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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Voisitko auttaa sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsi-

vää naista, jolta kaupassa käynti ja asioiden hoitami-

nen yksin ei onnistu? Vai opastaisitko mieluummin 

neulontatöiden tekoa käsityökahvilassa, keittäisitkö kahvia 

kirkkokahveille tai puuroa diakoniatyön järjestämille aamu-

paloille? 

Itselle sopivan kokoisia pestejä voi nykyään etsiä näppäräs-

ti esimerkiksi netin Suurella sydämellä -sivustolta.

Tällä hetkellä kirkon vapaaehtoistoimintaan osallistuu 

vähintään kerran vuodessa noin joka kymmenes suomalai-

nen.

Kirkon tulevaisuusselonteko ”Kirkko 2020” nostaa maal-

likkovastuun kirkon voimavaraksi. 

Selonteon mukaan kirkossa on tarpeen pohtia maallik-

kojen seurakunnallisen tehtäväkentän laajentamista. Seu-

rakunnan jäsenille on tehtävä tilaa käyttää lahjojaan seura-

kuntaelämässä.

Huono-osaisuus tai eriarvoistuminen tulevaisuudessa tus-

kin vähenevät. Kirkolle tämä on mahdollisuus profiloitua 

entistä voimakkaammin oikeudenmukaisuuden ja lähimmäi-

sestä välittämisen yhteisönä.

Selonteko ennakoi, että vapaaehtoistoiminta on jatkossa 

rakenteeltaan huomattavasti nykyistä kehittyneempää. On 

pakko: vapaaehtoisilla on ottajia. Tekemisen pitää olla niin 

houkuttelevaa, että se pystyy kilpailemaan ihmisten ajasta 

muiden harrastusten rinnalla.

Moni seurakunta toivottaa vapaaehtoiset tervetulleek-

si antamaan aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi. 

Samaan aikaan saatetaan kokea haastavaksi löytää aikaa 

vapaaehtoisten ohjaamiseen ja tukemiseen.

Moni seurakunta on silti valmis laajentamaan palkattujen 

ja vapaaehtoisten toimijoiden rinnakkaiseloa.

Esimerkiksi Kiiminki hakee parhaillaan kirkkoväärtejä, 

Haukipudas ulkoilukavereita ja Liminka odottelee kiinnos-

tuneena, millaiseen tekemiseen seurakuntalaiset ovat val-

miita sitoutumaan.

Maallikot kirkon voimavaraksi

On Meidän nelikymppisten vuoro ol-
la siinä kohtaa elämää, kun palloja on il-
massa paljon. Parisuhteet rakoilevat ken-
ties ensimmäisen kerran ja vanhemmat 
alkavat sairastella. Samalla pitäisi kasvaa 
työntekijänä, esimiehenä tai firmana. Ja 
seuraavana päivänä kuljettaa vanhempia 
hoitoihin, joita ei anneta Tallinnan kyl-
pylässä, vaan jotka vievät hiukset päästä.
Siihen toivon kaikille voimia. Ärsytän it-
seänikin, kun kyselen ensisijaisesti työ-
kuulumisia. Pitäisi kysyä perheestä, elä-
mästä. 

Riku Siivonen, Kirkko & kaupunki 24.7.

KirKKOMiniSteri Räsäsen tulisikin kes-
kittyä hoitamaan virkatehtäviään ja jät-
tää herätyskristillinen toimintansa het-
keksi vähemmälle. Siitä hyötyisivät kaik-
ki osapuolet.

Kiusallisinta olisi, jos kesän Räsäs-ko-
hu herättäisi ikään kuin puolivahingossa 
jälleen esiin keskustelun kirkon ja valtion 
viimeistenkin yhteyksien purkamisesta. 
Sellaisiakin äänenpainoja on jo kuultu.

Olli Seppälä, Kotimaa 25.7.

VäSynyttä, riittämättömyyttä potevaa 
yhden niin sanotusti helpon lapsen äitiä 
ei yhtään auta se, että paikalle purjehtii 
kuuden koliikkivauvan äiti julistamaan, 
että helppoahan sinulla on.

Maija-Liisa Nyman, Esse 25.7.

Pieni POiKa huomasi, että yksi pilvistä 
näyttää tutulta – sehän on kuin ilmetty 
vaari!

Pysähdyin tuijottamaan sitä. Näin 
ihan selvästi siinä isoisän kasvot ja silmä-
lasit ja kaikki.

Vanhempien alkoholismin varjossa 
varttuneelle pojalle isovanhemmat oli-
vat tärkeitä.

Kaverit hoputtivat jatkamaan matkaa, 
vaikka Jonne yritti näyttää heille, että kat-
sokaan nyt, vaari on tuolla. Kaverit pitivät 
koko juttua höpöhöpönä.

– Kun menin illalla kotiin, oli vaari 
kuollut.

Sana plus  18.7. haastatteli
muusikko Jonne Aaronia

 
aatoksia

älämölö

Älämölö on nykymedian suosi-
ma synonyymi. Sanakirjojen 
mukaan sitä käytetään yleen-
sä, kun joukko ihmisiä hyvin 

äänekkäästi osoittaa mieltään (negatii-
visesti). 

Älämölön synonyymeja ovat mek-
kala, meteli, hälinä, kahakka, kohu. 
Esimerkkilause: Päätös täytyi peruut-
taa, kun siitä syntyi niin iso älämölö.

Sisäasiainministeri Päivi Räsä-
sen puheesta syntyi älämölö. Suomen 
marsalkka Mannerheimin naisseikkai-
lut ja sukupuolisen suuntautuneisuu-
den pohdiskelu jäivät kokonaan taka- 
alalle. Ministerin alkuun panemaan 
älämölöön ovat osallistuneet piispat 
ja papit, professorit ja duunarit, ateis-
tit ja kristityt, puolueiden ja hallituk-
sen edustajat. 

En muista, että elämäni aikana olisi 
uskon asiasta käyty näin laajaa keskus-
telua. Älämölön aikana ev.lut. kirkosta 
erosi yli kuusituhatta ihmistä.

Mistä he erosivat? Eivätkö he eron-
neet väärästä joukosta? Ministerihän 
on valtiovallan edustaja? Mutta kun 
valtiosta ja kunnasta ei voi erota. Kirk-
koa kohtaan on helppoa osoittaa miel-
tään, eroakirkostapistefi ja siinä kaikki. 

Mutta oliko ministerin puhe vain 
katalysaattori?

Kemian kokeessa oppikoulussa lai-
tettiin koeputkeen monta eri ainetta, 
jotka suhtautuivat toisiinsa rauhalli-
sesti. Mutta kun sekaan lorautettiin 
tippa katalysaattoria, koeputkessa al-
koi käydä myllerrys.

Tämän älämölön alkuvaiheessa ark-
kipiispa ehätti twittaamaan, että mi-
nisterin puhe ei edusta missään tapa-
uksessa kirkon ääntä. 

Eikö ollenkaan? Mitä ministeri itse 
asiassa sanoi? Juurena hänen puhees-

saan oli kohta Kirkkokäsikirjan 24. 
sunnuntain helluntaista johdannosta 
”Kahden valtakunnan kansalaisena”: 
”Yhteiskunta kuuluu Jumalan asetta-
maan elämänjärjestykseen, joka suo-
jelee ja palvelee ihmiselämää.  Maalli-
nen esivalta saattaa kuitenkin irtaan-
tua Jumalasta. Silloin syntyy tilantei-
ta, jolloin se toimii Jumalan tahtoa 
vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai 
estämällä evankeliumin vapautta. Täl-
löin kristityn pitää sekä yksilönä että 
yhteisönä seurata Jumalan sanaan si-
dotun omantunnon ääntä.”

Kirkolliskokouksessa käytiin kii-
vasta keskustelua kirkon äänestä. Eräs 
edustaja monen muun kanssa oli sitä 
mieltä, että kansan ääntä on kuultava, 
mielipidemittaukset saavat ratkaista. 

Kuulin lyhyimmän puheenvuo-
ron kirkolliskokousurani aikana. Sen 
käytti Oulun piispa Hannes Leinonen. 
Hän lausui: ”Enemmän kuin kansan 
ääni on meidän Herramme ääni.”

Kuulemmeko älämölön takaa mei-
dän Herramme äänen?

ERKKI PIRI
Kirjoittaja on eläkepäivistään 

Oulussa nauttiva rovasti
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Motoristit julistivat sanaa 
Pulkkilassa
Pulkkilan aBC:llä nähtiin 
kimaltavaa metallia ja 
pulleita pakoputkia, 
kun Gospel riders 
-moottoripyöräkerho 
jalkautui julistamaan 
evankeliumia ja 
valistamaan raittiina 
ajamisen tärkeydestä.

Jalkautuminen kuului tapah-
tumaan, jossa kaksi ryhmää 
ajoi kuukauden ajan ympäri 
Suomea. 

Yhteiskristilliseen Gospel Ri-
dersiin kuuluu kaikkiaan yli tu-
hat jäsentä. Kerho on Euroopan 
suurin kristillinen moottoripyö-
räkerho.

Selvä Reitti -teemalla moto-
ristit halusivat kertoa, että tien 
nieleminen humalassa on hen-
genvaarallista.  Humala ei takaa 
nautintoa, sillä ajaminen palkit-
see silloin, kun kuski on selvä ja 
aistit valppaina näkemään ja ko-
kemaan luonnon, ympäristön ja 
ihmiset.

Pulkkilassa tapahtuma järjes-
tettiin toissa viikolla yhteistyös-
sä Siikalatvan evankelis-luterilai-
sen seurakunnan kanssa. Pulkki-
la kuuluu Siikalatvan kuntaan ja 
seurakuntaan.

Motoristit saivat yöpyä seura-
kunnan leirikeskuksessa. Kirk-
koherra Merja Jyrkkä kiittelee 
Pulkkilan kappelineuvoston en-
nakkoluulottomuutta tapahtu-
man järjestämisessä.

– Tämä on juuri sellaista va-
paaehtoisaktiivisuutta, jota kirk-
ko tarvitsee.

Suomea kierrettiin
toista kertaa
Pulkkilassa asuva Marja Haveri-
nen ja lapualainen Juhani Ilomä-
ki kertovat, että ajo järjestettiin 
nyt toista kertaa. Viime vuonna 
vain yksi ryhmä osallistui ajoon, 
tänä vuonna ryhmien määrä tup-
lattiin. 

Ensimmäinen ryhmä kierteli 
lännessä ja etelässä, toinen idässä 

ja pohjoisessa. Matkalaiset yöpyi-
vät seurakuntien leirikeskuksissa, 
pappiloissa ja kirkoissa. Myös hel-
luntailaiset ja vapaakirkko antoi-
vat tilojaan käyttöön.

Motoristit evankelioivat
vankiloissa
Motoristit järjestivät reissullaan 
toritapahtumia sekä vierailivat 
rippikoululeireillä ja huoltamois-
sa. He evankelioivat muun muas-
sa Kuopion lääninvankilassa ja 
Hämeenlinnan naisvankilassa.

Hämeenlinnassa kaksi vankia 
tuli uskoon. Monet muutkin ovat 
vastaanottaneet Gospel Ridersin 
välityksellä evankeliumin, sil-
lä Pyhä Henki tekee työtään. Tä-
näkin vuotta Kristuksen otti vas-
taan muutamia kymmeniä hen-
kilöitä.

– Ihmiset ovat yhä enemmän 
avautuneet hengellisille asioille. 
On nähtävissä jopa herätyksen 
alkua, sillä ihmiset ovat tiukoil-
la, Ilomäki huomauttaa.

Jumala käyttää Ilomäen mu-
kaan ahdinkoa herättääkseen ih-
misen huomaamaan, että on ole-
massa muutakin kuin oma itse. 

– Uskoon tulleet ovat keski-
ikäisiä ja vanhempia ihmisiä, jot-
ka ovat nähneet maailmaa niin 
paljon, että se riittää, Ilomäki na-
pauttaa.

Kerholaiset myös jakoivat kier-
tueellaan Motoristiraamattuja. 
Niitä on kaiken kaikkiaan jaettu 
jo 70 000.

Mies vie pyörää
eikä pyörä miestä
Ilomäen mukaan moottoripyö-
rän avulla tavoittaa hyvin ihmi-
siä, sillä komea peli herättää huo-
miota. Esimerkiksi lapset kysyvät 
pyöristä paljon.

Kristitty motoristi iloitsee Ilo-
mäen mukaan kaksinkertaises-
ta vapaudesta: ensimmäisen ko-
kee pyörän päällä, toisen antaa 
Jumala.

– Nautin pyörän hallinnasta. 
Koneessa on voima, jonka oikeal-
la hallinnalla mies vie pyörää ei-
kä pyörä miestä, Ilomäki havain-
nollistaa.

Marja Haverinen ei aja itse 
vaan istuu miehensä Jarin kyy-
dissä. 

– Luonto näkyy pyörän selässä 
läheltä. Viljan ja kanervan tuok-
sun voi tuntea. Autolla ei viitsi-
si ajaa huvikseen, mutta pyörällä 
viitsii, nainen hehkuttaa.

Haveriselle nousee ajon aikana 
mieleen hengellisiä lauluja. Niitä 
hän laulaa itsekseen, sillä paris-

kunnalla ei ole kypärissään mik-
rofoneja ja kuulokkeita.

Haverinen on ollut uskossa jo 
kauan. Hänen suureksi ilokseen 
mies tuli uskoon viisi vuotta sit-
ten. 

– Tuntui tosi mahtavalta, kun 

Kristitty mo-
toristi iloitsee 
kaksinkertai-
sesta vapaudes-
ta: ensimmäisen 
kokee pyörän 
päällä, toisen 
antaa Jumala.

Juhani Ilomäki

Uskonnollisten lehtien jakelu päätyy Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen tutkittavaksi

Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuin pyytää Suomen 
hallitukselta näkemystä sii-
tä, rikkooko uskonnollisten 

lehtien jakaminen uskonnonva-
pautta ja kotirauhaa.

Taustalla on jyväskyläläi-
sen yksittäisen henkilön halu ol-

la vastaanottamatta paikallista 
seurakunnallista lehteä. Henki & 
elämä -lehti kannetaan henkilön 
postilaatikkoon 2o kertaa vuo-
dessa.

Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuin on Strasbourgissa 
Ranskassa toimiva ylikansallinen 

tuomioistuin, joka valvoo Euroo-
pan neuvoston jäsenvaltioiden 
hyväksymän Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen noudattamista. 

Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimeen voivat valittaa yk-
sityiset henkilöt, ryhmät tai kan-
salaisjärjestöt, jotka katsovat ih-

misoikeussopimuksen mukaisia 
oikeuksiaan loukatun.

Jyväskylässä seurakuntalehden 
jakelun hoitaa Itella, joka linjaa il-
maislehti- ja mainosjakelun niin, 
että postilaatikkoon jaetaan joko 
kaikki tai ei mitään. Jos laatikon 
tai luukun luona on mainos- tai 

ilmaisjakelukielto, osoitteeseen 
ei jaeta myöskään ilmaisia lehtiä.

Seurakuntalehdet jaetaan 
osoitteellisina vain Helsingissä ja 
Espoossa. Muualla Suomessa seu-
rakuntien lehdet jaetaan ilmais-
jakeluna kaikkiin alueen kotita-
louksiin.

hän löysi Jeesuksen. Arvotkin tu-
livat kohdalleen. Uskoontulo on 
lähentänyt ja yhdistänyt meitä to-
si paljon.

PEKKa HElIN

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

Juhani Ilomäki kertoo, että mies vie 
pyörää eikä pyörä miestä.

Gospels Riders on Euroopan suurin 
kristillinen moottoripyöräkerho.

Kirkkoherra Merja Jyrkkä siunasi Pulkkilan ABC:llä moottoripyöräkerholaisia.



4    Nro 25    1.–15.8.2013

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki noin 98 000 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, 
Siikalatva, Tuira ja Tyrnävä sekä Oulu (Hau-
kipudas, Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta, Oulunsalo ja Tuira) 
ilmestyminen
Lehti ilmestyy 43 kertaa vuodessa torstaisin, 
kesällä joka toinen viikko. 
Jakelu 
Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella

Päätoimittaja
Janne Kankaala (opintovapaa 28.3.2014 asti)
Vt. päätoimittaja
Minna Kolistaja, p. 040 5297 558 
toimittajat
Pekka Helin, p. 044 5626 451
Katja Kiiskinen, p. 044 5626 449
Kaisa Anttila, p. 044 5626 456
Elsi Salovaara (äitiysvapaalla)
Riitta Hirvonen (työloma 28.2.2014 asti)
Ulkoasu
Mari Lähteenmaa

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Osoite 
PL 102, 90101 Oulu, Kasarmintie 15 (1. krs)
Puhelin
(08) 5626 400 / 044 5626 450
Verkkojulkaisu ja näköislehti 
www.rauhantervehdys.fi
Facebook
www.facebook.com/rauhantervehdys
tilaaminen ja osoitteenmuutokset 
Kustannus-Oy Kotimaan tilauspalvelut 
p. 020 7542 333, tilauspalvelut@kotimaa.fi 
tilaushinnat 
Seurakunnille 10,35 € + alv 10% / kotitalous, 
yksityistilaukset: 
1 vuosi 32 €, 6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %
Jakeluhuomautukset
Jos et ole saanut lehteä, tai se on tullut myöhässä, 
ota yhteyttä: jakelupalaute@kotimaa.fi.
Jos et halua ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja 
osoitteesi p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute.
ilmoitustilan myynti
Kustannus-Oy Kotimaa / Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen lehden 
ilmestymistä. 
ilmoitusten valmistus ja vastaanotto  
Kustannus-Oy Kotimaa / Lisbeth Sarkkinen 
p. 020 7542 273, faksi 020 7542 343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

Postia rauhan tervehdys, PL 102, 90101 Oulu |  toimitus@rauhantervehdys.fi

Mitä tarkoittavat sovitus ja lunastus?

Árpád Kovács, kaipasit 
”selittämistä” sovituk-
sen ja lunastuksen ter-
meistä (RT 18.7.2013).  

Kysymyksiisi kutoutuu muu-
toinkin kristinuskon päivittä-
misen probleema.

Olen kanssasi samaa mieltä 
hengellisen viitekehyksen mer-
kittävyydestä. Uskon kielioppi 
on sillä tavoin kokonaisuus, et-
tä modernisointi joiltakin osin 
kaataa koko systeemin. 

Perimmältään on kysymys 
siitä, lähestymmekö uskoa maa-
ilmansisäisestä, ihmiskeskeises-
tä eli antropologisesta suunnas-
ta vai uskommeko toisen, meis-
tä riippumattoman, jumalalli-
sen todellisuuden vaikuttavan 
maailmankaikkeuden kulkuun.

Antropologinen uskonnolli-
suus, joka on hyvin pitkälle ot-
tanut kristinuskossakin valta-
aseman, on jotain muuta kuin 
klassinen kristinusko. Voi ky-
syä, kuuluuko se uskon alaan 
lainkaan, vai onko se vain filo-
sofian ja psykologian muunnos. 

Välimuotoja esiintyy, mut-
ta ne kuulostavat väkinäisil-
tä, ikään kuin niihin olisi vain 
päälle liimattu nimilappu ”kris-
tinuskon tulkinta”.

Näiden asioiden kanssa on 
painittu kirkon alkuajoista läh-
tien: hakeako sivustatukea us-
kolle aikakauden filosofiasta vai 

sulkeako se pois? Kirkkoisät oli-
vat mestareita sovittamaan näi-
tä yhteen, mutta täysin aukotto-
masti kukaan ei ole onnistunut 
synteesin luomisessa. 

Jaakko Heinimäen puhet-
ta kuunnellessani jäin taas ky-
selemään, tarkoittiko hän vii-
saudella (logoksella) konkreet-
tisesti maailmaan lihaksi tul-
lutta Jumalan Poikaa Jeesusta 
Kristusta, vaiko jotain abstrak-
tia käsitettä. 

Käsitteillä voimme pelata, ja 
saada ne kuulostamaan kristin-
uskon kanssa yhteensopivilta. 
Opetuslasten kokemus oli kui-
tenkin konkreettinen: he näki-
vät omin silmin haudasta nous-
seen Kristuksen, joka saapui 
heidän luokseen suljettujen ovi-
en läpi, näyttäen naulanreikän-
sä ja kylkihaavansa. Tuomas oli-
si saanut tunnustella niitä, jos 
olisi halunnut. Toki Jeesus sit-
ten sanoi: Autuaita ne, jotka ei-
vät näe ja kuitenkin uskovat. 

Kristinusko on olemassa sik-
si, että täällä kuollaan, kuului 
tunnetun, edesmenneen suo-
malaisen teologin teesi. Ja näin-
hän on, että me emme abst-
raktisesti, käsitteellisesti kuo-
le, vaan aivan oikeasti! Konk-
reettiseen ongelmaan tarvitaan 
konkreettinen vastaus: kuole-
man voittaminen.

Todellisista synneistä tarvit-

semme todellisen anteeksian-
non. Sen Jeesus hankki meille 
Jumalan edessä kuolemallaan. 
Sitä tarkoittavat sovitus ja lu-
nastus. 

Uudet, nykyihmiselle sopi-
vammat sanat voidaan keksiä, 
kunhan sisältö pysyy samana. 
Kysyn vaan, kenellä luovuus ja 
viisaus riittää siihen.

Jumalan olemassaolo teolo-
giassa on aksiooma, lähtökoh-
ta josta ei voi tinkiä. Jos Jumala 
pudotetaan pois, perusteet us-
komiselta murtuvat.

Jumalaa ei voi myöskään kä-
sittää vain sisäisyytenä meis-
sä, kuten Paul Tillich antoi ym-
märtää, vaan Jumala on myös 
meidän ulkopuolellamme ja 
yläpuolellamme. Tajuntamme 
sammuessakin Jumala jatkaa 
vaikuttamistaan.

Fundamentalismissa on on-
gelmansa, ainakin äärilaidoil-
laan, mutta ymmärtääkseni se 
puhuu kristinuskosta sittenkin 
aidommalla tavalla kuin libe-
raaliteologia.

Teologiassa nöyrtyminen vie 
perille paremmin kuin suuri-
kaan viisaus, joka unohtuu it-
sensä varaan.    
 

JaRI lEHTO
Haapavesi

Kysy!

Miten kirkkoon tulisi pukeutua ?

Kesähelteillä pukeudutaan rennompiin ja niukempiin vaattei-
siin, mutta millaisissa vaatteissa on soveliasta mennä esimerkik-
si häihin tai konfirmaatiomessuun?

Suomen ev.lut. kirkon nettisivuilla todetaan, että häissä tilai-
suutta tulee kunnioittaa jumalanpalveluksena ja hihattoman me-
kon kanssa olisi hyvä käyttää jakkua. Konfirmaatioon sopivasta 
pukeutumisesta ei löydy ohjeita.

Millainen asu sopii kirkkoon?
– En tiedä onko tähän olemassa mitään virallista ohjetta, mut-

ta Käytöksen kultainen kirja on hyvä apu, jos on epävarma jos-
tain. Häissä kannattaa muistaa, ettei pidä viedä huomiota mor-
siamelta, sanoo päivystävä pastori Juha Sarkkinen Oulujoen seu-
rakunnasta.

– Joskus on ollut arkisempiakin häitä, joissa yhteisestä sopi-
muksesta kirkkoväki hääparia myöten on pukeutunut vähem-
män juhlallisesti. Parit voivat myös määritellä häihinsä jonkun 
teeman, jonka mukaisesti vieraidenkin toivotaan pukeutuvan.

Täytyykö olkapäät olla peitettyinä kirkossa?
– Itse en juuri kiinnitä huomiota siihen, miten kirkkoväki on 

pukeutunut. Tilannetajua kannattaa kuitenkin käyttää. Esimer-
kiksi liian avonainen kaula-aukko ei ehkä ole paras vaihtoehto, 
sillä ehtoollisella pappi näkee kaiken. Se on melko nolo tilanne, 
Sarkkinen toteaa.

KaTJa KIISKINEN

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 Kiiminki-päivillä
10. elokuuta. tule antamaan palautetta ja juttuvinkkejä. Vastaa samalla 

lukijakyselyyn. tapahtumapaikkana on Kiimingin urheilukentän parkkipaikka.

• 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

tuomiolla on paha olla

Se alkoi ihan viattomasta 
heitosta. Veli Stiven pii-
pahti tammikuun pakka-
silla hakemaan unohtu-

neen saunakassin ja sanoi: ”Pi-
täiskös kirkossa joskus tehdä jo-
tain repäisevää?” 

Innostuin saman tien ja ky-
selin, mitä miehellä oli mielessä. 
”Niin siis, pitäiskös seurakun-
talaisia oikeasti haastaa ajatte-
lemaan? Otetaan vielä Päivi ja 
Árpád mukaan, niin saadaan 
hommaan syvyyttä.” Paiskat-
tiin kättä päälle ja lyötiin agnos-
tikkoiltojen teemat kalenteriin. 

Puoli vuotta myöhemmin 
kirkon opinkappaleet saivat 
kunnon tuuletusta. Agnostik-
koilloissa uskallettiin kysellä ja 
kyseenalaistaa kirkon keskei-
simmät opinkappaleet. Ajatel-
tiin ääneen, laulettiin virsiä ja 
varottiin opettamasta ketään. 
Puhuttiin uskosta ja vihattiin 
uskottelun syntiä. 

Tuloksena oli keitos, josta 

vielä tänä kesänäkin olen saa-
nut puhua ventovieraiden kans-
sa kassajonossa ja terasseilla.

Kuka vielä väittää, etteivät 
perimmäiset kysymykset kiin-
nosta ihmisiä? Tietenkin kiin-
nostavat, koska ihmisrotuum-
me kuuluu luontainen kaipuu 
kohti näkymätöntä todellisuut-
ta, selittämätöntä pyhää. 

Ihmiset ovat vain kyllästy-
neet kirkon tapaan julistaa ja 
esittää yksisilmäisiä totuuksia. 
Kirkko väittää olevansa vuoro-
puhelun kirkko, vaikka saarnan 
jälkeen ei kommenteille ole kos-
kaan varattu aikaa. 

Tällä hetkellä odotan tuo-
miota. Tuomiokapituli antaa 
päätöksensä 14.8., jolloin ratke-
aa olenko syyllistynyt pappisys-
tävieni kanssa kirkon vastaiseen 
opetukseen. 

Jotenkin absurdia. Kirkos-
sa ei näytä olevan ongelmaa sii-
nä, ettei tee mitään. Ukkospil-
vet leijuvat vain niiden yllä, jot-

ka haluavat tuoda kirkon vuoro-
vaikutukseen jotain uutta.

Kirkko elää tällä hetkellä et-
sikkoaikaansa. Jos se ei ota va-
kavasti jäsentensä kysymyksiä ja 
palvelee vain pieneksi kutistu-
nutta uskovaisten joukkoa, sen 
loppu on käsillä. Kuten sun-
nuntain evankeliumiteksti sa-
noo: ”Sinuun ei jätetä kiveä ki-
ven päälle, koska et tajunnut et-
sikkoaikaasi.” 

Kirkkoa ei tänä päivänä tur-
mele kristinopin uudet tulkin-
nat tai homoavioliitot vaan sin-
nikäs takertuminen valtaan ja 
rahaan. 

Haluaisinkin tulevaisuudes-
sa nähdä armollisen kirkon, jo-
ka ei jakelisi enää oppituomioi-
ta, vaan puuttuisi yhteiskunnan 
ja kirkon piirissä tapahtuvaan 
vallan väärinkäyttöön, välinpi-
tämättömyyteen ja julmuuteen. 

MIKKO SalMI
toimituspäällikkö, pastori
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Paavi ei 
tuomitse 
homoja
Brasiliasta palaava paavi Fran-
ciscus avasi lentokoneessa toi-
mittajille näkemyksiään ho-
moseksuaalisuudesta. Paavi 
vahvisti katolisen kirkon kan-
nan, että homoseksuaaliset te-
ot ovat syntiä, mutta homosek-
suaalisuus ei.

– Jos ihminen on homo ja 
hän etsii Jumalaa, ja hänellä 
on hyvä tahto, niin kuka minä 
olen häntä tuomitsemaan, paa-
vi Fransiscus sanoi.

Paavi sanoi, että homot pi-
täisi hyväksyä yhteiskunnassa 
täysin, mutta "homoseksuaa-
lisuuden lobbaaminen" on hä-
nen mielestään arveluttavaa.

elämän-
katsomustieto 
valinnaiseksi?
Vapaa-ajattelijain liitto esittää 
kannanotossaan lukiokoulu-
tuksen tavoitteita ja tuntijakoa 
valmistelevalle työryhmälle, 
että elämänkatsomustieto tu-
lisi kaikille vapaasti valittavak-
si katsomusaineeksi, mikäli us-
konnon opetus jatkuu lukiossa.

Liiton mielestä uskonnon-
opetuksen pakollisuus kirk-
koon kuuluville rikkoo opis-
kelijoiden yhdenvertaisuutta. 
Erityisesti nykytilanteesta kär-
sivät liiton mielestä ne lukio-
laiset, joiden omaa ajattelua ja 
tarvetta elämänkatsomustieto 
vastaisi paremmin kuin pakol-
linen ”oman uskonnon” ope-
tus, mutta jotka alle 18-vuoti-
aina eivät ole oikeutettuja ero-
amaan kirkosta ilman molem-
pien huoltajien lupaa.

Kysely: pesäero 
konservatiiveihin
Ylen Porin SuomiAreenas-
sa pari viikkoa sitten tekemän 
kirkkokyselyyn vastanneiden 
enemmistön mukaan nykyti-
lanne on hyvä: kirkkoon mah-
tuu monia ääniä. Mutta lähes 
puolet vastaajista oli sitä miel-
tä, että kirkon tulisi tehdä pe-
säero konservatiivisiin ryh-
miin.

Vain pieni joukko oli sitä 
meiltä, että kirkon tulisi olla 
nykyistä perinteisempi esimer-
kiksi suhteessa homoseksuaa-
leihin ja naispappeuteen.

Maata kiertelemässä

Muslimienemmistöises-
sä Sudanissa vaino-
taan kristittyjä, vaik-
ka maan hallitus lupa-

si taata heidän uskonnollisen va-
pautensa, kun kristitty Etelä-Su-
dan itsenäistyi Sudanista vuon-
na 2011. 

Ennen valtion jakamista alu-
eet kävivät kaksi vuosikymmen-
tä kestäneen sisällissodan, joka 
päättyi vuonna 2005. Rauhan-
sopimus takasi kristitylle eteläl-
le kansanäänestyksen itsenäisyy-
destä. Kansa vastasi kyllä.

Pohjoisessa valtiossa, Sudanis-
sa, kristityillä ei mene hyvin. 
Maan pääkaupungissa Khartu-
missa on tuhottu ja suljettu kirk-
koja, kouluja ja orpokoteja.

Kristittyjen pidättämiset, van-
gitsemiset ja karkottamiset ovat 
lisääntyneet.  Kirkkojen yhtey-
dessä oleviin keskuksiin on teh-

Kristittyjen vaino yltyy Sudanissa
ty iskuja ja ulkomaalaisia lähetys-
työntekijöitä on potkaistu maas-
ta.

Sudanin presidentti Omar al-
Bashir lupasi valtion jakamisen 
jälkeen, että maahan laadittai-
siin islamilainen perustuslaki, 
jossa islam julistetaan virallisek-
si uskonnoksi.  Heinäkuun 7. päi-
vänä presidentti totesi, että perus-
tuslaista tulee roolimalli kaikille, 
jotka haluavat elää islamin oppi-
en mukaan kaikilla elämänsä osa-
alueilla.

Al-Bashir lupasi myös, että 
maan uskonnolliset johtajat osal-
listuvat perustuslain laatimiseen. 
Kristillisten kirkkojen edusta-
jat uskovat, että tämä ei toteu-
du. Vaikka nykyinen perustusla-
ki sallii muutkin uskonnot, halli-
tus ei käytännössä suvaitse kaik-
kia uskontoja.

Viime aikoina jotkut viran-

omaiset, poliitikot ja muslimi-
johtajat ovat antaneet lausuntoja, 
jotka viittaavat lisääntyvään su-
vaitsemattomuuteen.

Huhtikuussa ministeri Al-Fa-
tih Taj El-Sir sanoi, että halli-
tus ei enää salli uusien kirkko-
jen perustamista, koska kristitty-
jen toiminta on vähentynyt Ete-
lä-Sudanin itsenäistyttyä. Minis-
teri väitti, että kristityt ovat hy-
länneet kirkkojaan, koska suurin 
osa heistä on muuttanut etelään.

Khartumin katolisen arkki-
hiippakunnan avustava piispa 
Daniel Adwok myöntää, että osa 
kristityistä on muuttanut etelään. 
Hän kuitenkin huomauttaa, et-
tä kristittyjä on jäänyt asumaan 
maahan.

Moni pelkää, että hallitus yrit-
tää eliminoida kristinuskon sa-
malla kun se ottaa käyttöön isla-
milaisen lain. 

– Olemme yrittäneet keskus-
tella hallituksen kanssa, mutta se 
ei ole helppoa, sanoo pastori Ja-
mes Par Tap, joka edustaa pres-
byteeristä kirkkoa.

Pastori Barnaba Mathias su-
danilaisesta Kristuksen kirkosta 
sanoo, että kirkon vapautta kah-
lehditaan. Kokouksia ei esimer-
kiksi saa pitää julkisesti, sillä sitä 
pidetään rikoksena.

– Lapsemme eivät saa kouluis-
sa kristillistä opetusta, joten mei-
dän täytyy itse opettaa heitä itse. 

Mathias vaatii, että kansainvä-
linen kristillinen yhteisö puhuu 
vainottujen kirkkojen puolesta, 
jotta niille taattaisiin vapaus. Nyt 
kirkkojen jäsenet voivat vain ru-
koilla hallituksen valvoessa heitä.

PEKKa HElIN 

Lähde: Religion News Service

Muhoksen kirkkoa kannattaa 
esitellä
Muhoksen kirkko on 
Suomen vanhin lähes 
alkuperäisessä asussaan 
oleva puukirkko, joka 
on säännöllisessä, 
ympärivuotisessa 
käytössä.

Tyyliltään se on suorakai-
teen muotoinen pitkäkirk-
ko, niin sanottu tukipila-
rikirkko, jonka rakenta-

jana pidetään torninrakentaja-
Hannua.

Yhteiskuntatieteitä opiskeleva 
Liina Hauru on palkattu kesäk-
si esittelemään kirkkoa. Pyhättö 
toimii tiekirkkona.

Kirkko on valmistunut vii-
meistään 1634. Saarnatuoli edus-
taa kirkon sisustuksen vanhinta 
kerrosta. Sen rakensi puuseppä ja 
kuvanveistäjä Mikael Sigfridsson 
Balt 1600-luvun lopussa.

Kirkon ylpeyksiin kuuluvat 
myös tinasta valmistettu kaste-
vati vuodelta 1707 ja hiippakun-
nan komein virsitaulu, jonka lah-
joitti maaherra Abraham Stjern-
schantz vuoden 1828 tienoilla.

Venäläiset 
turmelivat
Kirkko on järjestyksessä kolmas 
Muhoksella. Venäläiset ilmeisesti 
polttivat kaksi ensimmäistä kirk-
koa. Ne sijaitsivat perimätiedon 
mukaan Kirkkosaaressa ja Kirk-
koniemellä.

Kolmatta suunniteltiin puret-
tavaksi, ainakin kahteen ottee-

seen. Kirkko oli välillä niin huo-
nossa kunnossa, että sen tilalle 
kaavailtiin uutta. Onneksi hullu-
tukselta vältyttiin.

Isonvihan aikana 1700-luvun 
alussa venäläiset runtelivat kirk-
koa.  Maan tasalle he eivät raken-
nusta sentään saaneet.

Maalauksia tuhoutui
1839 remontissa
Kirkko pantiin remonttiin vuon-
na 1762 kirkonrakentaja Mat-
ti Hongan johdolla. Seuraavalla 
vuosikymmenellä se koristettiin 
maalauksin.

Hauru kertoo, että kirkon sei-
nät aiottiin valkaista ja maalaus-
tarvikkeetkin oli hankittu. Ura-
kan toteutti siihen tarjoutunut 
Emanuel Granberg, joka pyy-
si työstä 300 taalaria. Granberg 

sai urakan luvattuaan, että maa-
laa samaan hintaan myös penkit 
ja ikkunanpuitteet.

Granberg myös maalasi kirkon 
seinille maalauksia, joista osa tu-
houtui vuoden 1839 remontin yh-
teydessä. Jäljelle jäivät sakariston 
seinillä ja lehterin kaiteella olevat 
maalaukset sekä alttaritaulu.

Lehterikaiteeseen Granberg 
maalasi profeettojen rintakuvia. 
Pikkuruisessa sakastissa kuva-
taan muun muassa Jeesusta Em-
mauksen tiellä. Sakastin ikkunal-
la on kalterit, sillä siellä säilytet-
tiin rahaa.

Granbergin käsialaa on myös 
alttaritaulu Mooses ja vaskikäär-
me, jonka aihe on Vanhasta testa-
mentista.  Jumala rankaisi israeli-
laisia lähettämällä myrkkykäär-
meitä, mutta ei antanut kaikki-

en pureman saaneiden menehtyä 
vaan käski Mooseksen tehdä vas-
kikäärmeen, jota katsomalla sel-
visi hengissä.

Kirkon oikealla seinällä on 
Jaakob Wallinin vuona 1837 
maalama Ristiltäotto. Useat kir-
kon lampeteista on saatu lahjoi-
tuksina seurakuntalaisilta, van-
himmat ovat peräisin 1700-luvun 
alkupuolelta. 

Kirkko sai vuosina 1872–1873 
uuden sisäkaton, joka suippeni 
ylöspäin, goottilaisen kaaren ta-
voittelevaksi katoksi. Kirkon tor-
ni sai tuolloin nykyisen muo-
tonsa. Uusin kunnostus tehtiin 
1980-luvun alussa, jolloin kirkko 
maalattiin sisältä ja ulkoa.

PEKKa HElIN

Pe k ka H e l i n

Sakaristossa tutusttiin Emanuel Granbergin maalauksiin. Kuvassa Jeesus Emmauksen tiellä ja Jeesus Martan ja Marian kodissa.
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Oulun seudun XVI musiikkijuhlat - chamber music festival

1.-6.8.2013
OULU - OULUNSALO - LIMINKA - HAILUOTO - LUMIJOKI - YLI-II

vuoden kuvataiteilija 
Mari Hokkanen

Lso:n konserttimestari  Gordan Nikolic
kontratenori  Maarten Engeltjes

pianisti  Raphaël Drouin
tähtitanssija Minna Tervamäki

kitaristi Ismo Eskelinen
Jousia Ensemble

taiteellinen johtaja, mezzosopraano Virpi Räisänen

perjantai 2.8.2013
Kakarat ja kerubit
klo 18.00 Oulun Tuomiokirkko - Liput 19/14 €

lauantai 3.8.2013
Helmiä taivaalla 
Hailuodon kirkko, Hailuoto - liput 19/14 €

sunnuntai 4.8.2013
Jumalaiset leikit 
klo 18.00 Lumijoen kirkko, Lumijoki - liput 19/14 €

Konsertti-isäntänä:

Konsertti-isäntänä:

Hautauspalveluja

Palveluja tarjotaan

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKAPERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLELLELLE

Juho Allaa--Ahho 188744-119999

5544

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

 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

Hautauspalvelu
sotaniemi

Pakkahuoneenkatu 5, 90100 oulu
P. 044 342 0341 (24h)

kirkkotie 1, haukiPudas
P. 08 547 17 50

www.sotaniemi.fi

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

• Su 4.8. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Raino Ojala
• Ti 6.8. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 11.8. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Juha Hilli
• Ti 13.8. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Muut seurakunnat

To 1.8. klo 19 Rukousilta, Mika Martinmäki. 
Su 4.8. klo 11 Ehtoolliskirkko, Petri Mettovaara, 
Martti Väyrynen. Ke 7.8. klo 18 Nuortenilta. 

To 8.8. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Eija Soini. Su 11.8. klo 11 Aamu-
kirkko, Risto Wotschke. Ke 14.8. klo 18 Nuortenilta.  www.oulu.svk.fi  
Tervetuloa!

Su 4.8. Laulelemme ulkona, osaston vieressä klo 10.30.
Jumalanpalvelus klo 11.00.

OLET TERVETULLUT SYDÄMELLISESTI !

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 3.8. klo 10-16 PIHAMARKKINAT LÄHETYS-
KIRPPUTORILLA (sateen sattuessa sisätiloissa). 
Vaatetta arkeen ja juhlaan. Ongintaa, arpajaiset. 
Lähetyskahvio ja kirjakauppa avoinna. Su 4.8. 
klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Hannu Orava, 
Yrjö Kemppainen, Suoma Levy ja Ulla Rasinkan-

gas. Ke 7.8. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Aila Pyörälä, 
Päivi Lotvonen. Toppila-Centerin telttakokoukset Muhoksella pe 9.8. klo 19 ja 
la 10.8. klo 14 ja klo 17. Voimatie 42, Pälli. Su 11.8. klo 11 Jumalanpalvelus, 
lasten siunaaminen koulutielle, Raili Harjula, Katja Castillo, Ahti Kurki. Su 11.8. 
klo 17 International Service at Toppila-Center, Paakakatu 2. Ke 14.8. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta, Ritva Himanka, Pasi Markkanen, Tapio Askeli. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 4.8. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS
Ma 5.8. klo 12.00 RUKOUSHETKI

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva

020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi 

Maakirkossa
tuoksuu nuotio

Pappi lukee synninpäästöä 
seurakunnalle. Muutaman 
pienemmän seurakuntalai-
sen päät kääntyvät ja alkaa 

kuulua kuiske. ”Kissa! Missä? Ka-
to, tuolla se menee!” Lapset juok-
sevat katsomaan kissaa, pappi jat-
kaa rauhassa puhettaan. Ulkoil-
massa lasten touhuaminen ei häi-
ritse ketään.

Kissa ilmeisesti livahti tiehen-
sä, sillä lapset istuvat taas pian nä-
tisti penkillä, kuunnellen kantto-
rin kantavaa laulua.

Tilaisuus on nimeltään maa-
kirkko. Se on jumalanpalvelus, 
joka tuodaan kylän keskelle pel-
lolle. Tilaisuus pidetään ulkoil-
massa. Paikalle on saapunut pap-
pi, kanttori ja diakoniatyöntekijä. 
Seurakunta tarjoaa myös kahvia, 
pullaa ja makkaraa jumalanpal-
veluksen jälkeen.

– Maakirkon tarkoituksena on 
tulla sinne, missä ihmiset ovat. 
Monet vierastavat kirkkoraken-
nusta. Täällä on paljon sellaista 
väkeä, jota ei kirkossa kovin usein 
näe, jumalanpalveluksen pitänyt 

pastori Jari Flink kertoo.
Haukiputaan Kalimeenkylälle 

maakirkko merkitsee myös kylä-
läisiä yhdistävää kokemusta. 

Kaisu Luokkanen ja Liisa 
Jämsä lähtivät innokkaina mu-
kaan, kun seurakunnasta ehdo-
tettiin jumalanpalveluksen tuo-
mista kyläläisten keskelle. He 
auttoivat pystyttämään nuotio-

paikan, penkit ja alttarin äitinsä 
pellolle.

Heinäkuisena keskiviikkoilta-
na sää suosii, eikä hyttysiäkään 
juuri ole. Väkeä on tullut mukaan 
myös muilta kyliltä.

Papin lausumien päätössano-
jen jälkeen nuoriso kaivaa esil-
le vaahtokarkit ja alkaa paahtaa 
niitä nuotiossa. Grillissä tirisevät 

Liisa Jämsä nauttii kesäillasta lastenlastensa Aava, Uula, Nuutti ja Neela Jämsän 
kanssa.
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Sinappia

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

Konservatiivien
ja liberaalien 
ikuinen taisto

Liberaali: touhottaja, joka hurahtaa aina uuteen 
ja älyttömään. Ostaa kaikkea mikä on erikois-
ta ja uutukaisuudessaan tyhjänpäiväistä. Käyt-
tää lasittomia rillejä, jos se on trendikästä. Kul-

kee vaikka takapuoli paljaana, jos luulee, että se on 
viimeistä huutoa. Mihin liberaalia tarvitaan?

Konservatiivi: haikailee menneiden aikojen lois-
toa, jota ei ole koskaan ollutkaan. Vastustaa kaik-
kea uutta paitsi Uutta testamenttia. Asustaa men-
neiden majalla ja kuivattaa talvisärpimiksi laihaa 
turskaa. Jonottaa tuntikausia jäätelökioskilla, vaik-
ka jäätelö loppui talven tultua. Mihin konservatii-
via tarvitaan?

Jos maailmassa olisi vain liberaaleja, syöksyisim-
me päätä pahkaa vouhotuksesta toiseen. Elämä hy-
perryttäisi, jatkuvuus kärsisi, perinteet eivät kantai-
si kansakuntia, vanhasta ei opittaisi.  Kovin häily-
vää olisi menomme.

Liberaali yhteiskunta kaahaisi vasenta kaistaa 
kaasu kiinni hirttäneenä.  Räjäyttäisimme lopulta 
itsemme ilmaan. Näin minä uskon. Usko sinäkin.

Laissez-faire, antaa mennä vaan. Se on liberaa-
lin motto.

Jos maailmassa olisi vain konservatiiveja, emme 
olisi päässeet puusta pitkään. Emme tuntisi tulta ja 
kirjoitustaitoa, ja jos joku ne keksisi, turhakkeet in-
novaatiot kiellettäisiin. Ilman silmälaseja tipahtai-
simme kielekkeeltä leijonan suuhun.

Konservatiivinen yhteiskunta ei kaahaisi vasen-
ta kaistaa, koska kaistoja ei tunnettaisi. Älä uskal-
la, älä kokeile, sillä Jumala kostaa keekoilijoille. Ai-
van varmasti.

Miten maailmassa voi olla näin erilaisia ryhmiä? 
Onko tässä mitään järkeä? On.

Jumala loi liberaalin ja konservatiivin.  Molem-
pia tarvitaan, vaikka se vastapuolta hämmästyttää-
kin.  Kaikkivaltiaan hienossa suunnitelmassa libe-
raalit ja konservatiivit täydentävät toisiaan. Olen 
ihan itse kehittänyt tämän hienon teorian, joten 
kerron siitä lisää.

Liberaalit vievät yhteiskuntaa eteenpäin ja ovat 
tulevaisuus. Konservatiivit ampuvat pahimmat hul-
lutukset alas ja hidastavat liberaalien aikeita, jotta ei 
edettäisi liian nopeasti.

Konservatiivit säilyttävät vanhoja hienoja perin-
teitä, joista ei ole mitään mieltä luopua. Konserva-
tiiviset yhteiskunnat ovat turvallisia. Vaikka meno 
ei ole hurjaa, se on tasaista.

Liberaalit! Konservatiivit! Sietäkää vastapuolta, 
sillä teillä molemmilla on Jumalan antama man-
daatti. Sanoohan sen järkikin.

PEKKa HElIN

  

Tunnista tiekirkko

tunnistitko viime numerossa esitellyt alttaritaulut?

Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakunnissa on tä-
nä kesänä toiminut yhdeksän tiekirkkoa: Lumijoen 
ja Muhoksen kirkot, Oulussa Haukiputaan, Oulun-
salon ja Kiimingin kirkot sekä Oulun tuomiokirk-

ko, Siikalatvalla Piippolan, Pulkkilan sekä Rantsi-
lan kirkot.

Rauhan Tervehdys on kesän mittaan esitellyt näi-
den kirkkojen alttaritaulut. Tässä niistä viimeinen:

HaUKiPUdaS. 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.

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

Vuonna 1761 vihityn kirkon alttariseinää koristaa Mikael Toppeliuksen triptyykki. Ei ole varmaa, milloin Toppelius on nämä kuvat 
maalannut. Mahdolliset ajankohdat sijoittuvat vuosien 1769 ja 1780 välille. Maalaukset on restauroitu 1970-luvulla osana kirkon 
korjaustöitä.

San
n

a K
ro

o
k

kirkkokahvimakkarat.
14-vuotias Anni Taskila on 

odottanut maakirkkoa innok-
kaasti.

– Täällä kylällä ei koskaan ta-
pahdu mitään, hän selittää.

Taskilalle tärkeintä illassa on 
kavereiden kanssa oleminen. Sa-
moin kokevat monet muutkin 
osallistujat.

– Tällaiset tilaisuudet virkistä-
vät kyläläisiä, Luokkanen pohtii.

– Onhan jumalanpalvelus juh-
lallisempi tilaisuus kuin pelkkä 
makkaranpaistoilta, Jämsä lisää.

Flink tietää, että maakirkot 
ovat vanha idea, joita järjestetään 
monella paikkakunnalla. Idean 
toi Haukiputaalle kirkkoherra 
Jaakko Kaltakari. 

Juuri Kalimeenkylälle maa-
kirkko oli kuitenkin uusi koke-
mus.

Kaikki vaikuttavat olevan yhtä 
mieltä siitä, että jumalanpalvelus 
on tervetullut kylän pellolle ensi 
vuonnakin.

KaISa aNTTIla

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

Diakoniatyöntekijä Johanna Kerola ja pastori Jari Flink toivottavat kirkkoväen tervetulleeksi.
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tervetuloa Limingan kirkonmäelle
Seurakunta tarjoaa paikan kokea yhteisöllisyyttä

Limingan seurakunta kut-
suu kuntalaisia kirkonmä-
elle syyskuun ensimmäise-
nä päivänä.

Seurakunnan työntekijät jal-
kautuvat Kirkonmäellä-tapahtu-
man merkeissä nyt toista kertaa.

Tapahtuma alkaa koko per-
heen messulla kello 12. Erilaisia 
tapahtumia kirkonmäellä järjes-
tetään kello 13–15.

Lähetystyö tarjoaa kahvia ja 
pullaa. Kirkkoherra Ilkka Torn-
berg paistaa makkaraa. 

– Kellotapuliin saa kiivetä ja 
kanttori on luvannut, että urku-
ja saa kokeilla soittaa, listaa dia-
koniatyöntekijä Marika Kamps.

Lisäksi kirkon pienessä sivu-
huoneessa on mahdollista tut-
kia vanhoja Limingan kirkon ja 
seurakunnan historiaan liittyviä 
esineitä Hannu Luukisen esitte-
lemänä.

Pihamaalla nuorisotyö järjes-
tää tietoiskuja ja rastireitin, jon-
ka aikana käväistään muun mu-
assa kirkon kivijalassa.

Lapsityö laulattaa ja leikittää, 
diakoniatyö pitää pisteellään ve-
sipajatsoa Kirkon ulkomaanavun 
hyväksi.

Lisäksi partiotyö houkuttelee 
nuotiolle vaahtokarkkien pais-
toon sekä pienten kädentaitoteh-
tävien pariin.

Seurakunta haluaa 
osaksi arkea
Seurakunta haluaa olla osaltaan 
tarjoamassa paikan kokea yhtei-
söllisyyttä.

Limingassa kontakteja kaipaa-
vat muun muassa muualta muut-
tavat, joilla suku on ehkä kauka-
na eikä uudella paikkakunnalla 
ole vielä ehtinyt muodostua tut-
tavuuksia.

Kirkonmäellä-tapahtumas-
sa halutaan tehdä tutuksi seura-
kunnan työntekijöitä ja toimin-
tamuotoja 

– Seurakunta haluaa olla osa 
ihmisten arkea, Marika Kamps 
tiivistää.

Seurakunta haluaa myös kuul-
la, minkälaista toimintaa asuk-
kaat siltä toivovat.

– Turhaan me sellaista teem-
me, joka ei kiinnosta ketään. Mei-
däthän on palkattu palvelemaan 
paitsi Jumalaa, myös seurakun-
nan jäseniä.

Seurakunta toivottaa seura-

kuntalaiset tervetulleiksi ideoi-
maan ja toteuttamaan tapahtu-
mia:

– Meillä itse kullakin on Juma-
lalta saatuja lahjoja: kuka laulaa, 
kuka soittaa, kuka kirjoittaa… 
Näitä lahjoja voi jakaa muiden-
kin iloksi tuomalla osaamisensa 
jumalanpalvelukseen tai muuhun 
seurakunnan tilaisuuteen.

Kamps haluaa madaltaa kyn-
nystä tulla mukaan seurakunnan 
vapaaehtoistyöhön.

– Osallistuakseen ei tarvitse 
olla yltiöhengellinen. Kenenkään 
uskon määrää ei mittailla, Kamps 
tähdentää. 

Seurakuntalaisten
toiveita kuunnellaan

Osallistumisen tasoja on mo-
nenlaisia. Seurakunnan työnteki-
jät kertovat niistä mielellään lisää.

Limingan seurakunta on vii-
me aikoina satsannut vapaaeh-
toistyön koordinointiin. 

Nettiin on tulossa kartoitus, 
jossa kysellään, miten seurakun-
talaiset olisivat halukkaita ole-
maan mukana. Paperilomake on 
jo olemassa ja sellaisen voi Kamp-
sin mukaan täyttää vaikka Kir-

konmäellä-tapahtumassa.
– Seurakunta haluaa kuulla ja 

toteuttaa seurakuntalaisten toi-
veita. Tämä on vuoropuhelua: 
voimme palvella paremmin, kun 
tiedämme mitä ihmiset haluavat. 
Seurakuntahan ei ole sen työnte-
kijät vaan seurakunta ovat ihmi-
set: sinä, minä, me kaikki.

Välitetään
kanssaihmisistämme
Diakoniatyö ei Marika Kampsin 
mielestä ole mitään ”korkeampaa 
matematiikkaa”. Se voi olla vaik-
ka pysähtymistä kesken kauppa-
reissun juttelemaan jollekulle.

– Diakoniatyöntekijä on hen-
gellinen kanssamatkustaja, 
Kamps kuvailee.

– Mutta muutkin kuin kirkon 
virkaan vihityt diakoniatyönteki-
jät voivat tarvittaessa kysyä kans-
saihmiseltä: voinko auttaa, tar-
vitsetko apua. Tai tarttua tilan-
teeseen, jos havaitsee vaikkapa 
nuoria hölmöilemässä.  

– Yhteisöllisyyteen kuuluu aja-
tus ”Minä asun tällä paikkakun-
nalla ja haluan huolehtia myös 
muista”.

Kamps on tehnyt ennen Li-

minkaan tuloaan diakoniatyötä 
Oulussa.

– Kaupungissa diakoniatyö on 
paljon haastavampaa, kun väkeä 
on enemmän. Limingassa liik-
kuessa tutustuu ihmisiin välittö-
mämmin. Kerrankin Tupoksen 
Salessa eräs rouva huikkasi: ”Mi-
tä teillä syödään tänään?”

– Kylillä liikkuessani kyselen ja 
juttelen. En ole kokenut, että ku-
kaan pitäisi juttusille ryhtymistä 
kyyläämisenä.

Limingassa toimii toista sataa 
yhdistystä ja järjestöä. Kamps toi-
voo, että joskus saataisiin järjes-
tettyä vapaaehtoistyön tapahtu-
ma, jossa olisivat mukana kaik-
ki paikkakunnan vapaaehtoistoi-
mijat.

Ennen sen toteutumista seura-
kunta on mukana ainakin syys-
kuisilla Limingan hyvinvointi-
messuilla.

– Hengellinen hyvinvointi jos 
mikä on hyvinvointia.

MINNa KOlISTaJa

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

Limingan seurakunta kutsuu kuntalaisia kirkonmäelle syyskuun ensimmäisenä päivänä. Kirkonmäellä tehdään seurakunnan toimintaa tutuksi nyt toista kertaa, sanovat lastenohjaaja Tytti Puranen sekä 
diakoniatyöntekijät Ritva Sassali ja Marika Kamps.
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Kirkko on kaikille, lapsillekin

Paikallislehtien mielipide-
kirjoituksissa ja kaupunki-
lehtien tekstiviestipalaut-
teissa näkee usein kirjoi-

tuksia, joissa paheksutaan lasten 
osallistumista kirkossa tapahtu-
viin tilaisuuksiin.

Milloin pienen kirkossakävi-
jän kengät kopisevat liikaa, mil-
loin vauva parkuu liian lujaa.

Limingan seurakunnan dia-
koniatyöntekijät Marika Kamps 
ja Ritva Sassali rohkaisevat ihmi-
siä tulemaan lasten kanssa kirk-
koon:

– Jos lasta ei voi tuoda kirk-

koon, niin kuinka he voivat kas-
vaa kirkossa kävijöiksi?

– Kirkot kiinnostavat lapsia. 
Kerrankin yksi lapsi halusi tietää, 
kuka on piirtänyt kirkon seiniin 
– muistissa kun oli äidin kielto, 
että seiniin ei saa piirtää, Kamps 
hymyilee.

Jos pieni kirkkovieras ei jaksa 
olla hiljaa tai istua paikoillaan ko-
ko kirkonmenojen ajan, aikuinen 
voi käväistä lapsen kanssa ulkona.

Lisäksi Limingan kirkon sivu-
huoneessa on lastenhoitohuone, 
jossa voi lähteä käymään vaikka 
kesken jumalanpalveluksen.

Seurakunta tukee
perheitä arjessa
Liminkalaisista noin 
35 prosenttia on alle 
15-vuotiaita. Mahdollista 
asiakaskuntaa 
seurakunnan perhetyölle 
siis riittää.

Limingan kunta on keikku-
nut useana vuonna maan 
nopeimmin väkilukuaan 
kasvattavien kuntien tilas-

ton kärkisijoilla. Liminkalaisia on 
pian kymmenen tuhatta. Tupok-
seen rakennetaan parhaillaankin 
uutta päiväkotia. 

Ritva Sassali näkee kasvu-
vauhdin työssään: hän on Limin-
gan seurakunnan diakoniatyön-
tekijä, jonka työn yksi painopis-
teistä on kehittää perhetyötä en-
nen kaikkea Tupoksen alueella 
seurakunnan eri työmuotojen ja 
muiden toimijoiden kanssa.

Perhetyöllä vahvistetaan per-
heiden jaksamista ja yhteyttä seu-
rakuntaan.

– Seurakunta haluaa elää mu-
kana ihmisten arjessa ja tukea 
perheitä. 

– Kummi tukee lapsen kris-
tillistä kasvatusta.  Seurakunnan 
perhetyö voi olla perheelle kuin 
kummi ja tukea perhettä arjen 
jaksamisessa, Sassali vertaa.

Kerhosta uusia 
lapsiperhetuttavuuksia
Uudelle paikkakunnalle muut-
tavalla voi olla aluksi juureton 
olo: oma suku asuu ehkä kauka-
na, tuttavuuksia ei vielä ole ehti-
nyt syntyä eikä oikein tiedetä, mi-
tä kautta voisi kohdata muita sa-
massa elämäntilanteessa olevia 
lapsiperheitä.

– Tällainen paikka voi olla esi-
merkiksi seurakunnan kerho, 
Sassali vinkkaa.

Seurakunnan järjestämiä per-

hekerhoja toimii jo seurakunta-
talossa Limingan keskustassa se-
kä Tupoksessa. Siellä paikkana 
on kunnan ja seurakunnan yh-
teistyönä syntynyt toimintakes-
kus Vanamo.

Kesäisin kohtauspaikkaa et-
siviä palvelee esimerkiksi Vana-
mossa toimiva seurakunnan ke-
säkahvila äideille ja lapsille. 

Keskiviikkoisin lapsille on oh-
jelmaa pariksi tunniksi ja äidit 
saavat sen aikaa jutella ja tutus-
tua keskenään.

Tällaista matalan kynnyksen 
toimintaa ihmiset Sassalin mu-
kaan odottavatkin.

Syksyllä alkaa esikkoryhmä, 
joka on tarkoitettu ensimmäi-
sen lapsensa saaneille. Esikko-
ryhmän kokoontumisista tiedo-
tetaan neuvolasta lähtevällä kir-
jeellä, mukaan mahtuu kymme-
nen perhettä.

Perhetyötä ennakkoon
ja hädän tullen
Seurakunnan diakoniatyönteki-
jät tekevät tarvittaessa myös koti-
käyntejä, jos perheestä päin pyy-
detään.

– Usein silloin perheellä on jo 
jonkinlainen henkinen tai talou-
dellinen hätä.

Seurakunnan perhetyö pitää 
Sassalin mielestä käsittää myös 
laajemmin.

–Perhetyö voi olla juuri sellais-
ta ennaltaehkäisevää toimintaa, 
joka tutustuttaa perheitä toisiin-
sa ja auttaa kokemaan jonkinlais-
ta yhteisöllisyyttä. Toimintaa, jo-
ka auttaisi tuntemaan, että tämä 
on nyt meidän kotimme ja tänne 
me voisimme juurtua.

Kesäkuussa Limingan seura-
kunnassa aloittanut Sassali on 
työskennellyt aiemmin Sodan-
kylän ja Pattijoen seurakunnissa.

Sodankylässä on kehitteillä 
Kylätalo- hanke: Kylätalon kotisi-
vun linkkien kautta ihmiset löy-
täisivät seurakunnan, kunnan, 
harrastusjärjestöjen sekä muiden 
yhdistysten yhteystiedot ja tar-
jonnan.

Lisäksi kuntalaisten kokoon-
tumistilaksi on tarkoitus saada 
aivan oikea kylätalo, vanha kou-
lu.

Jotakin samantapaista Sassali 
toivoisi Liminkaankin. 

– Täälläkin eri toimijat olisi 
hyvä saada saman pöydän ääreen 
listaamaan, mitä kaikkea kunta-
laisille on tarjolla. Tietoa tarjon-
nasta on nytkin, mutta se on kai-
vettava netistä pala kerrallaan.

– Eri toimijat voisivat lisäksi 
yhdistää voimavaransa ja järjes-
tää lapsiperheille toimintapäivän 
vaikka pari kertaa vuodessa, Sas-
sali haaveilee.

Kerro rohkeasti, 
mitä toivoisit
Liminkalaisia Sassali kannustaa 
tarjoamaan ideoitaan ja kerto-
maan toiveitaan. 

– Soita, laita sähköpostia, 
poikkea. Seurakunnan ei ole jär-
kevää tehdä sellaista, mitä luu-
lemme ihmisten haluavan vaan 
sellaista, mitä tiedämme heidän 
haluavan.

Pattijoella töissä ollessaan Sas-
saliin otti yhteyttä eläkkeellä ole-
va ihminen, joka tarjoutui luke-
maan satuja lapsille.

– Hänelle löydettiin paikka 
päiväkotimummona. Tällaisia 
varamummoja ja -pappoja olisi 
mukava löytää myös seurakun-
nan kerhoihin.

Osa ihmisistä karttaa seura-
kunnan järjestämiä tapahtumia, 
koska kuvittelee sisällön päälle-
käyvän uskonnolliseksi. Sassalin 
mielestä pelko on turha.

– Hengellisyys on kuin hengit-
tämistä: sitä ei aina edes ajattele. 
Hengellisyys voi ilmetä hyvinkin 
pienesti, vaikkapa ruokarukouk-
sena ennen ateriointia. 

– Itse koen, että Jeesus kulki 
ihmisten vierellä, ihmisten arjes-
sa. Seurakunnalla on tarjolla hy-
vin elämänmakuinen ruisleipä.

MINNa KOlISTaJa

Seurakunnan 
perhetyö voi olla 
perheelle kuin 
kummi ja tukea 
perhettä arjen 
jaksamisessa.

Ritva Sassali

Seurakunnan perheille järjestämät tilaisuudet ovat keino tutustua uuden 
kotipaikkakunnan samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin, vinkkaa Limingan 
seurakunnan diakoniatyöntekijä Ritva Sassali.

Limingan Kirkonmäellä-tapahtumassa sunnuntaina 1. syyskuuta voi tutustua myös 
vanhoihin  esineisiin. Esillä on muun muassa tämä ehtoollismaljan kuljetuskotelo.

Pieni kirkossakävijä keksii itselleen puuhaa, jos istuminen käy liian pitkäksi. Limingan 
kirkossa on lapsiperheitä varten myös lastenhoitohuone.

K i r s i  J u nn o na h o
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Ilm. 3: 1-6
»Sardeksen seurakunnan enkelille kirjoita:
    Näin sanoo hän, jolla on Jumalan 
seitsemän henkeä ja seitsemän tähteä:
    Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien 
kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää ja 
vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, 
mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen havainnut, 
että tekosi eivät täytä minun Jumalani 
vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan 
ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee 
parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin 
varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista.
    Muutamia sinulla sentään on Sardeksessa, 
jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. 
He saavat käyskennellä minun seurassani 
valkeissa vaatteissa; he ovat sen arvoisia. 
Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, 
enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän 
kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni 
Isäni ja hänen enkeliensä edessä.
    Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki 
sanoo seurakunnille.»

Luuk. 19: 41-48
Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki 
kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden 
ja sanoi: »Kunpa sinäkin tänä päivänä 
ymmärtäisit, missä turvasi on! Mutta nyt 
se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet 
näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat 
ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät 
kimppuusi joka puolelta. He murskaavat 
maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. 
Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et 
tajunnut etsikkoaikaasi.»
    Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos 
niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän sanoi 
heille: »On kirjoitettu: ’Minun huoneeni on 
oleva rukouksen huone.’ Mutta te olette 
tehneet siitä rosvojen luolan.»
    Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. 
Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan 
johtomiehet miettivät, miten raivaisivat 
hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan 
keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa 
oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä 
kuuntelemassa häntä.

Rippikouluikäisenä kaikkein pelottavimpia sanoja oli ”etsikkoaika”.
”Tuomionpäivä” ei kaikessa ankaruudessaankaan päässyt edes lähelle, ”tuomiosunnun-
taista” puhumattakaan.

Etsikkoaika-sana oli tuolloin jotenkin ultrasyyllistävä. Ihan kuin se olisi sanonut: ”Jos 
nyt et tee parannusta – jos nyt kuulet Jumalan kutsun, etkä siltikään käänny, niin ikinä et 
enää saa toista mahdollisuutta.” Jos nyt sössit tämän, saat kaiken toivon heittää. Oma vika.

Entä, jos vain jostakin syystä en huomaa, vaikka vain ihan vahingossa, enkä ollenkaan 
tahallani, sitä Jumalan erityistä puhuttelua, jonka Hän minuun sillä yhdellä ainoalla ja 
ainutkertaisella hetkellä kohdistaa? 
Tai entä, jos en ikinä ole kuullut Jumalan puhuttelua tai jos minulla ei ole yhtäkään koke-
musta Jumalan läsnäolosta? Jättäisikö Jumala minut siltikin taivasten valtakunnasta ulos, 
pelkästään oman ymmärtämättömyyteni vuoksi?

Tietenkin kyse oli vain rippikouluikäisen mielikuvista, ilman mitään todellisuuspohjaa.
Vuosien päästä tähän asiaan tuli uusia näkökulmia. Yksi niistä liittyy Psalmiin 81: ”Minä 
olen Herra, sinun Jumalasi. Minä johdatin sinut pois Egyptin maasta. Avaa suusi, niin 
minä annan mitä tarvitset.”

Jumala on Jumala koko ajan, aina Egyptistä asti. On ollut ja on aina tästä eteenkinpäin. 
Ja jos nyt kuvitellaan, että Hän on kiinnostunut olemaan yhteydessä jokaiseen ihmiseen, 
niin eikö Hän pitkämielisyydessään ja ihmisrakkaudessaan myös olisi kärsivällinen odot-
tamaan ja antamaan uusia tilaisuuksia? Ja puhuttelemaan ja kutsumaan aina uudelleen ja 
uudelleen? Erityisinäkin aikoina ja erityisilläkin tavoilla?

TaPIO KOIVu
Kirjoittaja on pastori, joka toimii nuorten starttivalmentajana Helsingin Diakonissalaitoksella

Sanan aika

Etsikkoaika ahdistaa

Sunnuntai 4.8.2013
Psalmi: Ps. 81: 9-17 
1. lukukappale: Jer. 18:1-10 
2. lukukappale: Ilm. 3:1-6 
Evankeliumi: Luuk. 19:41-48 
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Ohjelmatiedot ja jutut: www.ou-
lunseurakunnat.fi/radio.
Su 4.8. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lu. Uusinta.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Kello 10 messu Kiimingin kirkosta.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmassa 
vieraana Pertti af Hällström. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa toimittaja Iita Pirttikoski 
käy hautausmaakierroksella.
Su 11.8. klo 8.45. Radiopyhäkoulu. 
Uusinta. Valtakunnallinen lähetys.
Aluelähetys klo 9.55–12:

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Kello 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Messun toimittaa Mari 
Flink. Kanttorina Henna-Mari Si-
vula ja urkurina Péter Marosvári.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmassa 
vieraana Pertti af Hällström. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelma.
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset ma–to kello 
16.20.
Pe 2.8. klo 14.40 Päivän valinnas-
sa toimittaja Iita Pirttikoski käy
hautausmaakierroksella.
Ke 7.8. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Rauhan Sana on ajatte-
lultaan varsin jakautunut. Toi-

saalta Rauhan Sanassa erimieli-
syydet eivät ole johtaneet herätys-
liikkeen hajoamiseen. Kiiminki-
läiselle Risto Ainalille sekä herä-
tysliike että kirkko ovat rakkai-
ta ja antavat tuen elämään. Uu-
sinta. MP
Pe 9.8. klo 14.40 Päivän valinnas-
sa aiheena kahdeksatta kertaa jär-
jestettävä yhteiskristillinen To-
tuus-tapahtuma.
Ke 14.8. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään. 1900-luvun alussa Ur-
mo Muroman ja muiden taitavien 
puhujien työ synnytti Suomessa 
herätyksen aaltoja. Viidesläisyy-
destä kertoo Kirkon tutkimus-
keskuksen vt. johtaja Hanna Sa-
lomäki. Uusinta. MP

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 4.8. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu. Uusinta.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.
Su 11.8. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Suora nettilähetys Oulun 
tuomiokirkosta osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 4.8. klo 10 konfirmaatiomessu.
Su 11.8. klo 10 messu.

Radio YlE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 4.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Muuramen kirkosta.
Klo 18 Evankelisen lähetysyhdistyk-
sen kesäjuhlamessu Kouvolan
Keskuskirkosta (Nauhoitettu 15.6.).
Su 11.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Rauman kirkosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
lauantaisin klo 18.

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

Menot Oulun seurakunnissa 1.–15.8.2013

Kuulovammaiset:
Hietasaaren kesäilta to 1.8. klo 17, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Elokuun kesäillassa lämpiää tänään 
sauna. Ota peseytymisvälineet mukaan sekä uimapu-
ku, jos haluat pulahtaa Mustasalmeen.
Hietasaaren kesäilta to 15.8. klo 17, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Viittomakielisten yhteinen illanviet-
to ulkona. Hartaus, ulkopelejä, kahvit ja makkaran-
paistoa. Sateella olemme sisätiloissa.
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.

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.

Oulussa lauantaina 10.8.  
Totuus on ilmainen palvelutapahtuma, jossa kristityt 
useista eri Oulun seudun seurakunnista ja 
kristillisistä yhteisöistä kokoontuvat palvelemaan kau-
punkilaisia.
Sinun taitojasi, käsiäsi ja ennen kaikkea läsnäoloasi 
tarvitaan.
La 3.8. klo 12–18 Totuus13-valmennuspäivä
Evankelioimisvalmennusta, palveluryhmien käytän-
nön asioita, rukousta. 
Paikka: Oulun Helluntaiseurakunta, Uusikatu 78

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

Mielenterveyskuntoutujien leiri ma–ke 9.–11.9. klo 
17 Juuman leirikeskuksessa. Teemana "Enempi yhes-
sä ku yksinään". Ilm. 9.8. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo tai p. (08) 5313 500. Leirillä mukana dia-
konissat Eija Röning ja Anna-Maija Sälkiö sekä pastori 
Juha Sarkkinen. Tarkoitettu kotona itsenäisesti selviy-
tyville mielenterveyskuntoutujille. Hinta 44 €. Ilmoit-
tautuneille lähetetään leirikirje.

Leirit ja retket

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke 12.–14.8. klo 10–
14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta. 
Puodista kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia 
sekä uusia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajas-
sa tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia ote-
taan vastaan. Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja os-
toksille! P. 044 316 1720.

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.

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 ev.lut. seurakuntien

päiväkerhot ja pikkukoulut
aloittavat toimintansa elokuussa viikoilla 33 ja 34. 

Päiväkerhojen varsinainen haku on päättynyt, mut-
ta hajapaikkoja on edelleen jäljellä. Niitä voi tiedus-
tella läpi vuoden oman seurakunnan päiväkerho-oh-
jaajalta. Yhteystiedot  osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/paivakerho.
Päiväkerhoihin otetaan 3–5-vuotiaita lapsia. Ryh-
mät kokoontuvat kaksi tuntia kerrallaan kaksi ker-
taa viikossa.

Oulujoen seurakunta järjestää pikkukouluja yhteis-
työssä Oulun kaupungin kanssa. Pikkukoulu ko-
koontuu kolme tuntia kerrallaan kolme kertaa vii-
kossa. Myös pikkukoulu on tarkoitettu 3–5-vuotiail-
le lapsille. Vapaita paikkoja ja lisätietoja voi kysyä 
Oulujoen seurakunnan lapsityönohjaaja Saara Hie-
tavalta, p. 040 5755 353.

Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi/paivakerho 
tai lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää, 
p. 040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi.

Ekumeeninen pyhiinvaellus
Portugaliin 30.10.–6.11.

Lissabon ja sen ympäristö − Evora − Castel Branco − 
Belmonte – Coimbra − Batalha – Nazaré − Fatima (Eu-
roopan merkittävimpiä pyhiinvaelluspaikkoja) − Obi-
dos – Lissabon.

Hinta 1530 €, sisältää lennot Oulu−Helsinki−Lissabon−
Helsinki−Oulu, majoitukset 2 hh (1 hh + 150 €) ja retki-
paketin (bussikuljetukset, aamiaiset, lounaat ja illalli-
set). Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Veijo Koivula, vei-
jo.koivula@evl.fi, p. 040 574 7138.
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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
Konfirmaatiomessu su 4.8. 
klo 10, Oulun tuomiokirk-
ko. Toimittaa Risto Räihä ja 
avustaa Mari Flink. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári. Ko-
lehti oman seurakunnan dia-
koniatyöhön.
Kesähartaus ke 7.8. klo 12, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
rina Henna-Mari Sivula.
Messu su 11.8. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Saarna Risto 
Junttila ja liturgia Mari Flink. 
Kanttorina Henna-Mari Sivu-
la ja urkurina Péter Marosvá-
ri. Kolehti raamattuopetuk-
sen ja radioraamattupiirin 
kehittämiseen ja toteutta-
miseen.

musiikki ja kulttuuri
Kesäkonserttisarjan urku- 
ja viulukonsertti ti 20.8. klo 
20, Oulun tuomiokirkko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p.  044 3161 
419. 
Bongaa diakoniatyöntekijä 
to 8.8. klo 10, Rotuaari.

Nuoret
Pienoismallikerho su 4.8. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.

jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 4.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, saarna Ar-
to Nevala, kanttorina Katja 
Nauha. Konfirmoitavana ke-
sän 6. leiririppikouluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
11.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Arto Nevala, saarna Mi-
ka Pouke, kanttorina Katja 
Nauha. Suomen Raamattuo-
piston kirkkopyhä ja Kellon 
Kartanon elojuhlat.

Diakonia
Kehitysvammaisten nuor-
ten leiri 30.8.–1.9. Isonie-
men leirikeskuksessa. Leiri 
on tarkoitettu omatoimisil-
le 15–25-vuotiaille nuorille, 
jotka pärjäävät ilman henki-
lökohtaista avustajaa. Leirille 
mahtuu 20 leiriläistä, etusi-
jalla ovat haukiputaalaiset ja 
kiiminkiläiset nuoret. Hinta 
45 €. Ilm. Heli Puuperälle, p. 
040 5898 362 (viikot 31–32)  
tai Erja Haholle, p. 0400 775 
164 (viikko 33)  16.8. men-
nessä.

musiikki ja kulttuuri
Lukupiiri  (ent. kirjallisuus-
piiri) kokoontuu jälleen ker-
ran kuukaudessa Puttaan 
Tuvassa maanantaisin. En-
simmäinen kokoontuminen 
19.8. klo 18. Luettava kirja 
Sarasvatin hiekkaa, kirjailija 
Risto Isomäki.

varhaisnuoret 

Kouluun lähtevien siunaus
su 11.8. klo 18 kirkossa. 

Ekaluokkalaisten leiri 24.–
25.8. Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Leiri on tarkoitettu 1. 
luokan aloittaville. Hinta 15 
€. Ilm. 2.8. mennessä: www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Ensisijaisesti Haukiputaan 
seurakunnan jäsenille. Tie-
toa Outi Palokankaalta, p. 
040 5471 472, outi.palokan-
gas@evl.fi.

muut menot
Nuotioilta ke 14.8. klo 18 Lo-
makoti Onnelassa. Ohjelmas-
sa kahvittelun ja makkaran-
paiston lomassa yhteislau-
lua ja hartaus. Mukana Jari 
Flink, Kaisa Säkkinen ja Lai-
la Juntti.
Haukiputaan kirkko avoin-
na yleisölle 23.8. saak-
ka ma–pe klo 10–
18, jolloin opas 
on paikal-
la. Kirkon 
250-vuotis-
juhlakirjo-
ja 20 €/ kpl 
kirkosta ja 
kirkkoher-
ranvirastosta.
Oulun hpk:n 
lähetysjuhlat Sa-
maa tietä 24.–25.8. Taival-
koskella. Teemme päiväret-
ken (myös yöpyminen mah-
dollista). Ilmoittautumiset 
Helena Ylimaulalle, p. 040 
5014 764 pe 16.8. mennessä.
Piispansauvakävely la 31.8. 
klo 11–14.30, Oulun Kaupun-
ginteatteri. Teema "Nyt on 
henki päällä – ketään ei jäte-
tä syrjään" haastaa osallistu-
maan ja katsomaan ympäril-

lemme, ketä voisimme kut-
sua mukaan (reitit 10 km, 6 
km, 3,4 km ja 1,3 km). Yh-

teislähtö Ouluun omin 
kyydein kirkkopi-

hasta klo 10. Mi-
käli sinulla ei 
ole kyytiä tai 
voit tarjota 
kyytiä, ole yh-
teydessä Laila 

Junttiin, p. 040 
8668 319 tai lai-

la.juntti@evl.fi pe 
23.8. mennessä.

Kellonkartano: Raamattu-
kurssi Kristus Vanhassa testa-
mentissa 2.–4.8., teol. tri Erk-
ki Ranta, Hengelliset syventy-
mispäivät 9.–11.8.
Ry:n toimintaa: kesäseurat 
la 10.8. klo 19 sekä su 11.8. 
klo 13 ja klo 18 ry:llä. Jokiky-
lä: Kesäseurat la 3.8. klo 18 ja 
su 4.8. klo 13 ry:llä ja su 4.8. 
hpe klo 18 kirkossa ja iltahar-
taus ry:llä.

Kesäsarjan
urku- ja viulukonsertti
ti 20.8. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Maija Lehtonen (urut) ja Manfred Gräbeck (viulu) 
Helsingistä konsertoivat Oulun tuomiokirkossa. Va-
paa pääsy. Käsiohjelma 5 €.

Taiteiden Yön konsertti
torstaina 22.8. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Henna-Mari Sivula (sopraano), Lauri-Kalle Kallun-
ki (baritoni), Raakel Pöyhtäri (urut ja piano). Vapaa 
pääsy!

Vielä ehdit kesäkahvilaan! Kryptassa Oulun tuo-
miokirkon sydämessä on tarjolla edulliseen hin-
taan kahvia ja teetä sekä tuoreita leivonnaisia. 
Makeat ja suolaiset herkut valmistetaan joka aa-
mu paikan päällä oman henkilökunnan voimin. 
Aurinkoisena päivänä kahvit voi nautiskella ul-
kosalla Tuomiokirkon kirkkotarhassa. Myytävänä 
käsitöitä lähetystyön hyväksi. Kahvila- ja käsityö-
myynnin tuotto menee Suomen Lähetysseuran Ta-
saus-kampanjalle, jonka kohteena on tänä vuonna 
naisten aseman parantaminen Kaakkois-Aasiassa. 

avoinna to 1.8. klo 10–20
ja pe 2.8. klo 10–15.

FlyerA6.indd   1 3.6.2013   10:39:30

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

To 8.8. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa
Maija Lauri mezzosopraano ja Hanna 
Kaikkonen piano. Iltahartaus Arto Nevala.

To 15.8. klo 20 Haukiputaan kirkossa
Stephanie Archer nokkahuilu, Johanna 
Leponiemi viulu ja Péter Marosvári urut. 
Iltahartaus Arto Nevala.

Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa

Oulun hautausmaalla Intiössä 
kierros joka maanantai!

Tutustumiskierrokset järjestetään 
19.8. saakka maanantaisin klo 18–20.

Maanantaina 5.8. aiheena
Siveltimellä ja sulkakynällä /

Taiteilijoita ja kulttuuripersoonia.

Maanantaina 12.8. aiheena
Kaiken takana on nainen!

Maksuttoman hautausmaakierroksen 
lähtöpaikka on Oulun hautausmaan pääportti,

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

ennakkoilmoittautumista.

Veteraanien kesäpäivä
keskiviikkona 7.8. klo 12
Kellon srk-kodissa.

Ruokailu klo 12 ja sen jälkeen yhteislau-
lua, hartaus ja muuta ohjelmaa. Lopuksi 
kahvi. Veteraaneilla mahdollisuus ilmai-
seen hiustenleikkaukseen ennen ruokai-
lun alkua, yhteyshenkilö Rauno Heikki-
nen, p. 044 0986 631. Seurakunta tarjoaa 
ilmaista kuljetusta. Kuljetuspyynnöt ma 
5.8. mennessä maanantaisin klo 9–11 dia-
koniatoimistoon, p. 044 7310 232.

Kouluun
lähtevien siunaus

sunnuntaina
11.8. klo 18

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

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 4) su 4.8. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustaa Ju-
ha Kivirasi, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 4.8. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Maija Kontti-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Konfirmaatiomessu (Kaak-
kuri 4 + vaellus) su 4.8. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Esa Nevala, kanttori-
na Ilkka Järviö. 
Kolehti Karjasillan seurakun-
nan nimikkolähettien, Maria 
ja Mikko Vuorman työn tu-
kemiseen Papua-Uusi-Guine-
assa, Suomen Evankelislute-
rilaisen Kansanlähetyksen 
kautta. 
Perhemessu su 11.8. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustavat 
Marjaana Lassi, Auli Kipinä ja 
Eveliina Korkea-aho. Kantto-
rina Ilkka Järviö. Koulunläh-
tevät lapset kukitetaan. Per-
hemessussa saamme yhdes-
sä olla siunaamassa koulu-
tielle niitä ensimmäisen luo-
kan aloittavia lapsia, joita ei 
ole vielä keväällä siunattu, 
ja pyytämässä heille ja hei-
dän perheilleen Taivaallisen 
Isämme huolenpitoa uudes-
sa elämänvaiheessa.
Messu su 11.8. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimit-
taa Erja Järvi, avus-
taa Heikki Karp-
pinen, kanttori-
na Riitta Piippo. 
Messu su 11.8. 
klo 12, Pyhän 
Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa 
Heikki Karppinen, 
kanttorina Eeva Holappa. 
Kolehti raamattuopetuksen 
ja radioraamattupiirin kehit-
tämiseen ja toteuttamiseen 
Suomen Raamattuopiston 
säätiön kautta.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 1.8, 8.8. ja 
15.8. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Miesten raamattupiiri ke 
7.8. klo 18, Karjasillan kirkko. 

musiikki ja kulttuuri
Iltamusiikki ti 13.8. klo 20, 
Karjasillan kirkko. Marko Ha-
kanpää (urut).
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
uteliaille ke 28.8. klo 18–
20, Kastellin kirkon pappila. 
Hiphiphei! Syksyn ensimmäi-
sessä kirjallisuuspiirikokoon-
tumisessa keskiössä ovat Ul-
la-Lena Lundbergin Mar-
sipaanisotilas TAI Jää sekä 
Matti Hällin Isä Jumalan il-
veilijä. Vapaa pääsy!
"Lepään lähempänä Taivas-
ta" – Syysillan haikuhetkiä 
ja taikatankaa 1.9. klo 18, 
Kastellin kirkko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 joko puhe-
limitse, p. 044 3161 579 tai pai-
kan päältä Karjasillan kirkolta.
Sieniretki ma 9.9. klo 16. 
Hei sinä Karjasillan diakonia-

vapaaehtoinen, lähekkö sie-
neen? Mukana ammattitai-
toinen opas. Lähtö omilla 
kyydeillä Karjasillan kirkolta 
ma 9.9. klo 16. Retki kestää 
noin kolme tuntia. Hinta 25 
€. Lisätiedot Sirpalta ja Anul-
ta. Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

lapset ja lapsiperheet
Karjasillan seurakunnan 
perhekerhot ja perhetu-
pa alkavat kesätauon jäl-
keen viikolla 35 seuraavasti: 
ma 26.8. klo 9–11 perhetupa 
Karjasillan kirkolla, ti 27.8. 
klo 9.30–11 perhekerho Py-
hän Andreaan kirkolla, ke 
28.8. klo 9.30–11 perheker-
hot Kaukovainion ja Maik-
kulan kappelilla ja Kastellin 
kirkolla sekä klo 10–11.30 Py-
hän Andreaan kirkolla. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä aikuisen 
kanssa. Kerho alkaa yhteisel-
lä hartaushetkellä, jonka  jäl-
keen kahvitellaan, askarrel-
laan, leikitään, jutustellaan. 

Nuoret
Reipas vaellusleiri pe 30.8.  
Hossan maastoissa. Rippi-
koulun käyneille nuoril-
le ja nuorille aikuisille. Lei-
rillä mahdollisuus kalastaa 
(jokainen hankkii luvat it-
se). Leirin hinta 60 €. Ilmoit-
tautuminen 15.8. mennessä 

osoitteessa www.
oulunseura-

kunnat.fi/il-
mo. Lisätie-
toja Heikki 
Karppisel-
ta, p. 044 
3161 580 tai 

heikki.karp-
pinen@evl.fi.

seniorit
Eläkeläisten kesäkerho ma 
5.8. klo 13, Maikkulan kap-
peli. Tule kahville ja keskus-
telemaan!
Eläkeläisten kesäkerho to 
8.8. klo 13, Kastellin kirkko. 
Ystävänkamarin kesäkahvit 
ti 13.8. klo 13, Kaukovainion 
kappeli. 
Kesäkerho to 22.8. klo 

13.30, Karjasillan kirkko. Mu-
kana diakoniaopiskelija Hei-
di Härkönen.
Senioripysäkki ti 10.9. klo 
10, Kaukovainion kappeli. 
Ks. ilmoitus.

leirit ja retket
Eläkeläisten leiri ma 2.9. klo 
8, Juuman leirikeskus. Etusi-
ja karjasiltalaisilla eläkeläisil-
lä. Leirin hinta 62 € sis. mat-
kat ja täysihoidon. Huomi-
oimme erityisesti kuulolait-
teen käyttäjät. Tule virkisty-
mään ja hiljentymään Juu-
man luonnonkauniisiin mai-
semiin. Ilm. 16.8. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo tai Karjasillan seurakun-
nan kirkkoherranvirastoon, 
p. (08) 5313 200. Ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikir-
je. Leirillä mukana Karjasil-
lan diakoniatyöntekijät Päi-
vi Rahja ja Asta Leinonen se-
kä kuulovammaistyön dia-
koniatyöntekijä 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. Leirin ohjelmas-
sa on retriitin aineksia, mut-
ta myös muuta ohjelmaa. 
Leirin hinta on 62 € sisältä-
en matkat, täysihoidon sekä 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntiin kuuluville. Etu-
sijalla Karjasillan seurakun-
nan alueella asuvat. Leirillä 
ovat mukana diakoniatyön-
tekijät Terttu Rahko, p. 040 
5752 712 ja Marjukka Hama-
ri, p. 040 5752 710. Ilm. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo  tai 
23.8. mennessä numeroon 
(08) 5313 200.

muut menot
Kummien ja kummilasten 
ilta ke 28.8. klo 18, Lämsän-
järven kaupunkileirikeskus 
(hiihtomaja). Nyt on hyvä syy 
ottaa oma kummi tai kum-
milapsi mukaan ja lähteä yh-
dessä viettämään mukavaa 
elokuista iltahetkeä Lämsän-
järvelle. Ohjelmassa toimin-
tapisteitä, räiskäleitten pais-

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. 

Saamme yhdessä olla siunaamassa koulutielle niitä en-
simmäisen luokan aloittavia lapsia, joita ei ole vielä 
keväällä siunattu, ja pyytämässä heille ja heidän per-
heilleen Taivaallisen Isämme huolenpitoa uudessa elä-
mänvaiheessa.

Diakonian 
ajanvaraus 

maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 

paikan päältä 
Karjasillan 
kirkolta.

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. 

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.

Sururyhmä
keskiviikkona 25.9. klo 17.30, Karjasillan kirkossa.

Kokoonnumme Karjasillan kirkolla keskiviikkoisin klo 
17.30–19. Ensimmäinen kokoontuminen 25.9.

Sururyhmä on keskusteluryhmä, jossa voit jakaa ko-
kemuksiasi, tunteitasi ja ajatuksiasi samanlaisessa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmä palvelee par-
haiten, jos läheisen menetyksestä on ehtinyt kulua 
muutama kuukausi. Ohjaajina diakonissa Anu Kontio 
ja pastori Esa Nevala.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 13.9. mennessä Anu 
Kontiolle, p. 040 5747 162.

toa, nuotiolauluja ja hiljenty-
mistä. Mukaan ulkoiluvaat-
teet. Lämpimästi tervetuloa 
toivottavat Pia, Riitta ja Er-

ja Karjasillan seurakunnasta.
Sururyhmä ke 25.9. klo 
17.30, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

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, johon lapsi tulee
yhdessä aikuisen kanssa. Kerho
alkaa yhteisellä hartaushetkellä.
Hartauden jälkeen kahvitellaan,
askarrellaan, leikitään,
jutustellaan. Kerhon
päätämme lasten ja
aikuisten yhteiseen
laulu-/ loruttelutuokioon.
Tervetuloa mukaan!

w
w

w
.sxc.h

u / Sasan Said
i
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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
Messu su 4.8. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 4.8. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 4.8. klo 18, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
4.8. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Juha Pöykkö.
Messu su 11.8. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, avustaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Ju-
ha Pöykkö.
Messu su 11.8. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Juha Pöykkö.
Konfirmaatiomessu su 11.8. 
klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
11.8. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

jumalanpalvelukset
Messu su 4.8. klo 10 kirkos-
sa. 11. sunnuntai helluntais-
ta. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, saarnaa Raimo Salonen, 
kanttorina Sari Wallin. Kuun-
neltavissa Radio Deissä. Hut-
tukylän kylätoimikunta jär-
jestää tapulikahvit messun 
jälkeen.
Messu su 11.8. klo 10 kirkos-
sa. 12. sunnuntai helluntais-
ta.  Toimittaa Pauli Niemelä, 
saarnaa Niilo Rauhala, kant-
torina Sari Wallin. Eläkeliiton 
Kiimingin yhdistys järjestää 
tapulikahvit messun jälkeen.
Erityisjumalanpalvelus kou-
luun lähtevien siunaaminen 
su 11.8. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Seija Helomaa, kant-
torina Ulla Metsänheimo.
Erityisjumalanpalvelus kou-
luun lähtevien siunaaminen 
su 11.8. klo 18 Jäälin kappe-
lissa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Sari Wallin.

Hartauselämä
Sanan ja rukouksen ilta su 
4.8. klo 18–20 Jäälin kappe-
lissa.  Mukana Kirsi Paavola. 
Kanttorina Sari Wallin.
Kesäillan sävelhartaus ke 
14.8. klo 19 seurakuntakes-
kuksessa. Mukana lauluryh-
mä Vanamot, Juha Tahkokor-
pi ja Sari Wallin.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa vain maa-
nantaisin klo 9–11 puhelimit-
se tai sähköpostilla. Ajanva-
rausnumero on 040 7008 151.
Kehitysvammaisten nuor-
ten leiri  Isoniemen leiri-
keskuksessa 30.8.–1.9. Leiri 
on tarkoitettu omatoimisil-
le  15–25-vuotiaille nuorille, 
jotka pärjäävät ilman henki-
lökohtaista avustajaa. Leiril-
le mahtuu 20  leiriläistä, etu-
sijalla ovat kiiminkiläiset ja 
haukiputaalaiset nuoret. Il-

Lähetyksen
kesäpiha  

ke 7.8. klo 18
Ahti Alatalolla.

Kesäistä
illanviettoa.

Menot Oulun seurakunnissa 1.–15.8.2013

Hautausmaakierroksilla 
matkustetaan menneille 
vuosisadoille 

Oulujoen hautausmaalla on opastettuja kävelykier-
roksia kello 17.30–19 kesätorstaina 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.
. 

moittautumiset Heli Puupe-
rälle, p. 040 5898 362 (viikot 
31–32)  tai Erja Haholle, p. 
0400 775 164 (vko 33)  16.8. 
mennessä.

lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot ja lastenpark-
ki aloittavat toimintansa vii-
kolla 33. Päiväkerhoasiois-
ta voi kysellä lastenohjaajil-
ta: Kirkkopirtti, p. 040 7431 
902 ja Jäälin kappeli, p. 0400 
835 374.
Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12.30–15. 
Ilmoittautumiset parkkiin 
ma–ke klo 15 mennessä, p. 
0400 835  374 / lastenohjaa-
jat.
Perhekerhot ja perhekahvi-
lat ovat kesätauolla.
Esikkoryhmä ti 13.8. klo 10. 
Ryhmä ensimmäisen lapsen-
sa saaneille äideille kahvi-
kupposen ääressä.

Senioripysäkki – uusi ryhmä alkaa

Senioripysäkki on viikoittain kokoontuva, eläkeikäisille 
suunnattu maksuton, luottamuksellinen ja suljettu kes-
kusteluryhmä, joka kokoontuu 15 kertaa syksyn aikana.

Ryhmässä käydään läpi ikääntymiseen ja elämänmuu-
toksiin liittyviä asioita. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys 
toisten senioripysäkkiläisten kanssa helpottaa
arkielämässä selviytymistä ja painavien
kuormien kantamista.

Aloitan uuden ryhmän
elokuussa. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen:
Jaana Kontio,
p. 040 5793 248.

musiikki ja kulttuuri
Kesäillan musiikkia to 8.8. 
klo 19, Oulujoen kirkko. Eeva 
Holappa ja Sanna Leppänie-
mi (laulu), Laura Rahko (pia-
no). Hartaus Riitta Kentala.
Kesäillan musiikkia to 8.8. 
klo 20, Ylikiimingin kirkko. 
Jussi Juola (laulu), Outi Rah-
ko (piano).

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa 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.

lähetys
Lähetystyö tarvitsee letun-
paistajia Kiiminkipäiville. 
Monta vuoroa kaipaa vielä 
letunpaistajia. Ota yhteyttä 
Kirsi Paavolaan, p. 044 5760 
019. Tue heikompiosaisten 
asemaa maailmalla!

muut menot
Rauhanyhdistys: su 4.8. klo 
12 päiväseurat ja ruokailu 
ry:llä. Olavi Ikonen. La 10.8. 
klo 18 kesäseurat ry:llä. Kalle 
Laivamaa ja Pekka Aittakum-
pu. Su 11.8. klo 10 kesäseu-
rat-messu, Kiimingin kirkko. 
Saarna Niilo Rauhala. Su 11.8. 
klo 16 kesäseurat ry:llä. Niilo 
Rauhala, Kalle Laivamaa, Ilk-
ka Alakärppä.

Kouluun lähtevien 
siunaaminen

sunnuntaina 11.8. klo 18
Kiimingin kirkossa

ja Jäälin kappelissa.

Tervetuloa koko
perheellä kouluun lähtevien 

siunaamistilaisuuteen
sunnuntaina 11.8. klo 18

Kiimingin kirkossa ja
Jäälin kappelissa.

Kirkon jälkeen
kahvi- ja mehutarjoilu.
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Kiiminkipäivät kutsuvat
lauantaina 10.8.

Kansanlaulukirkko klo 10.
Lettukahvit lähetystyön
hyväksi. Mukana lähetys-
työntekijä Pia Marttila
Thaimaasta.
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Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Edith Kristina 
Hagmark, Venla Ilona Heinola.
Haukipudas: Eemeli Juhani 
Salmivaara, Emilia Tuulia Sal-
mivaara, Hanna Emilia Nasi, 
Sofia Alexandra Riekki, Vie-
na Vilja Odelia Ojala.
Karjasilta: Sonja Irene Keri-
maa, Aleksi Onni Arimo Lah-
tinen, Emilia Kristine Talo-
nen, Enni Lilian Luomala, 
Leevi Otto Ensio Pajuluoma, 
Niklas Joonia Puoskari, Nes-
tori Veikko Olavi Laitinen, 
Eero Jalmari Remes, Valtte-
ri Onni Eemeli Heikkinen, 
Anton Olavi Heiskanen, Leo 
Martti Oliver Kumpulainen, 
Rebekka Elsa Josefiina Kum-
pulainen, Jesse Jarmonpoika 
Kuusiniva, Eeda Ingel Lahti-
nen, Jami Arvi Sakari Neuvo-
nen, Anni Elina Tanayama, 
Kerttu Ihanelma Tauriainen, 
Effi Elea Toivola.
Kiiminki: Joona Otto Topias 
Luttinen, Ella Amanda Jose-
fina Rasila, Emma Ilona Kois-
tinen, Kiira Katri Karita Ket-
tunen, Iiro Antero Sarajärvi, 
Jonas Kalevi Isokangas, Riia 
Viola Vilhelmiina Karjalai-
nen, Riku Tapio Jaara.
Oulujoki: Emil Bruuno Ensio 
Lamberg, Kostja Alvar Sipo-
la, Noa Kasper Elmeri Kar-
hunen, Kaapo Akseli Tauri-
ainen, Jenny Sofia Ahlamaa, 
Samu Henrikki Holmi, Eemeli 
Antti Johannes Inkala, Lilian 
Sara Maria Jäppinen, Klaudia 

Emilia Klasila, Lemmy Ruu-
dolf Christopher Onditi, Ak-
seli Elias Pulkkinen, Fiia Hele-
na Päkkilä, Kerttu Vilma-Lii-
sa Vilmi.
Oulunsalo: Elmo Eemil Jor-
makka, Henni Aada Olivia 
Tavasti, Leevi Matias Kan-
niala, Nooa Iivari Immonen, 
Pihla Emilia Kakko, Edith In-
ka Adelia Nissilä, Roni Johan-
nes Koivisto, Tuomas Juhani 
Nuutinen, Monika Sissi Mar-
git Karhu.
Tuira: Aino Iida Billeter, Leevi 
Viljami Oskari Halmet, Heik-
ki Väinö Edvard Kangaskor-
tet, Romeo Luka Konttanie-
mi, Eelis Eero Antero Kukko-
nen, Elisa Maria Liget Luoto, 
Kasper Matti Vilhelmi Pesola, 
Nooa Kouki Saunavaara, Ah-
to Viktor Oskari Teirikangas, 
Jade-Maria Elisabet Hanne-
le Valle, Elias Ilja Akseli Hil-
tunen, Ada Dagmar Kivinie-
mi, Niko Kari Juopperi, Miska 
Myrsky Valo Koskinen, Alek-
si Emil Luukkonen, Jeremias 
Veikka Tapio Puusaari, Inkeri 
Karelia Rahtu, Emilia Anette 
Eskeli, Roni Juhani Karjalai-
nen, Touko Elmeri Hanhela, 
Eino Viljami Himanka, Anni 
Tuuli Neelia Hummastennie-
mi, Luukas Jalmari Hytönen, 
Elli Sisko Ilona Hyvönen, Ee-
tu Olli Juhani Kaartinen, Eeli 
Aaron Kanniainen, Kiira Ma-
ria Katariina Kynkäänniemi, 
Janette Aino Olivia Käyhkö, 
Santtu Oiva Ilari Laurila, Oli-
ver Kalervo Alexander Lobo, 

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
Sanajumalanpalvelus su 
4.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttori 
Tuomo Kangas.
Konfirmaatiomessu su 4.8. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttori Tuo-
mo Kangas.
Messu su 11.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Päivi Liiti, kant-
tori Taru Pisto.

Hartauselämä
Hartaus to 1.8. klo 11.30, 
Teppola. Päivi Liiti.
Hartaus ke 7.8. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt.
Hartaus ke 14.8. klo 13.30, 
Salonkartano. Minna Salmi.
Hartaus to 15.8. klo 11.30, 
Teppola. Minna Salmi.

muut menot
Salonpään ry: Seurat su 4.8. 
klo 16.
Kirkonkylän ry: Seurat su 
4.8. klo 16 Raimo Ollila, 
Erkki Alasaarela. Seurat su 
11.8. klo 16 Eero Jaara, Toi-
vo Määttä.

Lila Sofia Salo.

vihityt
Tuomiokirkko: Toni Markus 
Aarnio ja Maria Kristiina Kar-
hu, Ari Tapani Jurvansuu ja 
Tanja Tuulikki Pekkala, Henri 
Johannes Karjalainen ja Lau-
ra Annikki Ainali, Jouko Erkki 
Matalamäki ja Maria Emilia 
Salo, Juha Matti Komminaho 
ja Tarja Tuula Talvikki Torvi-
koski, Jürgen Lammers ja Ou-
ti Helena Lehtola, Jani Olavi 
Lehtosaari ja Henna Elisi Pa-
lojärvi.
Haukipudas: Henri Markus 
Lampela ja Eeva-Mari Elisa 
Parviainen, Juha Erkki Heik-
kilä ja Minna Maria Kyngäs, 
Sami Aleksi Eero ja Heini An-
neli Isoherranen.
Karjasilta: Mikael Johannes 
Leppilahti ja Marjo Helena 
Renko, Tomi Antero Hurskai-
nen ja Johanna Helena Haa-
taja, Aki Ahti Aulis Karjalai-
nen ja Sari Marjaana Ant-
tila, Jani Antero Määttä ja 
Henna Elisabet Kyllönen, Ja-
ni Tapani Seppälä ja Anna-
Mari Eveliina Rytky, Joni Vil-
le Olavi Kykkänen ja Mer-
ja Priita Johanna Timonen, 
Ilkka Kalevi Ukkola ja Mari-
ta Cristina Aho, Hannu Jaak-
ko Olavi Myllylä ja Jenni An-
niina Ruuska, Vesa Tapio Re-
pola ja Laura Maaret Annele 
Virranniemi, Riku Lauri Her-
man Anttonen ja Marianne 
Kristiina Ojala, Tuomas Ta-
pani Rissanen ja Hanna-Lee-

na Kouva, Janne Olavi Kunto-
la ja Maaria Miila Inkeri Kre-
us, Antti Sakari Rajala ja Jo-
hanna Marja Pekkala, Sampo 
Matias Mustapää ja Heli Su-
sanna Holappa.
Kiiminki: Niiles-Antti Gut-
torm ja Kati Susanna Tapio.
Oulujoki: Antti Sakari Soini 
ja Satu Hanne Maarit Kontro, 
Harri Matias Määttä ja Jen-
ni Maarit Johanna Karvonen, 
Markku Petteri Pelkonen ja 
Eerika Marianna Ahvenjärvi.
Oulunsalo: Juha Pekka Ka-
nervo ja Eija Maarit Kemp-
painen. 
Tuira: Tero Tapio Laitila ja 
Heli Tuulia Noponen, Juha-
Matti Pähtilä ja Mira Marjat-
ta Tuohimaa, Miikka Kristi-
an Niemitalo ja Saara Emilia 

Niemelä, Valtteri Veli Johan-
nes Kiviniemi ja Jennika Heli 
Kristiina Keränen, Antti Ola-
vi Hietala ja Marjo Johanna 
Keskitalo, Jarno Matti Pet-
teri Harjulahti ja Jane Anne-
li Karkkola, Petri Juhani Luo-
to ja Piia-Riikka Annikki Haa-
pakoski, Jani Matti Olavi Es-
kelinen ja Jonna Marika Te-
ro, Ville Petteri Väisänen ja 
Henna-Riitta Anneli Huotari, 
Jussi Aatu Aleksi Mämmi ja 
Maarit Susanna Latvala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Riitta Liisa 
Annanolli 70, Katri Kyllikki Is-
teri 87, Anna Liisa Martinmä-
ki 90, Enni Maria Pyyhtiä 91, 
Sirkka Annikki Leppänen 97.
Haukipudas: Merja Anita Ju-

kuri 49, Hannu Antero Arhip-
painen 56.
Karjasilta: Yrjö Iisakki Mik-
kola 83, Aino Annikki Män-
tykenttä 76, Martta Terttu 
Tellervo Nurkkala 93, Saimi 
Aliina Hemmi 101, Liisa Kaa-
rina Norkola 67, Kerttu Hel-
levi Peuna 79, Mikko Tapani 
Pyy 46, Irja Inkeri Torkko 92.
Oulujoki: Eeva Annikki Mäki-
paaso 84, Paavo Matias Pah-
kala 77.
Tuira: Aune Esteri Juntu-
nen 88, Kimmo Onni Uolevi 
Kemppainen 68, Jenni Kaari-
na Palosaari 71, Ella Kaarina 
Sarasto 93, Atte Olavi Sark-
kinen 85, Niilo Kustaa Kuula 
87, Jyrki Tapani Ylikorpi 53, 
Anne Mari Kristiina Ämmä-
lä 42.

Kesäillan musiikkihetki
sunnuntaina 11.8. klo 18 Oulunsalon kirkossa.

Kaisamarja Stöckell, Taru Pisto ja Stephanie Archer soit-
tavat nokkahuiluja (basso, altto, tenori ja sopraano) eri-
laisin kokoonpanoin. Lisäksi kuullaan laulua, krummhor-
nia ja urkuja continuosoittimena. Krummhorn, nokka-
huilu ja laulu olivat erittäin tärkeitä renessanssin ja var-
haisbarokin aikana. Ohjelma koostuukin pääosin renes-
sanssi- ja varhaisbarokkimusiikista. Vapaa pääsy.

Kyläkamari ja SPR:n 
Terveyspointti-toiminta 
jatkuu syksyllä 16.9.

ma ja ke klo 11–14
Toimitalolla,
Vattukuja 2 (2. krs.)

Maanantaisin paikalla
Terveyspointti.

Tervetuloa!
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Kouluun lähtevien siunaaminen
ma 5.8. klo 18 Oulunsalon kirkossa. Päivi Liiti.
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Rytmiä ja riimiä -kerho
aloittaa syyskuussa

Kerho on tarkoitettu vauvalle ja vanhemmalle. Tär-
keässä osassa tätä kerhoa on vauvan kanssa vietet-
tävä yhteinen toimintahetki. Hetki koostuu laulusta,
lorusta, rytmistä ja liikkeestä. Lisäksi kahvitellaan ja 
vaihdetaan kuulumisia yhdessä.

Mukaan mahtuu 8 vanhempi-lapsi-paria. Rytmiä 
ja riimiä -kerhon ensimmäinen kokoontuminen on 
5.9. Kerho kokoontuu torstaisin klo 9.30–11 Repus-
sa (Opintie 2). Ilmoittautuminen kerhoon alkaa 12.8.,
p. 044 7453 871, Heidi Lampela.
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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
Konfirmaatiomessu su 4.8. 
klo 10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa ja konfirmoi Jaakko Syy-
nimaa, avustavat Marja Ma-
nelius ja Aki Lappalainen, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Pateniemi 3 -rippikouluryh-
män konfirmaatio.
Messu su 4.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jonna Piirainen, avustaa Anu 
Ojala, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Lähetysjuhla messun jäl-
keen, mukana lähetystyön-
tekijät Laura ja Jukka Kääri-
äinen.
Konfirmaatiomessu su 4.8. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Lauri Kujala, avustavat Mat-
ti Ketola, Atte Tolonen ja Ilo-
na Kiesilä, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. Py-
hä Tuomas 1 ja 
2 -rippikou-
luryhmän 
konfirmaa-
tio.
Iltamessu 
su 4.8. klo 
18, Tuiran 
kirkko. Toi-
mittaa Jukka 
Kolmonen, avus-
taa Riikka Honkavaara, kant-
torina Heikki Jämsä. Messus-
sa käytössä alkoholiton eh-
toollisviini.
Viikkomessu ke 7.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Messu su 11.8. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu su 11.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Petteri Tuulos, saarna Timo 
Junkkaala, kanttoreina Raa-
kel Pöyhtäri ja Anu Arvola-
Greus. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Suomen Raamattu-
opiston säätiön kirkkopyhä.
Iltamessu su 11.8. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Päivi 

Jussila, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Iltamessu su 11.8. klo 18, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Messu liit-
tyy Pateniemen Rauhanyh-
distyksen kesäseuroihin.
Viikkomessu ke 14.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Pyhän Tuomaan kirkossa ei 
ole jumalanpalvelusta su 
11.8.–1.9.

Diakonia
Pateniemen diakoniapiiri 
to 15.8. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Tervetuloa uudet ja 
vanhat diakoniapiirin toimin-
nasta kiinnostuneet Patenie-
men kirkolle! Lisätietoja dia-
koni Heli Mattilalta, p. 040 

5747 145.
Lähimmäisenpäi-

vän kirkkokah-
vit su 25.8. klo 10 
olevan messun 
jälkeen, Tuiran 
kirkko. Lähim-
mäisenpäivä on 

diakonian nimikko-
sunnuntai. Tule mes-

suun ja kirkkokahveille 
yhdessä ystäväsi kanssa. 

lähetys
Lähetysjuhla su 4.8. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Tu-
le tapaamaan Taiwanin lä-
hettejä Laura ja Jukka Kääri-
äistä messun jälkeen kirkko-
kahveille.

lapset ja lapsiperheet
Vertaistukiryhmä yksin-
huoltajille ma 5.8. klo 18–
20, Pateniemen kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Perheiden sururyhmä. Ks. il-
moitus. 
Perhekerhot alkavat ke 14.8. 
Tuiran seurakunnan perhe- 
ja päiväkerhoista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.

leirit ja retket
Nuorten eläkeläisten ja 
työttömien leiri pe–ma 
30.8.–2.9., Juuman leirikes-
kus. Ks. ilmoitus. 

muut menot
Koskelan kesäpiha to 1.8. 
klo 11–15, Koskelan seura-
kuntakoti. Ks. ilmoitus.
Nuotioilta Koskelassa to 
15.8. klo 18–20, Koskelan 
seurakuntakoti. Ks. ilmoitus.
Toivelaulujen ilta Koskelas-
sa to 29.8. klo 18–20, Kos-
kelan seurakuntakoti. Ks. il-
moitus.

Menot Oulun seurakunnissa 1.–15.8.2013

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 pdf-lehdestä: 
www.rauhantervehdys.fi -> Arkisto ->
2013 -> Heinäkuu -> 24/2013.)

Pyhän Tuomaan
kirkossa ei ole

jumalanpalvelusta
sunnuntaisin

11.8.–1.9.

Pateniemen diakoniapiiri
torstaina 15.8. klo 13 Pateniemen kirkossa.

Tervetuloa uudet ja vanhat diakoniapiirin toiminnas-
ta kiinnostuneet Pateniemen kirkolle! Lisätietoja dia-
koni Heli Mattilalta, p. 040 5747 145.

Lähimmäisenpäivän
kirkkokahvit
sunnuntaina 25.8. klo 10–12 Tuiran kirkossa.

Lähimmäisenpäivä on diakonian nimikkosunnuntai. Tu-
le messuun ja kirkkokahville yhdessä ystäväsi kanssa.

Lähetysjuhla
sunnuntaina

4.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa.

Tule tapaamaan Tai-
wanin lähettejä Lau-
ra ja Jukka Kääriäistä 
messun jälkeen kirk-

kokahveille.

Vertaistukiryhmä
yksinhuoltajille
maanantaina 5.8. klo 18–20, Pateniemen kirkossa.

Tervetuloa Oulun seudun yhden vanhemman per-
heet ry:n järjestämään yksinhuoltajien vertaistu-
kiryhmään Pateniemen kirkolle. Ryhmä kokoon-
tuu syksyn 2013 aikana maanantai-iltaisin klo 18–
20 seuraavasti: 5.8., 9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. Lapsille 
järjestetty omaa ohjelmaa. Illan aikana saa pientä 
naposteltavaa. Mukana myös Tuiran seurakunnan 
diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145 sekä lasteno-
hjaajat Tiina Huurre ja Marja Raatikainen.
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Seurakunnissa tapahtuu 1.–15.8.2013

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

Messu su 4.8. klo 10, toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Tarja Sakko.
Sanajumalanpalvelus su 
11.8. klo 10, toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Työntekijöiden
vuosilomat:

Kirkkoherra Timo Juntu-
nen 2.8. saakka.

Kanttori Kaisamarja 
Stöckell 6.8. saakka
ja 12.–23.8.

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.

KESÄISET
PERHEKAVILAT
Tiistaisin 6.8., 13.8., 
20.8. ja 27.8. klo 9.30–
11 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa ja 
keskustan seurakunta-
talolla.

Messu su 4.8. klo 10 vanhassa kirkossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Jaakko Tuisku, diakoni Jaana Helis-
ten-Heikkilä, kanttori Eija Savolainen. Tapulikahvit mes-
sun jälkeen.
Perhejumalanpalvelus su 11.8. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku, avustaa Jen-
ni Siljander, diakoni Pia Rättyä, kanttori Else Sassi. Eka-
luokkalaisten koulutielle siunaaminen.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Palveluryhmän syksyinen 
suunnittelupalaveri 12.8. 
klo 13 keskustan seurakun-
takodin Toppelius-kokous-
huoneessa. Tervetuloa mu-
kaan toimintaan! Lisätietoja 
Elisa Metsänheimolta, p. 040 
7790 365.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta.fi/
koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa.
Kastetut: Kimi Markus Valt-
teri Saari, Santeri Jiri Akseli 
Poikela, Silva Henriikka Vää-
räniemi, Eela Matilda Johan-
na Murtoperä, Silvia Orvokki 
Heikkala, Alisa Eveliina Kum-
pula, Emma Lotta Lindroth, 
Harri Matias Pyyppönen, Oo-
na Anneli Vuorentola, Samuli 
Armas Rautakoski, Nooa Leo-
nel Laitila, Aatu Elias Henrik-
ki Hanhela, Erkki Elias Akseli 
Marjamaa.
Vihitty: Jani Veikko Törmä-
nen ja Eeva-Maria Puolitai-
val, Markus Tapio Tainijoki ja 

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 4.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus 
su 11.8. klo 18 kirkossa 
(huom.aika!). Toimittaa 
Olavi Palovaara, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen. Lumijoki-
päivien kirkkokahvit ju-
malanpalveluksen jäl-
keen srk-talolla.

Sävelhartaus la 3.8. klo 11 
kirkossa. Sallisen suvun kuo-
ro esiintyy. Tervetuloa!
Oulunsalo soi -konsertti kir-
kossa su 4.8. klo 18. Ks. tark. 
www.oulunsalosoi.fi.
Rukousta lähetystyön puo-
lesta ti 6.8. klo 18.30 srk-ta-
lossa.
Lumijokipäivien markki-
noilla lähetyksen pöytä la 
10.8. Käykäähän tutustu-
massa. Lisätietoja markki-
noista kunnan sivuilta. Su 
11.8. jumalanpalvelus klo 18 
kirkossa, jonka jälkeen lumi-
jokipäivien kirkkokahvit srk-
talossa.
Sanan ilta ti 13.8 klo 18 srk-
talossa. Mukana Niko Seppä.
Retki Oulun Hiippakunnan 
lähetysjuhlille Taivalkos-
kelle 24.–25.8.  Osallistu Li-
mingan rovastikunnan yh-
teiselle retkelle. Ilmoittau-
tumiset 2.8. mennessä Li-
mingan srk:n lähetyssihteeri 

Hanna Korteniemelle, p. 044 
7521 235. Osallistumismaksu 
on n. 80 €, sisältäen matkat 
ja majoittumisen 2 hengen 
huoneessa Saijan Lomakar-
tanossa. Linja-auto lähtee 
Limingasta klo 7. Ilmoittau-
tumisajan jälkeen saat retki-
kirjeen, jossa tarkempi infor-
maatio retkeen liittyen. 
Diakonia: Mielenterveys- 
ja päihdekuntoutujien ret-
ki Iso-Syötteelle ti 3.9. Oh-
jelmassa mukavaa yhdessä-
oloa ja tutustumista Syöt-
teen luontokeskukseen ja 
ympäristöön. Ilmoittautu-
minen 19.8. mennessä Mar-
jolle, p. 045 6381 973. Hinta 
10 € (sisältää matkat, ruuan 
ja ohjelman). Matkan järjes-
tää Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö.
Erätaitokurssi yli 15-vuo-
tiaille Lumijoella 31.8.–1.9. 
Kurssi sopii myös erityisryh-
mille. Pääosa varusteista jae-
taan kurssilla. Kokeneet kou-
luttajat opastavat erätaitoja. 
Kurssin hinta 30 €. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen: www.
mpk.fi.
Rauhanyhdistys: Su 4.8. klo 
17 seurat ry:llä.

Kirkko avoinna 4.8. saakka ma–la klo 13–18 ja su klo 
11–15. 
Kummikioskissa srk-salissa on pientä myytävää kum-
mikohteemme Mafingan orpokodin hyväksi.  Avoinna 
kirkon aukioloaikoina.

Uutta suuntaa etsimässä – 
Usko tai älä

Kempeleen seurakunnassa alkaa syyskuussa 2013 Ka-
tekumenaatti-ryhmä, joka sopii niin hengellisille et-
sijöille kuin jotain jo löytäneille. 
Kurssi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja se 
kestää toukokuuhun 2014. Ryhmään otetaan max. 
10 henkilöä. Kokoonnumme kahden–kolmen viikon 
välein torstaisin klo 18–19.30. Työskentelymuoto on 
avoin, rehellinen ja luottamuksellinen keskustelu ja 
pohdinta. Katso myös netistä www.evl.fi/katekume-
naatti. 
Ilmoittautua voit heti kappalainen Vesa Äärelälle, 
p. 040 7703 819, vesa.aarela@evl.fi, tai kysellä lisä-
tietoja.

Helmiä taivaalla – Pearls in the Sky
la 3.8. klo 19 kirkossa.

Oulunsalo Soi -festivaalin konsertti. Janne Nisonen, 
(viulu), Raphaël Drouin (piano) ja Jousia-kvartetti. Li-
put 19 € / 14 €.

Jasmina Ninja Katriina Hätä-
lä, Marko Juhani Väänänen 
ja Sanna Mari Luoma-aho.
Kuollut: Laina Margareta 
Laitinen s. Kamula 89, Sep-
po Eerik Jalmari Raappana 
60, Mika Paavali Holappa 40.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Pihaseurat to 1.8. klo 19 Jan-
ne ja Sirpa Göösillä, Teppo-
lantie 280. Seurat su 4.8. klo 
16 ry:llä. Koko perheen leiri-
päivä su 11.8. klo 12 Luurin-
mutkassa. 
Murron rauhanyhdistys: Pe 
2.8. klo 19 pihaseurat, Niit-
tyrannantie 14 B, Tyrnävä. 
Su 4.8. klo 13 lähetysseurat 
Murron rukoushuoneella ja 
klo 18 lähetysseurat Tem-
meksen kirkossa. Su 11.8. klo 
16 seurat ry:llä.

Mielenterveys- ja päihde-
kuntoutujien retki Iso-Syötteelle
tiistaina 3.9.

Ohjelmassa mm. tutustumista Syötteen luontokes-
kukseen 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/ Jaa-
na Helisten-Heikkilä tai p. 040 7790 367/ Soile Pak-
kanen.
Hinta 10 € sis. matkat, ruoan ja ohjelman. Järj. Limin-
gan rovastikunnan diakoniatyö.

Rauhanyhdistyksen kesäseu-
rat su 11.8. klo 13 kirkossa.

Kesäillan musiikki kirkossa
torstaina 9.8. klo 19.
Kaisamarja Stöckell (nokkahuilu ja laulu), Taru Pisto 
(nokkahuilu, laulu, urut), Stephanie Archer (nokkahui-
lu ja krummhorn). Vapaaehtoinen ohjelmamaksu seura-
kunnan musiikkityölle.

Eläkeläisten
leiripäivä
15.8. Luurinmutkassa
Lähtö klo 10 keskustan 
seurakuntakodilta ja 
klo 10.15 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksesta. 
Paluu n. klo 16. Hinta 10 
€. Mukaan mahtuu 50 
henkilöä. Ilm. 8.8. men-
nessä diakonissa Jaana 
Helistén-Heikkilälle, p. 
040 7790 368.

Hei sinä rippikoulun käynyt
ja varhaisnuorten kerhon vetämisestä kiinnostunut 
nuori. Lähde mukaan kerhonohjaajakoulutusviikon-
loppuun Luurinmutkaan 16.–18.8. Tarkemmat tiedot 
ja ilmoittautuminen 7.8. klo 21 mennessä seurakun-
nan verkkosivuilta www.kempeleenseurakunta.fi/il-
moittautuminen.



18    Nro 25    1.–15.8.2013

Seurakunnissa tapahtuu 1.–15.8.2013

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

Diakoniatyöntekijät:

Tupos:
Ritva Sassali

p. 044 7521227.

Kirkonkylä:
Sinikka Ilmonen,
p. 044 7521226

Marika Kamps,
p. 044 7521243.

Perinnemessu su 4.8.  
klo 18 kirkossa, toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustju-
gov.
Messu su 11.8. klo 10 
kirkossa, toimittaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava.

Hartaus ti 6.8. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, Si-
mo Pekka Pekkala. 
Hartaus ti 6.8. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla, Simo Pek-
ka Pekkala.
Hautausmaahartaus ke 7.8. 
klo 18 muualle haudattujen 
muistomerkillä, Simo Pekka 
Pekkala.
Ehtoolliskirkko to 8.8. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala, 
Ossi Kajava.
Hartaus to 8.8. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
Lauluilta to 8.8. klo 18.30 
Kylmälänkylän kappelissa, 
Ossi Kajava.
Hartaus ti 13.8. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Lauluilta ti 13.8. klo 18.30 
Muhoksen kotiseutumuseol-
la, Ossi Kajava.
Lapset ja perheet: Kou-
luun lähtevien siunaaminen 
su 11.8. klo 16 kirkossa. Päi-
väkerhot alkavat viikolla 33. 
Perhekerhojen yhteinen aloi-
tus ti 13.8. klo 9.30 Koortilas-

sa. Viikosta 34 alkaen perhe-
kerhot seuraavasti: Tiistaisin 
klo 9.30–11.30 seurakunta-
talossa ja klo 10–12 Päivärin-
teen seurakuntasalissa, kes-
kiviikkoisin klo 12.30–14.30 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa ja klo 15–17 Kylmälänky-
län kappelissa sekä joka toi-
nen torstai klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella (pa-
rilliset viikot).
Nuorten hengelliset hen-
gailuillat: Seuraa ilmoitte-
lua Facebookissa: Hengelli-
set hengailuillat Muhoksella.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 4.8. ja 11.8. klo 17 seurat 
ry:llä. To 8.8. klo 19 nuotioil-
ta Pitkäsen mökillä Pällissä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Nuotioilta pe 9.8. klo 19 
Koortilassa. Su 11.8. klo 17 
seurat ry:llä.
Kastettu: Leo Uolevi Jokita-
lo, Pihka Meeri Aleksandra 
Keränen, Viola Elmiina Käl-

Messu su 4.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Marja-
Liisa Hautamäki, avus-
taa Aino Pieskä, kantto-
rina Hanna Korri.
Messu su 11.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa, avustaa Aino 
Pieskä, kanttorina Han-
na Korri.

Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 1.8. klo 14, 
Maisa Hautamäki.
Lauluhetki Niittypirtillä 7.8. 
klo 13, mukana diakonissa Si-
nikka Ilmonen ja Hanna Korri.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 8.8. klo 14, 
Kimmo Helomaa.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 15.8. klo 14, 
Ilkka Tornberg.
Perinteinen veteraanilau-
lujen yhteislaulutilaisuus 
15.8. klo 18 Alakestilän ar-
boretumissa (Värminkosken-
tie 20, Liminka).
Partio: Partiotoimisto päivys-
tää pe 2.8. klo 15–17, muuten 

kesän aikana keskiviikkoisin 
klo 15–17.
Retki hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Taivalkoskelle 
24.–25.8. Hinta n. 80 €. Il-
moittautumiset 2.8. mennes-
sä Hannalle, p.044 7521 235. 
Tarkemmat tiedot matkasta 
Tyrnävän ilmoituksissa s. 19.
Rauhanyhdistys: Nuotioil-
ta pe 2.8. klo 19 Pirkko ja Ka-
levi Puhakalla. Seurat su 4.8. 
klo 17 ja 18.30 ry:llä. Sisaril-

ta pe 9.8. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 11.8. klo 14 Alatemmek-
sen vanhainkodilla sekä seu-
rat klo 14, 17 ja 18.30 ry:llä. 
Pizzailta pe 16.8. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 18.8. klo 14 Niitty-
pirtin palvelutalolla sekä seu-
rat klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Janette Maria He-
lena Jakku, Juhani Henrik 
Olavi Kilpeläinen, Otto Val-
demar Korkiakoski, Juho 
Aleksanteri Utunen.
Vihitty: Esa Kalervo Haara ja 
Ulla Katariina Kaikkonen.

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

Lähtö klo 9 S-marketin edestä, paluu klo 17. Hinta 25 €.
Kesäistä ohjelmaa, ruokailut.  Mahdollisuus  lepoon.
Ilmoittautuminen 9.8. mennessä, p. 044 7521 226.

käjä, Aino Emilia Jokikokko, 
Jarkko Uljas Juhani Musto-
nen, Ossi Matti Aukusti Oja-
la, Heljä Kaarina Vainio, Ak-
sel Johannes Ervasti, Alisa 
Anna Sofia Leskelä.
Vihitty: Mikko Markus Tapa-
ni Jokikokko ja Heidi Susan-
na Jaakola, Matti Lauri Rau-
daskoski ja Mari Helena Lai-
tinen.
Kuollut: Marjatta Katariina 
Elisabet Nurminen s. Musta 
86, Aino Maria Hiltunen s. 
Huotari 93.

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.

"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 retkes-
tä ja ilmoittautumisesta Tyrnävän seurakuntailmoituk-
sissa s. 19. Osallistujille lähetetään retkikirje. Lisätietoa: 
www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi.

Senioripysäkki-keskusteluryhmä
Tilaisuus osallistua pienryhmään, joka kokoontuu 
kerran viikossa pääsääntöisesti torstaisin 5.9.–12.12. 
klo 9.30–11 Seurakuntatalolla. Ryhmässä on mahdol-
lisuus keskustella arkipäivään ja elämään liittyvistä 
aiheista. Kyytiavusta voi neuvotella.

Kysele vapaita paikkoja:
Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.

Esikko-ryhmä
Ensimmäisen lapsen saaneille vanhemmille ja pieno-
kaisille.
Limingan seurakuntatalolla: maanantaisin 6 kertaa 
alkaen 2.9. klo 10–12. 
Tupoksen Vanamossa: maanantaisin 6 kertaa alka-
en 14.10. klo 10–12. 
Toiminta toteutetaan yhdessä Limingan seurakun-
nan diakoniatyön ja neuvolan perhetyön kanssa. 
Ilmoittautumiset: Erja Vainiokangas, p. 044 4973 684 
tai Ritva Sassali, p. 044 7521 227.

Lasse Heikkilän

Suomalainen 
Messu
sunnuntaina 15.9.
klo 18 Limingan kirkossa.

Jos olet laulu- tai soitto-
taitoinen aikuinen, olet 
tervetullut mukaan to-
teuttamaan messun mu-
siikkia! Ensimmäiset har-
joitukset ke 14.8. klo 18 
seurakuntatalolla.

Tulossa:

Mukulamessu
sunnuntaina 18.8. klo. 15 
Tupoksen Vanamossa.
Lopuksi lättykestit!

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien retki Iso-Syötteelle
tiistaina 3.9.

Ohjelmassa mm. mukavaa yhdessäoloa ja tutustumista Syötteen luontokeskukseen ja 
ympäristöön. Buffetlounas hotelli Iso-Syötteellä ja lättykahvit luontokeskuksessa. Läh-
tö klo 9 seurakuntatalolta. Ilmoittautuminen 19.8. mennessä Marika Kampsille, p. 044 
7521 243 Maire Taikina-aholle, p. 050 4302 023. Hinta 10 € sisältää matkat, ruoan ja oh-
jelman. Matkan järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien retki Iso-Syötteelle
tiistaina 3.9.

Ohjelmassa mm. mukavaa yhdessäoloa ja tutustumista Syötteen luontokeskukseen ja 
ympäristöön. Buffetlounas hotelli Iso-Syötteellä ja lättykahvit luontokeskuksessa. Läh-
tö Muhoksen srk-talolta klo 8.30. Hinta 10 € sisältää matkat, ruoan ja ohjelman. Ilmoit-
tautumiset 19.8. mennessä Hanna Kaisto-Vanhamäelle, p. 040 5470 784. Matkan järjes-
tää Limingan rovastikunnan diakoniatyö.

Siunausta koulutielle -kirkkohetki
sunnuntaina 11.8. klo 16 kirkossa.

Kirkkohetkessä siunataan tämän syksyn
ekaluokkalaiset.

Siunaamisella toivotetaan ja rukoillaan pienelle kou-
lulaiselle Taivaan Isän turvaa ja huolenpitoa koulu-
tielle ja koko elämän tielle.

Tilaisuuden jälkeen
lahjoitetaan jokaiselle
ekaluokkalaiselle
kirjalahja.

Jätski-
tarjoilua!

Tervetuloa kaikki
ekaluokkalaiset ja
rakkaat läheisesi!

Muhoksen seurakunnan varhaiskasvatus
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Kirkkoherra Merja 
Jyrkkä vuosilomalla 
su 18.8. saakka, sijai-
sena vt. kappalainen 
Saila Karppinen.

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

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Sanajumalanpalvelus 
su 4.8. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Tee-
mu Isokääntä, kanttori 
Aino Juntunen.
Messu su 4.8. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Teemu Iso-
kääntä, kanttori Aino 
Juntunen. 
Kansanlaulukirkko su 
11.8. klo 12 Kotiseututa-
lolla (Pytinkitie). Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski. 
Suomalaisiin kansanlau-
lusävelmiin sovitettu ju-
malanpalvelus.

Raamattupiiri ma 12.8. klo 
18-19.30 Leena ja Sulo Vä-
liheikillä Kylmäläntie 127. 
Kaikki tervetulleita.
Kaikenikäisten toimintailta 
to 1.8. ja 8.8. klo 18-21. Ke-
säkodilla Kolmikannassa os. 
Kylmäläntie 55. Kodalla on 
mahdollisuus grillailla omia 
eväitä ja saunakin lämpiää 

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.

Murron rukoushuoneella ja 
klo 18 Temmeksen kirkos-
sa. Su 11.8. hartaus klo 14.30 
VillaTyrnissä ja seurat klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pi-
haseurat pe 2.8. klo 19 Niitty-
rannantie 14b. Lähetysseurat 
su 4.8. klo 13 Murron rukous-
huoneella ja klo 18 Temmek-
sen kirkossa. Seurat su 11.8. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Nelli Janica Palo-
niemi, Matias Sulo Samuli 
Tikkanen, Martta Aliisa Toi-
vo, Karri Ilari Tolonen.
Avioliittoon vihitty: Jari Ju-
hani Palo-oja ja Tea Tuulia 
Norrback.
Kuolleet: Irja Annikki Ylitalo 
s. Siira 90, Enni Annikki Haa-
pala s. Ala-aho 87, Ritva He-
lena Rusila e. Matero s. Mä-
läskä 62, Matti Jaakko Tapio 
Suorsa 48.

Konfirmaatiomessu su 4.8. klo 10 Pyhännän kirkossa. Li-
turgi Saila Karppinen, saarna Hanna Bradter, avustaa Jo-
hanna Hietala. Kanttorina Veijo Kinnunen.
Konfirmaatiomessu su 4.8. klo 13 Piippolan kirkossa. Li-
turgi Saila Karppinen, saarna Hanna Bradter, avustaa Jo-
hanna Hietala. Kanttorina Veijo Kinnunen. Piipposten ja 
pulkkisten konfirmaatio. 
Messu su 4.8. klo 19 Kestilän kirkossa. Toimittaa Jorma 
Niinikoski. Kanttorina Veijo Kinnunen. Rauhanyhdistyk-
sen kesäseurat. 
Messu su 11.8. klo 10 Pyhännän kirkossa. Liturgi Hanna 
Bradter, saarna Sauli Typpö, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Herättäjän pyhä. Kirkkokahvit ja seurat seurakuntatalossa. 
Sanajumalanpalvelus su 11.8. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Unto Määttä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen Taru Oravan ohjaamana käve-
lylenkki. Ota halutessasi kävelysauvat mukaan!
Maakirkko su 11.8. klo 13 Järvikylällä os. Saarentie 100. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit Kestilän museoyhdistyksen hyväksi. 
Messu su 11.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa.  Toimittaa Han-
na Bradter, kanttorina Unto Määttä.   Lähetti Taina Tas-
kilan matkaansiunaaminen. Messun jälkeen iltatee seura-
kuntatalossa. 
Viikkomessu la 17.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Arja Leinonen. Rauhanyhdistyksen 
kesäseurat.

Konfirmaatioharjoitukset la 
3.8. klo 9 Pyhännän ja klo 12 
Piippolan kirkossa.

Kastetut: Lilja Iita Sofia Tervonen (Piippola), Pihla Roo-
sa Maria Pikkarainen (Kestilä), Juulia Vilma Tatjana Junno 
(Pulkkila), Varpu Helena Vilhelmiina Saari (Pulkkila).
Vihityt: Johnny Michael Julkunen ja Sandra Bettina Panni 
(Pulkkila), Pasi Timo Juhani Rantapelkonen ja Heli Johanna 
Pahikka-aho (Rantsila), Esa-Pekka Tikkanen ja Sanna Inke-
ri Koivukangas (Kestilä).
Kuolleet: Olli Sainila 88, Juhani Eero Matias Hyytinen 76, 
Seppo Johannes Hätälä 75, Harto Ilmari Kivimäki 59.

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.

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.

tarvittaessa. Voidaan pelail-
la mölkkyä, lentopalloa tai 
lauleskella kesälauluja.
Liikkumista ja yhdessäoloa 
nuorille viimeisen kerran ke 
7.8. klo 18–19.30 Tyrnävän lii-
kunta-alueilla. Kaikille nuo-
rille avoin ryhmä! Kokoontu-
misissa kokeillaan eri liikun-
talajeja: frisbeegolfia, beach-
volleyta, jalkapalloa jne. Läh-
tö S-Marketin pihalta liikun-
tapaikkaan. Rohkeasti mu-
kaan! Lisätietoja: Johanna, 
p. 044 7372 632.
Ikäihmisten leiripäivä Tem-
meksen museolla to 15.8. 
klo 11–15. Ks. ilmoitus.
Syksyllä koulunsa aloitta-
vien lasten siunaaminen to 
8.8. klo 18 Tyrnävän kirkos-
sa. Kummi, äiti, isä tai joku 
muu läheinen ihminen voi ol-
la mukana siunaamassa las-
ta. Tilaisuuden jälkeen siu-
nattaville lapsille annetaan 
kirjalahja sekä syödään jää-
telöt.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lähetysseurat su 4.8. klo 13 

Kesäseurat la 3.8. klo 19 ja su 
4.8. klo 12 Kestilän ry:llä, Ris-
to Göös ja Pasi Kanniainen. 

Ry:n seurat su 4.8. klo 16 
Lamujoen kylätalolla, Ant-
ti Rahkola ja Jyri Inkeroinen.
Ry:n seurat su 4.8. klo 17 ja 
18.30 Rantsilan srk-talolla, Pek-
ka Sippola ja Lauri Hannila. 
Kotiseurat su 4.8. klo 17 Lii-
sa ja Jukka Ojantakasella, 
Pasontie 190, Rantsila. Timo 
Hakkarainen, Hannu Lauriala 
ja Saila Karppinen. 
Rantsilan ry:n varttuneiden 
kerhon retki ti 6.8. SRK:lle. 
Kokoontuminen torille klo 
10.45, josta lähtö klo 11 Ou-
luun. 
Nuotioilta pe 9.8. klo 19 Kes-
tilän ry:llä. 
Ompeluseurat pe 9.8. ja pe 
16.8. klo 19 Rantsilan ry:llä. 
Seurat su 11.8. klo 13.15 Pih-
lajistossa ja klo 14 Kestilän 
ry:llä, Pekka Kyllönen. 
Pihaseurat su 11.8. klo 14 
Leena ja Johannes Hyytisel-
lä Piippolassa, Taina Taskila 
ja Hanna Bradter. 
Seurat su 11.8. klo 16 Pyhän-
nän (Veikko Heide ja Kuller-
vo Rönkkö), klo 18.30 Rant-
silan (Harri Hyväri) ja klo 19 
Pulkkilan ry:llä. 
Ehtoollishartaus pe 16.8. 
klo 13 Koivulehdossa.

Koululaisjumalanpalvelukset 
•	 Ti	13.8.	klo	10	 (yläkoulu	 ja	 lukio)	 ja	klo	11	 (alakoulu)	
Pulkkilan kirkossa, toimittaa Saila Karppinen, kanttorina 
Veijo Kinnunen, avustaa Johanna Hietala. 
•	 Ke	14.8.	klo	9.15	Rantsilan	kirkossa,	toimittaa	Hanna	Brad-
ter, kanttorina Arja Leinonen, avustaa Johanna Hietala. 
•	 To	15.8.	klo	10	Piippolan	kirkossa,	toimittaa	Hanna	Brad-
ter, kanttorina Arja Leinonen, avustaa Johanna Hietala. 
•	 Pe	16.8.	klo	8.20	Pyhännän	kirkossa,	 toimittaa	Hanna	
Bradter, kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa Sirkku Palola. 
•	 Pe	16.8.	klo	10	Kestilän	kirkossa,	toimittaa	Saila	Karppi-
nen, kanttorina Arja Leinonen, avustaa Johanna Hietala.

Pulkkilan alakoulun ja Rantsilan koulukirkossa siunataan 
kouluntien aloittaneet. Näihin jumalanpalveluksiin kut-
sutaan erityisesti vanhempia, isovanhempia ja kummeja.

Nimikkolähetti Taina Taskilan matkaansiunaaminen 
sunnuntaina 11.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa.
Messun jälkeen iltatee seurakuntatalossa. Taina Taskila 
työskentelee Etiopiassa.

Nuorten Kesäkotipäivä
lauantaina 17.8. klo 16–21

Onneksi olkoon vuonna 2013 konfirmoidut, kiitos isoset 
ja nuorten palveluryhmäläiset!
Tule mukaan muistelemaan omaa riparia, kohtaamaan 
samalla leirillä olleita, tervehtimään isosiasi ja kuulemaan 
tulevasta toiminnasta. Samalla myös kiitämme isosia ja 
NuoPalaisia kallisarvoisesta työstä. Kesäkodilla on mah-
dollisuus saunomiseen ja pelailuun. Tärkeää infoa kuulet 
muun muassa isoskoulutuksesta, nuorten palveluryhmäs-
tä ja nuortenilloista. Varaa päivä jo etukäteen kalenterii-
si! Ilmoittautumiset ke 14.8. mennessä: johanna.rantala@
evl.fi tai p. 044 7372 632.
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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

Herättäjän päivä: su 11.8. klo 10.00 messu Pyhännän kirkossa ja seurat 
seurakuntatalossa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 8.8. klo 18.00 seurat lättykestien mer-
keissä Riitta ja Reijo Härönojan mökillä Pattijoella, pe 16.8. klo 18.00 
Tuulikki Tihisellä, Paltamontie 168, Puolanka
Tervetuloa!

JUMALA PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

La 3.8. klo 18.00
 Karjasillan kirkko

PASTORI SEPPO JUNTUNEN
       Puhuu aiheesta: Hengellinen     
 väkivalta herätyksen   
 esteenä

 Musiikissa: 
 viulisti Maarit Rajamäki.
 
                    Tilaisuudessa saatavilla Janne      
 Villan kirjaa Hengellinen  
 väkivalta.                       

Su 4.8. klo 17 Seurat,  
Esko Leinonen. 
Tervetuloa!

Välimäki Spiik

Junkkaala

Rainerma

Heiskanen

Herättäjä-yhdistys 
hakee paikkaansa
Herännäisyys on 
herätysliikkeenä 
avarakatseinen. 
Sopeutuvuus tuo 
mukanaan myös haasteita 
ja kysymyksiä. 

Herännäisyyden palvelu-
järjestössä Herättäjä-Yh-
distyksessä ollaan muu-
tosten edessä. 

Yhdistyksen päätoimikunnas-
sa oleva oulunsalolainen Antto 
Joutsiniemi kertoo, että päätoi-
mikunnan kokouksessa on poh-
dittu yhdistyksen tarkoitusta.

– Mietimme, mitä olemme ja 
miksi olemme olemassa. Tietysti 
meillä joku ajatus siitä jo on, mut-
ta haluamme selkeyttää ja päivit-
tää sitä.

Konkreettisena muutokse-
na yhdistyksessä on jo käynnissä 
sääntöuudistuksia, jotka vaikut-
tavat muun muassa yhdistyksen 
hallintoon.

Joutsiniemi arvelee, että he-
rätysliikkeen on helpompi tukea 
kirkkoa sen omassa toiminnassa 
virallisen yhdistyksen kautta.

– Herännäiset ovat luontevasti 
osana kirkkoa. Tavoitteemme on 
tuoda jotakin lisää ihmisten hen-
gelliseen elämään.

Hän on myös itse kokenut saa-
vansa herätysliikkeeseen kuulu-
misesta tukea uskonelämäänsä.

– Seuroissa ja muissa tilaisuuk-
sissa käyminen tarjoaa enemmän 
mahdollisuuksia olla hengellisten 
asioiden kanssa tekemisissä, Jout-
siniemi selittää.

Opillisista asioista 
ei väitellä
Herännäisten vuoden päätapah-
tuma herättäjäjuhlat nousivat ot-
sikoihin puhujien Raamattu-nä-
kemysten takia. Muun muassa 
kirjailija ja pastori Jaakko Heini-
mäki arveli, ettei Raamattua pi-
täisi lukea liian kirjaimellisesti.

Joutsiniemi ei ole huomannut, 
että liikkeessä käytäisiin laajem-
paa keskustelua opillisista asiois-
ta.

– Eivät nämä keskustelut seu-
roissa näy. Varmasti osallistujilta 
löytyy erilaisia kantoja, mutta ei 
siellä opillisia keskusteluja käydä. 
Ollaan vain sanan kuulossa.

– Ehkä pojat halusivat vähän 
revitellä ja herätellä herättäjäjuh-
lien puheissa.

Joutsiniemelle körttiläisyys 
on tuttu lapsuudenkodista, mut-
ta hän tuli mukaan järjestön toi-
mintaan vasta muutamia vuosia 
sitten. 

Kukaan ei ole kysellyt liikkeen 
tapahtumissa hänen uskonsa laa-
tua tai määrää.

– Olen saanut olla se, mikä 

olen. Minun ei ole tarvinnut kor-
jata itseäni muiden vaatimusten 
mukaiseksi.

Herännäisyys perinteisesti ko-
rostaa armon merkitystä. Muuten 
liikkeen painotukset eivät juu-
ri eroa ev.lut. kirkon opetuksesta.

– Olennaista herännäisyydes-
sä on, että ihmisen ja Jumalan vä-
liin ei tarvita ketään muuta, Jout-
siniemi tiivistää.

Sopeutuva 
herätysliike
Herättäjä-Yhdistyksen jäsenmää-
rä on ollut laskussa. Joutsiniemi 
kuitenkin kertoo, ettei herättäjä-
juhlien kävijämäärä ole laskenut.

– Tämä on ihan yleinen ilmiö 
yhdistyksillä. Meidän on oltava 
jatkuvasti tarkkana yhdistyksen 
talouden kanssa, mutta niin on 
monen muunkin yhdistyksen. Se 

on sellaista jatkuvaa tasapainot-
telua.

Herättäjä-Yhdistyksen toi-
minta keskittyy lähinnä toimin-
nan tukemiseen kotimaassa. Poh-
jois-Suomessa yhdistyksen tavoit-
teena on tukea paikallisosastojen 
toimintaa. Paikallistason toimin-
ta keskittyy lähinnä seuroihin ja 
kuoroihin.

Lähetystyötä yhdistys tukee 
ennen kaikkea Suomen Lähetys-
seuran kautta. Toisenlaista lähe-
tystyötä tehdään heimotyön ni-
mellä. Käytännössä se tarkoittaa 
talkooprojekteja sukulaiskanso-
jen luona Virossa ja Venäjällä.

Joutsiniemi arvelee, että he-
rännäisille on tyypillistä erään-
lainen hiljainen lähetystyö.

– Lähtökohtana on ajatus, että 
saamme ihmiset toiminnallam-
me ja esimerkillämme kiinnos-
tumaan kristinuskosta. Emme 
tuputa uskoamme muille, vaan 
olemme tukemassa heidän arke-
aan.

Herännäisyys erottuu suoma-
laisten herätysliikkeiden joukos-
ta siinä, että se ei kritisoi kirkon 
suuntauksia. Joutsiniemi uskoo, 
että sopeutuminen on hänen he-
rätysliikkeelleen tyypillistä.

– Herännäisyys on jo pitkään 
elänyt ajassa.

KaISa aNTTIla

Osallistujilta 
löytyy erilaisia 
kantoja, mutta ei 
seuroissa opillisia 
keskusteluja 
käydä.

Antto Joutsiniemi

Antto Joutsiniemi uskoo, että herännäisyys pystyy tukemaan kirkkoa paremmin 
järjestäytyneenä herätysliikkeenä kuin yksittäisinä jäseninä.

K a i s a  A n t t i l a


