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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Tahallinen henkisen tai ruumiillisen kärsimyksen aihe-

uttaminen toiselle on kidutusta, kirjoittaa psykiatri-

an erikoislääkäri Juha Lehti (HS 11.8.) ja jatkaa: suo-

malaisissa peruskouluissa kidutetaan tuhansia lapsia heidän 

täyttäessään oppivelvollisuuttaan. 

Monella suulla on vaadittu, että koulukiusaamiseen 

pitää puuttua jämäkästi. Tosiasiassa kiusaamisen vastaiset 

toimet jäävät monissa kouluissa heppoisiksi. Kiusaamista ei 

aina edes tunnisteta.

Lehti arvostelee tapaa, jolla koulukiusaamiseen Suo-

messa puututaan. Hänen mukaansa ongelman ratkominen 

sopuisasti neuvotellen, kenenkään mieltä pahoittamatta, 

kenenkään puolelle asettumatta, ei toimi: ”Kun lapsi kokee 

jotakin, joka vastaa kidutusta ja hänen mielenterveyten-

sä on uhattuna vuosikymmeniksi eteenpäin, siitä nimen-

omaan pitää tehdä iso numero”.

Kiusatut voivat kärsiä monenlaisista henkisen hyvin-

voinnin ja mielialan ongelmista. Yksin jättäminen, ilkeät 

puheet, naureskelu, vähättely, uhkailu, käsiksi käyminen – 

ja yhtä lailla nettikiusaaminen – aiheuttavat muun muassa 

masentuneisuutta, itsetuhoisia ajatuksia sekä itsetunnon 

alenemista. Kiusatuilla voi ilmetä myös muun muassa nuk-

kumisvaikeuksia, syömishäiriöitä ja psykosomaattisia stres-

sioireita. Myös koulumotivaatio heikkenee.

Tuoreen brittitutkimuksen mukaan koulukiusaamisella 

voi olla jopa läpi elämän näkyviä seurauksia.

Tutkimus seurasi isoa joukkoa 7-vuotiaita aikuisiksi saak-

ka. Lapsuuden kiusaamiskokemukset vaikuttivat vielä 50 

vuoden iässäkin muun muassa sosiaalisiin suhteisiin, sosioe-

konomiseen asemaan ja kykyyn käsitellä tietoa.

Pahasti rytättyä itsetuntoa, henkisen hyvinvoinnin arpia 

ei hetkessä paranneta.

Koulukiusaamisen vähentäminen on vakava haaste, 

johon on koulun ja kotien on syytä tänäkin syksynä yhteis-

työssä tarttua.

Muut mediat
KUN NÄEN FACEBOOKISSA vaaleanpu-
naisia synnytyslaitoskuvia, mieleni on 
usein tehnyt kommentoida, että odota 
vaan, kohta näet mitä se on.

En tee sitä, koska se ei ole totta. Kaik-
kein tärkeimmät asiat ovat selittämättö-
miä, kuten kuolema, rakastuminen ja lap-
sien hankkiminen, lisääntyminen ylipää-
tään. Ne karkaavat miksi-kysymystä. Nii-
hin voi vastata vain hiljaisella nyökkäyk-
sellä, katseella, sanattomuudella.

Kirjailija ja lakimies Jarkko Tontti
Helsingin Sanomat 6.8.2014 

OLISI HELPPOA JA IHANAA kuljeskella si-
leitä teitä ja löytää vain virvoittavia läh-
teitä. Olla varma kaikesta. On niin vaikea 
kohdata sisimmässämme olevat totuus: 
elämä on välillä kuvottavan vaikeaa ja ki-
peää. Haluamme paeta kukin minnekin. 
Joku pakenee työntekoon, toinen harras-
tukseen. Joku on mielellään auttaja mut-
tei näe omaa vajavuuttaan, ei uskalla kul-
kea omaa kapeaa tietään.

Kappalainen Tuija Filppula
Esse 7.8.2014

ANKEUTTAJISTA ON vaikeaa pitää. Hei-
dän negatiivisuutensa menee aluksi olan-
kohautuksella, mutta sitten tulee se kohta, 
kun tekisi mieli ottaa ankeuttajan harteis-
ta kiinni ja ravistella.

Tekisi mieli puristaa pihalle kaikki se 
kielteisyys, pakottaa ankeuttaja näkemään 
itsensä ulkopuolisen silmin. Kurjinta an-
keuttajissa on se, että oikeasti he tekevät 
eniten hallaa itselleen. Elämä voisi olla 
mukavampaakin.

Toimittaja Ira Blomberg-Kantsila
Keskisuomalainen 5.8.2014

KIERSIN MELKEIN koko läntisen Euroo-
pan, kuljin Irlannin halki bussilla, vietin 
kuukauden Thaimaassa, vuokrasin talon  
Kroatiasta ja niin edelleen. Riekuin baa-
reissa aamuneljään, kävin nukkumassa pa-
ri tuntia kaverin sohvalla ja heräsin seitse-
mältä siivoamaan hotelleja.

Poliitikot eivät tykkää yhtään, että sanon 
näin, mutta olen joka päivä kiitollinen sii-
tä, että en mennyt suoraan lukiosta jatko-
opiskelemaan. 

Eeva Kolu
Lily-blogisivusto 2.7.2014

 

Eihän  
tuhrita toivoa

Mitä happi on keuhkoille, si-
tä toivo on elämän tarkoi-
tukselle. (Emil Brunner)

Toivoa miettiessäni en 
pääse eroon kolmikosta usko, toivo ja 
rakkaus – elintärkeitä kaikki. Kristin-
uskon mukaan niillä on Jumalassa sa-
ma perimmäinen lähde. Rakkauden 
sanotaan olevan suurin, mutta olisi-
ko toivo tahriintumattomin? 

Uskolla on peloteltu ja jaoteltu, 
rakkauskin on sotkettu moneen – ty-
ritty on. 

Mutta toivo! Kuka voi tahrata toi-
von ja tehdä uskottavasti typeryyksiä 
sen nimissä? 

Perustoivo syntyy siitä kokemuk-
sesta, että on olemassa muillekin kuin 
vain itselleen. Olemisella 
on tarkoitus. 

Käytännön toivo syn-
tyy kokemuksesta, että 
voi vaikuttaa elämään-
sä, tekemiselläni on tar-
koitus. 

Toivon löytäminen, 
ylläpitäminen ja jaka-
minen voisi olla elämän 
tarkoitus.

Nopeasti muuttuvas-
sa maailmassa jokaisen 
pitää opiskella. Ajokortit pitäisi olla 
suoritettuna niin autolla ajamisesta 
kuin veden keittämisen hygieniakäy-
tännöistä. 

Mutta edelleen aidon opiskelijan 
asemassa olkoon se, jolla ei vielä ole 
ammatillista loppututkintoa. 

Opiskelu on tunnetusti elämää 
varten. Vaikka se on itsessään kivaa 
aikaa, päämääränä on kehittymi-
nen ja työllistyminen kiinnostaval-
la ja riittävän toimeentulon antaval-
la alalla. 

Meidän muiden yhteinen tehtä-
vämme on mahdollistaa tämä.

Viimekädessä opiskelijan toivo on 
aivan samoissa asioissa kuin kenen 
tahansa: olemisen ja tekemisen tar-
koituksellisuudessa. 

Riittävä onnistumi-
nen opiskeluissa – ja sen 
oheiselämässä – ylläpitää 
ja vahvistaa toivoa. 

Mutta jokainen tietää, 
että toivo voi myös hor-
jua. Välillä elämän hal-
litsemattomuus näyttää 
voimansa. 

Kaikkien elämä ei ase-
tu siistiin järjestykseen, ja 
se aiheuttaa toisissa huol-
ta ja päivittelyäkin: ”En-

nen oli kaikki paremmin! 
Tällainen on nuorille kuin potku 

palleaan. Kaikki on menetetty toivoa 
myöten, jos ei uskota, että vielä kan-
nattaa rakastaa. Huolehtia saa, mut-
ta sitä seuratkoot teot. Tämän päivän 
opiskelijatkin löytävät oman hyvän 
tapansa elää. 

Edellä kulkevien luottamuksella 
on suuri merkitys. Eihän tyritä toi-
von kanssa, eihän!

JENNI SILJANDER
vs. oppilaitospastori
Oulun seurakunnat

Kaikkien elämä 
ei asetu siistiin 
järjestykseen, 
ja se aiheuttaa 
toisissa 
huolta ja 
päivittelyäkin. 

MINNA  KOLISTAJA 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Onko järkeä lähteä 
avustustyöntekijäksi 
maahan, jossa väkivalta ja 
sairaudet uhkaavat omaa 
henkeä? 
On, sanovat lähtijät.

– Ei pelota. 
Näin vas-

taa Utajär-
veltä kotoi-
sin oleva Jo-
hanna Ter-
vo kysymyk-
seen, pelot-
taako häntä 
työskentely 
sotaa käyvässä Israelissa. Kirkon 
Ulkomaanavun avustustyönteki-
jä matkusti viime viikolla Jerusa-
lemiin järjestelemään humani-
taarista apua Gazaan.

Johanna Tervo ei halua ajatella 
pelkäämistä.

– Pelkäämisen sijaan on tär-
keämpää kanavoida energia toi-
mimiseen. Olen varovainen ja 
teen paljon asioita turvallisuute-
ni hyväksi. 

Gaza on liian 
vaarallinen juuri nyt
Johanna Tervo painottaa, ettei 
Ulkomaanavussa oteta niin suu-
ria riskejä, että järjestön edusta-

Noin 50 maassa työskennellyt kempeleläislääkäri:

”Oma haavoittuvaisuus  
  on ymmärrettävä”

jia työskentelisi tämänhetkisessä 
Gazassa. 

– Pommitusten aikana ei voi 
tehdä työtä. Ihmisten energia me-
nee suojan etsimiseen ja siellä ole-
miseen. Työskentelystä ei olisi mi-
tään hyötyä kenellekään.  

– Odotan mieluimmin lähis-
töllä turvallisessa paikassa ja jär-
jestän apua valmiiksi. Tulitau-
on aikana avustustarvikkeita voi 
jakaa ja avustettavat voivat niitä 
turvallisesti noutaa. 

Tervo korostaa, että jokainen 
paikka, jossa he työskentelevät, 
pitää harkita erikseen. 

Kirkon Ulkomaanavulla on 
parhaillaan työntekijöitä Liberi-
assa ja Sierra Leonessa. Molem-
missa maissa ebola-virus aiheut-
taa epävarmuutta.

Kualaisia on myös Etelä-Su-
danissa ja Keski-Afrikan tasaval-
lassa, joissa aseelliset taistelut voi-
vat syttyä mikä hetki tahansa. 

– Hekin toimivat siten, että 
pyrkivät hallitsemaan riskit, Ter-
vo toteaa työtovereistaan.

Jumalan antoi järjen
arviointia varten
Suomen 
helluntai-
seurakun-
tien lähe-
tys- ja ke-
hitysyhteis-
työjärjestö 
Fida Inter-
nationalin 
lähetyslää-
käri Jukka 
Harjula on lähtenyt 1970-luvul-
ta saakka lähetystyöhön lukuisiin 
sekasortoisiin paikkoihin. 

Ensimmäinen työrupeama hä-
nellä ja hänen perheellään oli Ke-
niassa, jossa heimosodat pakot-
tivat Harjulat välillä pyssyjä pa-
koon vaatevarastoon.

Kempeleessä työterveyslääkä-
rinä työskentelevän Jukka Harju-
lan mukaan vaarallisiin paikkoi-
hin lähtevän on hyväksyttävä ja 
ymmärrettävä oma haavoittuvai-
suus: kuolema on vaihtoehto vä-
kivaltaisuuksien tai vaikeiden sai-

rauksien keskellä.
– Jos kuoleman mahdollisuus 

ei ole itselle selvillä, lähtemisensä 
kannattaa kyseenalaistaa.

Harjula myöntää ottaneensa 
suuria riskejä joissakin tehtävis-
sään.

Hän painottaa kuitenkin, ettei 
hengellisyyden nimissä pidä teh-
dä yltiöpäisyyksiä. 

– Lähetystyöhön lähtevän on 
mietittävä rehellisesti, ajaako läh-
temiseen Jumalan kutsu, vai sit-
tenkin halu olla sankari tai jopa 
marttyyri. 

Pyyteettömyys ei aina ohjaa 
lähtijää, hän sanoo rehellisesti.

”Jospa Jumalaa
ei olekaan?”
Jukka Harjula on tehnyt työtä eri 
puolilla maailmaa yksin, mut-
ta etupäässä yhdessä puolisonsa 
kanssa. 

Hänen lapsensa olivat al-
le 5-vuotiaita, kun perhe muut-
ti seitsemäksi vuodeksi Keniaan. 

Vaikeiden olosuhteiden keskel-

lä suomalaislääkärille tuli mie-
leen epäilys, onko hänen työssään 
kaukana kotoa mitään järkeä.

”Jospa mitään Jumalaa ei ole-
kaan. Niin, jospa toisiaan ei ole 
Jumalaa. Silloin minä olen tuo-
nut vaimoni ja pienet tyttöni 
näihin järkyttäviin olosuhtei-
siin ilman mitään todellista syy-
tä”. Näin Harjula pohtii hänestä 
kirjoitetussa kirjassa Elämä kuin 
palapeli.

Kiitollisuus Jumalaa kohtaan 
vie Harjulan kuitenkin aina uu-
siin paikkoihin. 

Epäilys ei ole jäänyt viimeisek-
si sanaksi.  

Tällä viikolla lähetyslääkäri on 
lähdössä Kongoon.

Harjulan mielestä viime kä-
dessä vaarallisin paikka on työs-
kennellä sivussa Jumalan ohjauk-
sesta.

TEKSTIT:
RIITTA HIRVONEN

Kirkon Ulkomaanavun kumppani Norwegian Church Aid työskentelee gazalaisessa sairaalassa, jonne on viime aikoina tuotu erityisesti pommituksissa haavoittuneita lapsia. 
Rakennus on ollut vaarassa tuhoutua, sillä lähin pommi osui vain noin 15 metrin päähän sairaalasta. 

AC T- A l l i a n ce

Kiusaamisen jäljet seuraavat jopa aikuisuuteen
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Ministerillä 
huoli juutalais-
vastaisuudesta
Sisäasiainministeri Päivi Rä-
sänen (kd.) on huolissaan Ga-
zan konfliktin synnyttämän 
juutalaisvastaisuuden leviä-
misestä Euroopassa. 

Räsäsen mukaan antisemi-
tismi eli juutalaisvastaisuus on 
kaikin puolin tuomittava il-
miö. Jokaisen sivistyneen yh-
teiskunnan tehtävä on suojella 
kaikkia jäseniään riippumatta 
heidän uskonnostaan tai etni-
sestä taustasta.

Räsänen muistuttaa blo-
gissaan, etteivät Euroopassa ja 
Suomessa asuvat juutalaiset ole 
Lähi-idän konflikti osapuolia.

– Olisi toivottavaa, et-
tä kaikki pyrkisivät tarkaste-
lemaan tilannetta mahdolli-
simman totuudenmukaisesti 
ja tasapuolisesti. Tässä suuri 
vastuu on myös tiedotusväli-
neillä, Räsänen kirjoittaa.

Ykseyteen 
lääkkeitä
Suomen luterilaisen kirkon 
piispojen teesit kristittyjen 
yhteydestä julkistetaan Kirk-
kohallituksen uusissa tiloissa 
(Eteläranta 8,) keskiviikkona 
27. elokuuta. 

Tilaisuudessa kannanot-
toa esittelevät arkkipiispa Ka-
ri Mäkinen ja Espoon piispa 
Tapio Luoma. Kommentoijina 
ovat toimittaja Heli Karhumä-
ki ja professori Risto Saarinen.

Teesien taustalla on vuon-
na 2011 kirkolliskokouksessa 
esillä ollut edustaja-aloite, jos-
sa toivottiin, että kirkkohalli-
tus perustaisi ”työryhmän, jo-
hon kutsutaan erilaisia näke-
myksiä ja erilaisia perinteitä 
edustavia kirkon jäseniä kes-
kustelemaan, toimimaan ja 
rukoilemaan, jotta ykseys kir-
kossamme voisi toteutua mo-
niäänisyyden keskellä”.

Rumin kirkko 
haussa jälleen
Helsingin Sanomat etsii par-
haillaan Suomen ruminta 
kirkkoa. Kotimaa teki saman 
kyselyn viisi vuotta sitten, ja 
silloin ykkössijan vei Järven-
pään kirkko. Kakkosena mitte-
lössä oli Kuopion Alavan kirk-
ko ja kolmantena Tampereen 
Kalevan kirkko.

Voittajakolmikkoa yhdisti 
betoni ja 1960-luku.

SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa

P A L L O

L L
A

taanoton. Hallitsija ei yrittänyt-
kään kumota käsityksiä jumalal-
lisuudestaan.

Vuonna 1973 nälänhätä tap-
poi 200 000 etiopialaista. Vuotta 
myöhemmin keisari syrjäytettiin 
sotilasvallankaappauksessa. Hai-
le Selassie kuoli vangittuna ja sai-
raana vuonna 1975.

Rastafarit ovat yrittäneet mo-
nella tavalla selittää messiaansa 
kuolemaa. Kuolemaa on pidetty 
valheenakin. 

PEKKA HELIN
Lähde: BBC

Rastafariuskonnosta tu-
lee ensimmäisenä mieleen 
reggaelaulaja Bob Marley. 
Karismaattinen tähti ei ole 

kuitenkaan jamaikalaisen kultin 
ydin. Keskushahmo on Ras Tafa-
ri, joka tunnetaan myös Etiopian 
viimeisenä keisarina Haile Selas-
siena. Ras Tafari on hänen alku-
peräinen nimensä. 

Rastoille keisari on Jumalan 
inkarnaatio, Messias. 

Ras Tafari oli keisari Menelik 
III:n neuvonantajan poika. Pojan 
älykkyys teki vaikutuksen keisa-
riin, mikä siloitti nuoren hallitsi-
jan tietä valtaan.

Etiopia sijaitsee tuhansien ki-
lometrien Jamaikasta. Köyhät ja-
maikalaiset uskoivat, että keisa-
rin kruunajaiset vuonna 1930 oli-
vat profetioiden täyttymys: keisa-
ri oli Ilmestyskirjan Kuningasten 
Kuningas.

Kuka oli Ras Tafari?
että kun musta 
kuningas kruu-
nataan Afrikas-
sa, vapautuksen 
aika on lähellä. 

Garveyn pro-
fetia oli epäselvä. 
Luultavasti puhe mustasta kunin-
kaasta oli ainoastaan symbolista. 
Moni otti sen tosissaan.

Garvey  taisteli poliittisen ja 
sosiaalisen muutoksen puoles-
ta Jamaikalla. Maa oli ollut mer-
kittävä orjakaupan keskus, mutta 
orjuuden lakkauttamisen jälkeen 
olot eivät juuri parantuneet. Mus-
tien asema oli yhä kurja.

Haile Selassieta luonnehditaan 
diktaattoriksi. Hän laati maalle 
perustuslain, joka rajoitti parla-
mentin valtaa. Lain mukaan hal-
litsijan persoona oli pyhä.

Keisari vieraili vuonna 1966 
Jamaikalla ja sai innostuneen vas-

Kuningasten Kuningas johdat-
taisi kannattajansa Karibian me-
reltä Etiopiaan, jossa heidän esi-
isänsä aikoinaan olivat lähteneet.

Jumalaksi Haile Selassien 
muovasi jamaikalainen Marcus 
Garvey, joka profetiassaan väitti, 

Edellisissä seurakuntavaa-
leissa vuonna 2010 äänes-
tämään pääsivät kaikki yli 
16-vuotiaat seurakunta-

laiset. 
Vaalien teemana oli Ensim-

mäinen kerta ja mainonnassa 
painotettiin nuorten tavoitta-
mista. Tämän syksyn vaaleissa 
mikään ikäryhmä ei ole erikois-
asemassa, mutta nuoria halua-
vat ehdokaslistoille kaikki. Niin 
myös oululainen kirkkovaltuu-
tettu Henri Kylén.

– Tavoitteeni on, että saisim-
me pohjoiseen nuoria valtuutet-
tuja, joista yksi ottaisi paikkani 
Navissa, naurahtaa Kylén. 

Hän on kahdeksatta vuot-
ta toinen Oulun hiippakunnan 
kahdesta edustajasta valtakun-
nallisessa Nuorten aikuisten vai-
kuttamisryhmässä eli Navissa. 

Noiden vuosien aikana ete-
läisen Suomen edustajat Navis-
sa ovat nuorentuneet. Pohjoisen 
osalta näin ei ole tapahtunut. 

Hyppy  
tuntemattomaan
Kylénin tehtäviin kuuluu kiertää 
esittelemässä seurakunnan luot-
tamushenkilönä toimimista. 

Koulutuksia ei järjestetä vain 
nuorille. Varsinkin vaaleja edel-
tävän vuoden aikana Kylén on 
yhdessä Seurakuntaopiston kou-
luttajan Tytti Pietilän kanssa 
käynyt kertomassa, kuinka saa-
da nuoria ehdokkaiksi ja kuinka 
ottaa heidät vastaan seurakun-
nan päättäjinä. Kohderyhmänä 
ovat olleet seurakuntien luotta-
mushenkilöt ja vaaleista vastaa-
vat työntekijät. 

– Siinä on eroa, ajatellaanko, 
että kiva kun tulit meille kiintiö-
nuoreksi vai annetaanko nuorel-
le todella mahdollisuus. 

Luottamushenkilöksi hakeu-
tuminen on aina hyppy tunte-
mattomaan, iästä piittaamatta. 

Kylén toivoo, että rohkeita 
nuoria kuitenkin riittäisi. Kaik-
kea ei tarvitse tietää ja osata alus-
sa, mutta intoa perehtyä asioihin 
pitää löytyä.

Suu auki  
heti kun on sanottavaa
Henri Kylén aloitti seurakun-
nan luottamushenkilönä Hauki-
putaan seurakunnassa. Nykyisin 
hän on yksi Oulun seurakuntayh-
tymän yhteisen kirkkovaltuuston 
jäsenistä.

– Koulutuksissa olen kertonut 
rehellisesti, että puhuin itse ai-
kanaan vasta kauden viimeisessä 
kokouksessa. Sitä ennen minul-
la ei ollut yksinkertaisesti mitään 
sanottavaa. 

Asia muuttui, kun esityslistal-
le tuli asia, joka oli hänelle tuttu. 
Isonniemen leirikeskukseen ol-
tiin rakentamassa kotakirkkoa, 
ja isosena leirikeskuksessa toimi-
neella nuorella päättäjällä oli nä-
kemys, millainen sen pitäisi olla 
ja mihin tarkoitukseen sitä voitai-
siin käyttää.

– Silloin avasin suuni, enkä ole 

sen jälkeen hiljentynyt. 

Luottamus kasvaa  
onnistumisten myötä
Nuoren päättäjän on saatava luo-
tua luottamus omaan itseen ja 
ryhmään.

– Parikymppiselle uudelle val-
tuutetulle luottamuksen saami-
nen on haastavampaa kuin neli-

Nuorten on otettava tilansa kirkosta

kymppiselle, Kylén pohtii. 
Hän kertoo olevansa kiitolli-

nen Haukiputaan seurakunnan 
aiemmille valtuustoille nuorena 
valtuutettuna saamastaan tuesta. 

– Kun nuorena valtuutettuna 
saa läpi jonkin pienen asian, sitä 
alkaa luottaa itseensä ja samalla 
porukkakin alkaa luottaa sinuun. 

– Kun kokonaiskäsitys syntyy, 

Seurakuntavaaleissa 
äänestämään 
pääsevät kaikki yli 
16-vuotiaat, jotka 
ovat 15.8. jonkin 
ev.lut seurakunnan 
jäseniä. Vielä on siis 
päivä aikaa liittyä 
kirkkoon!

sitä alkaa miettiä seurakunnan 
toiminnan kehittämistä eri nä-
kökulmista.

Henri Kylénin mukaan seura-
kuntien päätöksentekijöissä on 
”hirveä aukko”. 

– Meiltä käytännössä puuttuu 
alle 35-vuotiaiden joukko. Jokai-
nen katsoo asioita pitkälti omas-
ta elämäntilanteestaan käsin, ja 
siksi olisi tärkeä saada mukaan 
eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteis-
sa olevia. 

Tärkeintä  
on äänestää
Vaikka tämänkertaisten vaalien 
mainonnassa ei erityisesti huo-
mioida nuoria äänestäjiä, heitä 
on kannustettava äänestämään 
nuoresta pitäen. Tehtävä kuu-
luu niin perheille, oppilaitoksil-
le kuin seurakunnillekin. 

– On omaan saappaaseen pis-
simistä, jos pelkää nuorten val-
lankumousta. Pahinta on pysäh-

Rauhan Tervehdyksen tilaa-
jaseurakunnissa on vuosi-
en ajan ollut pääsääntöisesti 

kolmenlaisia ehdokaslistoja: puo-
lueiden, kirkon aktiivijäsenten ja 
herätysliikkeiden. 

Esimerkiksi Oulussa on ol-
lut vanhoillislestadiolaisten lista 
Kristillisten perusarvojen puo-
lesta, herätysliike- ja lähetysak-
tiivien Toimivat seurakuntalai-
set, keskustan ja kokoomuksen 
listat, sekä eri puolue- ja järjes-
tötaustoista tulevien yhteislista 
Elävä seurakunta – lähellä ihmis-
tä (Esli).  

Seurakuntavaalien ehdokkuu-
desta kiinnostuneet saavat tietoa 

Saadaanko Ouluun uusia ehdokaslistoja?
jo perustetuista ryhmistä omas-
ta seurakunnastaan. Oulun osal-
ta lisätietoja löytyy osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/seu-
rakuntavaalit.

Keskusta ja kokoomus  
yhteiselle listalle
Pientä uudistusta listoihin Oulun 
osalta on jo tulossa, sillä keskusta 
ja kokoomus asettavat vaaleihin 
yhteislistan nimeltä Katse. Nykyi-
sessä valtuustossa on 11 keskus-
tan ja kokoomuksen edustajaa.

Aivan uusista listoista ei tois-
taiseksi ole tietoa.

– Olisi piristysruiske, jos vaa-
leihin saataisiin joku tai joitakin 

uusia ehdokaslistoja, Henri Kylén 
toteaa.

Hän ei kauhistele ajatusta, et-
tä ehdokaslista eläisi vain yhden 
vaalikauden.

Edellisissä vaaleissa seksuaa-
lista tasa-arvoa ajavalla Tulkaa 
kaikki -liikkeellä oli ehdokaslis-
toja esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dun seurakunnissa. Ouluun sel-
laista ei kuitenkaan perustettu. 

– Tulkaa kaikki -liikkeen lis-
ta tuskin keräisi täällä tarpeeksi 
ääniä ehdokkaiden läpimenoon.

Ehdokaslista voisi kuitenkin 
muodostua jonkin tietyn tee-
man, päämäärän tai vaikka pai-
kallisuuden ympärille. 

Oulun yhteisen kirkkoneuvos-
ton puheenjohtajan, Kiimingin 
kirkkoherra Pauli Niemelän mu-
kaan olisi mielenkiintoista nähdä 
yhteiseen kirkkovaltuustoon pyr-
kivissä vaikkapa kiiminkiläisten 
ehdokkaiden yhteinen lista.  

– Kirkon organisaation muut-
tuessa voidaan mennä enemmän 
tähän suuntaan, hän pohtii.

Niemelän mukaan Oulussa 
haetaan laajenemisen myötä uut-
ta kulttuuria ja uusia kombinaa-
tioita. 

– On mielenkiintoista näh-
dä, voisiko oma seurakunta olla 
puoluetaustaa tai herätysliikettä 
isompi tekijä.

tymisen tila.  Nuoria ja sitä kaut-
ta tulevaa muutosta ei pidä pelätä. 

Yhteiskunta on Kylénin mie-
lestä menossa yhä enemmän mi-
nä-ajattelun suuntaan, eikä enää 
muisteta, että äänestäminen on 
velvollisuus. 

– Yhteiskuntakasvatuksen 
kannalta on tärkeää auttaa nuo-
ria äänestämään. Se, että kerro-
taan miten ja missä voi äänes-
tää ja kuinka päätökset näkyvät 
ja vaikuttavat omassa elämässä. 
Faktoja pöytään, hän painottaa.

Monelle rimaa nostaa ajatus, 
äänestääkö ”oikeaa” ehdokasta. 

– Jos huomaat kahden vuoden 
päästä, että se äänestämäsi tyyppi 
oli ihan väärä, ei se kaada kenen-
kään elämää. 

– Eihän se aina niin ole, että sil-
lä äänellä menee läpi huono tyyp-
pi. Se voi olla hyväkin tyyppi. 

ELSI SALOVAARA

R a i j a  Ku r k i

!

Keisari Haile Selassie eli Ras Tafari.

Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen on tehty 11 vali-
tusta Oulun seurakuntayh-
tymän päätöksestä lopettaa 

hautojen ainaishoidot. 
Seurakuntayhtymä päätti ke-

väällä lakkauttaa suurimman 
osan sopimuksista vuoden 2015 
alusta. Tämä johtuu siitä, et-
tä näiden hautojen hoitamiseksi 
maksettu pääoma korkoineen on 
loppunut. 

Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keuteen tehdyt valitukset ja Kor-
keimman hallinto-oikeuden en-
nakkopäätös viime huhtikuulta 
tuovat kuitenkin mutkia matkaan.

KHO TEKI PÄÄTÖKSEN yksityis-
henkilön valituksesta, joka koski 
Tampereen seurakuntayhtymän 
ainaishoidon lopettamista omai-
sen haudalla.

Hautojen ainaishoito oikeuteen Oulussa
Päätöksen mukaan seurakunta 

ei voi lopettaa sopimusta ellei voi-
da todeta juuri tiettyyn hautaan 
kohdistuneiden maksujen loppu-
neen. Pääoman ovat maksaneet ai-
kanaan omaiset könttäsummana. 
Sen korkotuotolla on ollut tarkoi-
tus maksaa haudan hoito. 

Tampereen seurakuntayhtymä 
ei KHO:n mukaan ollut osoitta-
nut, että pääoma ja sen tuotto olisi 
tosiasiassa käytetty kokonaan lop-
puun. Laskelmissa ei muun muas-
sa otettu huomioon varojen kir-
janpitoarvon ja käyvän arvon ero-
tusta.

Oulun seurakuntayhtymäs-
sä maksulaskelmat on tehty eri 
lailla. Kun Tampereella laskel-
mat tehtiin hautojen osalta könt-
tänä, Oulussa laskelmat tehtiin 
yhtymäjohtaja Ilpo Kähkösen 
mukaan aina tietylle yksittäisel-

le haudalle.  Kähkönen uskoo, et-
tä Oulun laskutapa on yhtymälle 
eduksi oikeudenkäynnissä. 

 Kähkönen tähdentää, että seu-
rakuntayhtymän aikeena on lo-
pettaa vain hoidot. Ainaishauta-
paikan hallinta sen sijaan säilyy 
pysyvästi.

YHTYMÄJOHTAJA muistuttaa, et-
tä rahan arvo on muuttunut. Ai-
kaisemmat isolta tuntuvat sum-
mat ovat nykyrahassa aika pie-
niä. 1950–1960-lukujen taittees-
sa korkeimmat hoitomaksut oli-
vat 50 000–90 000 markkaa. 

Vuoden 1963 rahauudistuk-
sessa summat vastasivat 500–900 
markkaa.

Kähkösen mukaan hautamak-
suilla ei saa tehdä riskisijoituksia. 
Ne on sijoitettava turvallisesti, 
jolloin niiden tuotto on pienem-

pi kuin rohkeammassa sijoitta-
misessa.

– Viimeisten vuosien tuotto on 
ollut varsin olematonta, Kähkö-
nen sanoo. Hän huomauttaa, että 
kirkollisverotuloja ei saa käyttää 
yksittäisten henkilöiden hautojen 
hoitoon vaan ainoastaan hautaus-
maiden yleishoitoon. Muuten yk-
sityishenkilöt asetettaisiin eriar-
voiseen asemaan

Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keuteen tehdyt valitukset rat-
kaistaneen hallinto-oikeussih-
teeri Kaarina Kemppaisen mu-
kaan yhtenä päätöksenä. Kemp-
painen arvelee, että oikeus antaa 
päätöksensä ensi vuonna. Tavalli-
sesti käsittelyaika tällaisissa tapa-
uksissa on 9–12 kuukautta.

Tampereen seurakuntayhty-
män hautaustoimen päällikkö 
Jyrki  Lehtonen toteaa sähköpos-

tihaastattelussa, että varojen lop-
puminen tietyn haudan osalta on 
vaikea todentaa. 

Kysymykseen onko KHO:n 
päätös kohtuullinen, Lehtonen 
vastaa näin:

– Tampereen hautainhoitora-
hasto on tällä hetkellä tasapai-
nossa, mutta tulevaisuudessa uu-
det hoitojen ottajat joutunevat 
kustantamaan myös ainaishoi-
toja. Tampereen hautausmaiden 
ainaishoitosopimuksista suurin 
osa on haudoilla, joilla ei enää 
käy omaisia. 

– Päätös vaikuttaa varmaan-
kin usean heikommassa talousti-
lanteen olevan seurakunnan ase-
maan, mikäli jatkossa muualla-
kaan ei voida purkaa ainaishoito-
sopimuksia, Lehtonen pohtii.

PEKKA HELIN

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Henri Kylén ei ole vielä varma, 
asettuuko hän ehdolle syksyn 
vaaleissa. Hän toivoo kuitenkin 
näkevänsä paljon nuoria 
aikuisia ehdokkaina.

W ik i p e d ia
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Tarinoita tavarasta
Tavara ei tuo onnellisuutta, tietää opiskelijanuori. Kuoleva 

haluaa rauhan myös tavarasta, saattohoidon ammattilainen 
kertoo. Afrikan ja Suomen väliä kulkeva soittajamies ei luovu 

instrumenteistaan. Kaaos järjestyy, rohkaisee ammattijärjestäjä.

TEKSTIT JA KUVAT: RIITTA HIRVONEN

Yli-iiläisen lukiolaisen 
Saara Tuomisen ensim-
mäinen oma koti ei pur-
sua tavaroista. 

Kesällä hankitun yksiön kes-
kipiste on tietokone, joka muut-
ti lapsuuden kodista Saaran mu-
kana Oulun Puolivälikankaalle.

– Pöydän sain kummilta, soh-
van ostimme ja sängyn hankin 
netin kautta, itsenäistä elämää 
aloittava 16-vuotias selvittää.

– Tietokoneen kokosin it-
se, hän lisää tärkeän seikan hy-
myillen.

Saara Tuominen kulki vuoden 

ajan lähes päivittäin Yli-Iistä Ou-
lun Lyseon lukiossa. Päivittäiset 
matkat oli välillä vaikea järjes-
tää, ja perhe päätyi nuorimmai-
sen poismuuttoon lapsuuden ko-
dista.

SAARA EI HALUNNUT tuoda ko-
toaan kaikkea mahdollista. Ylen-
määräinen tavara ahdistaa häntä.

– Yritän pitää tavaran määrän 
pienenä. Voin paremmin, kun 
pystyn säilyttämään järjestyk-
sen. Tavarasta ei saa oikeaa on-
nellista oloa. Esineen paras omi-
naisuus on toimivuus.

– Minulle oli tärkeää huoleh-
tia, että muuttokuormassa kul-
kivat lahjaksi saadut petivaatteet 
ja ystävän antama lempimukini. 
Kotona kaikki tiesivät, että se on 
minun mukini. Muut eivät juo-
neet siitä, Saara kertoilee.

Ristiäislahjaksi saatu pupupeh-
molelu on – ilman muuta – muut-
tamassa myös ”Puokkarille”.

Lukiolaisella on edessään tu-
paantuliaiset. Lahjavinkit ovat 
ytimekkäät: lisää muumimukeja, 
ettei tarvitse tiskata liian usein.

Mukava olo vähän keskellä

Saattohoidossa olevalle tava-
roilla ei ole enää merkitys-
tä.  Kun elämää on jäljellä 
enää lyhyt matka, ihminen 

etsii ennen kaikkea rauhaa. Hän 
haluaa olla rauhassa myös tava-
roilta.

– Ihmisen siirtyessä hiljalleen 
rajan yli vain rakkaudella on enää 
merkitystä – ja myötätunnolla,  
saattohoitotyötä tekevä oululai-
nen sairaanhoitaja Rauni Holo-
painen sanoo. 

Kotisaattohoidossa ja sairaa-

Lopussa vain rakkaudella on merkitystä

Oululainen ammattijär-
jestäjä Katriina Juope-
ri kumoaa pari kliseetä, 
jotka eivät hänen mieles-

tään pidä paikkaansa. Ensimmäi-
nen on "Aika tavaran kaupitsee".

– Moni laittaa tavaroita tal-
teen uskomalla käyttävänsä nii-
tä myöhemmin. Sitku-lause on 
vaarallinen. Varastoidessaan ta-
varaa on hyvä kysyä rehellises-
ti itseltään, milloin suunnitelma 
varastoon tungetuista vaatteista 
tai esineistä on mahdollisesti to-
teutumassa. 

– Jos tarve on todennäköises-
ti noin viiden vuoden kuluttua, 
jemmaaminen ei todennäköises-
ti kannata. 

– Sitten kun -elämän seu-
rauksena keskeneräisiä projekte-
ja on nopeasti liikaa. Kaapit täyt-
tyvät, eikä mitään meinaa löy-
tyä, Juoperi toteaa.

SITTEN TOINEN KLISEE: "Lahjo-
ja, muistoja ja lasten tekemiä as-
karteluja ei voi heittää pois."

Juoperi puistelee päätään.
Hän neuvoo, että perkausta 

voi tehdä yhdessä lasten kanssa. 
Hän ei koe itseään julmak-

si äidiksi, vaikka osa omien tyt-
tärien piirustuksista päätyykin 

Järjestys syntyy kaappi kerrallaan

Oulunsalon vs. diakonia-
työntekijä Sauli Tuuli 
luonnehtii itseään kul-
kijaksi.

– Kulkijamielenlaatuni kans-
sa on täydellisessä ristiriidassa se, 
että tunnistaa itsestä ajattelutapa, 
ettei mitään tavaraa saisi heittää 
hukkaan. 

– Minussa on isän perintönä 
selvästi hamstraajan luonnetta, 
Tuuli nauraa itselleen.

TÄLLÄ HETKELLÄ Sauli Tuuli ha-
luaisi vähentää omaa ja perheensä 
omistamaa tavaraa reilusti. Mie-
likuvissaan hän jättäisi itselleen 
vain hatun ja rakkaat soittimet: 
kitaran, sormipianon ja rummun.

Tuulin mietteet tavaroiden 
karsimisesta liittyvät hänen ny-
kyiseen elämäntapaansa. Hänellä 
on tansanialainen vaimo, ja per-
he on elänyt viime vuosina osan 
ajasta puolison kotimaassa. 

Ennen lähtöä Afrikkaan kotia 
on purettu varastoon.

– Sauli Tuuli on kuin tuuliviiri. 
Välillä menossa pohjoiseen ja sit-
ten taas etelään, mies hymyilee ni-
miväännökselleen.

Tuulin perhe on jälleen läh-
dössä kesän päätyttyä Tansani-
aan. Siellä tavaroiden merkitys 
on vähäisempi.

Suomalainen saattaa satsata 
kelloon suuren summan, Tansa-

Kulkija haluaisi hamstrata
niassa tiuku on tarpeeton.

– Ei huolta, ei kiirettä on af-
rikkalaista ajattelua. Siinä ei kel-
loa tarvita, Sauli kuvailee.

– Naiset ostavat vaatteita ja 
käytännöllisiä tavaroita. Känny-
köitä on sielläkin. Afrikkalainen 
elämäntapa on yhteisöllistä, ih-
miset pitävät kännyköillä yhteyt-
tä toisiinsa.

Sauli Tuuli myöntää, että Af-
rikka on muuttanut hänen suh-
tautumistaan tavaraan. 

Afrikassa tärkeintä on perhe ja 
tämä päivä. Roinan keräämiseen 
ei ole rakkautta.

Toisaalta moni afrikkalainen 
haaveilee paremmasta elämästä 
yltäkylläisessä Euroopassa.

– Kyllä siellä ollaan kuitenkin 
perillä myös ongelmistamme.

AFRIKASSA TIEDETÄÄN, ettei 
tavaran runsaus ole hyvän elä-
män tae.

Tansaniassa Sauli Tuuli raken-
taa vaimonsa kanssa pikkuhiljaa 
perheelleen omaa paikkaa. Kun 
se on valmis, Sauli suunnittelee, 
että heidän luonaan olisi toimin-
taa orpolapsille. Lapset voisivat 
soittaa instrumentteja.

– Kun on kulkijan mieli ja soit-
tamisen halu, hattu ja soittimet 
ovat tulleet osaksi minua. Muusta 
tavarasta voin yrittää luopua.

lassa Holopainen on nähnyt, että 
sairaan ulottuvilla on usein perin 
arkisia tavaroita, kuten kännyk-
kä, laturi tai kuulolaite.

– Puhelin on tärkeä, sillä saa 
yhteyden rakkaisiin, hän toteaa.

SAIRAALASSA sängyn viereinen 
pöytä saattaa olla jopa karunoloi-
nen tyhjyydessään. Kipupumpun 
säännöllinen ääni kertoo, missä 
mennään. 

Toki pöydällä saattaa olla myös 
valokuvia ja postikortteja, sai-

roskapussiin.
– Muistoiksi jääviä voi säilyt-

tää esimerkiksi kansioissa, hän 
vinkkaa, jotta kodeissa vältyt-
täisiin kaappien kaaoksilta.    

– Lasten askarteluja pitää olla, 
mutta kohtuudella. 

Juoperin mukaan lahjan lait-
taminen kiertoon ei ole rikos. 
Muistaminen on hieno ele, mut-
ta jokainen päättää itse, mitä säi-
lyttää kodissaan.

KIERRÄTÄ KAUNISTA on hyvä 
ohje, ammattijärjestäjä toteaa.

Katriina Juoperi ei ole tava-
ran vihaaja ja askeesin saarnaa-
ja, vaikka hän on ammattinsa 
vuoksi nähnyt lukuisia epäjär-
jestykseen päässeitä varastoja, 
ullakoita ja vaatehuoneita.

Juoperin itsensä mukaan 
saattaa lähteä kirpparilta kau-
nis kaulakoru, mutta hän raas-
kii myös laittaa aiemmin hankit-
tuja koristuksia kiertoon. 

Katriina muistelee, että hän jo 
lapsena asetteli innoissaan omis-
tamiaan Aku Ankkoja järjestyk-
seen. Tavaroiden piti olla siistis-
ti paikoillaan.

– Aikuisempana elin vaihetta, 
jolloin hankin shoppailusta hy-
vää mieltä itselleni.

– Ostaminen oli välillä lähes 
holtitonta. Tein sitä väärillä mo-
tiiveilla. Yritin muokata heräte-
ostoksilla itseäni sellaiseksi, jota 
en todellisuudessa ollut, Juoperi 
pohtii nyt.

Juoperi tietää, että sotkuiset 
kaapit ja puolison vihjailut siitä, 
että ”täältä ei koskaan löydy mi-
tään” saattavat olla myös perhe-
riitojen aiheuttajia.

Jos tavara kiristää kodin il-
mapiiriä, on syytä toimia.  Kat-
riina kannustaa: tavaraähkystä 
pääsee eroon. 

Perkaamista ja luopumista voi 
harjoitella. Järjestämistä oppii.

– Pelkällä kiukulla pääsee 
ensimmäiseen maaliin, raivaus-
työn hyvään alkuun.

JUOPERI KANNUSTAA tarttu-
maan siivoukseen kaappi kerral-
laan -periaatteella. Vuosien aika-
na kertyneestä turhasta tavaras-
ta ei pääse eroon yhden iltapäi-
vän aikana.

Usein ammattijärjestäjän 
kutsuminen mukaan raivaus-
työhön antaa sopivaa ”buustia”  
urakkaan, joka ei meinaa omin 
voimin käynnistyä. 

Oulun hiippakunnan pa-
pistoon kuulunut Juha-
na Pohjola on menettänyt 

pappisvirkansa Oulun hiippa-
kunnan tuomiokapitulin määrä-
yksellä.

Tuomiokapitulin mukaan 
Pohjola on toiminut vastoin pap-
pisviran velvollisuuksia ja rikko-
nut antamansa pappislupauksen 
ryhtyessään Suomen evankelis-
luterilaisen lähetyshiippakunnan 
hiippakuntadekaaniksi ja toimi-
malla useissa lähetyshiippakun-

Tuomiokapituli määräsi Pohjolan menettämään pappisvirkansa
nan tehtävissä.

Suomen evankelisluterilainen 
lähetyshiippakunta on maalis-
kuussa 2013 perustettu rekiste-
röimätön yhdistys. Se on orga-
nisoitunut kristillisen kirkon ta-
paan siten, että sillä on omat seu-
rakunnat, hiippakunta ja piispa.

Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon piispat totesivat yhdessä 
maaliskuussa 2013, että lähetys-
hiippakunnalla ei ole evankelis-
luterilaisessa kirkossa organisato-
rista asemaa.

Piispojen kannanoton mu-
kaan Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon papin toimiminen 
lähetyshiippakunnan tehtävissä 
on ilmeisessä ristiriidassa papilta 
odotettavan lojaalisuuden ja pap-
pislupauksen kanssa. 

Kirkkolain mukaan tuomioka-
pituli voi määrätä papin menettä-
mään pappisvirkansa, mikäli tä-
män käyttäytyminen tai laimin-
lyönnit osoittavat hänet ilmeisen 
sopimattomaksi toimimaan pap-
pina.

Pohjola ei viime vuosina ole 
työskennellyt Oulun hiippakun-
nassa pappisvirassa, mutta hän 
on kuulunut Oulun hiippakun-
nan papistoon.

Perjantaina 15. elokuuta Poh-
jola väittelee Helsingin yliopiston 
teologisessa tiedekunnassa ai-
heesta "Kutsuminen, siunaami-
nen ja lähettäminen – Ordinaa-
tiokaavojen käsitys pappisvih-
kimyksestä ja -virasta Suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa 
1963–2003". 

Eroneuvosta tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen

Oulussa järjestetään syk-
syllä Eroneuvo-tilaisuuk-
sia, joissa tarjotaan tukea 

eronneille tai eroa harkitseville 
vanhemmille ja heidän läheisil-
leen.

"Ero, vanhemmuus ja lapsi" 
-tilaisuuksia järjestetään viitenä 
torstaina 21.8., 25.9., 23.10., 6.11. 
ja 27.11. kello 18–20 Nuorten Ys-
tävien keskustoimistolla, Torika-
tu 28. 

Iltojen aikana kuullaan alan 
asiantuntijoiden alustuksia, kes-

kustellaan ja jaetaan kokemuksia 
muiden samassa tilanteessa ole-
vien kanssa. Ensimmäisellä ker-
ralla alustajana toimii lastentar-
haopettaja Essi Niemi. 

Muita alustajia ovat Perheasi-
an neuvottelukeskuksen perhe-
neuvojat Eija Mukka ja Marja 
Siivola, lapsi- ja perhetyön dia-
koniatyöntekijä Kari Rekilä sekä 
Oulun kaupungin perheterapeut-
ti Riitta Elomaa. 

Tilaisuudet ovat maksuttomia 
ja kaikille avoimia eikä niihin 

tarvitse erikseen ilmoittautua.
 Lisäksi tiistaina 2.12. järjes-

tetään samassa paikassa isovan-
hemmille, ystäville ja muille lä-
heisille suunnattu iltatilaisuus, 
jossa etsitään eväitä läheisen ja 
hänen perheensä tukemiseen ero-
tilanteessa. 

Kello 18 alkavassa tilaisuudes-
sa asiantuntija-alustuksen pitää 
perheterapeutti Hilkka Kosta-
movaara. 

Tilaisuuteen voi ilmoittau-
tua 1.12. mennessä osoittees-

raanhoitajat huomaavat.
– Enkeleitä näkee useammin 

kuin ristejä. 
Naisilla on usein lähellään 

oma käsilaukku, siellä on kaikki 
tarpeellinen.

Rauni Holopainen on menet-
tänyt vanhempansa. Hän kantaa 
muistona heistä tavaroita, jotka 
eivät ole arvoesineitä muille kuin 
tyttärelle. Tavarat kertovat lap-
suudesta, jolloin rakkaat ihmiset 
olivat vielä lapsensa lähellä. 

– Muistoesineet, joita ihmiset 

haluavat säilyttää rakkaistaan, 
ovat harvoin rahallisesti arvok-
kaita.

VAIKKA TAVARA kadottaa kiin-
nostavuuden elämän viime met-
reillä, voimien päivinä kauniil-
la esineillä on tärkeä paikkansa, 
Holopainen pohtii.

– Kaikella kauniilla on mer-
kitystä elämässä, vaikka lopulta, 
kuoleman läheisyydessä, meidän 
on hyvästeltävä myös elämän iha-
nat asiat – niistä kiittäen.

Juhana Pohjola

To mas Ga ra i s i
sa www.nuortenystavat.fi/index.
php?8665.

Tilaisuudet järjestävät yhteis-
työssä Oulun ev.lut. seurakun-
nat ja Vanhempain Akatemia. Li-
sätietoa tapahtumista ja tarkem-
mat tiedot eri kokoontumisker-
tojen sisällöstä löytyy Vanhem-
pain Akatemian verkkosivuilta 
osoitteesta www.vanhempaina-
katemia.fi.

Vanhempien ero koskettaa lasten lisäksi 
myös muuta lähipiiriä.
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R ai ja  Ku r k i

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

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

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19
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Oulun hiippakunnan piis-
pa Samuel Salmi haastaa 
tänä vuonna paikalliset 
maanpuolustusjärjestöt 

mukaan piispansauvakävelyyn. 
Tapahtumaa vietetään elokuun 
viimeisenä lauantaina. 

– Oulun seutu oli pitkään 
maanpuolustuksen keskus Poh-
jois-Suomessa. Puolustusvoimien 
organisaation muutoksien myötä 
nyt eletään enemmänkin hyväs-
tien aikaa, piispa selvittää tausto-
ja kutsulleen.

– Oulun hiippakunta ja Puo-
lustusvoimat ovat ehtineet teh-
dä runsaasti yhteistyötä. Haaste 
piispansauvakävelylle on kiitos 
hyvästä kanssakäymisestä, hän 
kertoo.

Pohjois-Suomen kiltapiirille 
piispan kutsu kävelylenkille kel-
paa mieluusti. 

Kiltapiirin puheenjohtaja Sep-
po Suhonen toteaa, että varus-
miesten kehno fyysinen kunto on 
ollut esillä julkisuudessa ja siksi 
myös maanpuolustusjärjestöjen 
intressinä on liikuttaa nuoria – ja 
kaikenikäisiä kansalaisia.

Oulun seudulla on kymmeniä 
maanpuolustusjärjestöjä ja niissä 
useita satoja eri-ikäisiä maanpuo-
lustuksesta kiinnostuneita mie-
hiä ja naisia.     

Hyvän elämän 
tukipilarit arvokolmiossa
Puolustusvoimille tuttu arvokol-
mio on koti, uskonto, isänmaa.

Piispa Salmelle kivijalka-arvot 
kelpaavat globalisoituneessa yh-
teiskunnassakin ohjenuoriksi ja 

Ihmisen puolustaminen alkaa 
itsekkyyden poissysäämisestä

ennen kaikkea elämän tukipila-
reiksi.

– Sanat koti, uskonto ja isän-
maa ovat minulle kuva turvalli-
sesta pesästä, paikasta, jossa ih-
misen on hyvä olla ja kasvaa. Näi-
den arvojen varassa myös yhteis-
kunnan on hyvä olla.

Piispan mukaan mikään po-
liittinen vakaumus ei voi omia 
käsitekolmikkoa ja erityisesti 
isänmaallisuutta itselleen.

– Koti, uskonto ja isänmaa ovat 
yleisinhimillisiä arvoja, eikä nii-
hin ole poliittista varaumaa. Mil-
lään poliittisella suunnalla ei ole 
niihin yksinoikeutta, piispa kom-
mentoi. 

– Jos tällaista lokerointia ta-
pahtuu, arvojen syvää inhimil-
listä merkitystä ei nähdä.

Ikiaikainen viisaus
avuksi
Voisiko maanpuolustus – tai ai-
nakin ihmisen puolustus – ol-
la myös jotain muuta kuin aseel-
lista?

Piispalle turvallisuuden kan-

salaistaito on kykyä asettaa lä-
himmäisen etu oman edelle.

– Yhteiskuntamme olisi onnel-
lisempi, jos yhteinen hyvä ohittai-
si useammin itsekkyyden. 

Jeesuksen vuorisaarnan kul-
tainen sääntö – tee toiselle se, mi-
tä toivoisit itsellesi – ohjaa ihmis-
kuntaa yhteisöllisempään ajatte-
luun, Salmi puhuu. 

– Kun tämä viisaus oivalle-

taan, ei vain yhteiskunta, vaan 
myös yksilö elää vahvemmin ja 
voimallisemmin. 

Piispa myöntää, että hän perää 
ikiaikaisia ihmiskunnan viisauk-
sia modernien oivalluksien sijaan.

– Ehkäpä juuri vanhat totuu-
det ovat vaikeimpia toteuttaa, hän 
pohtii.

Turvallisuus syntyy
teoista
Tuomiokapitulin isäntä sanoo 
olevansa huolissaan tutkimustie-
dosta, jonka mukaan suomalais-
ten kanssakäyminen naapureiden 
kanssa on vähentynyt.

Jos näin on, olemme menossa 
kohti yksinäistyvää yhteiskuntaa, 
piispa pahoittelee.

– Naapureiden merkityksen 
väheneminen kuihduttaa meitä. 
Ihminen on luotu yhteyteen tois-
ten kanssa. Se on selvä. 

– Voinko tehdä jotain? -kysy-
mys on mahdollisuus saada jos-
kus takaisin itselle esitettynä.

Turvallisuuden kansalaistaito-
ja on myös se, että jokainen tekee 

Elokuun viimeisenä viikon-
loppuna ei sohvalla löhöil-
lä. Lauantaina 30. elokuuta 
kello 11–14 Oulussa on piis-

pansauvakävely ja sunnuntaina 31. 
elokuuta kaupunkilaisia kannus-
tetaan tulemaan apostolinkyydil-
lä eli kävellen kirkkoon. 

Jälkimmäinen urakointi liit-
tyy Oulun kaupungin Koko Oulu 
askeltaa – maailman ympäri -lii-
kuntakampanjaan.

Piispansauvakävely on jo tuttu 
tapahtuma monille: kahdeksatta 
kerran kaikkia ja kaikenkuntoi-
sia oululaisia kutsutaan sauvakä-
velyyn hiippakunnan piispan Sa-
muel Salmen johdolla. 

Eripituisille kävelylenkeille on 
innostunut vuosittain noin 300–
500 ulkoilijaa.

Bongattavissa julkkiksia 
piispansauvakävelyllä
Piispansauvakävely alkaa lauan-
taina kello 11 Oulun kaupungin-
teatterin edustalla. YK on nimen-
nyt vuoden 2014 perheiden vuo-
deksi, ja siksi myös piispansauva-
kävelylle kutsutaan perheitä mu-
kaan. 

Tänä vuonna Samuel Salmi on 
haastanut erityisesti paikalliset 
maanpuolustusjärjestöt sauvakä-
velylle. 

Aloitushetkessä kuntoilijoita 
ovat tsemppaamassa muun muas-
sa lapsiasiainvaltuutettu Tuomas 
Kurttila, kaupunginteatterin uusi 
johtaja Kari-Pekka Toivonen sekä 
näyttelijä Merja Larivaara.

Ennen liikkeelle lähtöä Oulun 
Tarmon voimistelujaosto johtaa 
yhteisen alkuverryttelyn.

Kävelyreitit ovat erimittaisia: 
10 km, 6 km, 3,4 km, 1,3 km ja 0,5 
km.   

Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun jäsenet toimivat reiteillä opas-
tajina sekä vastaavat tarvittaes-
sa ensiavusta.  Martat huolehtivat 
ulkoilijoista tankkauspisteillä tar-
joamalla juotavaa. 

Rauhan Tervehdys kertoo piis-
pansauvakävelystä lisää 28.8. il-
mestyvässä lehdessä.

Autot kotiin,
kirkkoon apostolinkyydillä
Oulun kaupungin liikuntapalve-
lut järjestää 16.–31. elokuuta ar-
kiaktiivisuutta lisäävän liikunta-
kampanjan Koko Oulu askeltaa – 
maailman ympäri. Tavoitteena on 
innostaa oululaisia lisäämään ar-
jessa liikkumista.

Koska kampanja toteutetaan 
yhteistyössä muun muassa eri yh-
teisöjen ja työpaikkojen kanssa, 
lähtivät myös Oulun seurakun-
nat mukaan kannustamalla kirk-
koväkeä saapumaan sunnuntaina 
31.8. jumalanpalveluksiin aposto-
linkyydillä.

Karjasillan seurakunnan kirk-
koherra Juhani Lavanko näkee kä-
velytempauksessa monia mahdolli-
suuksia.

– Kirkkomatka apostolinkyydil-
lä voi olla luontevasti pieni pyhiin-
vaellus ja meditatiivista kävelyä.  

– Liikkuessa pääsemme kos-
ketukseen oman fyysisyytemme 
kanssa. Ihminen on kokonaisval-
tainen: meissä on tärkeää sielu ja 
ruumis. Hyvän kunnon vaalimi-
nen sopii kirkon asiaksi.

Koska oululaiset yrittävät ke-
rätä askelia maailman ympäri, in-
nostuu Lavanko toteamaan hy-
myssä suin, että kirkko on ollut 
globaali perustamisestaan saak-
ka. Siksikin tempaukseen löytyy 
seurakunnista innostusta.

Kävelykortteja myös
seurakunnista
Koko Oulu askeltaa -kampanjaan 
liittyy kävelykortit, joihin merka-
taan ylös omat askeleet reilun kah-
den viikon ajalta.  

Kävelykortteja on jaossa ennak-
koon muun muassa kirkkoherran-
virastoissa 18.8. alkaen, sekä sun-
nuntaina 31.8. kirkoissa, joihin 
kortin voi myös palauttaa täytet-
tynä jumalanpalveluksen jälkeen.

Askeleensa voi kirjata ylös 
myös netissä.

RIITTA HIRVONEN
Lisätietoa kampanjasta: 
www.ouka.fi/ouluaskeltaa

Elokuu päättyy kuntoiluun

Piispa Samuel 
Salmen mielestä 
isänmaallisuutta ei voi 
omia mikään poliittinen 
suunta. Koti, uskonto, 
isänmaa ovat hänelle 
syvästi inhimillisiä 
arvoja.  
Piispan mukaan maan 
rajoja ei saa sulkea 
turvaa hakevilta, 
mutta samalla 
silmät on pidettävä 
auki ääriliikkeiden 
pyrkimyksille. 

tahollansa parhaansa maapallon 
suojelemiseksi.

Pieniä tekoja ei kannata vähä-
tellä. Piispa kertaa yhden yksin-
kertaisen konstin: Yksi aste huo-
neen lämpötilasta pois. Siitä alkaa 
vastuullisuus.

Suoralla puheella
herätttelyä vastuuseen
Piispa Salmi arvosteli vuosi sitten 
reippain sanoin Suomen Kuvaleh-
dessä pohjoisen kaivostoimintaa. 
Hän sai kommenteistaan häm-
mästelevää palautetta muun mu-
assa kaivannaisteollisuudelta. 

– Kaivostoiminnan arvostele-
minen on eri asia kuin koko teol-
lisuuden lakkauttaminen. Kai-
vosväen suusta ei voi viedä leipää, 
mutta kaivauksien yhteydessä on 
puhuttava vakavasti vastuullisuu-
desta. 

– Jos vastuunottamista ei ole, 
kaivosteollisuus ei kauas kanna, 
piispa sanoo niille, jotka häm-
mästelivät hänen suorasukaisia 
näkemyksiään.

Isänmaallisuus ei
sulje ovia hädältä
Helteisessä piispan työhuonees-
sa puhutaan lopuksi siitä, mistä 
myös aloitettiin. Isänmaallisuu-
desta.

– Isänmaallisuus ei tarkoita 
ovien sulkemista turvaa hakevil-
ta ihmisiltä. Tänne pyrkivät eivät 
vie meiltä historiaamme ja arvo-
jamme. 

Ääriliikkeiden lonkerot yletty-
vät Suomeen, piispa tietää, mut-
ta hän sanoo luottavansa viran-
omaisten, kuten Suojelupoliisin 
valvontaan.

– Väkivaltaisten ryhmien toi-
mintaa ei saa sekoittaa Suomen 
maahanmuuttopolitiikkaan, 
vaikka vaaralliselta ilmiöltä ei saa 
sulkea silmiä.

– Valtaosa tänne pyrkivistä 
ulkomaalaisista haluaa sopeutua 
yhteiskuntaamme, hän painottaa.

RIITTA HIRVONEN

 

PIISPANSAUVAKÄVELY OULUSSA 
LA 30.8.2014 KLO 11.00 – 14.00 

LÄHTÖ KAUPUNGINTEATTERIN EDESTÄ 

Isänmaallisuus 
ei tarkoita ovien 
sulkemista turvaa 
hakevilta ihmisiltä. 
Tänne pyrkivät 
turvapaikanhakijat 
eivät vie meiltä 
historiaamme ja 
arvojamme.

Samuel Salmi
Oulun piispa

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

Hiippakunnan lähetysväki 
kokoontuu Haapavedelle

Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat pidetään syys-
kuun ensimmäisenä vii-

konloppuna 5.–7.9. Haapavedellä. 
Juhlien teemaksi on valittu Juus-
toa ja Jumalan sanaa. 

Lähetysjuhlien aikana kuul-
laan uutisia muun muassa Keni-
asta, Etiopiasta, Ranskasta ja Jor-
daniasta.

Teologian tohtori Eero Junk-
kaala pitää raamattutunnin tee-
malla Sanan auralla, arkeologian 
kauhalla. Panelistit keskustelevat 
kirkon missiosta ja seurakunnan 
tehtävästä. Juhliin kuuluu myös 
musiikkiesityksiä ja muita kes-
kustelutilaisuuksia.

Myös lapsille ja nuorille jär-

jestetään ohjelmaa. Ala-astelai-
set voivat muun muassa tutustua 
Bambumajan poikaan ja Slum-
mikodin tyttöön. Yläasteella 
opiskeleville tarjotaan Sanan ries-
kaa pulaariksi ja lukiolaisille ter-
veisiä lähetysalueilta.

Vastuun vuoden 2014 juhlien 
käytännön toteutuksesta kantaa 
hiippakunnan lisäksi Haapave-
den seurakunta ja Kalajoen rovas-
tikunta. Juhlat pidetään Haapave-
dellä ensimmäistä kertaa.

Monet Rauhan Tervehdyk-
sen levikkiseurakunnat järjestä-
vät matkoja lähetysjuhlille. Niis-
tä saat tietoa tämän lehden sivuil-
ta 19–27.
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KUULUTUS  
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa, Haukiputaan, 
Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon ja 
Tuiran seurakunnissa toimitetaan 9.11.2014 seura-
kuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yhteiseen kirkko-
valtuustoon ja seitsemään seurakuntaneuvostoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena 
nähtävänä tiistaina 2.9.2014 kello 10–14 ja keskiviik-
kona 3.9.2014 kello 15–19 kirkkoherranvirastoissa: 

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 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on 
merkitty kaikki viimeistään 9.11.2014 16 vuotta 
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2014 merkitty 
tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa 
tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 
jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä 
koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettä-
vä 5.9.2014 kello 16.00 mennessä ko. kirkkoherran-
virastoon (osoitteet kuten edellä). Vaalilautakunta 
käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2014 pidettäväs-
sä kokouksessaan. 

Oulussa 4.8.2014 
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 

KUULUTUS 
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Muhoksen seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkoval-
tuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena 
nähtävänä tiistaina 2.9.2014 kello 10–14 ja keskiviik-
kona 3.9.2014 kello 15–19 Muhoksen kirkkoherran-
virastossa, osoite Muhostie 7 B, 91500 MUHOS.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on 
merkitty kaikki viimeistään 9.11.2014 16 vuotta 
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2014 merkitty 
tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelos-
ta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudet-
tomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai 
että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheel-
linen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettä-
vä 5.9.2014 kello 16.00 mennessä Muhoksen seura-
kunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Muhostie 7 
B, 91500 MUHOS.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 
1.10.2014 pidettävässä kokouksessaan.

Muhoksella 1.7.2014

Muhoksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

KUULUTUS  
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan sunnuntai-
na 9.11.2014 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet 
kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena 
nähtävänä tiistaina 2.9.2014 kello 9.00–15.00 ja kes-
kiviikkona 3.9.2014 kello 9.00–19.00 kirkkoherranvi-
rastossa, osoite Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on 
merkitty kaikki viimeistään 9.11.2014 16 vuotta täyt-
tävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2014 merkitty tä-
män seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta 
saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudetto-
masti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai et-
tä häntä koskeva merkintä on luettelossa virheelli-
nen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettä-
vä 5.9.2014 kello 16.00 mennessä kirkkoherranviras-
toon, osoite Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 
1.10.2014 pidettävässä kokouksessaan. 

Kempele 19.5.2014

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Reino Laitinen

KUULUTUS  
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Hailuodon seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 seu-
rakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuus-
toon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena 
nähtävänä tiistaina 2.9.2014 kello 10–14 ja keskiviik-
kona 3.9.2014 kello 15–19 Hailuodon kirkkoherran-
virastossa, osoite Luovontie 52.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on 
merkitty kaikki viimeistään 9.11.2014 16 vuotta 
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2014 merkitty 
tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelos-
ta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudet-
tomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai 
että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheel-
linen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
5.9.2014 kello 16.00 mennessä Hailuodon kirkkoher-
ranvirastoon. Postiosoite on Luovontie 52, 90480 Hai-
luoto. Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 
1.10.2014 pidettävässä kokouksessaan.

Hailuodossa 31.7.2014
Hailuodon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Paavo Sipola

KUULUTUS  
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Limingan seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkoval-
tuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaise-
na nähtävänä tiistaina 2.9.2014 kello 10–14 ja keski-
viikkona 3.9.2014 kello 15–19 Limingan kirkkoher-
ranvirastossa, osoite Pappilantie 6, Liminka.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on 
merkitty kaikki viimeistään 9.11.2014 16 vuotta 
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2014 merkit-
ty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelos-
ta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudet-
tomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai 
että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheel-
linen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
5.9.2014 kello 16.00 mennessä kirkkoherranviras-
toon, osoite Pappilantie 6, Liminka. Vaalilautakun-
ta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2014 pidettä-
vässä kokouksessaan.

Liminka 3.7.2014
Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Ilkka Tornberg

KUULUTUS  
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Lumijoen seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkoval-
tuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaise-
na nähtävänä tiistaina 2.9.2014 kello 10–14 ja kes-
kiviikkona 3.9.2014 kello 15–19 Lumijoen kirkko-
herranvirastossa, osoite Toukolantie 3, 91980 Lu-
mijoki.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on 
merkitty kaikki viimeistään 9.11.2014 16 vuotta 
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2014 merkit-
ty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelos-
ta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudet-
tomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta 
tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa vir-
heellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
5.9.2014 kello 16.00 mennessä Lumijoen kirkkoher-
ranvirastoon, osoite Toukolantie 3, 91980 Lumijoki.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 
1.10.2014 pidettävässä kokouksessaan. 

Lumijoella 30.05.2014 

Lumijoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Markku Tölli

KUULUTUS  
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Siikalatvan seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkoval-
tuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaise-
na nähtävänä tiistaina 2.9.2014 kello 10–14 ja keski-
viikkona 3.9.2014 kello 15–19 Siikalatvan seurakun-
nan kirkkoherranvirastossa, osoite Pappilankuja 6, 
92620 Piippola. 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on 
merkitty kaikki viimeistään 9.11.2014 16 vuotta 
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2014 merkitty 
tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa 
tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 
jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä 
koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
5.9.2014 kello 16.00 mennessä Siikalatvan seurakun-
nan kirkkoherranvirastoon, osoite Pappilankuja 6, 
92620 Piippola. 

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 
1.10.2014 pidettävässä kokouksessaan. 

Siikalatva 22.7.2014 

Siikalatvan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Markku Tuuli

KUULUTUS 
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkoval-
tuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaise-
na nähtävänä tiistaina 2.9.2014 kello 10–14 ja keski-
viikkona 3.9.2014 kello 15–19 Tyrnävän kirkkoher-
ranvirastossa, osoite Mankilantie 1 Tyrnävä.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on 
merkitty kaikki viimeistään 9.11.2014 16 vuotta 
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2014 merkitty 
tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelos-
ta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudet-
tomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai 
että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheel-
linen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
5.9.2014 kello 16.00 mennessä Tyrnävän kirkkoher-
ranvirastoon, osoite Mankilantie 1, Tyrnävä.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 
1.10.2014 pidettävässä kokouksessaan.

Tyrnävä 6.6.2014 

Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Markku Rahko

Kysy!

Ehdokas voi olla 
vaalilautakunnan jäsen

Lukijamme Siikalatvan seurakunnasta kysyy, 
voiko seurakuntavaaleissa olla yhtä aikaa vaa-
lilautakunnan jäsen ja ehdokas.  
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai 

seurakuntaneuvosto. Lautakunta huolehtii vaalien 
toimittamisesta seurakunnassa.
Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja kirkkohallituksesta 
vastaa lukijamme kysymykseen myöntävästi. Sama 
henkilö voi seurakuntavaaleissa toimia näissä kah-
dessa roolissa tietyin rajoituksin.
Vaaleissa ehdokkaana oleva tai hänen läheisensä 
voi Pihlajan mukaan toimia vaalilautakunnan jä-
senenä, mutta on esteellinen ottamaan vaalilauta-
kunnassa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen, joka 
koskee häntä itseään, hänen läheistään tai muutoin 
muodostaa esteellisyyden.
Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä 
on ehdokkaana vaaleissa, hän ei voi osallistua ää-
nestyslippujen hylkäämistä koskevaan päätöksen-
tekoon, vaalin tuloksen määräämiseen eikä vaalin 
tuloksen vahvistamiseen.

Keskustan ja kokoomuksen 
kunnallisjärjestöt ovat 
ilmoittaneet lähtevänsä 
seurakuntavaaleihin yhtenä 
ryhmittymänä. 

Ryhmän nimi on Katse ja 
sen taustalla ovat aiempien 
vaalien valitsijayhdistykset 
KKA (Kirkko Keskelle Ar-

kea) ja KK (Kuunteleva Kirkko).
Yhteistä ryhmää alettiin keskus-

tan neuvottelijan Antero Aakon 
mukaan suunnitella jo silloin, kun 
Oulun  seurakuntayhtymän koko 
kasvoi uusien seurakuntien liityt-
tyä siihen vuoden 2013 alussa. 

Aakon mukaan pienillä ryhmil-
lä ei ole menestymisen mahdolli-
suuksia tilanteessa, jossa seitsemäl-
le seurakunnalle on jaossa yhteen-
sä 61 paikkaa yhteisestä kirkkoval-
tuustosta. Tällöin esimerkiksi Ou-
lunsalosta valitaan vain viisi edus-
tajaa.

– Nyt ryhmiä on lähes 10, ei-
kä paikkoja riitä niille kaikille. 
Muutamat isot ryhmittymät vie-
vät paikat. 

Aakko toteaa, että jos keskusta 
ja kokoomus olisivat olleet yhdessä 
jo edellisissä seurakuntavaaleissa, 
niin samalla äänimäärällä ne oli-

Keskusta ja kokoomus yhtenä ryhmänä 
seurakuntavaaleihin Oulussa

SEURAKUNTAVAALIT

2014

Lue kaikki 
seurakuntavaalijutut 
kootusti osoitteesta 

www.rauhantervehdys.fi. 

Syksyn mittaan tulossa mm. 
ehdokkaita asettavien ryhmien 

esittelyt ja kuvalliset ehdokaslistat.

sivat saaneet valtuustoon jopa viisi 
paikkaa nykyistä enemmän.

Yhteistyö voi laajeta  
Oulun itä- ja eteläpuolellekin
Katse-ryhmällä on valitsijayhdistys 
jokaisessa Oulun seurakuntayhty-
män seitsemässä seurakunnassa.

Syyskuun puoliväliin mennessä 
selviää, tehdäänkö yhteistyötä myös 
Oulun ympärysseurakunnissa. Vii-
me vaaleissa molemmilla puolueilla 
oli omat listansa esimerkiksi Kempe-
leessä, Lumijoella ja Tyrnävällä. 

Kokoomuksen Oulun kunnallis-
järjestön sihteeri Jaakko Salovaara 
kertoo, että jokainen kokoomuksen 
paikallisyhdistys voi vapaasti päät-
tää, meneekö seurakuntavaaleihin 
omalla listallaan vai hakeeko yhteis-

työkumppaneita. 
Salovaara muistuttaa, että seura-

kuntavaaleissa on usein mukana eh-
dokaslistoja, joilla on ehdokkaita mo-
nesta puolueesta. Näin oli viime vaa-
leissa esimerkiksi Hailuodossa, Hau-
kiputaalla ja Oulunsalossa.  

Kirkkopoliittisesti  
yhtenäinen ryhmä
Aakko huomauttaa, että politiikka ei 
kuulu kirkon hallintoon, joten kes-
kustan ja kokoomuksen ryhmien yh-
distäminen ei tuota ongelmia.

– Katse on kirkkopoliittisesti ar-
vopohjaltaan ja maailmankatsomuk-
seltaan yhtenäinen ryhmä.

Katse-ryhmän tavoitteena on 
muun muassa kirkon kestävän talous-
hallinnon turvaaminen ja tasapuoli-
nen palvelu koko Oulun alueella.

– Haluamme kunnioittaa kirkon 
perinteisiä kristillisiä arvoja. Halu-
amme myös varautua siihen, että tu-
levaisuudessa rahat riittävät tärkeim-
pään, eli seurakuntien työhön, Aak-
ko muotoilee.

KATI LUOMA
ELSI SALOVAARA

Lue myös s. 4–5 juttu  
"Nuorten otettava  tilansa kirkosta"

Nyt ryhmiä on lähes 
10, eikä paikkoja 
riitä niille kaikille. 
Muutamat isot 
ryhmittymät vievät 
paikat.

Antero Aakko

Seurakuntavaalipäivä on isänpäivä 9.11. Ennakkoon voi äänestää 
27.–31.10. useissa kauppakeskuksissa, posteissa ja oppilaitoksissa. 
Ennakkoäänestyspaikoista tiedotetaan lähiaikoina. 

A r k i s t o
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Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta on haettavana

HAUKIPUTAAN SEURAKUNNAN 
KIRKKOHERRAN VIRKA

Viran tehtävissä korostuvat hengellisen johtajuuden ja teologisen 
oppineisuuden lisäksi hallinnolliset taidot ja kokemus erityisesti 
seurakuntayhtymän rakenteessa, henkilöstöjohtaminen, yhteistyö-
kyky sekä kyky strategiseen suunnitteluun ja verkostoitumiseen.  
Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla.  

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seu-
rakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edel-
lyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä 
ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys 
hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus (T-lomake).

Hakuaika päättyy 4.9.2014 klo 15. Oulun hiippakunnan tuo-
miokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan osoitteeseen  
PL 85, 90101 Oulu, käyntiosoitteeseen Ojakatu 1, sähköpostitse  
oulu.tuomiokapituli@evl.fi tai faksina (08) 5358 533. 

Lisätietoja antavat kirkkoherra Jaakko Kaltakari, puh. 045 6577 755, 
jaakko.kaltakari@evl.fi sekä pappisasessori Juha Rauhala, puh.  
0400 225 055, juha.rauhala@evl.fi

Haukiputaan seurakunta kuuluu Oulun seura-
kuntayhtymään, jossa on seitsemän seurakuntaa, 
yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seu-
rakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia 
työntekijöitä on noin 400. Seurakunta on vireä noin 
16000 jäsenen kasvuseurakunta. Seurakunnan 
palveluksessa on noin 30 työntekijää. Pappeja on 
kirkkoherran lisäksi viisi. Haukiputaalla on hyvät 
palvelut ja kaunis luonto joki- ja merimaisemineen.
www.oulunseurakunnat.fi
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Paikkoja avoinna

Tiimiläiset päiväkahvilla Linnanmaan yliopistokampuksen keskuskäytävällä. Kuvassa vasemmalta oikealle Jenni, Ari, Arpad, Taina, Katariina, Salla ja Virpi.

OTA TALTEEN!
Oppilaitostyön 

tiimi 
esittäytyy

Oulun seurakuntien 
oppilaitostyön tiimin 
jäsenet kertovat, millä 
eväillä he selvisivät 
opiskeluajastaan. 
Vastaukset ovat kuvan 
mukaisessa järjestyksessä.

JENNI SILJANDER
vs. oppilaitospastori

”Yhteistyössä puolisoni kanssa. 
Ensimmäisenä opiskeluvuotena-
ni kuolasin työssä käyvän poi-
kaystäväni ruokavarastoa. Omat 
rahani riittivät vain kaikkein tar-
peellisimpaan. 

Perustimme perheen opiskelu-
aikanani, ja hoidimme pääasias-
sa lapset työn ja opiskelun ohella 
itse. Yhteistä suuntaa, rukousta ja 
suunnitelmia tarvitsimme. ”

Jenni tavattavissa Diakoniao-
pisto ja -ammattikorkeakoulul-
la tiistaisin 12–14.15, OAKK Kot-
kantien yksikössä kerran viikossa,  
myös erillisen sopimuksen mu-
kaan. P. 044 3161 450

ARI SAVUOJA
yliopistopastori

”Menin mukaan opiskelijoiden 
toimintaan ja sain sieltä ystäviä. 

Jumalalle kiitos, sain olla poru-
kassa, joka hyväksyi minut ja mi-
nä sain olla ottamassa muita mu-
kaan. Siellä sain toimia yhdessä 
muiden kanssa. Elämällä oli jo-
kin muukin sisältö kuin opiskelu. 

Kävin myös säännöllisesti ko-
tipaikkakunnalla tapaamassa 
tuttuja. Kolmas asia oli säännöl-
linen liikunta. Pyöräilin matkat 
aina kuin se oli mahdollista ja kä-
vin myös viikoittain uimassa.”

Ari tavattavissa: ei tiettyjä, sovit-
tuja päivystysaikoja. Tavoittaa yli-
opistolta aina työhuoneen (TF101)
oven ollessa auki, varmimmin il-
tapäivisin. Yhteyttä voi ottaa pu-
helimen, sähköpostin, Facebookin, 
Linkedinin, Skypen, Twitterin tai 
vaikka Whatsupin kautta. P. 040 
5245 919

ÁRPÁD KOVÁCS
kv. työn pastori

”Teologia kiinnosti minua kovas-
ti. Motivaatiota toi kova halu saa-
da töitä opiskelujen jälkeen.” 

Tavattavissa työhuoneelta 
Keskustan seurakuntatalossa, 
Isokatu 17. P. 040 5242 778

TAINA 
VOUTILAINEN
kirkkomuusikko

"Opiskellessani Kuopiossa kävely-
reitti kämpältä musiikkikeskuk-
selle meni torin laidalta. Sieltä löy-
tyi maukkaat eväät opiskeluun. 

Hyvät eväät tulivat myös mu-
siikkikeskuksen konserttisaleista 
ja tuomiokirkosta."

Taina tavattavissa työhuoneesta 
Keskustan seurakuntatalossa, 
Isokatu 17. P. 044 3161 729

KATARIINA 
PITKÄNEN
oppilaitospastori

”Perheen tuki auttoi erityisesti 
hieman hankalan alun yli ja lo-
pulta puristamaan tutkinnon 
loppuun. Äiti jaksoi puhua pit-
kään puhelimessa ja mummolla 
oli tapana lähettää paketteja, jois-
ta löytyi hänen leipomaansa ruis-
leipää.

Jo muutamassa kuukaudessa 
opiskelu- ja järjestökaverit loivat 
hyvän tukiverkon. Myös herän-
neiden ylioppilaskodin, Körttiko-
din, seuroista löytyi oma paikka.

Eikä parane unohtaa kahvia 
ja makaronia – molempia kului 
paljon.”

Katariina tavattavissa joka toi-
nen maanantai klo 10–11 OAMK 
Kotkantien Kohtauspaikalla  ja 
torstaisin klo 12–13.30 OSAO Kau-
kovainion yksikön Joutsensiivessä. 
Tavattavissa myös OSAO Pikisaa-
ressa, OAMK Liiketalouden yksi-
kössä sekä työhuoneessaan Keskus-
tan seurakuntatalossa, Isokatu 17.
P. 050 3868 677

SALLA TUOMINEN
oppilaitosdiakoni

”Äidin eväillä, niin kauan kuin ne 
viikonlopun jälkeen riittivät. 

Pieneltä paikkakunnalta Hel-
sinkiin muutto oli jännittävää: 
sisäoppilaitos Kalliossa, yksiössä 
kaksi opiskelijaa. 

Ensimmäinen kämppäkaveri 
oli veljeni tyttöystävä, joka oli jo 
kolmannella vuosikurssilla. Hä-
neltä sain ensimmäiset vinkit ja 
neuvot selviytymiseen.

Asuminen koulun yhteydessä 
sosiaalistaa väkisin, mutta entis-
ten harrastusten jatkaminen – it-
selläni kuoro ja lentopallo – aut-
toivat. Harrastusporukoista löy-
sin uusia ystäviä.”

Salla tavattavissa joka toinen 
maanantai klo 10–11 OAMK Kot-
kantien Kohtauspaikalla, muul-
loin tavattavissa sovitusti jossain 
muussa oppilaitoksessa tai työhuo-

neessaan Keskustan seurakuntata-
lossa. P. 040 5747 132

VIRPI 
SILLANPÄÄ-POSIO
oppilaitospastori

”Opiskeluaika oli elämävaihe 
täynnä kaikkea uutta ja ihanaa.

Uudet ystävät opiskelujen pii-
ristä olivat tärkeitä. Heidän kans-
saan jännitettiin yhdessä tentte-
jä, mutta pidettiin myös hauskaa.

Opiskeluaikana solmin avio-
liiton ja kaksi lapsistakin syntyi 
silloin. Perhe oli vastapaino opis-
kelulle.

Helsingissä opiskellessa itse 
kaupunki ahdisti. Siihen auttoi 
iltaisin ja viikonloppuisin hakeu-
tuminen luontoon. Tuomasmes-
sujen merkitys korostui, etenkin 
silloin kun elämä toi eteen vaikei-
ta asioita.

Yksittäiset opettajat saattoivat 
pienillä rohkaisevilla sanoilla an-
taa voimaa viikoiksi!”

Virpi tavattavissa marraskuusta 
alkaen torstaisin Kontinkankaan 
kampuksen työhuoneella 
Honka 133. 

Kaikkien sähköpostit 
ovat muotoa 

etunimi.sukunimi@evl.fi

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

Oulun kansalaisopistossa 
alkaa syksyllä pelkästään 
miehille tarkoitettu suru-

ryhmä. Kuoleman kautta lähei-
sensä menettäneet miehet tekevät 
puutöitä ja puhuvat kokemuksis-
taan, jos siltä tuntuu.  

Miehen väitetään säntäävän 
surua pakoon. Kärjekästä väitet-
tä voisi tukea se tosiasia, että pe-
rinteisissä seurakuntien sururyh-
missä miehiä on harvakseltaan.

Tuiran kappalainen Juha 
Valppu tietää tämän. 

– Pöydän ympärillä istuminen 
ja tuntojen purkaminen sanoiksi 
on monelle miehelle ylivoimaisen 
vaikeaa, hän sanoo. 

JOTTA SURU EI JÄISI miehen si-
sälle, Valppu ideoi yhdessä dia-
koniatyöntekijän Riku-Matti Jär-
ven kanssa kuoleman kautta lä-
heisensä menettäneille miehil-
le tarkoitetun sururyhmän, jossa 
tehdään puutöitä. Järvi työsken-
telee Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnassa.

– Surua ja menetystä voi kä-
sitellä monilla tavoin. Miehil-

ei ole puhuttavaa, sitten tehdään 
vain puutöitä. Tuppisuuna saa ol-
la, Valppu sanoo.

KURSSIN AIKANA toteutetta-
va puutyö valitaan opettajan eh-
dotuksista tai oman toiveen mu-
kaan. Aiempaa kokemusta puu-
töistä ei tarvita. 

Järvi ei ole kuullut, että vas-
taavanlaista ryhmää olisi aiem-
min järjestetty muualla. 

Kurssi järjestetään 10.9.–26.11. 
keskiviikkoisin kello 18–21 Ou-
lun kansalaistopiston puutyöluo-
kassa, Kaarretie 14.

Kurssista antavat lisätietoja Ju-
ha Valppu, p. 044 316 1423, juha.
valppu@evl.fi ja Riku-Matti Jär-
vi, p. 040 515 7315, riku-matti.jar-
vi@evl.fi. 

Tietoa löytyy myös internetis-
tä, www.opistopalvelut.fi/oulun-
kansalaisopisto.

Muhoksen kirkon 
makeat synttärit
Suomen toiseksi kauneimmaksi rakennukseksi 

äänestetty Muhoksen kirkko vietti 
380-vuotissynttäreitään 3.8.

Rauhan Tervehdys oli mukana juhlassa. 
Katso lisää kuvia Facebook-sivultamme.

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

Juhlaesitelmän piti Kirkkohallituksen 
yliarkkitehti Antti Pihkala. 

Vadelmakakku maistui juhlijoille.

Kirkossa kuultiin kamarikuoroa ja kamariorkesteria. 

Seurakuntasali oli täynnä muhoslaisia ja kauempaakin tulleita. Juhlassa kuultiin 
myös isä Eino Hynnistä ja kunnanjohtaja Jukka Syvävirtaa.

Muhoksen kirkon 380-vuotisjuhlajumalanpalvelus kuultiin myös radiokirkkona Yle 1 
-kanavalla. Hellepäivästä huolimatta myös kirkko oli täynnä kuulijoita. 

le on usein luontaista työstää su-
rua käytännön tekemisen, vaik-
kapa puutöiden kautta, miehet 
tuumivat.

Heistä tuntui luonnolliselta 
pyytää harvinaislaatuisen kurs-
sin yhteistyökumppaniksi Ou-
lun kansalaisopistoa. Opistolla 
on valmiiksi tilat puutöitä var-
ten, työkalut ja ammattitaitoinen 
ohjaaja, muotoilija Kalle Rankka.

Valppu ja Järvi kertovat, et-
tä puutöiden lisäksi ryhmässä on 
mahdollisuus jutteluun ja omien 
ajatusten purkamiseen. 

– Osallistujat valitsevat käsi-
teltävät aiheet. Jos kenellekään 

Miesten sururyhmä 
rakentuu  
puutöiden ympärille

Valppu ja Järvi 
kertovat, että 
puutöiden lisäksi 
ryhmässä on 
mahdollisuus 
jutteluun ja 
omien ajatusten 
purkamiseen. 
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1. Lempikouluruokasi?

2. Minkä kouluarvosanan annat itsellesi koulukaverina?

3. Millainen on opiskelijan hyvä päivä? 

4. Mistä on kunnon opiskelijaelämä tehty?

5. Jos olisit opettaja, mitä sanoisit oppilaalle syyskauden alussa?

6. Mikä on opettajan pahin virhe?

7. Millainen asia ilahduttaa keskellä koulupäivää?

8. Opiskelijan paras tuki vaikeina hetkinä on: a) oma perhe b) kaverit 

    c) ammattiauttajat, kuten terveydenhoitaja tai seurakunnan 

työntekijä 

    d) joku muu, mikä? 

9. Millä seuraavista motoista selviää parhaiten eteenpäin, kun tekee 

virheitä opiskeluissa: 

    a) kaikki asiat järjestyy b) se, mikä ei tapa, vahvistaa c) virheistä oppii 

    d) erehtyminen on inhimillistä e) eihän kukaan vaan huomannut? 

    f) äkkiä karkuun!

10. Mitä et tiedä, vaikka haluaisit?

RAIJA PALOSTE, 63, OULU
Opiskelija vuonna 2012 seniorilinjalla Pohjola-opistossa, 
espanjan opiskeleminen jatkuu yhä

1. Mannapuuro marjasopalla.
2.  Annan 9-, jos ajattelen koko elämänmittaista matkaani kansakoulusta 
alkaen. Hyvän arvion uskallan antaa siksi, että minulla on säilynyt kansan-
koulunaikaisia luokkakavereita ystävinä näille päiville saakka. Miinus tulee 
siitä, että itseä on aina mahdollisuus kehittää ihmisenä.
3. Hyvään päivään kuuluu työtä eli opiskelua, virkistystä ja lepoa sopivassa 
suhteessa. Hyvä päivä on aktiivinen päivä.
4. Opiskelijaelämä on välillä kovaa työtä. Opiskeluelämän helmiä on jouk-
koon kuuluminen ja vuorovaikutus ihmisten kanssa.
5. Tämänikäinen opiskelija kaipaa kannustusta. Huomioiminen on tärkeää.
6. Työhön urautuminen, asioista puhuminen ikään kuin ulkoapäin. Välin-
pitämättömyys.
7. Yhdessä nautittu lounas. Seniorilinjalla osasimme nauttia siitä, että 
saimme tulla valmiille.
8. Oma perhe. Puolisoni tuki minua niin, että pääsin joka päivä kouluun, 
vaikka hoidin koulunkäynnin aikaan myös sairasta isääni.
9. Asioilla on tapana järjestyä.
10. Tällä iällä oma sisin nostaa loputtomasti kysymyksiä, kuten kuka minä 
olen ja mikä on elämän tarkoitus. En tiedä myöskään, miten oppisin vain 
olemaan tekemättä yhtään mitään.

TANJA KYNGÄS, 39, MUHOS
Ensimmäistä vuotta Oulun ammattikorkeakoulun aikuislinjalla

1. Makaronilaatikko.
2. Mukiinmenevän kasin annan. Saatan vaikuttaa luokassa etäiseltä, sil-
lä haluan keskittyä tarkasti opetukseen. Oppiminen myöhemmin kirjoista 
on hankalampaa kuin oppitunnilla. 
3. Hyvä päivä alkaa siitä, että lähtee kouluun mielellään. Onnistuneeseen 
päivään kuuluu myös se, että opettaja on innostunut aiheestaan. Huono 
päivä sisältää opettajan kalvosulkeiset ja tasaisen puheen.  
4. Hyvästä koulusta, innostavista opettajista. Kotona asioiden pitää olla 
niin, että opiskelu on mahdollista.
5. Sanoisin aikuisopiskelijoille jotain kannustavaa siitä, että 3,5 vuotta voi 
tuntua pitkältä, mutta jälkeenpäin katsottuna se on lyhyt aika. Viesti voisi 
olla: Lopussa kiitos seisoo, mutta se vaatii työntekoa opiskeluissa.
6. Opettajan pahin virhe on leipääntyminen, se heijastuu oppilaisiin.
7. Loistava huumori. Aikuisopiskelijoiden joukossa on yleensä joku väärä-
leuka, jonka letkautukset piristävät. Ihanat ihmiset piristävät.
8. Oma perhe. Oma mies jaksoi kyyditä minua kouluun edelliskerralla, 
kun opiskelin. Saman lupauksen hän antoi myös nyt. Samassa veneessä 
olevan opiskelijakaverit ovat myös hyvä tuki.
9. Kyllä kaikki asiat järjestyvät. Ja oikeasti: virheistä oppii. Harva tekee sa-
maa virhettä kahta kertaa.
10. Niitä on paljon. Ihminen on terve, kun hän on kiinnostunut oppimaan 
sen, mitä ei vielä tiedä. 

ELINA HYVÖNEN, 20, OULU
Toisen vuoden opiskelija Oulun ammattikorkeakoulussa 

1. Hernekeitto on lempparini jo ala-asteajoilta.
2. Antaisin itselleni arvosanaksi 8.  Olen valmis autta-
maan, jos opiskelukaverini tarvitsee apua. Pyrin otta-
maan kaikki huomioon ryhmätöitä tehdessä.
3. Opiskelijan hyvään päivään kuuluu mielenkiintoi-
set oppiaineet, onnistumisen tunteet vaikeissa aineissa, 
koulukaverit sekä isojen kouluprojektien loppuun saa-
misen ilo. 
4. Kunnon opiskelijaelämä on sitä, kun saa opiskella juu-
ri siihen koulutukseen, mistä on aina haaveillut ja opis-
kelu motivoi joka päivä. Hyvä opiskelijaelämä on myös 
tehty tietenkin myös opiskelukavereista, hauskoista ta-
pahtumista sekä kaurapuurosta ja nuudeleista.
5. Opettajana sanoisin: ”Yrittäkää parhaanne!”
6. Opettajan pahin virhe on olla kannustamatta oppilas-
ta eteenpäin opinnoissaan ja aliarvioida häntä.
7. Onnistumiset, opiskelukaverit ja innostavat luennot.
8. Opiskelijan paras tuki on ainakin omalla kohdallani 
oma perhe ja kaverit sekä opinto-ohjaaja.
9. Virheistä oppii, ehdottomasti.
10. En tiedä vielä mitä toinen opiskeluvuoteni tuo tulles-
saan ihan uudessa koulussa, mutta odotan sitä innolla.

Kaikki läpi tentistä
Neljä eri-ikäistä opiskelijaa vakuuttavat: 

virheistä oppii koulussa, kaikki asiat järjestyvät lopulta.
Rauhan Tervehdyksen tentissä annettiin pelkästään 

oikeita ja viisaita vastauksia. Näitä kysyimme:

VALO KULJU, 9, OULU
Kolmasluokkalainen Lintulammen koulussa

1. Jauhelihakastike, pasta, hernekeitto ja pannari, just sen pannarin takia.
2. Ihan mukava, 10+!
3. Siihen kuuluis liikuntaa, kaksi välituntia, hyvää ruokaa, englantia ja matematiikkaa, ylttiä ja 
äikkää. Ja se olis vaan kolme tuntia, yhdeksästä kahteentoista.
4. On kiva, jos koulu ei ole liian kaukana, että sinne pääsee pyöräillen ja kävellen, välillä scootil-
la. Se on siis potkulauta, jossa on laakerirenkaat. Ne pyörii paremmin kuin tavalliset, mutta niil-
lä ei saa mennä veteen.
5. Open pitää toivottaa kaikki tervetulleiksi kouluun. Ja hyvää huomenta pitää muistaa sanoa.
6. Pahin moka, minkä opettaja voi tehdä, on opettaa lasta väärin. Minulle sattui kerran näin, 
kun ope väitti, että 3 kertaa 7 olis 24. Eihän se ole kun 21! Se ei ole paha, jos ope unohtaa antaa 
läksyjä.
7. Minua ilahduttaa se, että minustakin tuli kummi, vaikka olen vasta kolmosluokalla. Yleensä 
kummiksi pääsee vasta vitosella, mutta nyt tuli niin paljon ykkösluokkalaisia, että mekin pääs-
tiin niille kummeiksi. Minä olen Vilhon kummi. Kummina leikin hänen kanssaan, autan ruo-
kailussa ja huolehdin, että Vilho pääsee mukaan leikkeihin. Jos ei pääse, mun pitää sanoa välk-
kävalvojalle.
8. Jos tartten apua jossakin, kysyn opelta tai välkkävalvojalta. Kotonakin voin pyytää apua. Sit-
ten meidän koulussa on Riikka, jonka luokse voi mennä, jos on kaverin kanssa riidoissa.
9. Jos tulee vahingossa tehtyä jotain virheitä, niin ajattelen, että erehtyminen on inhimillistä. Ja 
että virheistä oppii. Pyydän anteeksi, jos olen tehnyt jotain väärin. Vielä ei ole tarvinnut pyytää.
10. Haluaisin oppia englantia niin hyvin, että osaisin puhua kuin englantilaiset lapset.

Se ei ole paha, jos ope 
unohtaa antaa läksyjä.

E l s i  S a l ovaa ra

Opettajana sanoisin: 
”Yrittäkää parhaanne!”

Minulla on säilynyt 
kansankoulunaikaisia 
luokkakavereita ystävinä 
näille päiville saakka.

Huono päivä sisältää opettajan 
kalvosulkeiset ja tasaisen puheen.

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

E l i na  H y vö n e n
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Sananl.  
14: 21-22, 25, 31
Syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii,
autuas se, joka köyhää säälii.
Joka pahaan pyrkii, kulkee harhaan,
joka pyrkii hyvään, saa rakkautta.
Luotettava todistaja pelastaa ihmishenkiä,
valehtelija johtaa oikeuden harhaan.
Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa,
joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää.

Matt. 25: 14-30
Jeesus sanoi:
    ”Silloin on käyvä näin: Mies oli 
muuttamassa pois maasta. Hän kutsui 
puheilleen palvelijat ja uskoi koko 
omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän 
antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle kaksi ja 
kolmannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä 
mukaan. Sitten hän muutti maasta.
    Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi 
heti toimeen: hän kävi niillä kauppaa ja 
hankki voittoa toiset viisi talenttia. Samoin 
se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset 
kaksi. Mutta se, joka oli saanut vain yhden 
talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne 
isäntänsä rahan.
    Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati 
palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 
viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi 
ja sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle viisi 
talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa 
toiset viisi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! 
Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä 
olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon 
haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!
    Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, 
tuli ja sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle 
kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut 
voittoa toiset kaksi.’ Isäntä sanoi hänelle: 
’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. 
Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen 
sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’    
Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 
yhden talentin, ja sanoi: ’Herra, minä tiesin, 
että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, 
minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne 
et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja 
kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi.’ 
Isäntä vastasi hänelle: ’Sinä kelvoton ja laiska 
palvelija! Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, 
minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne 
en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun 
olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin 
että olisin palatessani saanut omani takaisin 
korkoineen. - Ottakaa pois hänen talenttinsa 
ja antakaa se sille, jolla on kymmenen 
talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän 
on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä 
otetaan pois sekin mitä hänellä on. Heittäkää 
tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä 
itketään ja kiristellään hampaita.’”

Lapsi neuvoo: Kaikki sujuu
Takkahuoneen seinällä, naulakossa, roikkuvat pienet kengät. Ne ovat esikoisen ensim-
mäiset kengät. En tiedä miten ne ovat siihen päätyneet, mutta minulle tulee kyynel sil-
mään katsoessani niitä.
    Tänä syksynä hän on lähdössä opiskelemaan ja muuttaa pian pois kotoa. Hän odottaa 
opiskeluja ja muuttoa riemulla. Suunnittelee mitä ottaa mukaansa ja mitä jättää kotiin. 
Meidän vanhempien iloon opiskelujen alkamisesta sekoittuu luopumisen vaikeutta ja 
huolta kaiken sujumisesta. Hän sanoo, että kaikki sujuu kyllä.
    Kun oli hänen ensimmäinen kouluviikkonsa, olimme opetelleet koulureitin hyvin 
yhdessä. Ensimmäisenä koulupäivänä olin mukana mennen tullen, mutta toisena päi-
vänä hän tahtoi tulla jo ihan yksin kotiin. 
    Lupasin sen, mutta sitten lähdin kuitenkin vastaan pikkusiskosten kanssa. Sieltä hän 
polki meitä vastaan iloisen näköisenä, keltainen lippis päässä ja reppu selässä keikkuen. 
Ilo vaihtui suuttumukseksi, kun hän näki meidät. Mitään puhumatta mentiin kotiin esi-
koinen edellä ja minä rattaiden kanssa perässä. 
    Kotona sain kuulla kunniani siitä, että en ollut luottanut häneen. ”Äiti sinä olet ite 
opettanut mulle sen reitin. Minä osaan kyllä!” Pyysin anteeksi ja lupasin parantaa tapani. 
    Nyt minua testataan taas. Minun on uskallettava luottaa siihen, että hän pärjää maa-
ilmalla, että minä olen tehtäväni tehnyt. Olen aina kokenut, että suurin kutsumukseni 
on olla äiti. Uskollisesti olen yrittänyt tuota tehtävääni hoitaa, mutta nyt minun on las-
kettava hänet lentoon maailmalle.
     Me vanhemmat saamme kuitenkin onneksi laittaa kädet ristiin ja rukoilla lastemme 
puolesta. Saamme uskoa heidät taivaan Isän hoitoon. Meidän turvamme löytyy rakkaan 
lasten virren 499 sanoista:

Jumalan kämmenellä
ei pelkää lintunen,
Jumalan kämmenellä
ei pelkää ihminen.
Kaikille tilaa riittää,
kaikille paikkoja on.
Jumalan kämmenellä
ei kukaan ole turvaton.

VIRPI SILLANPÄÄ-POSIO
Oulun seurakuntien oppilaitospastori

Sanan aika
Sunnuntai 17.8.2014
Psalmi: Ps. 119: 129-136 
1. lukukappale: Sananl. 14:21-22, 25, 31
2. lukukappale: 2. Kor. 8:9-15
Evankeliumi: Matt. 25:14-30 Sunnuntai 24.8.2014 
       Psalmi: Ps. 81: 9-17 

1. lukukappale: Jer. 6:16-19
2. lukukappale: Room. 11:17-24

Evankeliumi: Luuk. 4:23-30

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

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 17.8. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa Terttu Aakko kertoo 
vanhan tarinan siitä, mitä us-
kollinen rukous voi saada ai-
kaan. Uusinta.
Su 24.8. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Kirsi Iso-
la puhuu Hyvästä Paimenesta. 
Uusinta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.

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

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.
Su 17.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Kalajoen kirkosta.
Su 24.8. klo 10 jumalanpalve-
lus Korpilahden kirkosta Jyväs-
kylästä.

YLE TV 1
Su 17.8. klo 10 Nojatuolikirkos-
sa pohditaan velvollisuutta käyt-
tää annettuja mahdollisuuksia 
älykkäästi ja viisaasti, totuudes-
ta tinkimättä. Mukana on piispa 
Tapio Luoma. Isäntänä on Vil-
le Talola.

Oulun ev.lut. seurakuntien ja Sa-
nansaattajien Medialähetyspäi-
viltä tallennettuja videoita löytyy 
You Tubesta: http://www.youtu-
be.com/user/SansaMLP

Su 17.8. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
Su  24.8. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 17.8. klo 9.45. Radiopyhä-
koulussa Terttu Aakko kertoo 
vanhan tarinan siitä, mitä us-
kollinen rukous voi saada ai-
kaan. Uusinta.
Su 17.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.
Su 24.8. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Kirsi Iso-
la puhuu Hyvästä Paimenesta. 
Uusinta.
Su 24.8. klo 10 jumalanpalve-
lus Ylivieskan kirkosta.

Oulun Rauhan Sanan kesäseurat
Karjasillan kirkossa 16–17.8.2014
Lauantai 16.8. klo 12 Seurat
Heino Kouva, Roger Kero
klo 14.30 Seurat
Jonas Rahkola, Ari Juntunen
klo 17 Seurat
Roger Kero
klo 18 Lauluilta ja iltahartaus
Ari Juntunen
klo 20 Nuortenilta Toukomettisessä 
(Koulukatu 10)
Jonas Rahkola
Sunnuntai 17.8.
klo 10 Messu
liturgia Kimmo Kieksi
saarna Ari Juntunen
klo 12.30 Seurat 
Jonas Rahkola, Roger Kero
klo 15 Pyhäkoulu
klo 15.30 Seurat
Ari Juntunen
klo 17 Päätösseurat
Jonas Rahkola, Esko Leinonen
Puheet tulkataan suomeksi/ruotsiksi. 
Tervetuloa!

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, su 17.8. 
klo 18.00 Maunonpäiväseurat Muhoksen seurakuntatalolla, to 21.8. klo 
18.00 alueelliset seurat, “Savuseurat”, Tyrnävän seurakunnan kesäkodilla, 
Kylmäläntie 55, pe 22.8. klo 18.00 Liisa ja Aarne Putulalla Korpisella, 
Pudasjärvi, ti 26.8. klo 18.00 Inkeri ja Lauri Aholalla, Linnakuja 9, Liminka 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

"Evoluutiouskon ihmemaassa"
Matti Leisola (TKK:n Bio
prosessitekniikan professori emer.)

Opettaja, Fil.lis. Eine Rautiainen
Tilaisuudet: klo 14 16, 18 (keskustelua)

Huolehtimisesta luottamukseen
AnnaLiisa Valtavaara

Miten tutkin Raamattua?

La-Su 16.-17.8. Kesäseurat 
Karjasillan kirkossa. 
Kts erillinen ilmoitus.
Su 24.8. klo 17 Seurat.

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

To 14.8. klo 19 Lähde-ilta, Päivi Tuohimaa, Linnar Edesi, musiikki: God`s Bell. 
Su 17.8. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints` Club, Risto Wotschke,
musiikki: Jukka Wenström. Ke 20.8. klo 18 Varkki-ilta. To 21.8. klo 19 
Rukousilta, Kyllikki Mettovaara. Pe 22.8. klo 19 Nuortenilta, Henri Tuhkala. 
Su 24.8. klo 11 Aamukirkko, Henri Tuhkala, Risto Wotschke. Ke 27.8. klo 13 
Senioripiiri. 29.-31.8. Varkkileiri 11-14 -vuotiaille, hinta 30 €, ilmoittautuminen 
Outille p.041 540 5308. Tervetuloa!

Ilmoittautumiset: anna-liisa.bjorni@pp.inet.fi
tai Marita Laihola 040-7430024

Seminaarimaksu 30€, sisältää kahvin ja lounaan.
Ohjelma: Klo 11.00 Ylistys / luento 1.   Klo 12.30 Lounas.
Klo 13.30 Ylistys / luento 2 ja rukouspalvelu.
Klo 17.00 Iltatilaisuus on avoin kaikille

Oulun Vapaakirkossa, Kirkkokatu 34
Terapeutti, kouluttaja, luennoitsija, toimittaja, kirjailija
La. 30.8.2014, Salme Blomster

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 15.8. klo 19.30 Nuorten ilta Su 17.8. klo 11 
 Lähetysjumalanpalvelus, Moses Lingam 

Intiasta, Hannu Orava, Vakka. Seimi, pyhäkoulu 
ja lastenkokous. Su 17.8. klo 17 International 
Service. Ke 20.8. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Pasi Markkanen, Aila Pyörälä, Jari Virtanen. 

Pe 22.8. klo 19.30 Nuorten ilta. Su 24.8. klo 11 Jumalanpalvelus, Niina Män-
nistö, Pasi Markkanen, Makarios. Seimi, pyhäkoulu, lastenkokous. Ke 27.8. klo 
19 Jumalan kohtaamisen ilta, Heli Heiskanen, Pasi Markkanen, Jouko Annala. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11.   www.uskotv.fi TERVETULOA!

Su 17.8. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo11.00. 
Sotilaskokous klo 12.30.

Su  24.8. Jumalanpalvelus klo 11.00.
             SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

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

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Su 17.8. klo 11.00 Lähetystilaisuus 
Jaakko Sopanen, Makarios yhtye

Ke 20.8. klo 19.00 Sanan ja 
rukouksen ilta
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Muut seurakunnat

Ilmoittaja, 

ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta etsii laulajia uuteen 
musiikkiryhmään.

–Perusteilla on uusi, noin 
16–20 laulajaa käsittävä ka-
marikuoro, joka ensisijaise-
na tavoitteena on pitkäjäntei-
nen jumalanpalvelusmusiikin 
kehittäminen,kuvailee kantto-
ri ja kuoronjohtaja Lauri-Kalle 
Kallunki.

Lisäksi kuoron toimintaan 
kuuluvat pienimuotoiset konser-
tit ja erikseen päätettävien kirkko-
musiikkiteosten valmistaminen.

Kuorolaiselta edellytetään 
riittäviä laulumusiikillisia val-

miuksia ja nuotinlukutaitoa se-
kä halua sitoutua pitkäjänteiseen 
musiikilliseen työskentelyyn. 
Kuorossa annetaan myös äänen-
muodostuskoulutusta. 

Harjoitukset ovat pääsääntöi-
sesti maanantai-iltaisin tuomio-
kirkkoseurakunnan tiloissa. Ta-
voitteena on aloittaa maanantai-
na 8. syyskuuta kello 18.30. 

Kamarikuorosta kiinnostunei-
ta pyydetään ilmoittautumaan 
koelauluun 5.9. mennessä sähkö-
postitse osoitteeseen lauri-kalle.
kallunki@evl.fi.  Lisätietoja Kal-
lungilta: p. 040 8457 309 tai lau-
ri-kalle.kallunki@evl.fi.

Uuteen kamarikuoroon mahtuu laulamaan

K
irko

n ku
vap

an
kki / M

atias P
artan

en

Seuraava 
Rauhan Tervehdys 

ilmestyy 
28.8.
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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  
puhelimitse tai 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 toiminnanohjaaja 
Johanna Kari, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen (10.9. alkaen), 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

Jumalanpalvelukset
Messu  su 17.8. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Han-
na-Maija Ollanketo. Kantto-
ri Henna-Mari Sivula ja urkuri 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
Oulun hiippakunnan toimin-
taan kasvatus-, diakonia- ja 
lähetystyössä. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi
Messu su 24.8. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Hanna-Maija Ollanketo ja 
avustaa Jyrki Vaaramo. Kant-
tori Henna-Mari Sivula ja ur-
kuri Péter Marosvári. Kolehti 
Myamarin luterilaisen kirkon 
tukemiseen, erityisesti lähe-
tyskeskushankkeeseen ja las-
tentarhaan. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 24.8. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Martti Arkkila.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisessa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 419, Keskustan seura-
kuntatalo.
Diakonian aamu ti 19.8. ja 
26.8. klo 9, Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisali. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille. 
Paikalla diakoniatyöntekijä 
ja vapaaehtoiset emännät.
Vertaistukiryhmä henki-
rikoksen uhrien läheisille 
ti 2.9. klo 18, Jössen sali. Li-
sätietoja Riku-Matti Järvi,  
p. 040 5157 315 Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta. Toi-Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Viljami Jo-
hannes Ylimaula, Ruut Lo-
viisa Kärki, Noona Auroora 
Nousiainen. 
Haukipudas: Viivi Lilian 
Hautakangas, Tuomo Joo-
nas Kristian Takkinen, Aleksi 
Kauko Johannes Sortti, Toivo 
Armas Lehmikangas.
Karjasilta: Vili Eemeli Antti-
la, Henrik Karl-Erik Franzén, 
Samuel Matias Heikkinen, 
Julius Aaron Laatikainen, 
Lilja Ida Isabella Maliniemi, 
Odessa Olga Adele Palosaa-
ri, Helmi Emmiina Ylileh-
to, Adil Hassan Eemil Björn-
fot, Miro Niilo Juhani Bäck, 
Elle Elviira Leinonen, Elena 
Tuulia Mustajärvi, Samuel 
Johannes Mäntymaa, Lara  
Eleonora Saarikoski.
Kiiminki: Viola Helmiina 
Tahvanainen, Joosua Benja-
min Tahvanainen, Viveka Ai-
no Daalia Puurunen, Aku Mi-
kael Siekkinen, Leevi Juhani 
Turpeinen, Nella Eliina Paso, 
Niilo Petteri Valdemar Pulli, 
Otso Juhani Tuomaala, Net-
ta Milena Tuohino, Niilo Hei-
no Ilmari Tapio.
Oulujoki: Eela Matilda Hai-
kara, Laura-Maria Edith Kal-
liokoski, Kerttu Amanda 
Lehtiö, Jasmina Amalia Oja-
la, Victor Albert Rinne, Oiva 
Eelis Aapeli Suhonen, Miika 
Henrikki Junttila, Eetu Saka-
ri Knuutinen, Johannes Onni 
Eevertti Pääkkönen, Nella Li-
li Emilia Säkkinen, Neea Sil-
ja Sofia Tahkola, Ada Mari-
ella Tekay, Aksu Eelis Tekay, 

Heikki Olavi Iisakki Tikkanen, 
Leevi Väinö Olavi Tuomela.
Oulunsalo: Paavo Matias 
Pöyskö, Julia Luna Pauliina 
Härkönen, Arno Eemeli Sa-
vilaakso, Livia Anja Ottilja 
Ahola, Matias Jaakko Mika-
el Matjussi.
Tuira: Minttu Hilma Maria 
Aaltonen, Akseli Hannu Ma-
tias Kangas, Niko Eljas Sime-
on Karjalainen, Aslak Juhani 
Lohilahti, Roope Eerik Petä-
jäjärvi, Sofia Aleksandra Pie-
tilä, Roope Kristian Rautio, 
Joel Kristian Tornberg, Veik-
ka Tapio Herman Ala-aho, 
Venni Alvar Salomon Ilo-
la, Tuomas Teemu Johannes 
Kohonen, Riina Emilia Lauri-
la, Mio Benjamin Mehtonen, 
Oona Louna Aliisa Ohtonen, 
Leo Eric Samuel Saarela, Siiri 
Orvokki Saukko, Elmeri Mari-
us Tuomivaara, Helmi-Noora 
Katariina Vesala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Petri Eemeli 
Pesonen ja Sarah Irene Koi-
vikko, Tuomo Eerik Haapsaa-
ri ja Kaisa Mirjami Nissilä, Jo-
el Juho Olavi Pitkänen ja An-
ni Emilia Aro, Saku Tuomas 
Luukkainen ja Laura Annii-
na Juvonen, Olli-Konsta Oli-
ver Kallioranta ja Sanna Sis-
ko Orvokki Luukkonen, Tuo-
mas Pentti Sipilä ja Anni Elisa 
Nevakivi, Henri Aleksi Heik-
kinen ja Elisa Marjut Luon-
tio, Valtteri Johannes Kojo ja 
Laura Juulia Kärppä.
Haukipudas: Timo Henrik La-
vander ja Sari Helena Niska-
nen, Tommi Lassi Matias Peu-
ra ja Pamila Hena Karoliina 
Sandhu, Jaakko Samuli Sää-
välä ja Henna Maria Toppi, 
Tommi Niilo Artturi Luokka-
nen ja Pinja Maria Kivioja.
Karjasilta: Timo Ville Alek-
si Rauma ja Anne Hanna-He-
lena Tiuraniemi, Sami Pette-
ri Vuoti ja Saila Elisabeth Sal-
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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 €.

Ortodoksinen kirkkomusiikki, 
Kamarikuoro Krysostomos 
lauantaina 27.9. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.
 
Kamarikuoro Krysostomon ohjelmisto sisältää aikam-
me ortodoksista kirkkomusiikkia, josta suurin osa on 
kuorolle sävellettyä materiaalia. Konsertin pääteokse-
na kuoro esittää minimalistisäveltäjä Pekka Jalkasen 
teoksen Deesis, jonka se kantaesitti marraskuussa 2013. 
Kyseessä on lyhennelmä vainajien muistopalveluksesta, 
jonka musiikillisena lähteenä on käytetty myös roma-
nialaisia traditionaalisia melodioita. Konsertissa kuul-
laan lisäksi osia Mikko Sidoroffin teoksesta Suuri Paas-
to sekä Einojuhani Rautavaaran Vigiliasta. 

Kamarikuoro Krysostomos on vakiinnuttanut asemansa 
yhtenä Suomen tasokkaimmista ortodoksisista kuorois-
ta. Se konsertoi säännöllisesti Suomessa sekä ulkomail-
la. Kuoron keskuspaikka on Kuopio, mutta käytännös-
sä se toimii valtakunnallisesti ympäri Suomea. Kuoroa 
johtaa sen perustaja, musiikin maisteri Mikko Sidoroff. 
Kuoro laulaa myös jumalanpalveluksessa Oulun tuo-
miokirkossa sunnuntaina 28.9. klo 10.

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.

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.

minnasta vastaavat Huoma 
Henkirikoksen uhrien lähei-
set ry ja Oulun tuomiokirk-
koseurakunta.

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 4.9. alka-
en. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Kesäkahvila Cafe Krypta ja 
pieni käsityöpuoti, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Avoin-

na ma–to 10–20 ja pe 10–15. 
Hyvää kahvia ja teetä, sekä 
nuorten leipomia makeita ja 
suolaisia leivonnaisia. Perjan-
taisin pannukakkua ja vohve-
leita.
Tuomiorovastin kirkkokier-
ros to 21.8. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. 
Silmukka ke 27.8. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. Kä-
sityö- ja askarteluihmisten 
hyvän tekemisen aamupäi-
vä. Anna-Mari Heikkinen.

Tule suunnittelemaan 
Cafe Kryptan syyskautta

tiistaina 26.8. klo 16.30 Oulun tuomiokirkon kryptaan.
Suunnittelemme Cafe Kryptan syyskauden ja muuta 

toimintaa lähetystyön hyväksi! 
Tervetuloa kaikki leivonnasta, myynnistä ym. 

vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneet!

Kesän viimeinen 
hautausmaakierros Intiössä
maanantaina 18.8. klo 18

Mielenkiintoinen kierros oululaisten suurmiesten ja 
-naisten historiaan. Kierros sopii niille, jotka haluavat 
kuulla, mitä siihen aikaan Oulussa tapahtui, kun nuo 
nurmen alla nukkuvat elivät elämäänsä. 
Hautausmaalta löytyvät niin Oulun omat kauniit ja 
rohkeat kuin traagisen koskettavat tarinatkin. 

Suuren suosion vuoksi kierroksille on varattu kaksi 
opasta, mikäli lähtijöitä on yli 20. Lähtö hautausmaan 
pääportilta hautajaishuoneiston edestä.

Sateen sattuessa sontikat mukaan! 

Meijän Olokkari 
torstaisin 21.8. alkaen klo 16–18 
Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Oulujoen kirkossa 
ja kirkon pihapii-
rissä vietetään pe-
rinteistä Elojuhlaa 

sunnuntaina 17.8. 
Jokakesäisellä tapahtu-

malla on joka vuosi eri tee-
ma, joka kuvastaa seura-
kunnan toimintaa. Tänä 
vuonna teemana on vapaa-
ehtoistyö.

Juhla alkaa kello 10 mes-
sulla Oulujoen kirkossa. 

– Yhdessä tekemisen ilo 
näkyy juhlassa monella ta-
paa. Messussa olemme ha-
lunneet tuoda esille vanhaa 
kirkkoväärtiperinnettä. 

– Kirkkoväärtit ovat va-
paaehtoisia seurakuntalai-
sia, jotka toimivat messussa 
esimerkiksi lukijoina, Ou-
lujoen seurakunnan pastori 
Ilkka Mäkinen sanoo. 

Messun toimittaa kirk-
koherra Satu Saarinen, 
saarnan pitää uskonnon-
lehtori ja vapaaehtoinen 
Lea Pesonen. Lisäksi mes-

sussa kuullaan nuorten lau-
luryhmän esittämää mu-
siikkia.

Pihamaajuhla  
kirkon puistikossa
Messun jälkeen noin kello 
11.30 siirrytään kirkon pi-
hamaalle, jossa nautitaan 
sotilaskotisisarten tarjo-
amat kirkkokahvit. 

Lisäksi pihamaajuhlan 
ohjelmassa on Myllyojan ja 
Korvensuoran asukastupi-
en edustajien puheenvuo-
rot, lipunnosto, yhteislau-
lua ja musiikkiesityksiä. 

Musiikista vastaavat 
Oulun NMKY:n puhal-
linorkesteri Vaskiveikot ja 
Liikkuva laulureppu -duo.

Oman tervehdyksen-
sä juhlaan tuovat Elojuh-
lan idean alkuperäinen isä, 
emeritus kirkkoherra Paa-
vo Moilanen ja kirkkoher-
ra Satu Saarinen.

mela, Pasi Matti Maliniemi ja 
Lili Kaarina Flink, Henri Ve-
li Juhani Hakala ja Carita Su-
sanna Tuomela, Mika Petteri 
Kaukua ja Eerika Daniela Oi-
karinen, Markku Juhani Möl-
läri ja Maria Tellervo Junes, 
Olli-Pekka Ilmari Siponen ja 
Heini Marianne Turtinen, Ju-
hana Mikael Karttunen ja 
Eveliina Julia Hintikka, Alek-
si Kangas ja Heini Anna Kata-
riina Kauramäki, Jouko Saka-
rias Rautio ja Katariina Elisa-
bet Hautamäki.
Kiiminki: Jimmy Kristian 
Ojanne ja Miili Vellamo Torn-
berg, Matti Seppo Olavi La-
sanen ja Inka Matilda Mus-
tonen, Risto Juhani Korpela 
ja Minna Susanna Räisänen.
Oulujoki: Tero Robert Laak-
so ja Hanna Henriikka Kuuse-
la, Joonas Aleksi Hämäläinen 
ja Veera Anniina Jussila, Ju-
ho Uuno Tauriainen ja Henna 
Kaarina Heikkilä, Jani Veikko 
Kaijala ja Mari Johanna Haa-
palainen, Kauko Mikael Hei-
nikoski ja Saija Pauliina Sipo-
la, Janne Juhani Tero ja Jen-
na Johanna Jussinniemi.
Tuira: Perttu Yrjö Iisakki 
Koskinen ja Johanna Tuulik-
ki Typpö, Tomi-Petteri Vilja-
mi Laaninen ja Anna Katarii-
na Jääskeläinen, Joonas Kris-
tian Pulkkinen ja Sonja An-
niina Arstio, Pekka Juhani 
Wendelin ja Eeva-Leena Pie-
tilä, Jukka Matti Petteri Ke-
tola ja Reetta Tuulikki Aho, 
Juha Tapani Tolonen ja Suvi 
Eveliina Fonselius, Erkki Tuo-
mas Saarikoski ja Hannakaisa 
Katariina Heikkinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Erna Valenti-
na Pyykkö 101, Aarne Antero 
Nieminen 83, Veli Veikko Ma-
tias Puurunen 72, Brita Seija 
Hellevi Rinne 82, Matti Uole-
vi Salo 77.
Haukipudas: Lempi Karolii-
na Suontaus 92, Ella Esteri 
Ireene Kaijankoski 85,  Veik-
ko Onni Eelis Autio 76, Riina 
Sofia Merenluoto 2 pv, Juha-
ni Olavi Lassila 73.
Karjasilta: Esteri Elisabeth 
Niva 96, Erkki Antero Moi-
lanen 90, Aulikki Elina Miet-
tunen 89, Kaarlo Johannes 
Ammunet 87, Leila Aino Eli-
sabet Rautio 84, Selja Anita 
Roine 77, Samuli Heikkinen 
86, Arvo Verner Grekula 83, 
Sisko Inkeri Aittola 82, Raija 
Aino Katriina Harju-Autti 66, 

Seppo Kalevi Mömmö 65.
Kiiminki: Matti Antero Mik-
konen 61, Aino Maria Rau-
tio 86.
Oulujoki: Esko Olavi Karppi-
nen 81, Arvo Lennart Paka-
nen 78, Seija Kyllikki Karp-
pinen 69, Paavo Matias Har-
tikka 55, Jorma Jaakko Virk-
kunen 58, Merja Kristiina 
Svensk 49.
Oulunsalo: Viljo Herman 
Moilanen 84.
Tuira: Eino Kalevi Snellman 
92, Eeva Josefiina Paakki 89, 
Fanni Rebekka Ponto 88, 
Seppo Antero Eskola 85, Rai-
li Pirkko Hyvärinen 82, Ar-
ja Tellervo Rantahäli 61, Toi-
ni Sisko Tarkkinen 83, Pent-
ti Kalevi Ruokamo 83, Pirkko 
Kyllikki Alila-Valppu 74, Reijo 
Henrik Rantahäli 70.

M inna Ko l i s t a ja

M
in

n
a K

o
listaja

Vapaaehtoistyö on esillä  
ensi sunnuntain Elojuhlassa

Viime vuonna lippu nostettiin salkoon juhlan kunniaksi Oulujoen 
pappilan pihamaalla, mutta tänä vuonna juhlia vietetään kirkon 
puistikossa, sillä pappilaa remontoidaan parhaillaan. 
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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
Messu su 17.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Hannu Nie-
melä. 50 vuotta sitten ripille 
päässeiden kirkkopyhä. 
Messu su 24.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Jari Flink, kanttori-
na Else Sassi. 

Hartauselämä
Rukouspiiri to 21.8. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.

Lähetystyö
Matka hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Haapavedelle 
Teemme päiväretken la 6.9. 
yhteiskyydillä Oulusta. Mat-
kan hinta 20 €, sis. bussimat-
kan ja vakuutuksen. Tarkem-
mat tiedot www.oulunseu-
rakunnat.fi/lahetystapah-
tumat tai lähetyssihteeriltä 
p. 040 5014764, paula.hiltu-
nen@evl.fi.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot aloittavat vii-
kolla 35: torstaina 28.8. klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaina 29.8. klo 10–
11.30 Vakkurilassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Lisätie-
toja p. 040 5471 472 tai outi.
palokangas@evl.fi.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot al-
kavat viikolla 38. Kerhopai-
kat ja -ajat sekä ilmoittautu-

mistiedot näet sivulla www.
alakkonäämua.fi/toiminta/
varhaisnuorisotyo ilmoittau-
tumisen alkaessa. Kerhoihin 
ilm. 20.–31.8. Lisätietoja Elisa 
Manninen, p. 050 5133 225.

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 040 8245 861 tai Katrilta 
045 6576 122.

Kansainvälisyys
Toivon torstai – kansainvä-
lisen diakonian päivä to 4.9. 
srk-keskuksessa. Päivän aika-
na tutustumme Kirkon ul-
komaanavun toimintaan ja 
uuteen kaksivuotiseen tee-
maan Katastrofin ainekset. 
Päivä alkaa aamukahvilla klo 
9.30 ja päättyy noin klo 15.30 
päiväkahviin. Päivään sisäl-
tyy myös lounas. Ilm. 29.8. 
mennessä diakoniatoimis-
toon, p. 044 7310 232 tai He-

lena Seppäselle, p. 040 5819 
316. Päivä on osallistujille il-
mainen.

Muut menot
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 19.8. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuonees-
sa. Ryhmän vetäjänä Helena 
Seppänen, p. 040 5819 316.
Nuotioilta ke 27.8. klo 18 
Martinniemen Ukkolanran-
nassa. Ohjelmassa yhteislau-
lua, hartaus, kahvitarjoilu ja 
makkaranpaistoa. Klo 17 läh-
tee laavulta opastettu luon-
to- ja kulttuuripolkukierros, 
opastajana Liisa Takalo. Mu-
kana Jari Flink, Hannu Nie-
melä ja Heli Puuperä.
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisöl-
le 22.8. saakka ma–pe klo 
10–18, jolloin myös kirkon 
opas on paikalla. Voit tutus-
tua Haukiputaan kirkkoon ja 
Mikael Toppeliuksen kirkko-
maalauksiin myös internet-
osoitteessa www.pilvikirk-
ko.fi. Pilvikirkko-sivulla ei ole 
toiminnallista ohjelmaa.
Ulkoiluapua antavia ihmi-
siä toivotaan mukaan toi-

Jumalanpalvelukset
Messu su 17.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Anne Schönberg, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Messu su 17.8. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Har-
ri Isopahkala, avustaa Anne 
Schönberg, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.
Messu su 24.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 13 Jäälin kappelis-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.

Diakonia
Ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa diakonian vastaan-
otolle vain maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 26.8. klo 13–
15 Jäälin kappelin neuvotte-
luhuone.  Keskusteleva ver-
taistukiryhmä. 
Omaishoitajien ryhmä ke 
27.8. klo 13–14.30 Montin-sa-
li, Kirkonniementie 6, Kiimin-
ki. Ryhmä on keskusteleva 
vertaistukiryhmä. Tied. Jaa-
na Kontio, p. 040 5793 248.
Muistisairautta sairastavi-
en ryhmä ke 27.8. klo 13–
14.30 Lähimmäisentuvalla, 
Kirkonniementie 6, Kiimin-
ki.  Ryhmässä mm. keskus-
tellaan, muistellaan ja hyö-
dynnetään osallistujien voi-
mavaroja toiminnallisin me-

Jumalanpalvelukset
Messu su 17.8. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, saarna Ari Juntu-
nen, kanttorina Juha Soran-
ta. Rauhan Sanan kirkkopyhä. 
Messu su 17.8. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 17.8. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa Mir-
jami Dutton, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kolehti Oulun hiippa-
kunnan toimintaan kasvatus-, 
diakonia- ja lähetystyössä.
Messu su 24.8. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 24.8. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 24.8. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kolehti Myanma-
rin luterilaisen kirkon tukemi-
seen, erityisesti lähetyskeskus-
hankkeeseen ja lastentarhaan 
Suomen Luterilainen Evanke-
liumiyhdistyksen kautta. 

Hartauselämä
Raamattupiiri to 14.8.  to 
21.8. ja to 28.8. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
20.8. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 

Musiikki ja kulttuuri
Ks. tämän sivun ilmoitukset.
Saksalainen puhallinorkes-
teri to 28.8.2014 klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Konsertissa 
on mukana myös oululaisia 
soittajia Virtuoso-orkesteris-
ta. Konsertin johtaa Franz-
Constantin Gräter.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus avus-
tusasioissa maanantaisin klo 
9–11, joko p. 044 3161 579 tai 
paikan Karjasillan kirkolta.

Sururyhmä 
ke 3.9. klo 16.30 
Jäälin kappeli.

Tied. Jaana Kontio 
040 5793 248.

KIRJAVIRTAA
PAPPILASSA

Kirjallisuuspiiri lukevaisille uteliaille keskiviikkoisin 
klo 18–20 Kastellin kirkon pappilassa, Töllintie 38.

Minkälaisia ajatuksia kirjat herättivät? 
Tykkäsitkö vai et? Miksi näin? 

27.8. JP Koskinen: Ystäväni Rasputin
Laila Hirvisaari: Minä, Katariina
17.9. Mia Kankimäki: Asioita, 

jotka saavat sydämen lyömään nopeammin
Yasanari Kawabata: Kioto

15.10. Antti Heikkinen: Pihkatappi
Gabriel García Márquez: Sadan vuoden yksinäisyys

12.11. Yiyun Li: Kulkurit
Sahar Delijani: Jakarandapuun lapset

10.12. Satu Koskimies (toim.):
Tämän runon haluaisin kuulla

Granta 1 TAI Granta 2

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

netelmin. Ryhmä kokoontuu 
samaan aikaan omaishoita-
jien ryhmän kanssa, jolloin 
ryhmiin voi tulla ja poistua 
yhdessä omaisen kans-
sa. Tied. vapaaeh-
toinen ryhmäoh-
jaaja Päivi Selin, 
p. 044 3190 207.
Eläkeläisten 
leiri 5.–7.9. Su-
velan leirikes-
kuksessa. Leirin 
hinta 47 € sisältää 
täysihoidon ja kuljetuk-
sen. Leiri järjestetään yhdes-
sä Oulun seurakuntien kuu-
lovammaistyön kanssa huo-
mioiden erityisesti kuulolait-
teen käytön. Tiedustelut ja il-
moittautuminen 22.8. men-
nessä Seija Lommalle, p. 040 
5793 247 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo tai seija.
lomma@evl.fi. 

Lapset ja perheet
Perhekerhot ja perhekah-
vilat ma 18.8. alkaen. Ks. il-
moitus. 
Esikkoryhmä tiistaina 19.8. 
klo 10–12 Jäälin kappeli.

mintaan kodeissa ja palvelu-
asunnoissa. Kysy lisää Johan-
nalta, p. 045 1393 993.
Kellonkartanon toimintaa: 
Nuorten Raamattuviikonlop-
pu 15.–17.8., Kartanon Kirk-
ko sunnuntaisin klo 13.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: nuorten syyskauden 
aloitus la 16.8. klo 18 Isonie-
men leirikeskuksessa, seurat 

su 17.8. klo 17 ry:llä, pihaseu-
rat ke 27.8. klo 18.30 Mari ja 
Ville Koukkarilla, Jokelantie 
233. Kello: seurat su 17.8. klo 
17 ry:llä. Jokikylä: seurat su 
17.8. klo 18 ry:llä, Eloseurat la 
23.8. klo 18 ja su 24.8. klo 13 
ry:llä, su 23.8. klo 18 viikko-
messu kirkossa, iltahartaus 
viikkomessun jälkeen ry:llä.

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 25.8. alkaen 
klo 9.15 MuksuHelmet 
klo 10.00 TaaperoHelmet
klo 10.45 VauvaHelmet

Tiistaisin 26.8. alkaen
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)

Keskiviikkoisin 27.8. alkaen
klo 17.30–18.15 Perheen Helmet

Torstaisin 28.8. alkaen
klo 9.15 MuksuHelmet
klo 10.00 TaaperoHelmet
klo 10.45 VauvaHelmet

Muskarimaksu on 50 € / lukukausi, 
sisaralennus -50 %

Muskarit järjestää Karjasillan 
seurakunta / lapsi- ja perhetyö 

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

HelmiMuskarit

Syksyn 2014 päiväkerhoissa 
on vielä tilaa 
Päiväkerho on seurakunnan järjestämää varhaiskas-
vatustoimintaa, johon kokoonnutaan kaksi kertaa 
viikossa, 2,5 h/kerta, joko aamu- tai iltapäivällä. Ker-
hossa askarrellaan, lauletaan ja leikitään sekä satuil-
laan. Jokaiseen kerhokertaan kuuluu pieni hiljenty-
mishetki. Kerhoon saa ottaa mukaan omat eväät.
Karjasillan seurakunnan 3–5-vuotiaiden päiväkerho-
ja kokoontuu Karjasillan ja Kastellin sekä Pyhän An-
dreaan kirkoissa sekä Maikkulan kappelilla. 

Syksyllä päiväkerhon voi aloittaa heinäkuun
loppuun mennessä kolme vuotta täyttänyt lapsi. 
Lisätietoja lapsityönohjaaja Marjaana Lassilta, 
p. 040 5747 108 tai marjaana.lassi@evl.fi. 

Päiväkerhot ovat aloittaneet 
toiminnan viikolla 33. Ilmoit-
tautuneet ovat saaneet ke-
sän alussa kirjeen, jossa on 

kerrottu kerhoaika ja 
paikka. Lisätiedus-

teluja sekä vapai-
ta kerhopaikkoja 
voi kysellä kerho-
pisteistä lasten-
ohjaajilta: Kirkko-

pirtti p. 040 7431 
902 ja Jäälin kappeli,  

p. 0400 835374. Jäälin 
kappelin päiväkerhoissa on 
vielä tilaa.

Lähetys
Matka hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Haapavedelle la 
6.9. Yhteiskyyditys Oulusta. 
Tiedustele lähetyssihteeriltä.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 17.8. klo 
17 seurat ry:llä, Heikki Saari-
koski, Pekka Kainua, su 24.8. 
klo 17 seurat ry:llä, Esko Ka-
laoja, Tauno Kujala.

Kesäillan 
sävelhartaudet   

To 14.8. klo 20 kirkossa 
Haukiputaan Mieskuoro (kuvassa), 

johtaa Mihkel Koldits, yksinlaulu Sauli Saarela, 
urut Else Sassi. 

Iltahartaus Jaakko Kaltakari. 
To 21.8. klo 20 srk-keskuksessa
Lauluyhtye Cappella pro Vocale.  

Iltahartaus Arto Nevala. 
To 28.8. klo 20 kirkossa

Cantio Laudis, johtaa Olli Heikkilä.  
Iltahartaus piispa Olavi Rimpiläinen. 

Kesän viimeinen sävelhartaus.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 3 €.

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

Lukupiiri 
aloittaa ma 15.9. klo 18 
Puttaan Tuvalla
Tutustumme Oulun seudun 
kirjailijoiden teoksiin: 
15.9. Väisänen: Vanikanpalat
20.10. Vanhatalo: Gallup
17.11. Alasalmi: Joenjoen laulu
15.12. Hiekkapelto: Kolibri

H annu H ämä lä

Perhekerhot ja -kahvilat  
Kirkkopirtillä: Perhekerho 19.8. alkaen tiistaisin klo 
9.30–11 ja Perhekahvila 22.8. alkaen perjantaisin klo 
9.30–11. Jäälissä: Perhekahvila 18.8. alkaen maanan-
taisin klo 9.30–11 ja Perhekerho 21.8. alkaen torstai-
sin 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 10–12 Jäälin kappelilla.
Esikko-ryhmä on tarkoitettu esikoisvauvoille ja heidän 
äideilleen. Mukaan ovat tervetulleita myös raskaana 
olevat ensisynnyttäjät. Ryhmän tarkoituksena on ke-
rätä yhteen samassa elämäntilanteessa olevia äitejä. 
Esikkoryhmässä touhutaan vauvojen tahdissa, keskus-
tellaan, jaetaan kokemuksia ja saadaan ystäviä. Ryh-
mä tarjoaa mahdollisuuden tulla hengähtämään val-
miiksi keitetyn kahvikupposen ääreen. Ei ilmoittautu-
mista. Käynti kappeliin takakautta.
Alle 35-vuotiaiden naisten oma ryhmä aloittaa
Ryhmä, jossa kevyttä irtiottoa arjesta, uusia ystäviä, 
itsensä hemmottelua, oman elämän kartoittamis-
ta, hiljentymistä. Ryhmä kokoontuu syksyllä 7 kertaa 
to 17.30–19 Jäälin kappelissa alkaen 28.8. Ryhmä on 
maksuton ja lastenhoito järjestetty. Tied. ja ilm. 
Jaanalle p. 040 5793 248 tai riina.moilanen@evl.fi.

Rippikouluinfo 
keskiviikkona 3.9. 

kirkonkylän seurakuntakeskuksessa. 

Vuonna 2000 syntyneille nuorille ja heidän 
vanhemmilleen. Jokirannan koulupiiri klo 18 ja 

Laivakankaan koulupiiri klo 19.15. 
Kahvitarjoilu klo 18.45–19.15. 

Tiedustelut, Aulikki Rinta-Säntti p. 040 743 1904.

Lapset ja lapsiperheet
Viikkotoiminta alkaa viikol-
la 33. Ks. ilmoitus.
Syksyn ensimmäinen lat-
tiakuvailta ke 27.8. klo 18–
19.30 Maikkulan kappelissa. 
Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kesäkerho to 
14.8. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkko, to 21.8. klo 13–14.30, 
Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 4.9. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kohtaamispaikka kahvi-
kupposen, hartauden, kes-
kustelun ja pienen ohjelman 
ääressä.

Runoilta
Tulee 

rakkauden 
syksy  

ja ruska 
ajallaan

Su 7.9.2014 klo 18 Kastellin kirkossa 

Musiikkiryhmien syksy
Kamarikuoro Jäälin kappelilla ke klo 18–19.30 alkaen 
27.8- (naislaulajat), laululeiri la 30.8. klo 11–16 Jäälin kap-
pelilla Muhoksen kamarikuoron kanssa. 
Kirkkokuoro seurakuntakeskuksessa ke klo 18.30–20 al-
kaen 27.8., uusia otetaan mukaan.
Musaryhmä nuorille uusien ilmoittautuminen toimin-
tastartissa Jäälin kappelilla pe 28.8. klo 18.30.
Poikakuoro Pohjantähtien kauden aloituksena leiripäi-
vä Suvelassa la 16.8. klo 11–16, harjoitellaan Mozartin Re-
quiemia, mukana kamarikuoron miehet, harjoitukset vii-
kottain torstaisin klo 19–20.15
Poikakuoron harjoituskuoro to alkaen 4.9. klo 16.15–17.
Ruskakööri eläkeläisille joka toinen viikko pe klo 10–
12, aloitus 5.9.
Lisätietoja: Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487187 (poika-
kuoro, poikakuoron harjoitus ja kamarikuoro), Sari Wal-
lin, p. 0400 839461 (kirkkokuoro, lauluryhmä Vanamot), 
Risto Ainali, p. 040 5760297 (Ruskakööri)

Messu su 17.8. klo 10 
Karjasillan kirkossa. 

Toimittaa 
Kimmo Kieksi, 

saarna Ari Juntunen, 
kanttorina 

Juha Soranta. 
Rauhan Sanan 

kirkkopyhä. 

Tervetuloa syksyn 
ensimmäiseen 
lattiakuvailtaan 

ke 27.8. klo 18–19.30 
Maikkulan kappelille. 
Tarjolla oman uskonelä-
män hoitamista ja pien-
tä iltapalaa!

Lattiakuvahartaus on 
toiminnallinen menetel-
mä käsitellä uskonasioi-
ta. Aikuisille ja lapsille 
on omat hartaudet. Ilta-
palan syömme yhdessä.
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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 14.–28.8.2014

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

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

Laulupuu
alkaen to 18.9. joka kuukauden kahtena viimeisenä 
torstaina klo 14 Pyhän Luukkaan kappelilla. 

Laulupuu on taaperoikäisten (1–3-vuotiaiden) maksu-
ton musiikkikerho. Laulupuussa lauletaan niin hengel-
lisiä kuin perinteisiäkin lastenlauluja, leikitään, loru-
tellaan, liikutaan, hiljennytään ja rentoudutaan. Lap-
si tulee kerhoon aikuisen seurassa. Ryhmään mahtuu 
noin 12 lasta. lmoittautuminen 22.8. mennessä teksti-
viestillä Jonnalle p. 044 788 3966 tai sähköpostilla jon-
na.piirainen@evl.fi.

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

Jumalanpalvelukset
Viikkomessu la 16.8. klo 18, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Sanna Komulainen, saarna 
Tapani Karhumaa, kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Messu su 17.8. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, saarna Lea Peso-
nen, avustavat Ilkka Mäkinen 
ja Sanna Komulainen, kantto-
reina Sanna Leppäniemi ja An-
ja Hyyryläinen, urkurina Lau-
ri Nurkkala. Elojuhla Oulujo-
en kirkon puistikossa. Kulje-
tus Yli-Iistä ja Ylikiimingistä. 
Lue lisää Elojuhlasta s. 18.
Messu su 17.8. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Messu su 24.8. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, avustaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Maakirkko su 24.8. klo 10, 
Nuorittan Myllyllä, Ylikiimin-
ki. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Jaakko Rahko. 
Kirkkokahvit.
Messu su 24.8. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.

Diakonia
Ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7033 690. Muis-
sa asioissa yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään.

Jumalanpalvelukset  
Messu su 17.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jonne Pir-
kola, avustaa Stiven Naatus, 
kanttorina Katri Sippola.
Messu su 17.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.
Messu su 17.8. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, avus-
taa Stiven Naatus, kanttorei-
na Katri Sippola ja Anu Arvo-
la-Greus.
Englanninkielinen  messu 
su 17.8. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja.
Iltamessu su 17.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 20.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Messu su 24.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Messu su 24.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Messu su 24.8. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jonna Piirainen, avustaa Jon-
ne Pirkola, kanttoreina Kat-
ri Sippola ja Tommi Hekkala.
Messu su 24.8. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Niilo Pesonen, kant-
torina Heikki Jämsä.
Iltamessu su 24.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustaa maallik-
koehtoollisavustaja Mikko 
Ylävaara, kanttorina Katri 
Sippola.
Viikkomessu ke 27.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Heik-
ki Jämsä.

Diakonia
Liikuntavammaisten kerho, 
pe 15.8. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu Taaperoikäisten 
Musiikkikerho. Ks. ilmoitus.
Tuiran seurakunnan var-
haiskasvatuksen musiikki-
ryhmät. Ks. ilmoitus.

Nuoret
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ISO15 ti 26.8. klo 
17, Tuiran kirkko, nuoriso-
tila. Koulutus alkaa infolla 
26.8. ja  27.8. klo 17 (valitse 
jompikumpi kerta). Tarkem-
man ohjelman saat sieltä!  
Ilmoittautuminen avoin-
na 4.–31.8.2014. Lisätiedot: 
Marja Manelius, p. 040 5245 
944. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 18.8. 
klo 14, Caritas Matriitti. Ks. 
ilmoitus.
Eläkeläisten kerho ti 26.8. 
klo 14, Tuiran palveluta-
lo. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueil-
la asuville eläkeläisille. Mu-

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
• Rytmitassut torstai klo 11–11.30
 Katri Sippola, p. 044 3161 576 

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

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

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

Sanan kuulossa hyvässä seurassa

Maakirkko 
sunnuntaina 24.8. klo 10 Nuorittan Myllyllä, 
Ylikiimingissä. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Jaakko Rahko. Kirkkokahvit.
Pihaseurat 
sunnuntaina 24.8. klo 16 
Eeva-Liisa ja Martti Turkalla, 
Ehtiäisentie 69. Useita eri puhujia. 

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 
22.8. mennessä, p. 040 5747 094.

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.

kana seurakunnan vapaa- 
ehtoisia laulajia. 
Seniorien laulupiiri to 4.9. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Jumalanpalvelukset 
Messu su 17.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
saarna Petri Satomaa, kant-
torina Tuomo Kangas. Rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä. 
Messun jälkeen ruokailu Ou-
lunsalon Kirkonkylän Rau-
hanyhdistyksellä, Pappilan-
tie 21 (ruokailu 5–9€). Seu-
rat klo 12.
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 10. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina Tuo-
mo Kangas.

Muut menot
Hartaus to 14.8. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.
Hartaus  ke 20.8. klo 13.30, 
Salonkartano Mari Flink.

Rytmiä ja riimiä -kerho  
aloittaa syyskuussa

Kerho on tarkoitettu alle 1-vuotiaalle vauvalle ja 
hänen vanhemmalleen. Tärkeässä osassa on vauvan 
kanssa yhdessä vietettävä yhteinen toimintahetki. 
Hetki koostuu laulusta, lorusta, rytmistä ja liikkeestä. 
Lisäksi kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia.
Mukaan mahtuu 8 vanhempi–lapsi-paria.

Toiminta on viikoittaista, ryhmän ensimmäinen ko-
koontuminen on torstaina 4.9. klo 9.30–11 Repussa 
(Opintie 2). Ilmoittautumiset ja lisätietoja 18.8. 
alkaen p. 044 7453 870 / Susanna Kairamo.

Perhekerhot ja parkkikerho 
 avaavat ovensa

Kerhoissa on mukavaa toimintaa (kahvittelua, laulua, 
leikkiä, askartelua) lapsille ja aikuisille. Kerhoihin ei 
tarvitse ilmoittautua.

Perhekerhot kokoontuvat 
Vattukujalla maanantaisin 18.8. alkaen klo 9.30–11
Repussa tiistaisin 19.8. alkaen klo 9.30–11 

Parkkikerho 
(perhepäivähoitajille ja heidän hoitolapsilleen) 
Vattukujalla torstaisin 21.8. alkaen klo 9–10.30

Päiväkerhot 
ovat aloittaneet toimintansa 

Seurakunnan päiväkerhot kokoontuvat 3 kertaa 
viikossa 2,5 tuntia Vattukujan ja Repun kerhopisteissä. 
Kerhot on tarkoitettu 2009–2010 syntyneille lapsille. 

Lisätietoja ja vapaita paikkoja voi kysellä:
susanna.kairamo@evl.fi/ 044 745 3870 (Reppu)
anne-mari.koivu@evl.fi / 044 745 3869 (Vattukuja)

Liikunta- 
vammaisten 
kerho 
perjantaina 15.8. klo 13 
Pyhän Tuomaan 
kirkossa. 

Tervetuloa kerhoon
toivottavat 
diakoniatyöntekijät 
Päivi Moilanen ja 
Heidi Karvonen

Eläkeläisten kerho 
maanantaina 18.8. klo 14 Caritas Matriittissa. 

Kerho järjestetään kerran kuukaudessa. Ohjelmassa 
mm. keskustelua ja yhteislaulua. Mukana diakonia-
työntekijät Irma-Elina Mukari ja Aino-Liisa Ilkko.

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! 

Sururyhmä 
läheisensä kuoleman kautta menettäneille 
aloittaa ke 15.10. klo 17 Tuiran kirkossa. 

Ryhmää vetävät pastori Jukka Kolmonen ja diakonis-
sa Eeva-Marja Laitinen Tiedustelut ja ilmoittautumi-
nen pe 3.10. mennessä diakonissa Eeva-Marja Laitinen 
p. 040 5157267. Sururyhmässä voi rauhassa keskittyä 
muistelemaan poismennyttä läheistä, jakaa omia aja-
tuksia, tunteita ja kysymyksiä toisten surevien kans-
sa. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa noin puolitoista tun-
tia kerrallaan. Omaisen kuolemasta tulisi olla kulu-
nut vähintään noin kolme kuukautta ja enintään kak-
si vuotta.

Kirkkoherranvirasto 
Tuiran kirkolla 

on suljettu 
toiminnan suunnittelu-

päivän vuoksi 
ke 27.8. klo 9–16.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhojen ja parkkiker-
ho. Ks. ilmoitus.
Kirkonkylän ry:  Kesäseurat 
la 16.8. klo 17 Osvald Carl-
son, Pekka Kantola. Su 17.6 
klo 12 kesäseurat Pekka Kan-
tola, Osvald Carlson ja klo 17 
seurat ja HPE kirkossa Pekka 
Kantola, Osvald Carlson. Pää-
tösseurat 17.8. n. klo 19.30 ry 
Matti Lääkkö.  Nuorten toi-
mintailta pe 22.8. klo 18 Um-
pimähkä. Yhteinen raamat-
tuluokka su 24.8. klo 16 ry 
Jukka Joensuu, Erkki Ala-
saarela.
Salonpään ry: Nuortenilta 
23.8. klo 18.30 Umpimähkä. 
Toimintapäivä ja seurat 24.8. 
klo 14 Umpimähkä.

 

Heinäkuun lopulla Oulunsalon kirkosta lähti yksi hääpari näin hienolla hääautolla. 

Jann e Mat t i l a

Tervetuloa lapset ja lapsiperheet! 
Kerhojen ja pikkukoulujen toiminta alkaa viikolla 34.

www.oulunseurakunnat/lapset ja lapsiperheet. 

Päiväkerhoja Myllyojalla, Yli-Iissä ja Ylikiimingissä. 
Pikkukouluja Hintassa, Huonesuolla, Heikkilänkan-
kaalla, Saarelassa, Ylikiimingissä ja Yli-Iissä. 
Päiväkerhojen ja pikkukoulujen vapaita paikkoja voi 
tiedustella Maaret Sulkalalta, p. 044 3161 654. 
Perhekerhoja Hintassa, Huonesuolla, Heikkilänkan-
kaalla, Myllyojalla, Saarelassa, Ylikiimingissä ja Yli-Iis-
sä. Perhekerhot ovat lapsi-
perheiden avoimia kohtaa-
mispaikkoja, eikä ryhmiin 
tarvitse ilmoittautua. 
Lasten kuorojen ja muska-
reiden toiminnasta lisätie-
toja kanttori Sanna Leppä-
niemi, p. 040 8211 979.

Muut menot
Kerhonohjaajakoulutus ti 
19.8. klo 18–20 Hintan seura-
kuntatalossa. Kiinnostaako 
kerhonohjaus? Oletko rippi-
koulun käynyt ja konfirmoi-
tu? Tule mukaan Oulujoen 
seurakunnan kerhonohjaa-
jajoukkoon. Saat vastuulli-
sen tehtävän kerhonohjaaja-
na toimiessasi alakouluikäis-
ten kerhon vetäjänä yhdessä 

toisen nuoren kanssa. Uudet 
kerhonohjaajat koulutetaan 
tehtävään kahdessa viikon-
loppukoulutuksessa syksyn 
aikana. Jos olet kiinnostunut 
kerhonohjauksesta, mutta et 
pääse kokoukseen, ole yhte-
ydessä ennen kokousta nuo-
risotyönohjaaja Sanna Kar-
jalaiseen, p. 040 7186 925 tai 
Hintan seurakuntatalon tor-
nihuone 3. kerroksessa.

Toivon torstai 
torstaina 4.9. klo 9.30–15 

Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. 
Päivä kansainvälisestä diakoniasta ja kehitysyhteis-
työstä kiinnostuneille seurakunnan vapaaehtoisille, 
työntekijöille ja luottamushenkilöille. Päivä on osal-
listujille ilmainen. Ilmoittautuminen 29.8. mennessä 

Ulla-Maija Ruotsalaiselle p. 040 5747 097.

Suruyhmä 
torstaina 18.9. Ystävän kamarissa, 

Myllyojan seurakuntatalossa. 

Oulujoen seurakunnan sururyhmä kokoontuu torstai-
sin 30.10. asti. Läheisen kuolemasta tulisi olla vähin-
tään 3 kuukautta ja enintään 2 vuotta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.–11.9. diakonissa 
Anna-Maija Sälkiö, p. 040 5157 601 tai pastori Pentti 
Kortesluoma, p. 040 575 2716.

Kuorot alkavat 
keskiviikkona 20.8. 

lapsikuoro klo 17 ja 
mieskuoro klo 18 

kirkossa.

Perhekerhot 
20.8. alkaen 
ke klo 9.30–11 
Pyhän Tuomaan kirkolla, 
Rajakylän seurakunta-
kodilla, Pyhän Luukkaan 
kappelilla ja Pateniemen 
kirkolla. 

Perheiden  
avoimet ovet 
ke klo 9.30–11 Koskelan 
seurakuntakodilla. 
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Vs. kirkkoherrana 17.8. as-
ti Saila Karppinen ja ajalla  
18.–31.8. Martti Arkkila. 
Ehtoollishartaus ke 20.8. klo 
14 Pohjantähdessä.
Iltamusiikki ke 20.8. klo 19 
Pyhännän kirkossa. Ks. il-
moitus.
Kirpputori ke–pe 20.–22.8. 
klo 10–18 Pyhännän seu-
rakuntatalon kerhotilassa.
Tuotto menee kirkonkylän 
diakoniatyön hyväksi.
Lapsikuorot: Ota mielilaulu-
si mukaan ja tule pyrkimään 
lapsikuoro Stelloihin ke 27.8. 
klo 17–18 Rantsilan srk-talolle 
tai to 28.8. klo 15–16 Pulkki-
lan srk-talolle. Pyhännän lap-
sikuoro torstaisin klo 17 Py-
hännän srk-talossa, aloitam-
me to 4.9. Ei pääsykoetta! 
Kestilän kirkkokuoron retki
Hailuotoon pe 29.8. Ilmoit-
tautumiset kanttori Unto 
Määtälle, p.  040 820 4205.
Naistenpiiri pe 29.8. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Isoskoulutusstartti pe–su 
29.–31.8. Selkälässä.  Kaik-
ki konfirmoidut ja isoset, il-
moittautukaa viim. ma 25.8. 
Sirkulle, p. 040 742 7669.  
Seurakunnan perhekerho-
jen yhteinen starttipäivä 
ma 1.9. klo 10–14 Selkälässä. 
Ilmoittaudu ruokailua varten 
viim. ke 27.8. p. 044 518 1141 
tai johanna.hietala@evl.fi. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Nuotioilta pe 15.8. klo 19, 
seurat su 17.8. klo 19, toi-
mintamyyjäiset pe 22.8. klo 
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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

Iltajumalanpalvelus su 
17.8. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Lumijo-
kipäivien merkeissä kirk-
kokahvit srk-talossa juma-
lanpalveluksen jälkeen.
Sanajumalanpalvelus 
su 24.8. klo 10 kirkossa 
Markku Tölli, kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen.

Lumijokipäivät 16.–17.8.  
la 16.8. klo 11–14 toritapah-
tumassa on seurakunnan 
pöytä nimikkolähettien hy-
väksi. Lumijokipäivät päätty-
vät iltakirkkoon su 17.8. klo 
18, jonka jälkeen kunta tar-
joaa kirkkokahvit srk-talossa.
Päiväkerhot alkavat ma 
18.8., tarkemmat kerho-ajat 
ilmoitetaan puhelimitse ko-
teihin.
Lapsiparkki joka toinen viik-
ko, alkaen ke 27.8. klo 12.30-
14.30. Paikka hoitoon vara-
taan etukäteen Siljalta p.044 
7750 601.
Perhekerho alkaa syyskuun 
loppupuolella, siitä ilmoite-
taan myöhemmin.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 27.8. klo 14.
Talkoot hautausmaan uu-
della alueella to 28.8. alka-
en klo 9. Ks. ilmoitus.
Maastotaitokurssi 30.–31.8. 
Lumijoen urheilutalon ym-
päristössä. Leppoisalla kurs-

Kastettu
Santtu Armas Tapani Rytilä (Rantsila) 
Akseli Samuli Johannes Pahkala (Pyhäntä), 
Josefiina Emilia Pellikka (Rantsila), 
Vilma Tuulia Keränen (Pulkkila), 
Vilho Johannes Ojakoski (Piippola)
Vihitty 
Joonas Kristian Viitanen ja Sini Katariina Karioja (Kestilä) 
Juuso Kalervo Väyrynen ja Sonja Marita Timonen (Kestilä) 
Joonas Petteri Tölli ja Susanna Maaria Lahti (Pyhäntä)
Kuollut 
Lempi Sofia Halmi e. Granat 91 (Kestilä) 
Elli Marjatta Välijärvi e. Seppälä 82 (Rantsila)Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat Facebookissa. 

Käy tykkäämässä.

Sanajumalanpalve-
lus su 17.8. klo 10 kesä-
kirkossa vanhan kirkon 
raunioilla. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 
Klo 11 opastettu hau-
tausmaakävely: tutus-
tu Hailuodon historian 
merkkihenkilöihin.
Raamattu- ja rukousilta 
ti 19.8. klo 18 Raili Haa-
palalla, Rantatie 64.
Sanajumalanpalvelus 
su 24.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

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

Communion Service on Sunday 17th of August and 
Worship Service on 24th of August at 4 pm. in St. Luke's 
Chapel. Sunday school for children.
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
17.8. ja englanninkieliset seurat su 24.8. klo 16 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Ilmoittautumiset syksyn päiväkerhoihin
viimeistään 22.8. www.siikalatvanseurakunta.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
Mindfulness-seminaari la 4.10. klo 10–15, Diakin audi-
torio, Uusikatu 46. Mindfulness eli tietoinen, hyväksyvä 
läsnäolo on ilmiönä rantautunut myös Suomeen. Mitä 
mindfulness oikein on, mitkä ovat sen taustat ja lähtö-
kohdat? Löytyykö kristillisestä perinteestä aineksia mie-
tiskelyyn ja läsnäoloon? Tule kuuntelemaan asiantunti-
joita ja keskustelemaan. Oulun seurakunnat järjestävät 
seminaarin yhteistyössä kirkkohallituksen, Oulun hiip-
pakunnan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. 
Asiantuntijoita ovat valmentaja Aaro Löf, asiantuntija 
Pekka Yrjänä Hiltunen kirkkohallituksesta sekä tutkijat 
Miia Moisio ja Ari Ojell Helsingin yliopistosta. Tilaisuus 
on maksuton ja kaikille avoin. Seminaariin voi ilmoit-
tautua 7.8. alkaen osoitteessa www.oulunseurakunnat/
ilmo. Lisätietoja pastori Stiven Naatus. p. 050 3104 990. 
OPKOn kesäraamis ti 19.8. ja 26.8. klo 18.30, Torika-
tu 9 A 32.

Erityisdiakonia
KUULOVAMMAISET
Kuulovammaisten eläkeläisten leiri pe–su 5.–7.9. Su-
velan leirikeskuksessa. Leiri toteutetaan yhdessä Kii-
mingin seurakunnan eläkeläisten leirin kanssa. Hinta 
on 47 € sisältäen täysihoidon ja kuljetuksen. Ilmoit-
tautumiset 22.8. mennessä www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo tai Anne-Marille p. 040 5912 657 tai anne-ma-
ri.kyllonen@evl.fi.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattupiiri to 28.8. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla. Luemme Matteuksen evankeliumia ja 
keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pääoven läheisyydessä.

Työntekijöiden kesälomat: 
Diakonissa Marja Rantasuo-
melan vuosiloma 1.7.–24.8. 
Kanttori Kaisamarja Stöckel-
lin työpäivät elokuussa pe-su 
24.8. saakka. 
Suntio Kari Tanskanen vuosi-
lomalla 18.–31.8.

A
rkisto

Kastettu
Linnea Karoliina Koivula 
Lilja Katariina Koivula

Vihitty
Seppo Kalevi Greus ja 
Katja Johanna Kaija

Kuollut 
Aini Sofia Kauppi, 85

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

Kurssi on tarkoitettu omaishoitajille, joiden omaishoi-
totilanne on päättynyt hoidettavan kuolemaan. Mu-
kaan kurssille otetaan 8 henkilöä. Omaishoitajan ei 
ole tarvinnut olla omaishoidontuen saaja. Kurssi pi-
detään päiväkurssina Oulussa, Lämsänjärven leirikes-
kuksessa (Hiihtomajantie 2). Kurssi sisältää alustuksia, 
yhteisiä keskusteluja, iloa ja vertaistukea turvallises-
sa ryhmässä. 

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

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.

19 ja seurat su 24.8. klo 19 
ry:llä.  Pulkkila: Kesäseurat 
la 16.8. klo 19 kirkon jälkeen 
ry:llä ja su 17.8. klo 12 ja klo 
18.30 ry:llä, Kauko Kämäräi-
nen, Mauno Mustapää ja Es-
ko Ristinen.  Pyhäntä: Har-
taus su 24.8. klo 13 Nesto-

rissa. Seurat su 24.8. klo 16 
ry:llä. Rantsila: Ompeluseu-
rat pe 15.8. ja pe 22.8. klo 
19 ry:llä. Kodinpäivä su 24.8. 
klo 13 ry:llä, alustus aiheesta 
"Uskollisuus Jumalan lahjo-
jen hoitamisessa", Erkki Piri.

 

Jumalanpalvelukset
Koulukirkko to 14.8. klo 9.15 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, avustaa Johanna Hietala. 
Kanttorina Arja Leinonen. Ekaluokkalaiset siunataan 
koulutielle. 
Koulukirkko pe 15.8. klo 8.20 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Arja Leinonen.
Viikkomessu la 16.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Sulo Kautto, kanttorina Unto Määttä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja seurat ry:llä.
Messu su 17.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Unto Määttä.
Messu su 17.8. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Unto Määttä. 
Sanajumalanpalvelus su 17.8. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, avustaa Johanna Hietala, 
kanttorina Arja Leinonen. Piippolalaiset ekaluokkalaiset 
siunataan koulutielle. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit ja pihaseurat Leena ja Johannes Hyytisellä.
Perttulipäivien rantakirkko su 24.8. klo 10 Pyhännän 
seurakuntatalon rannassa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Veijo Kinnunen. Sateen sattuessa 
seurakuntatalossa. Kirkkokahvit srk-talossa. 
Iltakirkko su 24.8. klo 19 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Lehto, kanttorina Arja Leinonen.

Parisuhdeilta
keskiviikkona 3.9. 

klo 18 
Piippolan 

seurakuntakodissa.

Aiheena ”Hyvät ajatuk-
set rakkauden kasvu-

alustana”.

Seppo Viljamaa Ylivies-
kan perheasiain neuvot-

telukeskuksesta. 
Illassa infoa alkavasta 

parisuhdepiiristä.

Haluaisitko vapaaehtoistyöhön 
lasten ja perheiden pariin?
Etsimme muun muassa pyhäkoulunohjaajia. Uusien ja 
vanhojen pyhäkoulunohjaajien syksyn starttipäivää 
vietetään 31.8. klo 10–16 Kastellin kirkolla. Aloitam-
me osallistumalla messuun. Kaikista vapaaehtoistyön 
tehtävistä löydät tietoa www.suurellasydamella.fi. 

Haukiputaan seurakunta 
Outi Palokangas , p. 040 5471472 
Karjasillan seurakunta 
Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109
Kiimingin seurakunta 
Anne Schönberg, p. 040 7431901
Oulujoen seurakunta 
Maaret Sulkala, p. 044 3161 654
Oulunsalon seurakunta 
Hannele Heinonen , p. 044 745 850
Tuiran seurakunta  
Anu Hannula, p. 044 3161718
Tuomiokirkkoseurakunta 
Outi Metsikkö, p. 050 5213 380

Sarastus-kuoron harjoitukset ke 27.8. klo 18–20, Kes-
kustan seurakuntatalo, pieni sali. Laululla iloa arkeen! 
Lisätietoa taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729.

Askeleet -vertaistukiryhmä 
abortin läpikäyneille naisille aloittaa 
tiistaina 2.9. klo 18 Karjasillan kirkossa. 

Oulussa ollaan aloittamassa Itutyötä, joka koostuu 
neuvontatyöstä yllätysraskaustilanteessa, tukimuo-
doista vaikeassa tilanteessa raskaana oleville, sekä ver-
taistukiryhmistä abortin läpikäyneille. Ituprojekti on 
toiminut Tampereella vuodesta 2004 ja toiminta on 
levinnyt ympäri Suomea. Mallia on otettu Englannis-
ta, jossa tällaista kristillistä sosiaalityötä on tehty jo 
vuodesta 1984. Oulussa on koulutettu vapaaehtoisia 
ryhmänohjaajia parin viime vuoden aikana, ja ensim-
mäinen Askeleet-vertaistukiryhmä aloittaa syyskuussa 
Karjasillan kirkolla. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 
kahdeksan viikon ajan. Käsitelemme aborttiin liittyviä 
tunteita ja anteeksiantoa kristillisessä viitekehyksessä. 
Ryhmään voi tulla mukaan vaikka tapahtumasta olisi 
pitkäkin aika. Toisen tapaamiskerran jälkeen ryhmä toi-
mii suljettuna ryhmänä. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set terveydenhoitaja Marita Laiholalle, p. 040 7430 024 
iltaisin klo 17 jälkeen. Lue lisää: www.ituprojekti.net.

Leirit ja retket
Vuontispirtin vaellusleiri la–ke 13.–17.9. Vuontispirt-
ti. Syksyn värit ja luonnonrauha kutsuvat sinua vael-
tamaan Pallas-Ounastunturin kansallispuiston maise-
miin. Retken hinta 350 € / hlö 2 hh hotellissa ja 300 € 
/ hlö 3–4 h mökissä. Hintaan sisältyvät matkat, aamu-
pala, retkieväät ja päivällinen sekä tapaturmavakuu-
tus Oulun seurakuntien jäsenille. Sitovat ilmoittautu-
miset 31.8. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Retkelle valitut saavat leirikirjeen. Retken vetäjinä dia-
koniapappi Jyrki Vaaramo ja diakonissa Kirsi Karppi-
nen. Lisätietoja voi kysellä 18.8. alkaen Kirsi Karppiselta  
p. 040 5747 181.
Oulujoen seurakunnan eläkeläisten leiri ma–ke 29.9.–
1.10. Rokuan leirikeskus. Lähde kanssamme viihtymään 
ja ulkoilemaan Rokualle. Nyt on hyvä mahdollisuus tu-
tustua täysin uudistuneeseen leirikeskukseen. Leirin 
hinta on 47 € sisältäen matkat, täysihoidon ja vakuutuk-
sen Oulun ev.lut.seurakuntien jäsenille. Etusija Oulujo-
en seurakuntalaisilla. Ilmoittautuminen 28.8.–10.9. väli-
senä aikana www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Oulujo-
en seurakunnan kansliaan klo 9–16, p. 08 5313 500. Tar-
kempia tietoja myöhemmin lähetettävässä leirikirjees-
sä. Leirillä mukana diakonissat Sari Lukka ja Eija Röning.

Minkä runon haluaisit kuulla?

Toiverunojen ilta toteuttaa toiveet

Mikä runo on sykähdyttänyt, pakahduttanut, tehnyt 
levolliseksi tai rauhattomaksi - saanut kenties naura-
maan tai kyynelehtimään? Liittyykö johonkin runoon 
muisto, jota haluat vaalia sisimmässäsi? Onko jokin ru-
no vain ylitse muiden? 

Toiverunojen illassa sunnuntaina 2.11. kello 18 Kastel-
lin kirkossa on mahdollisuus kuulla oma toiveruno lau-
suttuna. Oman runotoiveen (runon nimi ja tekijä) voi 
lähettää viimeistään 1.10. Oulun ev.lut. seurakuntien 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/toiverunoni tai 
sähköpostitse juha.vahakangas@evl.fi. Toiveen voi lä-
hettää myös kirjeellä tai postikortilla osoitteeseen Kar-
jasillan seurakunnan kirkkoherranvirasto, Nokelantie 
39, 90150 Oulu. Kuoreen merkintä Toiveruno. 

Ilmoittaudu 
päiväkerhoon

3 vuotta täyttäneiden 
päiväkerhot jatkuvat, 

mikäli osallistujia 
löytyy riittävästi. 

Kokoontumiset keski-
viikkoisin klo 9.30–11.30 
syyskuun alusta alkaen. 
Ilmoittaudu 24.8. menn. 
p. 040 7430 381, kaisa-
marja.stockell@evl.fi.

Kotiseutupäivän 
jumalanpalvelus 

sunnuntaina 17.8. klo 10 kesäkirkossa. 
Sadesäällä jumalanpalvelus on sisällä kirkossa. 

Opastettu hautausmaakävely klo 11, jossa tutustu-
taan Hailuodon historian merkkihenkilöihin.

silla opetellaan hyödyllisiä 
maasto- ja erätaitoja. 
Kurssi on tarkoitettu 15 vuot-
ta täyttäneille ja sitä van-
hemmille, ja se sopii myös 
varusmiespalvelukseen val-
mistautuville. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen verkkosi-
vun mpk.fi kautta (etsi kurs-
si sanalla maastotaitokurssi).
Diakonia: Mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujien retki Ka-
jaaniin ti 2.9. Lähtö Limingas-
ta klo 8 ja paluu noin klo 19. 
Käymme Joutenlammella, 
Kajaanin seurakunnan leiri-
keskuksessa, jossa ruokailu, 
ohjelmaa ja kahvit. Retken 
hinta 10 euroa. Ilmoittau-
du Marjolle 26.8. mennessä  
p. 045 6381 973. Retki toteu-
tetaan yhteistyössä Limingan 
rovastikunnan seurakuntien 
kanssa.
Hiippakunnalliset lähetys-
juhlat Haapavedellä 5.–7.9. 
Limingan rovastikunta jär-
jestää sinne yhteisen päivä-

retken la 6.9. Lähtö lumijo-
kisilla Limingasta klo 7.40. Il-
moittautumiset to 28.8 men-
nessä virastoon p .044 7750 
600. Retken hinta 35 euroa. 
www.oulunhiippakunnanla-
hetysjuhlat.fi.
Rauhanyhdistys: Su 17.8. 
klo 15.30 seurat Lumilyhdys-
sä. Ma 18.8. klo 19 miestenil-
ta ry:llä.

Talkoot 
hautausmaan uudella alueella 

torstaina 28.8. alkaen klo 9. Hautausmaan 
uusi alue siistitään kepeistä ja kivistä, jon-

ka jälkeen kylvetään ruohon siemen. Mikäli 
torstaina sataa, varapäivä on perjantai. 

Talkooväelle makkaraa ja kahvia.

Iltamusiikki 
ke 20.8. klo 19 

Pyhännän kirkossa. 

Olli Kinnunen, urut. 
Annamari Kinnunen, 

huilu. 
Veijo Kinnunen, laulu. 

Päiväretki  
Haapaveden lähetysjuhlille

lauantaina 6.9. 

Ajoreitti: Rantsilan seurakuntatalo klo 7.20, Kestilän 
kirkon parkkipaikka klo 8.05, Pyhännän seurakuntata-
lo klo 8.40, Piippolan kirkon parkkipaikka klo 9.00 ja 
Pulkkilan seurakuntatalo klo 9.10. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 1.9. kirkkoher-
ranvirastoon p. 040 552 8989 tai siikalatva@evl.fi. 
Matkan hinta 5 euroa. 
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Seurakunnissa tapahtuu 14.–28.8.2014

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

Vihitty 
Sami Petteri Kangas ja 
Saija Kristiina Seppänen. 
Kuollut
Eino Edvard Greus, 81 
Tuomo Oskari Viittala, 57 

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

Ikäihmisten leiripäivä ke 
20.8. klo 9.30–14.30 Koorti-
lassa. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
20.8. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Tarja Pyy.  
Rukouspiiri ke 20.8. ja 27.8. 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen. 
Hartaus ti 26.8. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Jouni Heikki-

Kansanlaulukirkko su 
17.8. klo 10 Kotiseututa-
lolla. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski
Kahden vartin kirkko 
to  21.8. klo 14 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski. Eh-
toollisjumalanpalvelus 
on nimensä mukaisesti 
lyhyt ja suunniteltu eri-
tyisesti ikäihmisiä var-
ten. Sään salliessa kah-
vit juodaan lopuksi kir-
kon pihalla. Seurakun-
ta järjestää kyydin sitä 
tarvitseville. Jos tarvit-
set kyytiä tai avustajaa 
kirkkoon niin soita 15.8. 
mennessä Riitta Pesosel-
le p. 044 7372 630. 
Herättäjän alueelliset 
”savuseurat” to 21.8. 
klo 18 Tyrnävän seura-
kunnan kesäkodilla os. 
Kylmäläntie 55. Terve-
tuloa läheltä ja kauem-
paakin elävän tulen ää-
relle!
Messu  su 24.8. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Messu su 24.8. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

Kirkkoherranviraston auki-
oloajat ovat ma-ti ja pe klo 
10–15, ke klo 10–14, to klo 
10–17. Virasto on suljettu  
27.–28.8.
Nuttukerho aloittaa syys-
kauden ma 1.9. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kirpputori avoinna 
kesän jälkeen 19.8. alkaen.
Oma Hetki-ryhmä omaishoi-
tajille to 21.8. klo 12.30–14  
Kokkokankaalla. Taksikyydi-
tys keskustasta, osoitteesta 
Tiilitie 1 klo 12.15.
Kastetut: Julius Valtteri Nis-
sinaho, Ilona Juliet Vähänen, 
Elli Aino Maria Halttunen, 
Tuure Arvo Kinnunen, Patrik 
Samuel Mikkola, Aava Emilia 
Annika Halmekangas, Evelii-
na Iida Hannele Nietula, Iida 

Messu su 17.8. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustaa 
Jouni Salko, diakoni Soile 
Pakkanen, kanttori Marjo 
Irjala. Tapulikahvit.
Messu su 24.8. klo 10 
Vanhassa kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, avus-
taa Olli Seikkula, diakoni 
Arto Pisilä, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara. Tapulikah-
vit. Messuvapaaehtoisten 
syksyn työvuorojen jako 
messuun jälkeen.

Perinnejumalanpalve-
lus su 17.8. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Os-
si Kajava. Klo 11–12 Laita-
saaren Marttojen järjes-
tämä ruokailu srk-talossa, 
hinta 10 euroa.
Messu su 17.8. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa 
Erkki Piri, kanttorina Ossi 
Kajava. Rauhanyhdistyk-
sen kesäseurojen kirkko.
Messu su 24.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Tarja 
Pyy, saarnaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina 
Ossi Kajava.

nen.
Kirkkoherranvirasto ja toi-
mistot suljettu ke 27.8. 
suunnittelupäivän vuoksi.
Hartaus ke 27.8. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
27.8. klo 15 Rantakodissa, 
Jouni Heikkinen.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 28.8. klo 13 seurakun-
tatalossa heinä–syyskuun ai-
kana pyöreitä vuosia täyt-
täville. Kutsutut, tervetuloa 
joko yksin tai ystävän ja per-
heenjäsenen kanssa.
Hartaus ja ehtoollinen to 
28.8. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Iltahartaus to 28.8. klo 19 
Rokualla.
Lapset ja perheet: Päiväker-
hot alkavat viikolla 33. Per-
hekerhot viikosta 34 alkaen 
tiistaisin klo 9.30–11.30 seu-
rakuntatalossa sekä klo 10–
12 Päivärinteen seurakun-
tasalissa, keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa ja torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella.
Info tulevan vuoden rippi-
kouluista ke 27.8. klo 18 seu-
rakuntatalossa. Mukaan kut-
sutaan v. 2000 syntyneet 
nuoret vanhempineen, myös 
muualle rippikouluun mene-
vät. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12. 

Niittypirtin laulu- ja porina-
tuokio ti 19.8. klo 13 kodalla, 
sateella sisällä. Mukana dia-
konissa Sinikka. 
Siioninvirsiseurat ti 26.8. 
klo 18 Inkeri ja Lauri Aholal-
la, Linnakuja 9.
Neulekahvila ke 27.8. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Kokoon-
numme joka toinen viikko. 
Avoin ryhmä, johon voi tul-
la käsityön kanssa tai ilman. 
Mukana Maisa Hautamäki.
Isostoiminnan aloitus ke 
27.8. klo 18. Uusien, vanho-
jen sekä tosi-isojen yhteinen 
aloitusilta seurakuntatalolla. 
Tukihenkilöilta ke 27.8. klo 
18 pappilan yläkerran kahvi-
ossa. Mukana diakonissa Ma-
rika Kamps, p. 044 7521 243.
Nuortenilta to 28.8. klo 18 
20 Vanamon Olohuoneessa. 
Päiväkerhot alkavat viikol-

Kastettu 
Jamie Carlos Jeremia  
Hatula 
Milena Sofia  
Holopainen 
Mark Petteri  
Juvonen  
Matias Kalle Daniel  
Kallinen 
Vili Juhani  
Mähönen
Emilia Eini Elisabet  
Sillanpää

Messu su 17.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg ja Marja-Liisa 
Hautamäki, avustamas-
sa Heinijärven jumalan-
palvelusryhmä.
Messu su 24.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Marja-
Liisa Hautamäki ja Kim-
mo Helomaa, saarna Os-
kari Holmström, kantto-
rina Hanna Korri, avusta-
massa Kirkonkylän juma-
lanpalvelusryhmä. Kirk-
kokahvit. Katso oheinen 
ilmoitus nimikkolähet-
tien vierailusta!

Emilia Ihalainen, Iris Alva So-
fia Aho.
Vihityt: Perttu Juhana Lauri-
nen ja Mari Johanna Ahola, 
Veli-Mikko Olavi Ojala ja Mir-
ja Eveliina Isopoussu, Mikko 
Juhani Salomaa ja Tiina Ma-

Kesäiset  
perhekahvilat
Keskustan seurakuntatalolla klo 9.30–11:  
ke 20.8. ja ti 26.8. 
Kokkokankaan srk-keskuksessa klo 9.30–11: 
ke 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.

ria Pasanen.
Kuollut: Yrjö Iisakki Takkula 
77, Jarmo Antero Hyväri 54.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Koko perheen leiripäivä 
su 17.8. klo 12 alkaen Luurin-
mutka, Utajärvi. Tiistaiker-

Hartaushetki Röön retretis-
sä la 23.8. klo 15. Toimittaa 
Timo Liikanen.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 17.8. klo 16 seurat 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 27.8. mennessä 
p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi.

Kastettu
Eemeli Taavetti Kautto, Eemil Viljami Nissinen,
Veera Elli Maria Harju, Seela Auroora Tölli, 
Kaisla Martta Katariina Pokka, Edvin Aukusti Alanko, 
Elea Aino Olivia Rusila

Avioliittoon vihitty  
Janne Johannes Matkaselkä ja Petra Maarit Saksio, 
Jouko Taneli Ojala ja Taru Sinikka Jaara, 
Simo Veli Väätäinen ja Kati Hannele Ahonen
Ville Petteri Bräysy ja Hanne Maarit Johanna Ruotsalainen

Kuollut
Hilda Tyyne Miettunen s. Huotari 84.

Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Kesäseurat 16.–17.8.: la 
klo 18 alustus ry:llä. Su klo 
12 ruokailu ja klo 13 seurat 
ry:llä. Klo 18 messu Muhok-
sen kirkossa. To 21.8. klo 19 
nuotioilta Pirjo ja Timo Kar-
humaalla. Pe 22.8. klo 19 
lapsi- ja nuorisotyökoulutus 
ry:llä. Su 24.8. klo 12 yhtei-
nen laulupyhäkoulu ry:llä. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 ry:llä. Ti 26.8. 
klo 13 lauluseurakerho Kä-
märäisellä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 17.8. klo 18 iltamessu 
kirkossa. Su 24.8. klo 17 seu-
rat ry:llä. Ti 26.8. klo 13 lau-
luseurakerho Kämäräisellä.

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

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 
retki Kajaaniin 

tiistaina 2.9. 
Lähtö Tyrnävän srk-talolta klo 8.20 ja paluu n. klo 
19. Omavastuuosuus 10 €. Ilmoittaudu Salmelle 27.8. 
mennessä. Yhteistyössä Limingan rovastikunta ja 
alueen kunnat.

Rovastikunnan retki  
hiippakunnan lähetysjuhlille 

lauantaina 6.9. 
Limingan rovastikunnan järjestämä retki Oulun hiip-
pakunnan lähetysjuhlille Haapavedelle. Tarkemmat 
tiedot Muhoksen seurakunnan ilmoituksissa. Tiedus-
telut lähetyssihteeri Johanna Rantala p. 044 7372 632.

Kotailta rippikoulun 2014 
käyneille ja isosille 

lauantaina 30.8 klo 16 kesäkodilla. 

Tule viettämään aikaa ripari-
kavereiden ja isosten kanssa, 
sekä kuulostelemaan ja vai-
kuttamaan syksyn toimintoi-
hin ja tapahtumiin. Isonen! 
Tule vastaanottamaan kiitos 
työstäsi. Ilmoittautuminen 
27.8. mennessä Jossulle,
p. 044 7372 632. Faceboo-
kissa Nuorisotyönohjaaja Johanna Rantala.

ho ti 19.8. klo 12 ry:llä. Per-
hekerho ke 20.8. klo 10–12 
ry:llä. Seurat su 24.8. klo 16 
ry:llä. Yläkoululaisten ja van-
hempien ilta, aloitusraamat-
tuluokka 7–9-lk to 28.8. klo 
18 ry:llä.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 
retki Kajaaniin

tiistaina 2.9. 

Lähtö klo 8 Kempeleen  srk-keskuksen pihalta (Tii-
litie 1),  paluu noin klo 19. Kohteena Joutenlampi 
ja Kajaanin leirikeskus, jossa ruokailu, ohjelmaa ja 
kahvit. Omavastuu 10 euroa. Ilmoittautumiset 26.8. 
mennessä Soilelle, p.  040 7790 367 tai Jaanalle, p. 
040 7790 368. Retki tehdään yhteistyössä Limingan 
rovastikunnan ja alueen kuntien kanssa.

la 35. Kerholistat nähtävillä 
Koti-Pietilän ja Vanamon ul-
ko-ovissa. Muutamia vapaita 
paikkoja. Lisätietoja Tuijalta, 
p. 044 7521 230.
Perhekerhot seurakunta-
talolla ja Vanamon olohuo-
neessa alkavat viikolla 36.
Partio: 31.8. saakka Mark-
ku Korhonen vuosilomalla. 
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: Pizzailta 

pe 15.8. klo 18 ry:llä. Seu-
rat su 17.8. klo 14 Niittypir-
tin palvelutalolla sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. Kirkko-
seurat su 24.8. klo 14. 

Rovastikunnan retki  
hiippakunnan lähetysjuhlille

lauantaina 6.9. 
Limingan rovastikunta järjestää päiväretken lähetys-
juhlille Haapavedelle. Lähtö on Limingan seurakun-
tatalolta klo 7.40 ja paluu illalla. Juhlien teemana on: 
Juustoa ja Jumalan sanaa. Retken hinta on 35 €, mikä-
li lähtijöitä väh. 20 henkilöä. Ilmoittaudu 24.8. men-
nessä Ainolle, p. 044 7521 224 tai aino.pieska@evl.fi 
tai www.muhoksenseurakunta.fi/sahkoinen_asiointi/ Nimikkolähetit vierailulla 24.8.

Anna-Riitta ja Oskari Holmström saapuvat Liminkaan 
nimikkovierailulle sunnuntaina 24.8. Messussa klo 10 
Oskari saarnaa. Messun jälkeen kirkkokahvit. Seura-
kuntatalolla klo 15 olevassa lähetystilaisuudessa An-
na-Riitta ja Oskari kertovat työstään Masai-heimon 
parissa Tansaniassa. Kahvitarjoilu ja arvontaa.

Suomalaisen virsikirjan vaiheet

Limingan kirkon Kirkkokammarissa on kirkon auki-
oloaikoina nähtävillä elokuun ajan suomalaisen virsi-
kirjan historia kokonaisuudessaan. Näyttely on osa Li-
mingassa järjestettävää Taiteilua-tapahtumaa.
 
Ensimmäisen suomenkielisen virsikirjan kokosi Jaakko 
Finno vuonna 1583. Tämän jälkeen virsikirjoja ilmes-
tyi tasaiseen tahtiin, niin että nykyisin käytössä ole-
va kirja on järjestyksessään kuudes. Esillä on esimerk-
kivirsiä ja kertomuksia virsikirjojen mielenkiintoisim-
mista vaiheista.

Tosikko-ryhmä toisen lapsen saaneille

Tule pohtimaan lapsiperheen ja parisuhteen arkea sa-
massa elämäntilanteessa olevien kanssa! Ryhmä käyn-
nistyy ma 29.9. klo 18 Tupoksen Vanamossa. Tapaa-
misia on kuusi. Ilmoittautumiset Erja Vainio-Kangas, 
p. 044 4973 684, erja.vainiokangas@liminka.fi tai dia-
koni Ritva Sassali, p. 044 7521 227, ritva.sassali@evl.fi.

Sinustako kerhonohjaaja?
Ilmoittautuminen ja koulutuksen aloitus 

pe 15.8. klo 17 Tyrnävän srk-talolla. 
Jos sinua kiinnostaa ajatus seurakunnan kerhon pitä-
misestä varhaisnuorille (7–14-v), olet etsimämme hen-
kilö. Kerhot voivat olla askartelu-, lennokki-, kokki-, 
peli- ja liikuntakerhoja tai perinteisiä kerhoja, joissa 
tehdään vuoroviikoin jotain edellisistä asioista. Ker-
hon teeman valitsee kerhonohjaajapari oman kiinnos-
tuksen mukaan. Kerhonhohjaajan tulee olla rippikou-
lun käynyt. 

Su 24.8. klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 
17.8. klo 16 seurat ry:llä. Su 
24.8. klo 16 seurat ry:llä.

Ekumeeninen  
praasniekka 
lauantaina 16.8. klo 12 
Öhrnbergin rannassa. 
Mukana kirkkoherra 
Marko Patronen, pastori 
Tuukka Rantanen, kant-
tori Reijo Kinnunen, Jou-
ni Heikkinen. Kirkkokah-
vit seurakuntatalossa.

Maunonpäivä- 
seurat 
tiistaina 19.8. klo 18 
seurakuntatalossa. 
Esitelmä Mauno Rosen-
dahlista koulumiehenä, 
Marja-Kaisa Heikkinen, 
Esko Laukkanen, Jouni 
Heikkinen.

Erityislasten ja  
perheiden leiripäivä

lauantaina 23.8. klo 10–14 Koortilassa. 
Perheille,  joilla on  0–12-vuotiaita erityislapsia. Ohjel-
maa  vertaistukiryhmittäin  erityislapsille sekä sisaruk-
sille ja vanhemmille. Lounas klo 12, leirin lopuksi lätyn-
paistoa, mehua ja kahvia. Leirimaksu 5 € perheeltä.  Il-
moittautumiset Sirpa Kukkohoville, p. 050 309 3565 
torstaihin 21.8. mennessä. Muista ilmoittaa ruoka-ai-
neallergiat  ja lasten iät!

Muhoksen seurakunnan perhetyö

Varhaisnuorten kokkikerhoihin  
ilmoittautuminen 

18.-31.8. seurakunnan nettisivuilla.
Hinta 10 € / kausi. Kerhoista lisätietoa seurakunnan 
nettisivuilla ja nuorisotyönohjaaja Matias "Matti" 

Jurmulta p. 040 7790 372.
 

Varhaisnuorten leiri 1.–6.-lk 
20.–22.10 leirikeskus Luurinmutkassa, Utajärvellä. 
Hinta 51 € sis. kuljetuksen, ruuat, materiaalit yms.

Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivuilla 1.9.–5.10. 
Leiri järjestetään yhteistyössä kunnan nuorisotoimen 
kanssa. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Matias "Matti" 

Jurmulta p. 040 7790 372.

Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 17.8. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 24.8. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 24.8. klo 16 ry:llä.

Päiväretki  Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille Haapavedelle la 6.9.

Lähtö klo 7.15 Kempeleen keskustan srk-talolta. Paluu 
n. klo 22. Ilmoittautumiset to 28.8. mennessä
Minna Sorvalalle: minna.sorvala@evl.fi, p. 040 779 7705 
tai www.muhoksenseurakunta.fi/sahkoinen_asiointi/
Retken hinta 35 euroa (mikäli lähtijöitä väh. 20 hlöä).
Retki on Limingan rovastikunnan yhteinen.
Tiedustelut Anja Hämäläinen p. 040 5629 131.
Ohjelmasta: www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi.
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Sinappia

Seurustelun 
sakramentti

Opiskellessani 1980-luvulla olin menettää us-
koni kristittyihin nuoriin. Opiskelijailloissa 
monet tytöt ja pojat katselivat toisiaan, mut-
ta eivät uskaltaneet iskeä kiinni kuin sika 

limppuun.  Surullisimmissa tapauksissa vilkuilua jat-
kui vuosikausia, kunnes unelmien puoliso valmistui ja 
muutti pois. 

Varsinkaan pojat eivät uskaltaneet tehdä aloitetta. 
He tärkeilivät keskenään kvanttifysiikasta ja termody-
namiikan toisesta laista, vaikka parempaakin tekemis-
tä olisi ollut.

Annan nuorille neuvon.  Jos luulette, että raamattu-
piirien ja opiskelijailtojen tarkoitus on yksinomaan tut-
kia Raamattua, olette erehtyneet. Seurustelun sakra-
mentti eli mukavien puhu-
minen on lähes yhtä tärke-
ää. Sen avulla pääsee lähel-
le vastakkaista sukupuolta. 

Olen vakuuttunut, että 
Jumala on kanssani samaa 
mieltä, sillä Luojana Hän 
arvostaa parisuhdesutinoi-
ta. Kaikkivaltias sallii tee-
renpelin ja uskonasioiden 
jäämisen joskus sivuun. 

Joten täyttäkää opiskelijaboksin pöytä herkuilla ja 
leivoksilla ja houkutelkaa pikkuruinen tila täyteen raa-
mattupiirinuoria. Ryystäkää toinenkin kuppi kahvia, 
ottakaa kolmaskin pulla ja vilkuttakaa silmää vasta-
pelurille. Hakekaa toisenne elämän seinustoilta kuten 
runoilija asian ilmaisee. 

Mahdollisuutenne ovat nyt suurimmillaan. Ne liu-
kenevat pois mitä enemmän aikaa kuluu.  Nuoret: tei-
dän nimenne on tänään. Huominen ei kuulu teille.

Kaikki eivät seurustelun sakramenttia arvosta. 
Muuankin ulkomaalaisnuorukainen paheksui sitä, et-
tä suomalaiset saattoivat raamattupiirin jälkeen turis-
ta kahvikupin ääressä tunnin jos toisenkin. Pojan mu-
kaan piirissä pysytään tiukasti asiassa ja sitten lähde-
tään yksin kotiin syömään kuiva keksi.

Ei se niin mene. Jumala sallii meille myös seuruste-
lun ilon. Ja kuka jaksaa jatkuvasti puhua vain uskon-
asioista? En minä ainakaan.

PEKKA HELIN

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

Kaikkivaltias 
sallii teerenpelin 
ja uskonasioiden 
jäämisen joskus 
sivuun.

Kohtasin Oulun seurakun-
tayhtymän Qstock-festi-
vaalilla heinäkuun vii-
meisenä viikonloppuna. 

Aivan ensiksi haluankin sa-
noa, että on upeaa nähdä kirk-
ko siellä missä sen jäsenet ko-
koontuvat! Koska tiedän, että 
seurakunnat kautta maan ha-
luavat kehittää etenkin nuorten 
aikuisten työtään, tässä muuta-
ma ajatus seuraavaa festarike-
sää silmällä pitäen. 

1. Nimi ja kasvot esiin. Nii-
den seurakuntien, jotka ovat 
mukana järjestämässä toimin-
taa, on hyvä näkyä omilla ni-
millään. Seurakuntayhtymä-
sanan merkitys on tavallisel-
le kirkon jäsenelle liian epäsel-
vä. Elossa.fi-tunnuskaan ei rii-
tä, sillä siitä syntynyt julkinen 
keskustelu sijoittuu vuoteen 
2009 ja logon yhteys seurakun-
tiin on monelta todennäköises-
ti jo unohtunut. 

Näkyviin voisi laittaa myös 
paikalla olevien työntekijöiden 
nimet: silloin kävijä voi poike-
ta tervehtimässä joskus tapaa-
maansa perhetyöntekijää tai 
vaikka vanhaa rippipappia. Pai-
kalla on hyvin toivottavaa olla 
työntekijöiden rinnalla tavalli-
sia seurakuntalaisia: silloinkin 
on paikallaan esimerkiksi nimi-
kyltillä kertoa, kuka henkilö on 
ja ketä edustamassa. 

Teltassa – ja ennen kaikkea 
teltan ulkopuolella – on oltava 
ihmisiä, jotka ovat innostunei-
ta, rohkeita, asiaansa uskovia 
ja sanavalmiita. Ennen kaik-
kea haluaisin nähdä päivystä-
jät aktiivisesti jututtamassa fes-

tarikävijöitä! 
Nyt päivystäjäjoukko näyt-

ti viihtyvän pääosin keskenään, 
eikä telttakaan ollut auki festi-
vaalipäivän loppuun saakka. 
Kävijän kohtaaminen rajoittui 
jostain huikattuun kehotuk-
seen ottaa pähkinöitä. Ei sa-
naakaan siitä, ketä on paikal-
la ja millä asialla. Ei keskus-
telun jatkamista tuon lauseen 
jälkeen.  Vain ”Ota suolapäh-
kinöitä!” ja siinä kaikki.  

2. Ydin näkyväksi.  Vaikka 
kyse on matalan kynnyksen toi-
minnasta, evankeliumi saa nä-
kyä. Jos rahaa on mahdollisuus 
käyttää tarjoiluun ja siihen ha-
lutaan jatkossakin panostaa, 
voisiko esimerkiksi 
noihin pähkinäpus-
seihin lisätä vinkin 
siitä, kuka lahjan an-
taa? Vaikka ”Te olet-
te maan suola (Matt. 
5:13)”, ”Sinun puoles-
tasi annettu, Oulun 
seurakunnat”? Tai voisiko teks-
tissä olla huumoria: ”Pähkinöi-
nä Kristuksesta jo vuodesta 0”? 

Tarjoilu sinänsä on mai-
nio bonus, mutta se ei riitä tel-
tan ainoaksi anniksi. Ei, vaik-
ka tarjoilupöydän vieressä olisi-
kin humoristinen jalkapuu. Esit-
teet Oulun seurakuntien nuor-
ten aikuisten-, aikuisten-, perhe- 
ja oppilaitostoiminnasta ovat jo 
hyvä alku. 

3. Teltan profilointi. Mikä 
sitten onkin seurakuntien läs-
näolon tavoite, teltan on hy-
vä tukea tätä tavoitetta.  On-
ko teltta paikalla tiedottamas-
sa? Kenties tarjoamassa tilaa ja 

foorumin vuorovaikutuksel-
le? Hartauden ja hiljentymisen 
mahdollistajana? 

Usein parhaat keskustelut 
syntyvät toiminnan ohessa, jo-
ten miten olisi mahdollisuus 
rukouspyyntöjen kirjoittami-
seen, kristinuskovisailu, diako-
nin sohva? 

Teltta saa myös selkeäs-
ti erottua muiden paikallaoli-
joiden vastaavista, aivan kuten 
seurakunta olemukseltaan ero-
aa esimerkiksi Arinasta.  

Jos halutaan tarjota mah-
dollisuus rauhoittumiseen, oli-
siko mahdollista, että teltta oli-
si kauniisti valaistu ja siellä oli-
si pieni alttari? Tai miten oli-

si hämärä teltta, 
jossa olisi mat-
toja, korvatulp-
pia ja takaseinäs-
sä pyörisi kaunis, 
Raamatun teks-
teillä höystetty 
video? 

Entä voisiko musiikin am-
mattilaisia työllistävä ja usei-
den yhtyeiden kanssa tekemisis-
sä oleva seurakuntayhtymä saa-
dakin esiintymisvuoron Oulu-
lavalle? Sinne sitten kuultavak-
si tyylikästä gospelia tai ripari-
lauluja rock-sovituksina yhdes-
sä laulettavaksi. Ja luonnollises-
ti takaseinään taustakangas esi-
merkiksi kirkko- tai Kristusfi-
guurilla, tai vaikkapa teksti tyy-
liin ”Jo yli kaksi miljardia fania! 
– Jeesus Nasaretilainen”.

PÄIVI LIITI
Tuomiokirkkoseurakunnan jäsen

koulutuspäällikkö, pappi

Pähkinöinä 
Kristuksesta 
jo vuodesta 0.

Kesämetsäni
 
KESÄMETSÄN SYLIIN KIIREHDIN
MILLOIN PAINAVIN, MILLOIN KEVEIN ASKELIN
   METSÄNSIELU SIELLÄ SEURANAIN
  LUONNON IHMEET ISOT ILONAIN
KOKO METSÄ KUKKII, TUOKSUU
KAIPUUSTANI KARJALAN KÄKI TAASKIN KUKKUU
   LEMPEÄNÄ TUULENHENKI LEHVÄSTÖSSÄ LEIKKII
  VIIPYILLEN VARJOTKIN VALOA VÄLKEHTII
HILJAISUUS HENTO, KUIN KORUKSI KOOTTU PEHMEILLE MÄTTÄHILLE
MUA VARTENKO VAIN TÄMÄ KAUNEUS, RAUHA; 
KIITOS, KIITOS TAIVAHALLE
                                                           SIIRI RAUTIO
          Oulu

  


