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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Heinäkuu on pitänyt sisällään erittäin raskaita, ihmis-

mieliä järkyttäviä uutisia. Tämän toteaa myös Oulun 

piispa Samuel Salmi surullisena. Hän kertoo kaipaa-

vansa kaiken keskelle jo hyviä uutisia, pilkahduksia hyvän ole-

massaolosta elämässä.

Piispa Salmi esitti perjantaina suruvalittelunsa Afganista-

nissa keskiviikkona surmansa saaneille avustustyöntekijöiden 

omaisille. Hänen viestinsä heille oli: Muistamme teitä ruko-

uksissamme.

Piispa Salmi on murheissaan myös Oulua kohdanneista, laa-

joista irtisanomisista. Monen muun tavoin hän haluaa luoda 

oululaisiin uskoa selviytymiseen. Piispan mukaan jättileikka-

ukset eivät ole vieneet oululaista osaamista mihinkään. Hän 

hehkuttaa täkäläisen ammattitaidon olevan myrskyjen jäl-

keenkin tallessa, ja sen avulla kaupunki ja kaupunkilaiset sel-

viävät.

Vaikka Salmi tsemppaa jaksamaan, kirkossa jos missä tiede-

tään, että uupunutta oloa ei tarvitse hävetä. Pohjoisen piispa 

lupaakin seurakuntien työntekijät irtisanottujen rinnalla kul-

kijoiksi: lohduttajiksi ja toivon tuojiksi. Kenenkään ei tarvitse 

jaksaa yksin ylimaallisen paljon.

Muun muassa diakoniatyöntekijöillä on osaamista kuun-

telemisesta, huolien jakamisesta, murheiden pilkkomisesta 

niin pieniksi palasiksi, että niihin on helpompi päästä käsiksi.

Diakoniatyöntekijät taitavat myös motivoinnin. Yhteistyö 

kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa on heille arkea. 

Oulun seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston puheenjoh-

taja, kirkkoherra Pauli Niemelä toteaa, ettei irtisanottujen 

tukeminen ole minkään yhden työalan vastuulla, vaan kor-

vat ja silmät auki kulkevat kaikki seurakuntien työntekijät. 

Oulun kaupungissa tarvitaan nyt rutkasti sydämellisyyttä, 

kaikkien ihmisten keskinäistä huolenpitoa. 

Piispa Salmi muistuttaa, ettei rukouksen merkitystä eteen-

päin kulkemisessa pidä väheksyä. Rukouksen sanotaan olevan 

Pyhän syli. Jokainen meistä tietää, että sylissä olemisen jäl-

keen jaksaa taas paremmin kappaleen matkaa. 

Muut mediat

KUN TEIMME JOULUKUKKUUTA, äiti kut-
sui kesken leikin meidät syömään. Ruo-
kailun jälkeen vain minä palasin vanhaan 
leikkiin. Painoin REC-nappulan pohjaan 
ja hetken kaikenlaista yritettyäni jätin lei-
kin sikseen – yksin en saanut mitään ai-
kaiseksi. Sen vuoksi iloitsen siitä, että saan 
olla suuressa mukana yhdessä sinun kans-
sasi.

Radio- ja TV-työn koordinaattori Veijo Olli
Uusi Tie 24.7.2014

HARTAUSHETKIÄ TAISI OLLA neljä kertaa 
koko vuoden aikana. Juhlallisuuksien yh-
teydessä oli aina kuitenkin hartaus. Niis-
tä ei kyllä paljon käteen jäänyt, puheiden 
pointti oli yleensä suurin piirtein ”on mu-
kavaa ja tärkeää viettää yhteisiä hetkiä”.

Lasse Karjalainen varusmiesajastaan
Sanansaattaja 24.7.2014

LEVOSSA NIMITTÄIN PÄÄTTYY moni al-
kanut työ. Ihminen tarvitsee aikaa läpi-
käymiseen ja mielensä lastien purkami-
seen. Tällaista prosessointia tapahtuu, kun 
lepäämme, eikä ulkoisia ärsykkeitä, kiiret-
tä ja stressiä ole samalla tavoin kuin työai-
kaan. Vaikka et tee mitään, mielesi tekee 
paljon töitä. Moni sanookin, että kesälo-
malla on kuin laturissa.

Meri-Anna Hintsala
Esse-lehti 17.7.2014

TUNTUU ÄLYTTÖMÄLTÄ, kun hetkes-
sä tehtyjen ratkaisujen ja paremman elä-
män välille vedetään yhtäläisyysmerkki. 
Kirjaimellinen hetkessä eläminen on yh-
tä kuin nykyhetken vältteleminen, se vain 
selitetään itselleen spontaaniutena. Pa-
rempaan elämään tähtäävä hetkessä elä-
minen ei taas ole spontaania, vaan tule-
vaisuuden suunnittelemista, joka ei tapah-
du hetkessä. 

Aurora Rämö
Helsingin Sanomat 27.7.2014

Tsemppiä ja syliä

 

Pyhän kokemus 
säilyy läpi elämän

On mukava seurata Rauhan 
Tervehdyksen kirkollisia. 
Koululaiskirkkoja siellä ja 
kouluun lähtevien siunaami-

sia täällä. Joka puolella näyttää olevan 
lukion, peruskoulujen ja päiväkotien 
hartauksia ja jumalanpalveluksia. 

Minusta nämä hetket ovat vuoden 
kohokohta. Mieleeni ei tule yhtään ti-
laisuutta, joissa lapset ja nuoret olisivat 
käyttäytyneet boikotoivasti – tai sitten 
en ole huomannut.

Usein kirkon täyttää valtava pu-
heensorina ja hälinä. Lapset eivät 
muista tulleensa paik-
kaan, jossa pitäisi käyt-
täytyä eri tavalla kuin 
jäähallissa. Mutta ei hä-
tää. Papin tehtävänä on 
hiljentää seurakunta. 

Ehdotan metodia, joka 
toimii aina. Astun jou-
kon eteen ja pyydän ys-
tävällisesti hiljaisuutta: 
Pystyttekö olemaan niin 
hiljaa, että ei kuulu mi-
tään? 

Kun syvä hiljaisuus on 
laskeutunut, kehotan kuuntelemaan 
tarkasti, miten jumalanpalvelus al-
kaa. Kohta alkaa kuulua kellojen soit-
to. Lasten ilmeet kertovat, että moti-
vaatio on taattu.

Uskon, että kirkko on yhä paikka, 
joka herättää hartautta ja jossa on ais-
tittavissa pyhyyden kokemusta. Jos tä-
mä kokemus on saatu lapsena, se säi-
lyy läpi elämän. 

Minun lapsuudessani mentiin py-
hänä isäni kotiin, jossa oli radio. Pirtin 
penkeillä istuttiin hiirenhiljaa. 

Radiosta kuului: ”Nyt radioimme 
jumalanpalveluksen Oulun tuomio-
kirkosta, jossa saarnaa tuomiorovas-
ti L. P. Tapaninen, kanttorina toimii 

Aapeli Närhi ja urkurina tirehtööri Ei-
no Jussila.” 

Kun Jussila soitti kuolleille Bachin 
Passagaclian ja fuugan c-mollin alun 

kellopeleillä ja kauniilla ääni-
kerroilla, kylmät väreet kulki-
vat lapsen selkäpiissä.

Radiokirkko ei voittanut 
koskaan oikeaa kirkkoa. Oi-
keassa kirkossa ei puhuttu ää-
neen. Hiljaisuus tarttui. Se ei 
ahdistanut, mutta siinä oli jo-
tain harrasta ja pyhää. 

Sama tunnelma tulee joka 
kerta kun astuessani kotikirk-
kooni. Sen sijaan kun tulen 
seurakuntakotiin, jonka piis-
pa Tapaninen vihki kirkoksi, 

en saa samaa tuntua. Eivät kai muut-
kaan, sillä aikuiset ihmiset porisevat 
äänekkäästi. Vanhassa, ”oikeassa kir-
kossa” ollaan aina hiljaa.

Kirkkoherra ohjeisti pudasjärve-
läisiä vastavihityssä seurakuntakodis-
sa. Hän toivoi, että täällä ei puhuttai-
si lehmänpoikimisista vaan ”tiestä ja 
matkasta.” 

Iida-emäntä, jolle lehmät olivat 
kaikki kaikessa, puhisi loukkaantu-
neena: ”Mistä sitä meikäläinen pu-
huu jos ei lehmistään, joista on hen-
ki ja elämä.”

ERKKI PIRI 
Kirjoittaja on Oulussa 

eläkepäiviään viettävä rovasti.

Uskon, että 
kirkko on 
yhä paikka, 
joka herättää 
hartautta 
ja jossa on 
aistittavissa 
pyhyyden 
kokemusta. 

Seurakunta asettuu 
irtisanottujen tueksi
Oulun seurakunnissa on 
jo ryhdytty pohtimaan, 
millä tavoin eri 
työmuodot voisivat 
tukea irtisanottuja 
kaupunkilaisia ja heidän 
perheitään.
Jumalanpalveluksissa 
heinäkuiset irtisanomiset 
muuttuivat nopeasti 
esirukousaiheiksi.

Ensin Nokia ja vastikään, 
viikon sisällä, Microsoftin 
ja Broadcomin laajat irtisa-
nomiset. 

Jättipotkut järkyttävät myös 
kirkon väkeä Oulussa. Moni seu-
rakunnan työntekijä miettii par-
haillaan, miten oma työala voisi 
tukea perheitä, joita tiedot työ-
paikan menetyksestä koskettavat.

Työpaikkatyötä tekevä dia-
koniatyöntekijä Riku-Matti Järvi 
aikoo olla yhteydessä niin Micro-
softin kuin Broadcomin Oulun 
yksiköihin.  

– Työnantajan ja työntekijöi-
den ehdoilla lähdetään liikkeelle, 
Järvi painottaa. 

Henkisen tuen antaminen
kirkon osaamista
Riku-Matti Järvellä on kokemus-
ta työskentelystä irtisanottujen 
kanssa muun muassa Kemiralta, 
joka vähensi rajusti väkeä muuta-
mia vuosia sitten. Myös Nokia on 
tuttu työpaikka Järvelle.

Hän tietää jo, mitä osaamista 
Oulun seurakunnista löytyy irti-
sanotuille.

– Me osaam-
me kuunnella ja 
keskustella, hän 
sanoo.

Muustakin 
tuesta irtisano-
tuille kirkossa 
on kokemusta. 
Järven mukaan 
heille on järjes-
tetty omia ryhmiä, joissa paineita 
on purettu vapaamuotoisesti kah-
vikupin ääressä.

Lapsityön monipuolinen
tarjonta tärkeää
Satojen irtisanottujen joukossa 
on paljon lapsiperheitä. Oulujo-
en seurakunnan lapsityönohjaaja 
Saara Hietava iloitsee, että Ou-
lujoella on perinteisten päiväker-
hojen lisäksi lapsille myös niin sa-
nottuja pikkukouluja ja iltapäivä-
kerhoja. 

Kun tarjontaan yhdistää vielä 
vertaistukea vanhemmille tarjo-
avat perhekerhot, kohtaamispaik-
koja on runsaasti.

Hietavan mukaan kristilliset 
kerhot tarjoavat lapsille turvaa, 
lohtua ja uskoa tulevaisuuteen. 

Hän toteaa, että kerhojen oh-
jaajat ovat valmiita kertomaan 
tarvittaessa lasten vanhemmille, 
millaista tukea seurakunnasta voi 
saada, jos arjen selviytymistä vai-
keuttavat esimerkiksi taloudelli-
set huolet.

  
Tiloja ja työvoimaa
lasten ja nuorten hyväksi
Kirkon kasvatus- ja perheasiat-
yksikön apulaisjohtaja, kiimin-
kiläinen Pekka Asikainen toivoo, 
että Oulun seurakunnissa panos-
tettaisiin irtisanomisten vuoksi 
juuri lasten ja nuorten kerhotoi-
mintaan.

– Sinne reilusti painopistettä: 
tiloja ja työvoimaa. Satsaus ei tar-
koita välttämättä lisäkuluja, hän 
kannustaa.

Asikainen toteaa, että tilasto-
jen mukaan kirkon ilmaisten ker-
hojen kysyntä kasvaa, kun per-
heissä ollaan taloudellisesti tiu-
koilla. 

Hän toivoo, että seurakunnis-
sa oltaisiin hereillä esimerkiksi 
Tukikummit-säätiön mahdolli-
suuksista avustaa lapsia ja nuoria 
muun muassa harrastuskustan-
nuksissa.

– Jos hakemus täyttää diakoni-
set perusteet, siitä vaan, Asikai-
nen rohkaisee. 

Irtisanotuille kutsu
kirkkokahville?
Kun mediat suolsivat heinäkuus-
sa synkkiä uutisia irtisanomisis-
ta, muuttuivat ne nopeasti Oulun 
kirkoissa rukousaiheiksi. 

– Jos näin ei olisi tapahtunut, 
voisi sanoa, että seurakunnissa 
olisi tehty virhe. Ihmisten hätä tu-

lee muistaa ju-
malanpalveluk-
sissa, toteaa ju-
malanpalveluk-
sen asiantuntija 
Terhi Paananen 
Kirkkohallituk-
sesta.

Hän pitäisi 
luontevana, että 

Oulun seurakunnat kutsuisivat 
irtisanottuja messuihin: muuttu-
va työelämä sopisi aiheeksi kirk-
kokahveille ja kirkkolounaille.  

– Messujen ja irtisanottujen 
välille siltaa rakentavat parhai-
ten ne, joita asia koskee henkilö-
kohtaisesti. Seurakuntalaisilla on 
usein myös halua osallistua mes-
sujen suunnitteluun, Paananen 
tietää.

RIITTA HIRVONEN

Aiheesta lisää pääkirjoituksessa.
Työelämän kriisi ravistaa perhei-
den perusturvallisuutta. Rauhan 
Tervehdys julkaisee elokuussa Ou-
lun perheasiankeskuksen perhe-
neuvojan, pastori Vuokko Lauri-
lan haastattelun aiheesta. 

RIITTA HIRVONEN 
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

BusinessOulun johtaja Ju-
ha Ala-Mursula aikoo lo-
makauden jälkeen kut-
sua koolle henkilöitä niin 

Microsoftin kuin Broadcomin 
Oulun yksiköistä.

Ala-Mursula pitää mahdol-
lisena, että myös Oulun seura-
kunnat olisi mukana noissa ta-
paamisissa. 

– Miksi kirkko ei voisi meidän 
muiden tavoin kysyä paikalle 
saapuneilta, mitä toivotte meil-
tä. Mitä voisimme yhdessä teh-
dä, jotta irtisanomiset eivät lan-
nistaisi. Työnsä menettävät eivät 
ole tehneet mitään väärää.

Ala-Mursula vinkkaa, että 
seurakunnat pitäisivät nyt rei-
lusti ”oviaan auki”. 

– Avoimet ovet kertovat, että 
apua on saatavilla, mikäli joku 
kokee sitä tarvitsevansa.

Samalla periaatteella hänen 
mukaansa toimii esimerkiksi ou-
lulainen Business Kitchen -kas-
vuyrittäjyyskeskus, joka auttaa 
muun muassa yritystoiminnan 
kehittämisessä.

– Emme tyrkytä palvelua, 
mutta pidämme ovia auki kiin-
nostuneille.

Ala-Mursulalla on erityisesti 
mielessä irtisanottujen perheet, 
jotka hänen mukaansa ovat kul-
keneet ”kovan mankelin kautta”. 
He tarvitsevat myös kaiken mah-
dollisen tuen.

Ala-Mursula toivoo, että työt-
tömiin ei kohdistuisi suomalai-

sessa yhteiskunnassa jopa hyljek-
sivää asennoitumista. 

Kirkolla voisi olla sijansa sel-
laisen arvomaailman kirkasta-
misessa, jossa ei lannisteta, vaan 
luodaan toivoa ja kannustetaan 
yrittämään, vaikka onnistumi-
sesta ei voisi antaa takuita.

Voisiko osaa kirkon tuesta ka-
navoida verkkoon?

– Irtisanotut ovat aikamoi-
sia nörttejä. Virtuaaliset tapaa-
miset virtuaalikirkossa saattaisi-
vat sopia heille, toki kasvotusten 
tapahtuvia kohtaamisia unohta-
matta, Ala-Mursula pohtii.

RIITTA HIRVONEN

Kirkko muiden mukaan kannustajaksi

O ulu n s e u ra ku nna t  /  S a nna K r o o k

Kirkon ilmaisten 
kerhojen kysyntä 
kasvaa, kun perheissä 
ollaan taloudellisesti 
tiukoilla.

Seurakuntien lapsityö tarjoaa mitä erilaisempia kerhoja eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Osassa niistä vanhemmat voivat tavata 
toisiaan ja vaihtaa kuulumisia. Kuvassa lapset tutkivat piirtämiään perhepotretteja.
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Tukholman 
Pridessa 
naimisiin 
lähikaupassa
Ruotsin kirkko on aktiivises-
ti mukana seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjen Pride-ta-
pahtumassa Tukholmassa.

Kirkko on läsnä festivaali-
alueella, seminaareissa ja jär-
jestää myös jumalanpalveluk-
sia. Sen lisäksi kirkko tarjo-
aa Kyrkans Tidningin mukaan 
osanottajille mahdollisuutta 
pikahäihin, joita järjestetään 
kirkon lisäksi myös Södra tea-
ternin suurella näyttämöllä ja 
yhdessä Seven eleven -ketjun 
lähikaupassa.

Helsingin seurakunnat tar-
josi Pride-tapahtumassa ruko-
uksia parisuhteensa rekiste-
röineiden kanssa ja puolesta.

Kari 
Peitsamosta 
Suomen 
ennätysmies

Teologian ylioppilas, muu-
sikko Kari Peitsamosta tulee 
syyskuussa julkaistavan uu-
den albuminsa myötä levyttä-
vien artistien Suomen ennä-
tysmies. Asiasta kertoo Hel-
singin Uutiset.

Suomen ennätyksen Peit-
samo saavuttaa Sokea Joe -pit-
käsoittonsa raidalla kuusi, jol-
ta löytyvä Joh 9:25 on 843:s 
hänen levyttämänsä kappa-
le. Kyseinen Raamatun koh-
ta kuuluu: Hän vastasi: "On-
ko hän syntinen, sitä en tiedä; 
sen vain tiedän, että minä, jo-
ka olin sokea, nyt näen."

Eniten levytyksiä omal-
la nimellään tehneen suo-
malaisartistin titteliä on tä-
hän mennessä hallinnut  
Georg Malmstén, jolta jul-
kaistiin hänen uransa aikana 
842 kappaletta.

tumaan häiritsevistä ajatuksista 
ja mielikuvista. 

Aamurutiinin myötä ihmis-
ruumis näyttäytyy ikään kuin 
luolana, jonka läpi tuulenvire 
kulkee. 

– Teologisesti voidaan todeta, 
että se on hetki, jolloin olet tietoi-
nen ruumiistasi puhtaasti paik-
kana, jossa elämä ja siten myös 
Jumala ”tapahtuu”. Elämä asuu 
sinussa, hän lisää. 

Entinen arkkipiispa uskoo, et-
tä vastaavia rituaaleja säännölli-
sesti tekevät voivat tavoittaa "kor-
keamman olotilan" ja tulla tietoi-
seksi "sisäisestä valostaan".

ELSI SALOVAARA
Lähde: The Telegraph

Samalla pallolla

Lordi Rowan Williams, enti-
nen anglikaanikirkon arkki-
piispa, on paljastanut viettä-
vänsä joka aamu 40 minuut-

tia valmistautumalla päivään or-
todoksisin ja buddhalaisin opein. 

Aamuun kuuluu meditatiivi-
sen rauhallista kävelyä, jonka ai-
kana hän toistaa mielessään orto-
doksikirkon rukousta "Herra Jee-
sus Kristus, Jumalan Poika, ar-
mahda minua syntistä". 

Rukousta rytmittävät buddha-
laisuudesta tutut hengitysharjoi-
tukset.

Entinen arkkipiispa ei juuri 
ole aiemmin kertonut yksityis-
elämästään. 

New Statesman -lehdelle an-
tamassaan haastattelussa hän 
haluaa selittää uskonnollisten ri-

Entinen arkkipiispa rauhoittuu hengitysharjoituksilla

Kohti ylempää 
tietoisuutta
Joka-aamuisessa rutiinissa ei ole 
kyse mistään maagisesta loitsus-
ta, vaan se auttaa lordia irrottau-

tuaalien voimaa yhä maallistu-
vassa maailmassa.  

Ortodoksikirkko  
lähellä sydäntä
Lordi Williams on aiemmin pal-
jastanut, että hän harkitsi nuoruu-
dessaan liittyvänsä ortodoksiseen 
kirkkoon ja ryhtyvänsä munkiksi. 

Hän kertoo, että tavallinen 
päivä kotona alkaa lyhyellä käve-
lymeditaatiolla, jonka jälkeen lor-
di polvistuu matalalle jakkaralle 
rukoillakseen 30–40 minuuttia. 

– Toistan rukouksen sano-
ja yleensä äänettömästi. Samalla 
kun hengitän ulos, jätän pienen 
hetken rukousten väliin ja py-
rin huomioimaan sydämenlyön-
nit, jotka rauhoittuvat rukousten 
toistuessa, hän kertoo.

Lordi Rowan Williams

W ik i p e d ia

Kirkkomaalari Granberg sai kymmenen vuotta lisää elinaikaa

Afganistanin surmatyöt hiljensivät kirkkoväen

Päivi Mäkelän tutkimus 
nostaa Muhoksen kirkon 
maalarin Emanuel 
Granbergin esiin Mikael 
Toppeliuksen varjosta. 

Filosofian maisteri Paula Mä-
kelä kiinnostui kirkkomaa-
lari Emanuel Granbergis-
ta (1754–1797), kun Jyväs-

kylän yliopiston tutkimusryhmä 
inventoi ja kuvasi vuonna 1784 
puretun Vihannin vanhan tuki-
pilarikirkon seinähirsiä elokuus-
sa 2002. 

Huomio kiinnittyi pieneen 
taulumaalaukseen, joka lopulta 
osoittautui vihantilaissyntyisen 
Granbergin maalaamaksi.

Emanuel Granberg kuului tun-
nettuihin pohjalaisiin pappissu-
kuihin. Isä oli Vihannin kappalai-
nen Mikael  Gumse jonka serkku 
toimi Muhoksen kirkkoherrana. 
Äidin sukujuuret olivat Cajanuk-
sen ja Granbergin pappissuvuissa.

Isä kuoli 1761, äiti muutamaa 
vuotta myöhemmin, ja perheen 
lapset hajotettiin eri puolille Poh-
jois-Pohjanmaata. Emanuel ot-
ti käyttöön äidinäitinsä tyttöni-
men Granberg. 

Granberg ja Toppelius –  
Daavid ja Goljat
Aiemmin Granbergin uskot-
tiin kuolleen vuonna 1787, mutta 
Mäkelän tutkimuksissa kävi ilmi, 
että hän kuoli vasta 1797 vesipö-
höön Oulun sairaalassa. 

Taiteilija tunnettiin väki-
juomien liiallisesta käytöstä, jo-
ten tutkija arvelee, että vesipöhö 
saattoi olla seurausta esimerkik-
si munuaisten vajaatoiminnasta.

Kymmenen lisäelinvuot-
ta merkitsee, että jotkut Mikael 

Toppeliuksen maalaamiksi ole-
tetut teokset voidaan nimetä nyt 
Granbergin tekemiksi. 

Muun muassa Kempeleen kir-
kon Ristiltäotto- ja Marian il-
mestys -aiheiset seinämaalaukset 
vuodelta 1795 ovat mitä todennä-
köisimmin Granbergin maalaa-

mia. Granbergiin viittaa vahvasti 
paitsi maalausten tekotapa myös 
teosten lahjoittajat, jotka olivat 
hänen sukulaisiaan.

– Ajan tavan mukaan maa-
lareilla oli omat maantieteelli-
set maalausalueet, joihin ei hy-
väksytty toisia palkallisia. Sota-

väkeen kuuluvilla oli kuitenkin 
oikeus sivutoimiseen käsityö-
läisammattiin elintasonsa kohot-
tamiseksi, Mäkelä kertoo.

Oulu oli Mikael Toppeliuk-
sen maalausaluetta. Granberg il-
moittautui vuonna 1773 ylimää-
räiseksi sotilastarjokkaaksi Poh-
janmaan jalkaväkirykmentin Ke-
min komppaniaan. Rykmenttitie-
don hän kirjasi Muhoksen kirkon 
nykyisen alttaritaulun taakse sig-
neerauksen yhteyteen. 

Muhoksen kirkon maalaus-
työn Granberg aloitti 19-vuotiaa-
na 1773 ja urakka kesti vuoteen 
1778 saakka.

Maalaustyötä suoraan kirkon 
seinään saattoi tehdä vain var-
haiskeväästä lokakuulle. Erilliset 
taulut, kuten nykyinen alttaritau-
lu, on voitu maalata talviaikaan 
lämpimissä tiloissa. 

Granberg maalasi kirkkosalin 
seinille kuvia Vanhan ja Uuden 
testamentin kertomuksista. Daa-
vid ja Goljat -taulun yhteyteen 
hän tekstasi muistokirjoituksen, 
jossa kirkon kerrotaan olevan hä-
nen koristelemansa.

– Ehkä kirjoitus juuri tämän 
taulun yhteydessä viittaa Gran-
bergin käsitykseen omasta ase-
mastaan kuuluisan Toppeliuksen 
rinnalla, miettii Mäkelä.

Granbergin tyyli  
erottuu omakseen
Paula Mäkelän mukaan Granber-
gin ja Toppeliuksen tyylejä yhdis-
tää esimerkiksi esikuvien käyttö, 
maalausten aiheet ja maantieteel-
linen sijainti. 

– Myös tekotavan kannalta 
heissä on yhtäläisyyksiä. Gran-
bergin kuvakentät ovat kuitenkin 
kokonaan väritettyjä, kun taas 
Toppelius suosi vaalealle pinnal-
le maalattuja hahmoja. 

– Granbergin maalaukset ovat 
myös huolellisemmin toteutet-
tuja ja vaikuttaa myös siltä, ettei 
niitä ole tehty kiireessä vaan ajan 
kanssa. Teosten laatu on korvan-
nut niiden lukumäärän. 

Tutkija arvostaa erityisesti 
Granbergin dramatiikan tajua. 
Maalauksissa aina tapahtuu jo-
takin ja niissä on liikettä ja elä-
vyyttä. Muhoksen kirkon Tuh-
laajapoika-maalauksessa siat ovat 
mustia, karvaisia ja pitkäjalkaisia. 
Niillä on ilkeät katseet ja terävät 
torahampaat.

– Yksityiskohdat ovat Granber-
gilla tarkkoja, vaikka anatomia ei 
aina olekaan täsmälleen oikein. 

Esimerkiksi Emmauksen tien 
kulkijalla on jalka vääntynyt 
luonnottomaan asentoon. Täl-
laiset virheet Mäkelä selittää ajan 
kirkkotaiteeseen kuuluviksi.

– Tuon ajan kirkkomaalauk-
set tehtiin aina esikuvan kautta. 
Malleina käytettiin Raamattujen 
ja hartauskirjojen kuvituksia sekä 
tunnettujen taiteilijoiden teoksis-
ta tehtyjä grafiikan lehtiä. 

Muiden kirkkomaalarien töitä 
muuteltiin ja sovellettiin käytet-
tävissä olevan tilan ja kuvan tar-
koituksen mukaan. 

Kirkkotaiteen ensisijainen teh-
tävä oli opettaa kansalle Raama-
tun kertomuksia, koska lukutaito 
ei ollut 1700-luvulla vielä yleinen. 

Granbergille tärkeitä esikuvia 
olivat muun muassa taiteilija Pe-
ter Paul  Rubens ja Raamatun ku-
vittaja Johann Christian Weigel. 

– Granbergin henkilöille ovat 
tyypillisiä isot kädet ja kauniit 
käden liikkeet. Kasvot ovat lem-
peät, heillä on isot nappisilmät ja 
paksut kulmakarvat. Miehillä on 
usein kaksihaarainen parta, ker-
too Mäkelä.

Historia peittää  
taiteilijan työt
Muhoksen kirkkosalin kuvat alt-
taritaulua lukuun ottamatta pei-
tettiin 1870-luvulla, kun muo-
dissa ollut uusgoottilainen tyyli-
suunta suosi vaaleita, valoisia ja 
kuvattomia seinäpintoja. 

Ainoa muisto Granbergin maa-
lauksista  ovat akvarellijäljennök-
set, jotka muinaismuistoretkikun-
nan mukana ollut arkkitehti Ar-
mas Lindgren teki 1899–1900.

Granbergin sakastissa sijaitse-
via maalauksia seurakuntalaiset 
pääsivät näkemään harvoin, sillä 
he kävivät tilassa yleensä vain ri-

Viime sunnuntaina Kii-
mingin kirkkotien var-
rella liehui puolitangossa 
oleva Suomen lippu. Mo-

ni kirkkoon saapuva halusi tulla 
muistamaan Afganistanissa vii-
me viikolla surmattuja avustus-
työntekijöitä. 

Heistä toinen oli Kiimingin 
seurakunnan nimikkolähetti. 

Jumalanpalveluksessa seura-
kuntapastori Harri Isopahkala 
puhui läheteistä, jotka meneh-
tyivät rakkaudentyötä tehdes-
sään.

Isopahkalan mukaan surma-
tut elivät, kuten Jeesus opetti: 
taksiin ammutut suomalaisnaiset 
olivat rinnalla kulkijoita lähim-
mäisille, jotka olivat kokeneet nä-
län, kauhun ja elämän viheliäisen 
epätasa-arvoisuuden. 

Jumalanpalveluksessa sanot-

tiin ääneen, ettei viha ole vieras 
tunne surun keskellä. Viha niitä 
surmaajia kohtaan, jotka eivät – 
evankeliumin sanoin – tienneet, 
mitä he tekivät.

Kirkkoherra Pauli Niemelän 

johdolla kirkkoväki nousi kunni-
oittamaan menehtyneitä suoma-
laisnaisia. Heille sytytettiin kynt-
tilät.

Hiljaisen hetken jälkeen yhtei-
nen rukous jatkui: lähetystyölle 

eri puolilla maailmaa pyydettiin 
varjelusta. 

Kiimingin seurakunnan lä-
hetystyön yhteyshenkilön Lee-
na Mikkosen silmät kostuivat 
kirkkokahvilla. Hän pohti, miksi 

suomalaisnaisten piti lähteä maa-
han, jossa vaarat ja raaka väkival-
ta ovat arkipäivää.

– Jos joku tuntee kutsumusta 
lähteä, sitä rakkautta ei voi pado-
ta, Mikkonen sanoi.

Myös Kempeleessä, jossa vie-
tettiin viikonloppuna Uusheräyk-
sen kesäseuroja, surmattuja avus-
tustyöntekijöitä muistettiin hil-
jaisessa hetkessä.

Itsekin vaarallisissa paikois-
sa avustustyötä tehnyt lumijo-
kinen Liisa Kingma kunnioitti 
Kempeleessä naisten työtä Raa-
matun sanoilla: "Jos me elämme, 
elämme Herralle. Jos kuolemme, 
kuolemme Herralle. Elämmepä 
siis tai kuolemme, me olemme 
Herran omat."

RIITTA HIRVONEN 

pittäytymisen yhteydessä.  Myös 
morsiamet ovat katselleet värik-
käitä teoksia vihkimisen alkua 
odottaessaan, koska kirkossa ei 
ole erillistä morsiushuonetta. 

Muhoksen kirkon jälkeen 
Granberg työskenteli muun mu-
assa Paltaniemen kuvakirkon pa-
rissa. Vuoden 1781 jälkeen hän 

MMuhoksella ilmestyy syk-
syllä ekumeeninen kuva- 
ja ikonikirja Herran huo-

neen sanoma.
Kirkkoherra Jouni Heikkinen 

on kirjaidean isä.
– Ehdotin yhteistä kirjahan-

ketta, ja se sai hyvin myönteisen 
vastaanoton ortodoksienkin puo-
lelta, iloitsee Heikkinen.

Kirjahankkeessa ovat mukana 
Muhoksen seurakunta ja Oulun 
ortodoksinen hiippakunta. Kir-
jan kustantaa Maahenki.

– Kirjan nimessä huone viit-
taa piispallisesti vihittyyn tilaan. 
Kun tulemme luterilaisella puo-
lella kirkkoon, tulemme tapahtu-
man ja korvilla kuultavan Sanan 

ja musiikin ääreen. 
– Ortodokseille kirkko on 

enemmän kuvan kirkko. Orto-
doksinen ikoni katsoo ihmistä, 
luterilainen katsoo kirkkonsa ku-
via, selvittää Heikkinen.

Kuvateologiseen kirjaan kuva-
taan Muhoksen kirkosta Emanuel 
Granbergin maalaukset ja Kris-
tuksen kirkastumisen tsasounas-
sa sijainneita pääasiassa Raija Sa-
volaisen ja Elsa-Helena Topin 
maalaamia ikoneita.

Kirkkohallituksen yliarkkiteh-
ti Antti Pihkala kirjoittaa teok-
sessa tukipilarikirkoista, joita 
Suomessa on jäljellä enää kym-
menkunta. Tutkija Paula Mäke-
lä kertoo kirkkomaalari Emanuel 

Granbergista ja teologian maiste-
ri Marja-Kaisa Heikkinen avaa 
Granbergin kuvamaailmaa.

Piispa Arseni kirjoittaa Mu-
hoksen rukoushuoneen ikonien 
sisällöstä ja Oulun seudun ikoni-
maalareiden puheenjohtaja, do-
sentti Heljä-Marja Surcel Oulun 
seudun ikonimaalaustoiminnas-
ta yleensä. 

Kolmas ortodoksien näkökul-
maa esittelevä artikkeli kertoo 
Muhoksen tsasounan historiasta.

Ekumeeninen yhteistyö alkoi 
Muhoksella jo 1980-luvulla, kun 
samoihin aikoihin vihittiin vir-
kaan metropoliitta Leo ja Oulun 
hiippakunnan piispa Olavi Rim-
piläinen. 

Muhoksen Herran huoneet kuvakirjaksi 

R ii t t a  H i r vo n e n

katoaa muutamaksi vuodeksi 
lähteistä. Mahdollisesti yksityiset 
ovat maksaneet hänelle maalaus-
töistä ja lahjoittaneet taulut sitten 
omissa nimissään eteenpäin. 

Vihannin kirkon alttaritaulu 
on valmistunut 1787.

– Raahesta on löytynyt kaksi 
pientä maalausta, joilla Granberg 
ilmeisesti pyrki 1788 Raahen kau-
punginmaalariksi, mutta ei tullut 
valituksi, Mäkelä kertoo.

Kempeleen vanhan kirkon sei-
nämaalaukset ovat taiteilijan vii-
meiset tunnetut teokset. Lisäksi 
häneltä on löytynyt kapioarkkujen 
sisäkansien maalauksia ja 1790-lu-
vulta Oulun porvariskotien tapet-
ti- ja ovenpäällysmaalauksia.

Emanuel Granbergin elämä ja 
tuotanto on ollut Mäkelän mieles-
tä vaativa mutta innostava tutki-
musaihe. Rippikirjoista ei Gran-
bergin nimeä ole löydetty. Lapsuu-

den perhe kiersi pappilasta ja soti-
laat sotilastorpasta toiseen. Myös 
maalarien elämä oli kiertelevää.

– On hieno tunne pitää käsis-
sään samoja asiakirjoja kuin nii-
den laatijat aikoinaan. Tutkimus-
työ on salapoliisin työtä, jossa tie-
to on murusina maailmalla. Yh-
den tiedon saa sieltä, toisen täältä, 
ja sitten ne pitää yhdistää.

Paula Mäkelä toimii apuraha-
tutkijana Jyväskylän yliopiston 
Kirkkotaiteen ja -arkkitehtuurin 
tutkimusinstituutissa. Hänen pi-
an valmistuvan väitöskirjansa ai-
heena on pohjalainen kirkonra-
kentajasuku Rijf.

TEKSTIT: RAIJA KURKI

Granbergin töihin voi tutustua 
muun muassa su 3.8. kun 

Muhoksen kirkossa vietetään sen 
380-vuotisjuhlia. Lue lisää s. 23.

Granberg

Granbergin 
henkilöillä kasvot 
ovat lempeät, 
heillä on isot 
nappisilmät 
ja paksut 
kulmakarvat. 

Emmauksen tien kulkijalla on jalka vääntynyt luonnottomaan asentoon. Tällaiset 
virheet kuuluvat ajan kirkkotaiteeseen, selittää tutkija Päivi Mäkelä.

Muhoksen kirkon urkulehteriin maalatut Vanhan Testamentin viiden profeetan kuvat
ovat tuttuja kaikille kirkossa käyneille. Tässä näkyvät Hesekiel, Jesaja ja Daniel. 

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Kiimingin jumalanpalveluksessa viime sunnuntaina oli erityinen tunnelma: elämän epäoikeudenmukaisuus kosketti läheltä, sillä 
toinen surmatuista avustustyöntekijöistä oli tuttu myös osalle kirkkokansasta.

Ta ina Vä r r i



6 7   Nro 25     31.7.–14.8.2014    Nro 25     31.7.–14.8. 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

Olemme 
kesäajassa!

Rauhan Tervehdys 
ilmestyy 

kesäkuukausien ajan 
joka toinen viikko.

Seuraava lehdet
ilmestyvät:

14.8.
28.8.

Julkisuus kiinnostaisi, kohut eivät

KUULUTUS
Kempeleen seurakunnassa toimitetaan kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaalin äänioikeutettujen luettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä keski-
viikkona 13.8.2014 kello 10–14 ja torstaina 14.8.2014 kello 10–19 kirkkoherranvirastossa, 
osoite Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Äänioikeutetuiksi äänioikeutettujen luetteloon on merkitty kaikki viimeistään vaalipäivänä 
5.10.2014 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi 
viimeistään 70 päivää ennen vaalipäivää, siis viimeistään 27.7.2014.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä äänioikeutettujen luetteloa kos-
kevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen
sillä perusteella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty tai myönnetty toiselle 
ilman laillista perustetta. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että 
joku on virheellisesti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta taikka merkitty siihen äänioike-
utta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa muuttoon, joka on 
tapahtunut seurakuntaan alle 70 päivää ennen vaalipäivää.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään maanantaina 18.8.2014 ennen 
klo 16 kirkkoherranvirastoon, osoite Tiilitie 1, 90440 Kempele. Virasto on auki mainittuna 
päivänä klo 10–16.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia
perjantaina 29.8.2014 klo 16 pidettävässä kokouksessa.

Kempele 19.5.2014
Kempeleen vaalilautakunnan puolesta
Reino Laitinen, puheenjohtaja

37. KESÄNÄYTTELY

MAALAUKSIA • VEISTOKSIA •  
KERAMIIKKAA • LASITAIDETTA

Näyttelyn taiteilijat:  
Jaana Bombin, Johanna Havimäki,

Risto Immonen, Alma Jantunen,  
Jaakko Mattila, Lasse Nissilä,

Päivi Rintaniemi ja Terttu Jurvakainen

Näyttely avoinna 15.6.-31.8.2014
ti-su kello 12-17

 

TAIDEGALLERIA • CAFE
TERTTU JURVAKAINEN

Nykäläntie18, Muhos

Ryhmille sopimuksesta. 

Puh. (08) 533 1513
www.terttujurvakainen.fi

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

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Terveys ja Hyvinvointi

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

AVOINNA:
ma-pe 8.30-21  la-su 10-21

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 

• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Ilmoitusmyynti 
Pirjo Teva p. 040 680 4057

TERVETULOA APTEEKKIIN!
Hoida apteekki- ja lääkeasiat kätevästi

kauppareissulla apteekissasi 
Limingantullin Prismassa.

OULUN III HANSA APTEEKKI
LIMINGANTULLIN PRISMA
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
Ma-pe 8-21, la 8-18 ja su 12-18
www.oulunhansaapteekki.fi |(08) 311 2019

Muut seurakunnat

To 31.7. klo 19 Lähde-ilta, Ulla Keränen, Laila Väyrynen, musiikki: Aino 
Ruuska. Su 3.8. klo 11 Aamukirkko, Jaakko Immonen, Petri Mettovaara, 
musiikki: Jaakko ja Reetta Immonen. To 7.8. klo 19 Rukousilta, Teija Kalermo, 
musiikki: Jyrki Kalermo. Su 10.8. klo 11 Aamukirkko, Outi Huczkowski, Pekka 
Tuominen, lasten siunaaminen koulutielle, musiikki: Seppo Kolehmainen. 
Ke 13.8. klo 13 Senioripiiri. Tervetuloa!

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

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 3.8. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, lasten 
siunaaminen koulutielle, Hannu Orava, Reijo 
Komu, Janne Nykänen. Ke 6.8. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Mikko Saukkonen, Pasi 
Markkanen & co. Pe 8.8. klo 18 ”Lauluja särky-
neille – meille kaikille” Valveella, Hallituskatu 7. 
Ritva Himanka, Raimo Holappa. La 9.8. klo 11-13

Soppaa ja evankeliumia Toppila-Centerissä, Paakakatu 2. Su 10.8. klo 11 
Jumalanpalvelus, Juha Hilli, Hannu Orava, Vakka. Ke 13.8. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Ritva Himanka, Tarja Liljamo, Miia-Maria Ylirinne. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11.   www.uskotv.fi TERVETULOA!

Su 3.8. Jumalanpalvelus klo 11.00.
Su 10.8. Jumalanpalvelus klo 11.00.

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !

Paikkoja avoinna

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Rauhan Tervehdys 
on myös verkossa

Vinkkaa mainoskiellon asettaneelle tuttavallesi, 
että näköislehti on luettavissa ilmaiseksi netistä:

www.rauhantervehdys.fi

PS: Tykkää meistä myös Facebookissa!

Su 3.8. klo 11.00 Ehtoollisjuhla
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

"Äärimmäisyyksiin ei 
pitäisi mennä vaan etsiä 
luovaa kompromissia." 
Näin luonnehtii 
yli 100-vuotiaan 
herätysliikkeen, 
Uusheräyksen entinen 
puheenjohtaja Kalevi 
Silvola kiistaa tuesta 
Suomen Lähetysseuralle.

Silvolan kommentti on hä-
nen oma kannanottonsa 
kiistaan, joka on elänyt lä-
hetysväen – myös Uushe-

räykseen kuuluvien lähetysystä-
vien – keskellä siitä lähtien, kun 
Suomen Lähetysseura rekrytoi 
reilu vuosi sitten parisuhteensa 
rekisteröineen miesparin Kam-
bodzaan lähetystyöhön.

Uusheräys on ottanut liikkee-
nä asiaan kantaa ilmaisemalla 
huolensa Suomen Lähetysseu-
ran linjasta.

Tuesta Lähetysseuralle kes-
kusteltiin myös viikonvaihtees-
sa Uusheräyksen vuosikokouk-
sessa Kempeleen kesäseurojen 
yhteydessä. 

Silvolan peräämä maltillisuus 
toteutui kokouspäätöksessä. He-
rätysliike ei sano irti voimassa 
olevia yhteistyösopimuksia Lä-
hetysseuran kanssa, mutta ko-
kouspäätöksen mukaan uusia so-
pimuksia arvioidaan kriittisesti.

Uusheräys on kanavoinut tu-
keaan lähetystyölle pääasialli-
sesti juuri Suomen Lähetysseu-
ran kautta.

Uusheräys vietti kesäseuroja Kempeleessä

Pelastusta  
ei omita itselle
Silvolan kommentti maltillisuu-
den tärkeydestä kuvaa paljolti 
Uusheräystä. Herätysliikkeellä 
on yhteinen historia vanhoillis- 
lestadiolaisuuden kanssa 
1900-luvun taitteeseen – lestadi-
olaisen liikkeen hajaannukseen 
– saakka mutta toisin kuin van-
hoillislestadiolaisuus Uusheräys 
ei ole ollut lehtiotsikoissa viime 
vuosina.

– Meillä on takana pitkä, sees-

tynyt aika, Silvola selvittää.
Näkemyseroja esimerkiksi 

naispappeudesta Uusheräyksen 
sisällä on, mutta asiasta ei ole 
syntynyt minkäänlaista kiistaa. 
Ihmisillä on vapaus valita kan-
tansa.

Uusheräyksessä lauletaan sa-
moja Siionin matkalauluja kuin 
vanhoillislestadiolaisuudessa. 
Ripissä synnit julistetaan an-
teeksi ”Jeesuksen nimessä ja so-
vintoveressä”, mutta iso eroavai-
suus vl-liikkeeseen on siinä, että 

Uusheräyksessä ei uskota pelas-
tuvien joukon rajoittuvan oman 
herätysliikkeen piiriin.

Pieni liike ponnistelee
Karjalan ihmisten hyväksi
Silvola haluaisi nostaa Uusherä-
yksen profiilia, mutta ei jyrkkien 
kannanottojen avulla. Hän halu-
aisi kertoa muun muassa Uushe-
räyksen tekemästä työstä Inkerin 
kirkon kanssa Venäjällä. 

Herätysliike tukee voimak-
kaasti Harlun seurakunnan toi-
mintaa Karjalassa. Silvolan mu-
kaan tukea on annettu niin kir-
kon rakentamiseen kuin papin 
palkan maksamiseen.

– Nämä ovat isoja ponnistuksia 
pienelle liikkeelle, hän kuvailee.

Uusheräyksen piirissä toimii 
noin 3 000 ihmistä.

Kärsivän Kristuksen
kirkastajat
Kalevi Silvola vastaa nopeasti, 
kun kysymys on, mitä hän ha-
luaisi kertoa Uusheräyksestä ih-
misille, jotka eivät tunne liikettä 
ja haluaisivat tietää siitä tähdel-
lisimmät asiat.

– Koettaisin kirkastaa kär-
sivää Kristusta. Kertoisin, että 
olemme armahdettuja ihmisiä, 
jotka Kristuksen veri on pessyt 
puhtaaksi. Toivoisin, että myös 
kysyjä voisi kokea taakoista va-
pautumisen, Silvola sanoo.

Uusheräyksen kesäseurois-
sa on normaalisti noin 1 000 
sanankuulijaa. Silvolan arvion 
mukaan Kempeleen kesäseuro-
jen tilaisuuksiin osallistui heltei-
sen viikonlopun aikana aiempia 
vuosia hieman vähemmän vä-
keä. Paahtava kuumuus piti ih-
misiä kotona, seurapenkeillä ar-
veltiin.

Silvolan seuraajaksi Kempe-
leessä valittiin ylivieskalainen 
pastori, rovasti Reino Junttila. 

RIITTA HIRVONEN

R i i t t a  H i r vo n e n

Pastori Kalevi Silvolan pesti Uudenheräyksen puheenjohtajana päättyi Kempeleessä herätysliikkeen kesäseuroissa. 

Koittaisin kirkastaa 
kärsivää Kristusta. 
Kertoisin, 
että olemme 
armahdettuja 
ihmisiä, jotka 
Kristuksen veri on 
pessyt puhtaaksi. 

Kalevi Silvola
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R ai ja  Ku r k i

Jos sinä saisit päättää 
kirkon asioista...

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa, Haukiputaan, 
Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tui-
ran seurakunnissa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 lu-
vun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 9.11.2014 seura-
kuntavaalit, joissa vuoden 2015 alusta alkavaksi ne-
livuotiskaudeksi valitaan: 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta 7 jäsentä seu-
rakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 14 
jäsentä seurakunnan seurakuntaneuvostoon, 
Haukiputaan seurakunnasta 7 jäsentä seurakun-
tayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 14 jäsentä 
seurakunnan seurakuntaneuvostoon, 
Karjasillan seurakunnasta 13 jäsentä seurakuntayh-
tymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 16 jäsentä 
seurakunnan seurakuntaneuvostoon, 
Kiimingin seurakunnasta 6 jäsentä seurakuntayh-
tymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 14 jäsentä 
seurakunnan seurakuntaneuvostoon,  
Oulujoen seurakunnasta 9 jäsentä seurakuntayhty-
män yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 16 jäsentä seura-
kunnan seurakuntaneuvostoon, 
Oulunsalon seurakunnasta 5 jäsentä seurakuntayh-
tymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 12 jäsentä 
seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja 
Tuiran seurakunnasta 14 jäsentä seurakuntayhty-
män yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 16 jäsentä 
seurakunnan seurakuntaneuvostoon. 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen 
seurakunnan edellä mainittuihin luottamustoimiin 
on ehdokas,
  1) joka viimeistään 15.9.2014 on merkitty tämän 
 seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
  2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014 
  mennessä, ja  joka täyttää 18 vuotta viimeistään  
  9.11.2014,
  3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
  4) joka ei ole vajaavaltainen,
     5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa 

ehdokkaaksi asettamiseen ja 
6) joka ei ole Oulun seurakuntayhtymän tai siihen 
kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai 
työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2014 kel-
lo 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on 
avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00: 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 
Isokatu 17, 90100 Oulu  
Haukiputaan seurakunta, 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas 
Karjasillan seurakunta, 
Nokelantie 39, 90150 Oulu 
Kiimingin seurakunta, 
Kirkonniementie 6, 90900 Kiiminki 
Oulujoen seurakunta, 
Koivumaantie 2, 90650 Oulu 
Oulunsalon seurakunta, 
Vattukuja 2, 90460 Oulunsalo
Tuiran seurakunta, 
Myllytie 5, 90500 Oulu 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen 
on saatavana kirkkoherranvirastoista ja verkkosivuil-
ta www.seurakuntavaalit.fi. 

Oulussa 21.7.2014

Vaalilautakuntien puheenjohtajat 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta     Sirpa Heinonen  
Haukiputaan seurakunta               Jaakko Kaltakari 
Karjasillan seurakunta               Erja Järvi 
Kiimingin seurakunta               Pekka Siekkinen  
Oulujoen seurakunta               Pentti Kortesluoma 
Oulunsalon seurakunta                      Ilkka Saarenpää
Tuiran seurakunta               Jouni Pakanen 

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Lumijoen seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 
9.11.2014 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2015 alus-
ta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä 
kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen 
seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2014 on merkitty tämän 
seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014 
mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään   

  9.11.2014
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa 
ehdokkaaksi asettamiseen, 
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai 
työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2014 kel-
lo 16.00 mennessä Lumijoen kirkkoherranvirastoon, 
joka on avoinna ma, ke ja pe klo 9.00-14.00 sekä vii-
meisenä jättöpäivänä 15.9.2014 kello 9.00-16.00. 
Lumijoen kirkkoherranviraston osoite on: Touko-
lantie 3, 91980 Lumijoki.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen 
on saatavana Lumijoen kirkkoherranvirastossa. 

Lumijoella 30.05.2014

Lumijoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Markku Tölli

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Muhoksen seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 
9.11.2014 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2015 alus-
ta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä 
kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoi-
nen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoi-
meen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2014 on merkitty tämän  
  seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014 
mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 
9.11.2014,
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen,
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa  

  ehdokkaaksi asettamiseen ja
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai 
työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2014 
kello 16.00 mennessä Muhoksen kirkkoherranvi-
rastoon, joka on avoinna maanantaista perjantai-
hin kello 9.00–13.00 sekä lisäksi keskiviikkoisin 
kello 16.00–17.00. Maanantaina 15.9.2014 virasto 
on avoinna perustamisasiakirjojen jättämistä var-
ten kello 9.00–16.00. Kirkkoherranviraston osoite 
on Muhostie 7 B, 91500 MUHOS.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalomakkeita 
liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta sen 
aukioloaikoina sekä verkko-osoitteesta http://www.
seurakuntavaalit.fi/asetu-ehdolle.

Muhoksella 1.7.2014

Muhoksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain 
(KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti sun-
nuntaina 9.11.2014 seurakuntavaalit, jossa vuoden 
2015 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 
27 jäsentä kirkkovaltuustoon. KL:n 23 luvun 2 §:n 
ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä 
mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
 1) joka viimeistään 15.9.2014 on merkitty tämän 
    seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
 2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014   
   mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 
    9.11.2014,
 3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
 4) joka ei ole vajaavaltainen,
 5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa 
 ehdokkaaksi asettamiseen, 
 6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija  
 tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2014 
kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, jo-
ka on avoinna maanantaisin, tiistaisin ja perjantai-
sin klo 9.00–15.00, keskiviikkoisin klo 9.00–14.00 ja 
torstaisin klo 9.00–17.00 sekä 15.9.2014 kello 9.00–
16.00. Kirkkoherranviraston osoite on: Tiilitie 1, 
90440 Kempele.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liittei-
neen on saatavana kirkkoherranvirastossa. 

Kempele 19.5.2014 

Seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja  Reino Laitinen

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Siikalatvan seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 
9.11.2014 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2015 alus-
ta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä 
kirkkovaltuustoon 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoi-
nen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoi-
meen on ehdokas,
 1) joka viimeistään 15.9.2014 on merkitty tämän   
  seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
 2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014 
 mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään   
 9.11.2014
 3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
 4) joka ei ole vajaavaltainen
 5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa 
 ehdokkaaksi asettamiseen, 
 6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai 
 työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2014 
kello 16.00 mennessä Siikalatvan seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma, ke ja 
pe klo 9.00 – 13.00 sekä 15.9.2014 kello 9.00 – 16.00. 
Kirkkoherranviraston osoite on: Pappilankuja 6, 
92620 Piippola. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liittei-
neen on saatavana kirkkoherranvirastossa tai seu-
rakuntatoimistoissa. 

Siikalatva 22.7.2014

Siikalatvan seurakunnan 
vaalilautakunnan puolesta
 
Puheenjohtaja Markku Tuuli

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Limingan seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 
9.11.2014 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2015 alus-
ta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä 
kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen 
seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,
 1) joka viimeistään 15.9.2014 on merkitty tämän 
 seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
 2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014 
 mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään  
 9.11.2014
 3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
 4) joka ei ole vajaavaltainen
 5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa 
 ehdokkaaksi asettamiseen, 
 6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai   
 työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2014 
kello 16.00 mennessä Limingan kirkkoherranviras-
toon, joka on avoinna ma, ti, to ja pe klo 9-15 ja ke 
klo 9-14 ja 16-8 sekä 15.9.2014 kello 9-16.00. Kirk-
koherranviraston osoite on: Pappilantie 6, Liminka. 
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liittei-
neen on saatavana kirkkoherranvirastossa. 

Liminka 3.7.2014

Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Ilkka Tornberg

Oletko konfirmoitu kirkon jäsen? 
Täytätkö 18 vuotta viimeistään 
9.11.2014? Tunnetaanko sinut 
kristillisestä vakaumuksesta? Jos 
vastaat kyllä, voit asettua ehdolle sen 
seurakunnan päättäjäksi, jonka jäsen 
olet 15.9.2014. 

Vaaleissa valitaan Oulun seurakuntayhtymän 
seurakuntiin omat seurakuntaneuvostot ja 
koko yhtymälle yhteinen kirkkovaltuusto. 

Hailuotoon, Kempeleeseen, Liminkaan, Lumijo-
elle, Muhokselle, Siikalatvalle ja Tyrnävälle valitaan 
vain kirkkovaltuustot.

Itsenäisen seurakunnan kirkkovaltuusto päättää 
seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, pe-
rittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja vir-
kojen perustamisesta.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 
päättää yhtymän talouden päälinjoista ja esimer-
kiksi rakennushankkeista.

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käy-
töstä, jotka seurakunnalle osoitetaan yhtymän ta-
lousarviossa, antaa lausuntoja yhteiselle kirkkoval-
tuustolle ja johtaa osaltaan seurakunnan toimintaa ja 
edistää sen hengellistä elämää.

KOONNUT: RAIJA KURKI

Lisätietoa saa kirkkoherranvirastoista ja seurakunta-
toimistoista sekä osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Tyrnävän  seurakunnassa toimitetaan kirkkolain 
(KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 9.11.2014 
seurakuntavaalit, jossa vuoden 2015 alusta alkavak-
si nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkoval-
tuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoi-
nen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoi-
meen on ehdokas,
 1) joka viimeistään 15.9.2014 on merkitty tämän  
 seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
 2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014 
 mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään  
 9.11.2014
 3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
 4) joka ei ole vajaavaltainen
 5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa 
 ehdokkaaksi asettamiseen, 
 6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai   
 työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2014 kel-
lo 16.00 mennessä Tyrnävän kirkkoherranvirastoon,  
joka on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00-
14.00, lisäksi torstaina klo 15.00-17.00  sekä 15.9.2014 
kello 9.00-16.00. Osoite on:  Mankilantie 1, Tyrnävä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen 
on saatavana Tyrnävän kirkkoherranvirastossa.

Tyrnävä 6.6.2014
Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Markku Rahko

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Hailuodon seurakunnassa toimitetaan kirkkolain 
(KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 9.11.2014 
seurakuntavaalit, jossa vuoden 2015 alusta alkavak-
si nelivuotiskaudeksi valitaan 11 jäsentä kirkkoval-
tuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen 
seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,
 1) joka viimeistään 15.9.2014 on merkitty tämän    
 seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
 2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014 
 mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään   
 9.11.2014
 3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
 4) joka ei ole vajaavaltainen
 5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa 
 ehdokkaaksi asettamiseen, 
 6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai   
 työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen 
mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2014 kel-
lo 16.00 mennessä Hailuodon kirkkoherranvirastoon, 
joka on kyseisenä päivänä avoinna klo 9-16. Asiakir-
jat voi lähettää myös postitse. Kirkkoherranviraston 
osoite on: Luovontie 52, 90480 Hailuoto. Valitsijayh-
distyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saata-
vana kirkkoherranvirastossa, yhteys kirkkoherra Ti-
mo Juntuseen puh. 040 7430371.

Hailuodossa 24.7. 2014

Hailuodon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Paavo Sipola

Liity ehdokaslistalle. Etsi seu-
rakuntasi valitsijayhdistyksis-
tä ajatusmaailmaasi sopiva ja 
kerro sen asiamiehelle haluk-
kuudestasi ehdokkaaksi. 

Valitsijayhdistyksen perustamiseen tar-
vitset vähintään kymmenen seurakun-
nassa äänioikeutettua henkilöä, jotka ei-
vät jo kuulu toiseen valitsijayhdistyk-
seen. Äänioikeutettuja ovat kaikki vaali-
päivään mennessä 16 vuotta täyttäneet 
seurakunnan jäsenet.

Valitsijayhdistyksen perustajien 
joukosta valitsette asiamiehen ja 
tälle varamiehen. Nämä kaksi ei-
vät voi itse asettua ehdokkaaksi 
vaaliin. He eivät myöskään saa ol-
la toukokuussa jo valittujen vaali-
lautakuntien jäseniä. 

Laatikaa ehdokaslista hyväksymistänne eh-
dokkaista ja palauttakaa se kirkkoherranvi-
rastoon 15.9.2014 mennessä. Liittäkää mu-
kaan valitsijayhdistyksen kuvaus ja sen pe-
rustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja 
ehdokkaiden allekirjoittamat suostumukset 
ehdokkuuteen. 

Kaikki tarvittavat lomakkeet on erittäin 
helppo täyttää. Ne löytyvät netistä osoit-
teessa www.seurakuntavaalit.fi/asetu-ehdol-
le tai ne voi hakea kirkkoherranvirastosta.

Jos et löydä sopivaa porukkaa, pe-
rusta oma valitsijayhdistys. Valitsi-
jayhdistykset perustetaan vain vaa-
leja varten, eikä niillä ole samanlai-
sia virallisia velvollisuuksia kuin re-
kisteröidyillä yhdistyksillä. 

Seurakunta julkaisee ehdokkaat 
kuvien kera seurakuntalehdessä, 
mutta muuten ehdokkaiden mai-
nostamisesta vastaa ehdokas itse 
tai valitsijayhdistys. 

TEE AHKERASTI VAALITYÖTÄ 

JA HANKI ÄÄNESTÄJIÄ. 

VAALIPÄIVÄ ON 9.11. 
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Lähellä Jumalaa
Missä sinä koet olevasi lähellä Jumalaa? Millainen on se hetki tai mikä on se paikka, 
jossa Jumalan läsnäolon voi erityisesti tuntea? Minulle tuo hetki ja paikka on yhteinen 
jumalanpalvelus. Usein juuri ennen messun alkua sydämen valtaa tunne pyhästä. Juma-
lan voi aistia olevan seurakuntansa keskellä.
     Raamatun ajan ihmisille vuori oli Jumalan kohtaamisen paikka. Siinainvuoren hui-
pulla Jumala luovutti Moosekselle laintaulut, vuoren rinteellä Jeesus piti yhden kuului-
simmista puheistaan. Evankeliumit kertovat, kuinka Jeesukselle vuori ei ollut ainoas-
taan Jumalan kohtaamisen, vaan myös rukouksen paikka. Vuorella hän sai hiljentyä 
Isänsä edessä (Joh.6:15).  
     Kirkastussunnuntaina Jeesus nousee vuorelle yhdessä läheisimpien opetuslastensa Pie-
tarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Vuoren huipulla opetuslapset saavat nähdä Kris-
tuksen taivaallisen kirkkauden. Heidän uskonsa Jeesukseen vahvistuu, ja he ymmärtä-
vät yhä paremmin, kuka heidän opettajansa on.  Joukkoon liittyvät myös Vanhan tes-
tamentin lain ja profeettojen edustajat, Mooses ja Elia. Mooseksen ja Elian läsnäolo ker-
too Jeesuksen olevan Vapahtaja, josta Vanhan testamentin kirjat ovat ennalta kertoneet.
    Taustalla olevat opetuslapset seuraavat tapahtumia peloissaan ja ihmeissään. Pietari 
ehdottaa, että he eivät kiirehdi alas vaan yöpyvät vuoren huipulla.  Tässä on hyvä olla. 
Nyt ei kiirehditä pois.
      Ennen kuin kukaan on ehtinyt vastata Pietarin ehdotukseen, on hetki kuitenkin ohi. 
Vuorella käynti oli tarkoitettu vierailuksi, josta saadaan voimaa ja uskoa edessä oleviin 
tehtäviin. Opetuslapset ovat saaneet kokea Jumalan läsnäolon. Nyt heidän tehtävänsä on 
kertoa kokemastaan ja oppimastaan toisille. 
    Pyhäaamun jumalanpalveluksen jälkeen me lähdemme jokainen arkeemme. Kerto-
maan siitä, mitä olemme nähneet ja kokeneet. Kuka on ollut meidän keskellämme. Ylös-
noussut ja kirkastettu Jeesus Kristus.
                                        

PAULUS PIKKARAINEN
Kempeleen seurakunnan koulupappi

Sanan aika
Sunnuntai 3.8.2014
Psalmi: Ps. 97: 1–2, 5–6, 10–11
1. lukukappale: 2. Moos. 3:9–15
2. lukukappale: Ilm. 1:9–18
Evankeliumi: Mark. 9:2–8

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Sunnuntai 10.8.2014 
       Psalmi: Ps. 92: 5–10, 13–16

1. lukukappale: 1. Kun. 18:21–26, 36–39
2. lukukappale: Hepr. 4:1–2, 9–13

Evankeliumi: Matt. 7:13–14

Yhdistykset

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

Ilm. 1: 9-18
Minä, veljenne Johannes, jolla on sama 
ahdinko, valtakunta ja Jeesukselta tuleva 
kestävyys kuin teillä, olin joutunut Patmos-
nimiselle saarelle, koska olin julistanut 
Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta. 
Herran päivänä Henki valtasi minut, ja minä 
kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi torveen 
puhallettu. Ääni sanoi: ”Kirjoita, mitä näet, 
ja lähetä kirja seitsemälle seurakunnalle: 
Efesokseen, Smyrnaan, Pergamoniin, 
Tyatiraan, Sardekseen, Filadelfiaan ja 
Laodikeaan.”
    Käännyin nähdäkseni, mikä ääni minulle 
puhui, ja kun käännyin, näin seitsemän 
kultajalkaista lamppua ja lamppujen keskellä 
hahmon, joka oli ihmisen kaltainen. Hänellä 
oli yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä 
kultainen vyö. Hänen päänsä ja hiuksensa 
hohtivat valkoisina kuin valkoinen villa, 
kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin 
tulen liekit. Hänen jalkansa välkehtivät 
kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi, ja 
hänen äänensä oli kuin suurten vesien 
pauhu. Hänellä oli oikeassa kädessään 
seitsemän tähteä, hänen suustaan pisti 
esiin kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen 
kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän 
aurinko. Hänet nähdessäni minä vaivuin 
hänen jalkoihinsa kuin kuollut.
    Mutta hän laski oikean kätensä päälleni ja 
sanoi:
    ”Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja 
viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta 
nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla 
on kuoleman ja tuonelan avaimet.”

Mark. 9: 2-8
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa 
Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei 
heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois 
toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa 
muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa 
alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei 
kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi 
sellaista saada aikaan.
    Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan 
Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen 
kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi 
Jeesukselle: ”Rabbi, on hyvä, että me olemme 
täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja 
Moosekselle ja Elialle.” Hän ei näet tiennyt 
mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan.
    Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät 
varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: ”Tämä 
on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!” Ja 
yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he 
eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin 
Jeesuksen yksin.

Hautauspalveluja

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

Herättäjän päivä: su 10.8. klo 10.00 messu Pyhännän kirkossa ja seurat 
seurakuntatalossa
Herännäis-/Siionin virsiseuroja: to 14.8. klo 18.00 kotiseurat Riitta ja 
Reijo Härönojan mökillä Yrjänässä, Yrjänäntie 320, Pattijoki, to 14.8. 
klo 18.00 pihaseurat Simosella, Heinämiehentie 8, Rovaniemi
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Rakas veljemme

Reino Heikki
KAUPPINEN
s. 29.11.1934 Kestilä

k. 14.07.2014 Kestilä Pihlajisto

Syvästi kaivaten

Pentti perh.
Helli perh.
Lyyli perh.

Terttu perh.
Salli perh.

Veikko perh.
Alli perh.

Herra kädelläsi 
uneen painan pään.
Käsi minut kantaa 
uuteen elämään,
ikirauhan antaa, 

valoon jään.

Siunattu läheisten läsnä ollessa 
26.7.2014.

Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos myös Pihlajiston väelle 
veljemme hyvästä hoidosta.

Su 3.8. klo 17 Seurat.
Su 10.8. klo 17 Seurat 
Matti Rahja.
La-Su 16.-17.8. Kesäseurat 
Karjasillan kirkossa.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Ohjelmatiedot ja jutut kuulta-
vissa myös verkossa: www.ou-
lunseurakunnat.fi/radio
Su 3.8. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa Aila Valtavaara pohtii,   
kuka Jeesus on. Uusinta.
Su 10.8. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Kir-
si Merenheimo-Mäenpää Tui-
ran seurakunnasta kertoo Ju-
malan huolenpidosta. Uusinta.

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

Tuomiokirkossa kerätään 
toiveita ja palautetta

Oulun tuomiokirkkoon 
kirkkosalin perälle on 
tuotu Toiveiden arkku. 

– Seurakuntalaiset ja ku-
ka tahansa muukin voi kirjoit-
taa sinne ideoita, miten seu-
rakunnan työtä voitaisiin vie-
dä lähemmäksi seurakuntalai-
sia, kertoo Tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalainen Jyrki Vaa-
ramo. 

Toiveita voi jättää arkkuun 
11.9. saakka, jolloin arkku vie-
dään vielä päiväksi Rotuaarille 
keskustaan jalkautuvien työnte-
kijöiden mukana. 

Ideoiden lisäksi arkkuun voi 

jättää kaikenlaista palautetta.
– Negatiivisestakin palauttees-

ta voi kehittää positiivisen idean. 
Resurssien mukaan toteutetaan 
hyviä ideoita, se on selvä, lupaa 
Vaaramo.

Uudessa seurakuntatalossa 
Isokatu 17:ssä on Vaaramon mu-
kaan vielä paljon tilaa uudelle toi-
minnalle.

Kaikki arkkuun tulleet ideat 
ja palaute käsitellään pappien ko-
kouksissa tai viimeistään syksyl-
lä työntekijöiden yhteisessä suun-
nittelupäivässä.

RAIJA KURKI 

Su 3.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Raahen kirkosta.  
Su 10.8. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lapsityönohjaaja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää kertoo Ju-
malan huolenpidosta. Uusinta.
Su 10.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Nivalan kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Jumalanpalvelukset  
sunnuntaisin kello 10. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV 1
Su 3.8. klo 10 Rippikoulukirkko 
Orivedeltä.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 3.8. ja 10.8. klo 10
messut Oulun tuomiokirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 3.8. klo 9.45. Radiopyhä-
koulussa Aila Valtavaara pohtii,  
kuka Jeesus on. Uusinta.
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Muistutus elämän rajal-
lisuudesta tulee heti lä-
hellä Oulun hautaus-
maan pääporttia: neito, 

patsas tosin, kannattelee käsissään 
tiimalasia.

Mutta kyllä hautausmaalle elä-
määkin mahtuu.

Kliseinen ajatus viimeisistä le-
posijoista syvässä hiljaisuudessa 
lyttääntyy heti kättelyssä. Aamu-
kahdeksalta Kajaanintieltä kantau-
tuu työmatkaliikenne ja Intiössä 
hautausmaatyöntekijät leikkaavat 
aitaa, ajavat nurmikoita, siistivät 
trimmerillä. 

Työn ääniä kantautuu myös hu-
putetusta, rakennustelineiden ym-
päröimästä Intiön vanhasta kappe-
lista.

Torstai 17.7. kello 9.30
Amerikkalaiset  ryhtyivät jo 
1990-luvulla lenkkeilemään ostos-
keskuksissa, niissä oli turvallista ja 
viileää. Onko hautausmaa suoma-
laisten lenkkipolku? Ainakin käve-
lijöitä lenkkeilyvarustuksessa liik-
kuu paljon.

Osa on selvästi matkalla mar-
keteilta kotiin. Naisen kassista pil-
kistää ison pahvisen lelupakkauk-
sen yläreuna – olisiko lapsenlapsel-
la synttärit tulossa?

Nuoren naisen pyöränsarves-
sa roikkuu läpinäkyvä pussi, josta 
pilkistää täytetty patonki.

Herättäisikö kanssaihmisissä 
pahennusta, jos joku pitäisi eväs-
tauon hautausmaalla?

Kello 10.15
Ison pihlajapuun alla olevalla hau-
dalla Marja Leppänen tekee sitä, 
mitä kesäkuumalla on tehtävä har-
va se päivä: käyttelee kastelukan-
nua.

Leppänen hoitaa kolmea hau-
taa. Vanhempiensa, sisarensa sekä 
sukuhautaa, jonka on lunastanut 
omakseen.

– Mutta ei se minulle stressiä ai-
heuta. Tämä paikka on niin iha-
na. Seurakunta pitää hautausmaan 
niin siistinä. Ja mukavahan se on, 
että nuoret saavat töitä. Ainoa mi-
tä toivoa voisi olisi penkkejä tänne 
uuteenkin osaan.

Hautausmaalla poiketessa voi 

mieleen hiipiä myös ajatus omas-
ta kuolemasta.

– Oma äitini ei viime aikoinaan 
suostunut tulemaan hautausmaal-
le millään. Pelkäsi omaa lähtöään 
varmaan.

Kello 11.05 
Varis lehahtaa lentoon isosta kuu-
sesta. Oravat kipittävät käytävil-
lä ja istutusten välissä, rapistele-
vat puissa.

Ensimmäinen hihnan päässä 
liikkuva nelijalkainen ilmaantuu 
näköpiiriin yhdentoista tietämissä.

Lippalakkipäinen nainen kes-
kittyy pieneen valkoiseen koiraan 
ja pikkutytölle nalkuttamiseen ei-
kä huomaa komentaa lasta pois 
hautojen päältä juoksemasta.

Hautajaishuoneiston seinustan 
varjoisalle penkille istahtanut iä-

käs mies on väistynyt porottavan 
auringon tieltä.

Pystyyn kuollut koivu odottaa 
moottorisahaa neonväriset maali-
raidat kyljessään.

Kello 12.50 
– Niin nopeasti se Ykä lähti, just 
ja just ehdittiin sairaalaan, toteaa 
harmaahiuksinen rouva. 

Vaasissa hautakiven edessä on 
omasta pihasta tuotuja kukkia. 

– Ykä tykkäsi hoitaa kukkia, 
siksi ne sopivat tänne niin hyvin. 
Ruusut ovat kukkineet huonosti, 
mutta nuppuja on onneksi tulossa. 

– On se jälkeen jäävälle kova 
paikka, kun toinen lähtee niin yl-
lättäen, ilman mitään ennakkova-
roituksia.

Karjasillalla asustava rouva käy 
haudalla lapsuusystävän kanssa 

melkein päivittäin. Molemmilla 
on haudat hoidettavina. 

– Tuleehan täällä aina vähän su-
rullinen olo. Tuossa vieressä se kai 
on paikka minullekin.

Ajatus vetää hiljaiseksi. Sitten 
matka jatkuu viereiseen ”kortte-
liin”, vanhempien ja appivanhem-
pien viimeiset leposijat kaipaavat 
myös hoitoa. 

Kello 13.20
Lyhyisiin lahkeisiin pukeutunut 
nelikymppinen mies kävelee reip-
paasti soralla. 

– Olen lintubongari, ja tääl-
lä pääsee hienosti seuraamaan 
vuodenaikojen muutoksia, sanoo  
Juhaksi esittäytyvä.

Hänestä vehreä hautausmaa on 
oikea keidas keskellä kaupunkia. 
Kiitosta saavat puihin laitetut lin-
nunpöntöt ja siivekkäillekin avoi-
met vesiastiat.

– Ja kato tuota vanhaa kiviaitaa-
kin. Sen koloissa lintujen on hyvä 
olla.  

Aikojen muuttuminen näkyy 
hautakivissä. 

– Monessa vanhassa kivessä ih-
misestä lukee titteli, kuten matka-
posteljooni tai talonomistaja. Enää 
sellainen ei ole tapana. 

Hautausmaalla voi nähdä jotain 
koskettavaa, Juha tietää.

– Eräänä päivänä osuin pikku-
lapsen hautajaisiin. Olihan se su-

Kivimies, 
lintubongari ja

rusakko

TOIMITUS 
TESTASI:

Päivä hautaus- 
maalla

rullista katsottavaa, kun mies kan-
toi yksin pientä arkkua. Se pysäytti 
miettimään omaakin elämää. 

Kello 14.45
Iloisen näköinen rouva istuu var-
joisalla penkillä ruusukimppu sy-
lissään.  Hän alkaa heti juttusille 
toteamalla, että onneksi ei ole niin 
kuuma päivä kuin eilen. 

Anja Pikkuhookana käy mie-
hensä haudalla vähintään kerran 
viikossa.  

– Pojan hauta on Oulujoella, siel-
lä on tullut käytyä harvemmin, kun 
ei ole korttia eikä autoa. Hauta on-
kin seurakunnan hoidossa. 

Paljon parjattu joukkoliikenne-
uudistus toi tilanteeseen parannusta. 

– Nyt pääsen linja-autolla kotoa 
Puolivälinkankaalta muutaman sa-
dan metrin päähän Oulujoen hau-
tausmaasta. 

Hehkuvan liekin värinen ruusu-
kimppu löytää paikkansa haudalta. 
Kastelukannun vedellä Anja kaste-
lee kastelee kiven ja pesee linnun-
kakat pois.

– Niin kun näet, nuorena se Rei-
no kuoli. Syöpä vei. 

Lesken elämää on takana pian 
puolitoista vuotta. Eläkepäivinä 
olisi ollut aikaa  harrastaa yhdessä. 

Anjalla on onneksi sosiaalisia 
verkostoja. 

– Ystäväni kanssa olen innostu-
nut yhdistystoiminnasta. Nytkin 

ollaan lähdössä teatterimatkalle. 
Lopuksi vielä roskat kasaan ja 

viimeinen vilkaisu haudalle. Kaik-
ki on kunnossa. 

Kello 18.30
Kivipalvelun auto seisoo käytäväl-
lä ovet levällään. Haukiputaalainen 
Jarmo Jämsä istuu vieressä ja kai-
vertaa lisänimeä hautakiveen.

– Turha kiveä on hakea kotiin, jos 
voi paikan päällä tehdä, tulee turhaa 
ajoa vaan. Autossa on kaikki tarpeel-
linen mukana, muun muassa paineil-
ma ja sähköaggregaatti.

Jämsä on käynyt tänään jo Lu-
mijoella sekä Paavolassa ja hoitanut 
kummassakin kaksi kiveä. 

Oulussa tekeillä on tuttu ki-
vi. Tekstisapluunan teko lisänimeä 
varten on helppoa, jos kirjasintyyp-
pi löytyy kotikoneelta. Vieraammat 
kirjaimet vaativat vanhan tekstin 
mittailua paikan päällä ja hitusen 
mielikuvitusta, Jämsä selittää.

Kun lisänimi on kaiverrettu 
hiekkapuhalluksella, on kultauksen 
aika. Jämsä näyttää vihkoa, jonka 
lehdillä kimaltaa aito kulta 0,00001 
millin paksuisina levyinä.

– Italiasta se tulee paperin pääl-
lä, hajoaa jos sormin koskee. Yleen-
sä se on 23 karaatin kultaa. Kultale-
vy painaa yhden gramman neliöltä, 
kertoo Jämsä, kivimies jo kolman-
nessa polvessa. 

Kello 19.00 
Koivunoksaan ripustettu enkelituu-
likello helisee tuulessa. Puun kyljessä 
on keraaminen enkeliveistos.

Hautakiven päällä on kaksi leik-
kiautoa muistona Roopesta, joka 
kuoli yli kymmenen vuotta sitten 
päiväkoti-ikäisenä. Samaan kiveen 
on kaiverrettu muutama vuosi sitten 
17-vuotiaana kuolleen Roosan nimi.

Tarja Sainio on tullut hoitamaan 
lastensa hautaa äitinsä ja siskonsa 
kanssa. Hänen isänsäkin on hau-
dattu lähistölle.

– Olemme tiivis perhe ja tuem-
me toisiamme. Kierrämme ison rin-
gin hautoja joka kerta tullessamme.

Hautausmaa on Sainion mieles-
tä kuin paratiisi. Talvella hän tekee 
haudalle lumilyhdyn,  kesällä riip-
puu lyhty koivunoksassa. 

– Linnut lauloivat, kun Roosaa 
kannettiin. Pitivät oikein konser-
tin, muistelee Sainio.

Roosan kaverit ovat kertoneet 
käyvänsä haudalla muistamassa 
Roosaa joskus aamuyölläkin ohi 
kulkiessaan.

Sainiosta tuntuu hyvältä käydä 
haudalla. 

– Juttelen välillä täällä itsekse-
ni ja käyn aina, jos lähden reissuun. 

Hauta ei koskaan jää vaille var-
tijaa:

– Tuulikello kilkattelee tänne tul-
lessa ja hyvästelee lähtiessä, hymyilee 
Sainion äiti Annikki Nissinen.

TEKSTIT JA KUVAT:
MINNA KOLISTAJA
ELSI SALOVAARA
RAIJA KURKI

Kivimies Jarmo Jämsä kultaustyössä.

Tarja Sainio, Pirjo Kemilä ja Annikki Nissinen ihastelevat helisevää tuulikelloa.

Anja Pikkuhookana käy Reinon luona vähintään kerran viikossa.
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Menot Oulun seurakunnissa 31.7.–14.8.2014

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

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

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

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 3.8. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Kai-
do Soom. Kanttori Péter Ma-
rosvári  ja urkuri Elias Nieme-
lä. Kolehti Inkerin evankelis-
luterilaiselle kirkolle. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi 
Messu su 10.8. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avus-
taa Jouko Lankinen. Kantto-
ri Lauri-Kalle Kallunki  ja ur-
kuri Péter Marosvári. Koleh-
ti opiskelijoiden ja koululais-
ten parissa tehtävään työ-
hön. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi.

Musiikki ja kulttuuri
Ks. konsertti-ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Bongaa diakonityöntekijä 
Rotuaarilla to 14.8. klo 10–
12. Tule bongaamaan, kes-
kustelemaan ja tutustumaan 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan työntekijöihin.

Muut menot
Kesäkahvila Cafe Krypta ja 
pieni käsityöpuoti, avoinna 
29.8. saakka ma–to 10–20 ja 
pe 10–15.
Vihkihetki pe 8.8. klo 17–19, 
Oulun tuomiokirkko. Ks. il-
moitus.

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Veera Olivia 
Oikarinen, Tuuli Inari Virta-
nen, Eeli Onni Johannes Ku-
ha, Peetu Onni Ilmari Kuha, 
Reko Ville Niskasaari, Stacey 
Brian Thomas.
Haukipudas: Jasmin Sofia 
Leinonen, Kim-Erik Oliver 
Kyröläinen, Emma Anna Ka-
tariina Kropsu, Eevi Olivia Ri-
utta, Mattias Nikolai Väntti-
lä, Riina Sofia Merenluoto, 
Väinö Kalevi Hämäläinen, 
Samuel Seppo Edvard Oika-
rinen, Niklas Viljami Kulkula, 
Julia Anne Iida Örn, Kerttu 
Hulda Hellevi Remsu, Vinja 
Vilhelmiina Kukkola, Minea 
Isa Aurora Kariniemi.
Karjasilta: Manu Oskari Hy-
värinen, Essi Alisa Jokelainen, 
Iivo Tapio Liukko, Oliver Mau-
no Johannes Moilanen, Elina 
Marie Pekkala, Sonja Kata-
riina Rahkala, Benjamin Ju-
hana Ratilainen, Silja Emilia 
Veijonen, Olavi Väinö Aukus-
ti Virkkunen, Lila Jarna Eli-
na Väisänen, Sara Vilja Va-
namo Eronen, Eliel Onni Ee-
vert Kaarre, Eeva Linnea Kaik-
konen, Nils Nolan Lahti, Nel-
la Olivia Manninen, Veikko 
Viljami Manninen, Rebekka 
Mollie Sofia Metcalfe, Diego 
Ukko Aleksanteri Mikkonen, 
Stella Maria Neuvonen, Saima 
Maija Inkeri Tuomisalo, Luu-
kas Kalle Viljami Turpeinen.
Kiiminki: Isla Hilja Maaria 
Isoaho, Eetu Markus Rontti, 
Antti Eino Aksel Kontiainen, 
Jade Miranda Serola, Larissa 
Juliaana Laukkanen.

Oulujoki: Julius Henrik Mika-
el Heikka, Eetu Lauri Juhani 
Partanen, Mira Helinä Rapi-
noja, Milla Katariina Sassi, Ei-
no Allan Tiirola, Eevert Julius 
Juola, Seela Ella Maaria Kois-
ti, Oiva Uuno Olavi Kosonen, 
Aaron Aleksi Moilanen, Antti 
Elmeri Palokangas, Veera Ka-
tariina Palokangas, Miika Al-
bert Tiirola.
Oulunsalo: Aale Otto Eevert 
Närhi, Luka Benjamin Yli-
Suvanto, Lenni Juhani Lind-
roos, Veera Lotta Johanna 
Palola, Martta Lempi Grazia 
Lemperg, Elise Minttu Anneli 
Enilä, Eino Kalle Juhani Lou-
himaa. 
Tuira: Sisu Einari Junnilai-
nen, Roope Matias Karja-
lainen, Iina Marja Keränen, 
Amalia Anna Liisa Klasila, 

Kaarina Anna Maaret Läm-
sä, Leevi Hannu Tapio Mäki-
vierikko, Saku Samuli Nopo-
nen, Elias Johan Vilhelm Pit-
känen, Leevi Kristian Sund-
qvist, Joona Onni Anselmi 
Vaaramaa, Jaakko Olavi Jus-
sinpoika Karjala, Niila An-
dreas Kumpula, Arttu Juha-
ni Lankila, Teo Kalervo Lau-
ri, Vivea Katriina Pyykönen, 
Jaakko Lauri Juhani Päkkilä, 
Aada Maria Uusiportimo.

Vihityt
Tuomiokirkko: Niko Tuomas 
Kaivosoja ja Katja Marika In-
nanen, Arttu Taneli Sarajär-
vi ja Hilla Kanerva Tornberg, 
Pekka Sakari Saukkoriipi ja 
Anu Tuulikki Jokela, Jukka 
Tapani Soronen ja Heini Ilo-
na Tuomi, Jari Antti Juhani 

Matinlompolo ja Jenni Piia 
Tuulia Kurkela, Veikko-Juha-
ni Einari Tervo ja Minna Mar-
jatta Kesti.
Haukipudas: Hannu Tapa-
ni Karsikas ja Paula Hanne-
le Koivukangas, Matti Tapa-
ni Sipola ja Heidi Maria Han-
nele Leskinen, Tommi Juhani 
Hämäläinen ja Sanna Katarii-
na Kyngäs, Antti Mikael Ma-
rin ja Janina Emilia Lohi
Karjasilta: Olli Ilmari Airaksi-
nen ja Jenna Henriikka Huus-
ko, Niko Matias Lapinkangas 
ja Ronja Katariina Liikala. 
Marko Mikael Kantola ja Eli-
na Katariina Salomäki, Janne 
Erkki Käsmä ja Päivi Johan-
na Pirilä, Tomi Iivari Luontio 
ja Mervi Hannele Räihä, Ti-
mo Santeri Koukkula ja Mar-
jo Katariina Vuolo.

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.
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Kuorokonsertti 
tiistaina 5.8. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Kesän kolmannessa konsertissa esiintyy unkarilainen 
lauluyhtye Unicum Laude. Kuusijäsenisen lauluyhtyeen 
ohjelmassa on musiikkia keskiajalta gospeliin. Konsert-
tiin on vapaa pääsy. Lisätietoja osoitteessa www.uni-
cumlaude.hu. Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Taiteiden Yön konsertti 
torstaina 21.8. klo 21 Oulun tuomiokirkossa. 
Sopraano Gabriella Jani Unkarista, joka tunnetaan 
viime joulun Jouluoratoriosta. Sinikka Ala-Leppilam-
pi (viulu), Regina Hamarikivi (oboe) ja Péter Marosvár 
(urut). Lisätietoja www.janigabi.hu, www.marosvaripe-
ter.hu Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

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

Häärimme ötökkä-teeman ympärillä askartelujen, leik-
kien, satujen ja toiminnan merkeissä. Lähtö pe klo 17.30 
linja-autoaseman tilausajolaiturilta, paluu su noin klo 
16. Leirin hinta aikuisilta 47 € / leiri ja 4–18-v. lapsilta  
32 € / leiri, alle 4-v. ilmaiseksi, 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. 

Ilmoittaudu taaperoikäisten 
musiikkikerho Laulupuuhun
Syyskauden ensimmäinen kokoontuminen 
to 4.9. klo 15–15.30 Heinätorin seurakuntatalossa. 
Laulupuu on 1–3-vuotiaiden musiikkikerho, joka ko-
koontuu joka kuukauden kahtena ensimmäisenä tors-
taina klo 15–15.30 Heinäpään seurakuntatalossa ja jo-
ka kuukauden kahtena viimeisenä torstaina klo 14.30– 
15 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Laulupuussa lauletaan niin hengellisiä kuin perinteisiä 
lastenlauluja, leikitään ja lorutellaan, liikutaan, hiljen-
nytään ja rentoudutaan. Lapsi tulee Laulupuuhun ai-
kuisen seurassa. Ryhmään mahtuu n. 12 lasta. Laulu-
puu on maksuton. 
Ilmoittautuminen 11.–22.8. Tealle tekstiviestinä 
050 520 7757 tai sähköpostina tea.lakkala@evl.fi.

Vuontispirtin vaellusleiri 
la–ke 13.–17.9. Vuontispirtillä. 

Syksyn värit ja luonnonrauha kutsuvat sinua vaelta-
maan Pallas-Ounastunturin kansallispuiston maise-
miin Vuontispirtille. Retken hinta 350 € / hlö 2 hh ho-
tellissa ja 300 € / hlö 3–4 h mökissä. Hintaan sisälty-
vät matkat, aamupala, retkieväät ja päivällinen sekä 
tapaturmavakuutus Oulun seurakuntien jäsenille. Si-
tovat ilmoittautumiset 31.8.2014 mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Retkelle valitut saavat leirikir-
jeen. Retken vetäjinä diakoniapappi Jyrki Vaaramo ja 
diakonissa Kirsi Karppinen. Lisätietoja voi kysellä 18.8. 
alkaen Kirsi Karppiselta p. 040 5747 181.

Tuomiorovastin kirkkokierros
torstaina 14.8. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.

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. 

Perinteinen 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.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden 
ja sisustustuotteiden putiikki

Löydät meidät: 
facebook.com/domsecondhand ja 

huuto.net/DOMsec .

KIINNI 

elokuun, 

AUKI 
jälleen 

syyskuussa.

Matka Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Haapavedelle 
lauantaina 6.9. klo 7.30–20. 

Juustoa ja Jumalan sanaa. Lähtö klo 7.30 Oulusta lin-
ja-autoaseman tilausajolaiturista, paluu n. klo 20. Mat-
kan hinta 20 € sisältää bussimatkan sekä vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Osallistumismak-
su kerätään matkalla. 

Lisätietoja ohjelmasta www.oulunhiippakunnanlahe-
tysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta Ulla Mäkinen, p. 040 
506 5511 ja Pasi Kurikka, p. 040 574 7139. Sitovat il-
moittautumiset 29.8. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.

Unkarilainen lauluyhtye 
konsertoi Oulun tuomiokirkossa

M
in

n
a K

o
listaja

Tiistaina 5. elokuuta 
kello 20 Oulun tuo-
miokirkossa esiintyy 
unkarilainen lau-

luyhtye UniCum Laude. 
Kuusijäsenisen lauluyhty-
een ohjelmisto sisältää mo-
nipuolisen kattauksen kes-
kiaikaisesta musiikista gos-
peliin. 

Konsertin järjestää Ou-
lun tuomiokirkkoseura-
kunta, ja siihen on vapaa 
pääsy. Käsiohjelma maksaa 
viisi euroa.

UniCum Lauden nimi 
juontaa siitä, että yhtyeen 
ohjelmisto koostuu harvoin 
kuulluista musiikinhisto-

rian helmistä. Miesäänten 
voimin kuljetaan renessans-
sin aikakaudelta ikivihrei-
den sävellysten ja nykypäi-
vän musiikin maailmaan. 

Vuonna 1994 perustet-
tuun yhtyeeseen kuuluvat 
kontratenori József Csapó, 
tenorit Árpád Meláth ja Ar-
nold Mits, baritonit Tamás 
Pap ja Csaba Kutnyánszky 
sekä basso Ákos Véghelyi.

UniCum Lauden soin-
tia on kuultu lukuisilla ää-
nitteillä sekä konserteissa 
Itävallassa, Puolassa, Sak-
sassa, Romaniassa, Slove-
niassa, Serbiassa, Ranskas-
sa, Taiwanissa ja Islannissa 
(kuva alla).

Ku va t : w w w.u n i cu mlau d e . hu

Kiiminki: Kim Juhani Sipola 
ja Piia Pauliina Riikola, Sami 
Antero Johannes Laamanen 
ja Helka Kaarina Kesti. Eetu 
Paulus Tapani Pekkala ja Iina 
Annika Holappa.
Oulujoki: Yrjö Hannu Johan-
nes Turunen ja Taina Hille-
vi Hyvärinen, Janne Mikael 
Kumpula ja Jessika Eveliina 
Häyrynen, Janne Kalevi Hök-
kä ja Piritta Maaria Willberg, 
Kim Juhani Sipola ja Piia Pau-
liina Riikola. Juha Antti Tapa-
ni Tuomela ja Sara-Sisko Ka-
tariina Da Costa, Hannes Ju-
ho Matias Niemelä ja Niina 
Marjatta Pöyskö.
Oulunsalo: Olli-Pekka Juntu-
nen ja Laura Katariina Ulku-
niemi, Jukka Pekka Paakki ja 
Henna Irene Saukko.
Tuira: Toni Ahti Anselmi Sii-
vikko ja Anu Elina Ounasleh-
to, Heikki Aarre Aukusti Nou-
siainen ja Sirpa Heidi Tuulik-
ki Kärkkäinen, Heikki Tapio 
Halmet ja Hanna Leena Pino-
la, Jori Matias Mäkivierikko 
ja Hanne-Mari Mielonen, Ris-
to Jouni Jokisalo ja Vuokko 
Anneli Vanninen, Veli-Matti 
Karjalainen ja Marja Susan-
na Kouva, Mikko Kalle Ran-
tala ja Kati Johanna Erkkilä, 
Tommi Tapani Bimberg ja Ii-
da-Maria Pesola. Juha Tapa-
ni Hoikkala ja Kaisu Mirja-
mi Koivukangas, Veli Antero 
Lämsä ja Annemari Orvok-
ki Solaranta, Jarno Kaleva 
Lämsä ja Anna-Mari Nurkka-
la, Veli-Pekka Kivilahti ja Pet-
ra Jenni Sylvia Imponen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Martti Pitko-
nen 92, Pentti Ruut Penttilä 
86, Pentti Oskari Ronkainen 
69, Ossi Iisakki Keskitalo 83, 
Ilta Laina Inkeri Kauppinen 
76, Tauno Aapo Lamberg 70.
Haukipudas: Bertta Astrid 
Jussila 91, Aune Inkeri Raap-
pana 84, Hilda Huuhtanen  
0 v, Raili Eliisa Kallio 85, Mat-
ti Olavi Katainen 71, Leena 
Anna-Liisa Ruotsalainen 69.
Karjasilta: Lyyli Katariina Rii-
konen 92, Aino Elma Tikka-
nen 92, Heikki Aukusti Kaup-
pinen 86, Tauno Oskari Öör-
ni 85, Sulo Antero Pitkänen 
83, Risto Einari Rönkä 81, En-
si Anneli Härö 80, Harri Toi-
vo Kantanen 72, Pekka Juha-
ni Puhakka 57, Bertta Marjat-
ta Taimio 85, Tuomo Kullervo 
Kujala 73, Sirkka Liisa Manni-
nen 71, Hilkka Anneli Taskila 
71, Esa Juhani Flinck 69.
Kiiminki: Hannu Kaarlo Ju-
hani Oijusluoma 72, Armas 
Artturi Suominen 87.
Oulujoki: Aili Katariina Juu-
tinen 88, Kirsti Annikki Laa-
manen 92.
Oulunsalo: Jorma Kalevi Ilo-
la 78, Aimo Esko Jalmari Sa-
lo 77, Jaakko Olavi Ervasti 85.
Tuira: Hellin Maire Pelto-
la 99, Maija-Liisa Sjöholm 
75, Maija-Liisa Kurjenheimo 
66, Tarja Anneli Vuori-Kui-
rinlahti 51, Ari Alpo Sutinen 
49, Poikalapsi Macagnano 0 
v. Heikki Johannes Kilja 88, 
Teuvo Valdemar Merenhei-
mo 84, Elvi Maria Uimonen 
82, Irene Orvokki Kaukua 56.
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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. (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

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 3.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Hannu Nie-
melä. Konfirmoitavana 9. lei-
ririppikouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, saarna 
Arto Nevala, kanttorina El-
se Sassi. 

Lapset ja lapsiperheet
Kouluun lähtevien siunaa-
minen ke 6.8. klo 18 kirkos-
sa. Kirkkohetken jälkeen tar-
joilua srk-keskuksessa. Terve-
tuloa kaikki ekaluokkalaiset 
perheineen!

Nuoret
Nuorten leiri 5.–7.9. Isolla-
niemellä. Leiri on tarkoitet-
tu rippikoulun käyneille nuo-
rille 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
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 31.7. saakka. Lisätie-
toja Elisalta, Tarjalta tai Kat-
rilta. 

Seniorit
Veteraanien kesäpäivä ke 
6.8. klo 12 Kellon srk-kodis-
sa. Ruokailu klo 12 ja sen jäl-
keen yhteislaulua, harta-
us ja muuta ohjelmaa. Lo-
puksi kahvitarjoilu. Partu-
ri-Kampaamo Tiuku tarjoaa 
veteraaneille ilmaista hius-
tenleikkausta ennen ruokai-
lun alkua. Lions Club Hauki-
pudas/Kello tarjoaa ilmaista 
kuljetusta kesäpäivään. Ilm. 
hiustenleikkaukseen ja kul-
jetukseen Rauno Heikkisel-
le, p. 040 7367 614.

Muut menot
Kirkkovuotta seuraten -hil-
jaisuuden ilta ma 4.8. klo 18 
Pikku-Vakkurilan Vieraska-
marissa. Ilta antaa tilaa hil-
jentymiselle ja rauhoittumi-
selle arkisen elämän keskellä, 
Jumalan läsnäoloa kuunnel-
len. Lähtökohtana ovat kirk-
kovuoden raamatuntekstit. 
Illan aiheena "Riemuitkoon 
maa". Vetäjänä diakonissa 

Johanna Kerola. p. 040 8668 
319.
Nuotioilta ke 13.8. klo 18 
Isonniemen leirikeskuksessa 
(Isonniementie 510). Ohjel-
massa yhteislaulua, hartaus, 
kahvitarjoilu ja makkaran-
paistoa. Mukana Jaakko Kal-
takari ja Else Sassi. Vanhem-
man väen leirin vierailuilta.
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisölle 
22.8. saakka maanantaista 
perjantaihin klo 10–18, jol-
loin myös kirkon opas on pai-
kalla. Voit tutustua Haukipu-
taan kirkkoon ja Mikael Top-
peliuksen kirkkomaalauksiin 
myös internet-osoitteessa 
www.pilvikirkko.fi. Pilvikirk-
ko-sivulla ei ole toiminnallis-
ta ohjelmaa.
Vapaaehtoisia kaivataan 
ulkoiluttajiksi. Ulkoiluapua 
antavia ihmisiä toivotaan 
mukaan toimintaan kodeis-
sa ja palveluasunnoissa. Ky-
sy lisää Johannalta, p. 045 
1393 993.
Kellonkartanon toimintaa: 
Miesten päivä la 2.8., Elojuh-

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Sari Wallin, Tapu-
likahvit järjestää Eläkeliiton 
Kiimingin yhdistys ry.
Kouluun lähtevien siunaa-
minen ke 6.8. klo 18 Jäälin 
kappelissa ja klo 19 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Sari Wallin.
Messu su 10.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
saarnaa Seppo Lohi, kantto-
rina Sari Wallin.

Diakonia
Ajanvaraus taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle maanantaisin klo 

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 3.8. 
klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Erja Järvi, avustaa 
Janne Honkanen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Karjasilta 5 -ryh-
män konfirmaatio.
Perhemessu su 3.8. klo 10, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustavat Liisa 
Karkulehto ja Mari Jääskeläi-
nen, kanttorina Juha Soran-
ta. Kouluun lähtevien siunaa-
minen. 
Konfirmaatiomessu su 3.8. 
klo 14, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Erja Järvi, avustaa 
Janne Honkanen, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kolehti Xik-
heleni kaupunkiprojekti Mo-
sambikissa Kirkon Ulkomaa-
navun kautta. Karjasilta 6 
-ryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 3.8. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Tiina Eskelinen, 
kanttorina Juha Soranta. Ko-
lehti Inkerin evankelis-luteri-
laiselle kirkolle Kazanin kirk-
koprojektiin.
Messu su 10.8. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Pau-
la Rosbacka, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. 
Messu su 10.8. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, saarnaa Ville Vakkuri, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 10.8. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Pau-
la Rosbacka, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Kolehti opiske-
lijoiden ja koululaisten paris-
sa tehtävään työhön Suomen 
Evankelisluterilaisen Opiske-
lija- ja Koululaislähetyksen 
kautta järjestön 50-vuotis-
juhlavuotena. 

Hartauselämä
Raamattupiiri to 31.7., 7.8. ja 
14.8. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Miesten raamattupiiri ke 
6.8. klo 18, Karjasillan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Iltamusiikki ti 26.8. klo 20, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
"Tulee rakkauden syksy ja 
ruska ajallaan" – syksyinen 
runoilta su 7.9. klo 18 Kas-
tellin kirkko. Millainen vuo-
denaika onkaan syksy? Mi-
ten syksy näyttäytyy luon-
nossa, ihmisen sisäisessa tun-
nemaailmassa? Syksyn värik-
kyyteen ja kirpeytyteen lyy-
risin sanoin johdattelevat Ai-
no Ylifrantti, Aila Valtavaa-
ra, Eeva Holma, Eeva-Kaari-
na Sarastamo, Pirjo Kauppi-
nen ja Juha Vähäkangas. Va-
paa pääsy!

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa avustusasioissa 
ma klo 9, Karjasillan kirkko. 

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

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

9–11, p. 040 7008 151.
Eläkeläisten leiri 5.–7.9. Su-
velan leirikeskuksessa. Hin-
ta 47 € sisältäen täysihoidon 
ja kuljetuksen. Leiri järjeste-
tään yhdessä Oulun seura-
kuntien kuulovammaistyön 
kanssa huomioiden erityises-
ti kuulolaitteen käytön. Tie-
dustelut ja ilmoittautuminen 
22.8. mennessä Seija Lom-
malle, p. 040 5793 247 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai seija.lomma@evl.fi.

Lapset ja perheet
Päiväkerhot aloittavat toi-
minnan viikolla 33.  Ilmoittau-
tuneet ovat saaneet kirjeen, 
jossa on kerrottu kerhoaika 
ja -paikka. Lisätiedusteluja se-

lat 8.–10.8., Timo Junkkaala. 
Kartanon Kirkko sunnuntai-
sin klo 13.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 3.8. klo 18 
ry:llä, kesäseurat la 9.8. klo 
19 ja su 10.8. klo 13 ja 18 

ry:llä. Kello: Leiripäivä Iso-
niemen leirikeskuksessa su 
3.8. alkaen ruokailulla klo 12.

Diakonian ajanvarausnume-
ro on 044 3161 579. Ajan voi 
varata maanantaisin klo 9–11 
joko puhelimitse tai paikan 
päältä Karjasillan kirkolta.

Lapset ja lapsiperheet
HelmiMuskarit Pyhän An-
dreaan kirkossa maanantai-
sin ja tiistaisin. Ks. ilmoitus. 
HelmiMuskarit Kastellin kir-
kossa torstaisin ja keskiviik-
koisin. Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kesäkerho ma 
4.8. klo 12, Maikkulan kap-
peli,  ti 12.8. klo 13 Kauko-
vainion kappeli, to 14.8. klo 
13 Kastellin kirkko. Tule ta-
paamaan tuttuja ja vieraita 
Ystävänkamariin kesäkerhon 
merkeissä.
Eläkeläisten kerho to 7.8. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Muut menot
Kouluun lähtevien siunaa-
minen su 3.8. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus.

Iltamusiikki 
tiistaina 26.8. klo 20 Karjasillan kirkossa. 

Manfred Gräsbeck, viulu, ja Maija Lehtonen, urut. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 

Illan taiteilijoilta on juuri ilmestynyt levy, jonka voi 
ostaa ohjelman kanssa yhteishintaan 15 €.

Pyhän Andreaan kirkossa 
(Sulkakuja 8)

Maanantaisin 
klo 9.15 MuksuHelmet 
klo 10.00 TaaperoHelmet
klo 10.45 VauvaHelmet

Tiistaisin
klo 17.15–18.00 PerheenHelmet I
klo 18.15–19.00 Perheenhelmet II

Kaikissa muskariryhmissä on aina van-
hempi tai muu aikuinen lapsen mukana

Muskaritiedustelut ja ilmoittautuminen 
12.8.2014 lähtien: 
muskariopettaja Emilia Soranta, 
p. 044 3161 471, emilia.soranta@evl.fi 

Kastellin kirkossa 
(Töllintie 38)

Torstaisin 
klo 9.15 MuksuHelmet
klo 10.00 TaaperoHelmet
 klo 10.45 VauvaHelmet

Keskiviikkoisin
klo 17.30–18.15 Perheen Helmet

Muskarimaksu on 50 e / lukukausi, 
sisaralennus -50%

Muskarit järjestää Karjasillan seura-
kunta/lapsi- ja perhetyö 

*****************************************************

HelmiMuskarit

Eläkeläisten leiripäivä 
Hietasaaressa

torstaina 7.8. Hietasaaren leirikeskuksessa

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. 
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kä vapaita kerhopaikkoja voi 
kysellä kerhopisteistä lasten-
ohjaajilta: Kirkkopirtti, p. 040 
7431 902 ja Jäälin kappeli,  
p. 0400 835 374.

Lähetys
Matka Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Haapave-
delle. Juhlat 5.–7.9. teemal-
la Juustoa ja Jumalan sanaa. 
Tiedustele lähetyssihteeriltä.
 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 3.8. klo 
12 laulutuokio ja päiväseu-
rat ry:llä, Antti Impiö. La 9.8. 
klo 18 kesäseurat ry:llä, Pek-
ka Lehto, Mikko Kälkäjä.

Sururyhmä Kiimingissä

Kiimingin seurakunnassa on käynnistymässä sururyhmä 
läheisensä menettäneille. Ensimmäinen kokoontumi-
nen on ke 3.9. klo 16.30 Jäälin kappelissa, Rivitie 9. 

Sururyhmässä läheisensä menettäneet voivat jakaa ko-
kemuksiaan ja purkaa tunteitaan yhdessä toisten sure-
vien kanssa. Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa: 3.9., 
17.9., 1.10., 8.10., 15.10., 1.11. ja 5.11. Ilmoittautumiset 
diakoniatyöntekijä Jaana Kontiolle,  p. 040 5793 248 tai 
kappalainen Juha Tahkokorvelle, p. 040 7203 246. 

Seurakunta mukana Kiiminkipäivillä

Perjantai 8.8.
Klo 18 yhteislaulutilaisuus Syke-auditoriossa, 
Seija Helomaa, Sari Wallin
Klo 18 alkaen seurakunnan teltalla iltakahvit, 
tuotto Poikakuoron hyväksi

Lauantai 9.8. 
Klo 10.00 seurakunnan tervehdys, Arto Kouri
Klo 10.05 kansanlaulukirkko, Seija Helomaa ja Sari Wallin
Klo 10 alkaen kahvitarjoilu seurakunnan teltalla, 
tuotto lähetyksen hyväksi
Klo 12–15 lasten perinnepäivät Kirkkopirtillä, 
mukaan ovat tervetulleita lapset vanhempineen ja 
isovanhempineen. 

 Pajapisteissä tutustutaan entisajan elämään tekemällä 
 ja touhuamalla: Lapset saavat vuolla itselleen oman voi
 veitsen, leipoa leipää ja tutustua omatekoisten 
 lelujen valmistamiseen. Perinnepäivät järjestää 
 Kiiminki-Seura yhteistyössä Kiimingin Vesaisten ja 
 seurakunnan kanssa.

Kesäillan 
sävelhartaus   

To 31.7. klo 20 kirkossa 
Annu Piilonen sello ja Else Sassi urut, 

iltahartaus Jari Flink.

To 7.8. klo 20 srk-keskuksessa
Uusi Ääni, johtaa Taru Pisto. 

Soolot Outi Äärelä ja Katja Collins, 
piano Piia Knihtilä. 

Iltahartaus Arto Nevala. 

To 14.8. klo 20 kirkossa 
Haukiputaan Mieskuoro, johtaa Mihkel Koldits. 

Iltahartaus Jaakko Kaltakari. 

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 3 €.

Uusi Ääni -kuoroa kuullaan 7.8. Haukiputaalla.

R a im o A n ia s

alkavat viikolla 35

Tiedoksi lapsiperheille
Päiväkerhot alkavat viikolla 33 (14.–15.8.), 

perhekerhot  viikolla 34, muskarit  viikolla 35 ja
pyhäkoulut viikolla 36.

Tarkempia tietoja osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri/

lapset ja lapsiperheet

Kouluun  
lähtevien  
siunaaminen
keskiviikkona 6.8.
klo 18 Jäälin kappelilla
klo 19 Kiimingin kirkossa

Tilaisuuksien jälkeen 
kahvi- ja mehutarjoilu.
Tervetuloa koko perhe!    

Diakoni Jaana Kontio  
on tarjoillut pullaa aiemminkin.
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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 31.7.–14.8.2014

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 
3.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jenni Siljander, kanttori 
Taru Pisto.
Kouluun lähtevien siunaa-
minen ma 4.8. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Mari Flink, 
kanttorina Taru Pisto.
Messu su 10.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Taru Pisto.

Muut menot
Hartaus to 31.7. klo 11.30, 
Teppola. Sauli Tuuli.
Hartaus ke 6.8. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt.
Kesäillan sävelhartaus to 
7.8. klo 20 Haukiputaan seu-
rakuntakeskuksessa. Uusi 
Ääni, johtaa Taru Pisto. Soo-
lot Outi Äärelä ja Katja Col-
lins, piano Piia Knihtilä.
Hartaus ke 13.8. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu.
Hartaus to 14.8. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.
Kirkonkylän ry: Seurat su 3.8. 
klo 16 Kari Kainua, Hannu 
Jaakola.  Seurat su 10.8. klo 
16 Hannu Tuohimaa, Mauno 
Linnanmäki.
Salonpään ry:  Seurat su 3.8. 
klo 16. Seurat su 10.8. klo 16.

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

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

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 3.8. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
avustavat Sari Meriläinen, 
Katja Antinoja ja Ville Valto-
nen, kanttorina Jaakko Rah-
ko. Heikkilänkangas-Saarela-
Sanginsuu rippikouluryhmät.
Messu su 3.8. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, saarna Tinja Halu-
nen, kanttorina Jaakko Rahko.
Messu su 3.8. klo 18, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen.
Maakirkko su 3.8. klo 10, 
Juopulin kylätalossa, Ylikii-
minki. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. Kirkkokahvit.
Messu su 10.8. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina San-
na Leppäniemi.
Messu su 10.8. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 12, Yli-Iin kirkko.  
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Messu su 10.8. klo 10, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Anja Hyyryläinen.

Hartauselämä
Kesäillan sävelhartaus to 
7.8. klo 19, Oulujoen kirkko. 
Urut Maija Tynkkynen, har-
taus Sanna Komulainen. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 4.8. ja 
11.8.  klo  9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Jumalanpalvelukset  
Messu su 3.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jonna Pii-
rainen, avustaa Anu Ojala, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Messu su 3.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 3.8. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Jonne Pirkola, avustavat Pek-
ka Jarkko, Mikko Keskinen ja 
Sallamari Hyrkäs, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Pyhä Tuomas 
1 -rippikouluryhmän konfir-
maatio.
Iltamessu su 3.8. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Anu Oja-
la, kanttorina Katri Sippola.
Viikkomessu ke 6.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.
Messu su 10.8. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Niilo 
Pesonen, avustaa Anu Ojala, 
kanttoreina Katri Sippola ja 
Anu Arvola-Greus.
Messu su 10.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri.
Messu su 10.8. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Iltamessu su 10.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Messussa Taize-lau-
luja ja hiljaisuutta.
Iltamessu su 10.8. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Toimit-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Katri Sippola.
Viikkomessu ke 13.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttorina Katri Sip-
pola.

Nuoret
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ISO15 ti 26.8. klo 
17, Tuiran kirkko, nuorisoti-
la. Ilmoittaudu Tuiran seu-
rakunnan isoskoulutukseen. 
Koulutus alkaa infolla 26.8. 
ja 27.8. klo 17 (valitse jom-
pikumpi kerta). Tarkem-

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
ikip

ed
ia

Tuiran seurakunnan 
varhaiskasvatuksen 

musiikkiryhmät

Pehmotassut ovat vauvaperheiden omia ryhmiä, 
joissa lapset ovat 0–1-vuotiaita. 
Rytmitassut ovat alle kouluikäisten lasten (0–6-v) 
ja vanhempien yhteisiä ryhmiä. 

Ryhmät kokoontuvat joka toinen viikko alkaen vii-
kosta 36. Kuhunkin ryhmään otetaan 10 perhettä. 
Toiminta on ilmaista. Ilmoittautumiset puhelimitse 
14.–15.8. klo 12–15 ryhmän ohjaajalle.

Tuiran kirkossa
• Pehmotassut torstai klo 10.15–10.45
 Katri Sippola, p. 044 3161 576
• Rytmitassut torstai klo 11–11.30
 Katri Sippola, p. 044 3161 576 

Koskelan seurakuntakodissa
• Rytmitassut tiistai klo 14.30–15
 Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 050 4334 094
• Rytmitassut tiistai klo 15.15–15.45
 Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 050 4334 094

Pyhän Luukkaan kappelissa
• Pehmotassut tiistai klo 10.15–10.45
 Seija Kurvinen, p. 044 3161 717
• Rytmitassut tiistai klo 11–11.30
 Seija Kurvinen, p. 044 3161 717
• Rytmitassut maanantai klo 17–17.30
 Marja-Liisa Toropainen, p. 050 3716 257
• Rytmitassut maanantai klo 17.45–18.15
 Marja-Liisa Toropainen, p. 050 3716 257

Ritaharjun nuorisotilassa
• Rytmitassut tiistai klo 9.30–10
 Anu Hannula, p. 044 3161 718
• Rytmitassut tiistai klo 10.15–10.45
 Anu Hannula, p. 044 3161 718

Lähetys
Lähetyksen kesäilta pe 8.8. 
klo 18, Ahti Alatalon koti.

Muut menot
Oulujoen kirkko avoinna ke-
säaikana tutustumista varten 
7.8 saakka. Ks. ilmoitus. 

Seniorien laulupiiri 
torstaina 4.9. klo 13.30 Tuiran kirkossa. 

Laulamme yhteislauluina vanhoja koululauluja, hen-
gellisiä lauluja, virsiä ja kansanlauluja. Ohjelmassa 
kahvitarjoilu ja hartaus. Kanttorina Katri Sippola. 

Tervetuloa laulamaan yhdessä! 

Elsi Salo
vaara

Maakirkot Ylikiimingissä
Su 3.8. klo 10 Juopulin kylätalossa 
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Anja Hyyryläinen.
Su 24.8. klo 10 Nuorittan Myllyllä 
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Leo Rahko.
Su 7.9. klo 10 Eija ja Asko Väänäsellä Alavuotolla
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Leo Rahko.
Su 21.9. klo 10 Vasamolla
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.

Kirkkokahvit 
joka kerta!

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

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

Opastettu hautausmaakierros 
to 7.8. klo 17.30 Oulujoen hautausmaa. Opastetulla 
kierroksella tutustutaan hautausmaan lisäksi myös 
Oulujoen yli satavuotiaaseen, Pohjois-Suomen aino-
aan puujugendkirkkoon. Hautausmaakierroksen jäl-
keen on mahdollista osallistua myös Kesäillan mu-
siikkihetkeen, joka alkaa klo 19 kirkossa. Kierroksen 
kesto musiikkihetkineen on noin kaksi tuntia.

Rippikoululainen Olli Koivula kuvassa perheen, mummon ja kummien kanssa. Konfirmaatiopäivä oli 19. heinäkuuta.
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M
in

n
a K

o
listaja

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. Mukana Riitta Kentala ja Antti Leskelä. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Riitta Kentalalle 
7.–22.8. välisenä aikana, p. 040 5747 094.

Kouluun  
lähtevien 
siunaaminen 
ma 4.8. klo 18 kirkossa.
Toimittaa Mari Flink, 
kanttorina Taru Pisto.

Diakoninen perheleiri 
26.–28.9. Rokuan leirikeskuksessa. 

Tervetuloa Tuiran seurakunnan diakoniselle perhelei-
rille uudistuneeseen Rokuan leirikeskukseen. Vietäm-
me yhdessä syksyisen viikonlopun luonnonkauniissa 
maisemassa, iloiten mukavasta tekemisestä, toistem-
me seurasta ja Taivaan Isän huolenpidosta. Leirimak-
su 47 € aikuisilta ja 32 € lapsilta, sisaralennus -25%, al-
le 4-vuotiaat leireilevät ilmaiseksi. 

Ilmoittautuminen 26.8. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Perheet valitaan diakonisin perustein, 
etusija Tuiran seurakunnan alueella asuvilla. Valituil-
le lähetetään leirikirje viikolla 36. Leirillä mukana dia-
koniatyöntekijät Raija Yrjölä ja Sami Riipinen sekä las-
tenohjaaja Sirkka-Liisa Lindvall. Lisätietoja leiristä Rai-
ja Yrjölä, p. 040 5747 093.

man ohjelman saat sieltä! Il-
moittautuminen avoinna 4.–
31.8.! Lisätiedot: Marja Ma-
nelius, p.040 5245 944.

Seniorit
Seniorien laulupiiri to 4.9. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri Rokual-
la ma–to 1.–4.9. Rokuan lei-
rikeskuksessa. Leirin hin-

ta on 67 €, sisältäen  bussi-
matkat, majoituksen, ruo-
kailut, ohjelman sekä vakuu-
tuksen Oulun ev.lut. seura-
kuntien jäsenille. Ilmoittau-
tuminen leirille on avoinna 
17.7.–6.8. välisen ajan osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja antaa 
diakoniatyöntekijä Heli Mat-
tila 4.–8.8. välisenä aikana,  
p. 040 5747 145. 

Seurakunnan kymppileirillä riittää vauhtia!

O u lu n s e u ra ku nna t  /  S a nna K r o o k
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Lähetyksen toimintailta to 
31.7. klo 19 Kurun kodalla 
Rantsilassa. Kahvia, makka-
raa ja arpajaiset. 
Laitoshartaudet: Ehtoollis-
hartaus su 3.8. klo 14 Siika-
latvan vuodeosastolla. Har-
taus ti 5.8. klo 13 Koivuleh-
dossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Kesäseurat la 2.8. klo 19 ja su 
3.8. klo 12 ry:llä. Nuotioilta pe 
8.8. ja pe 15.8. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 10.8. klo 13.15 Pih-
lajistossa. Pulkkila: Seurat su 
10.8. klo 19 ry:llä. Pyhäntä: 
Seurat su 3.8. klo 16 Lamu-
joen kylätalolla, J. Inkeroi-
nen ja A. Rahkola. Seurat su 
10.8. klo 16 ry:llä, T. Kämä-
räinen ja A. Mehtälä. Rantsi-
la: Seurat su 3.8. klo 17 ja klo 
18.30 srk-talossa, Tuomo Nie-
melä ja Osmo Alamäki. Toi-
mintailta pe 8.8. klo 19, seu-
rat su 10.8. klo 18.30 (Samuli 
Korteniemi) ja ompeluseurat 
pe 15.8. klo 19 ry:llä. 

Menot Oulun seurakunnissa 31.7.–14.8.2014
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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

Seurakunnissa tapahtuu 31.7.–14.8.2014

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

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Sanajumalanpalvelus 
su 3.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.
Messu su 10.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Juha 
Pöykkö.

Virasto avoinna normaalisti 
ma, ke ja pe klo 9–14.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 13.8. klo 14.
Lumijokipäivien toritapah-
tumassa la 16.8. seurakun-
nan pöytä nimikkolähettien 
hyväksi. 
Rauhanyhdistys: Su 3.8. klo 
17 seurat ry:llä. Ke 6.8. klo 
19 nuotioiltaseurat ry:llä. Su 
10.8. klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä.

Vihitty 
Kadri Mugu ja 
Markku Juhani Cederberg (Piippola), 
Jukka Tapio Taskinen ja 
Minna Maaria Mankinen (Rantsila)

Kuollut 
Beata Lyyli Kustaava Oja e. Kyöstilä 95 (Pulkkila), 
Paavo Ilmari Huovinen 89 (Kestilä), 
Onni Lauri Henry Kattainen 88 (Rantsila), 
Olga Kyllikki Mäkelä e. Nissinen 87 (Kestilä), 
Aino Loviisa Kangas e. Äijälä 81 (Rantsila), 
Urho Moilanen 80 (Pulkkila), 
Reino Heikki Kauppinen 79 (Kestilä), 
Anna-Liisa Hammar e. Järvelä 73 (Pyhäntä) 

Sanajumalanpalvelus 
su 3.8. klo 10. Toimittaa 
Timo Juntunen, kantto-
rina Eeva Holappa.
Raamattu- ja rukousilta 
ti 5.8. klo 18 Salli ja Kalle 
Joensuulla.
Sanajumalanpalvelus 
su 10.8. klo 10. Toimittaa 
Timo Juntunen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell.
Rauhanyhdistyksen ke-
säseurat su 10.8. klo 13 
kirkossa.

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. Sunday school for children.
Englanninkieliset seurat joka sunnuntai klo 16 
Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu 
lapsille.

Kansainvälisyys

Ilmoittautumiset 
syksyn 

päiväkerhoihin
viimeistään 22.8. 

osoitteessa
 www.siikalatvan-

seurakunta.fi.  

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

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

OPKOn kesäraamis ti 5.8. ja 12.8. klo 18.30, Torikatu 9 
A 32. Tiistaisin 26.8. saakka. 
Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden kesäilta pe 8.8. 
klo 18–21, Kellonkartano, Raamattuopistontie 93. 

Erityisdiakonia

KUULOVAMMAISET
Hietasaaren kesäilta to 7.8. klo 17 Hietasaaren lei-
rikeskuksessa. Viimeisessä kesäillassa Hietasaaressa 
lämpiää sauna. Ota pyyhe ja saippua mukaan!
Viittomakielisten leiri ma–to 25.–28.8. Rokuan leiri-
keskuksessa. Leiri toteutetaan yhdessä Kuurojen Lä-
hetyksen kanssa ja mukana ovat Riitta Kuusi ja Inke-
ri Vyyryläinen. Leirin hinta on 67 € ja se sisältää täysi-
hoidon ja kuljetuksen. Leirille tulee ilmoittautua 8.8. 
mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo Lisätietoja 
jyrki.vaaramo@evl.fi tai p. 050 4334 108.
Kuulovammaisten eläkeläisten leiri 5.–7.9. Suvelan 
leirikeskuksessa. Leiri toteutetaan yhdessä Kiimingin 
seurakunnan eläkeläisten leirin kanssa. Leirin hinta on 
47 € sisältäen täysihoidon ja kuljetuksen. Leirille on il-
moittauduttava 22.8. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai Anne-Marille p. 040 591 2657 tai anne-
mari.kyllonen@evl.fi.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten leiripäivä ma 25.8. klo 9–15 Hieta-
saaren leirikeskuksessa. Syyskesän virkistyspäivä nä-
kövammaisille ja läheisille Hietasaaren leirikeskukses-
sa, Hietasaarentie 19. Hinta 7 € sisältäen aamukahvit, 
lounaan ja päiväkahvit. Varaathan mukaasi tasarahan. 
Ilmoittautumiset ruokavalioineen 11.8. mennessä Dia-
konisten erityispalvelujen toimistoon p. 044 3161 552. 
(Huom. toimiston kesälomien vuoksi ei ilmoittautumi-
sia ajalla 7.7.–3.8.) 

PÄIHDETYÖ
A-leiri ma–pe 8.–12.9. Juuman leirikeskuksessa. Ilmoit-
tautuminen ajalla 11.–15.8. diakoniatyöntekijä Riku-
Matti Järvelle, p. 040 5157 315. 

Ilmaiset  
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 
torstaina 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. 

Oulunsalo Soi 
-festivaalin 
konsertti 
pe 1.8. klo 19 

Hailuodon kirkossa. 
Tray Lee, sello ja 
Danel-kvartetti. 

Liput 20/15€.

Työntekijöiden kesälomat: 
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. ja 
kanttori Kaisamarja Stöckel-
lin vuosiloma 14.7.–7.8.

A
rkisto

Hailuodon kirkko 
avoinna tänä kesänä 
3.8. saakka ke–su klo 11–15. 
Muina aikoina ryhmille 
tilauksesta (suntio, p. 040 5858 010).

A
rkisto

Kastettu: Elias Juha-
na Hyry, Aukusti Her-
man Lahdenperä.
Avioliittoon vihitty: 
Jenni Karoliina Knuu-
tinen ja Juho Aulis 
Herajärvi.
Kuollut: Tyyne So-
fia Räinä 94, Valtteri 
Kaarlo Johannes Ho-
lappa 90.

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.

Kirpputori 
ke–pe 20.–22.8. klo 10–18 

Pyhännän seurakuntatalon kerhotilassa.
Tuotto menee kirkonkylän diakoniatyön hyväksi.

Isoskoulutus-
startti 

pe–su 29.–31.8. 
Selkälässä. 

Leiri alkaa pe klo 17. 
Kaikki konfirmoidut ja 
isoset ovat tervetullei-
ta! Ilmoittautuminen 

viimeistään 
ma 25.8. Sirkulle 
p. 040 742 7669.  

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.8. klo 10 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 3.8. klo 13 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 3.8. klo 19 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Juhani Alaranta, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 10.8. klo 10 Pyhännän 
kirkossa. Liturgia Merja Jyrkkä, 
saarna Sauli Typpö. Kanttorina Veijo Kinnunen. 
Herättäjänpäivä. Kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat 
srk-talossa.
Messu su 10.8. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 10.8. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina Veijo Kinnunen.
Iltakirkko su 10.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Anneli Virtanen, kanttorina Arja Leinonen.

Koulujen syyskirkot
Ma 11.8. klo 9.30 Pulkkilan kirkossa alakoululaisten 
kirkko. Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa Johanna 
Hietala. Kanttorina Veijo Kinnunen. Ekaluokkalaiset 
siunataan koulutielle. 
Ma 11.8. klo 11 Pulkkilan kirkossa yläkoululaisten ja 
lukiolaisten kirkko. Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa 
Johanna Hietala. Kanttorina Veijo Kinnunen. 
Ti 12.8. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, avustaa Johanna Hietala. Kanttorina Veijo 
Kinnunen. 
Ke 13.8. klo 9 Kestilän kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, avustaa Sirkku Palola. Kanttorina Arja 
Leinonen.  
To 14.8. klo 9.15 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, avustaa Johanna Hietala. Kanttorina Arja 
Leinonen. Ekaluokkalaiset siunataan koulutielle. 
Pe 15.8. klo 8.20 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, avustaa Sirkku Palola. Kanttorina Arja 
Leinonen.

Seurakunnan 
perhekerhojen  

yhteinen 
starttipäivä
ma 1.9. klo 10–14 

Selkälässä. 

Ilmoittaudu ruokailua 
varten viim.ke 27.8. 
Johanna Hietalalle 
p. 044 518 1141 tai 

johanna.hietala@evl.fi. 

Omaishoitajien retki Raaheen
tiistaina 2.9. 

Retki on tarkoitettu myös aikaisemmin omaishoitaji-
na toimineille. Käymme Raahen kirkossa ja Kruunu-
makasiinissa sekä tutustumme Raahen OmaisOiva-
hankkeeseen. Matkareitti Rantsila–Kestilä–Pyhäntä–
Piippola–Pulkkila. Lähtö Rantsilasta klo 8. Tarkem-
mat ajat ilmoitetaan myöhemmin. 

Ilmoittautuminen viimeistään 22.8. kirkkoherranvi-
rastoon p. 040 552 8989 tai siikalatva@evl.fi. Matkan 
omavastuu 15 €. 

Elämäniloa-kurssi omaishoitajille

22.9.–5.12. Kurssi on tarkoitettu omaishoitajille, joi-
den omaishoitotilanne on päättynyt hoidettavan 
kuolemaan. Mukaan kurssille otetaan 8 henkilöä. 
Omaishoitajan ei ole tarvinnut olla omaishoidontuen 
saaja. Kurssi pidetään päiväkurssina Oulussa, Lämsän-
järven leirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2). Kurssi sisäl-
tää alustuksia, yhteisiä keskusteluja, iloa ja vertaistu-
kea turvallisessa ryhmässä. 

Kurssin aikataulu: 
22.9. klo 10–11 Infotilaisuus kurssista 
Tuiran kirkolla, Myllytie 5 
15.–17.10. klo 9–15 Intensiivijakso (menneisyys) 
Lämsänjärven leirikeskuksessa 
12.–14.11. klo 9–15 Intensiivijakso (nykyisyys) 
Lämsänjärven leirikeskuksessa 
4.–5.12. klo 9–15 Intensiivijakso (tulevaisuus) 
Lämsänjärven leirikeskuksessa 

Kurssille haetaan täyttämällä hakulomake. Kurssin 
hinta on kokonaisuudessaan 90 € sisältäen ruokailut, 
kahvit ja kurssiin sisältyvän ohjelman. 

Hakulomakkeen voit pyytää Paula Kyllöseltä, 
p. 040 7235 880 tai Asta Leinoselta, p. 040 5747 157. 
Hakuaika kurssille päättyy 12.9. Kurssin järjestää Ou-
lun seurakuntien diakoniatyö yhteistyössä Oulun seu-
dun omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa.

Yksinhuoltajaperheiden  
leiripäivä Hietasaaressa 

lauantaina 2.8. klo 9.30–17.30 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Oulun ev.lut seurakuntien erityisnuorisotyö järjestää 
yksinhuoltajaperheille ilmaisen leiripäivän yhdessä Tui-
ran seurakunnan kanssa. Päivän aikana keskustelemme 
yksinhuoltajuuteen liittyvistä asioista ja perheen jak-
samisesta. Lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa. Ou-
lun Kosmetologikoulu tarjoaa pientä hemmottelua äi-
deille. Mahdollisuus myös saunoa ja uida. Leiripäivään 
voi ilmoittautua osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo

Maastotaitokurssi 
30.–31.8. Lumijoen urheilutalon ympäristössä. 

Leppoisalla kurssilla opetellaan hyödyllisiä 
maasto- ja erätaitoja. Kurssi on tarkoitettu 

15 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, ja se 
sopii myös varusmiespalvelukseen valmistautuville. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen verkkosivun mpk.fi 

kautta (etsi kurssi sanalla maastotaitokurssi).
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Seurakunnissa tapahtuu 31.7.–14.8.2014

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

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

Kastettu
Jyri Matti Johannes Yrjänäinen, 
Signe Arleena Hämäläinen, 
Akseli Veikko Johannes Järvitalo,
Stiina Henriika Pöyskö
Vihitty
Juho Valtteri Melamies ja Hanna-Mirjami Ahvensalmi
Petri Markus Miikkael Junttila ja Elisa Annukka Ruuska
Kuolleet
Juho Olavi Kylmänen 83

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

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 
1.8. alkaen 
Jaakko Tuisku
p. 040 7790 644

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Lasten kirkkokierros to 31.7. 
klo 14 kirkossa. Kierroksen 
aikana tutkimme kirkkoa se-
kä sisältä että ulkoa ja tutus-
tumme sen kiehtoviin esinei-
siin. Lopuksi musiikkiesitys. 
Hartaus ti 5.8. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla, 
Jouni Heikkinen.
Ehtoolliskirkko to 7.8. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus to 7.8. klo 14 Helmin 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.  

Messu su 3.8. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
torina Heikki Lumiaho. 
Kouluun lähtevien siu-
naaminen torstaina 7.8. 
klo 18 Tyrnävän kirkos-
sa. Tilaisuudessa tänä 
syksynä koulunsa aloit-
tavat lapset siunataan 
alttarilla. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus 
su 10.8. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Messu su 10.8. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

Kirkkoherranvirasto on 
avoinna 1.8. saakka maa-
nantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 10–13. Kirk-
koherranvirasto on suljettu  
ma–ti 4.–5.8. 
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lähetysseurat su 3.8. klo 13 
Murron rukoushuoneella ja 
klo 18 Temmeksen kirkossa. 
Leiripäivä  su 10.8. seurakun-
nan kesäkodilla ja klo 14.30 
hartaus Villa Tyrnissä sekä 
klo 16 seurat kesäkodilla.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
1.8. klo 19 pihaseurat Hovi-
murrontie 21 Kempele. Su 
3.8. klo 13 seurat Murron ru-

Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Kastetut: Aaro Viljami Tii-
rola, Juho Esko Eemeli Här-
mä , Sonja Orvokki Pirttisalo, 
Moona Mariia Kyllönen, Aa-
va Lilja Maria Karppinen, Sisu 
Juhani Isohätälä, Maria Ka-
tariina Seilonen, Anni Saara 
Olivia Hakkarainen, Lilja Isa-
bel Sarajärvi.
Vihityt: Teemu Eelis Karvo-
nen ja Maija-Liisa Tolppa-
nen. Jari Erkki Koskela ja Nii-

Messu su 3.8. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Jouni Salko, avustaa Pau-
lus Pikkarainen, diakoni 
Jaana Helisten-Heikkilä, 
kanttori Marjo Irjala. Ta-
pulikahvit.
Perhejumalanpalvelus su 
10.8. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Paulus Pikkarai-
nen, avustaa Vesa Ääre-
lä, diakoni Jaana Helis-
ten-Heikkilä, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara. Musiik-
kiavustus Sofia Haapala, 
viulu. Ekaluokkalaisten 
koulutielle siunaaminen. 

Radiojumalanpalvelus 
su 3.8. klo 10 kirkossa (ks. 
erill. ilm), kuultavissa suo-
rana Yle1-kanavalta. 
Messu su 10.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tarja 
Pyy, kanttorina Ossi Ka-
java.
Kouluun lähtevien siu-
naus ke 6.8. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi 
Kajava, lastenohjaajat.

Emanuel Granbergin kirk-
komaalausten esittely to 
7.8. klo 17 kirkossa. Tule tu-
tustumaan kirkon suurimpiin 
aarteisiin. Viulumusiikkia. 
Lauluseurat su 10.8. klo 15 
Sylvi Sarian mökillä, os. Val-
kolantie 5. Yksinlaulua esit-
tää Sirpa Huuskonen, puhe 
Tarja Pyy. 
Hartaus ti 12.8. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Tar-
ja Pyy.
Kesäillan musiikkia ti 12.8. 
klo 18 kirkossa, Ossi Kajava, 
urut.
Kuorot: Kamarikuoron har-
joitukset radiojumalanpalve-
lusta varten to 31.7. klo 18 srk-
talon juhlasalissa, pe 1.8. klo 
18 ja la 2.8. klo 16 kirkossa. 
Lapset ja perheet: Kouluun 
lähtevien siunaus ke 6.8. klo 
18 kirkossa, toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttorina 
Ossi Kajava, lastenohjaajat. 
Koortila-piknik su 10.8. klo 
12–15 liittyen MuhosMuk-
su-tapahtumaan. Perheker-
hojen syyskauden aloitus ti 

Partio: 28.7.–31.8. Mark-
ku Korhonen vuosilomalla. 
Ma 11.8. Akeloiden kokous. 
Pe 15.8. Pajose 3./2014 par-
tiojohtajille, partiojohtaja-
oppilaille sekä aikuisille joh-
tajille Partiokämpällä alka-
en klo 18.  Aiheena: Kehit-
tyvä lippukunta sekä syksyn 
toiminnan päivitys. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Nuotioilta 
pe 1.8. klo 19 Johanna ja Esa 
Junttilalla sekä Katja ja Sami 
Tissarilla. Seurat su 3.8. klo 
16 ja 17.30 ry:llä. Seurat su 
10.8. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. Pizzail-
ta pe 15.8. klo 18 ry:llä. Seu-
rat su 17.8. klo 14 Niittypirtin 
palvelutalolla sekä klo 16 ja 
17.30 seurat ry:llä.

Kastettu 
Jamie Carlos Jeremia Hatula, 
Matias Kalle Daniel Kallinen, 
Enni Iida Eveliina Korkala, 
Silja Eerika Kämäräinen, 
Emma Leena Maria Matinlompolo, 
Vili Juhani Mähönen,  
Eevi Katarina Nettamo, 
Aarni Eemil Tyni 
Topias Tauno Pekka Virta

Vihitty
Joni Joonas Kalle Harjuhahto ja 
Minna Johanna Äijälä

Kuollut
Risto Veikko Olavi Jouhten, 45

Messu su 3.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino 
Pieskä ja Kimmo Helo-
maa, kanttorina Hanna 
Korri, avustamassa Ala-
temmeksen jumalanpal-
velusryhmä.
Messu su 10.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa ja Aino Pieskä, 
kanttorina Hanna Korri, 
avustamassa Ketunmaan 
jumalanpalvelusryhmä.

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

Kesäkerhotoimintaa
ma–pe 28.7.–7.8. klo 9–15 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa ja Keskustan seurakuntatalolla.
Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja eikä 
kerhoista peritä osallistumismaksua.
Kerholaisella tulee olla omat eväät mukana, kerhopis-
teissä on jääkaapit ja mikroaaltouuniit ruuan säilyttä-
miseen ja lämmittämiseen.Huoltajan tulee käydä ensim-
mäisellä kerhokerralla tuomassa kerholainen ja täyttä-
mässä henkilötietolomake. Kerhoissa toimitaan lapsi-
lähtöisesti ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. 
Ohjattua toimintaa on päivittäin.

Lisätietoja Saija Kivelältä, p. 040 7790 375 
tai saija.kivela@evl.fi.
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Kaiken kansan kesäilta 
torstaina 31.7. ja 7.8. klo 18–21 Kesäkodilla. 
Tule pelailemaan, saunomaan ja viettämään iltaa 
leppoisassa seurassa. 

Kodalla on mahdollisuus grillailla omia eväitä.

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 
ilmoittautuminen 14.8. mennessä p. 044 7521 226 /  
Ilmonen tai p. 044 7521 220 / kirkkoherranvirasto.
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. 

na Helena Penttilä. Timo Ta-
pani Nissinaho ja Satu Johan-
na Haapakoski. Mika Tapio 
Halttunen ja Miia Marjanne 
Tolonen.
Kuollut: Erkki Kalervo Sulin-
to, 86.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 3.8. klo 16 ry:llä. 

Kempeleen 
seurakunnan 

Yhteisvastuukeräys 
tuotti 15 022 €. 

Lämmin kiitos kaikille 
lahjoittajille ja 
vapaaehtoisille.

Tervetuloa  
viettämään 
ikäihmisten 
leiripäivää! 

Lähtölaukauksena ker-
hosyksylle pidetään 
Koortilassa ke 20.8. 
klo 9.30 alkaen ikäih-
misten leiripäivä. 
Vietetään mukava päivä 
virkistävän ohjelman ja 
maittavan ruuan 
merkeissä! 

Ilmoittautumiset (ja 
ruokavaliot) kirkkoher-
ranvirastoon 
ti 12.8. mennessä,  
p. 08 533 1284. 
Mukaan mahtuu  
45 leiriläistä. 
Osallistumismaksu 5 €. 
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Kesäiset  
perhekahvilat
Keskustan seurakuntatalolla ke klo 9.30–11:  
6.8., 13.8., 20.8. ja ti 26.8.  
Kokkokankaan srk-keskuksessa to klo 9.30–11: 
ke 6.8., 13.8., 20.8. ja ti 26.8.
Kahvilassa voit tavata muita perheitä kahvittelun 
ja leikin lomassa. Ei ilmoittautumista eikä maksua, 
vaan voit osallistua silloin kun perheellesi parhai-
ten sopii. Tervetuloa koko perheellä.

Seurat su 10.8. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pi-
haseurat pe 1.8. klo 19, Hovi-
murrontie 21 Kempele. Seu-
rat su 3.8. klo 13 Murron ru-
koushuoneella. Lähetysseu-
rat su 3.8. klo 18 Temmeksen 
kirkossa. Seurat su 10.8. klo 
16 ry:llä.

Elsi Salo
vaara

koushuoneella ja klo 18 
lähetysseurat Temmeksen 
kirkossa. Su 10.8. klo 16 seu-
rat ry:llä.

Perhevaellus
lauantaina 30.8. Rokualla

Mukaan otetaan linja-autollinen innokkaita vaelta-
jia, joiden pitäisi jaksaa vaeltaa noin 10 km.

Alaikäisillä tulee olla huoltaja tai joku nimetty aikui-
nen mukana. Lähtö klo 9 S-marketilta ja paluu noin 

klo 19. Ilmoittautumiset Salmelle 11.–27.8. 
p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi.

Kastettu
Julius Artturi 
Kivilompolo, 
Teemu Otso Elias 
Sarre, 
Nea Sofia 
Hämeenkorpi

Ikäihmisten leiripäivä  
Temmeksen museolla 

torstaina 14.8. klo 11–15.

Osallistumismaksu 5 € sisältää kyydin, ruoan ja kah-
vin. Kyyditys Tyrnävän seurakuntatalolta klo 10.30. 
Temmesläisten kanssa sovitaan kyyditykset ilmoit-
tautumisten jälkeen. Tule viettämään leppoisaa päi-
vää historiallisessa ympäristössä mukavien ihmisten 
kanssa. Ilmoittautumiset 11.8. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. 08 5640 600.

Kuva on otettu kesän 2013 kerhosta.

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

Vanhemman väen leiripäivä  
Luurinmutkassa 

torstaina 14.8. 

Ohjelmassa mm. ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Lähtö klo 9.30 Keskustan seurakuntakodilta, Tiilitie 1. 
Bussi kiertää Honkasen monitoimitalon ja Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksen kautta. Takaisin Kempe-
leessä klo 16.30 mennessä. 
Ilmoittautumiset Kesäkahvilassa tai Jaanalle p. 040 
7790 368. Mukaan mahtuu 50 ensin ilmoittautunutta.

A r k i s t o  /  Ty t t i  K a n t e l e

Kouluun 
lähtevien 
siunaaminen 
torstaina 7.8. klo 18 
Tyrnävän kirkossa. 
Tilaisuudessa tänä 
syksynä koulunsa aloitta-
vat lapset siunataan 
alttarilla.
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12.8. klo 9.30 Koortilassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 3.8. klo 17 laulutuokio ja 
seurat ry:llä. To 7.8. klo 19 
nuotioilta Airi ja Matti Män-
niköllä. Su 10.8. klo 17 seu-
rat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 8.8. klo 19 nuotioilta 
Varilalla. Su 10.8. klo 17 seu-
rat ry:llä. 

Päiväretki  Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Haapavedelle la 6.9.
Lähtö klo 6.30 Muhoksen srk-talo
        klo 6.50 Tyrnävän srk-talo
        klo 7.15 Kempeleen keskustan srk-talo
        klo 7.40 Limingan srk-talo
           n. klo 9.00 Haapavesi
Paluu klo 20.20 Haapaveden kirkolta 

Ilmoittautumiset  to 28.8. mennessä oman seurakun-
nan lähetyssihteerille tai www.muhoksenseurakunta.fi/
sähköinen asiointi. Retken hinta 35 euroa (mikäli lähti-
jöitä väh. 20 hlöä). Tiedustelut Anja Hämäläinen p. 040 
5629 131. Retki on Limingan rovastikunnan yhteinen.
www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi

Muhoksen kirkon 
380-vuotisjumalanpalvelus 
radiokirkkona su 3.8. klo 10 kirkossa.

Toimittaa pastori Simo Pekka Pekkala 
saarna kirkkoherra Jouni Heikkinen 
kanttorina Ossi Kajava 
urkurina Lauri-Kalle Kallunki 
kamarikuoro ja kamariorkesteri 
soolo Anne Ranta

Ruokailu ja juhla seurakuntatalossa 
juhlaesitelmä yliarkkitehti Antti Pihkala
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Johanna ja 
Mikko 
Iivanainen 
Duo 
konsertoi 
su 10.8. klo 18 
Temmeksen 
kirkossa.
Konsertin 
tarjoaa Oulun 
Osuuspankki.
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• Kiitos Kati Luoman jutusta 
"Rakkaus kasvaa hyvistä aja-
tuksista" (RT 19.6.). Tärkeitä ja 
aina ajankohtaisia ohjeita tuo-
reelle ja kauemminkin aviolii-
tossa olleille pariskunnille. 

Nettipalaute

• Ihmetyttää, miksi seurakun-
talehti haastattelee henkilöä 
(RT 17.7. "Lisuliini on rohkea 
mies"), joka ei kuulu kirkkoon. 

En sinänsä paheksu; avara-

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 

Kirkkoon kuulumaton ei ole seurakuntanuori
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Naispappeus on tuonut jonkin 
verran parannusta saarnoihin.

Sinappia

Ihmiset, autot  
ja maailma

Ihminen kävelee kaupungilla. Toinenkin ihminen kä-
velee kaupungilla ja samoin koko maailma. Ne toi-
set tukkivat kulkuväylän, pitävät liikaa ääntä, eivät 
tervehdi, haisevat, tulevat lähelle, eivät usko tai kes-

kittyvät kummallisiin asioihin. Siunattavaa ja kirotta-
vaa riittää.

Ihminen istuu autoonsa, samoin ne toiset. Auton ko-
koiset pienoismaailmat liikkuvat ja siirtävät ihmisiä eri 
suuntiin. Syntyy pakokaasua, joka tuhoaa elämää.

Autot ajavat samaan suuntaan usealla kaistalla. Toi-
sella puolella samaa tietä ajetaan yhtä monella kaistalla 
vastakkaiseen suuntaan. Tielle ja tieltä pois johtaa ta-
saisin välein liittymäramppeja. Harva ihminen eroaa 
tai liittyy toisten letkaan virheettä tai ylipäätään huo-
maamatta.

Muutama auto ihmisi-
neen ja maailmoineen su-
jahtaa rampilta mutkaisil-
le sivuteille. Letkaan jää-
neet siunaavat ja kiroavat, 
kukin näkemyksensä mu-
kaan. Jonkun mielestä pää-
tieltä poistuminen kohti 
tuntematonta on vaarallis-
ta ja pelottavaa, joku kadehtii, joku innostuu ja lähtee 
perään seuraavasta rampista.

Navigaattori vain suorittaa reitin uudelleenlasken-
nan, kun tuhlaajapoika kaasuttaa pakokaasujen pätsis-
tä uusiin maisemiin.

Päätiellä ruuhka pahenee ja liike pysähtyy. Kukaan 
ei halua olla juuri tässä vaan jossain muualla. Tai toi-
voo, että olisi tässä yksin ja muut jossain muualla. Pa-
kokaasua nousee ilmaan, siunataan ja kirotaan.

Kaksi ihmistä istuu ruuhkassa keskellä auton ko-
koisten pienoismaailmojen merta. Rinnalle ajaa toi-
nen maailma toisine ihmisineen, päättää ampumal-
la kahden ihmisen maanpäällisen elämän ja poistuu 
rampin kautta sivutielle. Jumalan näköpiiristä ei ka-
toa kukaan eikä mikään. Sekä surmatut että surmaa-
jat elävät ikuisesti.

Ruuhka päätiellä jatkuu. 
Siunaammeko vai kiroamme?

RAIJA KURKI

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

Rauhan Tervehdyksen 
(17.7.) kansikuvassa ja 
keskiaukeamalla oli 
nuori mies risti rintaan 

tatuoituna. Hän ei kuulu kirk-
koon. 

Hän sanoi: "En koe, että ih-
misen pitäisi kuulua johonkin 
seurakuntaan.” Ingressissä 
häntä puhutellaan seurakun-
tanuoreksi, joka ei tällä het-
kellä kuulu kirkkoon.

Valitettavan moni ajattelee 
samoin kuin jutun nuorimies: 
Uskon, mutta en tarvitse seu-
rakuntaa. Tässä ajattelussa on 
kuitenkin looginen virhe. 

Ilman seurakuntaa ei olisi 
uskoa. Ilman seurakuntaa ei 

Kiitosruno 
viime lehden 
sinapista 
Elsillä sinappia pursuaa
tuubista hauskasti asiaa,
edessä totinen seurakunta
ei hetkestä edes nähnyt unta.
Tekstikirja lukijaa oottaa
tunne jännitystä tuottaa,
ei auta vaikka Aku-Ankkaa
kuinka hyvin pienille tankkaa.
Tuttua tutumpaa, hetki on tää
kun ensikerrasta selviää
niin tulee siitä tapa tuttu
sitten se on, jo helpompi juttu
Jeremia Jesaja ja moni muu
helpommin silloin ne avautuu.

AIMO MÄKI

Kukaan ei halua 
olla juuri tässä 
vaan jossain 
muualla.

  

kenelläkään olisi ollut tarvetta 
koota pyhien kirjojen kokoel-
maa Raamatuksi. Ilman seura-
kuntaa ei kukaan olisi pitänyt 
evankeliumin sanomaa esillä. 
Ilman seurakuntaa kukaan ei 
olisi huolehtinut kasteista. Il-
man seurakuntaa ei olisi tarjol-
la ehtoollista. Ilman seurakun-
taa kristillinen usko olisi kuol-
lut ensimmäisten opetuslasten 
mukana.

Lisäksi minua ihmetyttää, 
että seurakuntalehti nimittää 
kirkkoon kuulumatonta seu-
rakuntanuoreksi.

PENTTI KORTESLUOMA
pastori, Oulujoen seurakunta

3.7. ilmestyneen RT:n Palaute-osiossa valitettiin rikki-
näisestä kastelukannusta Rantsilan hautausmaalla. Nyt 
kastelukannussa oleva puukapula on teipattu kiinni. 
"Hyvin toimii!" kerrotaan Siikalatvan seurakunnasta.

Kiitos  
palautteesta,  

nyt kelpaa  
kastella!

katseisuus on hyvä asia, mut-
ta kieltämättä sekin ihmetyt-
täisi, jos kokoomuslaiset olisi-
vat kiinnostuneempia vihreit-
ten kuin omiensa kuulumisis-
ta. Seurakuntalaisena luen seu-
rakuntalehdestä mieluummin 
"omieni" rauhan tervehdyksiä.

Toinen, jo pitempään mieti-
tyttänyt asia: Olisiko mahdol-
lista  uutisoida enemmän leh-
tenne nimen näkökulmasta? 

Esimerkiksi (toisinaan tur-
ha) kriittisyys joskus joitain 

uskonlahkoja kohtaan välit-
tää ihmisille kaikkea muuta 
kuin rauhan terveisiä.

Sanomalla on väliä

Toimitus vastaa: Kiitos pa-
lautteestasi. Pyrimme saa-
maan lehtemme sivuille eri-
laisia näkemyksiä ja henkilöi-
tä. Meille voi vinkata haasta-
teltavia, yhteystiedot alla ole-
vassa laatikossa! 


