. Siten 
on kuvattu vertaukset paratiisi, 
syntiinlankeemus ja karkoitus.

Paula Mäkelä kannustaa 
kaikkia luovuuteen ja omien yk-
silöllisten lahjojensa vapaaseen 
käyttöön. Omassa elämässään 
hän on ottanut ohjenuorakseen 
voimallisen lauseen:

– Aloita tekemällä mitä halu-
at, ja kaikki muu on paljastuva 
sinulle. 

– Usko, että Jumala on lapsis-
taan huolehtiva, ja että Hän ei 
anna meille tapahtua koskaan 
mitään pahaa. Minä uskoin ja 
säilyin hengissä.

pIrJo JUoTASNIEMI

Paula Mäkelä ja kuultokudos nimeltä Hyvän ja pahan tiedon puu.

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla olevia tehtäviä 

osoitteessa www.suurellasydamella.fi -> 
Oulu ja ilmoittaudu tekemään hyvää!

www.suurellasydamella.fi

Viisumi haussa jo 
kaksi vuotta
”Suurlähetystön pitäisi 
käyttää inhimillistä 
harkintaa”

Oulun seurakuntayhty-
män kansainvälisen työn 
pastori  Árpád Kovács 
kauhistelee viranomais-

ten toimintaa. Suomen Mosko-
van suurlähetystö ei myönnä ve-
näläiselle Olga Kovylinalle viisu-
mia Suomeen, ellei tämä matkus-
ta kotoaan Volgogradista Mosko-
vaan allekirjoittamaan viisumi-
hakemusta. 

Tätä Kovylina ei voi tehdä, 
koska hänen vasen puolensa on 
halvaantunut. Volgogradiin on 
Moskovasta  tuhannen kilomet-
rin matka. Kovylina ei pysty edes 
liikkumaan Moskovassa, saati 
matkustamaan sinne.

Kovylina karkotettiin Suomes-
ta Venäjälle vuonna 2010. Poliisi 
piti hänen viisi vuotta kestänyttä, 
leskeyteen päätynyttä avioliitto-
aan lumeavioliittona eikä myön-
tänyt Kovylinan oleskeluluvalle 
enää jatkoa.

Oulussa seurakunnat tarjosi-
vat Kovylinalle hoitopaikan. Sa-
malla  Kovács ja Kovylinan Ou-
lussa asuva kaksoissisar Lidia 
Harju koettivat saada viranomai-
set muuttamaan päätöstään. Se ei 
onnistunut.

Alkoholisoitunut poika 
pahoinpitelee äitään
Kovylina asuu vaikeasti vammai-
sen, alkoholisoituneen poikansa 
luona.  Kovácsin mukaan poi-
ka pahoinpitelee äitiään. Äiti voi 
huonosti myös henkisesti. Poika 
on myös itsetuhoinen.

Ainoa realistinen mahdolli-
suus saada asianmukaista hoitoa 
on matkustaa Suomeen. Täällä 
asuu sisar Lidia Harju. 

Kovácsin mukaan venäläinen 
terveydenhuolto ei voi auttaa Ko-
vylinaa muun muassa siksi, että 
se maksaa liikaa.

Jos Kovylina pääsee Suomeen, 
hänelle ehkä haettaisiin jossain 
vaiheessa oleskelulupaa, mikä  
vaatii kovan paperityön. Viisumi 
on kuitenkin tässä vaiheessa ensi-
sijainen tavoite.

– Suomessa Kovylina voisi edes 
vähän aikaa levätä.

oikeusasiamiehelle 
kantelu
Viranomaiset ovat Kovácsin mu-
kaan luvanneet, että viisumi jär-
jestyy allekirjoittamalla suurlä-
hetystössä hakemus. Viisumia on 
haettu jo kaksi vuotta, mutta yri-
tykset ovat kilpistyneet suurlähe-
tystön vaatimukseen.

Kovácsin mielestä suurlähetys-
tön pitäisi poiketa laista ja käyt-

tää tapauskohtaista inhimillistä 
harkintaa.

– Tuskin lakia rikottaisiin ko-
vin pahasti, jos tälle ihmiselle 
suotaisiin mahdollisuus allekir-
joittaa hakemus kotonaan.

– Olga alkaa olla siinä kun-
nossa, että ei ole itsestään selvää, 
elääkö hän enää kauan. Lidia käy 
häntä hoitamassa, mutta hoita-
minen olisi helpompaa, jos Olga 
olisi täällä.

Kovács kertoo, että eduskun-
nan oikeusasiamiehelle on jätetty 
asiasta kantelu. 

Rauhan Tervehdys tieduste-
li suurlähetystöltä Kovylinan ta-
pauksesta. Suurlähetystö vastasi 
sähköpostitse, että se voi puhua 
asiasta vain yleisellä tasolla eikä 
ottanut kantaa Kovylinan kohta-
loon.

Suurlähetystö kertoo, että vii-
sumisäännöstön mukaan hakijoi-
den on hakemusta jättäessään ol-
tava läsnä henkilökohtaisesti.  

Säännöstä  voidaan poiketa, 
mikäli hakija tunnetaan luotet-
tavaksi ja rehelliseksi. Viisumin-
hakija voi tulla jättämään ha-
kemuksensa henkilökohtaisesti 
edustustoon tai perheenjäsenet 
voivat tietyin edellytyksin jättää 
lähiomaistensa puolesta viisumi-
hakemuksen.

pEKKA HELIN

Rauhan Tervehdys on seurannut 
Olgan ja Lidian tarinaa aiemmin 
numeroissa 43/2010 ja 10/2011. 
Jutut ovat luettavissa Rauhan 
Tervehdyksen nettilehtiarkistosta 
(www.rauhantervehdys.fi)

P i r j o  J u o t asn i e m i

Olga alkaa olla 
siinä kunnossa, 
että ei ole 
itsestään selvää, 
elääkö hän enää 
kauan.

Árpád Kovács 

Rauhan Tervehdys kertoi Olgan ja Lidian tarinan 23.12.2012 ilmestyneessä lehdessä.
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Terveys ja Hyvinvointi

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 9:00–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Caritas Lääkärit  /  Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU (Caritas-keskus)  /  050 520 23 83    

www.caritaslaakarit.fi

Miksi lähteä sairaana lääkäriin,
kun lääkärin voi saada myös kotiin.
Kotilääkärimme tekevät kotikäyntejä
Oulun seudulla. Palvelemme heinäkuussa
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.
Hoidamme kaikenikäisiä potilaita.

Lääkäri kotiisi
• Palvelemme
ma-to 8-16 ja pe 8-15

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva 020 754 2284,  

040 680 4057  
pirjo.teva@kotimaa.fi

Haukiputaan kirkon kamarikuoro 
lauloi Saarenmaalla

Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro vieraili Viron 
Saarenmaan vehreissä 
maisemissa kesäkuussa.

Kesäkuun 8. päivänä kuorolai-
set osallistuivat Kuressaaren pe-
rinteisin laulujuhliin, jotka pidet-
tiin Piispanlinnan pihassa.  Jär-
jestyksessään ”50. Saaremaa lau-
lupidu” oli kyseessä. 

Kuoroja oli ympäri Saaren-
maata ja muualtakin Virosta, 
HKK oli ainoa ulkomainen kuo-
ro. 

Juhlissa kuultiin seka-, nais-, 
mies-, lapsi- ja nuorisokuorojen 
ansiokkaita esityksiä. Kuoromme 
oli mukana kolmessa sekakuoro-
jen kappaleessa.

Myös ”ilmalintu” kaahiste-
li paikalla kertoillen tarinoitaan. 
Viron kielen paremmasta osaa-
misesta, tulkkauksesta tai teksti-
tyksestä olisi ollut nyt hyötyä.

Sunnuntaina 9.6. meillä oli 
ilo avustaa messussa Kuressaa-
ren kirkossa, jonne väkeä oli ko-
koontunut varsin paljon.

Mukava oli laulaa virsiä virok-
si! Muutoin lauloimme niin suo-
meksi, ruotsiksi kuin viron kie-
lelläkin.

Laulumme olivat kuuleman 
mukaan tehneet vaikutuksen 
moniin ihmisiin. On aina muka-
va kuulla, että musiikki saa vai-
kuttaa ja hoitaa ihmistä syvem-
min.

Kuoronjohtaja Hannu Nie-
melä oli yhteyksissä Kuressaaren 
kirkkoherra Anti Toplaaniin, jo-
ka ystävällisesti avusti kuoroa 
majoitus- ja laulutilaisuusasiois-
sa.

Toplaan taitaa myös hyvin 
suomen kieltä. Ammattioppaan 
tavoin hän esitteli meille kulttuu-
ri- ja luontokohteita.

Väkemme asui Pühan kirkon 
yhteydessä sijaitsevassa leirikes-
kuksessa, mikä olikin mainio si-
jainti Kuressaaren kupeessa, noin 
vartin ajomatkan päässä.

rAUNo KINNUNEN

Juhlaa edeltäneessä kulkueessa oli mieleenpainuvaa marssia sekä nauttia yleisön 
iloisesta ja ystävällisestä vastaanotosta.

Te r t t u  Pe l t o n i e m i
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Tunnista tiekirkko

tunnistitko viime numerossa esitellyt alttaritaulut?

Kesäisen matkaajan ”taivaallisina taukopaik-
koina” on tänä vuonna 279 kirkkoa eri puo-
lilla Suomea.

Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakunnis-
sa on tänä kesänä niistä yhdeksän.

Tiekirkkoina toimivat Lumijoen ja Muhoksen 
kirkot. Oulussa tiekirkkoja ovat Haukiputaan, Ou-

lunsalon ja Kiimingin kirkot sekä Oulun tuomio-
kirkko. Siikalatvalla tiekirkkoina toimivat Piippo-
lan, Pulkkilan sekä Rantsilan kirkot.

Rauhan Tervehdys esittelee kesän mittaan näi-
den kirkkojen alttaritaulut.  Tämänkertaiset koh-
teet ovat tässä:

rAntSilA. Kirkon alttariseinällä on 
Mikael Toppeliuksen triptyykki. Teos on 
valmistunut vuonna 1788 ja sitä pidetään 
yhtenä Toppeliuksen parhaista teoksista. 
Kirkossa on myös muita Toppeliuksen 
teoksia. Hänen työnsä jälki on nähtävissä 
saarnastuolissa sekä kirkon rakentamisen aikaisen kappalaisen 
muotokuvassa.

PiiPPOlA. Alttaritaulun on maalannut 
Kaarlo Metsävainio vuonna 1910 
saksalaisen Hofmannin alkuteoksen 
mukaan. Taulun nimi on Jeesus 
kolkuttaa ovelle. Alttaritaulussa oleva 
teksti ”Jumala oli Kristuksessa ja 
sovitti maailman itse kanssansa” on vuoden 1776 
raamatunkäännöksen mukainen.

Oulunsalon seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN VIRANHALTIJAN 
VIRANSIJAISUUS 

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

Oulunsalon seurakunnassa on yli 
8700 jäsentä, joiden keski-ikä on 
vähän yli 30 vuotta, joten toiminta 
painottuu vahvasti lapsiin ja nuoriin. 
Myös varttuneempi väki toimii aktiivi-
sesti vapaaehtoistyössä. Seurakun- 
nassa on kaksi diakonian virkaa.
www.oulunseurakunnat.fi

Oulun tuomiokirkkoseurakunta on 
Oulun ydinkeskustan seurakunta, 
johon kuuluu n. 16000 jäsentä. 
Työntekijöitä seurakunnassa on 21. 
Diakonian viranhaltijoita on neljä 
ja he muodostavat diakoniatiimin. 

www.oulunseurakunnat.fi

DIAKONIAN VIRANHALTIJAN 
VIRANSIJAISUUS

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja 
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on haettavana

Paikkoja avoinna

Kirkon alttarin takana näkyvät maalaukset ovat vain pieni osa kirkon kaikista kuvista. Mikael Toppeliuksen raamattuaiheisia 
maalauksia on tässä kirkossa niin paljon, että jos ne asetettaisiin peräjälkeen, niitä riittäisi 150 metrin matkalle. Maalaukset on 
tehty vuosina 1774, 1775 ja 1779.

J u h o A la t a l o /  S t u d io  I l p o  O k ko n e n

Tuirassa alkaa sururyhmä
läheisensä menettäneille
Tuiran seurakunnassa aloittaa 
syyskuussa perheiden sururyh-
mä. 

Ryhmä on tarkoitettu Oulus-
sa asuville lapsiperheille, joiden 
lähiomainen – esimerkiksi van-
hempi, isovanhempi tai sisarus – 
on kuollut. 

Ryhmään soveltuvissa perheis-
sä on alakouluikäisiä lapsia. Lä-
hiomaisen kuolemasta olisi hyvä 
olla kulunut jo jonkin aikaa (noin 
3 kuukautta – 2 vuotta).

Sururyhmä antaa vertaistukea 
perheille, joita yhdistää läheisen 
menetys. Ryhmä tarjoaa paikan ja 
tilan käsitellä kuoleman herättä-
miä ajatuksia ja tunteita sekä tu-
kee perheen elämää muuttunees-
sa elämäntilanteessa.

Kokoontumiset ovat Koskelan 
seurakuntakodilla viitenä keski-
viikkoiltana. 

Illat alkavat yhteisellä hartau-
della, jonka jälkeen lapset ja ai-
kuiset jatkavat työskentelyä omis-
sa ryhmissään. Ilta päätetään yh-

teiseen hetkeen. 
Aikuisten ryhmässä mene-

tystä käsitellään pääsääntöisesti 
keskustelemalla. Lasten ryhmäs-
sä käytetään myös luovia ja toi-
minnallisia menetelmiä turvalli-
sessa ilmapiirissä. 

Sururyhmä on suljettu ryh-
mä, johon vaaditaan etukäteisil-
moittautuminen ja se edellyttää 
osallistujilta sitoutumista viiteen 
kokoontumiskertaan syys–loka-
kuussa sekä mahdolliseen yhteen 
jatkotapaamiseen helmikuussa. 

Ryhmään voidaan ottaa enin-
tään 8 aikuista ja 10 lasta.  Sik-
si ryhmä muodostetaankin vasta 
ilmoittautumisajankohdan jäl-
keen. Etusijalla ovat Tuiran seu-
rakunnan alueella asuvat perheet.

Vetäjinä toimivat pastori Jon-
na Piirainen, diakonissa Raija 
Yrjölä ja lastenohjaajat Teija Kok-
ko sekä Tiina-Kaisa Tiri. 

Ilmoittautuminen on elokuus-
sa. Ohjeet löytyvät Tuiran seura-
kuntatiedoista sivulta 20.

1890 valmistuneen kirkon alttari risteineen sekä saarnastuoli ovat kirkon rakennustoimikuntaan kuuluneen talollisen Jaakko 
Kamulan ja hänen apunaan olleen Jaakko Ollakan käsialaa. Alttarin takana olevissa ikkunoissa on Liisa Karjarinnan vuonna 1967 
valmistamat lasimaalaukset.

Ku va t o im i s t o  Vas t ava lo . f i

Kirkon puhelin- ja verkkoauttajat 
ovat kuulolla kesälläkin
Kriisi, yksinäisyys ja ahdistunei-
suus eivät tunne kalenteria. Apua 
annetaan kesälomienkin aikaan 
niin paikallisseurakunnissa kuin 
valtakunnallisesti puhelimessa ja 
verkossa.

Kirkon Palveleva puhelin päi-
vystää paikallispuhelun hinnalla 
joka ilta, arkena ja pyhänä, suo-
meksi numerossa 010 190 071.

Ihmissuhteista, yksinäisyy-

destä, hengellisistä kysymyksistä 
ja sairaudesta keskustelevat päi-
vystäjät ovat kirkon sielunhoita-
jia, koulutettuja vapaaehtoisia ja 
työntekijöitä. Palvelussa pysty-
tään vastaamaan nykyresursseil-
la noin 35 prosenttiin soittoyri-
tyksistä.

Palvelevan puhelimen verkko-
palvelu Palveleva netti  toimii jo-
ka päivä osoitteessa www.verk-

koauttaminen.fi. Nimettömänä 
käytävissä keskusteluissa aiheina 
ovat olleet esimerkiksi ihmissuh-
teet tai hengelliset kysymykset.

Chat-keskustelua käydään 
Kirkko Suomessa facebook-si-
vuilla iltapäivisin. Suomi24-sivu-
jen Kirkko kuulolla -palstalla kes-
kustellaan sekä yleisistä kirkkoon 
liittyvistä asioista että erityisestä 
viikoittain vaihtuvasta teemasta.
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1. Joh. 4: 1-6
Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia 
henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne 
Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä 
monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette 
Jumalan Hengen: jokainen henki, joka 
tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, 
lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään 
henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole 
Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen 
henki, jonka te olette kuulleet olevan 
tulossa ja joka jo on maailmassa.
    Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette 
voittaneet nuo väärät profeetat, sillä 
se, joka on teissä, on suurempi kuin se, 
joka on maailmassa. He ovat maailmasta. 
Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja 
maailma kuuntelee heitä. Me olemme 
Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee 
meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se 
ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme 
totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

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

Elämänkoulun oppimäärä numero yksi: opetella antamaan ja ottamaan vastaan rakkautta. 
Siitä riippuu kaikki muu. Tuota oppimäärää suorittaa jo sylilapsi äidin rintaa imiessään. 
Saati sitten intohimoiseen leikkiin antautuvat rakastavaiset.
Rakkauteen sisältyy totuus, rakkauden laki. Ja on harhakuvitelmaa, ettei todellista rak-
kautta ole. Se ympäröi meitä lukemattomin eri tavoin.

Ajattelen sinua, rakkaani. Me olemme kuin ne kaksi: Romeo ja Julia. Simson ja Delila. 
Tai ehkä Akseli ja Elina. Mutta ennen kaikkea me olemme sinä ja minä. Yhden kirjaimen 
erolla, mutta silti erottamattomat: Sinä ja Minä.
Eläköön siis se pieni ero!
Erotuksena maailmanhistorian fiktiivisiin tarinoihin meidän tarinamme on täyttä totta. Ja 
vaikka tiedän, että suhteellemme on järkisyitäkin, unohdan ne kaikki ihastuessani sinuun 
yhä uudelleen. Silmiesi tuike, hymysi ja äänesi riittävät näyttämään suunnan elämälleni.

Sanotaan, että joulusinappi on oikeaa, kun sen aromin tuntee silmien välissä. Samoin rak-
kaus on oikeaa, kun kumppanin pelkkä näkeminen salpaa hengen. Silloin rakastavaisten 
ainoa mahdollisuus on hakeutua lähelle toisiaan, jotta voi hengittää yhdessä, riemukkaasti 
ja vapautuneesti.

Kun me kiedomme kätemme toistemme ympärille, taivaan tähdet syttyvät. Yhtäkkiä 
olemme pesäkolossa ja ympärillämme kasvaa kukkamaa: orvokit, liljat, ruusut ja suuri 
valkoinen kukka, jonka nimeä emme vielä tiedä. Se on tulevaisuutemme, joka aikanaan 
paljastuu.
Yhdessä hoidamme puutarhaamme. Siellä kasvavat ystävyys, kumppanuus, luottamus ja 
uskollisuus. Mutta suurimpana siellä kasvaa rakkaus, josta kaikki muu lähtee. Se on Juma-
lan lahja meille, Hänen leikkiville lapsilleen.
Kiitos Jumala rakkaastani!

TIMo JUNTUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika

Sinä ja minä

Sunnuntai 21.7.2013
Psalmi: Ps. 92: 5-10, 13-16 
1. lukukappale: 5. Moos. 13:1-5 tai Job 28:7-15, 23-28 
2. lukukappale: 1. Joh. 4:1-6 
Evankeliumi: Matt. 7:15-23 
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radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Sunnuntain aluelähetys on kesä-
tauolla 4.8. saakka. Rukousradiot 
jatkuvat syyskuussa. 
Radiopyhäkoulu lähetetään val-
takunnallisena lähetyksenä myös
kesäsunnuntaisin kello 8.45.
Valtakunnallinen luterilaisten 
seurakuntien Toivon päivä arki-
sin klo 14–17.
Juttuarkisto osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24 -uutiset ja Oulun seu-
rakuntien perjantaiset Päivän va-
linnat ovat kesätauolla 1.8. saakka.
Ke 24.7. klo 16.40. Herätys eilen 
ja tänään. Uusheräyksellä on tällä
hetkellä vajaa tuhat maksavaa jä-
sentä ja kaikkiaan toiminta ta-

www.oulunseurakunnat.fi/radio | Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

voittaa Suomessa noin 3 000 ih-
mistä. Uusheräyksen jäsenet ovat 
poikkeuksellisen aktiivisia omas-
sa kotiseurakunnassaan ja vierai-
levat ahkerasti myös muiden
herätysliikkeiden tilaisuuksissa. 
Lisäksi lähetystyö on Uusherä-
ykseen kuuluville sydämen asia 
ja sitä tuetaan pääasiassa Suo-
men Lähetysseuran kautta. Uus-
heräyksen Oulun aluetyöntekijä 
Jorma Räisänen kertoo millaista 
toimintaa Uusheräyksellä on täl-
lä hetkellä. MP. Uusinta.
Ke 31.7. klo 16.40. Herätys eilen ja 
tänään. 1930-luvulla vanhoillis-
lestadiolaisuus jakaantui. Silloin 
lestadiolaisuuden sisällä kuohui
myös Amerikan mantereella ja 
nuo tapahtumat heijastuivat Suo-
meen. Puhujamatkat Amerik-

kaan jakoivat mielipiteitä van-
hoillislestadiolaisten keskuudes-
sa. Amerikan matkaajien kan-
nattajat irtaantuivat Rauhan Sa-
na -liikkeeksi, jonka suurimmat 
kannatusalueet syntyivät Nor-
jaan, Pohjois-Ruotsiin, Tornion-
laaksoon, Rovaniemelle ja Keski-
Pohjanmaalle. Samoilla seuduil-
la Rauhan Sana vaikuttaa tänäkin 
päivänä. Kiiminkiläinen Risto 
Ainali on kuulunut Rauhan Sa-
naan pikkupojasta lähtien. MP. 
Uusinta.

radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 21.7. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu. Uusinta.
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-

kosta. 
Su 28.7. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Suora nettilähetys oulun 
tuomiokirkosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 21.7. klo 10 messu.
Su 28.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus.

radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 21.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.
Klo 18 Lähetysjuhlien "Mes-
su keskuksessa" -jumalanpalve-
lus Helsingin Messukeskukses-
ta. Saarnaajana piispa Irja Asko-

la. Nauhoitettu 9.6.
Su 28.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Heinäveden kirkosta klo 10.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
lauantaisin klo 18.

YLE Tv 1
Su 21.7. klo 10 Nojatuolikirkko 
Oulunkylän vanhasta kirkosta
Helsingistä.

palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe) 
Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio, PL 122, 90101 Oulu

Menot Oulun seurakunnissa 18.7.–1.8.2013

Vielä ehtii loppukesällä naimisiin
Oulun tuomiokirkossa 
järjestetään seuraava 
vihkihetki perjantaina 
23.8. kello 17–19.

Vihkihetkeen ei il-
moittauduta etu-
käteen vaan pa-
rit vihitään saapu-

misjärjestyksessä. Muka-
na tulee olla esteettömyys-
todistus, joka on hankittu 
viimeistään viikkoa ennen 
vihkimistä jommankum-
man vihittävän kotiseura-
kunnan kirkkoherranviras-
tosta. 

Vihkimisen jälkeen on 
tarjolla hääkakkua ja kah-
vit hääväelle tuomiokirkon 
kryptassa. 

Halutessaan vihkipa-
ri voi vaikuttaa esimerkik-
si vihkitekstiin tai -mu-
siikkiin, joihin voi tutus-
tua etukäteen osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.
fi/vihkiminen.

Esteettömyystodistus
viikkoa ennen
Esteettömyystodistuksel-
la varmistetaan, että paril-
la on oikeus mennä naimi-
siin. Oulun ev.lut. seura-
kunnissa avioliiton estei-
den tutkintaa tehdään ar-
kipäivisin kello 9–16 seu-
rakuntien keskusrekiste-
rissä, osoitteessa Isoka-
tu 9. Esteettömyyslomak-
keen voi tulostaa osoittees-
ta www.oulunseurakun-
nat.fi/esteettomyyslomake 
ja palauttaa täytettynä kes-

kusrekisteriin.
Kirkollinen vihkiminen 

on mahdollista, kun vähin-
tään toinen vihittävistä on 
ev.lut. kirkon jäsen ja lisäk-
si toisen on kuuluttava joko 
ev.lut. kirkkoon tai johon-
kin muuhun kristilliseen 
uskontokuntaan – esimer-
kiksi katolisiin, ortodok-
seihin, anglikaaneihin tai 
metodisteihin. Ev.lut. kir-
kon jäsenillä tulee olla käy-
tynä rippikoulu. Vihkihet-
kessä voidaan myös siunata 
jo solmittu avioliitto.

Oulun tuomiokirkos-
sa järjestetään tänä vuon-
na vielä kaksi vihkihetkeä: 
25.10. ja 27.12.

Hääparien on mahdol-
lista varata myös oma vih-
kihetki haluamalleen ajan-
kohdalle Oulun ev.lut. seu-
rakuntien päivystävältä pa-
pilta numerosta (08) 3161 
410.

Kaikissa Oulun tuomiokirkon kirkkosalissa tapahtuvissa vihkimisissä on käytössä tämä näyttävä vihkiryijy. 
Myös tuomiokirkon kryptassa voidaan järjestää vihkimisiä, joissa on käytetään kryptan omaa vihkiryijyä.

Vihkimisen jälkeen kryptassa voi nauttia hääkakkukahvit.

Halutessaan 
vihkipari voi 
vaikuttaa 
esimerkiksi 
vihkitekstiin tai 
-musiikkiin.

– Vihkihetki on hyvä 
tapa järjestää häät vaivat-
tomasti, mutta kuitenkin 
juhlavasti ja yksilöllisesti. 
Monet parit ovat myöntei-
sesti yllättyneet tilanteen 
vaikuttavuudesta, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
pastori Anna-Mari Heikki-
nen kertoo.

Vihkijöinä toimivat Ou-
lun ev.lut. seurakuntien 
papit. Vihkipari voi kutsua 
mukaan läheisensä, mutta 
tarvittavat todistajat voivat 
tulla myös seurakunnan 
puolesta.

K at ja  K i i s k in e n S a nna K r o o k
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kuulovammaiset:
Hietasaaren kesäilta to 18.7. klo 17, Kaupunkileirikes-
kus. Kesäinen illanvietto ulkona hartauden, pelien ja 
kahvittelun merkeissä. Sateella olemme sisätiloissa.
Hietasaaren kesäilta to 1.8. klo 17, Kaupunkileirikes-
kus. Elokuun kesäillassa lämpiää tänään sauna. Ota 
peseytymisvälineet mukaan sekä uimapuku, jos halu-
at pulahtaa Mustasalmeen.
Kuulovammaisten leiri Juumassa ma–to 2.–5.9., Juu-
man leirikeskus. Leiri on yhteinen Karjasillan seura-
kunnan eläkeläisten leirin kanssa. Leirin hinta on 62 € 
sisältäen täysihoidon ja kuljetuksen. Ilmoittautumiset 
16.8. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisä-
tietoja: anne-mari.kyllonen@evl.fi tai p. 040 5912 657.

kehitysvammaiset:
Kehitysvammaisten nuorten leiri pe–su 30.8.–1.9., 
Isoniemen leirikeskus. Leiri on tarkoitettu omatoimisil-
le 15–25-vuotiaille nuorille, jotka pärjäävät ilman hen-
kilökohtaista avustajaa. Leirille mahtuu 20 leiriläistä, 
etusijalla kiiminkiläiset ja haukiputaalaiset nuoret. Il-
moittautumiset Heli Puuperälle, p. 040 5898 362 (vii-
koilla 31–32) tai Erja Haholle (viikolla 33) pe 16.8. men-
nessä.

Erityisdiakonia

Worship services held in homes each Sunday
until 11.8. See www.oief.fi for details.
Englanninkieliset seurat kodeissa joka su 11.8. saak-
ka. Ks. tarkemmin: www.oief.fi.

Kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
opiskelijajärjestöt
OPKOn kesäraamis tiistaisin 27.8. saakka klo 18.30,
Torikatu 9 A 32. 
Kesällä toimintaa vaihtelevasti ja omatoimisesti. Seu-
raa mitä tapahtuu ja/ tai kutsu itse muut mukaan Face-
book-sivulla: Oulun kristillisten opiskelijoiden ajanviet-
toa kesällä 2013.

Kirkolliset toimitukset 
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) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

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

Oulun hautausmaalla Intiössä 
kierros joka maanantai!

Tutustumiskierrokset järjestetään 
19.8. saakka maanantaisin klo 18–20.

Maanantaina 22.7. aiheena
Siveltimellä ja sulkakynällä.

Maanantaina 29.7. aiheena
Sodan ja rauhan sankareita.

Maksuttoman hautausmaakierroksen 
lähtöpaikka on Oulun hautausmaan pääportti,

os. Kajaanintie 1. Muutokset oppaissa ja teemoissa 
ovat mahdollisia. Kierroksille ei ole

ennakkoilmoittautumista.

Tule vapaaehtoiseksi palvelemaan ihmisiä
Totuus-tapahtuma Oulussa lauantaina 10.8.  
Totuus on ilmainen palvelutapahtuma, jossa kristityt useista eri Oulun seudun seurakunnista ja 
kristillisistä yhteisöistä kokoontuvat palvelemaan kaupunkilaisia.
Haluaisitko olla mukana tässä innostavassa ja iloisessa tapahtumassa? Sinun taitojasi, käsiäsi 
ja ennen kaikkea läsnäoloasi tarvitaan. Tule mukaan, ideoidaan lisää yhdessä!
Mukaan pääset parhaiten tulemalla valmistaviin tilaisuuksiin:

Ti 23.7. klo 18 Totuus13 Palvelun ilta
Palveluun varustamista, palveluryhmien muodostamista ja ohjausta, rukousta. 
Paikka: Oulun Kotiseurakunta, Tuulimyllynkatu 18
La 3.8. klo 12–18 Totuus13-valmennuspäivä
Evankelioimisvalmennusta, palveluryhmien käytännön asioita, rukousta. 
Paikka: Oulun Helluntaiseurakunta, Uusikatu 78

Voit myös ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä:
Tapahtumakoordinaattori: Suvi Nehvonen, p. 044 5336 333,  snehvonen@gmail.com.
Eri palvelupisteet: Jonna Määttä, p. 044 9969 766, mrsjonnamaatta@gmail.com.

”Samaa tietä” – Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 
Taivalkoskella. Lähtö la 24.8. klo 8 Oulun linja-auto-
aseman tilausajolaiturista, paluu samana iltana noin 
kello 22.30. Hinta 15 €, sisältää matkan sekä vakuu-
tuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ruokailut 
jokainen maksaa itse. Lisätietoja ohjelmasta www.ou-
lunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta: 
Katja Haipus, p. 044 316 1459 ja Raija Nissinen, p. 040 
5747 105. Ilmoittautuminen viimeistään 14.8. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Karjasillan kirkkoherran-
virastoon, p. (08) 5313 200.

Mielenterveyskuntoutujien leiri ma–ke 9.–11.9. klo 
17 Juuman leirikeskuksessa. Teemana "Enempi yhes-
sä ku yksinään". Ilmoittautuminen 22.7.–9.8. www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 5313 500. Leirillä mu-
kana diakonissat Eija Röning ja Anna-Maija Sälkiö sekä 
pastori Juha Sarkkinen. Leiri on tarkoitettu kotona it-
senäisesti selviytyville mielenterveyskuntoutujille. Lei-
rin hinta 44 €. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Kerhonohjaajien peruskurssi pe–su 13.–15.9., Suvelan 
leirikeskus. Ilmoittautuminen Karjasillan, Oulujoen, 
Tuiran ja Tuomiokirkkoseurakunnan kerhonohjaajak-
si. Koulutuksessa saat valmiuksia toimia varhaisnuori-
sotyön kerhonohjaajana 7–14-v. lapsille. Koulutus on  
maksuton. Ilmoittautuminen 1.9. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Osallistujille lähetämme leiri-
kirjeen. Lisätietoja: Oulujoen nuorisotyönohjaaja San-
na Karjalainen, p. 040 7186 925. Toteutuksessa muka-
na nuorisotyönohjaajat Sanna Tervo Tuiran srk. ja Kai-
ja Siniluoto Tuomiokirkkosrk.

Leirit ja retket

www.suurellasydamella.fi

Vapaaehtoistyötä 
tarjolla
Käy katsomassa tarjolla 
olevia tehtäviä osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi 
–> Oulu ja ilmoittaudu 
tekemään hyvää!

Elämäniloa-voimaantumiskurssi
tiistaina 17.9. klo 10–11 Kaukovainion kappelissa
ja 4.10.–4.12. Lämsänjärven leirikeskuksessa.

Kurssi on tarkoitettu omaishoitajille, joiden omaishoi-
totilanne on päättynyt hoidettavan kuolemaan. Mu-
kaan kurssille otetaan 8 henkilöä. Kurssi pidetään 
päiväkurssina Oulussa, Lämsänjärven leirikeskukses-
sa (Hiihtomajantie 2).

Kurssin tavoitteena on voimaannuttaa osallistujia ja 
löytää menneisyyden läpikäymisen jälkeen jotain uut-
ta tulevaisuuteen. Kurssi sisältää alustuksia, yhteisiä 
keskusteluja, iloa ja vertaistukea turvallisessa ryhmäs-
sä. Tavoitteena on myös auttaa osallistujia löytämään 
uudestaan sosiaalisia verkostojaan ja ylläpitämään 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään se-
kä lisätä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kurssin aikataulu: 17.9. klo 10–11 infotilaisuus kurssis-
ta Kaukovainion kappelissa (Hiirihaukantie. 2).
4.10. klo 9–15 intensiivijakso (menneisyys), 4.–6.11. klo 
9–15 intensiivijakso (nykyisyys) 3.–4.12. klo 9–15 inten-
siivijakso (tulevaisuus) Lämsänjärven leirikeskuksessa.

Kurssille haetaan täyttämällä hakulomake, osallistu-
jat valitaan hakemusten perusteella. Kurssin hinta on 
kokonaisuudessaan 90 € sisältäen ruokailut, kahvit ja 
kurssiin sisältyvän ohjelman. Hakulomakkeen voit pyy-
tää Paula Kyllöseltä, p. 040 7235 880 tai Asta Leino-
selta, p. 040 5747 157. Hakuaika kurssille päättyy 6.9. 
Kurssin järjestää Oulun ev. lut. seurakuntien diakonia-
työ yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ja lähei-
set ry:n kanssa.

Oulun seurakuntien
parisuhdetyön ideailta
torstaina 29.8. klo 18–20.30 Karjasillan kirkossa.

Tule mukaan ideoimaan ja vaikuttamaan Oulun 
seurakunnissa tehtävään parisuhdetyöhön vuodel-
le 2014. Illassa tarjotaan iltapalaa ja lastenhoito on 
järjestetty, minkä vuoksi ilmoittauminen sähköpos-
tilla: riina.moilanen@evl.fi 22.8. mennessä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 21.7. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ma-
ri Flink ja avustaa Risto Räi-
hä. Kanttorina Péter Maros-
vári. Kolehti Kristilliselle työ-
väenliitolle. Nimikkolähet-
ti Emma Holmströmin mat-
kaansiunaaminen. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi ja ra-
dio Pooki.
Kesähartaus ke 24.7. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Mari 
Flink.
Sanajumalanpalvelus su 
28.7. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Kaido 
Soom ja avustaa Jyrki Vaa-
ramo. Kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti seurakun-
tiemme musiikkitoiminnan 
tukemiseen. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi
Kesähartaus ke 31.7. 
klo 12, Oulun tuo-
miokirkko. Jyrki 
Vaaramo.

Diakonia
Diakonian ajan-
varaus taloudel-
lisissa asioissa vas-
taanotolle maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419. 

Nuoret
Pienoismallikerho su 21.7. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asias-
ta kiinnostuneille! Vetäjänä 
Tapio Huhtelin, p. 050 5479 
657.

muut menot
Cafe Krypta, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Kahvila on 
avoinna 2.8. saakka maa-
nantaista torstaihin klo 10–
20 ja perjantaisin klo 10–15. 
Kahvilassa tarjolla edulliseen 
hintaan kahvia ja teetä sekä 
tuoreita leivonnaisia. Ma-
keat ja suolaiset herkut val-
mistetaan joka aamu paikan 
päällä oman henkilökunnan 
voimin. Aurinkoisena päivä-
nä kahvit voi nautiskella ul-
kosalla Tuomiokirkon kirk-
kotarhassa. Myytävänä myös 
käsitöitä. Kahvila- ja käsityö-
myynnin tuotto menee Suo-
men Lähetysseuran Tasaus-
kampanjalle, jonka kohtee-
na on tänä vuonna naisten 
aseman parantaminen Kaak-
kois-Aasiassa.

Opastettu hautaus-
maakierros Oulun 

hautausmaalla 
maanantaisin klo 
18–20. Ma 22.7. ai-
heena Siveltimellä 
ja sulkakynällä.

Ma 29.7. aiheena 
Sodan ja rauhan san-

jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 21.7. 
klo 10 kirkossa, toimittaa Ja-
ri Flink, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Katja Nau-
ha. Konfirmoitavana kesän 4. 
leiririppikouluryhmä. 
Konfirmaatiomessu su 28.7. 
klo 10 kirkossa, toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Jari 
Flink, kanttorina Hannu Nie-
melä. Konfirmoitavana kesän 
5. leiririppikouluryhmä.

seniorit
Veteraanien kesäpäivä ke 
7.8. klo 12 Kellon srk-kodis-
sa. Ruokailu klo 12 ja sen jäl-
keen yhteislaulua, hartaus 
ja muuta ohjelmaa. Lopuksi 
kahvi. Veteraaneilla mahdol-
lisuus ilmaiseen hiustenleik-
kaukseen ennen ruokailun 
alkua, yhteyshenkilö Rauno 
Heikkinen, p. 044 0986 631. 
Seurakunta tarjoaa ilmaista 
kuljetusta. Kuljetuspyynnöt 
5.8. mennessä maanantaisin 
klo 9–11 diakoniatoimistoon, 
p. 044 7310 232.

Nuoret
Nuorten ilta pe 19.7. klo 18 
Vakkurilassa.

Diakonia
Lähtisitkö kaveriksi kävelyl-
le? Usea haukiputaalainen 
toivoo saavansa vapaaehtoi-
sen apua ulkoilemiseen. Lisä-
tietoja Johanna Kerolalta, p. 
045 1393 993.

muut menot
Nuotioilta ke 31.7. klo 18 

Häyrysenniemen Villennie-
messä. Kahvittelun ja mak-
karanpaiston lomassa yh-
teislaulua ja hartaus. Muka-
na Leena Brockman, Katja 
Nauha ja Heli Puuperä.
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisölle 
23.8. saakka ma–pe klo 10–
18, jolloin myös opas on pai-
kalla. Haukiputaan kirkon 
250-vuotisjuhlakirjoja myy-
tävänä kirkossa ja kirkkoher-

ranvirastossa aukioloaikoi-
na 15 €/ kpl heinäkuun ajan, 
norm. 20 €.
Kellonkartano: Parantava 
anteeksiantamus -seminaari 
18.–21.7., Kartanon kirkko su 
21. ja 28.7. klo 13.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 21.7. klo 18 ry:llä, 
Jokikylä: seurat su 21.7. klo 
18 ry:llä, Kello: seurat su 21.7. 
klo 17 Kellon srk-kodilla.

Nuorten 
aikuisten 
kesäilta 

Hietasaaressa 
25.7. klo 18–21.

kareita. Maksuttoman hau-
tausmaakierroksen lähtö-
paikka on Oulun hautaus-
maan pääportti, os. Kajaa-
nintie 1. Muutokset oppaissa 
ja teemoissa ovat mahdolli-
sia. Kierroksille ei ole ennak-
koilmoittautumista.

Vanhemman 
väen leiri 
12.–16.8. Isonniemen 
leirikeskuksessa. 
Leiri alkaa ma klo 11 ja päättyy 
pe klo 13. Leiri on tarkoitettu 
ensisijaisesti Haukiputaan seu-
rakunnan alueella asuville. Lei-
rin hinta 60 €. Leirille on mah-
dollista osallistua myös päivä-
kävijänä. Leirimaksu päiväkävi-
jöiltä 10 € / päivä. 

Ilmoittautumiset 22.7. mennessä ma klo 9–12, 
p. 044 7310 232. Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje, jossa tarkemmat tiedot leiristä.
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To 18.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa
Manfred Gräsbeck viulu, Maija Lehtonen urut ja 
Ingrid Gräsbeck sopraano. Iltahartaus Jari Flink.

To 25.7. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa
Lisbeth Sandberg sopraano ja Virve Räisänen 
piano. Iltahartaus Jaakko Kaltakari.

To 1.8. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa
Sofia Magdalena -kamarikuoro, johtaa Raimo 
Paaso. Iltahartaus Sami Puolitaival.

Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa

Ekaluokkalaisten leiri
24.–25.8. Isoniemen leirikeskuksessa.

Leiri on tarkoitettu 1. luokan aloittaville. Leirin hin-
ta 15 €. Ilmoittautuminen 22.7.–2.8. www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Ensisijaisesti Haukiputaan seura-
kunnan jäsenille. Tiedustelut: Elisa Manninen, p. 050 
5133 225, elisa.manninen@evl.fi ja 31.7. jälkeen Outi 
Palokangas, p. 040 5471 472, outi.palokangas@evl.fi.

Kesäsarjan
urku- ja aariakonsertti
ti 23.7. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Péter Marosvári (tuomiokirkon urkuri) ja Maria Gor-
ges (sopraano Passausta Saksasta) konsertoivat Ou-
lun tuomiokirkon kesäsarjassa. Vapaa pääsy. Käsioh-
jelma 5 €.

Nimikkolähetti Emma Holmströmin
matkaansiunaaminen
su 21.7. klo 10 Oulun tuomiokirkossa.

Messun jälkeen kirkkokahvit Vanhassa Pappilassa. 
Emma Holmström on tuomiokirkkoseurakunnan, Tui-
ran ja Oulujoen seurakunnan nimikkolähetti ja läh-
tee uudelle työkaudelle Kambodzhaan.

Eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa 
keskiviikkona 7.8. klo 8.30–15.30 Hieta-
saaren kaupunkileirikeskuksessa. Muka-
na pastori Jouko Lankinen, diakonissa 
Heidi Karvonen ja kanttori Henna-Mari 
Sivula. Päivän hinta 15 €, sisältää kulje-
tukset, aamiaisen, lounaan, päiväkahvit 
ja Oulun ev.lut. srk:n jäsenille vakuutuk-
sen. Bussikuljetus lähtee Heinätorin srk-
kodilta, Aleksanterinkatu 71, klo 8.30 ja 
seuraavaksi Intiön srk-kodilta, Intiönpol-
ku 2, klo 8.45. Paluu samoihin paikkoihin 
noin klo 15. Leirimaksu kerätään paikan-
päällä. Lisätietoja Heidi Karvonen, p. 040 
5747 091. 

Ilmoittautuminen 25.7. mennessä Ou-
lun tuomiokirkkosrk:n kirkkoherranviras-
toon, p. 044 3161 401. 

Eläkeläisten leiri 5.–8.9. Kuusamossa 
Juuman leirikeskuksessa. Lähtö 5.9. klo 
8.30 linja-autoaseman tilauslaiturilta. Lei-
rin hinta matkoineen ja vakuutuksineen 
on 62 €. Leiristä lisätietoja diakonissa Kir-
si Karppiselta, p, 040 5747 181. 
Ilmoittautumiset www. oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai kirkkoherranvirastoon klo 
9–16, p. 044 3161 401. Leirille hyväksytyil-
le lähetetään leirikirje.

Leirit ja retket

Miesten
saunailta

ke 24.7.  ja 31.7. klo 18
Hietasaaren

leirikeskuksessa 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu (Karja-
silta 3) su 21.7. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustavat Satu 
Kreivi-Palosaari, Jenni Kos-
kenkorva, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 21.7. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, saarna Arto Nuutinen, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.7. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. Toimittaa Arto Nuu-
tinen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kolehti Karjasillan seura-
kunnan nimikkolähetin, An-
nukka Isokosken työn tuke-
miseen Bangladeshissa, lähe-
tysyhdistys Kylväjän kautta. 
Messu su 28.7. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Heidi Härkö-
nen, kanttorina Juha Soran-
ta. Messussa avustavat Karja-
sillan kirkkokuorolaiset. 
Konfirmaatiomessu (Maik-
kula 1) su 28.7. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Anna-Leena Ylän-
ne, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 28.7. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Heidi 
Härkönen, kanttorina Juha 
Soranta. Kolehti seurakun-
tiemme musiikkitoiminnan 
tukemiseen, erityisesti juma-
lanpalveluselämän rikastut-
tamiseksi Suomen Kirkko-
musiikkiliiton kautta. 
Konfirmaatiomessu (Maik-
kula 2) su 28.7. klo 14, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avus-
taa Anna-Leena 
Ylänne, kantto-
rina Riitta Piip-
po. Kolehdin 
nimikkokohde: 
Xikheleni, Kir-
kon Ulkomaa-
navun kautta.
Perhemessu su 
11.8. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Maija 
Konttinen, avustavat Mar-
jaana Lassi, Auli Kipinä, Eve-
liina Korkea-aho. Kanttori-
na Ilkka Järviö. Kouluunläh-
tevät lapset siunataan ja ku-
kitetaan. Kolehti raamattu-
opetuksen ja radioraamat-
tupiirin kehittämiseen ja to-
teuttamiseen Suomen Raa-
mattuopiston säätiön kaut-
ta. Ks. ilm.

hartauselämä
Raamattupiiri to 18.7, 25.7. ja 
1.8. klo 18, Maikkulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
24.7. klo 18, Karjasillan kirkko. 

musiikki ja kulttuuri

päältä Karjasillan kirkolta.
Sieniretki ma 9.9. klo 16. Ks. 
ilmoitus.

lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ja perhetupa 
alkavat kesätauon jälkeen 
viikolla 35. Ks. ilmoitus.

seniorit
Eläkeläisten leiripäivä Hie-
tasaaressa pe 9.8. klo 8.30, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Ks. ilmoitus.
Senioripysäkki ti 10.9. klo 
10, Kaukovainion kappeli. 
Ks. ilmoitus.
Eläkeläisten kesäkerho to 
18.7. klo 13, Kastellin kirkko. 
Kesäkerho to 25.7. klo 13.30, 

Karjasillan kirkko. 
Mukana diako-

niaopiskeli-
ja Heidi Här-
könen. 
Kesäkerho 
ma 29.7. klo 
13.30, Cari-

tas-koti, juh-
lasali. 

Kesäkerho ti 
30.7. klo 14, Höyhty-

än palvelukeskus, Mummon-
kammari. Mukana diakonia-
opiskelija Heidi Härkönen.

leirit ja retket
Eläkeläisten leiri ma–to 2.–
5.9., Juuman leirikeskus. Etu-
sija karjasiltalaisilla eläkeläi-
sillä. Leirin hinta 62 € sis. 
matkat ja täysihoidon. Tällä 
leirillä huomioimme erityi-
sesti kuulolaitteen käyttäjät. 
Tule virkistymään ja hiljenty-
mään Juuman luonnonkau-
niisiin maisemiin. Ilmoittau-
tuminen 29.7.–16.8. välisenä 

aikana www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai Karjasillan seu-
rakunnan kansliaan p. 08 531 
3200. Ilmoittautuneille lähe-
tetään leirikirje. Leirillä mu-
kana Karjasillan diakonia-
työntekijät Päivi Rahja ja As-
ta Leinonen sekä kuulovam-
maistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen.
"Perhosen lailla, huolta 
vailla, pysähdy ihminen kii-
reinen" Leiri lepoa kaipaa-
ville ke–la 11.–14.9., Juuman 
leirikeskus. Lähde hiljenty-
mään Juuman puhutteleviin 
maisemiin 11.–14.9. Leirin oh-
jelmassa on retriitin ainek-
sia, mutta myös muuta oh-
jelmaa. Etusijalla Karjasillan 
seurakunnan alueella asu-
vat. Leirillä mukana ovat dia-
koniatyöntekijät Terttu Rah-
ko 040 5752 712 ja Marjuk-
ka Hamari 040 5752 710. Il-
moittautumiset www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo tai 15.7.–
23.8. numeroon  (08) 531 3200.

muut menot
Kummien ja kummilasten 
ilta Lämsänjärvellä ke 28.8. 
klo 18, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus (hiihtoma-
ja). Nyt on hyvä syy ottaa 
oma kummi tai kummilap-
si mukaan ja lähteä yhdes-
sä viettämään mukavaa elo-
kuista iltahetkeä Lämsänjär-
velle. Ohjelmassa toiminta-
pisteitä, räiskäleitten pais-
toa, nuotiolauluja ja hiljenty-
mistä. Mukaan ulkoiluvaat-
teet. Lämpimästi tervetuloa 
toivottavat Pia, Riitta ja Er-
ja Karjasillan seurakunnasta.

Perhemessu
sunnuntaina 11.8. klo 10 Karjasillan kirkossa.

Toimittaa Maija Konttinen, avustavat Marjaana Las-
si, Auli Kipinä, Eveliina Korkea-aho. Kanttorina Ilkka 
Järviö. Koulunlähtevät lapset siunataan ja kukitetaan. 

Perhemessussa saamme yhdessä olla siunaamassa 
koulutielle niitä eka luokan aloittavia lapsia, joita ei 
ole vielä keväällä siunattu, ja pyytämässä heille ja hei-
dän perheilleen Taivaallisen Isämme huolenpitoa uu-
dessa elämänvaiheessa. Kolehti raamattuopetuksen ja 
radioraamattupiirin kehittämiseen ja toteuttamiseen 
Suomen Raamattuopiston säätiön kautta.

Eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa 
perjantaina 9.8. klo 8.30 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Ilmoittautumiset Karjasillan seurakunnan vanhuslin-
jalle ke 31.7. mennessä diakoniatyöntekijä Marjukka 
Hamarille, p. 040 5752 710. Leiripäivän hinta on 15 
€ sisältäen kuljetuksen, aamukahvin, lounaan ja päi-
väkahvin. Ilmoittautuneille lähetetään kirje, jossa on 
tarkempaa tietoa päivästä ja linja-auton reitti aika-
tauluineen.

Diakonian 
ajanvaraus 

maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 

paikan päältä 
Karjasillan 
kirkolta.

28.8. Ulla-Lena Lundberg: Marsipaanisotilas TAI Jää
Matti Hälli: Isä Jumalan ilveilijä
25.9. Taina Latvala: Välimatka
Orvokki Autio: Valokuvavarkaat
16.10. Tarquin Hall: Vish Puri ja kadonneen 
palvelijattaren tapaus
Barbara Nadel: Kristallihäkki
20.11. Raimo Pesonen: Automies
Robert M. Pirsig: Zen ja moottoripyörän 
kunnossapito
11.12. James Herriot: Kaikenkarvaiset ystävämme
Jennifer Worth: Hakekaa kätilö!

Lukeminen on hyvä harrastus. Se synnyttää ajatuk-
sia, pohdintaa, kysymyksiä ja keskustelukumppa-
nin tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toi-
vomasi foorumi. Ole utelias, ole häpeilemättömän 
utelias. Kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi 
eteen. Avaa kirja ja lue, anna itsellesi aikaa ja jaa lu-
kukokemuksiasi Kastellin kirkon pappilassa (Töllin-
tie 38), kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. 
Siellä nähdään!

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

Leikkaa talteen!

Iltamusiikki
ti 30.7. klo 20

Karjasillan kirkossa.
Raakel Pöyhtäri, urut.

Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisil-
le uteliaille ke 28.8. klo 18, 
Kastellin kirkon pappila. Ks. 
ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 puhelimit-
se, p. 044 3161 579  tai paikan 

Sieniretki
ma 9.9. klo 16.

Hei sinä Karjasillan
diakoniavapaaehtoinen,

lähekkö sieneen?

Mukana ammattitaitoi-
nen opas. Lähtö omil-
la kyydeillä Karjasillan 
kirkolta ma 9.9. klo 16. 

Retki kestää noin kolme 
tuntia. Hinta 25 €.

Lisätiedot Sirpalta ja 
Anulta. Ilmoittautumi-
set www.oulunseura-

kunnat.fi/ilmo. 

Perhekerhot ja perhetupa
alkavat kesätauon jälkeen viikolla 35.

Ma 26.8. klo 9 perhetupa Karjasillan kirkolla
Ti 27.8. klo 9.30 perhekerho Pyhän Andreaan kirkolla
Ke 28.8. klo 9.30 perhekerhot Kaukovainion ja Maik-
kulan kappeleilla ja Kastellin kirkolla sekä klo 10 Py-
hän Andreaan kirkolla.

Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä aikuisen kanssa. Kerho alkaa 
yhteisellä hartaushetkellä. Hartauden jälkeen kahvitel-
laan, askarrellaan, leikitään, jutustellaan. Kerhon pää-
tämme lasten ja aikuisten yhteiseen laulu-/ loruttelu-
tuokioon. Tervetuloa mukaan!

Senioripysäkki
tiistaina 10.9. klo 10 Kaukovainion kappelissa.

Keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille. Ikääntyminen voi 
tuoda elämään monia suuria muutoksia. Työelämäs-
tä luopuminen, puolison ja ystävien kuolema, hei-
kentynyt terveys ja pettymykset ihmissuhteissa saat-
tavat aiheuttaa uupumusta, mielialan laskua ja yksi-
näisyyttä. Senioripysäkki on maksuton, luottamuk-
sellinen ja suljettu keskusteluryhmä. Se kokoontuu 
15 kertaa syksyn aikana. Ryhmässä on ohjaajan lisäk-
si 5–10 henkilöä. Ryhmän tavoitteena on antaa mah-
dollisuus jakaa omia tunteita ja ajatuksia, ja löytää 
niille uusia merkityksiä. Senioripysäkin tarkoituksena 
on, että ryhmään kuuluvat auttavat toinen toisiaan. 
Lisätietoja ja ryhmään ilmoittautuminen 23.8. men-
nessä diakonissa Asta Leinoselle, p.040 574 7157 tai 
asta.leinonen@evl.fi.

Reipas vaellusleiri
30.8. Hossan maastoissa

Rippikoulun käyneille nuorille ja nuorille aikuisille. Lei-
rillä mahdollisuus kalastaa (jokainen hankkii luvat itse). 
Leirin hinta 60 €. Ilm. 15.8. mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja Heikki Karppisel-
ta, p. 044 3161 580 tai heikki.karppinen@evl.fi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407
Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Virasto on suljettuna 
24.6.–31.8. välisenä aika-
na. Virastopalvelut Ou-
lujoen kirkkoherranvi-
rastosta. Kirkollisista toi-
mituksista voi sopia myös 
Oulun seurakuntien päi-
vystävän papin kanssa, p. 
(08) 3161 410.

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
21.7. klo 10, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Juha Sarkki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
21.7. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
21.7. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Leo Rahko.
Messu su 21.7. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Juha 
Sarkkinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 28.7. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, avustaa Juha Sark-
kinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
28.7. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Katri Holma.
Messu su 28.7. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Messu su 28.7. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Katri Holma.

musiikki ja kulttuuri
Kesäillan musiikkia to 18.7. 
klo 20, Ylikiimingin kirkko. 
Anne-Mari Kanniainen (har-
monikka).
Kesäillan musiikkia ke 24.7. 
klo 19, Yli-Iin kirkko. Suvivir-
ren ilta. Pertti Lahtinen, Leo 
Rahko.

jumalanpalvelukset
Messu su 21.7. klo 10 kirkos-
sa. Pyhäpäivä 9. sunnuntai 
helluntaista. Toimittaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, kant-
torina Jarkko Metsänheimo. 
Jäälin Martat järjestävät ta-
pulikahvit messun jälkeen.
Messu su 28.7. klo 10 kirkos-
sa. Pyhäpäivä 10. sunnuntai 
helluntaista. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. Kirkonky-
lä-Keskikylä järjestää tapuli-
kahvit messun jälkeen.
Messu su 28.7. klo 18 Jää-
lin kappelissa. Pyhäpäivä 
10. sunnuntai helluntaista. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.

Diakonia
Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa vas-
taanotolle vain maanantaisin 

klo 9–11 puhelimitse tai säh-
köpostilla. Ajanvarausnume-
ro on 040 7008 151.

lapset ja lapsiperheet
Lastenparkki ja päiväkerhot 
ovat kesätauolla.
Perhekerhot ja perhekahvi-
lat ovat kesätauolla.
Esikkoryhmä on kesätauol-
la. Jatkamme 13.8.
Kouluunlähtevien siunaa-

Menot Oulun seurakunnissa 18.7.–1.8.2013

Hautausmaakierroksilla 
matkustetaan menneille 
vuosisadoille 

Oulujoen hautausmaalla on opastettuja kävelykier-
roksia kello 17.30–19 kesätorstaisin 25.7. ja 8.8. 
Lähtöpaikkana on Oulujoen kirkon ja hautausmaan 
pysäköintialue osoitteessa Oulujoentie 69. 

Oulujoen kirkon ympäristössä pääsee tänäkin kesänä 
tutustumaan historiaan oulujokelaisten merkkihen-
kilöiden kautta. Ammattitaitoisten oppaiden johdol-
la toteutetut kierrokset kestävät noin kaksi tuntia. 
Ne ovat maksuttomia ja mukaan voi tulla ilman en-
nakkoilmoittautumista. Oulujoen hautausmaalla tu-
tustutaan myös pappilaan ja Oulujoen yli satavuoti-
aaseen, Pohjois-Suomen ainoaan säilyneeseen puu-
jugendkirkkoon. 

Hautausmaakierroksen jälkeen on mahdollista osal-
listua myös Kesäillan musiikkihetkeen, joka alkaa ai-
na heti kierroksen päätyttyä kello 19 Oulujoen kir-
kossa.
. 

mistilaisuudet ovat 11.8. klo 
18 Kiimingin kirkossa ja Jää-
lin kappelissa. Kutsu saapuu 
kouluun lähteville postitse 
kesän aikana. Tervetuloa!

muut menot
Rauhanyhdistys: su 21.7. klo 
17 seurat ry:llä. Timo Kajava, 
Pekka Tornberg.

Haluamme kehittää jumalanpalvelusta 
seurakuntalaisten yhteisenä asiana. 

Kutsumme sinua 
kirkkoväärtiksi 

tai kirkkoväärtinnaksi 

Kirkkoväärti / -väärtinna toimii kokoamansa 4–10 
hengen ryhmän vetäjänä. Ryhmän jäsenet voivat 
olla eri-ikäisiä. Vetäjänä hän sopii/jakaa tehtävät 
jäsentensä kanssa. 

Jäsenten tehtävinä ovat mm. tervetulotoivotus ovil-
la virsikirja ojentaen, 1. ja 2. lukukappaleiden luke-
minen Evankeliumikirjasta, kolehdin kanto seura-
kuntamestarin opastamana, kirkkokahvin järjeste-
ly ja tarjoilu messun päätyttyä kirkossa.

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 040 5844 406 tai sähköpostilla kiiminki.
seurakunta@evl.fi. Koulutus vetäjille annetaan to 
22.8. klo 18.

Kehitysvammaisten
nuorten leiri 
30.8.–1.9. Isoniemen leirikeskuksessa.

Leiri on tarkoitettu omatoimisille 15–25-vuotiaille nuo-
rille, jotka pärjäävät ilman henkilökohtaista avustajaa. 
Leirille mahtuu 20 leiriläistä, etusijalla ovat kiiminkiläi-
set ja haukiputaalaiset. Ilmoittautumiset Heli Puupe-
rälle, p. 040 5898 362 (viikoilla 31–32) tai Erja Haholle, 
p. 0400 775 164 (viikolla 33) 16.8. mennessä.

Kiimingin 
kirkko on
avoinna 

hiljentymistä
ja tutustumista

varten  
26.7. saakka

ma–pe
klo 12–18.

Kesäillan musiikkia to 25.7. 
klo 19, Oulujoen kirkko. Lili 
Flink (huilu), Mikael Säily (sel-
lo). Hartaus Juha Sarkkinen.
Kesäillan musiikkia to 25.7. 
klo 20, Ylikiimingin kirkko. 
Riitta Hautamäki (laulu), Leo 
Rahko (piano ja urut) ja Teija 
Kanniainen (runot).

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Elojuhlan kansanlaulumessu
sunnuntaina 18.8. kello 10 Oulujoen kirkossa.

Toimittaa Pentti Kortesluoma, avustaa Juha Sarkki-
nen, Sari Meriläinen ja Eija Röning. Gaudiate-kuo-
ro, johtaa Lauri Nurkkala, Sanna Leppäniemi (urut).

Elojuhla – Laula Herralle uusi laulu
sunnuntaina 18.8. klo 11.30–14
Oulujoen pappilan pihapiirissä messun jälkeen.

Kahvitarjoilu, lipunnosto, musiikkiohjelmaa. Puhe 
musiikkikasvatuksesta, Maria Portaankorva. Lau-
lajien ja soittajien haastatteluja, Timo Kärkkäinen. 
Oulujoen seurakunnan lapsikuoro aCorde, johtaa 
Anna Haanpää-Vesenterä. Kirkkokuoro, johtaa 
Sanna Leppäniemi.
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Elämän polku

kastetut
Tuomiokirkko: Elle Sofia Pit-
känen, Eino Armas Kullervo 
Kokkonen, Tarmo Jaakko Jo-
hannes Korkala, Hertta Ilona 
Aalto, Hannes Lenni Eemeli 
Heino, Daniel Samir Ibrahimi, 
Silvia Helmi Tuulia Toivanen.
Haukipudas: Netta Kristiina 
Berg, Ilona Hanna Haapalai-
nen, Into Erkki Olavi Ruotsa-
lainen, Niklas Oliver Kontti-
la, Ville Olavi Henrik Sipola, 
Topias Leo Eemil Niskanen, 
Vilma Helena Kurkela, Jare 
Juhani Karjalainen, Paulus 
Touko Benjamin Pitkälä, Lyy-
dia Aleksandra Liedes, Mika-
el Aaron Alarik Alapuranen, 
Netta Alina Haarala, Neea 
Alisa Haarala.
Karjasilta: Annika Sofia Aal-
tonen, Enni Sofia Lamsijär-
vi, Jessica Celena Heikkinen, 
Mikko Toivo Sakari Kopo-
nen, Nuppu Mimosa Lönn-
qvist, Mila Anna Elanor Nis-
kala, Emma Elisabet Posio, 
Vanessa Kaarina Sapiano, At-
so Roope Tapani Ylipahkala, 
Ilari Andreas Kangasniemi, 
Leevi Sakari Seppälä, Aaron 
Eeliel Vaaramo, Emma Iiris 
Sofia Kaisto, Santtu Matias 
Korkala, Iida Annika Musta-
lahti, Anni Ida Maria Mäyrä, 
Nea Amanda Palovaara, Jo-
hanna Wilhelmiina Sohlo, To-
ni Anton Tapio, Onni Johan-
nes Tolkkinen.
Kiiminki: Ville Juhani Val-
demar Korpela, Reko Ola-

vi Johannes Väänänen, Inari 
Aleksandra Honkanen, Lilja 
Jelena Kaukonen, Tuomas Ei-
no Aukusti Nevalainen, Emi-
lie Ida Adele Käkelä, Maisa 
Aino Olivia Sihvonen, Beea 
Emmiina Eronen.
Oulujoki: Leonel Vilho Ilma-
ri Hanhela, Saana Helli Katrii-
na Holappa, Vili Verneri Ker-
vinen, Sonja Sanelma Taum-
berger, Lotta Oona Elina 
Kaksonen, Aaro Aleksis Kei-
miöniemi, Jenni Elina Santa-
holma, Eetu Antero Jylhä, El-
sa Sylvia Jylhä, Iida Enni Emi-
lia Kerkelä, Joona Jaakko Ka-
levi Isola, Maisa Milanna Elli-
noora Sipola.
Oulunsalo: Jere Olavi Puola-
kanaho, Jade Susanna Puola-
kanaho, Venla Maria Kallio, 
Joel Matias Kosunen, Ren-
ne Leonel Luokkanen, Ellen 
Amalia Kurkela, Kalle Aukus-
ti Kämäräinen.
Tuira: Pietu Aukusti Nietu-
la, Aarni Sakari Harvio, Niilo 
Severi Makkonen, Lauri Ee-
meli Miinalainen, Emmi Ma-
ria Norrkniivilä, Viivi Helmi 
Emilia Pakonen, Juuso Mar-
kus Palmu, Niilo Eemil Oska-
ri Pääkkö, Eetu Kasper Silvo-
la, Emma Kaisa Inkeri Peltola, 
Okko Kullervo Haho, Oiva Jo-
hannes Havana, Aatos Kalle 
Jalmari Kaartinen, Oona So-
fia Ahola, Heta Maria Mus-
tonen, Eemeli Vilho Verneri 
Rantaiso, Aada Vadelma Ete-
läperä, Onni Ilari Jaakonpoi-
ka Hannula, Ellen Helli Ma-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 21.7. klo 10 toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori 
Tuomo Kangas.
Messu su 28.7. klo 10 toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttori Tuomo Kangas.

hartauselämä
Hartaus ke 24.7. klo 13.30, 
Salonkartano. Tapio Kortes-
luoma.
Hartaus ke 31.7. klo 12.30, 
Caritas-talo. Päivi Liiti.
Hartaus ke 31.7. klo 13.30, 
Salonkartano. Päivi Liiti.

ria Kellokumpu, Lenni-Luu-
kas Benjamin Kerttula, Pirk-
ko Anneli Eveliina Koppelo, 
Roope Artturi Ruonala.

vihityt
Tuomiokirkko: Teemu Jo-
hannes Typpö ja Riitta Annii-
na Päätalo, Sami Pekka Jänt-
ti ja Laura Anna-Riikka Tiai-
nen, Jori Viljami Saaranen 
ja Anni Erika Pulska, Juha-
ni Joonas Kantomaa ja Tiina 
Adeliina Savola, Olli Antero 
Kokkoneva ja Mari Anne Yrt-
tiaho, Ian Fredrick McGimp-
sey ja Kirsi Pauliina Ronkai-
nen. 
Karjasilta: Jarmo Peter Ryti-
lahti ja Virve Maria Tuulikki 
Wedenoja, Paavo Sakari Ee-
mil Lamsijärvi ja Iina Emilia 
Heinonen, Peter Charles Sa-
piano ja Ulla-Maarit Susan-
na Luontio,  Veli-Matti An-
tero Strengell ja Jaana Erica 
Monika Grassia, Jaakko Juha 
Johannes Linna ja Eija Rim-
piläinen, Antti Pekka Matias 
Kulin ja Outi Hannele Taipa-
leenmäki, Andrei Zelenski ja 
Iida Elina Kujala, Eetu Hen-
rikki Vuollo ja Tiina Hannele 
Pahkala, Sampo Eerikki Moi-
lanen ja Riina Mirjami Mylly-
lä, Kai Kristian Leinonen ja 
Elina Johanna Romppainen, 
Jussi Antero Partanen ja Mia-
Susanna Vakkala.
Kiiminki: Petri Juhani Salme-
la ja Mirja Elina Pankinaho, 
Mika Samuel Jaakkola ja Kat-
ri Anneli Haataja, Jarno Timo 

Rainer Leppälä ja Minna An-
nika Allinen.
Oulujoki: Teemu Sakari Puu-
malainen ja Niina Katrii-
na Huikuri, Henri Matias Ty-
ni ja Elina Maria Helomaa, 
Esa Antero Ukonmaanaho ja 
Jonna Emilia Pietilä, Ilkka Ila-
ri Palsola ja Heidi Petra Pau-
liina Ristola, Lasse Tapio Ku-
jala ja Heini Marika Vuorma, 
Jouni Viljo Andreas Hiltunen 
ja Liisa Maria Penttilä, Henri 
Mikael Karppinen ja Hanna 
Maarit Pyykkönen. 
Tuira:  Heikki Tapani Huhta-
mäki ja Miia Marika Ylikon-
tiola, Tommi Henrik Raap-
pana ja Johanna Katri Elisa-
bet Jämsä, Ville Artturi Ruu-
mensaari ja Liisa Anneli Las-
sila, Marko Juhani Korkea-
maa ja Satu Pauliina Kaila-
suo, Mikko Juhani Tenno ja 
Jenni Maria Lokka, Kimmo 
Ilari Huttunen ja Laura Jo-
hanna Mattila, Matti Paavo 
Johannes Vaittinen ja Tiina 
Johanna Määttä, Atte Pette-
ri Ohtamaa ja Ida Kaisa Ma-
ria Karjalainen, Matti Johan-
nes Bräysy ja Johanna Emilia 
Holm, Jonne Matias Esko ja 
Anni-Riikka Pauliina Hiitola, 
Heikki Veikko Häkkilä ja Kati 
Johanna Martinmäki, Tapani 
Ilkka Kylmänen ja Heidi An-
nika Yrttiaho, Juho Matias Si-
milä ja Päivi Hannele Tanhua. 

kuolleet
Tuomiokirkko: Reino Mat-
ti Karras 81, Eeva Margareta 

Korhonen 81, Suoma Annik-
ki Silvennoinen 84, Aino Hel-
vi Johanna Sorvari 84, Hele-
na Tienari 84.
Haukipudas: Veikko Moila-
nen 84, Jorma Kalervo Ala-
kiuttu 71, Raija Tellervo Ojala 
58, Paula Eliisa Anisimaa 90, 
Heikki Pellervo Säävälä 88, 
Kauko Toivo Helmeri Ved-
man 79.
Karjasilta: Ilona Orvokki 
Laukkanen 85, Paavo Eerikki 
Palo 71, Risto Mikael Peipo-
nen 23, Tapani Benjami Pen-
tikäinen 86, Anni Rauha Kyl-
likki Hakala 92, Vuokko Ire-
ne Keskiaho 79, Risto Matias 
Mäkelä 63.
Kiiminki: Jouni Esko Aulis 

Runtti 61.
Oulujoki: Martti Anton Ka-
levi Hyvönen 87, Eeva Maria 
Kynsilehto 93, Hannu Kaler-
vo Nivala 51, Nelly Anna Mar-
jatta Tammi 95.
Tuira: Saija Ilona Halmeto-
ja 71, Tuovi Sisko Marianne 
Heikkilä 65, Tatu Matti Pet-
teri Kähkönen 23, Eeva Mir-
jam Niskakangas 87, Raija 
Tellervo Ojala 58, Anja Taina 
Marketta Sihvomaa 65, Sirk-
ka Marjatta Tenhunen 66, 
Jenni Maria Aittakumpu 73, 
Rauni Maria Terttu Hannula 
87, Jaakko Edvin Hirvikoski 
71, Elsi Marjatta Oja 85, Lah-
ja Marjatta Sevander 86, Ka-
ri Juhani Väätäinen 46.

Hartaus to 1.8. klo 11.30, 
Teppola. Päivi Liiti.

Nuoret
Oulunsalon Kesä 3 -rippikou-
luleirin vanhempainilta ke 
24.7. klo 18, Toimitalo. 

muut menot
Kirkonkylän ry: Seurat su 
21.7. klo 16 Timo Jurvelin, 
Olavi Korkiakoski. Seurat su 
28.7. klo 16 Martti Lahtinen, 
Pekka Kinnunen.

Kesäillan sävelhartaus 
ke 17.7. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksen salissa

Kesäillan musiikkia 
to 18.7. klo 20 Ylikiimingin kirkossa
Anne-Mari Kanniainen (harmonikka). 

Kesäillan sävelhartaus
to 18.7. klo 20–21 Haukiputaan kirkossa
Manfred Gräsbeck (viulu), Maija Lehtonen (urut), 
Ingrid Gräsbeck (sopraano). Iltahartaus Jari Flink. 
Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa. 

Urku- ja aariakonsertti 
ti 23.7. klo 20 Oulun tuomiokirkossa
Péter Marosvári (tuomiokirkon urkuri) ja Maria 
Gorges (soprano Passausta Saksasta) konsertoivat 
Oulun tuomiokirkon kesäsarjassa. Vapaa pääsy. 
Käsiohjelma 5 euroa. 

Kesäillan musiikkia 
ke 24.7. klo 19 Yli-Iin kirkossa
Suvivirren ilta. Pertti Lahtinen. Leo Rahko. 

Kesäillan musiikkia
to 25.7. klo 20 Ylikiimingin kirkossa
Riitta Hautamäki (laulu), Leo Rahko (piano ja 
urut) ja Teija Kanniainen (runot). 

Kesäillan sävelhartaus
to 25.7. klo 20–21 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa
Lisbeth Sandberg (sopraano, Ruotsi) ja Virve 
Räisänen (piano). Iltahartaus Jaakko Kaltakari. 
Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa.

Musiikkia
kirkoissa

Salonpään 
päiväkerhossa 
(Työväentalolla) 

on vielä 
vapaita 
paikkoja!

Kerho on 2008–2009 
syntyneille lapsille 
3 kertaa viikossa 
2,5 h/ kerta. 
Kerho alkaa viikolla 34. 
Ilmoittautuneet 
saavat kerhokirjeen 
elokuun alussa. 
Ilmoittautumiset ja 
lisätietoja sähköpostilla 
hannele.heinonen@evl.fi.

www.suurellasydamella.fi

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla 

olevia tehtäviä osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi –> Oulu
 ja ilmoittaudu tekemään hyvää!

Muistisairaille 
etsitään

laulavia ystäviä

Oulun ev.lut.
seurakunnat etsivät 

laulutaitoisia
vapaaehtoisia

muistisairaiden
tueksi. Laulavaksi

ystäväksi voi lähteä 
kuka tahansa

laulutaitoinen, joka 
haluaa palvella

muistisairaita musiikin 
kautta.

Tehtävään annetaan 
koulutus tiistaina

10.9. klo 18–19
Karjasillan kirkon
seurakuntasalissa.

Mukaan voi
ilmoittautua

internetin kautta 
osoitteessa www.suu-

rellasydamella.fi
–> Oulu

–> Vapaaehtoistyö-
paikat
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 21.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, saarna Atte Tolo-
nen, kanttorina Heikki Jäm-
sä.
Konfirmaatiomessu su 21.7. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Stiven Naatus, avustavat 
Marja Manelius, Matti Keto-
la, Marika Alakopsa ja Ilona 
Kiesilä, kanttorina Taru Än-
geslevä. Pyhä Luukas 1 -rippi-
kouluryhmän konfirmaatio.
Messu su 21.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jonna Piirainen, saarna Lii-
sa Halonen, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara, Ossi Vuorre, 
viulu.
Konfirmaatiomessu su 21.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Stiven Naatus, avustavat 
Marja Manelius, Matti Keto-
la, Marika Alakopsa ja Ilona 
Kiesilä, kanttorina Taru Än-
geslevä. Pyhä Luukas 2 -rippi-
kouluryhmän konfirmaatio.
Iltamessu su 21.7. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 24.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttorina 
Anu Arvola-Greus.
Konfirmaatiomessu su 28.7. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Anu Ojala, 
avustavat Tuulikki Ståhlberg 
ja Noona Hiilinen, kanttori-
na Anu Arvola-Greus. Tuira 
4 -rippikouluryhmän konfir-
maatio.
Messu su 28.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Messu su 28.7. klo 13, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Iltamessu su 28.7. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-

na-Leena Häkkinen, avustaa 
Jonna Piirainen, kanttorina 
Taru Ängeslevä. 
Viikkomessu ke 31.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, kanttorina 
Heikki Jämsä.

hartauselämä
Kesähartaus to 18.7. klo 13, 
Lassintalo. Hartauden pitää 
Pasi Kurikka.
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 24.7. klo 
13–15, Pateniemen kirkko. 
Tervetuloa kesäraamikseen 
suunnittelemaan syksyn raa-
mattupiirin ohjelmaa. Lisä-
tietoja diakoni Heli Mattila, 
p. 040 5747 145.

Diakonia
Lähimmäisenpäivän kirk-
kokahvit su 25.8. klo 10 ole-
van messun jälkeen, Tuiran 
kirkko. Lähimmäisenpäivä 

on diakonian nimikkosun-
nuntai. Tule messuun ja kirk-
kokahville yhdessä ystäväsi 
kanssa.

Nuoret
Tuiran seurakunnan ke-
sänuortenilta to 18.7. ja 25.7. 
klo 18–20, Koskelan seura-
kuntakoti. Tuiran seurakun-
nan nuorisotyön kesänuor-
tenillat kutsuvat seurakun-
tanuoria torstaisin Koskelan 
seurakuntakodille. Illoissa 
pelaillaan, laulellaan ja soi-
tellaan, paistetaan makkaraa 
ja hiljennytään yhdessä. Lisä-
tietoa illoista antaa vs. nuo-
risotyönohjaaja Marja Mane-
lius, marja.manelius@evl.fi.

muut menot
Naisten ilta Hietasaaressa 
ma 29.7. klo 18–20, Hietasaa-
ren leirikeskus. Ks. ilmoitus.

Naisten ilta 
maanantaina 29.7. 
klo 18–20 Hietasaaren leirikeskuksessa.

Illassa yhdessäoloa keskustellen ja välillä 
laulellen, hartaus ja pientä naposteltavaa 
iltakahvin tai teen kera. Nuotiolla voi 
paistaa mukanaan tuomia makkaroita. 
Myös saunominen ja uinti on mahdollista. 
Tervetuloa mukaan!

Menot Oulun seurakunnissa 18.7.–1.8.2013

Nuorten eläkeläisten 
ja työttömien leiri 
Juuman leirikeskuksessa pe–ma 30.8.–2.9. 

Tule virkistäytymään ja hiljentymään Juuman luon-
nonkauniisiin maisemiin! 
Leirin hinta on 62 € sisältäen matkan, majoituksen ja 
ruokailut. Etusija Tuiran seurakunnan jäsenillä. Leirin 
vetäjinä toimivat Tuiran seurakunnan diakoniatyön-
tekijät Sami Riipinen ja Heli Mattila. 

Ilmoittautuminen ensisijaisesti seurakunnan omien 
nettisivujen kautta, www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 
tai vaihtoehtoisesti Sami Riipiselle 8.–9.8., p. 040 5747 
149. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. 

Koskelan 
seurakuntakodin elokuu
Koskelan kesäpiha to 1.8. klo 11–15 
Koskelan seurakuntakodilla. 
Tule viettämään kesäpäivää! Laulamme, 
leikimme ja paistamme makkaraa nuotiolla. 
Hartaus klo 12 Paula Kyllönen. Kahvitarjoilu 
diakoniatyön hyväksi. Järjestää Koskelan 
diakonian aluetukiryhmä.
Nuotioilta to 15.8. klo 18–20 
Koskelan seurakuntakodilla. 
Laulamme ja paistamme makkaraa nuotiolla. 
Hartaus ja säestys Lauri Kujala. Kahvitarjoilun 
tuotto diakoniatyölle. Järjestää Koskelan 
diakonian aluetukiryhmä.
Toivelaulujen ilta to 29.8. klo 18–20 
Koskelan seurakuntakodilla. 
Laulamme toivelauluja Pertti Haipolan 
säestyksellä. Hartaus Riikka Honkavaara. 
Kahvitarjoilun tuotto diakoniatyölle. 
Järjestää Koskelan diakonian aluetukiryhmä.

Perheiden sururyhmä
Tuiran seurakunnan sururyhmä per-
heille kokoontuu Koskelan seurakun-
takodilla, Koskelantie 86, klo 17.30–
19.15 seuraavina keskiviikkoiltoina: 
11.9, 25.9, 2.10, 16.10 ja 30.10. 

Sururyhmä on tarkoitettu Oulussa 
asuville lapsiperheille, joiden lähio-
mainen (esim. vanhempi, isovanhem-
pi, sisarus) on kuollut. Ryhmän tarkoi-
tus on tarjota vertaistukea, tilaa käsi-
tellä kuoleman herättämiä ajatuksia 
ja tunteita sekä tukea perheitä muut-
tuneessa elämäntilanteessa.

Ryhmään soveltuvissa perheissä on 
alakouluikäisiä lapsia. Lähiomaisen 
kuolemasta olisi hyvä olla kulunut jo 
jonkin aikaa (noin 3 kk–2 vuotta). Il-
loissa lapset ja aikuiset käsittelevät 
menetystä omissa ryhmissään. 

Sururyhmään vaaditaan etukäteisil-
moittautuminen. Ilmoittautumisen 
yhteydessä saa lisätietoa sururyh-
mästä ja kartoitetaan perheen mah-
dollisuus osallistua juuri tähän ryh-
mään. Ilmoittautuminen arkipäivisin 
6.–23.8. diakonissa Raija Yrjölälle, p. 
040 574 7093. Lue juttu s. 12.

Rytmitassut
Rytmitassut ovat Tuiran seurakunnan varhaiskasva-
tuksen musiikkiryhmiä, joissa 0–6-vuotiaat lapset 
ja heidän vanhempansa kokoontuvat laulamaan ja 
soittamaan yhdessä joka toinen viikko puolen tun-
nin ajaksi. Toiminta on ilmaista. Ilmoittautumiset 
syksyllä alkaviin ryhmiin viikolla 34 klo 9–16, Anu 
Hannula, p. 044 3161 718.

Pyhän Luukkaan kappelissa
Ma 2.9. klo 17.
Ma 2.9. klo 17.45 
Ti 10.9. klo 10.15

Pateniemen kirkossa
To 5.9. klo 10.15 
To 5.9. klo 11

Pehmotassut
Pehmotassut ovat Tuiran seurakunnan varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmiä, joissa alle 1-vuotiaat lap-
set ja heidän vanhempansa kokoontuvat laulamaan 
ja soittamaan yhdessä joka toinen viikko puolen 
tunnin ajaksi. Toiminta on ilmaista. Ilmoittautumi-
set syksyllä alkaviin ryhmiin viikolla 34 klo 9-16, Anu 
Hannula p. 044 3161 718.

Pyhän Luukkaan kappelissa
Ti 10.9. klo 9.30
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Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
kesän aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 10–15, 
ke klo 10–14, to klo 
10–17. 

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Sanajumalanpalvelus 
su 21.7. klo 18, toimit-
taa Päivi Liiti, kanttorina 
Joona Parkkila.
Sanajumalanpalvelus  su 
28.7. klo 18, toimittaa Ta-
pio Kortesluoma, kantto-
rina Joona Parkkila.

Työntekijöiden
vuosilomat:
Kirkkoherra Timo Juntu-
nen 2.8. saakka.
Kanttori Kaisamarja 
Stöckell 6.8. saakka.
Diakonissa Marja Ranta-
suomela 11.8. saakka.

KESÄKERHOT 
1.–4.-lk:n oppilaille
(kevään 2013 luokka-as-
teen mukaan)
29.7.–12.8.  maanantais-
ta perjantaihin klo 9–15 
Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa 
ja keskustan
seurakuntatalolla.

Messu su 21.7. klo 10 vanhassa kirkossa. Toimittaa Jen-
ni Siljander, avustaa Juha Maalismaa, diakoni Antti Rist-
kari,  kanttori Else Sassi. Tapulikahvit messun jälkeen.
Konfirmaatiomessu su 21.7. klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku, avustaa Teemu 
Riihimäki, diakoni Antti Ristkari, kanttori Eija Savolai-
nen.
Messu su 28.7. klo 10 vanhassa kirkossa. Toimittaa Reino 
Tikkinen, avustaa Juha Maalismaa, diakoni Arvo Yrjölä, 
kanttori Else Sassi. Tapulikahvit messun jälkeen.

Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi

Kirkkoherranviraston kesän 
aukioloajat ovat ma–ti ja pe 
klo 10–15, ke klo 10–14, to klo 
10–17. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuotioilta pe 26.7. klo 19 
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Iida Emilia Alatalo, 
Petra Maria Jurvakainen, Ki-
mi Markus Valtteri Saari, San-
teri Jiri Akseli Poikela, Silva 
Henriikka Vääräniemi.
Vihitty: Marko Kristian Ruo-
kokoski ja Anna Henriikka 
Helistö, Pekka Jaakko Turti-
nen ja Hanna Marjatta Ou-
lujärvi, Lauri Armas Mikael 
Myllynen ja Jenni Matleena 
Tolonen.
Kuollut: Aili Katariina Korpe-
la s. Hauru 95 v., Rauna Mai-
la Rinne s. Nikula 92 v., Kirsti 
Katariina Tokola ent. Jokelai-

Kesäkahvila
torstaisin 18.7. ja 25.7. 
klo 12–14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Har-
taus klo 13.

Kesäillan musiikki 
vanhassa kirkossa

keskiviikkona 24.7. klo 19.

Nokkahuilumusiikkia esittävät
Kaisamarja Stöckell, Taru Pisto ja Stephanie Archer.

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.

Retki Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Taivalkoskelle 
24.–25.8. Hinta n. 80 € (sis. majoitus ja matkat). 
Ilmoittautumiset 2.8. mennessä Hanna Korteniemel-
le Liminkaan p. 044 7521 235. Tarkemmat matkatie-
dot löytyvät Tyrnävän seurakunnan ilmoituksista s. 23.

Sanajumalanpalvelus 
su 21.7. klo 13 kirkossa 
(huom. aika!), toimittaa 
Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus 
su 28.7. klo 12 kirkossa 
(huom. aika!), toimittaa 
Aino Pieskä, kanttorina 
Juha Pöykkö.

Rukousilta lähetystyön 
puolesta ti 6.8. klo 18.30 srk-
talossa.
Viraston aukioloissa poik-
keuksia heinäkuussa: ma 
22.7. ja ke 24.7 klo 9–14. Pu-
helin 044 7750 600 päivystää 
ajalla 26.6.–16.7. Maanantai-
na 29.7. palataan normaali-
aikaan.
Lumijoen kirkko on 
tiekirkkona 31.7 asti 
joka päivä klo 11–16.
Retki Oulun Hiip-
pakunnan lähe-
tysjuhlille Taival-
koskelle 24.–25.8.  
Osallistu Limingan 
rovastikunnan yh-
teiselle retkelle. 
Ilmoittautumi-
set 2.8. mennes-
sä Limingan srk:n 
lähetyssihtee-
ri Hanna Korte-
niemelle, p. 044 
7521 235. Osal-
listumismaksu 
on n. 80 €, si-
sältää matkat 
ja majoittumi-
sen 2 hengen 

huoneessa Saijan Lomakar-
tanossa. Linja-auto lähtee 
Limingasta klo 7. Ilmoittau-
tumisajan jälkeen saat retki-
kirjeen, jossa tarkempi infor-
maatio retkeen liittyen. 
Erätaitokurssi yli 15-vuo-
tiaille Lumijoella 31.8.–1.9. 
Kurssi sopii myös erityisryh-
mille. Pääosa varusteista 
jaetaan kurssilla. Kokeneet 
kouluttajat opastavat erä-
taidoissa. Kurssin hinta 30 €. 
Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen: www.mpk.fi.
Rauhanyhdistys: Su 21.7. klo 
17 seurat ry:llä.

Vihitty: Jenni Matleena To-
lonen ja Lauri Armas Mika-
el Myllynen.

Kirkko avoinna
4.8. saakka ma–la klo 13–18 ja su klo 11–15. 
Kirkon kesäoppaana toimii arkisin Pauliina Vuotikka 
ja sunnuntaisin Eläkeliiton väki.

Kummikioskissa
srk-salissa on pientä myytävää kummikohteemme 
Mafingan orpokodin hyväksi.  Avoinna kirkon auki-
oloaikoina.

Eläkeliiton rantapäivä 
tiistaina 30.7. klo 12 Santosessa Vasken taukotuvalla.

Paistetaan räiskäleitä ja makkaroita
mukavassa seurassa.

A ar o Ku k ko h ov i

nen s. Korsulainen 86 v., Arvo 
Antero Koivisto 86 v., Kaar-
lo Tapio 74 v., Maila Tellervo 
Korkala s. Hartikka 72 v.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 21.7. klo 16 vanhas-
sa kirkossa. Seurat su 28.7. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:  Su 
21.7. klo 16 seurat ry:llä.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien retki Iso-Syötteelle
tiistaina 3.9.

Ohjelmassa mm. tutustumista Syötteen luontokeskukseen ja ympäristöön. 
Puffetlounas Hotelli Iso-Syötteellä ja lättykahvit luontokeskuksessa.                              
Lähtö ti 3.9. Kempeleen seurakuntakodilta (Tiilitie 1) klo 9.15. Ilm. 19.8. mennessä  p. 
040 7790 368/ Jaana Helisten-Heikkilä tai p. 040 7790 367/ Soile Pakkanen.
Hinta 10 € sis. matkat, ruoan ja ohjelman. Järj. Limingan rovastikunnan diakoniatyö.

Hailuodon teatterifestivaalin musiikkimonologi pe 26.7. klo 
18.30 srk-salissa. Petra Poutanen-Hurme, kantele, guzheng, 
pentele, brutal truth, laulu. Liput 8 € ovelta.
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Seurakunnissa tapahtuu 18.7.–1.8.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
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

Muhoksen kirkko on tiekirkkona
10.6.–16.8. ma–pe klo 12–18, 
jolloin kirkossa on esittelijä.

Diakoniatyöntekijöiden 
yhteystiedot:

Tupoksen toimipiste
Ritva Sassali

p. 044 7521227.
Kirkonkylän

diakoniatoimisto
Sinikka Ilmonen,
p. 044 7521226 ja
Marika Kamps,
p. 044 7521243.

Sanajumalanpalvelus 
su 21.7. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ti-
mo Ustjugov.
Messu su 28.7. klo 10 
kirkossa, toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kantto-
rina Timo Ustjugov. Kir-
konkylän Marttojen kirk-
kopyhä, kirkkokahvit srk-
talossa.

Kesäkirkko/ kansanlaulu-
kirkko su 21.7. klo 12 Män-
tyrannan koululla, toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Timo Ustjugov.
Kesäillan musiikkia ti 23.7. 
klo 18 kirkossa, Timo Ustju-
gov.  Tilaisuuden jälkeen kir-
kon esittely kiinnostuneille, 
Liina Hauru. 

Hartaus to 25.7. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
30.7. klo 15 ryhmäkodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Granbergin kirkkomaala-
usten esittely ti 30.7. klo 17 
kirkossa, Liina Hauru. Kirkon 
suurimpia aarteita ovat kirk-
komaalari Emanuel Granber-
gin vuosina 1773–1775 maa-
laamat kuvat. Tule kurkista-
maan kirkon upeaan sakas-
tiin!
Hartaus ke 31.7. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ke 31.7. klo 15 Ranta-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 18.7. klo 19 nuotioilta 

Messu su 21.7. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Olli 
Seikkula, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.
Messu su 28.7. klo 10 kir-
kossa ja ehtoollinen Niit-
typirtillä. Toimittaa Aino 
Pieskä, kanttorina Han-
na Korri.

Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 18.7. klo 14, 
Sinikka Ilmonen.
Laulu- ja keskusteluhetki 
Jussilassa 23.7. klo 13, muka-
na diakonissa Sinikka.
Hartaus vuodeosastolla ke 
24.7. klo 13, Aino Pieskä.
Laulu- ja keskusteluhetki 
Niittypirtin vanhustentalol-
la 24.7. klo 13, mukana dia-
konissa Sinikka.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 25.7. klo 14, 
Aino Pieskä.
Ehtoollinen Niittypirtillä Su 
28.7. messun jälkeen.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 1.8. klo 14, 
Maisa Hautamäki.
Tupoksen kesäkahvila Vana-
mon yläkerrassa keskiviikkoi-
sin klo 10–12 kesä- ja heinä-
kuun ajan. Yhdessäoloa, kah-
vittelua, pientä ohjelmaa ja 
hartaus. Mukana seurakun-
nan työntekijöitä.
Retki hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Taivalkoskelle 
24.–25.8. Hinta n. 80 €. Ilm. 
2.8. mennessä Hannalle, p. 
044 7521 235. Lisätietoa seu-

rakunnan nettisivuilla.
Partio: Partiotoimisto päi-
vystää kesän aikana keski-
viikkoisin klo 15–17, paitsi vii-
kolla 31, jolloin päivystys pe 
2.8. klo 15–17.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
21.7. klo 14 Niittypirtin pal-
velutalolla ja seurat klo 14 ja 
17 sekä 18.30 ry:llä. Seurat su 
28.7. klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Herättäjä-Yhdistys: Kotiseu-
rat ti 30.7. klo 18 Hilkka Ta-
sannolla, Toppilankuja 3.
Kastettu: Joona Oliver Hin-

kula, Jooa Väinö Sebastian 
Korkala, Aaro Juha Valdemar 
Kuoppala, Veeti Ville Ansel-
mi Kärki, Noomi Eini Ilona 
Niemelä, Mila Maria Sipola, 
Ilona Ada-Sofiia Viitanen ja 
Mikael Oskari Virranmäki.
Kuollut: Hilkka Helena Metsik-
kö-Marttila 60 v., 10 kk, 4 pv.
Vihitty: Jaakko Tuomas Pik-
kujämsä ja Kati Tuulia Saari-
järvi, Kimmo Tapani Perho-
maa ja Lea Maria Teräslah-
ti, Tero Markus Schroderus 
ja Maria-Riikka Jyrkäs.

Aikuisten 65+ leiripäivä (65–100 vuotiaille)
keskiviikkona  21.8. Klo 9–17 Utajärvellä 
Kempeleen leirikeskuksessa Luurinmutkassa

Lähtö klo 9 S-marketin edestä. Hinta 25 €.
Kesäistä ohjelmaa, ruokailut.  Mahdollisuus  lepoon.
Mukana kirkkoherra Ilkka Tornberg, kanttori 
Hanna Korri ja diakonissa Sinikka Ilmonen.
Ilmoittautuminen 9.8. mennessä, p. 044 7521 226.
50 nopeinta mahtuu. Tervetuloa!

Senioripysäkki  
keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille
Yksinäisille ja erilaisia elämän muutoksia kokeneille. 
Aloittaa syksyllä 2013 viikolla 36. Ryhmä (noin 8 hen-
kilöä) kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin seura-
kuntatalolla kerran viikossa yhteensä 14 kertaa.          

Ryhmästä kiinnostuneet haastatellaan henkilökoh-
taisesti ennen ryhmää. Ryhmään valitulta odotetaan 
sitoutumista osallistumiseen. Ohjaajana toimii esh-
diakonissa Sinikka Ilmonen.

Ota rohkeasti yhteyttä 31.7. mennessä, 
p. 044 7521 226!

Järjestää Limingan seurakunta

Sinun 
paikkasiko?

Seurakuntaretki 
13.–14.8. Rovaniemelle

Lähtö ti 13.8. klo 8, 
paluu ke 14.8. illalla. 
Majoitus hotelli Rantasi-
pi Pohjanhovissa. 
Matkan hinta 120 €, joka 
sis. matkan, majoituksen, 
ruokailut, kirkkokäynnit, 
porotilavierailun ja käyn-
nin Arktikumissa. 
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 
19.7. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 533 1284. 
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma ennen 
matkaa. Tervetuloa!

Kaarlejärvellä, Muhosperän-
tie 234. Su 21.7. klo 17 seurat 
ja laulutuokio ry:llä.
Kastettu: Matleena Taika So-
fia Juntunen, Altti Eero An-
tero Keränen, Dani Oliver 
Rytilä, Touko Antton Vilja-
mi Rautakoski, Vili Johannes 
Lappalainen.
Vihitty: Jouko Juhani Suo-
vaniemi ja Pirkko Liisa Eli-
na Hongisto, Tommi Hen-
rik Honkanen ja Tarja Anne-
li Tervola, Pekka Jaakko An-
ton Lammi ja Hilkka Helinä 
Rauhio.
Kuollut: Risto Viitala 83, He-
lena Juntunen s. Oikarinen 
79, Elsa Helena Parviainen 
s. Halkola 75, Pentti Eina-
ri Paakki 72, Matti Johannes 
Honkakoski 64, Taisto Johan-
nes Huotari 68, Kirsi Helena
Väisänen s. Väliaho 45.

Kehitysvammaisten aikuisten 
retki Kajaaniin
keskiviikkona 21.8.

Osallistumismaksu 15 € sisältää linja-autokyydin, ruo-
an ja opastuksen. Ilmoittautumiset 5.8. mennessä Ritva 
Sassalille, p. 044 7521 227 tai ritva.sassali@evl.fi. Ilmoita 
myös mahdollinen ruokavaliosi. Järjestävät Limingan ja 
Tyrnävän seurakunnat.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
retki Iso-Syötteelle
tiistaina 3.9.

Ohjelmassa mm. mukavaa yhdessäoloa ja tutustumista 
Syötteen luontokeskukseen ja ympäristöön. Buffetlou-
nas hotelli Iso-Syötteellä ja lättykahvit luontokeskukses-
sa. Lähtö klo 9 seurakuntatalolta. Ilmoittautuminen 19.8. 
mennessä Marika Kampsille, p. 044 7521 243. Hinta 10 € 
sisältää matkat, ruoan ja ohjelman. Matkan järjestää Li-
mingan rovastikunnan diakoniatyö.

Tulossa: Mielenterveys- 
ja päihdekuntoutujien ro-
vastikunnallinen retki Iso-
Syötteelle ti 3.9. Tarkem-
mat tiedot seuraavassa 
lehdessä. Matkan järjes-
tää Limingan rovastikun-
nan diakoniatyö.

"Samaa tietä"
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat
24.-25.8. Taivalkoskella

Rovastikunnasta tehdään juhlille retki linja-autolla. Il-
moittautuminen 2.8. mennessä, p. 044 7521 235, Han-
na Korteniemi, Limingan srk.

Tarkemmat tiedot retkestä ja ilmoittautumisesta Tyr-
nävän seurakuntailmoituksissa. Osallistujille lähetetään 
retkikirje.

Lisätietoa juhlista ja ohjelman sisällöstä: www.oulun-
hiippakunnanlahetysjuhlat.fi
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Lähetyksen tuotto
1.1.–1.7. Siikalatvalla 
5373,13 eur.
Kiitos eri kappeleiden 
vapaaehtoisille, lahjoit-
tajille, ostajille ja muille 
toimijoille.

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17
p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Muu papisto 
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983
Hanna Bradter
p. 040 1346 442

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Kestilän 
seurakuntamestari
Pasi Kurkinen 
p. 040 870 6985

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Sanajumalanpalvelus 
su 21.7. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Aino 
Juntunen.
Messu su 21.7. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
saarna Martti Arkkila, 
kanttori Aino Juntunen. 
Messun jälkeen Martti 
Arkkila kertoo terveisiä 
työstään Keniassa.
Messu su 28.7. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Aino Juntunen.

Järvikirkko su 21.7. klo 19 
Suutarinjärvellä. Liikanen ja 
Juntunen.
Kahden vartin kirkko to 
18.7. klo 14 Tyrnävän kirkos-
sa. Ehtoollisjumalanpalvelus 
on nimensä mukaisesti kes-
toltaan lyhyt ja suunniteltu 

Nuortenleiri 
25.–26.7. 

Tyrnävän kesäkodilla.

Tule viettämään
kesälomaa

rennolla otteella!
Luvassa saunomista,
grillailua, Raamatun

sanan äärellä
hiljentymistä ja

yllätysohjelmaa. Leiri
alkaa torstai-illalla ja

yövymme teltoissa
(huonolla säällä

sisätiloissa).
Ei vaadita aiempaa
telttailukokemusta!

Ilmoittautumiset
22.7. mennessä

johanna.rantala@evl.fi
tai p. 044 7372 632.

Retki Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Taivalkoskelle 24.–25.8.
Osallistu Limingan rovastikunnan yhteiselle retkelle hiip-
pakunnan lähetysjuhlille! Ilmoittautumiset matkalle 2.8. 
mennessä: Limingan seurakunnan lähetyssihteeri, Hanna 
Korteniemi, p. 044 752 1235. Osallistumismaksu on n. 80 
€ (tarkentuu ilmoittautumisajan päätyttyä), sisältää mat-
kat ja majoittautumisen kahden hengen huoneessa Sai-
jan Lomakartanossa. Linja-auto lähtee Limingasta klo 7 ja 
kyytiin pääsee 4-tien varrelta. Ilmoittautumisajan päätyt-
tyä jokaiselle ilmoittautuneelle lähetetään retkikirje, jos-
ta löytyy tarkempi informaatio retkeen liittyen.

Kaikenikäisten toimintail-
ta torstaisin 18.7., 25.7., 1.8. 
ja 8.8. klo 18–21. Kesäkodilla 
Kolmikannassa os. Kylmälän-
tie 55. Kodalla on mahdolli-
suus grillailla omia eväitä ja 
saunakin lämpiää tarvittaes-
sa. Voidaan pelailla mölkkyä, 
lentopalloa tai lauleskella ke-
sälauluja. Seurakuntamme 
nimikkolähetti Pia Marttila 
vierailee toimintaillassa 25.7.
Liikkumista ja yhdessäoloa 
nuorille keskiviikkona 24.7. 
ja 7.8. klo 18–19.30 Tyrnä-
vän liikunta-alueilla. Kaikil-
le nuorille avoin ryhmä! Ko-
koontumisissa kokeillaan eri 
liikuntalajeja: frisbeegolfia, 
beachvolleyta, jalkapalloa 
jne. Lähtö S-Marketin pihalta 
liikuntapaikkaan. Rohkeasti 
mukaan! Lisätietoja: Johan-
na, p. 044 7372 632.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pihaseurat la 20.7. klo 19 
Haapalaisella Keskikyläntie 
40a. Su 21.7. seurat klo 14 Le-
polassa ja klo 16 ry:llä.

Sanajumalanpalvelus su 21.7. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Hanna Bradter, kanttorina Pekka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus su 21.7. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Unto Määttä, vete-
raanikuoro mukana. Rantsilan kotiseutupäivät. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla, seppeleen lasku. Tapulikahvio lä-
hetystyön hyväksi.
Maakirkko su 21.7. klo 13 Tavastkengän kylätalolla. Toi-
mittaa Hanna Bradter, kanttorina Unto Määttä. Kahvi-
tuksen järjestää Tavastkengän maa- ja kotitalousseura.
Kansanlaulukirkko su 21.7. klo 14 Viitasten järven rannal-
la, Anja ja Eero Kolehmaisen rannassa, Hietaharjuntie 16. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Pekka Kyöstilä. Yhteis-
lähtö Pulkkilan srk-talolta 13.30. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 28.7. klo 11 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Hanna Bradter, kanttorina Veijo Kinnunen, mukana 
kirkkokuoro. Kunniakäynti sankarihaudoilla, seppeleen las-
ku. Siikalatvan kunnan kotiseutujuhla lukion salissa.
Konfirmaatiomessu su 28.7. klo 10 Rantsilan kirkossa. Li-
turgia Merja Jyrkkä, saarna Saila Karppinen, kanttorina 
Unto Määttä, avustaa Sirkku Palola.
Konfirmaatiomessu su 28.7. klo 13 Kestilän kirkossa. Li-
turgia Merja Jyrkkä, saarna Saila Karppinen, kanttorina 
Unto Määttä, avustaa Sirkku Palola. Mukana kirkkokuoro.

Ehtoollishartaus to 18.7. klo 
13 Nestorissa.
Ehtoollishartaus pe 19.7. klo 
13 Koivulehdossa.
Nuotioilta pe 19.7. klo 19 
Kestilän ry:llä.
Lähetyksen toripöytä la 
20.7. klo 9–14 Rantsilan to-
rilla.
Seurat su 21.7. klo 12 Kesti-
län ry:llä.
Lähetysilta su 21.7. klo 18.30 
Pulkkilan srk-talossa. Muka-
na Martti ja Sinikka Arkkila.
Seurat su 21.7. klo 18.30 
Rantsilan ry:llä.
Seurat su 21.7. klo 19 Pulkki-
lan ry:llä.
Kirkkokuoroharjoitukset to 
25.7. klo 18 Kestilän srk-sa-
lissa.
Naistenpiiri pe 26.7. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa, 
mukana Hanna Bradter.
Seurat su 28.7. klo 13 Pulkki-
lan ry:llä, Raimo Österberg.
Rantsilan ry:n pihaseurat su 
28.7. klo 13 Tuomirannassa.
Pihaseurat su 28.7. klo 13 
Mankilassa Marjatta Pelko-
sella, Aittosaarentiellä. Kahvi 
ja arpajaiset lähetyksen hy-
väksi, mukana Regina Hanti-
kainen.

Kastetut: Sanni Maria Luttinen (Piippola), Aleksanteri Vi-
li-Werneri Kansanaho (Pulkkila), Olga Ella Ilona Hyytinen 
(Pulkkila)
Vihityt: Joni Petteri Närhi ja Noora-Maria Lotta Emilia Re-
po (Piippola), Matti Olavi Heikkinen ja Kristiina Kaisa Maria 
Helander (Kestilä), Markus Tapio Tainijoki ja Jasmina Ninja 
Katriina Hätälä Rantsila), Matti Mikael Kantola ja Aino-Riik-
ka Keto (Pulkkila), Keijo Erkki Kalervo Tuomaala ja Eva-Lot-
ta Pesonen (Pulkkila), Hannu Jaakko Olavi Myllylä ja Jenni 
Anniina Ruuska (Piippola), Hannu-Pekka Kinnunen ja Ree-
ta Elisa Jäntti (Rantsila)
Kuolleet: Jasmiina Anna Kristiina Ylioja 20 v. (Rantsila),  Lil-
ja Rakel Kananen s. Mustakangas 75 v. (Pulkkila), Raakel So-
fia Kyllönen s. Korkatti 91 v. (Pulkkila), Matti Olavi Huikari 
56 v. (Piippola), Aimo Ilmari Turunen 88 v. (Pyhäntä) Laina 
Maria Rajamäki s. Turunen 91 v. (Piippola), Reino Toivo Mi-
kael Seppälä 68 v. Pulkkila), Pentti Einari Paakki 72 v. (Pulk-
kila), Timo Taneli Tuovinen 68 v. (Rantsila)

Muutama paikka vapaana!
Ruskaretki Äkäslompoloon 31.8.–6.9. reitillä Kuopio–
Siilinjärvi–Iisalmi–Kiuruvesi–Kärsämäki–Oulu–Äkäs-
lompolo. Reitin varrelta kyytiin! Matkanjohtajana Rei-
jo Mattila, jolta tarkempia tietoja, p. 040 8649 201.
Ilmoittautuminen: Matka-Kyllönen Oy, p. (08) 6520 771 
tai p. 040 5909 229.

Virsilauluilta 
pe 19.7. klo 19 Rantsi-
lan kirkkopuistossa, Han-
na Bradter ja Unto Määt-
tä. Huonon sään sattuessa 
srk-talossa. Kirkkokahvit.

Kesävirsien
ja –laulujen lauluilta 
ke 24.7. klo 19 Pulkkilan 
kirkkopuistossa, Hanna 
Bradter ja Unto Määttä. 
Sateen sattuessa kirkossa. 
Lähetyskahvit.

Kesäinen lauluilta 
su 28.7. klo 18 Kärsämän-
kylän rukoushuoneel-
la, Merja Jyrkkä ja Unto 
Määttä. Kahvitarjoilu.

To 29.8. klo 18
Rantsilan

seurakuntatalo.

Pe 30.8. klo 18
Pulkkilan

seurakuntatalo.

Muusikko Jouko
Mäki-Lohiluoma.

Tervetuloa kummi- tai 
lapsenlapsen

kanssa, yksin tai
koko perheellä.

Pienimmille
leikkinurkkaus

ja hoitaja.
Konsertti ja
puffetti 5 €.

Kummin kaa -konsertti koko perheelle

Hiljaisuuden lähteellä -viikonloppu
23.–25.8. Röön Rannassa, Kylmäläntie 135a.

Ota hetki aikaa itsellesi ja tule levähtämään kauniis-
sa maaseudun rauhassa. Mukaan mahtuu 12 ensim-
mäiseksi ilmoittautunutta. Hinta 125 € / hlö täysi-
hoidolla. Ohjaajina: Leila Ikonen, Ulla Junttila ja Sal-
me Kinnunen. Lisätietoja / ilmoittautumiset: Tuula 
Länkinen, p. 050 3516 660, Leila Ikonen, p. 044 2074 
972. Järj. Tyrnävän seurakunta ja Röön rannan väki.

Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 21.7. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Iina-Mari Irene 
Heikkinen, Oliver Eemeli Saa-
rimaa, Jarona Aurora Alina 

Räisänen, Ossian Artturi Ma-
rin, Lilian Olivia Varila.
Avioliittoon vihitty: Miikka 
Kustaa Juola ja Anne-Kata-
riina Aho.

Ikäihmisten leiripäivä
torstaina 15.8. klo 11–15 Temmeksen museolla.

Osallistumismaksu 5 € sisältää kyydin, ruoan ja kah-
vin. Kyyditys Tyrnävän seurakuntatalolta bussilla klo 
10.30. Temmesläisten kanssa sovitaan kyyditykset il-
moittautumisen jälkeen. Tule viettämään leppoisaa 
päivää historiallisessa ympäristössä mukavien ihmis-
ten kanssa. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 
12.8. mennessä, p. (08) 564 0600.

Järvikirkko
sunnuntaina 
21.7.klo 19

Suutarinjärvellä.
Liikanen ja
Juntunen.

erityisesti ikäihmisiä varten. 
Mikäli sää sallii, kahvit juo-
daan lopuksi kirkon pihalla.
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totuus-tapahtumassa
saarnataan palvelemalla
Tietoa evankeliumista voi 

viedä eteenpäin monilla 
eri tavoilla. 

Jo kahdeksannen kerran 
järjestettävässä Totuus-tapahtu-
massa evankeliumia julistetaan 
ihmisiä palvelemalla.

Yhteiskristillisessä tapahtu-
massa kristityt eri kirkkokunnis-
ta Oulun seudulta jalkautuvat ih-
misten keskelle tarjoamaan apu-
aan eri tavoin. 

Tänä vuonna tapahtumassa on 
tarjolla muun muassa käsien hoi-
toa, ilmapalloja, kahvitusta sekä 
rukouspalvelua. Kaikki palvelut 
ovat ilmaisia. Palvelijoita voi löy-
tää Oulusta ja Oulun ympäristös-
tä lauantaina 10. elokuuta.

Toista vuotta tapahtumas-
sa vapaaehtoisena toimiva Han-
nu Määttä muistuttaa, että Raa-
matussakin kehotetaan palvele-
maan.

– Haluamme auttaa ihmisiä ja 
tuoda hyvää mieltä, hän tiivistää.

Palvelun lomassa vapaaehtoi-
set voivat päästä myös keskuste-
lemaan uskonasioista ihmisten 
kanssa.

omannäköisiin
tehtäviin
Suuri osa tapahtuman palvelu-
pisteistä on Oulussa, mutta ta-
pahtuma näkyy myös muun mu-
assa Kiimingissä. Sirkka Kont-
tinen on mukana järjestämässä 
Kiimingin pistettä. Hän kannus-
taa kaikenlaisia ihmisiä tulemaan 
mukaan.

– Ei tarvitse olla ammatti-ih-
minen. Palvelutehtäviin koulute-
taan tarvittaessa. Vapaaehtoisille 
järjestetään myös evankeliointi-
koulutusta, jos ihmisten kohtaa-
minen jännittää, Konttinen jat-
kaa.

Määttä muistuttaa, etteivät 
kaikki tehtävät keskity ihmisten 
kohtaamiseen.

– Olin viime vuonna pyörän-
huoltopisteessä. Valitsin sen osit-
tain juuri siksi, että siinä pyörän 
rassauksen lomassa ei ehdi jutella 
ihmisille, hän naurahtaa.

Tänä vuonna Määttä toimii ta-
pahtuman verkkosivujen ylläpitä-
jänä.

– En ole mikään tietokone-
ekspertti, mutta sivujen ylläpito 
on onneksi yksinkertaista. Sivus-
ton suunnittelija opetti minut kä-
destä pitäen tähän tehtävään, hän 
kertoo.

Konttinen on ollut palveluta-
pahtumassa vapaaehtoisena kak-
si kertaa aikaisemminkin. Hän 
on muun muassa toiminut huol-
tojoukoissa keittämässä kahvia 
muille vapaaehtoisille.

– Totuus-tapahtumassa ei ole 
olemassa valmista sapluunaa, 
jonka mukaan tapahtuma järjes-
tettäisiin. Tapahtuma sytytetään 
joka vuosi uudestaan.

Tänä vuonna mahdollisia ide-
oita palvelutempauksiksi on-
kin laidasta laitaan. Ehdotusten 
joukosta löytyy mölkkyturnaus, 
kengän kiillotus sekä vanhusten 

metsäretki. 
Uusiakin ehdotuksia otetaan 

edelleen vastaan.

Sanoma 
yhdistää
Tapahtuman yhteistyötahoissa on 
seitsemän eri kirkkokunnan seu-
rakuntaa. Mukaan ovat tulleet 
adventtiseurakunta, ev.lut. seu-
rakunnat, helluntaiseurakunta, 
kotiseurakunta, vapaaseurakun-
ta, metodistiseurakunta sekä or-
todoksinen seurakunta. Kaikista 
näistä seurakunnista on myös va-
paaehtoisia palvelijoita.

Jo useana vuonna palvelemas-
sa ja tapahtumaa koordinoimassa 
ollut Ester Koskela vakuuttaa, et-
tä yhteiskristillinen toiminta on-
nistuu hyvin.

– Olemme erilaisia, mutta us-
kon ydin on meillä kaikilla sama.

Koskela kertoo, että palvele-
massa on muutenkin monenlaisia 
ihmisiä: miehiä ja naisia nuores-
ta vanhaan. Heitä yhdistää halu 
edistää evankeliumin leviämistä.

– Haluamme välittää viestiä, 
että Jumala rakastaa. Emme tyr-
kytä, vaan pyrimme ohjaamaan 
ihmisiä Jeesuksen luo.

Määttä kannustaa kaikkia vä-
hänkään kiinnostuneita tule-
maan tapahtumaan vapaaehtoi-
seksi.

– Jokainen meistä vapaaehtoi-
sista on joskus ollut tapahtumas-
sa palvelemassa ensimmäistä ker-
taa. Halu lähteä riittää. Vaikka it-
se tuntisi olonsa riittämättömäk-
si, Jumala antaa kyllä sen mikä 
puuttuu, hän vakuuttaa.

KAISA ANTTILA

Lisätietoja Totuus-tapahtumas-
ta sekä mahdollisuus ilmoittau-
tua vapaaehtoiseksi osoitteesta 
www.yksitotuus.fi/rekry. Mukaan 
pääsee myös soittamalla palvelu-
pistekoordinaattori Jonna Mää-
tälle (044-9969766) tai tapahtu-
makoordinaattori Suvi Nehvosel-
le (044-5536333)

Ku va t :  K a i s a  A n t t i l a

Hannu Määttä oppi uusia asioita pyöränhuollosta Totuus-tapahtuman vapaaehtoisena.

Kiiminkiläiset Sirkka Konttinen ja Ester Koskela ovat olleet organisoimassa 
tapahtumaa ja jakamassa uskosta kertovia esitteitä jo useampana vuonna.

Haukiputaalla Kesäillan 
sävelhartauksia läpi kesän

Haukiputaalla järjestetään tänä-
kin kesänä Kesäillan sävelhar-
tauksia torstaisin klo 20 elo-
kuun loppuun saakka.

Tilaisuudet kestävät noin tunnin ja 
niihin sisältyy myös virsilaulua ja ilta-
hartaus. Tilaisuudet pidetään Hauki-
putaan kirkossa tai seurakuntakeskuk-
sessa ja niihin on vapaa pääsy, ohjelma 
maksaa 3 euroa. 

”Soi kunniaksi Luojan!” -sävelhar-

taussarjan suunnittelusta vastaa kant-
tori Hannu Niemelä.

Heinäkuun 18. päivä kirkossa esiin-
tyvät Manfred Gräsbeck (viulu) ja Mai-
ja Lehtonen (urut). Seuraavalla viikol-
la 25.7. srk-keskuksessa esiintyy ruotsa-
lainen sopraano Lisbeth Sandberg, jota  
säestää Virve Räisänen (piano).

Sävelhartaussarjan tilaisuudet jul-
kaistaan Rauhan Tervehdyksessä Hau-
kiputaan seurakuntatiedoissa.

Hengellisen musiikin helmiä 
tiistaiaamuisin radiossa

Hengellisen musiikin helmiä 
kuullaan tiistaiaamujen harta-
uksissa Yle Radio 1:llä kello 6.15 
ja 7.50. 

Hartaudenpitäjät jakavat musiikki-
kokemuksia, joilla on ollut hengellistä 
merkitystä.

– Minulle hartauden teko lähtee sii-
tä, miten soittamani kappale puhutte-
lee. Musiikki on hartauden lähtökohta, 
ja sanat tulevat sen ympärille, kertoo 

muusikko Laura Sippola, jonka hartaus 
kuullaan elokuussa.

– Hartauden pitäminen kuulosti 
alusta alkaen todella kiinnostavalta ja 
kutkuttavalta, sillä eteeni on tullut pu-
huttelevaa ja harrasta musiikkia vaikka 
kuinka paljon.

– Hartauden kautta pääsen jakamaan 
kappaleiden antia muillekin, ja kerto-
maan samalla siitä, mitä itse olen saanut 
ammennettavaksi kyseisestä musiikista.


