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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Suomi on monella mittarilla mitaten yksi maailman 

parhaista paikoista olla lapsi. 

Silti petrattavaakin riittää. Pääosalla lapsista asiat 

ovat hyvin, mutta noin kymmenesosalla alaikäisistä ongel-

mat kasautuvat ja kärjistyvät.

Palvelut eivät tällä hetkellä riittävästi tue perheitä, jot-

ka tarvitsevat tukea.

Esimerkiksi lapsiperheiden kodinhoitoavun saatavuus 

on romahtanut, nuorten mielenterveyspalvelut ovat puut-

teelliset, lapsilisän reaaliarvo on vuodesta 1994 alentunut 

liki 30 euroa. 

Palvelujen ja tuen puutteesta kielii myös se, että huos-

taan otettujen lasten määrä on 1990-luvun alusta kaksin-

kertaistunut.

Monella on asiat hyvin, mutta jopa joka viides yläkou-

luikäinen tyttö kokee itsensä masentuneeksi, alle 18-vuo-

tiaiden poikien kuolinsyy on usein itsemurha, lähes joka 

kymmenes yläkoululainen on vailla läheistä ystävää. Kou-

lukiusaamisen vähentäminen ei ole onnistunut.

Keväällä julkaistu lapsiasiavaltuutetun vuosiraportti 

vahvistaa, että palvelut eivät ole pystyneet vastaamaan 

tukea tarvitsevien perheiden ongelmiin.

Lapsiasiavaltuutetun pestinsä jo päättänyt Maria Kai-

sa Aula peräsi raportin julkistamisen yhteydessä rohke-

aa uudistamista palveluihin ja tukeen. Palvelujen ja tuen 

pitäisi olla nykyistä laajempaa ja hallinnonalojen rajat ylit-

tävää.

Aula ottaisi lapsille ja perheille suunnattujen palvelu-

jen suunnitteluun ja laadun arviointiin mukaan kokemus-

asiantuntijat – siis juuri palvelujen kohteena olevat lapset, 

nuoret ja heidän vanhempansa.

Nykyinen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on patis-

tanut hallitusta arvioimaan päätösten vaikutukset lapsiin. 

Kurttilan mukaan heikko vaikutusten arviointi voi johtaa 

esimerkiksi kansalaisten eriarvoistumiseen. 

”Lapset ovat investointi, eivät kuluerä. Väärä säästö on 

huomisen velkaa”, Kurttila muistuttaa.

Muut mediat

USKonnonfiloSofian tUtKija Aku 
Visala patistaa eri uskontojen edustajia ja 
ateisteja yhteistyöhön:

”Näiden ryhmien pitäisi yhdessä huo-
lehtia siitä, ettei sekularisaation tuloksena 
ole yhteiskunta, jossa uskontoja vainotaan 
aktiivisesti. Sekä kristittyjen että ateistien 
pitäisi puolustaa uskonnollista suvaitse-
vaisuutta ja luonnontieteellistä tutkimus-
ta. Heidän pitäisi myös pystyä toimimaan 
yhdessä tavalla, joka johtaisi kohti parem-
paa yhteiskuntaa.”

Sanansaattaja 19.6.2014

SUoMen raUhanyhdiStySten keskus-
yhdistyksen (SRK) tuore pääsihteeri Juha 
Kaarivaara kertoo paikallislehdessä kesä-
kuulumisistaan ja suhteestaan omaan he-
rätysliikkeeseen suviseurojen alla.

”Hengellisyyteen ja uskomiseen liitty-
vissä kysymyksissä on aina se vaara, että 
voidaan mennä liialliseen tiukkuuteen ja 
jyrkkyyteen, ja toisaalta huolettomuuteen, 
joka johtaa vieraantumiseen, mies pohtii.”

Siikajokilaakso 24.6.2014

tUrUn VaPaaSeUraKUnnan pastori Mar-
kus Nikkanen kirjoittaa opetussarjan Suku-
puolisuus, seksuaalisuus ja Jumalan tahto toi-
sessa osassa sukupuolisuudesta seuraavasti:

”Raamattu ei kuitenkaan anna meil-
le lupaa romuttaa mieheyden ja naiseu-
den käsitteitä tai vaihtaa omaa sukupuo-
lisuuttamme halutessamme, kuten tieto-
jätti Google on tehnyt mahdolliseksi lisä-
tessään profiilisivulleen kolmannen suku-
puolivaihtoehdon ”muu”.

Siksi teemme hyvin, kun sanomme su-
kupuolineutraalille kasvatukselle. ”Ei!” Tä-
dit saavat olla edelleen tätejä ja lapselle voi-
daan kertoa hänen olevan tyttö tai poika.”

Suomen viikkolehti 25.6.2014

eSiMerKiKSi lUterilaiSille katolisen 
eukaristian sakramentin vastaanotta-
minen merkitsee väistämättä sitä — jos 
olemme täysin rehellisiä — että he eivät 
enää usko eukaristiaan sillä tavalla kuin 
heidän yhteisönsä opettaa.

Marko Tervaportti
katolisen tiedotuskeskuksen johtaja

Catholic Voices Suomi, cvsuomi/wordpress.com

Perheet olisivat palvelujen asiantuntijoita

 
aatoksia

itsensä jumalan 
kohtaaminen

Vietin juhannusta Hailuodossa 
ja lähtöpäivänä päätimme pis-
täytyä hautausmaalla. Hauta-
usmaa pysäytti luonnollisella 

tilallaan: se oli täynnä kukkia, kasveja 
ja metsäpolkuja. Oli palaneen kirkon 
rauniot, valtava risti, sodissa kuollei-
den sekä muualle haudattujen muis-
tomerkki.

Tämän jälkeen kävin ystäväni 
kanssa tekstiviestikeskustelua. Hän 
oli samana päivänä pysähtynyt Petä-
jäveden vanhaan kirkkoon. Päädyin 
kuvaamaan tuntojani siten, että hau-
tausmaalla ja kirkossa voi kohdata it-
sensä. Samassa aloin miettimään sa-
nojani: itsensä kohtaaminenkin on jo 
paljon, mutta voisiko kaikkien näiden 
elettyjen vuosien jälkeen olla mahdol-
lista kohdata myös jotain enemmän – 
Jumala? Vai voiko Jumalaa edes koh-
data? 

Vanha testamentti kertoo tarinan 
Jaakobista, joka painii koko yön tunte-
mattoman olennon kanssa. Jaakob it-
se kuvaa tapahtunutta: ”Olen nähnyt 
Jumalan kasvoista kasvoihin ja olen 
silti elossa”. En ole itse aivan varma, 
olenko kohdannut Jumalan kasvoista 
kasvoihin, mutta sen tiedän, että itse-
ni olen kohdannut elämäni kokemus-
ten myötä.

Aloin haudutella seuraavaa ajatus-
ta: voisiko olla niin, että meidän täy-
tyykin kohdata ensin itsemme, jotta 
voimme kohdata Jumalan? Jos en ole 
sinut itseni ja omien tunteideni kans-
sa, voinko edes kohdata Jumalaa tai 
lähimmäistä? Eikö meistä jokainen 
kaipaa sitä, että joku pystyisi kohtaa-
maan meidät kokonaisena ihmisenä 
iloinemme ja suruinemme?

Miten Jumala sitten kohdataan? 
Olen lukenut monesta kirjasta pelas-

tusrukouksen, jossa Jeesusta pyyde-
tään sydämeen. En ole koskaan koke-
nut sitä luonnollisena. Ehkä syy on sii-
nä, että Jeesus on jo siellä – tuli jo kas-
teessa ilman että itse pyysin. Makailin 
vain serkkukummini käsivarsilla isä-
ni lausuessani kastekaavan sanat. Ai-
ka raukea meininki.

Ehkäpä Jumalankin voisi kohdata 
raukeana, rauhoittuneena. Ilman suo-
rituksia, paljaana. Ehkäpä Jumalan 
kosketus onkin meren kosketus kun 
alastomana ui Pöllän rannassa. Mo-
ni hakee uskonnosta ihmettä, mutta 
entä jos suurin uskon salaisuus onkin 
”vain” elää, tulla rakastetuksi ja rakas-
taa? 

Kristinuskon syvin olemus on rak-
kaus. Missä siitä irrotetaan rakkaus 
siellä kristinuskoa ei tunnista kristin-
uskoksi. Ilman rakkautta taas voi olla 
vaikeaa kohdata edes itseään. 

Heikki MuStakallio
Kirjoittaja on oululainen 
musiikkikasvatuksen ja 

teologian opiskelija

Minna  KoliStaja 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Vallan väärinkäyttö 
luottamuksellisessa 
suhteessa on 
kaltoinkohtelua. 
henkinen ja ruumiillinen 
väkivalta tai hoidon puute 
jää usein vanhukselta 
kertomatta ja toisilta 
huomaamatta. Kaikilla 
ei uskonnonvapauskaan 
aina toteudu. 

Vanhusten kaltoinkohtelua 
ei tule vastaan koko ajan 
ja jatkuvasti, lohduttaa 
diakoniatyöntekijä Paula 

Kyllönen Tuiran seurakunnasta. 
Useimmiten diakoni kutsu-

taan kotikäynnille, kun on hen-
gellisen keskustelun tarvetta, yk-
sinäisyyttä tai masennusta. Kal-
toinkohteluun Kyllönen kuiten-
kin on törmännyt työssään.

– Meillä on tahtotila puuttua 
asiaan, hän painottaa.

Kyllönen kertoo kolme esi-
merkkiä kohdatuista tilanteista.

Omaishoitaja hoitaa kotona 
sairasta puolisoaan. He kutsuvat 
diakonin kotikäynnille ja halua-
vat tietoa saatavilla olevista pal-
veluista. Käynnillä diakoni nä-
kee, kuinka turvattomuus ja pe-
lot ovat läsnä arjessa.

Yksinäinen vanhus kokee il-
kivaltaa lähiympäristössään tai 
kauppareissulla uhkaavan oloi-
nen henkilö lähtee seuraamaan 
jopa kotiovelle asti. Vanhus ha-
luaa puhua turvattomuudestaan 
mieluummin kahden kesken kuin 
kertoa siitä vaikkapa naapureille.

Vanhus saa puhelun, kun dia-
koni on kotikäynnillä. Soittajan 
vihainen huuto kuuluu läpi ja pu-
helun päätyttyä vanhus on alaku-
loinen. Silloin on syytä ja hyvä ti-
laisuus kysyä elämäntilanteesta 
tarkemmin. 

Juuresta 
saa apua 
Henkisestä tai fyysisestä väkival-
lasta puhuminen on sen uhrille 
vaikeaa. Hän saattaa syyttää ti-
lanteesta itseään ja pitää suunsa 
kiinni.

– Kulttuurinen arvo on, et-
tä ”perheessä on kaikki hyvin”. 
Sitten herää epäily, että onkohan 
muilla tällaista. Ei tiedetä, mitä 
pitäisi tehdä, kuvaa Kyllönen. 

Juuri-hankkeen ansiosta vä-
kivaltaan puuttuminen on Kyl-
lösen kokemuksen mukaan hel-
pottunut. 

– Tapauksiin on aina puutut-
tu sen tiedon mukaan mitä on ol-
lut, mutta nyt yhteistyömahdolli-
suudet ovat lisääntyneet. On tul-
lut matalampi kynnys ottaa yh-
teyttä toisiin toimijoihin, neuvo-
ja voi kysyä esimerkiksi poliisilta. 

juuri tukee kaltoin 
kohdeltua vanhusta 

Diakoni tulee kotiin käymään, 
kun pyydetään. Avun tarvitsijan 
ei tarvitse kuulua seurakuntaan, 
mutta hänen pitää olla suostuvai-
nen diakonin kutsumiseen. Pyy-
täjänä on useimmiten ikääntynyt 
itse, hänen omaisensa tai kaupun-
gin kotihoito. 

– Kotihoito voi ottaa diako-
niin yhteyttä, jos joku heidän asi-
akkaansa on kovin yksinäinen tai 
masentunut ja tarvitsisi keskuste-
luapua, kertoo Kyllönen. 

kotona on
hyvä kohdata
Kyllösen vastuualueena on pelkäs-
tään vanhustyö, joten hänellä on 
hyvin aikaa tehdä kotikäyntejä. 

– Ihmisen omassa kodissa 
luottamuksellinen suhde syntyy 
helpommin. Koti kertoo myös 
paljon asukkaan elämäntilan-
teesta.

– Vanhuksen luottamus voite-
taan omalla persoonalla, muis-
tuttaa Kyllönen.

Keskustelun virittämiseen on 
käytettävissä silti apuneuvoja. 
Esimerkiksi ryhmäkeskusteluis-
sa voidaan käyttää tunne- tai ku-
vakortteja. 

Oulun seudun ammattikor-
keakoulun terveydenhoitajaopis-
kelijat keräävät parasta aikaa kil-
pailulla valokuvia korteiksi, jotka 
esittävät turvattomuuteen ja väki-
valtaan liittyviä tilanteita. 

Kortit kuulostavat Kyllösen 
mielestä hyvältä idealta. Jos herää 
epäily, että vanhuksen ongelmien 
takana saattaisi olla jonkinlainen 
kaltoinkohtelu, kuvat voisivat hel-
pottaa asian puheeksi ottamista. 

RaiJa kuRki

Vanhustyön pastori Markku Palosaa-
ri on seurakuntien edustaja Oulun 
Juuri-hankkeen ohjausryhmässä.

 – Seurakunnan kannalta on fyy-
sisen ja henkisen väkivallan tunnistamisen 
lisäksi tärkeää, että vanhusten uskonnonva-
paus toteutuu.  

– Ikääntynyt ihminen jää helposti osat-
tomaksi ja yksin. Hänet jätetään toiminnan 
ulkopuolelle tai unohdetaan kotiin tai lai-
tokseen. Häntä ei tueta henkisesti eikä hen-
gellisesti.

Huomiotta jäävät ennen kaikkea heikko-
kuntoisimmat vanhukset, jotka eivät pysty 
liikkumaan tai eivät kuule tai näe. 

– Kaltoinkohtelun olemassaolo on tärkeä 
tunnistaa ja ottaa puheeksi, muistuttaa Pa-
losaari.

Juuri-hankkeessa pyritään laaja-alaiseen 
yhteistyöhön. Ensi marraskuussa Oulun 
seurakunnat järjestävät ensimmäisen yhtei-
sen neuvottelutilaisuuden laitoksissa asuvi-
en ikäihmisten uskonnonvapauden toteu-
tumisesta.

– Tilaisuuteen kutsutaan viranhaltijoi-
ta sellaisista julkisen ja yksityissektorin lai-
toksista, jotka antavat ympärivuorokautis-
ta hoivaa. Tapaamisessa puhutaan heikko-
kuntoisimpien ihmisten hengellisestä tuke-
misesta.  

Seurakunnat tukevat ikääntyneiden 
pääsemistä jumalanpalveluksiin. Papeilta 
ja diakoniatyöntekijöiltä saa kirkkokyyti-
seteleitä. He voivat kotikäyntien yhteydes-
sä pitää rukoushetkiä ja keskustella asiois-
ta. Myös ehtoollisen vietto järjestyy kodissa. 

Hoitohenkilökunnan avustuksella lai-
toksissa asuvat pääsevät muutaman kerran 
vuodessa niissä järjestettäviin jumalanpal-
veluksiin. Palvelukeskuksissa voidaan pitää 
muistisairaiden ihmisten jumalanpalveluk-
sia, joissa saarna on lyhyt ja virret tuttuja.

RaiJa kuRki

Vanhusten uskonnonvapaus ei toteudu kaikkialla

Els i  S a lovaa ra

Ikääntynyttä ihmistä voivat 
kohdella kaltoin sekä toiset ih-
miset että viralliset tahot. Kal-

toinkohtelu voi olla ruumiillista 
tai henkistä väkivaltaa, taloudel-
lista hyväksikäyttöä tai hengellis-
ten tarpeiden syrjäyttämistä. 

Sekä tekemällä että tekemättä 
jättämisellä saadaan paljon pahaa 
aikaan.

Kun vanhuksen turvallisuus, 
terveys tai hyvinvointi vaaran-
tuu luottamuksellisessa suhtees-
sa, hänen ei ole helppo ottaa asi-
aa puheeksi. 

Jos puoliso lyö tai alkoholisoi-
tunut lapsi kiristää eläkerahat, 
hän syyllistää itseään kasvatus-
virheistä tai puolisonvalinnasta. 

Yhteiskunnan tukiviidakko 
on vaikeaselkoinen, eikä kiirei-
siin hoitajiin tai virkamiehiin saa 
keskusteluyhteyttä.

Juuri-hanke luo yhteyksiä yh-
teiskunnan eri toimijoiden välil-
le, jotta ikääntyneiden kaltoin-

kohtelu havaittaisiin herkemmin 
ja siihen osattaisiin puuttua te-
hokkaasti. 

Vanhustyön, väkivallan vas-
taisen työn, poliisin ja seurakun-
nan asiantuntijat kokoontuvat sa-
man pöydän ääreen. 

Hankkeen alueellinen toiminta 
tapahtuu Oulussa. Täällä testataan 
uudet toimintakäytännöt ja juur-
rutetaan ne käytännön työhön.

Juuri on valtakunnallinen 
hanke, jonka toteutuksesta vastaa 
Suvanto ry. Oulun Juuri-hanket-
ta koordinoivat Oulun Seudun 
Mäntykoti ry. ja Oulun Ensi- ja 
turvakoti ry.

Lisätietoja: www.suvantory.fi/
hankkeet/juuri-hanke-2013-2017/

Oulu on testikaupunkiMeillä on tahtotila 
puuttua asiaan.

Paula Kyllönen
diakoniatyötekijä

Ikääntyneet ihmiset unohdetaan helposti kotiin tai laitokseen.

osallistu 
valokuva-
kilpailuun!
Jutussa mainittu Oamkin 
terveydenhoitajaopiskeli-
joiden opinnäytetyöhön 
liittyvä valokuvakilpai-
lu jatkuu 1.9.2014 saakka. 
Väkivaltaa tai kaltoinkoh-
telua koskettavat tai esil-
le tuovat kuvat voi lähettää 
osoitteeseen koivisto.han-
na2@gmail.com. 
Tarkemmat tiedot: 
http://static.ecome.fi/
upload/4802/Valokuva-
kilpailu.pdf 
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Konttikirkossa 
ei siunattu 
parisuhdetta
Tikkurilan seurakunnan pas-
tori Toni Fagerholm ei Helsin-
gin hiippakunnan tuomioka-
pitulin mukaan siunannut re-
kisteröityä parisuhdetta Hel-
sinki Priden konttikirkos-
sa lauantaina. Notaari Heikki 
Hämäläisen mukaan Fager-
holm oli etukäteen toimittanut 
kapitulille kaavan, jota hän ai-
koi käyttää tilaisuudessa.

– Tuomiokapituli tutustui 
kaavaan ennen tapahtumaa. 
Tuomiokapitulin näkökulmas-
ta siinä pysyttiin piispainkoko-
uksen ohjeen sisällä. Keskuste-
lin myös tänään Fagerholmin 
kanssa, ja hänen mukaansa ti-
laisuus meni kaavan mukaises-
ti. Meidän näkökulmastamme 
kyse ei siis ollut harkitusta piis-
painkokouksen ohjeen vastai-
sesta parisuhteen siunauksesta, 
Hämäläinen sanoo.

Hämäläisen mukaan läsnä-
olijoita on saattanut hämmen-
tää rukouksen päätteeksi luet-
tu Herran siunaus.

– Herran siunauksen voi 
kuitenkin lukea milloin ta-
hansa rukouksen päätteeksi. 
Rukouksessa ei ole myöskään 
sanottu, että siunaan tämän 
parisuhteen.

eettisen 
sijoittamisen 
ohjeet 
päivitetty
Kirkon eläkerahasto on päivit-
tänyt vastuullisen sijoittami-
sen ohjeensa. Ne on tarkoitet-
tu ensisijaisesti eläkevarojen 
sijoittamiseen, mutta ohjeet 
toimivat esimerkkinä myös 
seurakunnille ja muille evan-
kelis-luterilaisen kirkon pii-
rissä toimiville sijoittajille.

Vastuullisen sijoittamisen 
ohjeissa tukeudutaan luterilai-
seen etiikkaan, joka perustuu 
kultaiseen sääntöön ”Kaikki, 
mitä te tahdotte ihmisten te-
kevän teille, tehkää te heille 
(Matt. 7:12)”.

Ohjeissa kuitenkin tode-
taan, että kultaisen säännön 
siirtäminen käytäntöön ei ole 
suoraviivaista, vaan sitä sovel-
lettaessa asetutaan toisen ih-
misen ja toisten ryhmien ase-
maan ja pyritään miettimään, 
mikä on näiden toisten todel-
lista hyvää niiden omasta nä-
kökulmasta.

tiekirkko on eerikan ja 
hannamarin työmaa
arkipäivisin ovensa 
kaikelle kansalle auki 
pitäviä tiekirkkoja on tänä 
kesänä Suomessa 270. 
yksi niistä on rantsilan 
kirkko Siikalatvan 
seurakunnassa. 

Rantsilan kirkon oven kesäl-
lä aukaistessa saattaa tör-
mätä Eerika Leinoseen tai 
Hannamari Saarijärveen. 

Heitä molempia odottaa kahden 
viikon kesätyö tiekirkko-oppai-
na Rantsilassa.  

Eerika Leinosen ensimmäise-
nä työpäivänä molemmat nuoret 
naiset ovat saapuneet tutustu-
maan paikkoihin ja allekirjoitta-
maan työsopimukset. Seurakun-
nan lähetyssihteeri Marketta Tai-
paleenmäki on heitä vastassa kir-
kon portailla. 

onnetar arpoi 
kesätyöntekijät
Eerikan ja Hannamarin lisäksi 
Siikalatvan seurakunta palkkasi 
13 nuorta. He toimivat oppaina 
Rantsilan lisäksi Piippolan, Pulk-
kilan ja Pyhännän tiekirkoissa. 
Kestilän kirkko ei ole tiekirkko-
na, mutta Kestilän alueelta palka-
tut kolme nuorta työskentelevät 
hautausmaatyöntekijöinä. 

Kaikkia voisi verrata lottovoit-
tajiin. Taipaleenmäki nimittäin 
kertoo kesätyöpaikkoihin haki-
joita olleen tänä vuonna niin pal-
jon, että valitut arvottiin. 

– Talouspäällikkömme Tar-
mo Myllykoski piteli hakukaa-
vakkeita ja minä toimin onnetta-
rena, Taipaleenmäki kertoo hy-
myillen.

tekemistä löytyy 
kirkkomaaltakin
Koska tuuli on jäätävä, siirrytään 

nopeasti sisätiloihin. Avain kir-
kon oveen löytyy hautausmaalla 
toista kesää työskentelevältä Jen-
na Virkkuselta. Hän näyttää Ee-

rikalle ja Hannamarille, kuinka 
hälytys kytketään pois päältä. 

– Jenna opastaa teitä myöhem-
minkin, sillä rauhallisempina ai-

Kaikkiin kirkkoihin pääsee pyörätuolil-
lakin, ja niissä on vessat. Haukiputaan 
kirkkoon pääsee myös vesireittiä Kii-
minkijoelta. Haukiputaalla, Muhok-

sella ja Oulun tuomiokirkossa on tiettyinä ai-
koina mahdollisuus kuulla musiikkia. Kahvi-
latoimintaa on vain Oulun tuomiokirkossa, 
jossa Cafe Krypta palvelee maanantaista tors-
taihin kello 10–20, perjantaisin kello 10–15.

lumijoki, lumijoen kirkko
(Ylipääntie 10, Lumijoki)
27.7. saakka joka päivä klo 11–16
Vuonna 1890 vihitty uusgoottilainen tiili-
kirkko, jota suuren kokonsa vuoksi kutsutaan 

Lakeuden katedraaliksi. Sisällä on puupylväi-
den kannattama taitekatto. 

Muhos, Muhoksen kirkko
(Kirkkotie 3, Muhos)
15.8. saakka ma–pe klo 12–18
Vuonna 1634 vihitty suorakaiteen muotoinen 
pitkäkirkko on Suomen vanhin lähes alku-
peräisessä asussa oleva puukirkko. Tapuli on 
vuodelta 1762. Kirkon suurimpia aarteita ovat 
kirkkomaalari Emanuel Granbergin vuosina 
1773–1775 tekemät seinämaalaukset.

oulu, Haukiputaan kirkko
(Kirkkotie 10, Haukipudas)
22.8. saakka ma–pe klo 10–18

Vuonna 1762 rakennettu kuvakirkko tun-
netaan Mikael Toppeliuksen maalauksista, 
joissa esillä on myös viimeinen tuomio. 250 
vuotta täyttäneestä ristikirkosta on julkistet-
tu myös kolmiulotteinen virtuaalimalli. 

oulu, kiimingin kirkko
(Kirkkotie 6, Kiiminki)
8.8. saakka ma–pe klo 12–18
Vuonna 1761 käyttöön vihitty puhdastyyli-
nen ristikirkko on yksi parhaiten alkuperäi-
sen asunsa säilyttäneistä 1700-luvun puukir-
koista Suomessa. Alttariseinällä on Mikael 
Toppeliuksen kolmiosainen maalaus.

rauhan tervehdyksen levikkialueen  10 tiekirkkoa 

koina voitte kastella kukkia hau-
tausmaalla ja pitää sankarimuis-
tomerkin puhtaana, Taipaleen-
mäki kertoo.

Kirkon ”takahuoneessa” eli sa-
kastissa hän puolestaan esittelee 
vihkon, johon merkitään kävijä-
määrät jokaiselta päivältä.  

– Vihkoon merkitään vain 
kirkkoon tutustujat, ei häiden, 
kasteiden tai muiden tilaisuuk-
sien osallistujia, Taipaleenmäki 
tarkentaa.

kotiläksyiksi 
historiaa
Kirkko on ennestään tuttu Man-
kilasta kotoisin olevalle Leinosel-
le ja Savalojalta tulevalle Saarijär-
velle. 
Mutta oppaalle ei toki riitä se, et-
tä on itse istunut kirkonpenkissä 
ihailemassa Mikael Toppeliuk-
sen maalaamaa alttariseinää.

Otettuaan molemmilta nuoril-

Rantsilan kirkon alttariseinän maalaukset ovat Mikael Toppeliuksen käsialaa.

Selfiessä poseeraavat Eerika Leinonen ja 
Hannamari Saarijärvi toivottavat kaikki tervetulleiksi Rantsilan kirkkoon.
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rauhan tervehdyksen levikkialueen  10 tiekirkkoa 

ta naisilta nimikirjoitukset työ-
sopimuksiin ja Taipaleenmäki 
antaakin heille kotiläksyksi Tie-
kirkko-oppaan työkalupakki -ni-
misen oppaan ja koostamansa ly-
hennelmän Rantsilan kirkon his-
toriasta. 

– Sen kanssa kannattaa kier-
tää kirkkoa ensin itsekseen ym-
päri, niin esineet tulevat tutuksi. 
Opetelkaa se hyvin, niin ei tarvit-
se sanasta sanaan lukea paperista, 
hän vinkkaa. 

tietoa lehdestä 
ja puskaradiosta 
Talouspäällikkö Tarmo Mylly-
koski kertoo, että joskus kesä-

työntekijöitä on ollut niin hanka-
la saada, että hakuaikoja on jou-
duttu pidentämään. 

Siikalatvalla hakijamäärät 
myös vaihtelevat kappeliseura-
kunnittain.

 – Kuulin tästä kesätyöstä ka-
veriltani, joka on aiemmin ollut 
täällä kirkko-oppaana, Siikalat-
van lukiossa opiskeleva Eerika 
Leinonen kertoo.

Oulussa ammattikoulussa 
opiskeleva Hannamari Saarijärvi 
puolestaan huomasi ilmoituksen 
Rauhan Tervehdyksestä. 

Kumpaakaan nuorta naista 
uusi työ ei isommin jännitä. Ei, 
vaikka kielilläkin pestin aikana 

joutunee puhumaan.
– Minä odotan, että pääsisin 

opastamaan ulkomaalaisia eng-
lanniksi, Eerika kertoo.

Tytöillä on tiedossa sekin, että 
välillä kirkossa voi olla hiljaista 
kuin huopatossutehtaalla. 

– Jos kirkko on siistissä kun-
nossa ja hautausmaallakaan ei 
ole tekemistä, silloin voitte lu-
kea vaikka pääsykokeisiin, Tai-
paleenmäki opastaa.

linssiluteille 
oma kesäkisa
Marketta Taipaleenmäki muis-
tuttaa, että kirkko-oppailta odo-
tetaan asiallista pukeutumista. 

Vaikka hellesää iskisi, työajalla 
ei myöskään oteta aurinkoa. 

Kuvia sen sijaan saa ottaa. Sii-
hen kannustaa jo tiekirkossa kä-
vijöille suunnattu kisa, jossa ote-
taan itsestä "selfie", eli omakuva. 
Osallistua voi lähettämällä ku-
van joko sähköpostilla, Twitte-
rissä tai Facebookissa. 

Tulevat oppaat ja Taipa-
leenmäki kiinnittävät yh-
dessä ilmoituksen kisasta 
kirkon oveen. 

– Ai, tässä on palkintoi-
na älypuhelin ja iPad, tytöt 
huomaavat. 

Haastattelun päätteeksi 
he poseeraavatkin yhdes-

sä kirkon ovella – aivan kuin toi-
vottaakseen kaikki tervetulleiksi 
kirkkoon.

elSi SaloVaaRa

oulu, oulun tuomiokirkko
(Kirkkokatu, Oulu)
29.8. saakka joka päivä klo 9–21
Vuonna 1777 valmistunut kirkko tuhoutui pahoin Oulun 
palossa vuonna 1822. Uusklassista tyyliä edustava kirk-
ko rakennettiin uudelleen alkuperäisten kiviseinien ym-
pärille. 

oulu, oulunsalon kirkko
(Uhrikirkonkuja 8, Oulunsalo)
1.8. saakka ma–pe klo 12–18
Vuonna 1891 valmistunut kirkko edustaa puuhun sovel-
lettua uusgotiikkaa. Alttaritaulu on peräisin edellisestä, 
vuonna 1882 salamaniskun sytyttämässä tulipalossa tu-
houtuneesta kirkosta.

Pyhäntä, Pyhännän kirkko
(Kirkkotie 4, Pyhäntä)
3.8. saakka ke–la klo 10–16, su klo 11–14
Vuonna 1909 valmistunut kirkko edustaa kansallisro-
manttista jugendia. Kuten Oulunsalon kirkko, myös Py-
hännän kirkko on tornillinen pitkäkirkko, jossa ei ole 
erillistä kellotapulia. 

Siikalatva, Piippolan kirkko
(Keskustie 3, Piippola)
3.8. saakka ke–la klo 10–16, su klo 10–13
Vuonna 1769 valmistunut puinen ristikirkko, jossa on 
goottilaisia vaikutteita. Saarnastuolia koristavat Mikael 
Toppeliuksen maalaukset. Samanikäisessä kellotapulissa 
on nähtävyytenä kirkkomuseo.

Siikalatva, Pulkkilan kirkko
(Pulkkilantie 27, Pulkkila)
3.8. saakka ke–la klo 10–16, su klo 11–14
Vuonna 1909 valmistunut tasavartinen, puinen ristikirk-
ko edustaa jugendia ja uusgotiikkaa. Erillinen kellotapuli 
on rakennettu jo edeltävän kirkon aikoihin vuonna 1843. 
Alttaritaulu on Mikael Toppeliuksen käsialaa.

Siikalatva, Rantsilan kirkko
(Rantsilanraitti 10, Rantsila)
3.8. saakka ke–la klo 10–16, su klo 11–14
Vuonna 1785 valmistuneesta puisesta ristikirkosta löytyy 
Mikael Toppeliuksen maalaama alttaritriptyykki. Erikoi-
suus on kesällä 2012 valmistunut yli kaksimetrinen vai-
vaisukko, joka ottaa vastaan kirkolle menijät.

Ku va t :  R a i j a  Ku r k i

Lähetyssihteeri Marketta Taipaleenmäki (edessä) opasti Eerika Leinosta ja Hannamari Saarijärveä oppaan tehtäviin. Yhdessä he kiinnittivät kirkon oveen tietoa tiekirkoista ja valokuvakilpailusta.
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Heli Väyrysestä Rauhan Tervehdyksen uusi päätoimittaja

Kempeleläinen toimittaja, 
yhteiskuntatieteiden mais-
teri Heli Väyrynen on va-
littu Rauhan Tervehdyk-

sen uudeksi päätoimittajaksi. 
Väyrynen työskentelee tällä 

hetkellä sanomalehti Kalevassa 
terveystoimittajana. Hän aloittaa 
päätoimittajana syyskuun alussa.  

– Pidän uutta tehtävää erittäin 
mielenkiintoisena. Rauhan Ter-
vehdystä on viety viime vuosina 
eteenpäin ja jatkamme kehittä-
mistä, tuleva päätoimittaja kom-
mentoi.

Väyrynen on valmistunut 1996 
Tampereen yliopistosta yhteis-
kuntatieteiden maisteriksi pääai-
neenaan tiedotusoppi.

Väyrynen on työskennellyt 
Kalevan lisäksi useissa sanoma- 
ja paikallislehdissä sekä Oulun 
ylioppilaslehden päätoimittajana. 

Terveysalan uutisoinnista hä-
nellä on kymmenen vuoden ko-

kemus terveydenhuollon uutis-
lehdestä Mediuutisista. 

Hakijoiden määrä  
tuplaantui
Lehteä julkaisevan Rauhan Ter-
vehdys ry:n hallituksen puheen-
johtaja, rovasti Hannu Ojaleh-
to kertoo, että päätoimittajan va-
linta tehtiin aiempaa perusteelli-
semmin. 

– Käytimme rekrytoinnissa 
ulkopuolista asiantuntija-apua ja 
loppusuoralle päässeistä ehdok-
kaista tehtiin myös soveltuvuus-
arviointi. 

Rauhan Tervehdys on haluttu 
työpaikka, sillä Ojalehdon mu-
kaan hakijoita oli suunnilleen 
kaksi kertaa enemmän kuin ai-
empia päätoimittajia valittaes-
sa. Edellinen päätoimittajavalin-
ta tehtiin vuonna 2006.

– Hakijat olivat myös tasok-
kaampia, kolmea päätoimittajaa 

valitsemassa ollut Ojalehto kertoo.
Lopullisessa valinnassa pai-

notettiin kokemusta journalisti-
sesta työstä ja esimiehenä toimi-
misesta sekä toimintaympäris-
tön tuntemusta. Jälkimmäisessä 

ei kiinnitetty huomiota ainoas-
taan kirkon, vaan myös laajem-
min yhteiskuntasuhteiden tunte-
mukseen.

– Kaikilla soveltuvuusarvioin-
tiin osallistujilla oli omat vah-

vuutensa. Arvioimme, mitä vah-
vuuksia painotamme. Valinta oli 
kuitenkin yksimielinen. 

Sopimukseen mallia  
mediataloista
Ojalehdon mukaan päätoimitta-
jan kanssa on tehty toimitusjoh-
tajasopimuksiin verrattava pää-
toimittajasopimus, mikä lienee 
uutta seurakuntalehdissä.

– Ratkaisulla haluamme vah-
vistaa ja korostaa päätoimittajan 
asemaa lehdessä, Ojalehto toteaa.

Sopimus painottaa myös hal-
lituksen ja päätoimittajan välistä 
vuorovaikutusta.

Rauhan Tervehdys on 14 evan-
kelisluterilaisen seurakunnan yh-
teinen lehti, ja se jaetaan noin  
98 000 kotitalouteen. Lehteä jul-
kaisee Rauhan Tervehdys ry, jossa 
jäseninä ovat tilaajaseurakunnat. 

elSi SaloVaaRa

K a leva

Heli Väyrynen aloittaa päätoimittajana syyskuun alussa.

Löytyykö sinulta kuvia Ou-
lun tuomiokirkosta? Onko 
suunnitelmissasi osallistua 
johonkin tuomiokirkos-

sa järjestettävään tapahtumaan, 
vai kulkeeko kamera mukanasi 
muuten vain? 

Tuomiokirkkoseurakunnalle 
voi nyt lahjoittaa valokuvia Ou-
lun tuomiokirkosta. Kaikenlai-
set kuvat ovat tervetulleita, niin 
kesä- kuin talvikuvat, sisältä ja 
ulkoa. 

– Ajatus on, että valokuva on 

kuvan ottajan lahja seurakun-
nalle ja samalla lähetystyölle. 
Kuvatessa tarjoutuu myös oiva 
tilaisuus tutustua omaan kirk-
koon, Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan kappalainen An-
na-Mari Heikkinen sanoo. Tuo-
miokirkko on kesällä auki joka 
päivä kello 9–21, joten mahdol-
lisuuksia kirkkoon tutustumi-
seen ja valokuvaukseen löytyy 
hyvin.

 Lahjoitettuja valokuvia käy-
tetään muun muassa kortteihin, 

joita myydään kirkossa. Kortti-
en myynnistä saatavat tuotot 
käytetään lähetystyön tukemi-
seen. 

 Kuvia voi lähettää sähkö-
postitse osoitteeseen kuvatjata-
rinat.ouluntuomiokirkko@evl.
fi tai käydä tuomassa tuomio-
kirkon oppaalle kirkon auki-
oloaikoina. Kirjepostissa kuvia 
voi lähettää Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kirkkoherran-
virastoon osoitteella Isokatu 17, 
90100 Oulu.

Oulun tuomiokirkko 
sai osoitteen

Oulun tuomiokirkolla ei 
ole ollut Kirkkokatua 
tarkempaa osoitetta. Ul-
kopaikkakuntalaisen on 

vaikea arvata, missä päin pitkää 
Kirkkokatua kirkko mahtaa si-
jaita. 

Miksi osoite puuttuu, Oulun 
seurakuntayhtymän kiinteistö-
johtaja Jaana Valjus?

– Osoitenumeroa on selvitel-
ty aikoinaan, mutta tarkkaa tie-
toa ei ole saatu. Oletamme syyk-
si, että vanhoilla ja merkittävillä 
rakennuksilla ei aina ole virallis-
ta osoitetta. 

– Karttapalvelut ja navigaatto-
rit löytävät paikan pelkällä Oulun 
tuomiokirkon nimellä.

Löytyykö Oulun tuomiokir-
kolle katuosoitetta, Oulun kau-
pungin paikkatietoasiantuntija 
Arto Kurvinen?

– Rakennus- ja huoneistorekis-
terissä tuomiokirkolle ei ole mää-
ritetty tonttiin sidottua osoitenu-
meroa. Aikaisemmin on olemassa 
hotelli numerossa 3 ja numero 5 
on jo kirkkoa seuraavalla tontilla. 

Kurvinen määrittää saman 
tien tuomiokirkolle osoitteeksi 
Kirkkokatu 3 a. 

Numeron jälkeinen kirjain tu-
lee hänen mukaansa kirjoittaa 

pienellä, sillä isoilla aakkosilla il-
maistaan raput ja pienellä tontit.

Kun osoite nyt on määritelty, 
Kurvinen ilmoittaa tiedon Maan-
mittauslaitokselle, jonka tieto-
kannoista osoite leviää pikkuhil-
jaa eteenpäin. 

Tieto päivittyy Internetin 
karttapalveluihin nopeammin 
kuin navigointilaitteisiin, jon-
ne sen kulku voi viedä jopa puo-
li vuotta. 

Sillä välin tuomiokirkon os-
oitteeksi voi neuvoa esimerkik-
si ”Kirkkokatu 3:n vieressä” tai 
”Kirkkokatu 3–5:n välissä”.

RaiJa kuRki

Rauhan tervehdys 
ilmestyy 

kesäkuukausien 
ajan joka 

toinen viikko.

Seuraava lehti 
ilmestyy 17.7.

rt kesäajassa

Lähetystyötä voi tukea lahjoittamalla 
valokuvia Oulun tuomiokirkosta

Suomen evankelis-luteri-
laisten seurakuntien yh-
dessä ylläpitämään Palve-
levaan puhelimeen tulee 

edelleen keskimäärin 500 pu-
helua päivässä. 

Tänä vuonna 50 vuotta täyt-
tävän Palvelevan puhelimen 
suosio on säilynyt lähes en-
nallaan. Vuodesta 2006 alkaen 
apua on ollut mahdollista saada 
myös verkossa esimerkiksi Pal-
velevan netin kautta.

– Anonyymin keskustelu-
avun tarvitsijoiden määrä ei ole 
suinkaan vähentynyt. Puhe-
linauttamisen suosiota selittää 
muun muassa se, että vaikeassa 
elämäntilanteessa asioita on hel-
pompi purkaa puhumalla kuin 
kirjoittamalla, sanoo Titi Gä-
vert Kirkkohallituksesta.

Yleisimmät Palvelevan puhe-
limen keskusteluaiheet liittyvät 
yksinäisyyteen, ihmissuhteisiin 
ja elämän erilaisiin vastoinkäy-

misiin. 
Keskusteluja esimerkiksi itse-

murha-ajatuksista käydään suh-
teellisesti useammin Palvelevas-
sa netissä.

Palveleva puhelin toimii ym-
päri vuoden kaikkina viikon-
päivinä juhlapyhät mukaan lu-
kien. 

Päivystäjänä on joko seura-
kunnan työntekijä tai koulu-
tuksen saanut vapaaehtoinen, 
ja päivystäjää sitoo vaitiolovel-
vollisuus.

Palvelevan puhelimen ja Pal-
velevan netin päivystäjiä on 
noin 2000. Heistä suurin osa on 
vapaaehtoisia. Seurakunnat jär-
jestävät tehtävään koulutuksen 
sekä säännöllistä työnohjausta. 
Nykyisillä resursseilla pystytään 
vastaamaan noin 40 prosenttiin 
puheluista.

– Päivystäjät ovat kertoneet 
työn laajentaneen merkittäväs-
ti omaa käsitystä siitä, mitä on 

elää 2010-luvun Suomessa. He 
ovat kuulleet tarinoita, joita 
muuten ei kuulisi. He ovat ko-
keneet työn hyvin merkityksel-
liseksi, Gävert kertoo.

Puhelin- ja verkkoauttami-
sen vapaaehtoistyöstä kiinnos-
tuneiden kannattaa olla yhtey-
dessä oman alueen seurakun-
nan työntekijöihin.

Seurakuntien palvelevaan puhelimeen 
soitetaan 500 puhelua päivässä

Palveleva puhelin
on auki joka ilta: 

suomeksi 
sunnuntaista torstaihin 

kello 18–01, 
perjantaisin ja 

lauantaisin kello 18–03
numerossa 01019 0071, 

ruotsiksi 
joka ilta kello 20–24 

numerossa 01019 0072.
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Maire niemen ja punaisen 
helkaman yhteisillä 
reissuilla aikaa on 
kukille, käen kukunnalle 
ja joutsenpoikueen 
auttamiselle.

Kun Maire Niemi hyppää 
pyörän selkään kotipihal-
laan Kiimingin Huttuky-
lässä, tiedossa on nautin-

to. Mukaan on pakattu juoma-
pullo, eväitä ja sadevaatteet kai-
ken varalta.

Kilometri toisensa perään ker-
tyy matkamittariin, kun Niemi 
polkee punaisella Helkamallaan, 
mutta kiirettä ei ole. 

Niemi pysähtyy kuuntelemaan 
lintujen laulua, laskemaan, kuin-
ka monta kertaa käki kukkuu tai 
katsomaan pupun loikkimista.

Eräällä pyörälenkillä Niemi sai 
todistaa, kun joutsen poikasineen 
ylitti tien. Niemi ihasteli näkyä ja 
jäi vielä varoittamaan lähestyvää 
autoa poikueesta.

Pyörän selästä Niemi tarkkai-
lee myös, kuinka monta erilaista 
kukkalajia tienpientareilta löytyy. 
Viime kesänä eri lajeja löytyi 11.

Hiljaiset tiet ovat Niemen mie-
leen, vaikka ne ovat usein huono-
kuntoisempia kuin isot tiet.

– Ei haittaa, jos vähän jysäh-
tää, pysyypähän hereillä, Niemi 
tuumaa.

Niemen harrastus on herättä-
nyt jotkut ihmiset kysymään, mi-
ten ihmeessä hän aina jaksaa pyö-
räillä.

– Pyöräily onkin varmasti eri 
asia sellaiselle, joka ei kulje aistit 
avoinna, vaan ringaa vain eteen-
päin. Minulle jokainen retki an-
taa uusia elämyksiä – joka päivä 
kuulee erilaisia linnun ja tuulen 
ääniä. 

lääkemääräys: 
mars, pyörän selkään
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla 
Niemellä tuli 1 800 ajettua kilo-
metriä täyteen tälle vuodelle. 

Mikäli vanhat merkit paikkan-
sa pitävät, niitä on tulossa vielä 
ainakin tuplasti lisää. Esimerkik-
si viime vuonna Niemi kirjasi aje-
tuksi 4 800 kilometriä.

Niemi on pitänyt tarkkaa kir-
janpitoa kilometreistään vuodes-
ta 2006 lähtien, jolloin hän in-
nostui pyöräilystä aluksi ”lääkä-
rin määräyksestä”.

Painoa oli tuntunut kerty-
vän ja kertyvän ja ulkoilu oli jää-
nyt usein vähälle. Kipeää nilkkaa 
katsonut lääkäri totesi kerran, et-
tä Niemen pitäisi ruveta liikku-
maan, käymään kävelyllä.

– Miten täällä voi kävellä, kun 
tiet ovat kuperat? vastasi Niemi.

Lääkäri ei luovuttanut, vaan 
kehotti Niemeä kokeilemaan pyö-
räilyä. 

Aluksi Niemi nyrpisti ajatuk-
selle nenäänsä. Nykyään hän ei 
malta tehdä edes yhteensä 14 ki-

ei haittaa, jos 
vähän jysähtää, 
pysyypähän 
hereillä.

Maire Niemi

Entisenä kauppiaana Maire Niemi on 
tarkan kirjanpidon ystävä ja merkitsee 
kertyneet kilometrit päivittäin ylös. 
–  Kirjanpito yllyttää ajamaan, muuten 
tuskin tulisi pyöräiltyä niin paljon. 

nainen, pyörä ja tie

lometrin kauppareissua autolla, 
vaan pakkaa ostokset pyörän si-
vulaukkuihin. 

Polkien pääsee 
kirkkoonkin
Tänä kesänä Maire Niemi aikoo 
osallistua Kolmen kirkon pyörä-
lenkki -kampanjaan ja siis pyö-
räillä kolmeen kirkkoon juma-
lanpalvelukseen.

Tässäkään pyöräilyn alalajis-
sa Niemi ei ole untuvikko. Paitsi 
Kiimingin kirkkoon, hänellä on 
ollut tapana polkaista Ylikiimin-
ginkin kirkkoon kerran viikossa 
musiikki-iltaan ja jumalanpalve-
lukseen ja käydä musiikkihetkis-
sä myös Jäälin kirkossa.

Pyörälenkki -passiin hän ai-
koo hakea merkinnät sekä 10 ki-
lometrin päässä sijaitsevasta Kii-
mingin kirkosta että 15 kilomet-
rin matkan takana olevasta Yli-
kiimingin kirkosta.

Kolmanneksi etapiksi Niemi 
on suunnitellut Oulujoen kirk-
koa, jonne Huttukylältä matkaa 
tulee parikymmentä kilometriä. 
Sinne hän ei ennen ole pyöräillyt.

Kolmen kirkon pyörälenkissä 
Niemi pääsee yhdistämään kaksi 
mielenkiinnon kohdettaan – pyö-
räilyn ja kirkot.

– Lähdimmepä reissuun mihin 
päin vain, minun on aina on etsit-
tävä kirkko ja käytävä siellä. 

kati luoMa

K at i  L u o ma

Oulun ev.lut. seurakunnat kannus-
tavat seurakuntalaisia liikkumaan 
Kolmen kirkon pyörälenkki -kam-
panjalla. Sen avulla innostetaan 

seurakuntalaisia pyöräilemään vähintään 
kolmeen eri kirkkoon jumalanpalvelukseen. 

Kaikissa kirkoissa, kirkkoherranviras-
toissa sekä Keskustan seurakuntatalossa on 
saatavana Kolmen kirkon pyörälenkki -pas-
seja. Passi laitetaan kirkossa rippikoulukort-
tien keruulaatikkoon ennen jumalanpalve-
lusta, jonka jälkeen kortin saa merkinnän 
kanssa takaisin.

Merkintöjä voi kerätä 14. syyskuuta saak-
ka kaikista Oulun ev.lut. seurakuntien kir-

koista. Jumalanpalvelusten ajankohdat kir-
koittain löytyvät Rauhan Tervehdyksestä 
sekä osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Täytetty passi palautetaan joko kirk-
koon, kirkkoherranvirastoon tai postit-
se osoitteeseen Oulun ev.lut. seurakunnat, 
Kolmen kirkon pyörälenkki, PL 122, 90101 
Oulu. Kaikki palautetut passit osallistuvat 
palkintojen arvontaan. 

Palkintona on muun muassa 50 euron 
lahjakortti pyöräliikkeeseen. Halutessaan 
passin omistaja voi tukea Oulun seurakun-
tien lähetystyötä: tilinumero FI12 5741 4020 
024233, saaja Oulun seurakuntayhtymä, 

viesti pyörälenkki.
Edellisen kerran Kolmen kirkon pyörä-

lenkki toteutettiin kesällä 2012, jolloin pas-
seja haettiin satoja. 

– Haluamme kannustaa seurakuntalaisia 
sekä hengellisen elämän että fyysisen kun-
non hoitamiseen, sillä molemmat ovat tär-
keitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kan-
nalta, sanoo lähetystyön koordinaattori Ul-
la Mäkinen.

Kolmen kirkon pyörälenkki liittyy valta-
kunnalliseen Liikkuva seurakunta -hank-
keeseen, jolla tuetaan liikunnallista elämän-
tapaa.

Kolmen kirkon pyörälenkkiin on oma passi 
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Kuka voi olla ehdokas?
 
Kirkko tarvitsee juuri sinua. Luottamushen-
kilöillä on seurakunnassa todellista valtaa. 
Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri 
tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja 
miehiä.
 
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon 
jäsen, joka

• täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014
• on seurakunnan jäsen viimeistään   
 15.9.2014
• antaa kirjallisen suostumuksen 
 ehdokkaaksi asettumisesta.

Avoinna 163 paikkaa

Marraskuun 9. päivänä järjestetään seura-
kuntavaalit. Oulussa valitaan 163 edustajaa 
seurakuntaneuvostoihin ja seurakuntien yh-
teiseen kirkkovaltuustoon. Syksyn vaaleihin 
haluamme hyviä ehdokkaita – Sinut.

Luottamushenkilönä saat

• näköalapaikan ja vaikutus-
 mahdollisuuden seurakunnan asioihin
• päätösvaltaa toimintaan ja talouteen

Kiinnostuitko?

Lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta ja 
valitsijayhdistyksen perustamisesta: 
www.oulunseurakunnat.fi/seurakunta-
vaalit ja www.seurakuntavaalit.fi.

Vaaleista lisätietoa antaa: 

Oulun seurakuntayhtymän vs. lakimies 
Krstiina Harjuautti, p. 050 438 9034 tai 
kristiina.harjuautti@evl.fi. 

Ehdokaslistat on jätettävä syyskuun 15. 
päivään mennessä oman seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon.

Mihin hyvään sinä uskot? Asetu ehdolle, kun haluat vaikuttaa siihen, mihin hyvään kirkko rahoja ohjaa.

Asetu 
ehdolle 
ja tee kirkosta 
näköisesi.
SEURAKUNTAVAALIT 2014

Palveluja tarjotaan

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

hautauspalveluja

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Nyt lehtipisteissä. 
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 10, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Näyttelijä Elsa Saisio lu-
kee Johanneksen evanke-
liumia maanantai-iltojen 
radiohartauksissa. 

Saisio lähti mukaan lukemaan 
Raamattua, sillä se on länsimai-
sen kulttuurihistorian perusta. 
Jo radiossa kuullun Matteuksen 
evankeliumin hän valitsi ensim-
mäiseksi luettavakseen, sillä se si-
sältää vuorisaarnan. 

Vuorisaarna on Saision mu-
kaan armon kiteytymä, joka ei 
jätä ketään ulkopuolelle.

Raamattua lukiessa Saisiolle 
on kirkastunut myös se, että ih-
misyys ei ole muuttunut miksi-
kään. Yhä ajankohtainen kysy-
mys on: ”Tehdäkö henkisesti hy-
vää vai tehdäkö maallinen para-
tiisi tähän maailmaan?”.

Studiossa Raamatun lukemi-
nen on ollut Elsa Saisiolle myös 

rauhoittava kokemus sen lisäksi, 
että hän ihailee Uuden testamen-
tin draamaa. 

Jeesuksen elämänvaiheet ovat 
hänen mukaansa ”makea stoori 
kaikessa dramaattisuudessaan”.

Yle radio 1 tarjoaa hartausoh-

jelmia maanantaista lauantaihin 
aamuisin ja iltaisin. 

Uutisten edellä kuultavissa 
aamuhartauksissa kerrotaan elä-
män mahdollisuuksista ja tuo-
daan toivoa arkeen kristinuskon 
ydinsanoman pohjalta.

 Iltahartauksissa on mahdolli-
suus syventää ja laajentaa kristil-
lisen elämän ulottuvuuksia ja hei-
jastaa kirkkojen traditioita ja har-
tauselämää.

Keskiviikkoaamujen radiohar-
tauksia vietetään teemalla ”usko 
ja urheilu”. Syksyllä käytävien 
seurakuntavaalien teemaa ”Usko 
hyvän tekemiseen” syvennetään 
puolestaan torstaiaamujen radio-
hartauksissa.

Aamuhartaudet YLE radio 1 
ma–la klo 6.15 ja 7.50 ja 
iltahartaudet ma–la klo 18.50.

Radiohartauksissa kuullaan makeita 
stooreja ja pohditaan hyvän tekemistä

Elsa Saisio lukee Johanneksen 
evankeliumia radion kuuntelijoille.

Y l e
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eläkeläisillä on rento kerhokesä
Myllyojan seurakuntata-

loon saapuu yhdeksän 
kesäkerholaista. Talvi-
kaudella heitä on pa-

rikymmentä. Naiset tietävät, et-
tä kesällä moni lähtee mökille tai 
saa vieraakseen kesälomaa viettä-
viä lapsia ja lapsenlapsia. 

Juhannuksen aatonaatto vi-
rittää keskustelun juustokeitosta, 
joka on maakunnan juhannuspe-
rinteen ydintä. 

Kerholaisten resepteissä on 
hiukan eroja, mutta yhteinen on-
gelma on täysmaidon saatavuus. 
Savosta kotoisin olevat liittivät 
juhannuksen myös isot lettutai-
kinat. 

Moni kerholainen muistaa 
päässeensä juhannuksena ripil-
le ”pitkässä mustassa läningis-
sä”. Muistoihin kuuluu myös ju-
hannussauna, josta piti ehtiä vie-
lä tansseihin.

Diakonian kesätyöntekijä Hei-
di Hartikainen kaataa kahvia. 
Alkuhartaudessa hän vakuuttaa, 
että Jumala kuulee rukoukset, 
niin tutun iltarukouksen kuin 
esirukoukset sairaiden puolesta. 
Virsi ja hiljainen rukous laskevat 
rauhan kerhohuoneeseen.

Kesäaiheinen tietokilpailu sel-
vitetään ripeään tahtiin. Jonsok-
niminen marja ei muistu mie-
leen, eikä kesäajan yleinen litur-
ginen väri ole tuttu, ennen kuin 
Hartikainen paljastaa oikeat vas-
taukset.

Pantomiimileikki saa väen 
liikkeelle. Joku on huolissaan, 
jääkö luokalleen, jos ei osaa näy-
tellä.

– Ei jää, mutta jälki-istuntoon 
voi joutua, vastasi Hartikainen. 

Vuorotellen jokainen tekee 
sanoitta selväksi, mitä toiminto-

ja kesään ja juhannukseen kuu-
luu: vastan teko, kasvimaan kit-
keminen ja heinän seipäille pano 
muun muassa. Jälki-istuntoa ei 
saa kukaan, vaikka iloisesta tun-
nelmasta päätellen yhdessä oloa 
voisi kaikin mokomin jatkaakin.

Nuotiosavuja 
koskelassa
Koskelan seurakuntakodin hu-
vimajaan on kiirehtinyt jo kah-
deksan naista ja lisää tulee. Mak-
karanpaistonuotio roihuaa yksi-
nään sadetta vastaan. 

Eläkeläisten kesäkerho pääte-
tään tällä kerta aloittaa sisätilois-
sa. Seurakuntatalon ulkokuori on 

remontissa, mutta remonttimie-
het lupaavat tehdä hiljaisempia 
töitä kerhon ajan.

Kun kaikki parikymmentä ke-
säkerholaista on hakenut kahvia 
ja jäätelöä, diakoni Paula Kyllö-
nen ja kesätyöntekijä Elina Koi-
vulahti ehdottavat esittelykier-
rosta. Joukossa on muutama en-
sikertalainen, mutta löytyy myös 
yksi, jolle Koskelan seurakunta-
koti on tuttu 40-luvulta asti. 

Kahvin jälkeen ryhdytään töi-
hin. Ryhmissä katsellaan valoku-
via kukista. Nimet löytyvät hel-
posti, mutta kukkien salakieli on 
vaikeampi ratkaista. 

Lemmikki kertoo uskollisesta 
rakkaudesta, leijonankita oma-
hyväisyydestä. Miehet ehdotta-
vat kurjenmiekan tarkoittavan 
sotaista luonnetta, mutta naiset 
nauravat: kyseessä on palavan 
rakkauden kukka.

Yhteislauluja säestää tällä ker-
taa Kyllönen leivinuunin kupee-
seen sijoitetulla pianolla. Joku 
huomaa, että sade on tauonnut 
ja väki lähtee makkaranpaistoon 
pihalle. Hartauteenkin hiljenny-
tään nuotion loimussa.

eläkeläisten 
kesäkerhot jatkuvat
Eläkeläisten kesäkerhot jatkuvat 
harvakseltaan vielä heinäkuun 
ajan Tuiran, Karjasillan ja Ou-
lujoen seurakunnissa. Elokuus-
sa monet seurakunnat järjestävät 
eläkeläisten leiripäiviä ja retkiä. 

Viimeistään syyskuussa eläke-
läisten kerhot pyörähtävät käyn-
tiin niin Oulussa kuin ympäris-
tön seurakunnissa. Tarkempia 
tietoja löytyy seurakunnallisista 
ilmoituksista.

RaiJa kuRki

ASUMINEN  RUOKA  PERHE  TERVEYS  PUUTARHA  KÄSITYÖT  LUONTO  ELÄMÄÄ MAALLA

6-7 2 0 1 4
KESÄ-HEINÄKUU

Suven 
  juhlaa Apposia ja  

voisulaa
Punainen torppa  

Kärkölässä

Tiskiteline 
mökille

Neule hellepäivän iltaan

7,90 € (sis.alv)

Tuoksupelargonit  
valloittavat
Myrskyn jälkeen  
Soinilansalmella

Sateen tauotessa kerholaiset pääsevät makkaranpaistoon Koskelan seurakuntakodin takapihalle.

Pantomiimileikin lopuksi Myllyojan kesäkerholaiset näyttelevät yhtaikaa kesän iloisia 
puuhia.

Ku va t :  R a i j a  Ku r k i
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Radio Yle 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 6.7. klo 10 klo 10 jumalan-
palvelus Vantaalta Korson kir-
kosta. Virret: 285:1,4,5, 709, 130, 
312:1,4-7, 475, 230, 451, 462.
Klo 18 jumalanpalvelus Herättä-
jäjuhlilta Lapualta.
Su 13.7. klo 10 jumalanpalve-
lus Pudasjärven kirkosta. Virret: 
536:2,3, 438:2,4,5, 47, 375.

Yle tV 1
Su 6.7. klo 10 Messu Lapuan He-
rättäjäjuhlilla.
 
Oulun ev.lut. seurakuntien ja Sa-
nansaattajien Medialähetyspäi-
viltä tallennettuja videoita löytyy 
You Tubesta: www.youtube.com/
user/SansaMLP

Toivontuottajien Suviradio soi 
tauotta 3.8. saakka osoitteessa 
www.suviradio.fi. Toivontuottajat 
on pääkaupunkiseudun seurakun-
tien sähköisen median toimitus.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Su 6.7. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa Päivi Lohilahti-Mällinen 
kertoo millaista on olla kahden 
maan kansalainen, tämän maa-
ilman ja Taivaan kodin. Uusinta.
Su 13.7. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa puhutaan siitä, miten Juma-
la toivoo, että maapallon ihmiset 
auttaisivat toisiaan. Pyhäkoulun 
pitää lastenohjaaja Kirsi Isola Ou-
lujoen seurakunnasta. Uusinta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 6.7. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu. Radiopyhäkoulussa Päivi Lo-
hilahti-Mällinen kertoo millais-
ta on olla kahden maan kansalai-
nen, tämän maailman ja Taivaan 

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

kodin. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.  
Su 13.7. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa puhutaan siitä, miten Juma-
la toivoo, että maapallon ihmiset 
auttaisivat toisiaan. Pyhäkoulun 
pitää lastenohjaaja Kirsi Isola Ou-
lujoen seurakunnasta. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.

Suora lähetys oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 6.7. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta
Su 13.7. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta

yhdistykset

Muut seurakunnat

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Herättäjäjuhlat Lapualla 4.-6.7. 2014.  Juhlien tunnus on “Tule, Kristus, 
huomiseenkin”.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Jumalanpalvelus lauantaisin klo 11. 
Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot ks. oulu.adventist.fi

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 5.7. klo 11-13 Soppaa ja evankeliumia 
Toppila-Centerissä, Paakakatu 2. Su 6.7. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Mikko Saukkonen, 
Janne Nykänen, Lassi Makkonen. Ke 9.7. klo 19 
Ystävän paikka. To 10.7. klo 11-13 Gospel Riders 
kauppatorilla. Su 13.7. klo 11 Jumalanpalvelus, 

Hannu Orava, Pirjo Orava, Noomi Ketonen. Ke 16.7. klo 19 Ystävän paikka.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11.  www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 6.7. Ei seuroja.
Ke 9.7. klo 18 Seurat 
Ben Johnsson, USA.
Su 13.7. Ei seuroja.
Tervetuloa!

EI KOKOONTUMISIA HEINÄKUUSSA !
3.8. Jumalanpalvelus klo 11.00.

JUMALAN SIUNAUSTA KESÄÄN !

To 3.7. klo 19 Lähde-ilta, Vesa Auno, Risto Wotschke. 4.-6.7. ILON JA TOI-
VON JEESUS, Vapaakirkon kesäjuhlat Seinäjoella. Su 6.7. klo 18 Ehtoollis-
kirkko, Risto Wotschke, aihe: 1 Kor. 16. Ke 9.7. klo 18 Nuortenilta. To 10.7. 
klo 19 Rukousilta, Hannu Murhu. Su 13.7. klo 18 Iltakirkko, Mari Hassi, Henri 
Tuhkala. Tervetuloa!

Su 6.7. klo 18 (huom. aika!) 
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

Vieraana Timi Rantanen Espanjasta
Su 13.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Lapualla 4.-6. heinäkuuta jär-
jestettäviä Herättäjäjuhlia 
voi kuunnella Körttiradion 
kautta. Vapaaehtoisvoimin 

toimitettava kanava lähettää lä-
hes kaikki juhlien seurat ja välit-
tää tunnelmia juhlakentältä haas-
tatteluin sekä soittaa herännäis-

henkistä musiikkia. Lähetys al-
kaa perjantaina noin klo 15.45 ja 
päättyy sunnuntaina viimeisten 
seurojen jälkeen.

Oulussa Körttiradio kuuluu 
Iskelmätoive Oulun taajuudella 
98,7 MHz.  Lisäksi kanavan anti 
on kuunneltavissa verkossa, link-

ki lähetykseen löytyy juhlien si-
vulta: www.h-y.fi/juhlat. Samas-
ta osoitteesta löytyvät myös juh-
lien ohjelma ja radion muut kuu-
luvuusalueet taajuuksineen. 

Lapuan juhlien teema Tule, 
Kristus, huomiseenkin, pohjau-
tuu Siionin virteen 291.

Körttiradio välittää Herättäjäjuhlat

ilmoitusaineistot 

osoitteeseen: 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Raamattua voi lukea jo 2 551 kielellä

Raamattu on yhä maailman 
käännetyin kirja. Vuoden 
2013 loppuun mennessä 
vähintään yksi kokonai-

nen raamatunkirja oli käännetty 
2 551 kielelle, kertoo Yhtyneiden 
Raamattuseurojen juuri ilmesty-
nyt kielitilasto. 

Tällä hetkellä Uusi tai Vanha 
testamentti on saatavissa 1 257 ja 
koko Raamattu 491 kielellä. Maa-
ilman kielten lukumääräksi arvi-
oidaan 6 000–7 000 kieltä. Koko 

Raamatun kääntäminen vie kes-
kimäärin 12 vuotta. 

Yhtyneillä Raamattuseuroil-
la on alkuvuodesta 2013 käynnis-
tynyt hanke, jossa 1 000 päivän 
eli noin kolmen vuoden aikana 
pipliaseurojen kääntäjät saattavat 
valmiiksi 100 uutta käännöstä. 

Kampanja on nyt puolivälissä, 
ja sadasta käännöksestä on val-
mistunut 58. 

– Hyvä raamatunkäännös py-
syy uskollisena heprean- ja krei-

kankielisille alkuteksteille, on 
kielellisesti korkeatasoinen ja ot-
taa huomioon antropologisen ja 
kulttuurisen kontekstin, sanoo 
Suomen Pipliaseuran käännös-
työn johtaja Seppo Sipilä. 

Pipliaseurojen asiantuntijoi-
den kehittämät laatukriteerit ja 
metodit määrittävät maailman-
laajuisesti kaikkea raamatun-
käännöstyötä, ja näillä on ol-
lut vaikutuksensa myös yleisiin 
käännöstyön periaatteisiin. 
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Luuk. 15: 11-32
Jeesus sanoi:
    ”Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. 
Nuorempi heistä sanoi isälleen: ’Isä, anna 
minulle osuuteni omaisuudestasi.’ Isä jakoi 
omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman 
päivän päästä nuorempi kokosi kaikki 
varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä 
hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen 
holtitonta elämää. Kun hän oli pannut 
kaiken menemään, siihen maahan tuli 
ankara nälänhätä, ja hän joutui kärsimään 
puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen 
miehen palvelukseen, ja tämä lähetti hänet 
tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän 
olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, 
mutta niitäkään ei hänelle annettu.
    Silloin poika meni itseensä ja ajatteli: 
’Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin 
kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä 
nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon 
hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta 
vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen 
arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota 
minut palkkalaistesi joukkoon.’ Niin hän lähti 
isänsä luo.
    Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet 
ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki 
hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi 
hänelle: ’Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta 
vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen 
arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi.’ 
Mutta isä sanoi palvelijoilleen: ’Hakekaa 
joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet 
niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja 
kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja 
teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään 
ilojuhlaa! Minun poikani oli kuollut mutta 
heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt 
hän on löytynyt.’ Niin alkoi iloinen juhla.
    Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän 
sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli 
laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen 
yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. 
Palvelija vastasi: ’Veljesi tuli kotiin, ja isäsi 
käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet 
terveenä takaisin.’ Silloin vanhempi veli 
suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä 
tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän 
vastasi: ’Kaikki nämä vuodet minä olen 
raatanut sinun hyväksesi enkä ole kertaakaan 
jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole 
koskaan antanut minulle edes vuohipahaista 
juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä 
sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt 
omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat 
hänelle syöttövasikan!’ Isä vastasi hänelle: 
’Poikani, sinä olet aina minun luonani, ja 
kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta 
olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun 
veljesi oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli 
kadoksissa mutta on nyt löytynyt.’”

Kadonnut?
Kun joku ihminen oikeasti häviää metsään tai muualle, hänestä tulee välittömästi tärkeä 
henkilö. Tieto leviää ja etsijät lähtevät liikkeelle. Moni tulee auttamaan vapaaehtoisesti 
etsinnöissä. Helikopterit nousevat ilmaan. Kun ihminen sitten löytyy, kaikki ovat iloisia 
ja helpottuneita. Jos taas ihminen on fyysisesti ihan tallessa, mutta sisimmässään kadot-
tanut yhteyden johonkin tärkeään, omiin kokemuksiinsa, tunteisiinsa, omaan historiaan 
tai toisiin ihmisiin, eivät etsintäpartiot lähde niin vain liikkeelle. 

Toisinaan kaipaamme elämään jotain syvempää merkityksellisyyttä. Jotain, mitä voisi 
kutsua hengelliseksi yhteydeksi. Toisinaan tällaista yhteyttä etsivä joutuu pettymään. Voi 
olla vaikea tulla nähdyksi sellaisena kuin on, aidosti ja rehellisesti. Elämän todellisuus ja 
ihannekuva eivät kohtaa. Tai sitten ajatuksiaan ei uskalla tuoda esiin, eikä kertoa siitä, 
mitä etsii. Kun nolous iskee, monet kysymykset jäävät vaille vastausta. Mielikuvat, asen-
teet ympäristössä  tai elämänkokemukset tekevät etsijän polun hankalaksi, kirkon ovet 
ovat auki hankalaan aikaan. Kuitenkin kaipuu sisimmässä voi olla suurta.

Tuhlaajapoikavertauksessa on aivan huikea kuva Jumalasta. Hän on isä, jonka koti on aina 
auki. Kun joku on tiellä tulossa, isä juoksee vastaan, riippumatta siitä, millainen tulija on 
tai mistä hän tulee. Juhlat alkavat. Kun talossa ikänsä töitä tehnyt vanhempi veli ihmettelee 
miksi tuolle hulttiolle järjestetään juhlat, isä vastaa, että kaikki mitä on minun, on myös 
sinun. Tuhlaajapojan isän esimerkki voisi toimia mallina meille kaikille. Voisimmeko siis 
kertoa tämän viestin toisillemme: Meidän kaikkien matka on vielä kesken. Et ole suin-
kaan kadonnut vaan odotettu tiellä kulkija. Sinun ei tarvitse olla valmis tai tietynlainen, 
olet tervetullut ehdoitta. Kaikki on valmista. Maailma on tehty meitä varten.   

StiVeN NaatuS,
Tuiran seurakunnan kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 6.7.2014
Psalmi: Ps. 32: 1-2, 5-8
1. lukukappale: Hoos. 12:6-7 tai Jes. 61:10-11
2. lukukappale: Room. 4:1-8
Evankeliumi: Luuk. 15:11-32
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Sunnuntai 13.7.2014 
Psalmi: Ps. 13: 2-6

1. lukukappale: 2. Sam. 12:1-10, 13
2. lukukappale: Room. 2:1-11

Evankeliumi: Joh. 8:2-11
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lapsiperheiden tuessa on 
kodinhoitajan mentävä aukko
Raahelaisessa Pietiläisen 

perheessä on 11 lasta, jois-
ta vanhin on 21-vuotias ja 
nuorimmainen 2-vuotias.

Vanhemmat Maria ja Jou-
ni Pietiläinen ovat lapsiperhettä 
luotsatessaan havainneet selviä 
muutoksia lapsiperheen asemas-
sa. Merkittävimpänä heikennyk-
senä Pietiläiset pitävät kotiavun 
puutetta.

– Vielä 1990-luvun alussa oli 
kodinhoitajia. He tekivät töitä, 
joita kotona lasten kanssa oleva 
vanhempi ei ehtinyt. Tai paik-
kasivat vanhemman työpanosta, 
kun tämän piti käydä asioilla tai 
vaikka lääkärissä.

Maria Pietiläisen mielestä ko-
dinhoitajat tekevät niin tärke-
ää ennaltaehkäisevää työtä, että 
hän on ehdottanut kotikuntan-
sa valtuutetuille ja hyvinvointi-
kuntayhtymän johtajalle muuta-
man kodinhoitajan viran perus-
tamista.

– Jos kodinhoitaja viipyisi 3,5 
tuntia yhdessä perheessä, yk-
si hoitaja ehtisi auttaa kymmen-
tä perhettä viikossa, Pietiläinen 
laskee.

turvaverkkoja tarvitaan
monenlaisille perheille
Pietiläiset tietävät, että kunnilla 
on kyllä perhetyöntekijöitä. 

– Mutta heidän apuaan voi 
saada vain sosiaalisin perustein. 
Apua saadakseen pitää olla esi-
merkiksi mielenterveystoimiston 
tai sosiaalitoimiston asiakas.

Muunlaisten perheiden akuut-
tiin avuntarpeeseen ei yhteiskun-
nan tukea ole saatavilla, Pietiläi-

set harmittelevat.
– Meidän tapaisillamme suur-

perheillä on omat toimivat turva-
verkot sekä vertaistukea saatavil-
la. Mutta turvaverkkoja tarvittai-
siin monenlaisille erilaisille per-
heille ja elämäntilanteille, Jouni 
Pietiläinen korostaa.

– Suurperheellä on lähtökoh-
ta, että omat lapset hoidetaan it-
se. Mutta joskus voi lyhytaikai-
nen avuntarve yllättää.

Kuten silloin, kun Maria jou-
tui sängynpohjalle kovassa keuh-
kokuumeessa.

– Perheellemme tarjottiin sil-
loin paikkaa ensi- ja turvakodis-

ta, Pietiläiset hämmästelevät.
Ennaltaehkäisevä työ olisi Pie-

tiläisten mielestä lopulta valta-
va säästö yhteiskunnalle, jos esi-
merkiksi huostaanotoilta voitai-
siin välttyä ajoissa saadun avun 
ansiosta.

– Seurakunnilla on kyllä per-
hetyöhön suuntautuneita dia-
koneja, mutta liian vähän, Jouni 
Pietiläinen jatkaa.

kuka ajaa lapsi-
perheiden etuja?
Tuttavaperheellä on kotona hoi-
dettava vammainen lapsi. Jaksa-
misen äärirajoilla sinnittelevää 

perhettä seuratessaan Pietiläiset 
ovat miettineet, kuka on lapsi-
perheiden puolestapuhuja.

– Voimavarojensa rajamail-
la oleva ei kyllä itse jaksa soitel-
la kansanedustajille ja perätä oi-
keuksiaan.

– Lapsiperheiltä ja vanhuksil-
ta aina ensimmäisenä rokotetaan. 
Hoitolaitoksissa asuvat ikäihmi-
set ja pikkulapsethan eivät äänes-
tä, Jouni Pietiläinen huomauttaa.

Hallituksen kaavailema lapsi-
lisäleikkaus kuvastaa Pietiläisten 
mielestä yhteiskunnan asennetta 
lapsiperheisiin.

– Helposti toistellaan, että lap-

On lyhytnäköistä ottaa koko ajan lapsiperheiltä, sanovat Maria ja Jouni Pietiläinen. 
Suviseuroilla mukana kulki perheen lapsista kuusi.

set ovat kuluerä. Niin ovatkin, 
sen aikaa kun ovat pikkulapsia ja 
koululaisia. Mutta kun lapset on 
kasvatettu taipaleelle, he tekevät 
työpanoksensa, maksavat aika-
naan muiden lapsiperheiden ku-
luja sekä eläkkeitä. On lyhytnä-
köistä ottaa koko ajan lapsiper-
heiltä.

Lapsilisää leikataan noin 8,4 
prosenttia. Leikkauksella tavoi-
tellaan 110 miljoonan vuosisääs-
töä valtiolle.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas 
Kurttilan mukaan leikkaus olisi 
voitu korvata alkoholiveron koro-
tuksella, jos oluttuopin tai tölkin 
hintaa nostettaisiin 7 sentillä, vii-
nilasin hintaan lisättäisiin 5 sent-
tiä ja ravintoladrinkkiin 9 senttiä.

Pietiläiset ovat samoilla lin-
joilla.

– Alkoholilasillisessa noin pie-
ni summa olisi merkityksetön.

MiNNa koliStaJa

Suurperheellä 
on lähtökohta, 
että omat lapset 
hoidetaan itse. 
Mutta joskus voi 
lyhytaikainen 
avuntarve yllättää.

Jouni Pietiläinen

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

Tämän vuotisia Suviseuruja vietettiin Pyhäjoen Yppärissä.
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vat osaltaan kotiäitien jaksamis-
ta: ehkäisivät uupumista, lieven-
sivät yksinäisyyttä.

– Kun vanhemmat jaksavat ol-
la vanhempia lapsilleen, asiat me-
nevät hyvin. Mutta ajoittain kuka 
vain voi tarvita tukea.

Tukea kannattaisi Rautakos-
kien mielestä tarjota jo valmiik-
si esimerkiksi perheille, joissa on 
alle 3-vuotiaita lapsia. 

– Nyt apua saa vasta kun asi-
at ovat jo kärjistyneet esimerkik-
si vanhemman päihdeongelman 
vuoksi. Ja jos vanhempi on ”vain 
väsynyt”, ei väsynyt jaksa itsel-
leen palveluita vaatia.

– Välillä mietin, mitä päättä-
jät todella tietävät lapsiperheiden 
arjesta. Tuntuu, että nykyisin lap-
siperheiden pitäisi ajaa itse lapsi-
perheille tärkeiden asioiden lä-
piviemistä. Mutta mitenpä per-
heenäiti ehtii barrikadeille läh-
teä, Leena Rautakoski kysyy.

MiNNa koliStaJa

Onko tämä nyt oikea paik-
ka säästää, miettivät hol-
lolalaiset Leena ja Mar-
kus Rautakoski kuulles-

saan keväällä hallituksen aikeista 
leikata lapsilisää.

– Ystäväperheidenkin kanssa 
ihmettelimme, eikö keksitty pa-
rempaa kohdetta, Leena Rauta-
koski kertaa.

– Meillä on kolme lasta, joten 
meille ei dramaattista leikkausta 
tuloihin ole luvassa. Mutta jois-
sakin tuttavaperheissä on lasket-
tu, että suunnitellun suuruinen 
lapsilisäleikkaus tarkoittaa vuo-
sitasolla jopa 1500 euroa vähem-
män käytettäväksi lapsiperheen 
menoihin, Markus Rautakoski 
sanoo.

lapsilisässä voisi 
olla tuloraja
Rautakosket ovat viime aikoina 
pohtineet myös hyvinvointiyh-
teiskunnan arvoja.

– Kyllä mietityttää, mihin ar-
vot ja asenteet ovat menossa. 
Onko se tasa-arvoa, että köyhät 
köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat ja 
että lapsilisää maksetaan uppo-
rikkaille?

– Jos lapsilisään halutaan 
puuttua, niin sen maksamiseen 
voisi määritellä jonkin tulora-
jan. Lapsilisän voisi jättää mak-
samatta esimerkiksi jos vanhem-
pien vuositulo ylittää 100 000 eu-
roa vuodessa, Leena Rautakoski 
miettii.

Perheenäiti ei ehdi 
barrikadeille

Leena Rautakoski tuli Suviseuroihin Hollolasta puolisonsa Markuksen sekä perheen kolmen lapsen kanssa. 
Kuvaan ehti 2-vuotias Eerik.

Sorkkaraudan luovutus 
siirsi järjestelyvastuun 
Vaasaan

Pyhäjoella vahvistettiin lähivuosien suviseurojen järjestä-
jätahot. Ensi kesänä pitopaikkana on Vaasa ja  suviseura-
paikkana Vaasan eteläpuolella sijaitseva ruotsinkielinen 
Sundomin kylä.

Kesällä 2016 järjestäjätahona on Tornio–Rovaniemi, kesällä 
2017 Pori ja kesällä 2018 Äänekoski.

Suviseurojen järjestelyvastuu siirtyi Pyhäjoen organisaatiolta 
Vaasaan symbolisella sorkkaraudan luovutuksella. 

Käytännössä vastuu alkoi seurojen päätyttyä purkutyöllä. 
Kahden kuukauden aikana rakennettu seura-alue purettiin ja 
siivottiin luovutuskuntoon kolmessa päivässä. 

Pyhäjoen, Vaasan ja Tornion suviseurojen työryhmät kokous-
tivat vielä maanantaina. Ison tapahtuman järjestelyissä karttu-
nut tieto saatiin näin tuoreeltaan tulevien seurajärjestäjien käyt-
töön.
 
Viljo Juntunen on 
SRk:n uusi puheenjohtaja
Suomen Rauhanyhdistyk-
sen Keskusyhdistyksen 
johtokunta valitsi Pyhä-
joen suviseuroissa uuden 
puheenjohtajan. Hän on 
teologian tohtori, rovasti 
Viljo Juntunen.

Juntunen on ollut 
SRK:n johtokunnan jäse-
nenä 25 vuotta. Oulussa 
asuva Juntunen on työs-
kennellyt pappina sekä 
Oulun hiippakunnan tuo-
miokapitulissa pappisases-
sorina sekä yhden kauden 
kirkolliskokouksen pap-
pisedustajana.

SRK:n ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi va-
littiin rehtori Matti Taski-
la Kannuksesta ja toisek-
si varapuheenjohtajaksi kenttärovasti Valde Palola Helsingistä. 

Pyhäjoen Yppärissä pidetyt suviseurat olivat kolminkertai-
set juhlaseurat: Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen 
perustamisesta on kulunut 100 vuotta, Päivämies-lehden perus-
tamisesta 60 vuotta ja ensimmäisen vuosikirjan julkistamises-
ta kolme vuosikymmentä.  Suviseuroilla julkistetun vuosikirjan 
2014 nimenä on Kristityn vapaus.

Voittonen rohkaisi 
uskomaan vapaasti
Pyhäjoella viime hetkiään SRK:n johtokunnan puheenjohtajana 
toiminut Olavi Voittonen rohkaisi kristittyjä uskomaan vapaas-
ti, vaikka uskonnonharjoittaminen on yksityistynyt.

Voittonen viittasi sekä avajaisissa että tiedotustilaisuudessa 
käyttämässään puheenvuorossa uskomisen vapauteen ja uskon-
nonvapauteen.

Voittonen muistutti, että jokaisella on perustuslain mukaan 
uskonnon- ja omantunnon vapaus. Jokaisella on lupa ilmaista 
uskoaan, kunhan tekee sen toisten ihmisoikeuksia kunnioittaen.

– Perustuslakiin sisältyy ajatus niin sanotusta positiivisesta 
uskonnonvapaudesta eli oikeudesta tunnustaa ja harjoittaa us-
kontoa, ilmaista vakaumus sekä kuulua uskonnolliseen yhdys-
kuntaan.

Voittosta huolettaa ajattelutapa, jossa uskonto typistetään niin 
yksityisasiaksi, että sitä saa tunnustaa vain yksin ja hiljaisuudessa 
taikka kirkossa tai vastaavassa paikassa seinien sisällä.

– Tällöin mahdollisuus tunnustaa uskontoa kaventuu.

kooNNut: MiNNa koliStaJa

Viljo Juntunen.

Rautakosket ennakoivat, että 
lapsilisäleikkausta ei peruta eikä 
lievennetä.

– Toivottavasti löydetään tapa 
jotenkin muutoin helpottaa lapsi-
perheiden elämää. Äidiltäni olen 
kuullut, kuinka vielä 1980-luvulla 
lapsiperheitä tuettiin aivan eri ta-
valla. Lapsilisällä oli parempi os-
tovoima, lapsiperheet saivat ve-
rohelpotuksia ja apuna olivat ko-
dinhoitajat.

kuka tahansa voi 
joskus tarvita tukea
Suomi on lapselle yksi maailman 
parhaista paikoista, sanotaan. 
Rautakosket ovat pitkälti samaa 
mieltä.

– Mutta kodinhoitopalvelujen 
lakkauttaminen on varmasti vai-
kuttanut monilapsisten perhei-
den arkeen. Kodinhoitajat tuki-

Kodinhoitajat 
tukivat osaltaan 
kotiäitien 
jaksamista: 
ehkäisivät 
uupumista, 
lievensivät 
yksinäisyyttä.

Leena Rautakoski

Välillä mietin, 
mitä päättäjät 
todella tietävät 
lapsiperheiden 
arjesta.

Leena Rautakoski
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Menot Oulun seurakunnissa 3.–17.7.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  pu-
helimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Lumi Linnea 
Kess, Nooa Gabriel Raudas-
koski, Sanna Eerika Kaivola.
Haukipudas: Helmiina Aava 
Aurora Vänttilä, Miia-Maria 
Elisabeth Jukuri, Rene Juhani 
Orava, Tiia Mirjami Alakärp-
pä, Eemil Johannes Koukkari.
Karjasilta: Alina Emilia Ara-
järvi, Bigga Pauliina Bast-
man, Emil Simo Elmeri Haka-
la, Eero Samuel Honkavaara, 
Otto Aleksanteri Häkkinen, 
Antton Benjami Keränen, Ji-
mi Mikael Kuopusjärvi, Aino 
Matilda Laine, Helmi Ilona 
Marianne Lehtisalo, Eevi De-
siree Ojaniemi, Aleksi Antero 
Johan Pulkkinen, Topias Ee-
vert Seppälä, Luukas Lennart 
Wallenius, Heta Maria Evelii-
na Ylimartimo, Elia Jeremias 
Anetjärvi, Vili Erkki Samuel 
Haaraoja, Eliot Onni Eemeli 
Hanhisuanto, Emma Isla Lilia 
Honkanen, Niklas Kaarlo Koi-
vuniemi, Isla Mirjami Kurun-
lahti, Eeli Sebastian Nikupe-
teri, Noomi Ilona Saukkonen.
Kiiminki: Anton Samu Alex 
Juliander, Mikael Aukusti 
Ronkainen, Beea Helmi Eedit 
Ruotsalainen, Nooa Edward 
Kokko, Lotta Elisabet Kontti-
la, Adele Elina Olivia Säävälä.
Oulujoki: Max Emil Bast-
man, Elmeri Taavi Elias Eriks-
son, Milka Elsa Matilda Har-
tikainen, Hilma Viola Hoikka-
la, Tiko Eemeli Holappa, Ak-
seli Ilmari Jokinen, Emma So-

fia Kangasluoma, Edith Olga 
Linnea Kaski, Julius Erik Os-
kari Kulju, Fanni Raakel Poh-
jola, Venla Emilia Anniina Sa-
lovaara, Ilona Sofia Siltanen, 
Elmo Iivari Tykkyläinen, Oli-
ver Eemil Marjanen.
Oulunsalo: Noora Maarit 
Emilia Pihkakoski, Ellen So-
fianna Hautamäki, Mila Emi-
lia Niemistö, Kaius Toivo An-
dreas Takala, Maija Leena 
Kärnä, Noora Maarit Emilia 
Pihkakoski, Ellen Sofianna 
Hautamäki, Mila Emilia Nie-
mistö, Karlos Sebastian Save-
la, Iita Leena Kaikkonen, Ee-
mi Robert Leino, Emelia Elle 
Mirjami Pirttisalo, Sanni So-
fia Vellamo Peltoniemi.
Tuira: Nelli Viivi Maria Kor-
honen, Anton Jeremia Lai, 
Eemeli Atte Oliver Latvaleh-
to, Emilia Laurila, Mila Ma-
ri Johanna Orre, Alina Enna 

Maria Paakkonen, Milla Tai-
ga Maarit Pihlajamaa, Leo 
Antti Eemeli Piippola, Neea 
Marjatta Sarsila, Rami Ossi 
Juhani Selkälä, Peppi Maaria 
Tarkiainen, Jerry Ukko Au-
kusti Uhlbäck, Lilja Niinalot-
ta Aarnivala, Janni Julia Er-
vasti, Jester Kari Kullervo Lo-
hiniva, Karla Evelyn Malinen, 
Melina Eeva Hertta Matala, 
Fiia Elsa Pulkkinen, Juho Sa-
kari Rekilä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Olli Juhani 
Järvinen ja Maarit Helena 
Harju, Juho Samuli Similä ja 
Hannakaisa Marianne Haa-
palainen.
Haukipudas: Arto Jaakko 
Seppänen ja Irina Tellervo 
Mäkelä, Juha Pekka Mark-
kanen ja Anette Kaarin An-
nala, Mika Juhani Hintsala ja 

Aino Reeta Rontti, Matti Mi-
kael Ervasti ja Janika Fredri-
ka Anniina Heikkilä.
Karjasilta: Lauri Markus 
Haataja ja Marjaana Annii-
na Kunnari, Sami Veli San-
teri Kallioniemi ja Mira Kris-
ta Tellervo Perunka, Kimmo 
Tapani Ojala ja Tiina Annikki 
Kaltakari, Niko Henrik Borén 
ja Mervi Irene Korpela, Kaar-
lo Samuli Koivuniemi ja Mir-
ka Maija-Leena Kivelä, Ve-
li-Veikko Wiljami Hautanie-
mi ja Mira Eveliina Leppiaho, 
Paulus Joona Sakari Kälkä-
jä ja Riikka Sofia Mäenpää, 
Aarne Niilo Haaranen ja Lii-
sa Helena Humalamäki.
Kiiminki: Tomi Juhani Kos-
kela ja Tarja Kaarina Majava.
Oulujoki: Jussi Petteri Esko-
la ja Tiina Emilia Tupitsa, Ni-
ko Johannes Hiltunen ja Lee-
na Eveliina Pitkänen, Erk-
ki Matti Sakari Kaakinen ja 
Lotta Helmi Katriina Nuoli-
oja, Tuomas Viljami Rusanen 
ja Hanne Maria Jokela, Antti 
Juhani Hiltunen ja Sanna Ma-
ria Rytky.
Oulunsalo: Marko Tapani 
Harjajärvi ja Miia Susanna 
Berg, Juha Antero Keränen 
ja Tuija Marjatta Aho.
Tuira: Olli-Pekka Laitinen ja 
Marleena Emilia Uimaniemi, 
Kalle Juhani Lähetkangas ja 
Maija Annukka Niva, Janne 
Sakari Stenius ja Leena Irme-
li Peura, Mikael Mattias Nils-
son ja Anne Maria Sutinen. 

Oulun tuomiokir-
kossa (Kirkko-
katu 3a) järjeste-
tään maanantai-

na 7. heinäkuuta kirkko-
konsertti lääninlääkäri ja 
ruustinna Lauha Airak-
sen 100-vuotisjuhlan kun-
niaksi.

 Kunnioitettavan kor-
keaan ikään ehtinyt Airas 
on arvostettu oululaisper-
soona, joka on rikkaan elä-
mänsä aikana ehtinyt ol-
la mukana monenlaisessa 
toiminnassa paitsi ammat-
tinsa, myös omien kiinnos-
tustensa kautta. 

Airas tunnetaankin ak-
tiivisena vaikuttajana, joka 
on tehnyt pitkän elämän-
työn erilaisten vapaaehtois-
tehtävien parissa. 

Myös kristillinen elä-
mäntapa on lähellä leski-
ruustinnan sydäntä.

 Kello 14 alkavassa kon-
sertissa kuullaan muun 

Lauha Airaksen 
100-vuotisjuhlakonsertti 
tuomiokirkossa

muassa Bachin, Scheide-
mannin ja Rameaun sävel-
lyksiä cembalolla ja uruilla 
soitettuna. 

Urkuri Maija Tynkky-
sen mukaan konsertin oh-
jelmistoon on valittu juh-
lan teemaan sopivaa mu-
siikkia, esimerkiksi kiitos-
virsiä. 

Kaikki konsertissa kuul-
tavat virret on valittu Ai-
raksen toivomusten mu-
kaan.

Konsertin jälkeen nau-
titaan juhlakahvit tuomio-
kirkon kryptassa. 

Sekä konserttiin että 
kahveille toivotetaan kaikki 
lämpimästi tervetulleiksi. 

Konsertissa kerättävä 
kolehti käytetään synty-
mäpäiväsankarin toiveen 
mukaisesti lähetystyön hy-
väksi.

 

E s a H a r ju

Arvostettu oululaispersoona Lauha Airas saa juhlakonsertin ensi 
maanantaina.



15   Nro 23     3.–17.7.2014
w

w
w

.sxc.h
u

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa, 
Hiihtomajantie 2 
5.6.–31.7.2014 arkisin klo 10–15

Lastenpäivät 2014 on tarkoitettu 7–10-vuotiaille 
oululaisille lapsille (synt. 2004–2007).
Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, 
ohjattua toimintaa, leikkejä, askartelua,
pelaamista ja retkeilyä. Toiminta on ilmaista. 
Mahdollisista retkistä peritään erillinen
maksu. Lapset saavat päivittäin aterian.

Varaa ennakkoon oma(t) lastenpäiväviikkosi 
(ma–pe) edellisen viikon torstaihin mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittaudu 
erikseen jokaiselle haluamallesi viikolle. 

HUOM! Lämsänjärven lastenpäiville 
voi ilmoittautua myös paikan päällä, 
lastenpäivien aikana.

Lisätietoa Lämsänjärven lastenpäivistä: 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, 
marjaana.lassi@evl.fi tai lapsi- ja 
perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen, 
mari.jaaskelainen@evl.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
facebookissa. Käy tykkäämässä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 6.7. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Kai-
do Soom , avustaa Jyrki Vaa-
ramo ja kanttori Henna-Mari 
Sivula. Kolehti kirkon diako-
niarahastolle. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 13.7. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avustaa 
Kaido Soom.  Kanttori Hen-
na-Mari Sivula ja urkuri Pé-
ter Marosvári. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.

Leirit ja retket
Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä to 
21.8. klo 9.30–15.30, Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 
Olet sydämellisesti terve-
tullut Hietasaareen leiripäi-
vään. Kuljetus Hietasaaren 
leirikeskukseen on linja-au-
tolla. Päivän hinta on 17 €. 
Ilmoittautuminen 4.8. men-
nessä kesätyöntekijä Vee-
ra-Maria Koivumaalle p. 040 
5747 169. Linja-autoreitti kul-
kee seuraavasti: klo 8.45 Hei-
nätorin srk-koti, Aleksante-
rinkatu 71 klo 9.00 Keskus-
tan palvelutalo, Torikadun 
puoli klo 9.15 Intiön srk-ko-
ti, Intiönpolku 2 Päivä alkaa 
aamukahveilla voileivän ke-
ra klo 9.30, lounas klo 11.30 

ja päiväkahvit klo 15.00. Ko-
tiinlähtö noin klo 15.30. Mo-
nenlaista ohjelmaa ja muka-
vaa yhdessäoloa. Mahdolli-
sen esteen sattuessa, ilmoi-
tathan siitä välittömästi. Lei-
ripäivään valituille lähete-
tään leirikirje. 

Muut menot
Bongaa diakonityöntekijä 
Rotuaarilla to 3.7. klo 10 –14. 
Tule bongaamaan, keskuste-
lemaan ja tutustumaan.
Vihkihetki elokuussa pe 8.8. 
klo 17–19, Oulun tuomiokirk-
ko. Ks. ilmoitus s. 15.

Vihkihetki
Oulun tuomiokirkossa
perjantaina 8.8. klo 17–19

Vihkihetkeen ei ilmoittauduta 
etukäteen vaan parit vihitään 
saapumisjärjestyksessä. Mukaan 
tarvitaan esteettömyystodistus, 
joka on hankittu viimeistään viikkoa 
ennen vihkimistä jommankumman vihittävän 
kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta. Vihkimisen 
jälkeen on tuomiokirkon kryptassa kakkukahvit. 
Vihkitoimitus ja juhlakahvit ovat maksuttomia.

Kesäkahvila
Oulun tuomiokirkon kryptassa. 

Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti avoinna 
29.8. saakka ma-to klo 10–20 ja pe klo 10–15. 

Hyvää kahvia ja teetä, sekä joka päivä nuorten 
leipomia makeita ja suolaisia kahvileipiä.

Kesäillan 
yhteislaulutilaisuus 
keskiviikkona 9.7. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Lauletaan yhdessä kesäisiä virsiä. Tervetuloa! 

Kesän 
konserttisarja 
tiistaina 22.7. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Kesän toisessa konsertissa esiintyy saksalaisia vieraita, 
Peter Vamosi (pasuuna) ja Karl Echle (urut). 

Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Rauni Maria 
Sutinen 86, Elli Ilta Sofia Man-
ninen 95, Irma Kaarina Suti-
nen 90, Paavo Robert Nur-
ro 77, Maija Heleena Kauppi-
nen 77.
Haukipudas: Arvo Olavi Pie-
tilä 76, Hilja Irene Paloniemi 
62, Rauha Maria Mertala 79, 
Seppo Matias Mettovaara 76, 
Paavo Antero Pentti 70.
Karjasilta: Väinö Johannes 
Moilanen 91, Vesa Eero Er-
vasti 59.

Ötökkä-perheleiri 
pe–su 15.–17.8. Rokuan leirikeskuksessa. 

Häärimme koko viikonlopun ötökkä-teeman ympärillä 
askartelujen, leikkien, satujen ja toiminnan merkeissä. 
Lähtö pe 15.8. klo 17.30 linja-autoaseman tilausajolai-
turilta, paluu su 17.8. noin klo 16. Leirin hinta aikuisilta 
47 € / leiri ja 4–18-v. lapsilta 32 € / leiri, alle 4-v. ilmai-
seksi, sisaralennus -25%.
Ilmoittautuminen 4.8. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Etusijalla Tuomiokirkkoseurakunnan per-
heet. Lisätietoja Kaija Siniluoto p. 050 5249 779 ja Tea 
Lakkala p. 050 5207 757. 

Kesäretki Muhokselle 
Perjantaina 11.7. vierailemme Terttu Jurvakaisen taide-
galleriassa, Muhoksen kirkossa ja ruokailemme Merilän 
Kartanossa. Retken hinta 30 € sisältää matkat, galleria-
maksun sekä ruokailun. Lähtö Heinätorin seurakunta-
talolta klo 10 ja Intiön seurakuntakodilta klo 10.15. Pa-
luu Ouluun noin klo 16.15. Ilmoittautumiset 4.7. men-
nessä diakonian kesätyöntekijä Veera Koivumaalle, p. 
040 5747 169.

Lääninlääkäri, 
ruustinna 

Lauha Airaksen 
100-vuotisjuhla-

konsertti 
maanantaina 7.7. 

klo 14 Oulun 
tuomiokirkossa.

Maija Tynkkynen 
cembalo ja urut. 

Kolehti lähetystyölle. 
Juhlakahvit 
kryptassa.

Haukiputaalla torstaisin klo 20

Kesäillan sävelhartaudet
”Soi kunniaksi Luojan!”

Haukiputaalla torstaisin klo 20

srk_hpudas_flyerA5.indd   1 12.6.2014   12.24

Vapaa pääsy, ohjelma 3 euroa

3.7.   Seurakuntakeskuksessa
Aarne Pelkonen baritoni ja Juho Alakärppä piano. 
Iltahartaus Jaakko Kaltakari.

10.7.  Haukiputaan kirkossa
Terttu Iso-Oja sopraano ja Outi Keskisipilä urut. 
Iltahartaus Leena Brockman.

17.7.  Seurakuntakeskuksessa
Riikka Vuorijärvi sopraano ja Tetyana Kushniruk piano. 
Iltahartaus Juha Sarkkinen.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki 

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu
vintti, käynti sisäpihalta

Oulujoki: Marja-Terttu Vasa-
la 92, Saima Anna Maria Ten-
hunen 89, Alli Emilia Lapin-
kangas 83, Lea Margit Mar-
gareta Putaala 80, Kerttu 
Aliina Tauriainen 85.
Oulunsalo: Kari Juhani Lam-
mi 62, Timo Juhani Helanen 
44, Sami Olavi Kuula 35.
Tuira: Taimi Vilhelmiina Mat-
tila 94, Leo Alfred Kandel-
berg 86, Alli Inkeri Metso 
84, Eeva Kaarina Seppänen 
82, Risto Juhani Hietala 64, 
Reija Riitta Riekki 44.
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Menot Oulun seurakunnissa 3.–17.7.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 6.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, saarna Ar-
to Nevala, kanttorina Anna 
Kälkäjä. Konfirmoitavana 6. 
leiririppikouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
13.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Else Sassi. Kesäasukkai-
den ja lomalaisten kirkkopy-
hä. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkokahvit kirkkopi-
hassa. 

Nuoret
Nuorten leiri  5.–7.9. Isonie-
mellä. Leiri on tarkoitettu 
rippikoulunkäyneille nuoril-
le ja ensisijaisesti Haukipu-
taan seurakunnan jäsenille. 
Leiri maksaa 20 €. Ilm. 17.8. 
mennessä oulunseurakun-
nat.fi/ilmo Lisätietoja Tarjal-
ta, p. 040 8245 861 tai Katril-
ta, p. 045 6576 122.

Retket ja leirit
Vanhemman väen leiri 12.–
15.8. Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Leirimaksu 60 €, päivä-
kävijöiltä 10 €/päivä. Leirillä 
mahdollisuus osahierontaan, 
omavastuuosuus 10 €. Ilm. 
21.7. mennessä diakoniatoi-
mistoon ma klo 9–11, p. 044 
7310 232. Ilmoittautuneil-
le postitetaan leirikirje, jos-
sa tarkemmat tiedot leiristä.
Isosten jatkot -leiri 15.–16.8. 
Isoniemen leirikeskuksessa. 
Isosten jatkot on leiri isosil-
le, jotka ovat käyneet isos-
koulutuksen ja haluavat py-

syä mukana isostoiminnas-
sa uusin ulottuvuuksin. Tule 
leirille kehittämään ja miet-
timään uutta toimintaa. Lei-
rin hinta 15 €. Ilm. osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo 1.6.–31.7. välisenä ai-
kana. Lisätietoja Elisalta, Tar-
jalta tai Katrilta. 
Kehitysvammaisten nuor-
ten leiri 29.–31.8. Suvelan 
leirikeskuksessa. Leiri alkaa 
pe klo 18 ja päättyy su kirk-
kohetkeen klo 12.30. Kirkko-
hetkeen kutsutaan mukaan 
myös leiriläisten omaisia. 
Leirille voivat ilmoittautua 
15–25-vuotiaat omatoimiset 
kehitysvammaiset nuoret 
Oulun ev.lut. seurakuntayh-
tymän alueelta. Leirin hinta 
50 €. Leirille otetaan 20 lei-
riläistä ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Sitovat ilm. ja ruo-
kavaliot sekä lisätietoja pu-
helimitse diakoniatyöntekijä 
Erja Haho, p. 0400 775 164 (ei 
tekstiviestillä) 16.6.–11.7. väli-
senä aikana.

Muut menot
Nuotioilta ke 16.7. klo 18 
Onkamon uimarannalla 

(Koivurannatie 13). Ohjel-
massa yhteislaulua, hartaus, 
kahvitarjoilu ja makkaran-
paistoa. Mukana Juha Sark-
kinen, Anna Kälkäjä ja Jo-
hanna Kerola.
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisölle 
2.6.–22.8. maanantaista per-
jantaihin klo 10–18, jolloin 
myös kirkon opas on paikal-
la. Voit tutustua Haukipu-
taan kirkkoon ja Mikael Top-
peliuksen kirkkomaalauksiin 
myös internet -osoitteessa 
www.pilvikirkko.fi. Pilvikirk-
ko -sivulla ei ole toiminnallis-
ta ohjelmaa.
Kellonkartanon toimintaa: 
Nuorten aikuisten viikonlop-
pu 4.–6.7. (yli 18-v), raamat-
tuleiri keski-aasialaisille maa-
hanmuuttajille 10.–13.7.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 6.7. klo 18 ry:llä, 
seurat su 13.7. klo 18 ry:llä. 
Kello: seurat su 6.7. klo 17 
ry:llä. Jokikylä: Kesäseurara-
dio 2014 lähetykset alkavat 
ke 25. kesäkuuta, ja päätty-
vät ma 28. heinäkuuta.

Kirkkoherra Pauli Niemelä 
lomalla 13.7.2014 saakka, vs. 
kirkkoherra Juha Tahkokor-
pi 1.–13.7.

Jumalanpalvelukset
Messu su 6.7. kirkossa klo 
10. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, avustaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Sari Wallin. 
Messun yhteydessä toimite-
taan kaste.     
Konfirmaatiomessu su 13.7. 
kirkossa klo 10. Toimittaa 
Miia Seppänen, avus-
taa Aulikki Rinta-
Säntti, kanttori-
na Sari Wallin.

Diakonia
Diakoniatyön 
taloudellisten 
asioiden seuraa-
va ajanvaraus on 
ma 14.7. klo 9–11.

Musiikki 
ja kulttuuri

Kesäillan lauluhetki Jäälin 
kappelilla 16.7. klo 19. 

Lapset ja lapsiperheet
Lasten toiminta on jäänyt 
kesätauolle. Jatkamme syk-
syllä viikolla 33.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 6.7. klo 
12 seurat ry:llä, Pekka Aitta-
kumpu. Su 13.7. klo 17 seurat 
ry:llä, Kyösti Karjula ja Ilkka 
Alakärppä.

Kehitysvammaisten 
nuorten leiri Suvelassa 
29.–31.8. 
Leiri alkaa perjantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina 
kirkkohetkeen klo 12.30. Kirkkohetkeen kutsutaan 
mukaan leiriläisten omaisia. 
Leirille voivat ilmoittautua 15–25-vuotiaat 
omatoimiset kehitysvammaiset nuoret Oulun 
ev.lut. seurakuntayhtymän alueelta. 
Leirin hinta on 50 €. Leirille otetaan 20 leiriläistä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Sitovat ilmoittautumiset ja ruokavaliot 
alkaen 16.6. sekä lisätietoja puhelimitse: 
diakoniatyöntekijä Erja Haho, p. 0400 775 164 
(ei tekstiviestillä) 11.7. mennessä.

Kiimingin kirkko 
on tiekirkkona 

avoinna 
ma–pe 23.6.–8.8.

klo 12–18.

Kesäillan 
sävelhartaus 

torstaina 3.7. klo 20 srk-keskuksessa 
Aarne Pelkonen baritoni ja 

Juho Alakärppä piano, 
iltahartaus Jaakko Kaltakari. 

torstaina 10.7. klo 20 kirkossa 
Terttu Iso-Oja sopraano ja Outi Keskisipilä urut, 

iltahartaus Leena Brockman.

torstaina 17.7. klo 20 srk-keskuksessa 
Riikka Vuorijärvi sopraano ja 

Tetyana Kushniruk piano, 
iltahartaus Juha Sarkkinen. 

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 3 €.

A
rkisto

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

w w w. p i l v i k i r k ko . f i

V
eikko Tervo

Diakoniatyön 
taloudellisen 

ajanvarauksen 
puhelin on 

kesätauolla viikot 
27–28 eli 7.7. 
ei ole ajan-
varausta!
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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 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 6.7. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Messu su 6.7. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Konfirmaatiomessu (Mu-
siikki) su 6.7. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Jen-
ni Koskenkorva, Saara Niva-
la klarinetti, kanttorina Riit-
ta Piippo. Kolehti diakonia-
työhön Kirkon diakoniara-
haston kautta.
Konfirmaatiomessu (Karja-
silta 3) su 13.7. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Juha Kivirasi, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 13.7. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Mir-
jami Dutton, avustaa diako-
niaharj. Anne Leskelä, kant-
torina Juha Soranta. 
Messu su 13.7. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-

Kastemessu 
sunnuntaina 27.7. 
klo 12 Pyhän
Andreaan kirkossa. 

Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti Karjasillan 
seurakunnan 
nimikkokohteeseen, 
Paulinumin 
pappisseminaari, 
Namibia, Suomen 
Lähetysseuran kautta. 
Kastemessuun 
ilmoittautuminen 
viikkoa ennen messua 
Heikki Karppiselle, 
p. 044 3161 580 tai 
heikki.karppinen@evl.fi.

Eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa
Tervetuloa viettämään Karjasillan seurakunnan eläkeläisten 
leiripäivää 7.8. klo 8.30 Hietasaaren leirikeskukseen! 
Leiripäivän hinta on 17 € ja se kerätään leiripäivän alussa. Kuljetus Hietasaareen 
tapahtuu linja-autolla, joka lähtee Kaakkurista ja kulkee Maikkulan, Kastellin, 
Kaukovainion ja Karjasillan kirkon kautta Hietasaareen ja päivän lopuksi takaisin 
samaa reittiä. Päivän ohjelma Hietasaaressa alkaa klo 8.30 aamukahvilla ja päättyy 
päiväkahveihin klo 14.15. Kotiinpäin linja-auto lähtee n. klo 15. Lounaan lisäksi päivän 
aikana on monenlaista ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa.
Ilmoittautuminen on 25.7. mennessä kesätyöntekijä Anne Leskelälle p. 044 3161 579. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje ja tarkempi aikataulu reitteineen.
Mukana leiripäivässä vierailijoiden lisäksi diakoniatyöntekijät Sirpa Vähäaho-Kuusisto 
ja Seppo Meriläinen (tavoitettavissa 28.7. alkaen p. 044 7884 035)

Syksyn 2014 päiväkerhoissa 
on vielä tilaa:) 
Päiväkerho on seurakunnan järjestämää varhaiskasva-
tustoimintaa, johon kokoonnutaan kaksi kertaa viikos-
sa, 2,5 h/kerta, joko aamu- tai iltapäivällä. Kerhossa as-
karrellaan, lauletaan ja leikitään sekä satuillaan. Jokai-
seen kerhokertaan kuuluu pieni hiljentymishetki. Ker-
hoon saa ottaa mukaan omat eväät.
Karjasillan seurakunnan 3–5-vuotiaiden päiväkerhoja 
kokoontuu Karjasillan ja Kastellin sekä Pyhän Andre-
aan kirkoissa sekä Maikkulan kappelilla. 
Syksyllä 2014 päiväkerhon voi aloittaa heinäkuun 2014 
loppuun mennessä kolme vuotta täyttänyt lapsi. 
Lisätietoja vapaista paikoista ja toiminnasta voit kysyä 
lapsityönohjaaja Marjaana Lassilta, p. 040 5747 108 tai 
marjaana.lassi@evl.fi. 

Runomaailmoihin johdattavat Eeva Holma, 
Eeva-Kaarina Sarastamo, Hilkka Patja, 

Aila Valtavaara, Pirjo Kauppinen ja Juha Vähäkangas. 
Kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 

taa Mirjami Dutton, avus-
taa diakoniaharj. Anne Les-
kelä, kanttorina Juha Soran-
ta. Kolehti Pohjois-Suomen 
tunturikappelien ja maam-
me tiekirkkotoiminnan tu-
kemiseen Kirkkohallituksen 
kautta. 
Konfirmaatiomessu (Karja-
silta 4) su 13.7. klo 14, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Juha Kivirasi, 
kanttorina Riitta Piippo. Ko-
lehti Xikheleni kaupunkipro-
jekti Mosambikissa, Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.

Musiikki ja kulttuuri
"Kuin kultaisia tähkiä elä-
mässä" – Runon ja suven 
päivän runoilta Mirkka Re-
kolan ja Maaria Leinosen ly-
riikasta su 6.7. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa avustusasioissa 
ma 7.7. ja 14.7. klo 9, Karjasil-
lan kirkko. Diakonian ajanva-
rausnumero on 044 3161 579. 
Ajan voi varata maanantaisin 
klo 9–11 joko puhelimitse tai 
paikan päältä Karjasillan kir-
kolta.

Lapset ja lapsiperheet
Syksyn 2014 päiväkerhoissa 
on vielä tilaa. Ks. ilmoitus.

Kirkkokyytiseteli on tar-
koitettu Oulun ev.lut. seu-
rakuntien alueella asuvil-
le yli 65-vuotiaille, jotka 
eivät muulla tavoin pää-
se kirkkoon. Kirkkokyyti-
seteliä voi käyttää sana-
jumalanpalvelukseen tai 

Kirkkokyytiseteli

messuun sunnuntaina tai muuna juhlapyhänä. Kirk-
kokyytisetelin saa oman seurakunnan diakoniatyön-
tekijältä tai papilta.

San
n

a K
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Kouluun lähtevien 
siunaaminen 
sunnuntaina 3.8. klo 10 
Kastellin kirkossa.
 
Kastellin kirkkoon ovat 
tervetulleita kaikki he, 
joita ei keväällä siunattu 
koulutielle. Lasta alttarille 
siunaamaan voi tulla äiti, 
isä tai joku muu läheinen. 
Koulutielle siunaamisen 
jälkeen kouluun lähtevät 
kukitetaan.

Eläkeläisten 
kesäkerhot 
Torstaina 3.7. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Maanantaina 7.7. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 

Torstaina 10.7. klo 13, 
Kastellin kirkko. 

Torstaina 17.7. klo 13, 
Karjasillan kirkko. 

Raamattupiirit 
Raamattupiiri 
torstaina 3.7., 10.7. 
ja 17.7. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri 
keskiviikkona 9.7. klo 18, 
Karjasillan kirkko.

A
rkisto / K

aisa A
n

ttila
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 3.–17.7.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 10. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Tuomo Kan-
gas.
Sanajumalanpalvelus su 
13.7. klo 10. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina Ta-
ru Pisto.

Muut menot
Hartaus to 3.7. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.
Hartaus ke 9.7. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu.
Hartaus ke 16.7. klo 13.30, 
Salonkartano. Minna Salmi
Hartaus to 17.7. klo 11.30, 
Teppola. Minna Salmi.

Muut menot
Kirkonkylän rauhanyhdis-
tys: Seurat su 6.7. klo 16 Pek-
ka Aittakumpu, Erkki Ala-
saarela. Seurat su 13.7. klo 16
Pekka Sippola, Pekka Kinnu-
nen.

Oulunsalon 
kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 
vt. kirkkoherra, 
kappalainen Minna Salmi,
p. 044 7453 846, 
minna.salmi@evl.fi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 6.7. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Heidi Har-
tikainen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Satu Saarinen, kanttori-
na Leo Rahko.
Messu su 6.7. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Minna Salmi, kanttorina Tuo-
mo Kangas.
Kansanlaulukirkko su 6.7. 
klo 12, museon piha, Ylikii-
minki. Toimittaa Satu Saari-
nen, kanttorina Leo Rahko.

Messu su 13.7. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Konfirmaatiomessu su 13.7. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina Leo 
Rahko. Leiririppikouluryhmä.
Perhemessu su 13.7. klo 12, 
Turkansaaren kirkko. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kantto-
rina Péter Marosvári. Muksu-
jen museoviikko 7.–13.7.
Konfirmaatiomessu su 13.7. 
klo 13, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
avustaa Tuija Perkkiö, kant-
torina Lauri Nurkkala. Ylikii-
mingin rippikouluryhmä.

Oulujoen kirkko 
avoinna kesäaikana tutustumista varten 7.8. saakka 
ti, ke, to klo 15–18 välisenä aikana.

Opastettu hautausmaakierros 
torstaina 10.7. klo 17.30 Oulujoen hautausmaalla. 
Opastetulla hautausmaakierroksella tutustutaan hau-
tausmaan lisäksi myös Oulujoen yli satavuotiaaseen, 
Pohjois-Suomen ainoaan säilyneeseen puujugendkirk-
koon. Hautausmaakierroksen jälkeen on mahdollista 
osallistua myös Kesäillan musiikkihetkeen, joka 
alkaa klo 19 Oulujoen kirkossa. Kierroksen kesto 
musiikkihetkineen on noin kaksi tuntia. 

Hartauselämä
Kesäillan sävelhartaus ke 
9.7. klo 19, Yli-Iin kirkko. 
Laulu: Anu Kunnari, säestys: 
Kristiina Puolitaival, hartaus 
Riitta Kentala. 
Kesäillan sävelhartaus to 
10.7. klo 19, Oulujoen kirkko. 
Laulu: Anu Kunnari, säestys: 
Kristiina Puolitaival, hartaus 
Pentti Kortesluoma.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa ma 7.7.  
ja 14.7. klo 9–11 p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Seniorit
Eläkeläiskerho to 3.7.  ja 
17.7. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävän kama-
rissa.
Eläkeläisten kerho to 10.7. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 

Ylikiimingin kirkon 
lämmöntuottotavan remontti 
siirtyy elokuulle
Ylikiimingin kirkon lämmöntuottotavan muutostyön 
piti alkaa heinäkuun alussa. Tämän vuoksi kesäajan ju-
malanpalvelukset siirrettiin pidettäviksi kylillä ns. maa-
kirkkoina. Näistä on tiedotettu Rauhantervehdyksessä 
ja Rantapohjassa. Lämmöntuottotavan muutostyö on 
jouduttu siirtämään elokuulle, koska kiinteistöpalvelut 
ei ole saanut Museovirastolta arkeologisten kaivausten 
ohjeita. Kirkkoon voidaan ottaa varauksia kirkollisia 
toimituksia varten. Maakirkot pidetään sovitusti kylillä.
Ylikiimingin kirkko on normaalisti käytettävissä 
11.8.2014 saakka. Kiinteistöpalvelut ja Oulujoen seu-
rakunta pahoittelevat aiheutunutta viivästystä. 

Eläkeläisten kesäkerhot
Myllyojan seurakuntatalossa 3.7. ja 17.7. klo 12. 
Sanginsuun seurakuntakodissa 10.7. ja 24.7. klo 12, 
Ylikiimingin seurakuntatalossa 8.7. klo 12 sekä 
Yli-Iin seurakuntatalossa 15.7. klo 12. R

iitta H
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Aikuisten patikkaretki Rokualle 
lauantaina 6.9. Rokuan leirikeskuksessa. 
Tule viettämään syyskuista ulkoilupäivää Rokuan 
luontopoluille ja uudistettuun leirikeskukseen. Lähtö 
klo 9 Myllyojan seurakuntatalon pihalta ja paluu 
samaan paikkaan klo 20 mennessä. Ohjelmassa 
tutustuminen uuteen leirikeskukseen, patikointia, 
ruokailu, mahdollisuus saunomiseen ja yhteinen 
päätös. Retken hinta 15 €, sisältää matkan, ruoan ja 
kahvin ja vakuutuksen Oulun ev. lut seurakuntien 
jäsenille. Retkellä mukana Riitta Kentala ja Antti 
Leskelä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Riitta 
Kentalalle 7.–22.8. välisenä aikana, p. 040 5747 094.

W
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Tervetuloa 
tutustumaan 
Oulunsalon 

kirkkoon
Kirkko avoinna ja 

kirkonesittelijä paikalla 
kesäaikana 1.8. saakka 

ma–pe klo 12–18.

San
n
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Kesäillan 

sävelhartaus 
keskiviikkona 9.7. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

 

Antto Vanhala viulu, 

Saara Vanhala urut / cembalo 

ja muita soitinryhmäesityksiä. 

Hartaus Jukka Joensuu.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset  
Messu su 6.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, saarnaa Marko Van-
hanen, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 6.7. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Anu Ojala, saarnaa Terhi-
Liisa Sutinen, avustavat At-
te Tolonen, Tuomas Annola 
ja Sallamari Hyrkäs, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. Rajaky-
lä 2 -rippikouluryhmän kon-
firmaatio.
Messu su 6.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Mikko 
Keskinen.
Konfirmaatiomessu su 6.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Anu Ojala, saarnaa Terhi-
Liisa Sutinen, avustavat At-
te Tolonen, Tuomas Annola 
ja Sallamari Hyrkäs, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. Rajaky-
lä 3 -rippikouluryhmän kon-
firmaatio.
Iltamessu su 6.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, avustaa Marko 
Vanhanen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Viikkomessu ke 9.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Messu su 13.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, saarnaa Pekka Vihma, 
avustaa Jonne Pirkola, kant-
torina Heikki Jämsä.
Messu su 13.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
saarnaa Tuomas Annola, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri.
Messu su 13.7. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jonna Piirainen, saarnaa At-
te Tolonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Iltamessu su 13.7. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Sallama-
ri Hyrkäs, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 16.7. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-

taisin klo 9–11, puhelin 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.

Seniorit
Tuiran eläkeläisten leiripäi-
vä Hietasaaressa ke 20.8. klo 
9.30–15, Hietasaaren leirikes-
kus. Tervetuloa viettämään 
kesäistä leiripäivää Hieta-
saareen. Ohjelmassa ulkoi-
lua ja yhdessäoloa. Leirimak-
su 17 euroa sisältää ruokai-
lun, kahvit ja linja-autokulje-
tuksen. Ilmoittautumiset 9.7. 
ja 23.7. klo 9–11 p. 044 3161 
412. Ilmoittautuneille lähete-

tään leirikirje, jossa tarkem-
paa tietoa. Leiripäivässä mu-
kana diakoniatyöntekijät Sa-
mi Riipinen, Saila Luukkonen 
ja Päivi Moilanen. 
Eläkeläisten kesäkerho to 
17.7. klo 13–14.30, Palokan 
palvelukeskus. Vietä kans-
samme kesäinen hetki. Oh-
jelmassa keskustelua, yhteis-
laulua ja kahvittelua. Muka-
na Paula Kyllönen ja kesä-
työntekijä Elina Koivulahti.

Muut menot
Naisten ilta Hietasaaressa 
ke 9.7. klo 18–20, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ter-
vetuloa naisten iltoihin Hie-
tasaareen! Ohjelmassa kes-
kustelua, laulua, saunomista 
ja hartautta. Voit ottaa mak-
karaa mukaasi ja paistaa sitä 
nuotiossa. Tarjoamme kah-
via ja teetä sekä pientä ilta-
palaa. Järjestäjänä on Tuiran 
seurakunnan diakoniatyö.

Naisten ilta Hietasaaressa 
keskiviikkona 9.7. klo 18–20 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Ohjelmassa keskustelua, laulua, saunomista
ja hartautta. Voit ottaa makkaraa mukaasi

ja paistaa sitä nuotiossa.
Tarjoamme kahvia ja teetä sekä pientä iltapalaa.

Kesän viimeinen  kokoontuminen  on 23.7.
Järjestäjänä Tuiran seurakunnan diakoniatyö.

Eläkeläisten 
kesäkerho 
torstaina  17.7. klo 13–14.30 
Palokan palvelukeskuksessa. 

Vietä kanssamme kesäinen hetki. 
Ohjelmassa keskustelua, yhteislaulua ja kahvittelua. 

Mukana Paula Kyllönen ja kesätyöntekijä 
Elina Koivulahti.

Tuiran eläkeläisten 
leiripäivä 

keskiviikkona 20.8. klo 9.30–15 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Ohjelmassa ulkoilua ja yhdessäoloa. 
Leirimaksu 17 euroa sisältää ruokailun, 

kahvit ja linja-autokuljetuksen. 
Ilmoittautumiset 9.7. ja 23.7. klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje, jossa tarkem-
paa tietoa. Leiripäivässä mukana diakoniatyöntekijät 

Sami Riipinen, Saila Luukkonen ja Päivi Moilanen.

R
aija K

u
rki

Eläkeläisten leiri 
1.–4.9. Rokuan leirikeskuksessa. 

Leirin hinta 67 euroa, joka sisältää bussimatkat, 
majoituksen, ruokailut, ohjelman sekä vakuutuksen 

Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille.

 Ilmoittautuminen leirille on avoinna 17.7.–6.8. 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Lisätietoja antaa diakoniatyöntekijä Heli Mattila
 4.–8.8. numerosta 040 5747 145.

W
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Hyvää 
kesää!

Toivottaa Tuiran seurakunta
Koskelan seurakuntakodilla on menossa julkisivupinnoitteen poisto. Julkisivun uudelleen maalaus ja 
sadevesijärjestelmän tekeminen valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

R
aija K

u
rki
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Konfirmaatioharjoitukset 
la 5.7. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa ja klo 13 Rantsilan kirkossa 
sekä la 12.7. klo 10 Kestilän 
ja klo 13 Pyhännän kirkossa.
Kirkkokuoron harjoitukset 
ke 9.7. klo 18 Kestilän srk-ko-
dissa, konfirmaatiomessun 
laulut.
Laitoshartaudet: ehtoollis-
hartaus ma 7.7. klo 14 Vaa-
rintalolla ja ti 8.7. klo 13 Koi-
vulehdossa ja  hartaus ti 15.7. 
klo 13.30 Nestorissa.
Rauhanyhdistykset: 
Kestilä: seurat ja laulutuo-
kio su 6.7. klo 19 ry:llä, nuo-
tioilta pe 18.7. klo 19 ry:llä, 
seurat su 20.7. klo 12 ry:llä, 
Matti Lahti. Pulkkila: seurat 
su 6.7. klo 13 ry:llä. Rantsila: 
seurat su 6.7. klo 17 ja 18.30 
srk-talossa, Aimo Mikkonen 
ja Matti Määttä. Pihaseurat 
su 20.7. klo 18.30 Hannu ja 
Marja-Liisa Alangolla, Jouko 
Karhunmaa.

Menot Oulun seurakunnissa 3.–17.7.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 3.–17.7.2014

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

Kappalaiset 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

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

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Iltakirkko su 6.7. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Ma-
ri Flink, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.
Iltakirkko su 13.7. klo 18 
kesäkirkossa hautaus-
maalla (sadesäällä kirkos-
sa). Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. 
Raamattu- ja rukousilta 
ti 8.7. klo 18 srk-salissa.

Kirkkoherran-
virastossa
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

English Service during summer on every Sunday 
at 4 pm. in St. Luke's Chapel.
Englanninkieliset seurat joka sunnuntai klo 16 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Lähetys
Kesäkahvila 
Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti avoinna 26.5.–29.8. 
ma–to 10–20 ja pe 10–15 Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa. Hyvää kahvia ja teetä, sekä joka päivä nuorten 
leipomia makeita ja suolaisia kahvileipiä. 

Ilmoittautumiset 
syksyn 

päiväkerhoihin
2.6.–22.8. osoitteessa

 www.siikalatvan-
seurakunta.fi.  

Leirit ja retket

Yksinhuoltajaperheiden leiripäivä
lauantaina 2.8. klo 9.30–17.30 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Oulun ev.lut seurakuntien erityisnuorisotyö järjestää 
yksinhuoltajaperheille ilmaisen leiripäivän yhdessä 
Tuiran seurakunnan kanssa Hietasaaren leirikeskuk-
seen. Päivän aikana keskustelemme yksinhuoltajuu-
teen liittyvistä asioista ja perheen jaksamisesta. Lap-
sille on järjestetty omaa ohjelmaa. Oulun Kosmeto-
logikoulu tarjoaa myös pientä hemmottelua äideille. 
Mahdollisuus myös saunoa ja uida. 
Leiripäivään voi ilmoittautua 5.6. lähtien joko 
internet-osoittessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 
tai puhelimitse diakoni Heli Mattilalle 
3.–11.7 välisenä aikana.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
JäRJeStöt
OPKOn kesäraamis ti 8.7. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Tiistaisin 20.5.–26.8. 
OPKOn kesäraamis ti 15.7. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Tiistaisin 20.5.–26.8. 

Erityisdiakonia
KeHitySVaMMaiSet
Kehitysvammaisten perheleiri to–su 28.–31.8. Roku-
an leirikeskuksessa. Leiri perheille, joissa on pieni eri-
tyislapsi/alle 15-vuotiaat lapset. Leirillä on virkistystä, 
yhdessäoloa, askartelua, vertaistukea, ulkoilua. Leirin 
hinta 47 € aikuiset ja 32 € lapset (4–18-v.). Hintaan si-
sältyy majoitus, ruokailut ja kuljetus. Lastenhoitoa ei 
ole järjestetty, vaan lapset ovat vanhempien vastuulla. 
Ilm. leirille 7.7. alkaen www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

KuuLoVaMMaiSet
Hietasaaren kesäilta to 10.7. klo 17, Hietasaaren lei-
rikeskus. Yhteinen kesäilta kaupunkileirikeskuksessa. 
Kahvit ja hartaus ulkona, sateella sisätiloissa.
Viittomakielisten leiri Rokualla ma–to 25.–28.8. Roku-
an leirikeskuksessa. Leiri toteutetaan yhdessä Kuurojen 
Lähetyksen kanssa ja mukana ovat Riitta Kuusi ja Inkeri 
Vyyryläinen. Leirin hinta on 67 € ja se sisältää täysihoi-
don ja kuljetuksen. Leirille tulee ilmoittautua 8.8. men-
nessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja: jyrki.
vaaramo@evl.fi tai p. 050 4334 108.
Kuulovammaisten eläkeläisten leiri pe–su 5.–7.9., Su-
velan leirikeskus. Leiri toteutetaan yhdessä Kiimingin 
seurakunnan eläkeläisten leirin kanssa Suvelan leirikes-
kuksessa. Leirin hinta on 47 € sisältäen täysihoidon ja 
kuljetuksen. Leirille on ilmoittauduttava 22.8. mennes-
sä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Anne-Marille, p. 
040 5912 657 tai anne-mari.kyllonen@evl.fi.

NäKöVaMMaiSet
Leiripäivä näkövammaisille lapsille perheineen su 
17.8. klo 11–17, Isoniemen leirikeskuksessa Haukiputaal-
la. Ohjelmassa yhteinen musiikkihetki, ulkoilua, haluk-
kaille patikointi Runtelinharjulle, askartelua, saunomis-
ta ja uimista. Aloitamme lounaalla klo 11. Omat kyy-
dit. Päivä järjestetään yhteistyössä Näkövammaiset lap-
set ry:n kanssa. Ilmoittautumiset ruokavalioineen 1.8. 
mennessä Susanna Hintsalalle, p. 050 5497 485 tai su-
sanna.hintsala@gmail.com. 
Näkövammaisten leiripäivä ma 25.8. klo 9–15, Hie-
tasaaren leirikeskus. Syyskesän virkistyspäivä näkö-
vammaisille ja läheisille. Hinta 7 € sisältäen aamukah-
vit, lounaan ja päiväkahvit. Varaathan mukaasi tasara-
han. Ilmoittautumiset ruokavalioineen 11.8. mennessä 
(huom. toimiston kesälomien vuoksi ei ilmoittautumi-
sia ajalla 7.7.–3.8.) Diakonisten erityispalvelujen toimis-
toon p. 044 3161 552.  

päiHDetyö
Naistenryhmä pe 4.7. klo 13–15, Diakoniset erityispal-
velut, Puusepänkatu 4.
Naistenryhmä pe 11.7. klo 13–15, Diakoniset erityispal-
velut. Naistenryhmä johon miehetkin ovat tervetullei-
ta vierailemaan!

Hautausmaakierrokset
Oulun hautausmaalla Intiössä 
maanantaisin 18.8. saakka klo 18
Mielenkiintoinen kierros oululaisten suurmiesten ja 
-naisten historiaan. Kierros sopii niille, jotka halua-
vat kuulla, mitä siihen aikaan Oulussa tapahtui, kun 
nuo nurmen alla nukkuvat elivät elämäänsä. Hauta-
usmaalta löytyvät niin Oulun omat kauniit ja rohkeat 
kuin traagisen koskettavat tarinatkin. Sateen sattues-
sa sontikat mukaan! Suuren suosion vuoksi kierroksil-
le on varattu kaksi opasta, mikäli lähtijöitä on yli 20. 
Lähtö Oulun hautausmaan pääportilta hautajaishuo-
neiston edestä.
 
Oulujoen hautausmaalla 
joka toinen torstai 10.7., 24.7., 7.8. klo 17.30
Opastetulla hautausmaakierroksella tutustutaan hau-
tausmaan lisäksi myös Oulujoen yli satavuotiaaseen, 
Pohjois-Suomen ainoaan säilyneeseen puujugendkirk-
koon. Hautausmaakierroksen jälkeen on mahdollista 
osallistua Kesäillan musiikkihetkeen, joka alkaa klo 19 
Oulujoen kirkossa. Kierroksen kesto musiikkihetkineen 
on noin kaksi tuntia. Lähtö Oulujoen kirkon (Oulujoen-
tie 69) ja hautausmaan parkkialueelta.

Kesäillan 
musiikkihetki 
torstaina 10.7. klo 19 

kirkossa. Katri Kangas 
soittaa kannelta ja 
lisäksi laulamme 

kesäisiä yhteislauluja.
 

Heinäkuun 
jumalan-

palvelukset 
sunnuntaisin 

iltakirkkoina klo 18.

Kirkkoherra Timo Juntusen 
vuosiloma 30.6.–3.8. (Toimi-
tusasioissa yhteys sijaiseen 
Mari Flinkiin, p. 044 3161 418)
Diakonissa Marja Rantasuo-
melan vuosiloma 1.7.–24.8.

Diakoninen perheleiri 
pe–su 26.–28.9. Rokuan leirikeskuksessa. 
Tervetuloa Tuiran seurakunnan Diakoniselle 
perheleirille uudistuneeseen Rokuan leirikeskukseen. 
Vietämme yhdessä syksyisen viikonlopun 
luonnonkauniissa maisemassa, iloiten mukavasta 
tekemisestä, toistemme seurasta ja Taivaan Isän 
huolenpidosta. Leirimaksu 47 € aikuiset ja 32 € 
lapset, sisarukset -25% ja alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Ilmoittautuminen 26.8. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Perheet valitaan diakonisin perustein, etusija 
Tuiran seurakunnan alueella asuvilla. Valituille 
lähetetään leirikirje viikolla 36. Leirillä mukana 
diakoniatyöntekijät Raija Yrjölä ja Sami Riipinen sekä 
lastenohjaaja Sirkka-Liisa Lindvall. Lisätietoja leiristä 
Raija Yrjölä, p. 040 5747 093.

Elojuhlan messu 
sunnuntaina 17.8. klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Satu Saarinen, saarna Lea Pesonen, 
avustaa Sanna Jukkola, Ilkka Mäkinen, 
kirkkoväärtit kanttorit Anja Hyyryläinen 
ja Sanna Leppäniemi, urkuri Lauri Nurkkala,
Tuija Perkkiö ja nuorten lauluryhmä. 

Elojuhla 
sunnuntaina 17.8. klo 11.30–14 
Oulujoen kirkon puistikossa.

Kirkkokahvit sotilaskotisisaret, 
lipunnosto, musiikkiohjelmaa. 
Puheenvuorot: Myllyojan asukastupa, 
Korvensuoran asukastupa, 
kirkkoherra emeritus Paavo Moilanen. 
Päätössanat kirkkoherra Satu Saarinen.
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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
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Sanajumalanpalvelus – 
iltakirkko su 6.7. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Olavi 
Palovaara, kanttorina Ju-
ha Pöykkö. 
Sanajumalanpalvelus – 
iltakirkko su 13.7. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Martti 
Pennanen, kanttorina Ju-
ha Pöykkö. 

Viraston aukioloissa poik-
keuksia heinäkuun aikana. 
Virasto pääosin suljettuna, 
mutta avoinna pe 4.7. klo 
9–12. Kiireellisissä tapauksis-
sa soittakaa p. 044 7750 604.

Gospel Riders vierailee Lu-
mijoki-Liminka suunnalla 
seuraavasti: ke 9.7. klo 16 
alkaen Limingan torilla ja 
sieltä siirtyy Lumijoen toril-
le n. klo 18 ja illan päätteek-
si tapahtuma klo 19 Lumijo-
en srk-talolla. Mukana aina-
kin n. 20 moottoripyöräili-
jää. Tervetuloa mukaan! 
Rauhanyhdistys: Ke 9.7. klo 
19 nuotioiltaseurat ry:llä.

Kuollut: Olavi Henrikki 
Mällinen 65, Anna Liisa 
(Anni) Mikkola 89.

Kastettu: 
Eemi Vilhelmi Turpeinen (Pyhäntä),
Iikka Juho Veikko Hyvärinen (Pyhäntä).
Vihitty: 
Matti Kari Johannes Sandelin ja
Arja Tuulikki Nissinen (Piippola)
Kuollut: 
Veikko Aatami Lunki 87 (Rantsila), 
Helvi Maria Nissinen e. Linna 81  (Kestilä), 
Lauri Timo Johannes Tervonen 76 (Pulkkila), 
Laura Seija Nikumatti e. Ålander 77 (Pulkkila), 
Vilho Petteri Uhre 87 (Rantsila).
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Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 6.7. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Arja Leinonen.
Konfirmaatiomessu su 6.7. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Arja Leinonen.
Kestilän kyläpäivien sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Paula Petäjäjärvi, 
kanttorina Jonna Koistinen. Seppeleen lasku 
sankarihaudoilla, puhe ylioppilas Pauliina Marttila.
Piippolan kyläpäivien sanajumalanpalvelus su 13.7. 
klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Pekka Kyöstilä. 
Konfirmaatiomessu su 13.7. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Liturgi Merja Jyrkkä, saarna Paula Petäjäjärvi, 
kanttorina Arja Leinonen.
Konfirmaatiomessu su 13.7. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Liturgi Merja Jyrkkä, saarna Paula Petäjäjärvi. 
Kanttorina Arja Leinonen, kirkkokuoro avustaa.
Messu su 13.7. klo 13 Junnonojan Rukoushuoneella. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Pekka Kyöstilä.
Kansanlaulukirkko su 13.7. klo 19 Mankilan 
Rukoushuoneella. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen.

Radiojumalanpalvelus
sunnuntaina 20.7. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Liturgi Saila Karppinen, saarna Merja Jyrkkä. 
Kanttoreina Arja Leinonen ja Unto Määttä. 
Kappelikuoro ja Rantsilan ja Pulkkilan Stellat. 
Kirkkoväkeä pyydetään tulemaan kirkkoon 
viimeistään klo 9.45. Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppeleen lasku sankarihaudoille ja kirkkokahvit 
tapulissa lähetystyön hyväksi. Jumalanpalvelus 
kuunneltavissa YLE Radio 1:ssä ja netissä Yle 
Areenassa.

Lumijoen kirkko 
tiekirkkona 

ajalla 22.6.–27.7. 
Avoinna joka päivä klo 11–16.

Kirkkoherranvirasto 
toimii ajanvarausperiaatteella suoraan työntekijöiden 
numeroista tai p. 044 334 0380.

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä, p. (08) 3161300.

Työntekijöiden yhteystiedot
Kirkkoherra Timo Juntunen, 040 7430 371, 
timo.juntunen@evl.fi
Kanttori Kaisamarja Stöckell, 040 7430 381, 
kaisamarja.stockell@evl.fi
Diakonissa Marja Rantasuomela, 040 7430 382, 
marja.rantasuomela@evl.fi
Suntio Kari Tanskanen, 040 5858 010, 
kari.a.tanskanen@evl.fi

Kirkot avoinna 
Piippolan tiekirkko ja kirkkomuseo sekä Pulkkilan, 
Pyhännän ja Rantsilan tiekirkot avoinna 
ajalla 25.6.–3.8. ke–la klo 10–16. 

Sunnuntaisin Piippolan kirkko ja 
kirkkomuseo klo 10–13, Pulkkilan, Pyhännän 
ja Rantsilan kirkot klo 11–14.

Kestilän kirkko on avoinna kyläpäivien aikana 
3.–4.7. klo 9–14, muulloin sopimuksen mukaan.

Lasten ja nuorten 

kesäleiri 
2.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille 
Yppärin Veteraanimajalla 17.–20.7. 
Ilmoittautuminen 14.7. mennessä 
sinikka.harkonen@edu.lumijoki.fi, p. 044 5037 080. 
Lisätietoja Pekalta, p. 040 5357 567 tai 
Juha Härkönen, p. 044 0927 825.

Virsilauluillat
Perjantaina 18.7. klo 19 Aila ja Mauno 
Tuokkolalla, Keräläntie 113, Rantsila. 
Lauletaan radiokirkon virsiä. Merja Jyrkkä, 
Arja Leinonen ja Unto Määttä. 

Keskiviikkona 23.7. klo 19 kesävirsien ja 
-laulujen merkeissä Pulkkilan kirkkopuistossa, 
sateen sattuessa kirkossa. Veijo Kinnunen 
ja Merja Jyrkkä. Lähetyskahvit. 

Kotiseutuaiheisten 
laulujen ilta
Piippolan kirkossa  torstaina 10.7. klo 19. 

•	 hartaus	ja	esitelmä	Mikael	Toppeliuksesta,	
 Erkki Piri
•	 yhteislaulua
•	 kanteleensoittoa	Eero	Pitkälä,	
 kanttorina Arja Leinonen
•	 juonto	Anneli	Virtanen
•	 illan	päätteeksi	kirkon	eteisessä	kahvia	ja	mehua,	

tarjoilusta vapaaehtoinen maksu Piippolan 
 Kirkkomuseon Kannatusyhdistys ry:lle.

Lähetystyö
Toripöytä la 19.7. klo 9–14 Rantsilan kyläpäivillä. 
Lahjoituksia otetaan vastaan

Toimintailta to 31.7. klo 19 Kurun kodalla 
Rantsilassa. Kahvia, makkaraa ja arpoja 
lähetyksen hyväksi.

Hailuodon kirkko 
avoinna kesällä 2014 
25.6.–3.8. välisenä aikana 
ke–su klo 11–15. 
Muina aikoina ryhmille 
tilauksesta (suntio, p. 040 5858 010).
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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. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kesäajan aukioloaika 
ma–ti ja
pe klo 10–15, ke klo 
10–14, to klo 10–17.
 
vt. kirkkoherra 
Vesa Äärelä
p. 040 7703 819
taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Nuoret: Nuotioilta to 10.7. 
klo 19–21 Vanhassa pappi-
lassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat to 3.7. klo 18 ry:llä.
Kastetut: Nella Amanda 
Huttunen, Lumi Taiga Tuulia 
Riihimäki, Miro Matias Hök-
kä, Lyyti Heta Sylvia Hietala, 
Väinö Vihtori Kiviaho.
Vihitty: Ville Valtteri Mäke-
lä ja Maria Kristiina Isosa-
lo, Harri Antero Kumpula ja 

Messu su 6.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Jouni Salko, avustaa Tee-
mu Riihimäki, diakoni Sai-
ja Kivelä, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. Tapulikahvit.
Konfirmaatiomessu su 
6.7. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Paulus Pikkarai-
nen, avustaa Jouni Salko, 
diakoni Saija Kivelä, kant-
tori Tarja Sakko.
Messu su 13.7. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Teemu Riihimäki, avustaa 
Jouni Salko, diakoni Jaana 
Helisten-Heikkilä, kanttori 
Tarja Sakko. Tapulikahvit.
Konfirmaatiomessu su 
13.7. klo 14 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Olli Seikkula, avus-
taa Jouni Salko, diako-
ni Matias Jurmu, kanttori 
Tarja Sakko.

Tölli, Pekka Tapani Kivipää ja 
Anu Kristiina Tervola.
Kuollut: Eero Kustaa Puuru-
nen 75, Juhani Kalevi Tukiai-
nen 66, Tauno Mikko Seppä-
lä 89, Veli Mikko Virtanen 63.

Tupoksen kesäkahvila lapsi-
perheille ke 16.7. klo 10–12, 
Vanamon Olohuone. 
Partio: pe 4.7.   päivystys par-
tiotoimistossa klo 14–16. To 
17.7. päivystys partiotoimis-
tossa klo 16–17. Pökkelön 
leiriläiskokous 2. seurakun-
tatalolla klo 17–18. Pökkelön  
johtajakokous 2. seurakun-
tatalolla klo 18–19.  Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Seurat 
su 6.7. klo 16 ja 17.30 ry:llä. 
Seurat su 13.7. klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla. Seu-
rat su 20.7. klo 14 Niittypir-
tin palvelutalolla sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä.

Suurkiitos juhannusjuus-
tomaitoa lahjoittaneille 
Limingan maitotilallisil-
le sekä juuston ostajille. 
Juustomyynnin puhdas 
tuotto nimikkokohteisiin 
ja -läheteille  oli 1148 €.

Kastettu: 
Sara Maarit Honkalinna, Jami Juhani Kimpimäki, 
Eerik Jalmari Leino ja Miro Petteri Murtomäki.
Vihityt: 
Emmi-Kaisa Johanna (Raitio) ja Juha-Pekka Piipponen.

Konfirmaatiomessu su 6.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, Kirsi Junnon-
aho ja Marika Kamps, kant-
torina Mika Kotkaranta.
Messu su 13.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Maisa 
Hautamäki ja Ilkka Torn-
berg, kanttorina Mika Kot-
karanta, Tupoksen juma-
lanpalvelusryhmä avustaa. 
Lasten pihakirkko to 10.7. 
klo 10 seurakuntatalolla. 
Katso oheinen ilmoitus!

Uusheräyksen 
kesäseurat 
Kempeleessä 
25.–27.7.
Kesäseurat ovat Uusheräyksen vuosittain päätapahtuma. 
Kesäseurat järjestetään yhteistyössä Kempeleen seura-
kunnan kanssa. Seurojen teemana on 'Jeesus on Herra!'
Mukana kansainvälisiä vieraita: Harlun seurakunnan pas-
tori Oleg Menaker Venäjältä, messiaaninen juutalainen, 
Machaseh -järjestön johtaja Lena Levin Israelista sekä lä-
hetit Taina Taskila Etiopiasta, Hanna Oja-Nisula Tansani-
asta sekä Tuula ja Kimmo Kosonen Thaimaasta.
katso kesäseurojen ohjelma: www.uusherays.fi/

Uusheräyksen Kesäseuroihin Kempeleessä 25.–26.7. tar-
vitaan edelleen talkoolaisia: Heinis-kahvilaan, keittiö-
tehtäviin, seurakansliaan, liikenteen ohjaukseen, vartioin-
tiin ym. Ilmoittautumiset: vapaaehtoistoiminnan koordi-
naattori Minna Sorvala, minna.sorvala@evl.fi, p. 040 7797 
705. Lisätiedot Jorma Räisänen, p. 045 2722 411.

Vanhemman väen leiripäivä Luurinmutkassa 
torstaina 14.8. 
Ohjelmassa mm. ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa. Läh-
tö klo 9.30 Keskustan seurakuntakodilta, Tiilitie 1. Bus-
si kiertää Honkasen monitoimitalon ja Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksen kautta. Takaisin Kempeleessä klo 
16.30 mennessä. Ilmoittautumiset Kesäkahvilassa tai Jaa-
nalle p. 040 7790 368. Mukaan mahtuu 50 ensin ilmoit-
tautunutta.

Tilkkupeittotalkoot 
torstaina 3.7. klo 10–14 Kirkonkylän srk-kodissa.
Yhteisvastuu-tempaukseen liittyvä tilkkupeittojen ko-
koamispäivä. Ota oma virkkuukoukku mukaan (koko n. 
3–3,5mm). Kokoamme keväällä neulotuista tilkuista peit-
toja Kempeleen terveyskeskuksen ja Oulun kaupunginsai-
raalan saattohoitoyksiköihin.¨

Kempeleen seurakunta järjestää 1.–4.-lk:n oppilaille 
(kevään 2014 luokka-asteen mukaan)

Kesäkerhotoimintaa
28.7.–7.8. klo 9–15 maanantaista perjantaihin Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Keskustan seurakuntatalolla.
Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja eikä ker-
hoista peritä osallistumismaksua.
Kerholaisella tulee olla omat eväät mukana, kerhopis-
teissä on jääkaapit ja mikroaaltouuniit, ruuan säilyttä-
miseen ja lämmittämiseen.
Huoltajan tulee käydä ensimmäisellä kerhokerralla tuo-
massa kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake. 
Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti 
ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. Ohjattua toi-
mintaa tarjotaan päivittäin.
Lisätietoja kerhoista voi kysyä Saija Kivelältä, 
p. 040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.
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Kesäkahvila
tiistaisin 8.7., 15.7., 22.7. ja 29.7. klo 12–14 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, klo 13 hartaus.
Kesäkahvilassa on tarjolla pullakahvit, lisäksi 
tuttujen tapaamista, mukavaa yhdessäoloa 
ja jutustelua.

65+ LEIRI eläkeläisille
28.–29.8. Lomakoti Onnelassa Haukiputaalla
Minileiri on tarkoitettu yli 65-vuotiaille. Yöpyminen 2 
hengen huoneessa. Täysihoito, kuljetus ja ohjelma 65 €.  
Lähtö klo 9.30 S-marketin edestä. Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen 14.8. mennessä p. 044 7521 226 / Ilmonen 
tai p. 044 7521 220 / khran virasto.
Mukana Ilkka Tornberg ja Sinikka Ilmonen.

Senioripysäkki  keskusteluryhmä 
aloittaa syksyllä  2014

Hiljattain eläkkeelle jäänyt tai pian jäävä,
haluatko pysähtyä itsesi äärelle 

luottamuksellisessa keskusteluryhmässä?

•  pienryhmä  kokoontuu  kerran viikossa keskiviik-
koisin  tai torstaisin klo 9.15 Limingan  seurakun-
tatalolla

•  kokoontumisia yhteensä 14 kertaa 4.9. alkaen.
•  ryhmän ohjaajana toimii esh-diakonissa
 Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.
•  ota rohkeasti yhteyttä, jos asia kiinnostaa. 

Lasten pihakirkko 
torstaina 10.7. klo 10 
Seurakuntatalon pihanurmikolla, 
Sateen sattuessa sisätiloissa. 
Kirkkohetki, laulua ja leikkejä.
Voit ottaa mukaan oman 
istuma-alustan tai viltin.
Tarjolla suolaista ja makeaa, 
sekä mehu/kahvitarjoilu.
Toimittaa Maisa Hautamäki, Ari Natunen 
ja Nella Koivunen.

Mari-Annukka Koskelo, Ja-
ri Kalevi Palo ja Minna Maa-
rit Heikkinen, Tommi Samuli 
Kaisto ja Heini Maaria Karp-
pinen, Janne Antero Polojär-
vi ja Suvi Maria Turunen, Ve-
sa-Matti Äijälä ja Heli Maarit 
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Tiekirkko auki 
9.6.–15.8. 

ma–pe klo 12–18. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastettu: 
Ella Ilona Heikkinen, Oosa Hilda Marika Mikkonen, 
Veeti Kristian Tiensuu, Valtteri Julius Maksimainen, 
Joona Elmeri Urpilainen, Liisa Katariina Ervasti, 
Viljo Olavi Aleksanteri Vääräniemi, 
Jussi Vilho Johannes Juka.
Vihitty: 
Topi Mauno Antero Keränen ja Anna Katariina Soronen.
Kuollut: 
Anna-Liisa Myllyselkä s. Määttä 79, 
Tuula Marjatta Väyrynen e. Vartiainen s. Ikonen 67, 
Jenny Maria Kinnunen s. Holappa 85, 
Yrjö Arvo Johannes Kukkohovi 82, 
Osmo Kalevi Talonpoika 74.

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17
7.7. –1.8. ma, ke ja pe 
klo 10–13.

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kastettu: Kasperi 
Kalle Juhani Ala-aho, 
Rasmus Elmeri Kuha, 
Olga Elea Kämäräinen, 
Veeti Aarne Jaakko 
Lastumäki, Vili Kalle 
Iivari Lastumäki, 
Jimi Kristian Okkonen, 
Seela Olivia Puoskari, 
Jani Sakari Saarela.
Kuollut: Ida Margareta 
Mällinen s. Heinola 94, 
Kuollut: Jaakko Jalmari 
Okkonen 75 (Karkkila).

Hartaushetket to 3.7. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Tarja Pyy. 
Hartaus ti 8.7. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala
Kesäistä kamarimusiikkia 
ti 8.7. klo 18 kirkossa viulul-
la, alttoviululla ja sellolla. Pu-
he Simo Pekka Pekkala, urut/

Sanajumalanpalvelus 
su 6.7. klo 10 Temmek-
sen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Eeva Maija Sorvari. Tem-
mes-päivät, kunniakäyn-
ti sankarihautausmaalla. 
Vuoden 1964 rippikou-
lulaisten kirkkopyhä.
Konfirmaatiomessu su 
6.7. klo 13 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, saarna Mikko 
Haltsonen, kanttori Ee-
va Maija Sorvari.
Messu su 13.7. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Eeva Maija Sor-
vari.

Hartaus pe 11.7. klo 13.30 Le-
polassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pihaseurat su 6.7. klo 16 
Ikolassa, Keskikyläntie 26.

Konfirmaatiomessu su 
6.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Timo Ustju-
gov. Kesä II -rippikoulun 
konfirmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 
13.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, kanttori-
na Timo Ustjugov.
Kansanlaulukirkko su 
13.7. klo 17 kotiseutumu-
seon pihalla. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttori-
na Timo Ustjugov.

piano Timo Ustjugov.
Hartaushetket to 10.7. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Tarja Pyy. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
15.7. klo 13.30 Puhakan pal-
veluasunnoilla, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ke 16.7. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa ja klo 
15 Rantakodissa, Simo Pek-
ka Pekkala.  
Hartaus to 17.7. klo 14 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Rippikoulut: Kesä II -rippi-

Kaiken kansan 
kesäillat Kesäkodilla
Kolmikannassa, Kylmäläntie 55 
Tervetuloa seurakunnan kesäkodille 
pelailemaan, saunomaan ja viettämään iltaa 
leppoisassa seurassa.

Kesäiltaa vietetään 
torstaisin klo 18–21

10.7., 17.7., 24.7., 
31.7. ja 7.8.

Kodalla on 
mahdollisuus 
grillailla omia eväitä.

Seurakunnan kesäretki 
Viitasaarelle 
25.–26.8.

Majoittuminen seurakunnan leirikeskuksessa 
3–4 hengen huoneissa. Leirikeskus sijaitsee 
kauniilla paikalla järven rannalla. Retki on 
kaikille avoin ja sinne ovat tervetulleita 
kaikenikäiset. Tutustumiskohteita mm. 
Ståhlbergin lapsuudenkoti Haapajärvellä, 
Viitasaaren kirkko ja tsasouna sekä Savivuoren 
näkötorni. Matkaan sisältyy myös mahdollisuus 
virkistyä liikunnan, saunomisen ja uimisen 
merkeissä. Osallistumismaksu 80 € sisältää 
kyydin, majoituksen, kaksi lämmintä ateriaa, 
aamu- ja iltapalan sekä ohjelman. Diakoniatyön 
vapaaehtoistyössä toimiville (aamukammari, 
nuttupiiri, diakoniakylätoimikunnat, 
Yhteisvastuukeräys, lähimmäispalvelu, 
kuljetuspalvelu, kirkkoavustaminen, 
talkootoiminta) osallistumismaksu on 50 €. 

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600. Matkalle 
otetaan 40 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seurakuntaretki
13.–14.8. Vaasaan.

Lähtö ke 13.8. klo 8, yöpyminen Vaasassa Sokos Hotel
Vaakunassa, paluu 14.8. illalla. 
Matkan hinta 140 / 150 €, sis. mm. matkat, vierailut 
kirkkoihin, risteilyn lounaineen Vaasan saaristossa, 
ruokailut ja majoituksen.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 1.8. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 08 5331 284. Ilmoittautuneille 
lähetetään tarkempi ohjelma ja aikataulut ennen 
matkaa. 
Tervetuloa mukaan retkelle!

Kansanlaulukirkko 
sunnuntaina 13.7. klo 17 

Muhoksen kotiseutumuseon pihalla.

Jumalanpalveluksen toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov.

koulun konfirmaatio su 6.7. 
klo 10 kirkossa. 
Partio: Kesäleiri Keminmaal-
la 30.7.–3.8. (sudenpennut 
1.–3.8.) yhteistyössä muuta-
mien muiden lippukuntien 
kanssa. Ilmoittautumiset Ti-
molle 11.7. mennessä os. Kä-
märäntie 15, 91500 Muhos 
tai Annelle leirikirjeen mu-
kaisesti. Leirimaksu ym. tie-
dot tarkentuvat myöhem-
min.

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: La 5.7. klo 19 pihaseurat 
Syrillä. Su 6.7. klo 17 seurat 
ja laulutuokio ry:llä. Opisto-
seurat 11.–13.7. Reisjärvellä. 
To 17.7. klo 19 nuotioilta An-
nukka ja Jussi Karjulalla. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 6.7. klo 13 Elsa Parvi-
aisen muistoseurat ry:llä.
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• Lämmin kiitos toimituksen 
koko tiimille mainosta juhan-
nusnumerosta. Erittäin tyyty-
väisenä ja iloisena sen luin.

Pekka

• Kävin juhannuksen aikaan 
Rantsilan hautausmaalla. Vesi-
pisteen vieressä oli kaksi kaste-

lukannua, isompi ja pienempi. 
Tässä isossa muovikannus-

sa oli poikki mennyt sanka, jo-
ta oli yritetty paikata puukapu-
lalla, siinä onnistumatta. Tä-
mä samainen resu kastelukan-
nu siellä oli myös vuosi sitten.

Matka jatkui Vihantiin. Ve-
sipisteen vieressä oli kaksi kas-
telukannua, sitä samaa mallia: 

vihreää ja muovista. Toinen 
vuoti alaosasta kintuille kävel-
lessä.

Eikö seurakunta ajattele 
seurakuntalaisiaan ja hautaus-
maalla vierailijoita?

NettiPalaute

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 

rauhan tervehdys, Pl 102, 90101 oulu | toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

Nimimerkki Lintu Hen-
toisen kirjoitus (Rau-
han Tervehdys 19.6.) 
velkakierteeseen jou-

tumisesta ja siinä elämisestä 
oli surullista luettavaa. Kirjoit-
tajan taloustilanteen selkiyty-
minen on pitkittynyt ja omat 
voimat ovat loppuneet eikä us-
koa tulevaisuuteen ja ongelmi-
en helpottumiseen enää ole. 
Häpeän ja syyllisyyden tunteet 
omasta tilanteesta ovat jatku-
vasti mielessä.

Usein ylivelkaantumisen 
taustalla on myös muita ongel-
mia, jotka koettelevat fyysistä 
hyvinvointia, mielenterveyttä 
ja sosiaalisia suhteita. Asiat on 
laitettava tärkeysjärjestykseen, 
ja apua on haettava ensisijaises-
ti esimerkiksi päihde- tai mie-
lenterveysongelmaan.   

Kirjoittajan mainitsemien 
tahojen lisäksi velkatilanteen 
selvittelyyn ja talouden hallin-
nan tukemiseen voi hakea apua 
Takuu-Säätiön koordinoimas-
ta Omille jaloille -tukihenkilö-
toiminnasta. Toiminta on va-
paaehtoistyötä, jossa koulute-
tut tukihenkilöt auttavat vai-
keissa elämäntilanteissa olevia 
ihmisiä heidän talous- ja velka-
ongelmissaan. 

Tukihenkilöllä on oma ko-
kemus velkaongelmista selviy-
tymisestä tai hän on muutoin 
talous- ja velka-asioista kiin-
nostunut, luotettava ja autta-
mishaluinen henkilö. Toimin-
ta on maksutonta ja kaikille 
avointa.

Tukihenkilötoiminnan li-
säksi apua voi saada vertais-
ryhmistä, joihin voi osallis-

tua myös nimettömänä. Niissä 
saa tietoa siitä, miten talous- ja 
velka-asioita voi lähteä selvittä-
mään tai miten selviytyä arjes-
sa pienillä tuloilla. Ryhmät pe-
rustuvat jäsenten keskinäiseen 
vuorovaikutukseen ja mahdol-
lisuuteen jakaa tunteita, ajatuk-
sia sekä kokemuksia. 

Tällaista toimintaa on Ou-
lussakin, lisätietoa löytyy os-
oitteesta www.omillejaloille.fi. 

Takuu-Säätiöllä on myös 
Velkalinja-puhelinneuvonta, 
joka on maksutonta. Neuvoja 
saa numerosta 0800 98009 ar-
kisin kello 10–14. Puhelinpal-
velu on nyt kesätauolla, mutta 
jatkaa jälleen elokuun alussa. 

taiNa RaJaNeN
hankekoordinaattori

Takuu-Säätiö, 
Omille jaloille -toiminta

Velkakierteeseen joutuneille on apua tarjolla

naispappeus on tuonut jonkin 
verran parannusta saarnoihin.

  Sinappia

Pojat
”Mihin kaikki liput on viety?”
Olen kaivelemassa kameralaukkua suviseura-alu-

een raitilla Pyhäjoen Yppärissä, mutta nostan katsee-
ni, kun pieni reipas ääni puhuu minulle. Viereen il-
maantuneet kaksi poikaa ovat havainneet, että vielä 
aamupäivällä keskusaukiolla liehuneet eri maiden li-
put ovat poissa, lipputangot ovat paljaina. 

Jutustelemme niitä näitä. Veeti (7) ja Kimi (6) 
myöntävät, että on palellut. Jäätelöäkään ei näin ko-
lealla huvita ostaa. ”Me jätetään nyt kaikki kylmät 
syömättä”, pojat valistavat.

Onneksi karkkeja piisaa. Kimille maistuvat turkin-
pippurit, Veetin suosikki on Hubbabubba-purkka. ”Ja 
kaikki karkit”.

Pojat mainitsevat aikeestaan nukkua kylmyydestä 
huolimatta jonakin yönä teltassa. 

He ovat kiinnostuneita kamerastani. Pyytävät ot-
tamaan kuvan. Kerron, että siihen tarvittaisiin van-
hemman lupa. Veeti kaivaa salamana kännykän esiin 
ja kohta on iskä linjoilla. Lupa heltiää. 

Suviseurakentälle kertyy yhä lisää väkeä. Mietin 
ääneen, mihin omasta porukasta eksyvä lapsi osaa 
mennä.

”Mullahan on tää kännykkä”, Veeti muistuttaa. 
Äh, tosiaan: tässä 1960–1970-luvuilla lapsuutta elä-
nyt kohtaa 2000-luvun lapsen.

”Ja mummi ja vaari on tuossa lastenhoitopaikan 
takana”, pojat viittilöivät.

Kaverusten hetki median kanssa ei jää noteeraa-
matta: paikalle syöksyy lisää pikkupoikia.

”Nyt on loppu!”, Kimi ilmoittaa pian topakasti.
Haastatteluko?
”Niin.”
Toivottelemme puolin ja toisin kivaa päivää. Po-

jat pinkaisevat kohti uusia seikkailuja. Matkan pääs-
tä Kimi vielä kääntyy ja huikkaa:  ”Heippa! Nähään 
toisella viikolla!”

Toivon lisää huolettomia, turvallisia, lapsellisia ja 
tekemisentäyteisiä kesäpäiviä näille kahdelle ja ihan 
kaikille lapsille!

MiNNa koliStaJa

Suomen evakelis-luterilai-
sesta kirkosta ei ole kos-
kaan muodostunut ko-
ko kansan kirkkoa. Se on 

ollut ja on yhä keski- ja yläluo-
kan laitos.

Aikoinan köyhä kansa pa-
kotettiin käymään kirkossa. 
Sisällissota vei luottamuksen 
varsinkin papistoa kohtaan. Se 
näkyy vieläkin työväestön suh-
tautumisessa papistoa kohtaan.

Mihin ovat kadonneet kiin-
nostavat saarnat? Saarnanhan 
pitäisi olla pääasia jumalanpal-
veluksessa. Nykyään ne ovat 
usein vain luentoja. Vanhois-
ta tapahtumista puuttuu usein 
sanoma nykyihmiselle. Laki-
osuus puuttuu ja näin muuttuu 
sanoma mielisteleväksi.

Kirkon tulee olla huutavan 
ääni korvessa. On tunnustetta-
va ja saarnattava synti synnik-
si ja tartuttava tapahtuviin vää-
ryyksiin tuomiten, ei suvaiten.

Ihmisellä on myös oma tah-
to, jota pitää saarnaten vahvis-
taa valitsemaan hyviä asioita.

Naispappeus on tuonut jon-
kin verran parannusta saarnoi-
hin.

Tapa saarnata herättää ih-
metystä. Joskus puhutaan kat-
toon tai supistaan saarnastuo-
liin. kehonkieli paljastaa ettei 
puhuja ole innostunut vaik-
ka ääneen julistaa niin suures-
ta asiasta kuin ihmisen pelas-
tuksesta.

Puhe on kirjoitettu varman 
päälle ettei vain väärinkäsityk-

siä pääse syntymään. Toivoi-
si joskus näkevänsä saarnaajan 
poskien punottavan innostuk-
sesta. Pienet mokat kuulija kyl-
lä sivuuttaa.

Kirkon sanoman tulisi ol-
la uskottavaa ja yhtenäistä. Pa-
risuhdekeskustelussa piispat 
lähtivät kilpaan siitä, kuka on 
suvaitsevin. Kuitenkin heidän 
olisi pitänyt ilmoittaa kirkon 
kanta. 

Raamatussa asiat on ilmais-
tu selkeästi. Ei yhtenäisen kan-
nan löytämisessä pitäisi ol-
la vaikeuksia. Raamatussa on 
selkeät ohjeet, muun muassa 
kymmenen käskyä, vuorisaar-
na ja kaksoiskäsky.

P. HoNkaNeN

Kirkolla on vielä matkaa kansankirkoksi

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


