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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Seurakuntalehti  
on kanava  
seurakuntayhteyteen

Kaikissa seurakunnassa järjestetään 
ilmaisia perhekerhoja, mutta 

isät ovat yhä niissä harvinaisuus.

Lapsen ja 
vanhemman 

yhteinen juttu

Niina Moilanen on jo 
parkkeerannut rattaat 
Pyhän Luukkaan kappe-
lin pihalle ja suunnan-

nut Aslan (1 vuosi 7 kk) kanssa 
kerhohuoneeseen. Asla on napan-
nut heti laatikosta traktorin, jota 
pärisyttelee lattialla.

Kun Harri Holtinkoski ja 
2,5-vuotias Oula saapuvat, pojat 
suuntaavat yhteistuumin leikki-
mään nukkekodilla. Vanhemmat 
vaihtavat kuulumisia, sillä kesä-
kuvioiden takia ei olla nähty niin 
usein.

Nyt ollaan koolla haastatte-
lua varten, mutta kaikki nel-
jä odottavat innokkaina perhe-
kerhon alkua.

– Kesällekin olisi kaivattu yh-
teistä toimintaa, he vinkkaavat 
seurakunnan suuntaan.

Aikuinenkin löytää  
ystäviä perhekerhosta
Moilanen ja Holtinkoski ystä-
vystyivät alkuvuodesta, kun he 
alkoivat käydä poikiensa kanssa 
samassa perhekerhossa Linnan-
maalla. Molemmat ovat paluu-
muuttajia, eikä samassa elämän-
tilanteessa olevia ystäväverkos-
toja ollut juurikaan Oulussa val-
miina.

Harri Holtinkoski on harvi-
naisuus: mies, joka käy jälkikas-
vunsa kanssa perhekerhossa.

– On täällä joskus käynyt pa-
riskuntia, mutta isiä yksin hyvin 
harvoin. Kerrankin tekstasin vai-
molle töihin, että täällä olen mi-
nä ja 17 äitiä, Holtinkoski kertoo.

Perhekerhossa on puhuttu  
synnytyskokemuksistakin. Sil-
loin myös ainoa paikalla ollut isä 

pyysi puheenvuoroa.
– Olihan minullakin omat ko-

kemukseni tilanteesta, Holtin-
koski perustelee.   

Aikaa leikille ja
kahvikupilliselle
Lapsiperheille suunnatut kerhot 
ovat seurakuntien järjestämistä 
toiminnoista suosituimpia. Per-
hekerhot ovat todellisia matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkoja, 
ne ovat ilmaisia eikä niihin tar-
vitse ilmoittautua.

– Ennen äitiyttä en edes tien-
nyt seurakuntien kerhoista ja mi-
ten korvaamattomia ne ovat, to-
teaa Niina Moilanen.

Ensimmäisellä kerhokerralla 
Asla istui vain äidin sylissä, mut-
ta talven ja kevään aikana hän so-
siaalistui kovasti.

Seurakuntalehti 
on kiistatta 
toimivimpia 
tapoja rakentaa 
seurakunta-
yhteyttä. 
Kannattaa pitää 
huolta, ettei 
kanavaan synny 
katvealueita.

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Kustannukset, toimiva jakelu, paperi- vai verk-

kolehti? Siinä kysymyksiä, joita on punnittu 

monessa seurakuntalehdessä viime aikoina.

Seurakuntalehti tarjoaa kanavan seurakunta-

yhteyteen. Siksi on tärkeää, että se menee perille 

oikeaan osoitteeseen. Jakotapoja on kaksi, osoit-

teettomana ilmaisjakeluna tai osoitteellisena seura-

kunnan jäsenyyden perusteella. 

Ilmaisjakelu on ollut ja on edelleen hyvä ratkaisu. 

Mutta ei aina. Lehti jää nimittäin saamatta, mikä-

li postiluukussa on ilmais-

jakelukielto. Esimerkiksi 

Oulun tuomiokirkkoseura-

kunnassa lähes 40 prosen-

tilla se on. Silloin kanava ei 

toimi.

Osoitteellinen jake-

lu tulee osoitteetonta kal-

liimmaksi. Siitä huolimat-

ta muutamat seurakunnat 

ovat siirtyneet siihen. Kana-

van kattavuutta on pidetty 

tärkeänä. Kustannusnousua 

on oltu valmiit kompensoimaan jopa ilmestyskertoja 

vähentämällä. 

Paperilehden rinnalle tullut verkkolehti on jake-

lukustannuksiltaan edullinen. Lukijoiden tottumuk-

sissa se ei ole kuitenkaan vielä perinteisen paperi-

lehden veroinen. Verkosta tieto on haettava. Pape-

rilehti tuo sen tarjottimella valmiiksi.

Lehden hinnalle on eduksi, että sillä on riittävän 

suuri levikki. Rauhan Tervehdys on hyvä esimerkki 

tästä. Sillä on 14 tilaajaseurakuntaa, maalla ja kau-

pungissa. Viime vuodet vuosikerran hinta on ollut 

hieman yli 10 euroa. Lienee kohtuullista.

Seurakuntalehti on kiistatta toimivimpia tapo-

ja rakentaa seurakuntayhteyttä. Kannattaa pitää 

huolta, ettei kanavaan synny katvealueita. Rauhan 

Tervehdyksenkin jakelussa on syytä selvittää seura-                        

kuntien erilaisuudesta johtuen kaksihintajärjestel-

män mahdollisuus. Sen 

jälkeen päättäjät voi-

vat tehdä ratkaisunsa, 

punniten kustannusvai-

kutukset ja muistaen 

samalla, että päätös on 

myös arvovalinta.
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KIMMO HELOMAA
Kempeleen kirkkoherra

Pienellä kukalla 
on suuri sanoma.

Rakkaan lapsen monet nimet
Kolumni

Viime keväänä Oulun 

seurakuntien lapsityöstä 

alettiin käyttää nimitys-

tä varhaiskasvatus. 

   – Varhaiskasvatus on 

laajempi nimitys ja pitää 

enemmän sisällään kuin 

lapsi- ja perhetyö, lap-

sityönohjaaja Marjaana 

Lassi kertoo. 

   – Varhaiskasvatus -nimitys rinnastaa toimintamme muiden toimi-

joitten antamaan varhaiskasvatukseen, Lassi jatkaa.

Oulussa lapsityöstä tuli varhaiskasvatusta

Rohtosalkoruusu, lääke-
malva, saksankatinnau-
ris, althaea officinalis, 
alteenjuuri. Mitä näistä 

saisi olla? Kysymys on oikeas-
taan turha: kaikki nimet viit-
taavat samaan kasviin, jolla it-
se asiassa on vielä lisääkin kut-
sumanimiä. 

Hienossa ravintolassa jäl-
kiruokana voisi olla vaikka-
pa saksankatinnauriin juurta. 
Lapsille on turha tuolla nimel-
lä herkkua tarjota. Mutta jos ni-
mi vaihdetaan vaahtokarkkiin, 
jo kirkastuvat lasten ilmeet. Al-
teenjuurta on nimittäin aiem-

min käytetty vaahtokarkin val-
mistukseen. Nykyisin vaahto-
karkin ainesosat ovat hieman 
teollisuusystävällisempiä.

Huomaamme, että nimil-
lä on merkitystä, samoin sillä 
kohderyhmällä, johon pyritään 
vaikuttamaan. Sama asia täytyy 
osata kertoa eri tavoin eri ihmi-
sille. Myyntitermein voisi tode-
ta, että on kyettävä myymään 
asia kohderyhmälle heidän vii-
tekehykseensä sopivin sanoin. 

Kaikkea ei kuitenkaan kan-
nata myydä: itsestään ja arvois-
taan on syytä pitää kiinni. Muu-
ten voi tulla tyhjä ja halju olo. 

Alteenjuuri on hyvin moni-
puolinen myös käyttötarkoi-
tuksen osalta. Sitä voi käyttää 
ruoanlaitossa, siitä valmiste-
taan rohtoja, sillä värjätään vii-
nejä, siitä tehdään jopa paperia. 

Itseäni kiehoo rohtosalko-
ruusun käyttö hautajaiskukka-
na. Siihen liittyy vahvaa sym-
boliikkaa. Kukan ”sukunimi” 
althaea viittaa kreikan kielen 

sanaan parantaa. Kun omai-
nen laskee tuon kukan arkun 
ääreen, se kertoo uskosta suu-
reen parantajaamme Jeesukseen 
Kristukseen, jolle kuolemakaan 
ei voi mitään. 

Tuo kukka julistaa suu-
ren surun keskellä luottamus-
ta siihen, että vielä kerran elä-
mä voittaa. Vaikka maanpäälli-
nen elämä päättyy kuolemaan, 
joka rajaa ainutkertaisen elä-
mämme, kuolemakaan ei pysty 
rajaamaan rakkautta, joka yh-
distää meidät ikuisesti toisiim-
me ja Jumalaan. Pienellä kukal-
la on suuri sanoma.

– Meillä Oulan kanssa on ollut 
ohjelmassa parhaimmillaan nel-
jä kerhoa viikossa. Pakko päästä 
tuulettumaan, hoitovapaalla ole-
va Holtinkoski naurahtaa.

Perhekerho tarjoaa kaivatun 
hengähdystauon.

– Onhan se ihana saada juoda 
kuppi kahvia rauhassa, Moilanen 
sanoo.

Osa haluaa myös juoda sen 
ihan itsekseen ja kuunnella sen 
aikaa omia ajatuksiaan. Sekin on 
sallittua.

– Monesti myös istumme lat-
tialla ja oikeasti leikimme lasten 

kanssa. Kotona kun tuntuu, että 
aina on pyykkivuori odottamas-
sa, Moilanen on havainnut.

Maahanmuuttajia ja
sateenkaariväkeä kaivataan
Perhekerhossa lapset oppivat 
myös hiljentymään. Selkeä aloi-
tus kynttilän sytyttämisellä ja lo-
puksi sen sammuttaminen kerto-
vat lapsellekin, milloin kerho al-
kaa ja loppuu.

Kristillistä opetusta he pitävät 
hyvänä osana kerhoa, oikeastaan 
yleissivistykseen kuuluvana.

– Isommat jaksavat kuunnel-

la tarinatkin aivan tattina, Moi-
lanen naurahtaa.

Molemmat toivovat, että per-
hekerhossa kävisi myös maahan-
muuttajia ja sateenkaariperheitä.

– Molempia kuuluu naapu-
rustoomme ja olisi hienoa nähdä 
heitä täälläkin. Lapsillekin teki-
si hyvää nähdä mahdollisimman 
monenlaisia ihmisiä, Holtinkos-
ki pohtii.

ELSI SALOVAARA
Tietoja kerhoista löydät 

seurakuntien nettisivuilta 
sekä lehden sivuilta 14–23.

E l s i  S a l ovaa ra

Niina Moilanen ja Asla sekä Harri Holtinkoski ja Oula 
odottavat perhekerhon syyskautta. Pyhän Luukkaan 

kappelilla kokoonnutaan 12.8. alkaen keskiviikkoisin kello 
9.30–11. Harri Holtinkoskella on yksi toive: Makean mehun ja 

keksien tarjoilun lapsille voisi välillä korvata hedelmillä.
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Muu media

Kahvia, huolenpitoa ja   
elämä nviisauksia 
Tyrnävällä Pömilä  stä soitellaan perään, jos joku puuttuu joukosta 

Ritva Kauppila lounastaa usein Pömilässä. Tiskin takana olevan Marika Keräsen kanssa hän vaihtaa kuulumiset joka kerta.

PERUSKYSYMYKSENI seurakunnan 
johdolle on: onko diakonia muutaman 
työntekijän harteilla vai onko se koko 
seurakunnalle kuuluva tehtävä? Nyt 
diakonian asema on vaatimaton ja 
epäselvä. (- - - ) 
 Lähimmäisenrakkauden teot tekevät 
kirkon sanomasta uskottavan ja ovat 
monelle syy pysyä kirkon jäsenenä. 
Diakonian budjettivaroja tulisi lisätä. 
Vaikka seurakunta ei voi paikata 
perustoimeentuloa, rahaa hätäapuun 
kriisitilanteissa pitäisi olla enemmän.

Tietokirjailija, filosofian tohtori Seppo Niemelä
Sana-lehti 6.8.2015

Varhainen aamu Tyrnäväl-
lä Meijerikadulla,  Mylly-
kirjaston kupeessa. Kello 
on 5.45. ja paikallinen 

ravintola-kahvila Pömilä avaa 
ovensa. 

Ensimmäinen – pappaköörik-
si nimetty – joukko saapuu pai-
kalle rakennukseen, joka on ol-
lut samalla paikalla 1920-luvul-
ta saakka. 

Kahvia tarjoillaan tulijoille ko-
toisasti muumimukeista. Jokai-
nen maksaa oman juomisensa, 
paitsi jos jollakulla on nimipäivä: 
silloin merkkipäivän viettäjä tar-
joaa muille. 

Ravintolan pitäjä, yrittäjä Ma-
rika Keränen juttelee tuttaval-
lisesti tulijoille. Kun huomion-
sa toteaa ääneen, Keränen kertoo 
vakiokävijöiden olevan hänelle 
enemmän kavereita kuin asiak-
kaita. 

– Sanan säilä kuuluu välillä 
asiaan, mutta Marika on pidettä-
vä hyvällä tuulella, kahvinjuojat 
tuumivat. 

– Kyllä minä noille miehil-
le joskus puhun suoraan, mutta 
vain jos on oikeaa asiaa, Keränen 
nauraa. 

– Tämä on sellainen terapialai-
tos, että tässä ravintolassa saa pu-
hua suunsa puhtaaksi vaikka heti 
aamukuudelta, hän lisää. 

Monia aiheita kahvipöydissä 
onkin porukoissa käsitelty, mut-
ta politiikkaan ei jutusteluissa 
useinkaan kajota. 

Apua on tarjolla, jos put ki jää päälle
Joskus lomalaisella jää niin 

sanotusti ryyppy päälle. Hän 
tissuttelee koko loman ja töi-
hin palatessa putki ei katke-

akaan. 
Mitä lomalainen voi tehdä, jot-

ta ryyppy ei jäisi päälle? Näin vas-
taa seurakuntapastori Jari Flink, 
joka on Haukiputaan seurakun-
nan päihde- ja kriminaalityövas-
taava.

– Ei pidä juoda kovin montaa 
päivää putkeen. Jos juo pari päi-
vää peräkkäin, tätä pitäisi seura-
ta kolme neljä alkoholitonta päi-
vää. Ei saa päästää aivoja tottu-
maan siihen, että humala on nor-
maalitila.

– Jos neljä päivää ilman viinaa 
tuntuu kiduttamiselta, henkinen 
riippuvuus alkoholiin on kehit-
tynyt.

Flinkin mukaan seurakunnan 
asiakkaita ovat myös päihdeon-
gelmaiset. 

Seurakuntien päihdetyöstä  
ei tiedetä
Kohtuukäyttäjät, joille viina on 
maistunut liikaa kesälomalla, ei-
vät tule hakemaan katkaisua seu-
rakunnasta.  He hoitavat ongel-
mansa muualla tai pystyvät ryh-
distäytymään ennen töiden alka-
mista. 

– Seurakunta on kuitenkin tu-
kena, jos ihminen haluaa tukea ja 
apua. Usein ihmiset jollain taval-
la kokevat seurakunnan vieraa-
na. Välttämättä ei edes tiedetä, 
että seurakunnastakin saa tukea.

Jokaisella seurakunnalla ja 
seurakuntayhtymällä on Flin-
kin mukaan yleensä työntekijöi-

tä, jotka vastaavat päihdetyöstä. 
Heille voi soittaa, jos lomalta pa-
latessa juopottelu ei lopu. 

Raitistuminen ei onnistu  
ilman omaa tahtoa
Päihdeongelmaiset ihmiset tietä-
vät Flinkin mukaan hyvin, mihin 

Jos neljä päivää 
ilman viinaa tuntuu 
kiduttamiselta, 
henkinen riippuvuus 
alkoholiin on 
kehittynyt 

Jari Flink

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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OnkoGallup

Ihmisiä

Lomat eivät pala koululaisella

Paavo Keski-Filppula tietää, että kouluun mennään oppimaan.

Missä kirkossa olet poikennut tänä kesänä? Mihin kenties haluaisit 
mennä tutustumaan? Rauhan Tervehdys kysyi, kiinnostavatko tiekirkot.

TEKSTI JA KUVAT: 
MINNA KOLISTAJA

Tänä kesänä ei ole tullut käytyä 
tiekirkossa. Viime kesänä tutus-
tuin Kerimäen kirkkoon ja Piip-
polassa sunnuntaiajelulla ollessa 
poikkesimme sisään. 

Lähikirkoista kiinnostaisi Lu-
mijoen kirkko, se on vaikuttavan 
oloinen rakennus.

HARRI TUOMELA, LIMINKA
 

 Tiekirkko on minusta aika huo-
nosti avautuva konsepti, mitään-
sanomaton. Varta vasten kirk-
koon tulee mentyä harvoin. 

Tänä kesänä olen käynyt Ison-
kyrön vanhassa kirkossa. Isovan-
hempani pitivät aikoinaan sen 
yhteydessä olevaa museota.

MIA VASKUU, NOKIA
 

 En ole koskaan tiennyt, mitä se 
tiekirkko oikeastaan tarkoittaa.

Matkalla Ylivieskaan olemme 
ajaneet sellaisen aika villin nä-
köisen ortodoksikirkon ohi. Siel-
lä haluaisin käydä sisällä – mi-
kähän se paikkakunta mahtoi-
kaan olla.

VIRPI LAURÉN-TOIVOLA, OULU

Paavo Keski-Filppula, 6, aloittaa pian koulutiensä oulu-
laisessa Paulaharjun koulussa. Poika oli mielissään, kun 
sai kuulla, että pääsisi Rauhan Tervehdyksen haastatte-

luun, sillä näin hänestä tulisi kuuluisuus.
Miltä se kuuluisuus tuntuisi, Paavo?
– En tiedä.
Paavolla on mukanaan hieno koulureppu, mutta hän ei 

muista milloin se ostettiin. Isä Jukka Keski-Filppula kuiten-
kin paljastaa, että edellisellähän viikolla se tapahtui.

Reppu kantaa Duudsonien nimeä, mikä on repulle tie-
tysti kunniaksi. Penaalikin on pojalle hankittu. Millainen 
se on, Paavo?

– Simpsons-penaali.
Kuka on penaalin kuvassa?
– Bart.
Onko Bart suosikkisi?
Ei ole, napauttaa poika ja Simpsonit on sillä käsitelty.
Isä toteaa, että isoveli on kertonut Paavolle koulusta. Sen 

pikkuveli ensin kiistää, mutta pian hän myöntää, että totta-
han isä puhuu.

Haluatko sinäkin oppia lukemaan ja laskemaan?
Vesseli myöntää napakasti. Pieni mies tietää, että kouluun 

mennään oppimaan.
Seuraavaksi pohditaankin, millainen opettaja uudella 

koululaisella on.  Hänet Paavo tapasi jo keväällä.
Oliko kiva?
– Oli.
Haastattelupäivän aamuna ekaluokkalainen oli todennut, 

että lomat palavat koulussa. Haastattelussa hän kuitenkin 
myöntää, että ei ihan oikeasti usko näin.

Koulussa annetaan läksyjä, mutta ekaluokkalainen ei vielä 
tiedä onko se mukavaa. Läksyjä pitää vesselin mielestä kui-
tenkin tehdä, jotta oppisi.

PEKKA HELIN

Elsi Salo
vaara

Kahvia, huolenpitoa ja   
elämä nviisauksia 
Tyrnävällä Pömilä  stä soitellaan perään, jos joku puuttuu joukosta 

– Mitä jos asiaa ”vähän ton-
kaistaan”, kuten miehet ilmoitta-
vat hymyssä suin. 

Poissaolevia 
ehditään kaivata 
Kahdeksan jälkeen kahvilaan 
kertyy lisää väkeä. ”Toisen aallon 
miehet” ovat ennättäneet käydä 
jokapäiväisellä pyörälenkillään 
ennen turinatuokiotaan Pömi-
lässä. 

Kun jutustelua kahvilassa ai-
kansa kuuntelee, selviää sekin, 
että tämä porukka pitää toisis-
taan hyvää huolta. Jos jotaku-
ta ei kööristä ala kuulua paikal-
le, häntä ryhdytään kaipaamaan: 
Mihin olet jäänyt? Onko kaikki 
kunnossa? 

Kymmenen jälkeen Pömilässä 
on tarjolla kahvin ja herkkujen li-
säksi lounasta. Kotiruokaa, kuten 
rössypottuja. 

Tyrnäväläisiltä työpaikoilta 

saapuu ruokailijoilta, mutta syö-
mämiehissä on muutamia niitä-
kin, jotka ovat jo nauttineet aa-
mukahvinsa samassa paikassa.

 
Koululaiset 
pistäytyvät usein 
Aamuiset kahvinjuojat ja ruokai-
lijat eivät ole ainoita vakiokävijöi-
tä. Koulun jälkeen kahvilassa pii-
pahtaa muutamia koululaisia ky-
symässä, olisiko jotain mitä he 
voisivat tehdä. 

Marika Keränen vinkkaa, että 
kadun päästä pitäisi hakea mai-
nosständi pois ja että roskapus-
sinkin saa viedä jätteisiin. 

Palkkaa ei näistä hommista 
makseta, mutta korvaus lapsille 
saattaa olla mehulasi ja huoleh-
tiva kysymys, onko kenellekään 
nälkä. 

Huolenpito ja välittämien ovat 
ilmeisesti riittäviä hyvityksiä pik-
kutöistä, sillä koululaiset kurkis-

Tämä on sellainen 
terapialaitos, että 
tässä ravintolassa 
saa puhua suunsa 
puhtaaksi vaikka 
heti aamukuudelta.

Marika Keränen

televat ovesta sisälle lähes joka 
päivä tervehtimään Marikaa. 

Aivan tavatonta ei ole sekään, 
että joku koululaisista levittää 
hetkeksi läksynsä kahvilan pöy-
dälle. 

Kun Marika Keränen sai Tyr-
nävän vuoden 2014 yrittäjäpal-
kinnon, huomionosoituksessa 
mainittiin, että Pömilän pitäjä 
on äitihahmo niin nuorille kuin 
vanhemmillekin asiakkailleen. 

Seurakunnan kanssa 
yhteistä tekemistä 
Marika Keränen tekee Tyrnävän 
seurakunnan kanssa tiivistä yh-
teistyötä. Pömilässä jaetaan vii-
koittain elintarvikkeita talous-
vaikeuksissa oleville. 

Samanaikaisesti jaon kanssa – 
heinäkuuta lukuun ottamatta – 
on tarjolla ilmaista puuroa. 

Keräsen filosofia on, että autta-
misessa ei koskaan häviä itse. 

– Ilo antamisesta jää itsel-
le, hän miettii ja kertoo olevan-
sa mukana myös Punaisen Ristin 
toiminnassa. 

– Kenellekään ei kannata ol-
la ilkeä, valheellinen tai epäai-
to. Mihin sellainen johtaisi? Pa-
huus lisää vain pahan olemassa-
oloa maailmassa. 

– Sitä ihminen kylvää, mitä 
hän niittää, Marika Keränen ker-
taa vanhan viisauden. 

RIITTA HIRVONEN

Apua on tarjolla, jos put ki jää päälle
mennä, jos ryypyn haluaa poik-
ki. Tällaisia paikkoja ovat esimer-
kiksi terveyskeskukset.

Seurakunnalla ei ole taikaki-
veä, jolla saisi juopottelun lop-
pumaan, jos ihmisellä itsellään 
ei ole tahtoa parantua eikä mo-
tivaatiota hakeutua avun piiriin.

– Oma motivaatio a ja o. 
Uskoon tuleminen ja Jeesuk-

sen ottaminen elämään pitävät 
Flinkin mukaan eniten ihmisiä 
erossa viinasta. 

Lapset voivat pyytää  
apua vanhemmilleen
On kuitenkin uskoviakin ihmi-
siä, jotka eivät onnistu lopetta-
maan juomista. 

– Kirkon lähtökohta on, et-
tä Jumala voi auttaa, kun Jeesus 
astuu elämään ja tätä kautta us-

koon tullut löytää myös seura-
kuntaelämän elämäänsä. Tämä 
on kaunis ajatus, mutta eihän se 
aina näin tietenkään mene.

Jos lapset ja nuoret huoles-
tuvat vanhemman juomisesta, 
he voivat soittaa Flinkin mu-
kaan palvelevaan puhelimeen 
tai muihin päivystäviin puhe-
limiin. Seurakunnalla on myös 
tekstiviestipalvelu, josta voi 
pyytää apua. 

PEKKA HELIN

Palveleva puhelin 01090071, 
su-to kello 18-01, 

pe ja la kello 18-03
Tekstaritupu-palvelu 

koululaisille, p. 044 3161 700
ja www.nettitupu.net
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Palautetta 
tiekirkoista 
kerätään netissä
Mikä sai sinut pysähtymään 
Tiekirkossa? Mistä sait tiedon 
Tiekirkosta? Millä kulkuneu-
volla sinne saavuit ja keiden 
seurassa?’

Mikä Tiekirkossa puhutte-
li: oliko se tunnelma, esineis-
tö, rakennus, kristillisyys vai 
jokin ihan muu?

Kokemuksia, näkemyksiä 
ja omiakin kehittämisideoita 
tiekirkkotoiminnasta kysel-
lään parhaillaan Kirkkopal-
veluiden ylläpitämillä verkko-
sivuilla (www.tiekirkot.fi/pa-
laute) ja Facebookissa (www.
facebook.com/Tiekirkot).

Vastaajien kesken arvotaan 
majoituspaketti kahdelle Vala-
mon luostariin. 

Valtaosa Tiekirkoista on 
avoinna vielä 20. elokuu-
ta saakka. Aukioloajat ja kir-
koissa järjestettävän ohjelman 
on hyvä tarkistaa Tiekirkkojen 
nettisivuilta.

Oulun 
Tuomasmessuista 
etsitään kuvia
Kastellin kirkossa vietetään 
Tuomasmessun 25-vuotisjuh-
lamessua lauantaina 19.9.

Tilaisuuteen kerätään valo-
kuvia ja muisteluksia. Kuvista 
kootaan näyttely ja kuvaesitys 
juhlamessuun nähtäväksi.

Kuvia voi lähettää sähkö-
postitse Tuulia Taskilalle (tuu-
lia.taskila@gmail.com), pape-
riversiot voi viedä tai lähettää 
Karjasillan kirkkoherranvi-
rastoon (Nokelantie 39).

Kuvía pyydetään 1. syys-
kuuta mennessä. Kuviin tu-
lisi liittää kuvassa esiintyvi-
en henkilöiden nimet, samoin 
kuvan ottajan/lähettäjän yh-
teystiedot. Myös kuvanotto-
tilanteesta voi kertoa muuta-
min sanoin.

Oulun  
seurakuntien 
päiväkerhoissa 
on vielä tilaa
Oulun ev.lut. seurakuntien 
päiväkerhoista ja pikkukou-
luista löytyy vielä vapaita 
paikkoja 3–5-vuotiaille. 

Kerhot aloittavat toimin-
tansa viikoilla 33, 34 ja 35 
Haukiputaan, Karjasillan, Kii-
mingin, Oulunsalon, Oulujo-
en ja Tuiran seurakunnissa. 

Kerhot ja pikkukoulut ovat 
avoimia kaikille lapsille seura-
kuntarajoista riippumatta.

Päiväkerhot ovat maksut-
tomia, pikkukouluissa perhe 
käyttää kaupungin palvelu-
setelin. Lisätietoja osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.fi/
paivakerho.

Hyväntuoksuinen ja 
viehättävä kaunotar
Turkansaaren ulkomuseon 90-vuotisjuhlissa kehuttiin kirkkoa

Tullaanko tänne 
uusimaan valat?

Sanna Rehu

Se on suloinen ja pieni, ku-
vailee Oulujoen seurakun-
nan kirkkoherra Satu Saa-
rinen Turkansaaressa si-

jaitsevaa kirkkoa.
Saarisen mukaan ainutlaatuis-

ta on, että kirkko kuuluu koko-
naiseen museoalueeseen, mikä 
luo oman tunnelmansa.

Turkansaaren ulkomuseo-
alue juhli viime sunnuntaina 
90-vuotista toimintaansa. Puhei-
den, musiikkiesitysten ja vanhan 
ajan kädentaitojen esittelyn ohes-
sa päivän ohjelmaan kuului Tur-
kansaaren kirkossa pidetty perin-
nejumalanpalvelus. 

Nimi tulee siitä, että kirkon-
menoissa käytettiin vanhaa kaa-
vaa ja laulettiin vuoden 1886 vir-
sikirjaan kuuluvia virsiä – aivan 
kuten yhdeksän vuosikymmen-
tä sitten.

Nariseva harmoni
kuuluu tunnelmaan
Ennen jumalanpalvelusta kirkko-
herra Satu Saarinen ihastelee pik-
kuriikkistä Herran huonetta, jos-
sa ei ole nykyajan mukavuuksia 
kuten valoja.

– Ulkomuseon miljöö on niin 
hieno ja historiallinen.

Kirkossa on vanha urkuhar-
moni, mistä ihmiset usein erik-
seen mainitsevat.  

– Se on kitisevä ja nariseva, 
mutta kuuluu tunnelmaan, Saa-
rinen pohtii.

Kirkko on hämärä, vaikka ul-
kona paistaisi aurinko.

– Tuoksukin on omanlaisen-
sa. Penkit ovat kapeat ja kaikki 
on pientä. 

– Ruumissaan tuntee sen, mi-
ten liittyy vuosisatojen ketjuun, 
kun polvistuu kovalle ja kapeal-
le alttarikaiteelle. Voi ikään kuin 
astua historiaan tuossa hetkessä, 
Saarinen tunnelmoi.

Punamaalilla maalattu kirkko 
on rakennettu vuonna 1694. Tur-
kansaaren menetettyä merkityk-

sensä kauppa- ja kalastuspaikka-
na kirkko jäi vaille käyttöä. 

Se purettiin vuonna 1814 ja 
myytiin lohenkalastajille Oulun 
Raatinsaareen patopuiden säily-
tyspaikaksi. Vuonna 1922 kirk-
ko siirrettiin takaisin Turkansaa-
reen.

Ensikertalaista viehättää
kirkon pienuus
Sunnuntaina kirkkoa ihastelivat 
myös Haukiputaalta saapuneet 
Sanna ja Pekka Rehu, jotka nä-
kivät kirkon ensimmäistä kertaa.

– Tämä on viehättävä. Ei ih-
me, että täällä vihitään niin pal-
jon pariskuntia.

Pariskunta tuumii, että pie-
nessä kirkossa lämpö syntyy sii-
tä, kun se täyttyy. Tyhjiä penkkejä 
ei jää pienissäkään häissä.

Rehut kertovat, että he käveli-
vät kirkkoon sisään heti alueelle 
tultuaan.

– Huomasimme juhlista il-
moituksen lehdessä. Olimme ai-
emmin viikolla 90-vuotissynty-
mäpäivillä, joten tämä on oike-
astaan viikon teema, Pekka Rehu 
naurahtaa.

Pariskunnalla tulee 50 vuotta 
aviossa täyteen pian. 

– Tullaanko tänne uusimaan 
valat? heittää rouva Rehu ehdo-
tuksen ilmoille.

Vielä kolmet kirkonmenot
tälle kesälle
Turkansaareen Oulujoen varrel-
le on mukava huristella sunnun-
taina ajelulle. Jumalanpalveluksia 
järjestetään koko kesä, ja kirkon-
menot alkavat kello 12, joten ko-
vin varhain ei tarvitse herätä.

Tälle kesälle mukaan ehtii vie-
lä kolme kertaa, sillä jumalanpal-
veluksia järjestetään elokuun lop-
puun saakka. 

Jumalanpalvelukseen saapu-
van ei tarvitse maksaa pääsymak-
sua museoalueelle.

Pohjois-Pohjanmaan museon 
omistama kirkko on hyvä retki-
kohde, varsinkin kun museoalu-
eella on kahvila, johon voi pistäy-
tyä jumalanpalveluksen jälkeen.

PEKKA HELIN
ELSI SALOVAARA

Turkansaaren 90-vuotisjuhlissa oli kaikenikäisiä vieraita.

Pekka ja Sanna Rehu olivat Turkansaaren kirkossa ensimmäistä kertaa. Kirkkoon on helppo tulla, se on heti Turkansaareen johtavan sillan päässä.

E l s i  S a l ovaa ra



7Rauhan Tervehdys  |  Nro 25  |  12.–26.8.2015

Tyrnävälle rakentuu  
harmaa seurakuntakoti

Samalla pallolla

Mormonin kirja -mu-
sikaali on saapunut 
Salt Lake Cityyn Yh-
dysvaltojen Utahiin. 

Musikaali satirisoi Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkkoa, jota myös 
mormonikirkoksi kutsutaan. 

Uskonlahkon keskus sijaitsee 
juuri Salt Lake Cityssä. Mormo-
nin kirja puolestaan on yksi lah-
kon neljästä pyhästä kirjasta.

Musikaali esitetään teatte-
rissa, joka on vain muutaman 
kadun päässä mormonien pää-

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Mormonimusikaali esitetään uskonlahkon Mekassa
temppelistä ja kansainvälises-
tä päämajasta. Esitys naurat-
taa katsojia kuvatessaan nuor-
ten lähetyssaarnaajien idealisti-
suutta ja uskonlahkon jäsenten 
melkeinpä ahdistavaa hyveelli-
syyttä.

Musikaali on menestynyt 
hyvin Yhdysvalloissa Broad-
wayn vuoden 2011 ensi-illas-
ta lähtien. Katsojat ovat yleensä 
olleet ei-mormoneja, joille us-
konlahkon opinkappaleet ovat 
vieraita. 

Näin ei ole Utahissa, jonka 

väestö koostuu valtaosin mor-
moneista. Kirkolla on ollut osa-
valtiossa suuri vaikutusvalta 
siitä lähtien, kun ”mormonien 
Mooses” Brigham Young perus-

ti Salt Lake Cityn vuonna 1847.
Mormonien valta-asemas-

ta huolimatta tai ehkä juuri sen 
vuoksi liput ovat Salt Lake Ci-
tyssä loppuun myydyt. 

Musikaalin luojat Trey Par-
ker ja Matt Stone ovat innois-
saan, kun heidän hengentuo-
toksensa esitetään mormoneille.

– Tämä on kuin esittäisi Viu-
lunsoittajan katolla porukalle 
juutalaisia, Parker sanoo. 

Hän huomauttaa, että Salt 
Lake Cityssä yleisö luultavas-
ti ymmärtää heitot, joita muut 

yleisöt eivät ole edes huoman-
neet.

Parker ja Stone eivät häm-
mästele, että mormonit jonot-
tavat nähdäkseen show´n.

– Se antaa heille aseman. Et 
ole Yhdysvalloissa mitään en-
nen kuin joku pilailee kus-
tannuksellasi ja tekee sinusta 
broadwayshow´n. Vasta silloin 
sinusta todella tulee osa ame-
rikkalaista kudelmaa.

 
PEKKA HELIN

Piispa kutsuu 
taasen kävelylle

Tyrnävän seurakuntata-
lon uusi puoli on jo ra-
kennettu runkovaihee-
seen. Kantavia rakentei-

ta tehdään ja kattoristikoita ase-
tellaan. Työstä on tehty noin 30 
prosenttia, sanoo Rakennustoi-
misto Aresan toimitusjohtaja 
Matias Turpeinen.

Uudisrakennuksen on määrä 
olla valmis tammikuun loppuun 
mennessä.

Ihan ilman seurakuntataloa 
tyrnäväläiset eivät ole joutuneet 
elämään, sillä toinen puoli ra-
kennuksesta on käytössä.

Kirkkoherra Liikasen mu-
kaan työnjälki näyttää hyvältä. 
Kirkkovaltuuston varapuheen-
johtaja Ilkka Ylitalo on tyyty-
väinen siitä, että uudisrakennus 
päätettiin rakentaa. 

Vaihtoehto olisi ollut vanhan, 
nyt jo puretun rakennuksen kor-
jaaminen, mutta pian huomat-

tiin, että se oli niin huonossa 
kunnossa, että korjaus olisi tul-
lut hyvin kalliiksi. Siksi oli vii-
sasta pystyttää uusi rakennus.

Rakennustyö maksaa noin 
1,4 miljoonaa euroa, kertoo toi-
mitusjohtaja Hannu Tuohimaa 
Desto Oy:stä. Hän on työnval-
voja, joka valvoo rakennuttajan 
etua.

Rakennuksen arkkitehti on 
Arja Niemelä, arkkitehtitoimis-
to Arktiimi Oy:n toimitusjohtaja.

– Tavoitteena ei ollut teh-
dä yhtä suurta rakennusta kuin 
edellinen. Teimme tehokkaam-
mat tilat ja siinä onnistuttiinkin. 

Niemelän mukaan haasteen 
suunnitteluun aiheutti vanha 
siipi ja vainajien säilytystila, jot-
ka piti saada sovitettua yhteen.

Tyrnävällä on suosittu puura-
kentamista. 

– Passasi oikein hyvin jatkaa 
tällä puurakentamisen linjalla.

Uudisrakennuksen väri so-
vitetaan yhteen vainajien säily-
tystilan värisävyjen kanssa. Jo-
takin vähän tummempaan ote-
taan vielä matkaan. Näin talon 
väriksi tulee murrettu harmaa.

Uudisrakennukseen tulee 
kirkkoherran Liikasen mukaan 
seurakuntasali ja kahvio, pien-
ryhmien monitoimitila, keittiö 
ja muutamia toimistohuoneita.  
Sali ja kahvio ovat yhdistävis-
sä ja eroteltavissa tilaisuuksien 
koon mukaan.

Uudisrakennuksen rakenta-
misen aikana seurakunnan ti-
laisuuksia on jouduttu ripotte-
lemaan sinne tänne. Se on vaa-
tinut kirkkoherra Liikasen mu-
kaan monenlaisia, haastaviakin 
järjestelyjä.

Seurakuntatyö alkaa raken-
nuksessa helmikuussa.

PEKKA HELIN

Tämä on kuin esittäisi 
Viulunsoittajan 
katolla porukalle 
juutalaisia.

 
Trey Parker

Piispa Samuel Salmi kutsuu 
jälleen viettämään liikun-
nallista lauantaipäivää. 
Yhdeksäs Piispansauvakä-

vely järjestetään lauantaina 29.8. 
Oulussa.

Tapahtuma alkaa kello 11 Kau-
punginteatterin pihassa.

Ohjelmassa on muun muassa 
piispa Samuel Salmen tervehdys, 
Sari Baldaufin tuoma Tukikum-
mit-säätiön tervehdys sekä Estot-
tomat-yhtye.

Sauvakävelyreitit ovat pituu-
deltaan 0,5 kilometriä, 1,3 kilo-
metriä, 3,4 kilometriä, 6 kilomet-
riä ja 10 kilometriä. Piispa lähet-
tää kävelijät matkaan teatterin 
edustalta.

Tapahtumatorilla Kaupun-
ginteatterin sisä- ja ulkotiloissa 
on tarjolla monenlaista: muun 
muassa nokipannukahvit, pe-
rinneleikkejä, musiikkiesityksiä 
ja pomppulinna lapsille. Lisäksi 
Oulujoen Uistelijoiden opastuk-
sella pääsee ihan oikeasti ongelle. 

Sisällä voi tutustua yhteistyö-
tahojen esittelypöytiin tai teet-
tää erilaisia terveysmittauksia. 

Lapsille on ajankuluksi askarte-
lunurkka. Rauhan Tervehdys on 
myös mukana tapahtumassa.

Opastettuja kierroksia 
piispantalossa
Oheisohjelmana on myös opas-
tettuja tutustumiskierroksia Piis-
pantaloon (Hallituskatu 3), kier-
roksilla oppaana toimii kotiseu-
tuneuvos Kaarina Niskala.   

Kello 12:n kierros on tarkoi-
tettu liikuntaesteisille. Kierrok-
set järjestetään myös kello 14 ja 
kello 15.

Piispansauvakävely on maksu-
ton eikä siihen tarvitse ilmoittau-
tua ennakkoon.

Vuosittain piispa Samuel Sal-
mi haastaa mukaan jonkin eri-
tyisryhmän. 

Tänä vuonna kutsun saivat 
partiolaiset. Samassa yhteydes-
sä ennakoidaan jo vuoden 2016 
Yhteisvastuukeräystä, jonka ko-
timainen erityiskohde on  Suo-
men Partiolaisten valtakunnalli-
nen nuorten syrjäytymistä ehkäi-
sevä hanke.

Tapahtuma päättyy kello 14.

Pe k ka H e l i n

A r k i s t o

Lähtöpaikalla oli ruuhkaa myös kaksi vuotta sitten. 

Tulevan seurakuntatalon työmaalla pidettiin työmaakatselmus viime torstaina.
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Rovaniemeläiseltä rovasti 
Ritva Marttalalta on il-
mestynyt kirja Turva Ju-
malassa. Kirjan sisältö 

pohjautuu hänen lähettikirjei-
siinsä ja päiväkirjamerkintöihin-
sä  lähetystyön vuosilta Angolas-
sa 1975-1985 ja 1995-1996. 

Kirja on raskaista kokemus-
kertomuksista huolimatta help-
polukuinen kuvien ja selkeiden 
väliotsikoiden ansiosta. Myös 
hauskat sattumukset ja lasten läs-
näolo kirjan kuvauksissa keventä-
vät tunnelmaa. Kirja on mielen-
kiintoinen pala Angolan, Nami-
bian ja Portugalinkin historiaa.

Angola oli Portugalin siirto-
maa, kunnes se itsenäistyi vuo-
den 1975 lopussa. Alkoi taistelu 
vallasta. Sisällissodan osapuolina 
olivat sissijärjestöt. 

Toisen osapuolen taustavoima-
na oli Etelä-Afrikka ja Yhdysval-
lat, toisen Neuvostoliitto ja Kuu-
ba. Rauhansopimus saatiin ai-
kaan vasta vuonna 2002. Kirjas-
sa paljastuu epävarmuus, jossa ih-
miset elivät nuo vuosikymmenet.

Ritva Marttala kertoo peri-
aatteekseen, että ihmistä ei jäte-
tä maantiellä pulaan. Hän kertoo 
tapauksesta, kun antoi armei-

Muistoja elämästä Angolassa 
sisällissodan aikaan

jan autoon oman vararenkaan-
sa. Häntä varoitettiin antamasta, 
mutta Marttala halusi noudattaa 
periaatettaan. 

Hänet palkittiin siten, ettei hä-
nen autoaan tarkastettu tiekont-
rolleissa. Renkaansakin hän sai  
takaisin korjattuna. 

Marttala kertoo myös henki-
löstä, joka oli kysynyt onko hän 
kehitysyhteistyöntekijä. Asian 
selvittyä henkilö oli vastannut: 
"Sinä et olekaan valkoinen, vaan 
lähetystyöntekijä." 

Marttalan ihmeteltyä, mitä 

eroa sillä on, oli henkilö vastan-
nut: "Kehitysyhteistyöntekijät ei-
vät opettele portugalinkieltä ei-
vätkä paikallisia murteita. Heillä 
on omat kauppansa. He vievät ra-
hansa pois maasta. Lähetystyön-
tekijät puhuvat kieltämme. He os-
tavat tavaraa kansankaupasta ku-
ten me angolalaiset."

Mukavaa olikin lukea, kuinka 
nimikkoseurakuntien Haukipu-
taan, Himangan ja Rovaniemen 
nuorten lähettämät paketit olivat 
todelliseksi hyödyksi ja avuksi.

Ritva Marttala toimi opettaja-
na seminaareissa, joissa koulutet-
tiin evankelistoja ja pappeja, mut-
ta hän oli myös apuna terveyden-
hoitoon liittyvissä töissä. 

Poppamiesten ja noitatohtorei-
den jälkiä ja opetuksia jouduttiin 
kitkemään silloin, kun opit olivat 
vahingollisia tai vaarallisia. 

Huikea esimerkki työn tulok-
sista on Angolan presidentti Sam 
Nujoman vierailu Rovaniemel-
lä. Ritva Marttala kutsuttiin kau-
punginjohtajan isännöimään ti-
laisuuteen.   Presidentti halusi 
kiittää suomalaisia vapaustaiste-
lun aikana saadusta tuesta.  

HELENA YLIMAULA

Äiti katosi viikko sitten". 
Näin käynnistyy ete-
läkorealaisen Kyung-
sook Shinin kansainvä-

linen menestysteos ja ensimmäi-
nen suomennettu eteläkorealai-
nen romaani. 

69-vuotiaan perheenäidin 
Park So-nyon ote lipesi miehen-
sä kädestä Soulin metroasemal-
la ja sitten hän hävisi kuin maan 
nielemänä. 

Romaani kiertyy neljän lap-
sen ja aviomiehen etsintäoperaa-
tioon, heidän kertomuksiinsa, 
muistikuviinsa, moneen näkö-
kulmaan. Romaani on ikimuis-
toinen hyppäys ennestään tunte-
mattomaan maailmaan, kulttuu-
riin ja tapoihin.

Missä äiti on? Mitä hänelle on 
tapahtunut? Monet kysymykset 
riivaavat lapsia etsintöjen aikana. 
Muutto kotoa kaupunkiin, pois 
äidin luota on ollut vaikeaa kai-
kille osapuolille. Lasten muistot 
piirtävät esiin kuvan huolehtivas-
ta ja rakastavasta äidistä. 

Etsintöjen aikana äidistä pal-
jastuu uusia puolia, salaisuuksia. 
He joutuvat miettimään, kuinka 

Sydämen puhetta äidistä

hyvin he oikeasti tunsivat oman 
äitinsä.  Kaikilla perheenjäsenillä 
on omat muistonsa. He eivät lan-
nistu, vaan etsintä jatkuu. 

Muistaako äiti missäpäin lap-
set ovat kaupungissa asuneet? Et-
siikö äiti heitä niin kuin he äitiä? 
Palatessaan takaisin kotiseudul-
le perheenisällekin paljastuu vai-
mostaan uusia puolia, yllättäviä 
salaisuuksia vieraiden kautta.  

Vaimo on auttanut pitkään 
paikallista orpokotia monia ta-

Lukunurkka

voin. Miten hän ei ole huoman-
nut mitään? Koti ei tunnu kodil-
ta ilman vaimoa, se on tyhjä. Et-
siminen ei pääty.

Romaani on ylistys äideille, 
heidän merkityksestään ja kultai-
sesta sydämestä. Tarina helmei-
lee kauniisti ja sitä on vaikea lu-
kea herkistymättä. 

Kyung-sook Shin rakentaa ta-
rinan riipaisevasti ja taitaen. Pää-
henkilö on läsnä koko ajan vaik-
ka ei olekaan fyysisesti paikalla. 
Vaihtuva näkökulma lasten, mie-
hen, miehen siskon, tuttujen, ys-
tävien ja muiden kautta on rik-
kaus, ne rakentavat näkyviin äi-
din persoonan kaikkine yksityis-
kohtineen.  

Tekijä kuorii kiehtovasti äidis-
tä esiin monia kiinnostavia ker-
roksia. Äidin rakkaus on perus-
teema, se miten paljon rakkautta 
mahtuukaan sydämeen. 

Lukukokemus on sykähdyttä-
vä. Viimeisen pisteen jälkeen ro-
maani jää mieleen, se puhuttelee, 
herättelee, muistuttaa. Rakkau-
desta, joka vie elämässä eteenpäin.

JUHA VÄHÄKANGAS

Kyung-sook Shin: Pidä huolta äidistä. 
Suomentanut Taru Salminen. Into 2015.

• 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

OULUSSA
040 544 8767

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 15.8. klo 11 Soppaa ja Evankeliumia Toppila-
Centerissä, Paakakatu 2. La 15.8. klo 18 Valo-
nuorten ilta kaikille. Su 16.8. klo 11 Lähetysju-
malanpalvelus, Klaus Korhonen, Robert ja Elena 
Kraus, Pasi Markkanen.  Seimi ja lastenkokoukset. 
Su 16.8. klo 17 International Service, in english 

and russia. Ma 17.8. klo 15-18 Toppilan Majakka-kahvio, Paakakatu 3. Ti 18.8. 
klo 18 Toppilan Majakka-ilta, Paakakatu 3. Ke 19.8. klo 19 Jumalan kohtaami-
sen ilta, Pasi Markkanen, Arto Rukajärvi, Timo Herronen. La 22.8. klo 18 Valo-
nuorten ilta kaikille. Su 23.8. klo 11 Jumalanpalvelus, Sam ja Päivi Tuokkola, 
Mikko Saukkonen, Pauli Uusikylä & co. Seimi ja lastenkokoukset. Ma 24.8. klo 15-
18 Toppilan Majakka-kahvio. Paakakatu 3. Ti 25.8. klo 18 Toppilan Majakka-
ilta, Paakakatu 3. Ke 26.8. klo 19 Ystävän paikka, Anja Nousiainen, Aila Pyörälä, 
Suvi Seppänen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA! www.uskotv.fi 

Muut seurakunnat

Ke 12.8. klo 13 Senioripiiri. To 13.8. klo 19 Lähde-ilta, Henry & Maruska 
Lindeman, Eija Soini. La-Su 15.-16.8. 24h HELMI, nuortenleiri Koppanassa, 
hinta 15 €, ilmoittautuminen oulunvapis.leirit@gmail.com. Su 16.8. klo 11 
Aamukirkko, Outi Huczkowski, Risto Wotschke, leiridiat, lasten siunaaminen. 
To 20.8. klo 19 Rukousilta, Janne Humaloja ja Missionuorten aktiotiimi.  
Pe 21.8. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 23.8. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, 
Saints`Club, Jaakko Immonen, Jouko Piippo. Tervetuloa!

“Jeesus sanoi uudelleen: Rauha teille! Niin kuin Isä on 
lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21)
La 15.8. klo 11 musiikkijumalanpalvelus, Lavrenchukin 

perhe. Jumalanpalveluksen jälkeen Symparia-keräyksen HYVÄNTEKEVÄISYYSLOUNAS 
klo 13 JA -KONSERTTI klo 14,  La 22.8.2015 klo 11 sapattijumalanpalvelus, saarna Elina 
Mäkinen, raamattutunti Jouko Minkkinen. Jumalanpalvelusten jälkeen salaattiateria. 
Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä. Huom! Hyvänte-
keväisyyskonsertti la 15.8. klo 14 tasokas Lavrenchukin musiikkiperhe esiintyy.

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

YHTEISKRISTILLINEN KOHTAAMISPAIKKA 
OULUN ILMESTYSMAJA, Siljonkatu 70

Pe klo 18 PYHÄN HENGEN ILTA, ke klo 18 YLISTYS- JA RUKOUSILTA 
KAUPUNGIN HYVÄKSI, vierailijoita: pe 14.8. klo 18 RONALD SSENTON-
GO Ugandasta, ke 19.8. klo 18  JOHANNA TUNTURIPURO, pe 21.8. klo 18 
ja la 22.8. klo 15 ja 18 JON JA MARGOT NAIRN, ke 26.8. klo 18 ja la 29.8. 
klo 18 MISSIONUORTEN AKTIOTIIMI, pe 28.8. klo 18 JONNA PELTO-
NIEMI: KRISTITTYNÄ YHTEISKUNNASSA, to–pe 3.–4.9. klo 18 VALERIE 
JA GREGG ELLIS, la 26.9. klo 10–17 MITEN RUKOILLA LASTEN PUOLES-
TA? -koulutuspv ja pe-la 2.–3.10. PARANTUMISPÄIVÄT: ilmoittaudu info@
wholeheartedministry.org. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! Hes. 36:28 ”TE 
OLETTE MINUN KANSANI JA MINÄ OLEN TEIDÄN JUMALANNE.”

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 13.8. klo 13-15 raamattu. ja rukouspiiri 
Su 16.8. klo 10.30 rukouskokous klo 11 jumalanpalvelus ja pyhä-
koulu, kirkkokahvit 

Su 16.8 klo 18 LähetySjumaLan- 
paLveLuS, Klaus Korhonen sekä 

Robert ja elena Kraus Romaniasta 
kertovat romaanilasten parissa 

tehtävästä työstä. 
Ke 19.8 klo 19 Sana ja RuKouS.

TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 16.8. klo 18 Sunnuntain kokous, 
Kai Similä
Su 23.8. klo 18 Sunnuntain kokous, 
Kai Similä 
Tervetuloa.   www.kempele.svk.fi

Kirjaa voi tilata osoitteesta: Ilon pysäkki, 
Valtakatu 24, 96200 Rovaniemi
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Kwaheri, Siikalatva!
Kappalainen Martti Arkkila palaa lähetystyöhön Afrikkaan.  
Hän ei kuitenkaan sano seurakunnalleen hyvästejä, vaan näkemiin.

Alkuperäiset värit ovat jo 
vähän hiipumaan päin 
1970-luvun valokuvassa, 
mutta Bella ja Valma sii-

nä ovat – lähetystyössä Afrikassa 
olleen perheen koira ja kana.

Martti Arkkila selailee lap-
suuskuviaan. Siikalatvan kappa-
laisen pitää nyt löytää valokuva-
albumeilleen hyvä väliaikainen 
säilytyspaikka, sillä Pulkkilan-
koti tyhjätään vuokralaisia var-
ten.

Martti ja Sinikka Arkkila oli-
vat vastikään 1,5 vuotta Sambias-
sa ja 2 vuotta Keniassa. Vajaat pa-
ri vuotta Pulkkilaan paluun jäl-
keen he pakkaavat taas lähteäk-
seen jälleen Afrikkaan.

 
 ”Afrikassa koen olevani
tarpeellisempi” 
– Seurakuntalaiset ymmärtävät 
lähtöni, niin paljon olen Afrikas-
ta puhunut.

Toisaalta Arkkila tietää, että 
kaikki eivät lähtöhalua käsitä:

– Mitä enemmän kristillisyy-
destä vieraannutaan, sitä vähem-
män ymmärretään, miksi Jeesuk-
sesta pitää jonnekin Afrikkaan 
mennä kertomaan.

– Itselleni on ollut selvää, et-

tä palaan jossakin vaiheessa lähe-
tystyöhön. Olen jo lapsesta saak-
ka asunut monissa paikoissa, jo-
ten lähteminen on helppoa. Ja on-
han se todennäköisempää päätyä 
itsekin lähetystyöhön, kun on ol-
lut lähetyslapsi.

Arkkilat  – isä Reijo, äiti Mar-
jatta, Martti sekä sisaret Pia ja Sa-
tu – olivat Keniassa lähetystyössä 
1977–1979.

Arkkilalle itselleen lähetystyö-
hön palaamisen syvempi merki-
tys liittyy tarpeellisuuden tun-
teeseen.

– Koen itseni tarpeellisem-
maksi Afrikassa, Arkkila muo-
toilee.

– Olen pohtinut, mihin Jumala 
minua haluaa käyttää. Onko sit-
ten liian ylevästi sanottu, mutta 
pyrin opastamaan toisia Jeesuk-
sen luokse ja auttamaan Kenian 
evankelisluterilaista kirkkoa toi-
mimaan.

 
Ihan kaikkea Afrikan 
elämänmenosta ei kaipaa
Afrikassa on asioita, joita Arkki-
la kaipaa. Ja niitäkin, joita ei ole 
yhtä ikävä.

 – Ensinnäkin työ siellä on ras-
kasta. Lähetystyötä tekevä pappi 

on siellä tavallaan kaiken keski-
pisteenä ja sidoksissa seurakunta-
laisiin enemmän kuin Suomessa. 
Hän on valkoihoinen ja sikäläisen 
mittapuun mukaan rikas.

Arkkilan mukaan on ollut vai-
kea tottua afrikkalaisten loputto-
maan pyytämiseen.

– Kun afrikkalainen saa jota-
kin pientä, hän on heti pyytämäs-
sä lisää ja pyytää niin kauan kun 
toinen kerta kaikkiaan lakkaa an-
tamasta.

– Länsimaisessa avustustyössä 
on tehty hallaa antamalla väärällä 

tavalla. Paikalliset pitäisi opettaa 
kantamaan itse vastuuta. Monesti 
hyväkin hanke loppuu, kun ulko-
puolinen rahoitus loppuu.

Samoja virheitä on tehty lähe-
tystyössäkin.

– Lähetystyön tulee olla jota-
kin muuta kuin rahan viemistä, 
muuten työltä puuttuu siunaus.

Kotimaasta Arkkila arvelee 
kaipaavansa ainakin suomalaista 
säntillisyyttä: kaikkialla ollaan 
rehellisiä ja hallinto toimii. Eikä 
jumalanpalvelus ala tuntia aiot-
tua myöhemmin.

– Jotkut päivittelevät, miksi 
sinne Afrikkaan sitten pitää men-
nä, jos niin moni asia on huonos-
ti. Heille koetan kertoa kutsu-
muksesta ja lähetysnäystä ja siitä, 
että Afrikassa jotkut muut asiat 
ovat paremmin kuin meillä.

Esimerkkinä Arkkila mainit-
see niin seurakuntalaisista kuin 
kirkon työntekijöistä paistavan 
innostuneisuuden, elämänmyön-
teisyyden ja hengellisen vilpittö-
myyden.

– He jollakin tapaa elävät pa-
remmin uskoaan todeksi.

Lähettien työtä tukevista ni-
mikkoseurakunnista ei vielä ole 
virallisia päätöksiä. Todennäköi-

Länsimaisessa 
avustustyössä 
on tehty hallaa 
antamalla 
väärällä tavalla. 
Paikalliset 
pitäisi opettaa 
kantamaan itse 
vastuuta. 

Martti Arkkila

sesti ne ovat Siikalatva ja muuta-
ma muu pohjoisen seurakunta.

Keniassa Martti opettaa tule-
via pappeja teologisessa seminaa-
rissa ja tekee seurakuntakäyntejä. 
Lisäksi hän aikoo kerätä aineistoa 
ja tehdä haastatteluja kirjoittaak-
seen Kenian ev.lut. kirkon ajan-
jakson vuosilta 1968–1996. Sinik-
ka koordinoi orpo- ja kummilap-
siprojekteja.

Arkkiloiden lähetysjärjestö 
on Suomen luterilainen evanke-
liumiyhdistys SLEY.

 
Toiveena yhteydenotot  
ja esirukoukset
Useampaan otteeseen ulkomail-
la asuneena Arkkila tietää, kuin-
ka pienetkin yhteydenotot tuntu-
vat merkittäviltä.

– Sähköposti toimii hyvin ja 
kännykätkin. Ja kuinka mukavaa 
onkaan, kun postilaatikkoon ko-
lahtaa kortti.

On myös postin tai sähköpos-
tin toiminnasta riippumaton ka-
nava:

– Pyydämme muistamaan työ-
tämme esirukouksin.

MINNA KOLISTAJA

M inna Ko l i s t a ja

M inna Ko l i s t a ja

M a r t t i  A r k k i l a n  ko t ia l b u mi

Martti Arkkila näkee 
kesäisen kotipihan 

Pulkkilassa seuraavaksi 
kahden vuoden kuluttua. 

Nyt Arkkilat tyhjäävät 
talonsa ja palaavat 

Afrikkaan..

Martti Arkkila 
yhdessä oppilaidensa 
kanssa VIctoria-järven 
rannalla.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: 
p. 044 3161 563 / 
Mervi Päivärinta (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio, PL 122
90101 OULU

Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/
verkkokirkko

Yhdistykset

Anna palautetta ja voita lätkä!
www.rauhantervehdys.fi/palaute

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 16.8. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Auli Ki-
pinä kertoo kertomuksen ta-
losta, jossa asuu monenlaisia 
lapsia. Uusinta vuodelta 2005.
Su 16.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.
Su 23.8. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Kir-
si Isola. Aiheena on Jeesus pa-
rantajamme. Uusinta v. 2006.
Su 23.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 16.8. ja 23.8. klo 10 jumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 16.8. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Auli Ki-
pinä kertoo kertomuksen ta-
losta, jossa asuu monenlaisia 
lapsia. Uusinta vuodelta 2005.
Su 23.8. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Kir-
si Isola. Aiheena on Jeesus pa-
rantajamme. Uusinta vuodel-
ta 2006.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
sunnuntailähetys on kesätau-
olla elokuun loppuun saakka. 
Oululaisten kirkkojen juma-
lanpalveluksia voi kuunnella 
sunnuntaisin kello 10 suorana 
lähetyksenä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/verkko-
kirkko. Kuuntelu vaatii VLC-
mediasoittimen asennuksen 
tietokoneelle.

toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 16.8. klo 10 Järvi-Kuopion 
seurakunnan jumalanpalvelus 
Juankosken alueseurakunnan 
Ylösnousemuksen kirkosta.
Su 23.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Rovaniemen kirkosta.
  
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.Jakeluhäiriöt:

jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluita

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28 Oulu
la 15,8 klo: 12,00 ja 18,00
su 16,8 klo: 12,00 ja 17,00
Tervetuloa!

OULUN RAUHAN 
SANAN KeSäSeURAt
Pyhän Tuomaan kirkossa 15.–16.8.2015
Lauantai 15.8. 
klo 12 Seurat, Vesa Pöyhtäri, Ahti Vähäkangas
klo 14.30 Seurat, Sören Ylipää, David Orre
klo 17 Pyhäkoulu
klo 17.30 Seurat, Matti Rahja
klo 18.30 Lauluilta
klo 20.00 Nuortenilta Toukomettisessä 
(Koulukatu 10), Ahti Vähäkangas

Sunnuntai 16.8.
klo 12 Messu, saarna Jukka Paananen
klo 14.30 Seurat, Jukka Paananen, Sören Ylipää
klo 17 Päätösseurat, Ahti Vähäkangas, David Orre
Puheet tulkataan ruotsiksi

La-Su 15.-16.8. Kesäseurat, 
kts erillinen ilmoitus.
Su 23.8. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat.

Herättäjän päivä: su 16.8 klo 10.00 (Huom. aika!) messu Temmeksen 
kirkossa ja seurat Ritva ja Olli Isokoskella, Haurukyläntie 16
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: ke 19.8 klo 18.00 Maunonpäiväseurat 
Muhoksen seurakuntatalolla, pe 21.8 klo 18.00 Korpisen kylätalolla, 
Turpeisenvaarantie 1150, Pudasjärvi. Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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

Kotimaanapu on uusi hy-
väntekeväisyyspalvelu, 
jonka tuottama apu koh-
distetaan täysimääräises-

ti Suomeen. 
Kotimaanavulle suunnatuil-

la rahalahjoituksilla autetaan hä-
dässä olevia suomalaisia ja Suo-
messa asuvia taloudellisen avun, 
tavara-avun tai ruoka-avun kaut-
ta. Lapselle voidaan hankkia tal-
vikengät, vanhukselle pesukone, 
ruokaa vähävaraiselle perheelle.

Lahjoittaja voi halutessaan ni-
metä seurakunnan, jolle lahjoitus 
kohdennetaan. 

Ellei saajaa erityisemmin va-
lita, lahjoitus ohjataan Kotimaa-
navun valtakunnalliseen hätä-
apurahastoon. 

Siitä avustetaan katastrofin tai 
muun yllättävän tilanteen vuoksi 
hätään joutuneita ihmisiä – esi-
merkiksi tulipalossa tai vaikei-
den homeongelmien vuoksi ko-
tinsa menettäneitä perheitä. 

Kaikki apu ohjataan perille Suo-
men evankelis-luterilaisten seura-
kuntien diakoniatyön kautta.

Lahjoitus auttaa kaikkein hei-
koimmassa asemassa olevia. Ar-
violta noin 230 000 suomalaista 
elää tilapäiseksi tarkoitetun sosi-
aaliturvan varassa. Vuosittain yli 
100 000 ihmistä Suomessa joutuu 
turvautumaan ruoka-apuun. Lä-
hes puolet heistä elää 0–100 eu-
rolla kuukaudessa. 

– Perustimme Kotimaanavun 
tukeaksemme näiden ihmisten 
elämää sekä seurakuntien dia-
koniatyötä, joka toimii hyvin pit-
kälti kaikkialta poiskäännytetty-
jen viimeisenä avustusluukkuna, 
sanoo keräysjohtaja Tapio Paju-

nen Kirkkopalveluista. 
Kirkkopalvelut on valtakun-

nallinen yleishyödyllinen yhteis-
työ- ja palvelujärjestö, joka koor-
dinoi Kotimaanapua ja Suurella 
Sydämellä -toimintaa.

Kotimaanapu toimiikin kiin-
teässä yhteistyössä Sydämellä Sy-
dämellä -vapaaehtoisverkoston 

kanssa. Sen kautta voi ilmoittau-
tua itselleen mieleisiin vapaaeh-
toistehtäviin tai pyytää itselleen 
apua. Suurella Sydämellä -verkos-
tossa mukana olevin paikkakun-
tien sivuilla, osoitteessa vapaaeh-
toistyo.fi, etsitään usein myös ta-
varalahjoituksia

Lahjoitus Kotimaanavulle  
jää kokonaan Suomeen

Kotimaanapu palauttaa vaivaisukot tositoimiin. Esimerkiksi yritykset voivat adoptoida 
sellaisen aulaansa.

K i r k ko p a l ve lu t
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Jes. 2: 12-18
Herran Sebaotin päivä
iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan,
kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen,
niin että se vaipuu maahan.
Se iskee kaikkiin Libanonin setreihin,
korkeihin ja ylpeihin, ja kaikkiin Basanin 
tammiin,
se iskee kaikkiin korkeihin vuoriin
ja kaikkiin ylhäisiin kukkuloihin,
jokaiseen ylpeään torniin se iskee
ja jokaiseen murtumattomaan muuriin,
se iskee rantojen huvipursiin
ja kauas merelle purjehtiviin laivoihin.
Ylpeä ihminen nöyrtyy, hänen täytyy taipua,
korskeat miehet vaipuvat maahan.
Sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen
ja epäjumalat väistyvät, joka ikinen.

Matt. 23: 1-12
Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
    ”Mooseksen istuin on nyt lainopettajien 
ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin 
kuin he sanovat ja noudattakaa heidän 
opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako 
oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat 
yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon 
raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät 
ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he 
eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. 
Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, 
että heidät huomattaisiin. He käyttävät 
leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat 
viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa 
mielellään kunniapaikalla ja synagogassa 
etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun 
ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat 
heitä rabbiksi.
    Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, 
sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette 
kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi 
ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on 
teille isä, hän, joka on taivaissa. Älkää antako 
kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä 
on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on 
suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka 
itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka 
itsensä alentaa, se korotetaan.”

Oma Itte -tutkielma
Katson Tosi-Elämää. Ilta toisen jälkeen tuijotan tyhjänpantiksi seinien sisään suljettua, 
joka hokee: ”Mä oon kyl niin pyrkiny oleen oma itteni tääl!” 
    Oma ittensä oleminen on nykyaikana ehdoton arvo. Se pohjautuu vapauteen olla sitä, 
mitä itse haluaa. Siis ei sitä mitä on, vaan sitä mitä itse haluaa. Taustalla väikkyy Paho-
laisen perustyökalupakin vakiotyökalu: puhdas itsekkyys.
   Minua pelottaisi olla aidosti oma-itteni when some is watching! 
    Kun äkkiseltään katson omaa itteäni, täytyy myöntää, että muutaman ihanjees-omi-
naisuuden lisäksi löydän kyllä melko paljon enemmän puutteita ja jopa ärsyttäviä piir-
teitä, puhdasta pahuuttakin. 
   Oma itteni on aika häjy itselle ja muille.
Todellisuudessa ihmiset ovat aina tienneet hiljaa mielessään, millainen heidän oma-
ittensä on. Siitä kertoo jo Raamatun alkulehdille kerrottu syntiinlankeemuskertomus: 
Ihminen haluaa olla enemmän kuin on ja uhoaa itte Jumalalle. 
    Vasta, kun Jumala käyskentelee puutarhaan ja etsii oman-ittensä-herra-ihmisen esiin, 
ihminen huomaa, millainen hän oikeasti Jumalan edessä on: paljaasti naku. Ja hän 
häpeää ensimmäisen kerran elämässään.
    Tuo häpeän tunne ei ole loppunut sen jälkeen. Jos me yhtään aistimme Jumalan täy-
dellisyyden läsnäoloa, oma-itteni paljastuu aikamoiseksi räsypelleksi. 
   Yhtäkkiä ihmisten suussa ”omana ittenä” oleminen muuttuukin valheelliseksi kuvaksi 
vähän paremmasta ittestä.
   Olen väsynyt etsimään parempaa ”omaa itteäni”. Haluaisin nähdä itseni enemmän 
sellaisena, kuin Jumala minut näkee: Räsypellenä, mutta rakastettavana sellaisena. Sel-
laisena, joka tulee ehtoollispöytään ja saa kuulla: ”…sinun puolestasi annettu ja vuo-
datettu.”

KALLE VIRTA
Kansan Raamattuseuran varatoiminnanjohtaja

Sanan aika
Sunnuntai 16.8.2015
Psalmi: Ps. 51:6-14
1. lukukappale: Jes. 2:12-18
2. lukukappale: 1. Joh. 1:8-2: 2
Evankeliumi: Matt. 23:1-12
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Olin fiili

Pastori Hanna-Maija Ol-
lanketo kuului ryhmään, 
joka vieraili muutama 
viikko sitten Siófokin lute-

rilaisessa seurakunnassa Unka-
rissa. Siófok on Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan ystävyysseu-
rakunta.

Mitä hyötyä ystävyysseura-
kunnista on, Hanna-Maija Ol-
lanketo?

– Kristittyjä sisaria ja veljiä 
on avartava tavata. Toiminta li-
sää ymmärrystä erilaisten ihmis-
ten elämäntilanteeseen iloineen 
ja suruineen. Esimerkiksi Siófo-
kin tapauksessa unkarilaisten ja 
suomalaisten välille on syntynyt 
elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Ollankedon mukaan toimin-
nan avulla pääsee tutustumaan 
toisen maan kulttuuriin ja ar-
keen. Se vähentää ennakkoluulo-
ja ja on kristillistä lähimmäisen-
rakkautta.

Siófokin matkaan osallistui 
Ollankedon lisäksi kaksi muu-
ta seurakunnan työntekijää ja 23 
seurakuntalaista. Matkan pääasi-
allisena tarkoituksena oli viettää 
seurakunnan kirkon 25-vuotis-
juhlallisuuksia. Kirkko valmis-
tui 1990.

Ystävyysseurakuntatoimin-
ta on monesti lähtenyt siitä, että 

Seurakunnilla on ystäviä ulkomailla
toinen seurakunta on avustanut 
köyhempää. Näin on myös Siófo-
kin seurakunnan laita. 

Sillä ei ollut kirkkoa. Kirkko 
haluttiin kuitenkin pystyttää ja 
niinpä Oulun seurakuntayhtymä 
antoi apua kirkon rakentamiseen 
lahjoittamalla varoja. Myös kerä-
yksiä järjestettiin.

Oulu auttoi 
kirkon rakentamisessa
Ystävyysseurakuntatoiminta Sió-
fokin kanssa alkoi jo viittä vuot-
ta ennen kirkon valmistumista 
eli vuonna 1985. Tästä on kulu-
nut tänä vuonna 30 vuotta, ker-
too Oulun seurakuntayhtymän 
eläköitynyt rekisterinjohtaja Ris-
to Laitila. Hän oli seurakuntayh-
tymän yhteyshenkilö Siófokin 
suuntaan.

Ystävyys sai alkunsa vuon-
na, kun Oulun kaupunginjohta-
jan Ilmo Paananen vieraili vuon-
na 1985 Siófokissa, joka on Ou-
lun ystävyyskaupunki Unkaris-
sa. Hän kysyi kaupunginjohtajal-
ta, missä on paikallinen luterilai-
nen kirkko. 

Johtaja sai selville, että seura-
kunnalla ei ollut kirkkoa.  Hän lu-
pasi kirkkoherralle, että kaupun-
ki lahjoittaa tontin, jos seurakun-
ta rakentaa tontille kirkon.  Kun 

tieto tästä saapui Ouluun, kirkko-
valtuusto päätti auttaa rahallises-
ti pientä 400-jäsenistä seurakun-
taa kirkon rakentamisesta.

Kirkko rakennettiin puusta, 
jonka tuomiokirkkoseurakunta 
lahjoitti. Kirkon penkit ja muut 
kalusteet tuotiin myös Suomesta. 

Perestroika vauhditti 
vapautumista
Laitilan mukaan paikallisten 
kommunistijohtajien suopeus 
johtui Neuvostoliitosta alkanees-
ta uudistuskaudesta, perestroi-
kasta.

– Tämä oli jotain outoa ja uut-
ta. Ajat ja miehet olivat vaihtu-
neet, Laitila kuvaa.

Kirkon Ulkomaanavussa or-
ganisaation kehittämispäällikkö-
nä työskentelevä Aarno Lahtinen  
toimi  pitkään Kirkon Ulkoasiain 

neuvoston ystävyysseurakunta-
työryhmän sihteerinä ja vasta-
si Kirkon Ulkomaanavussa  toi-
minnasta Viron ja Inkerin luteri-
laisten kirkkojen kanssa.

Laitilan tavoin hän nostaa 
esiin perestroikan merkityksen 
kirkollisen vapauden vauhditta-
jana.

Vuonna 1988 kristinuskon tu-
losta Venäjälle tuli kuluneeksi  
1 000 vuotta. Samaa vuonna Neu-
vostoliitossa alkoi perestroikan 
myötä myös uskontopolitiikan 
vapautuminen. 

Viranomaisista tuli vapaamie-
lisempiä, Virossa tapahtui kan-
sallinen herääminen ja Suomes-
sa Neuvostoliiton inkerinsuoma-
laisten tilanne kohotti avustusin-
nostusta.

Suomessa huomattiin Lahtisen 
mukaan, että lähialueilla oli lute-
rilaisia seurakuntia, joista ei tie-
detty juuri mitään.

Neuvostoliitossa kärsittiin 
puutteessa, seurakunnatkin oli-
vat köyhiä. Monenlainen avusta-
minen leimasi nopeasti levinnyt-
tä ystävyysseurakuntatoimintaa.

Suomalaisten apu oli 
inkeriläisille merkittävää
Virossa oli toiminut koko neuvos-
toajan luterilainen kirkko, jolla 

oli toimiva rakenne. Neuvostolii-
tossa oli 1980-luvun lopussa vain 
kaksi inkeriläistä seurakuntaa 
jotka kuuluivat Viron kirkkoon. 

Seurakuntia perustettiin kui-
tenkin lyhyessä ajassa lisää ja lo-
pulta Inkerin kirkko itsenäistyi.

Suomalaiset avustivat huomat-
tavasti sukulaisiksi koettuja in-
keriläisiä ja muun muassa usei-
ta kirkkoja rakennettiin tuolloin.

Lahtinen huomauttaa, että ys-
tävyysseurakuntatoiminta alkoi 
heimoharrastuksen pohjalta Un-
karissa jo 1970-luvulla. Yhtey-
det Unkariin olivat siihen aikaan 
avoimemmat kuin Neuvostoliit-
toon.

Unkarista toiminta levisi Ro-
manian unkarilaisseurakuntien 
piiriin. Latviaankin solmittiin 
Suomesta joitakin ystävyyssuh-
teita.

Ystävyysseurakuntasopimuk-
sia on solmittu luterilaisten seu-
rakuntien kanssa muun muassa 
Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Sak-
sassa. Myös Venäjän ortodoksi-
sen kirkon Pietarin hiippakun-
nan seurakuntien kanssa on sol-
mittu muutamia ystävyysseura-
kuntasopimuksia. 

PEKKA HELIN

K im m o H e in i l ä

Vuonna 1998 Vienan Kemissä eri-ikäiset rippikoululaiset pääsivät juhlapöytään.

Ystävyysseurakunta-
toiminta vähentää 
ennakkoluuloja 
ja on kristillistä 
lähimmäisenrakkautta.

Hanna-Maija Ollanketo



13Rauhan Tervehdys  |  Nro 25  |  12.–26.8.2015

Seurakunnilla on ystäviä ulkomailla

Ystävyysseurakuntatoimintaa 
tarvitaan ainakin kolmesta 
syystä. Ensinnäkin sen kaut-
ta saamme kokemuksen, et-
tä kristittyjä on muuallakin 
kuin lähipiirissämme. Tuira-
laisina olemme saaneet oppia 
paljon virolaisilta ystäviltäm-
me Räpinassa. 

Toiseksi ystävyysseurakun-
tatoiminnassa on tarjolla yh-
teys, joka ei ole vain kirkon 
johtajien välistä yhteyttä. Jo-
kaisella seurakuntalaisella on 
mahdollisuus luoda ystävyys-
suhteita toisen maan kristit-
tyihin.  

Kolmanneksi ystävyysseu-
rakuntatoiminnassa toteutuu 
kristittyjen välinen solidaari-
suus. Joskus se tarkoittaa ta-
loudellista apua tai talkootyö-
tä toisen hyväksi. 

NIILO PESONEN
Tuiran kirkkoherra

Siikalatvan seurakunnalla 
on ollut ystävyysseurakunta 
Vienan Kemissä 1990-luvun 
alusta lähtien. Virallista seu-
rakuntaa siellä ei aluksi ollut, 
vaan kaikki lähti tyhjästä. 

Sinne on viety sekä aineel-
lista että hengellistä apua. 
Lastenleireillä kohdattiin lap-
sia ja nuoria. 

Suomen puolella pidim-
me ystävyysseurakuntaam-
me esillä monin eri tavoin ja 
keräsimme varoja tähän toi-
mintaan.

Koemme, että teimme lä-
hetystyötä lähialueella hei-
mokansan parissa. Toiminta 
oli omalta osaltaan lisäämäs-
sä tietoutta rajan takaisista 
oloista sekä heimoveljiemme 
ja sisartemme kohtaloista so-
tien jälkeen.

MARTTI ARKKILA
Siikalatvan kappalainen

Ystävyysseurakuntatyö tuo 
tyytyväisyyttä ja uusia näkö-
kulmia työhön. Saa huomata, 
että työtä voi tehdä niin mo-
nella eri tavalla. 

Vapaaehtoisten suuri työ-
panos ja seurakuntalaisten, 
mutta myös ystävyysseura-
kuntien taloudellinen tuki on 
merkityksellistä. 

Virossa kerrottiin, että 
suomalaisten ystävyysseura-
kuntien tuella on Viron seu-
rakuntia saatu voimakkaam-
maksi ja kauniimmiksi. 

He kokivat, että ystävyys 
yhdistää seurakuntia, kirkko-
hallituksia ja kirkkoa koko-
naisuutena. 

Ystävyysseurakuntatyö tuo 
myös ystäviä ja voi innoittaa 
vaikka kielen opiskeluun. 

ERJA HAHO
Kiimingin seurakunnan 

diakoniatyöntekijä, tiimivastaava

Eniten ystäviä 
Inkerissä, Virossa  
ja Unkarissa
Suomen kirkon hiippakunnilla, ro-
vastikunnilla ja seurakunnilla on ys-
tävyyssuhteita luterilaisiin sisarkirk-
koihin erityisesti Euroopassa, mutta 
myös Amerikassa ja Afrikassa. Ystä-
vyysseurakuntia on yli 300. 

Vilkkaimpia ystävyyssuhteet ovat 
Inkerin, Latvian, Unkarin, Roma-
nian sekä Viron evankelis-luterilais-
ten kirkkojen kanssa. 

Rauhan Tervehdyksen levikkialueen 
ystävyysseurakunnat:

Inkeri
• Limingan rovastikunta (Hailuoto, 
Kempele, Liminka, Lumijoki,  
Muhos, Tyrnävä, Utajärvi) – Jaama
• Oulujoki – Moskova
• Siikalatva – Kalevala
• Karjasilta – Izevsk

Viro
• Kempele – Elva
• Kiiminki – Tartto: Peetri
• Oulun seurakuntayhtymä 
(Haukipudas, Karjasilta, Kiiminki, 
Oulujoki, Oulunsalo, Tuira,  
Tuomiokirkko) – Mehikoorma
• Tuira – Räpina

Unkari
• Oulu  Tuomiokirkko – Siófok

Kesällä 1990 käyttöön vihityssä Siófokin kirkossa on Suomi-portti. Kirkko rakennettiin pitkälti 
suomalaisten avustuksilla. 

R i s t o  L a i t i l a

K i im in g in  s e u ra ku n t a

Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä ja Tarton Peetrin kirkon kirkkoherra/ òpetaja Ants Tooming
tapasivat kiiminkiläisten matkattua etelänaapuriin 2012.

H anna - Ma i ja  O l l anke to

Tuomiokirkkoseurakunta järjesti tänä kesänä matkan Unkariin. Kuva on otettu kanttori Péter Marosvárin kotikaupungissa Szekesfehervarissa luterilaisen kirkon edessä. 

Ystävät auttavat toisiaan  
hengellisesti ja taloudellisesti
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Menot Oulun seurakunnissa 12.–26.8.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, 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

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainvälisentyön pastori 
Stiven Naatus, 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 (virkavapaalla)
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 vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus (suljettu 6.–26.7.2015)
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus 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

Vanhassa pappilassa toi-
miva laadukkaiden vaat-
teiden ja sisustustuottei-
den putiikki DOM se-

cond hand järjestää muotinäytök-
sen lauantaina 29.8. 

Muotinäytös alkaa kello 13 Van-
han pappilan sisätiloissa (Asema-
katu 6), mutta paikalle voi saapua 
kahvittelemaan kello 12 alkaen.

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan nuorisotyönohjaaja Mari 
Tuokkolan mukaan muotinäytös 
järjestetään ”vanhan ajan Down-
ton Abbey -meiningillä”. 

Malleina muotinäytöksessä toi-
mivat DOMin asiakkaat, joiden 
päällä nähdään niin vintage-vaat-
teita kuin syysmuotiakin. Mal-
lit esittelevät vaatteita huoneesta 
huoneeseen kiertäen live-viulistin 
soittaessa taustamusiikkia.

Tuokkola kannustaa myös ylei-
söä hieman hulluttelemaan: – Jos 
ihmiset haluavat, voi tilaisuuteen 
pukeutua vanhan ajan meiningil-
lä. Jos joltakin löytyy kotoa vaikka 
kiva vanha hattu, voi sen laittaa.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
nuoret aikuiset leipovat tilaisuu-
teen kakkuja ja pikkusyötävää. 

Tarjolla on myös erilaisia teela-
jikkeita. Kahvittelusta saatu tuot-
to menee seurakuntanuorten Roo-
man matkaan, kun taas tilaisuu-
den muu tuotto lahjoitetaan van-
hustyölle.

DOM on avoinna lauantaina 
muotinäytöksen jälkeen. Päivän 
ohjelmassa on myös pieni hartaus 
teemaan liittyen.

DOM second hand on osa tuo-
miokirkkoseurakunnan nuorten 
ja nuorten aikuisten järjestämää 
toimintaa. Putiikissa myydään uu-
denveroisia vaatteita, asusteita se-
kä sisustustuotteita.

Asiakkaat voivat tuoda myyn-
tiin omia tavaroitaan, joiden 
myyntihinnasta puolet saa itsel-
le ja puolet lahjoitetaan hyvänte-
keväisyyteen. DOMin hyvänteke-
väisyyskohde vaihtuu neljä kertaa 
vuodessa.

Dom on avoinna arkisin  
keskiviikosta perjantaihin 
klo 12–18 osoitteessa 
Asemakatu 6, 
käynti sisäpihalta.

Muotinäytös henkii
Downton Abbeyn aikaa

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Mico Henrik 
Gschwend, Matti Eljas Ka-
resvuo, Vanamo Lillian Säi-
ly, Valma Daalia Laukkanen, 
Veikko Viljami Niskanen, Ak-
seli Tapio Mikael Turunen.
Haukipudas: Artturi Antero 
Viitalähde, Saku Juhani Ola-
vi Pietarila,Essi Helena Sipo-
la, Sanni Liisa Anniina Kes-
kikallio, Unto Viljami Hytti-
nen, Aatu Juhani Juutinen, 
Tuomas Tapio Halsinaho, Ei-
ni Saimi Sofia Vesa, Lotta So-
fia Lopina, Joel Antero Maa-
ninka
Karjasilta: Iida Helmiina Ha-
rila, Joona Seppo Samuel Jo-
kela, Amalia Tyyne Matilda 
Koivuniemi, Aada Matilda 
Mäklin, Aada Emilia Perttu-
nen, Erin Madeleine Tahko-
la, Aarne Herman Akolahti, 
Viivi Amanda Apukka, Leo 
Sebastian Haapalainen, Ee-
mil Väinö Viljami Hakkarai-
nen, Jesse Olavi Harjula, Yl-
va Ester Aliina Haukipuro, 
Pihla Eini Annikki Keränen, 
Emma Amalia Kesti, Iivo Ola-
vi Koponen, Aatu Olavi Oi-
karinen, Reino Sisu Vihtori 
Saarela, Viola Elisabeth Sivu-
la, Joonatan Markus Mikael 
Sjöman, Toivo Armas Matin-
poika Tikanmäki.
Kiiminki: Hilla Maija Rosa-
bella Isopahkala, Lyydia Aava 
Maaria Leskelä, Tuomas Tou-
ko Daniel Aittakumpu, Las-
se Heimo Onni Laukkanen, 

Roope Oskari Puitti, Miro Ee-
tu Olavi Parkkinen.
Oulujoki: Osku Elmeri Kaik-
konen, Alina Helmi-Hele-
na Kontio, Alfred Sebastian 
Niemelä, Eliel Oscar Tolonen, 
Emma Adalmiina Vainio, 
Danissa Alina Emilia Härkö-
nen, Elsa Maija Matilda Ma-
jamaa, Enni Maria Katariina 
Sakaranaho.
Oulunsalo: Oliver Timo Olavi 
Jokela, Konsta Kalevi Juujär-
vi, Nessa Emilia Tuulikki Kil-
jander, Leevi Alvar Otava Sip-
pala, Olli Benjamin Jokirinta, 
Aava Silvia Kurkela, Sara Ma-
tilda Angelica Maunula,  Lil-
li Iida Annika Pramila, Elli-
noora Matilda Kaarina Veit-
tikoski.
Tuira: Joonatan Sebastian 
Aamuvuori, Nella Ilona Ant-
tila, Jasper Erkki Jannenpoi-
ka Haataja, Elma Maria An-
neli Järvinen, Akseli Eemil 
Kalervo Kantanen, Andre 
Miikkael Kauppi, Mea Lin-
nea Kemppainen, Enna Sofia 

Leppiaho, Saaga-Sofia Sera-
fina Rannanpää, Enni Oli-
via Rautiainen, Ilmari Saka-
ri Vimpari, Hilla Eeva Kata-
riina Ylönen, Stella Ida Sofia 
Granath, Utti Uula Johan-
nes Hannu, Aaro Iisakki Hek-
kanen, Hilda Sofia Lääkkö, 
Sandra Sylvi Susanna Matti-
la, Aamos Oliver Vähätörmä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Matti Olavi 
Järvelä ja Minna Liisa Johan-
na Mantila, Aleksi Viljo Ola-
vi Kauhanen ja Henna Emilia 
Aarnio. 
Haukipudas: Hannu Antero 
Pohjoisaho ja Piia Maria Per-
nu, Veli-Matti Ylipelto ja Kat-
ja Emilia Seppänen.
Karjasilta: Matti Johannes 
Eskola ja Milla Eveliina Gre-
kelä, Mikael Christian Sulo-
nen ja Annukka Mia Birgit-
ta Ylitolva, Antti Juhani Moi-
lanen ja Anna-Reeta Maria 
Rantala, Harri Toivo Kaler-
vo Savolainen ja Tanja Pau-
liina Turpeinen, Matti Ilma-
ri Korpilähde ja Laura Anne-
li Viirret, Veikko Tapani Pyyk-
könen ja Riikka Helena Ok-
konen,  Hannu Matti Huuki 
ja Anna Elina Päkkilä, Mar-
kus Mikael Karjalainen ja Mil-
la Maria Annukka Haapalai-
nen, Olli Antero Ojala ja Rai-
sa Marketta Lassila.
Oulujoki: Ville Iisakki Husa ja 
Anna Kaarina Marttila, Mik-
ko Olavi Mettovaara ja Em-

ma Leena Alakärppä, Teemu 
Matias Heikkinen ja Milka 
Maaria Ruha, Ari Jouni Vete-
läinen ja Mervi Päivikki Lam-
pela, Mikael Jaakko Johan-
nes Kinnunen ja Tanja Ma-
rita Siltakoski, Antti Juhani 
Hurskainen ja Mari Kristiina 
Väyrynen. 
Oulunsalo: Juho Heimo Os-
kari Mustonen ja Jonna Ma-
ria Johanna Pulkkinen, Mika 
Matias Määttä ja Noora An-
nika Mantovaara.
Tuira: Henry Kristian Heiskari 
ja Maria Kristiina Lampinen, 
Jukka Pekka Elias Koskinen ja 
Elina Anne Seppälä, Hannu-
Pekka Lundgren ja Aini Sä-
tene Pilvikki Ahonen, Mar-
kus Rene Johannes Pollari ja 
Laura Maria Emilia Piri, Ville 
Artturi Pitkänen ja Outi Jo-
hanna Järvinen, Joonas Alek-
si Saukkoriipi ja Johanna So-
fia Irva, Kari Olavi Ylitolva ja 
Tuija Hannele Hepo-oja, Te-
ro Marko Tapani Airaksinen 
ja Mari Kaarina Lahti, Sami 
Kristian Rajala ja Jonna An-
neli Kemppainen, Olli Saka-
ri Tuomivaara ja Anni Elina 
Moilanen, Sami-Aleksi Tiit-
to ja Ada Josefiina Alakärp-
pä, Mikko Tapio Liukkonen 
ja Mia Maria Numminen, Ve-
li Valtteri Aine ja Hanna Ka-
tariina Hyvärinen, Joni Heik-
ki Petteri Karhu ja Tulina Mil-
ja Mirjami Riukulehto, Henri 
Olli Petteri Näsänen ja Kata-
riina Piritta Mustonen.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Varttihartaus to 13.8. klo 
18–18.15, Oulun tuomiokirk-
ko. Iltahetki Raamatun ja ru-
kouksen äärellä. Tuula Kuha.
Messu su 16.8. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Péter Marosvári. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Varttihartaus to 20.8. klo 
18–18.15, Oulun tuomiokirk-
ko. Iltahetki Raamatun ja ru-
kouksen äärellä. Juha Tervas-
kanto.
Sanajumalanpalvelus su 
23.8. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Hanna-
Maija Ollanketo ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttori-
na Péter Marosvari. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.

Elämän Lähteellä – Sanaa 
ja rukousta su 23.8. klo 17, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Puhujana rovasti Ari 
Juntunen. Henkilökohtais-
ta rukouspalvelua. 

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten aikuisten makka-
ranpaistoilta to 13.8. klo 
18–21, Hietasaaren leirikes-
kus. Nuorten aikuisten yhtei-
nen makkaranpaistoilta vii-
meisen kerran tänä kesänä. 
Mahdollisuus myös mölkyn 
peluuseen ja saunomiseen. 
Nuorten pelikahvila pe 14.8. 
ja 21.8. klo 18–22, Vanhan 
pappilan kivijalka, erityis-

nuorisotyön tila. Pelikahvi-
lassa voi pelata erilaisia pe-
lejä, muun muassa biljardia. 
Ohjelmassa myös kahvittelua 
ja seurustelua. 
Eläkeläisten kesäkerho ma 
17.8. ja 24.8. klo 12.30–14, In-
tiön seurakuntakoti. Vetäjä-
nä Jaana Toska-Tervola. 
Eläkeläisten leiripäivä pe 
28.8. klo 9–16, Hietasaaren 
leirikeskus. Ks. ilmoitus.
Ilmoittautuminen kerhon-
ohjaajien peruskurssille. 
Kurssin ajankohta 11.–13.9. 
Ks. ilmoitus sivun alaosassa.
Opastettu kierros Oulun 
tuomiokirkossa maanantai-
sin klo 18.30–19.30. Tiesitkö 
kuinka Oulun tuomiokirkko 
on muuttunut aikojen saa-
tossa tai tiedätkö alttarilla 
olevan krusifiksin tarinan? 
Näihin ja moneen muuhun 
kysymykseen on mahdolli-
suus saada vastaus opaste-
tulla kierroksella. Tervetuloa 
kierrokselle kirkon historiaan 
oppaan johdolla.

Lapset ja lapsiperheet
Varttipyhäkoulu to 13.8. 
ja 20.8. klo 18–18.15, Oulun 
tuomiokirkko. Pikkupyhä-
koulu lastenpaikassa.
Heinäpään perhekerho ti 
25.8. klo 10–11.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä aikuisen 
kanssa. Kerho alkaa yhteisel-
lä hartaushetkellä, jonka jäl-
keen kahvitellaan, askarrel-
laan ja leikitään. Päätämme 
kerhon aikuisten ja lasten yh-
teisellä laulu/loruvartilla.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419 
tai käymällä Keskustan seu-
rakuntatalossa. Kotikäynti-
pyynnöissä voitte olla yhte-
ydessä suoraan oman alueen 
työntekijään. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Siiri Marga-
reeta Kilpinen 97, Aila Mar-
ja Tuulikki Yliklaavu 79, Lai-
la Mirja Paasovaara 71, Aino 
Emilia Tuulonen 92, Raili Ma-
ria Sillankorva 84.
Haukipudas: Jouni Juhani Es-
kelinen 71, Eila Annikki Pauk-
keri 91, Pekka Juhani Karhu 
61, Jouni Taisto Matias Riepu-
la 57, Ismo Veli Alfred Jäppi-
nen 55, Harri Olavi Välimaa 
52.
Karjasilta: Veera Eliisa Jun-
tunen 82, Martti Johannes 
Lämsä 85, Selma Aliina Siek-
kinen 84.
Kiiminki: Tuija Katriina Pry-
käri 64.
Oulujoki: Erkki Iisakki Uusi-
talo 79, Hannu Kustaa Yrjä-
näinen 68.
Oulunsalo: Seela Elena Kos-
kelo 1,5, Aino Inkeri Rant-
si 90.
Tuira: Teemu Oskari Halonen 
93, Pienokainen Aada Hyyry-
läinen,  Juha Tapani Karjalai-
nen 55, Pienokainen Andre 
Miikkael Kauppi, Reino Olavi 
Oksa 73, Tiina Regiina Uute-
la 55, Laina Matleena Haapa-
lainen 81, Jorma Iik 80, Sirkka 
Marjatta Murtonen 86, Hel-
mi Mellida Parkkinen 86, Esa 
Antero Tuominen 72, Saara 
Tuulikki Valta 74, Yrjö Olavi 
Åman 73.

Sin
ikka K
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Eläkeläisten leiripäivä 
Hietasaaressa 
perjantaina 28.8. klo 9–16 Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Virkistävä leiripäivä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kaikenikäisille eläkeläisille. Leiripäivän hinta 17 € sis. 
aamupalan, lounaan ja päiväkahvit sekä kuljetuksen. 
Ilmoittautumiset 14.8. mennessä p. 040 5747 169. Mu-
kana diakoniatyöntekijät Heidi Karvonen ja Kirsi Karp-
pinen. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Olet sydä-
mellisesti tervetullut viettämään virkistävää leiripäivää 
yhdessäolon, hyvän ruoan ja saunomisen merkeissä. 

Kesän viimeiset  
Sävelhartaudet Kiimingissä
 
keskiviikkona 12.8. klo 19 seurakuntakeskuksessa
Pirjo Mäntyvaara, sopraano ja Tommi Hekkala baritoni ja urut 
(kuva) • Jarkko Metsänheimo, piano • hartaus Pauli Niemelä
 
keskiviikkona 26.8. klo 19 seurakuntakeskuksessa
Jari Leskelä, tenori • Jarkko Metsänheimo, bassobaritoni • 
mieskvartetti • Risto Ainali, urut • hartaus Seija Helomaa

Pyhäkouluohjaajille starttipäivä 
sunnuntaina 30.8. klo 10 Pyhä Luukkaan kappelissa. 

Tervetuloa uudet ja vanhemmat pyhäkouluohjaajat. 
Luvassa virikkeitä syksyyn. Aloitamme osallistumalla 
messuun klo 10, jonka jälkeen jatkamme omalla oh-
jelmalla noin klo 14 saakka. 
   Pyhäkoulutyössä saat tehdä töitä lasten ja perhei-
den parissa mukavia hetkiä viettäen. Toiminta on mo-
nipuolista ja mukana menossa toiset pyhäkouluohjaa-
jat sekä seurakunnan työntekijät. Työhön saat koulu-
tuksen ja pidämme kokouksia, yhteisiä retkiä ja juhlia 
säännöllisesti pyhäkouluohjaajaporukalla.

Jos kiinnostuit, ja haluat alkaa pyhäkouluohjaajaksi, 
ota yhteyttä pyhäkouluvastaavaan:
Tuiran seurakunta 
Anu Hannula p. 044 3161 718
Tuomiokirkkoseurakunta 
Outi Metsikkö p. 050 5213 380 
Karjasillan seurakunta 
Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109

Kiinnostaisiko sinua pitää 
alakouluikäisille lapsille kerhoa 

arki-iltaisin? 

Ilmoittaudu mukaan kerhonohjaajien peruskurssille, 
joka pidetään 11.–13.9. Haukiputaan Isoniemessä. 
   Kurssille otetaan ensisijaisesti syksyllä kerhon aloitta-
vat kerhonohjaajat sekä kerhonohjaajina toimivat, joil-
ta kurssi on jäänyt käymättä.  Kurssi on suunnattu Hau-
kiputaan, Karjasillan, Oulujoen, Oulunsalon, Tuiran ja 
Tuomiokirkon rippikoulun käyneille nuorille. 
   Lähtö tapahtuu perjantaina bussilla noin klo 18 ja yh-
teinen kurssimme päättyy kirkonmenojen jälkeen noin 
klo 13. Osallistuminen on ilmainen.  
Ilmoittautuminen 4.9. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. Lisätietoja 
järjestävien seurakuntien nuorisotyönohjaajilta.

ma-to klo 10–20
pe klo 10–15
Päivän pulla 2 € 
kahvikuppi 1 €, sis. santsikupin. 

Perjantaisin pannukakkua ja 
vohvelia. Myynnissä myös 
mukavia muistoja Oulun tuo-
miokirkosta mm. mukeja, 
tarjottimia ja pastilleja. 

Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti
arkisin Oulun tuomiokirkon kryptassa.

Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

Taiteiden Yön konsertti 
to 20.8. klo 21 
Harppu ja Urut – Harp and Organ 
Kirsi Kiviharju & Kalevi Kiviniemi 
www.kirsikiviharju.com • www.kalevikiviniemi.com 

Kanttoreiden konsertti
pe 25.9. klo 19 
Henna-Mari Sivula ~ sopraano, urut
Lauri-Kalle Kallunki ~ baritoni, viulu, urut
Péter Marosvári ~ urut, tenori

Tervetuloa Haukiputaan seurakunnan kirkkoherran Jaakko Tuiskun virkaan-
asettamismessuun ja juhlaan Haukiputaan kirkkoon su 23.8.2015 klo 10. 

Tilaisuus alkaa kirkkoherran virkaanasettamismessulla, jonka toimittaa piispa 
Samuel Salmi avustajineen. Kirkkoherra Jaakko Tuisku saarnaa. 

Messun jälkeen ruokailu ja juhla seurakuntakeskuksessa. Yhteisöjen terveh-
dyksistä pyydetään ilmoittamaan kirkkoherranvirastoon p. 08 547 1185.

Jaakko Tuiskun virkaanasettamismessu ja juhla

 |   www.oulunseurakunnat.�  
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Menot Oulun seurakunnissa 12.–26.8.2015

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 16.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Messu su 23.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
kanttorina Sari Wallin.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151. 
Työttömien ja nuorten elä-
keläisten leiripäivä pe 21.8. 
Suvelan leirikeskuksessa. Oh-
jelma alkaa aamupalalla klo 
9. Päivän aikana mukavaa yh-
dessäoloa, ruokailu, Stella- 
klovnin kujeilua ja päiväkah-
vit Koitelinkoskilla. Kotiin-
päin lähdetään klo 16. Mu-
kana Tuiran diakoniatyön-
tekijät Sami Riipinen ja He-
li Mattila. Päivän hinta 10 €. 
Kiiminkiläisten ilmoittautu-
minen ja erityisruokavaliot 
ke 19.8. mennessä Seija Lom-
malle, p. 040 579 3247.

Musiikkitilaisuudet
Sävelhartaus ke 12.8. klo 19 
seurakuntakeskuksessa. Sop-
raano Pirjo Mäntyvaara, ba-
ritoni Tommi Hekkala, Jarkko 
Metsänheimo, urut ja piano, 
iltahartaus Pauli Niemelä.
Sävelhartaus ke 26.8. klo 19 
seurakuntakeskuksessa. Lau-
lu, Jari Leskelä, urut Risto Ai-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 16.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Jaakko Tuisku, kanttorina 
Eeva Holappa. 
Nuotioilta ke 19.8. klo 18 Lo-
makoti Onnelassa. Yhteislau-
lua, hartaushetki, iltakahvit 
ja makkaranpaistoa. Oma 
tuoli mukaan. Nuotioillassa 
mukana pappi, kanttori ja 
diakoniatyöntekijä.
Piispanmessu su 23.8. klo 10 
kirkossa. Kirkkoherran vir-
kaanasettaminen, jonka toi-
mittaa piispa Samuel Salmi 
avustajineen. Kirkkoherra 
Jaakko Tuisku saarnaa. Kant-
torina Hannu Niemelä, ur-
kurina Elias Niemelä, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro. 
Messun jälkeen ruokailu ja 
juhla seurakuntakeskukses-
sa. Yhteisöjen tervehdyksis-
tä pyydetään ilmoittamaan 
kirkkoherranvirastoon p. 08 
5471 185.
Rukouspiiri to 20.8. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa. 
Raamattupiiri ke 26.8. klo 
18 srk-keskuksen neuvotte-
luhuoneessa

Musiikkitilaukset
Kesäillan sävelhartaudet 
Ks. ilmoitus. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Senioriavun vapaaehtois-
ten kokous ma 17.8. klo 14 
srk-keskuksessa. Senioriapu 
auttaa kotona asuvia iäk-
käitä ihmisiä tavallisen mie-

hen ja naisen taidoin. Suun-
nittelemme syyskautta. Ter-
vetuloa toiminnasta kiinnos-
tuneet. 
Hiljaisuuden ilta ti 18.8. klo 
18 srk-keskuksessa. Kokoon-
nutaan kappeliin olemaan 
hetken aikaa hiljaa ja rukoi-
lemaan. Aiheena on Aika. 
Hiljaisuuden aikana voi mie-
tiskellä annettua raamatun-
tekstiä, jonka jälkeen on ai-
heen mukainen lyhyt työs-
kentely. Ilta päätetään hiljai-
seen esirukoukseen, johon 
osallistujat voivat antaa esi-
rukousaiheensa. Ei ennak-
koilmoittautumista. Tapaa-
misessa kerätään toiveita 
syksyn hiljaisuuden iltoihin.
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 
044 7310 232.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot aloittavat vii-
kolla 35: Kellon srk-kodissa 
torstaisin 9.30–11, Martinnie-
men srk-kodissa, Vakkurilas-
sa ja Jokelan vanhalla koulul-
la perjantaisin klo 10–11.30. 

Perhekerho on maksuton ei-
kä sinne tarvitse ilmoittau-
tua. Lisätietoja p. 040 5471 
472 tai outi.palokangas@evl.
fi.

Harrastukset ja kerhot 
Kerhonohjaajien peruskurs-
si 11.–13.9. Isollaniemellä. Jos 
olet kiinnostunut ohjaamaan 
Haukiputaalla seurakunnan 
lastenkerhoja, niin ota yh-
teyttä joko Pekka Rintamä-
keen p. 040 5436 960 tai Elisa 
Manniseen p. 050 5133 225.

Muut menot
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisöl-
le 21.8. saakka maanantais-
ta perjantaihin klo 10–18, 
jolloin myös kirkon opas on 
paikalla.
Kellonkartano: Kartanon 
Kirkko sunnuntaisin klo 13, 
Suomen Raamattuopiston 
elojuhlat 14.–16.8.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: nuorten tilaisuus la 
15.8. klo 18 Isoniemen leiri-
keskuksessa, seurat su 16.8. 
klo 17 ry:llä, pihaseurat ke 

nali, mieskvartetti.

Lapsille ja
lapsiperheille

Esikkoryhmä ti 18.8. alkaen 
klo 10–12 Jäälin kappeli. Kts. 
ilmoitus tällä sivulla.
Pyhäkoulu su 23.8. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Perheiden päivä Suvelassa 
la 29.8. klo 14–18. Päivän ai-
kana on mahdollisuus mak-
karanpaistoon (löytyy pai-
kanpäältä), ulkopeleihin, 
hullunkurisiin olympialaisiin 
ja uintiin. Leiripäivä viete-
tään suurimmaksi osaksi ul-
kona, joten varaudu säänmu-
kaiseen vaatetukseen. Tul-
kaa mukaan isovanhemmat, 
isät, äidit ja lapset!

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 25.8. klo 12–13.30 Mon-
tin-salissa. Eläkeläisten seu-
rakuntakerho on tarkoitet-
tu kaikenikäisille eläkeläisil-
le. Jokaisessa kerhossa tar-
jotaan kahvit, syvennytään 
ajankohtaiseen aiheeseen 
sekä keskustellaan ja laulel-

laan yhdessä. Kerhoon järjes-
tetään kuljetus sellaisille, joi-
den on vaikea sinne muuten 
päästä. Kuljetuspyynnöt Ha-
hon Erjalle edellisen viikon 
torstaihin 20.8. klo 14 men-
nessä p. 0400 775 164.
Eläkeläisten retki Kuusa-
moon ke 9.9. Matkalle ote-
taan mukaan ensisijaises-
ti kiiminkiläisiä eläkeläisiä. 
Vierailemme mm. Kuusamon 
kirkossa ja suurpetokeskuk-
sessa. Retken hinta on 35 € 
sis. matkan, pääsylipun suur-
petokeskukseen, lounaan 
ja kahvit. Sitovat ilmoittau-
tumiset ke 26.8. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon 
p. 040 584 4406. Tied. Erja 
Haho 0400 775 164. Ilmoit-
tautuneille lähetetään erik-
seen retkikirje, missä tarkem-
mat tiedot retkestä ja aika-
tauluista.

Muut menot
Rauhanyhdistys: Su 16.8. klo 
17 seurat ry:llä, Matti Närhi 
ja Risto Lohi. Su 23.8. klo 17 
seurat ry:llä, Heimo Kuha ja 
Kauko Säkkinen.

Senioripysäkki 
on keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille. 

Ryhmät kokoontuvat 1,5 tunnin ajan kerran viikossa 
viisitoista kertaa. Senioripysäkki-ryhmän tavoitteena 
on yksinäisyyden, ahdistuksen ja masennuksen lieve-
neminen. Palvelut ovat osallistujille maksuttomia ja 

ehdottoman luottamuksellisia. 
Uusi ryhmä alkaa syyskuussa Kiimingin alueella. 

Tiedustelu ja ilmoittautuminen 14.8. mennessä 
ryhmänohjaaja Jaana Kontio, p. 040 5793 248.
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19.8. klo 18.30 Anne ja Jyr-
ki Lukalla, Ojalanperäntie 
1. Kello: seurat su 16.8. klo 
17 ry:llä. Jokikylä: seurat su 
16.8. klo 18 ry:llä, eloseu-

rat 22.8. klo 18 ja 23.8. klo 
13 ry:llä, viikkomessu 23.8. 
klo 18 kirkossa, ja iltaharta-
us ry:llä.

Esikkoryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneille 
alkaen 18.8. 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-
mässä on mahdollisuus tulla hetkeksi hengähtämään 
valmiiksi keitetyn kahvikupposen ääreen. Ei ilmoittau-
tumista. Käynti Jäälin kappelin takakautta.

Perhekerhot alkavat viikolla 34:  
Kirkkopirtillä  
tiistaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla  
torstaisin klo 9.30–11
Perhekahvilat alkavat  
viikolla 34: 
Kirkkopirtillä  
perjantaisin klo 9.30–11 ja
Jäälin kappelilla  
maanantaisin klo 9.30–11

Torstaina 13.8. klo 20 kirkossa
Vaskikvartetti Owla: Arja Ollila trumpetti, Sauli Orbins-
ki käyrätorvi, Jaakko Kangas pasuuna, Juha Pisto tuuba 
ja Nathan Archer lyömäsoittimet. Iltahartaus Jari Flink. 
Torstaina 20.8. klo 20 srk-keskuksessa
Sinikka Holma-Peets piano. F. Chopinin musiikkia. 
Iltahartaus Martti Heinonen. 
Torstaina 27.8. klo 20 srk-keskuksessa
Kesän viimeinen tilaisuus. Kaukametsän Kamarikuoro 
Kajaanista, johtaa Juha Mikkonen. Iltahartaus rovasti 
Jaakko Kaltakari. 

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 

Veteraanien kesäpäivä 
keskiviikkona 19.8. klo 12 Kellon srk-kodissa. 

Ruokailu klo 12 ja sen jälkeen yhteislaulua, hartaus ja 
muuta ohjelmaa. Lopuksi kahvitarjoilu. 
Veteraaneilla mahdollisuus ilmaiseen hiustenleikka-
ukseen ennen ruokailua, yhteyshenkilö Rauno Heik-
kinen p. 044 0986 631. 
Seurakunta tarjoaa tapahtumaan ilmaista kuljetusta. 
Kuljetuspyynnöt ma 17.8. klo 9–11 diakoniatoimistoon 
p. 044 7310 232. 

13.8.  Haukiputaan kirkossa
Vaskikvartetti Owla: Arja Ollila trumpetti, 
Sauli Orbinski käyrätorvi,
Jaakko Kangas pasuuna,  
Juha Pisto tuuba ja  
Nathan Archer lyömäsoittimet.  
Iltahartaus Jari Flink.

20.8. Seurakuntakeskuksessa
Sinikka Holma-Peets piano.

 Iltahartaus Martti Heinonen.

27.8. Seurakuntakeskuksessa
Kaukametsän Kamarikuoro,  
johtaa Juha Mikkonen.
Iltahartaus rovasti Jaakko Kaltakari.

Haukiputaalla torstaisin klo 20

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Sinikka Holma-Peets

Jaakko A
latalo
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri, to 13.8. ja 
20.8. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Raamattupiiri ke 19.8. klo 
18, Karjasillan kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Sururyhmä ke 30.9. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Kts. ilmoi-
tus tällä sivulla.
Senioripysäkki to 1.10. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Kts. ilmoitus tällä sivulla.

Musiikkitilaisuudet
Vanhojen hengellisten lau-
lujen ilta ti 25.8. klo 19 Kar-
jasillan kirkko. Kst. ilmoitus.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kesäkerho to 
13.8. klo 13, Karjasillan kirkko. 
Ystävän kamarin kesäkerho 
ti 18.8. klo 13, Kaukovainion 
kappeli.
"Jumalan hymyily maan yl-
lä" – hengellisen lyriikan il-
ta su 30.8. klo 18, Kastellin 
kirkko. Kts. ilmoitus.
Ilmoittautuminen eläkeläis-
ten leirille Rokualle Kts. il-
moitus tällä sivulla. 
Ilmoittautuminen kerhon-
ohjaajien peruskurssille Kts. 
ilmoitus s. 15.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot ja perhetupa 
alkavat viikolla 34 Karjasil-
lan seurakunnassa. Kts. tar-
kemmat tiedot ilmoitukses-
ta tältä sivulta.
Lattiakuvailta ke 26.8. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ai-
heena on Abraham, unelmat.

KIRJAVIRTAA PAPPILASSA
Kirjallisuuspiiri lukevaisille 

Kastellin kirkon pappilankamarissa Töllintie 38 keskiviikkoisin klo 18–20

26.8. Sirpa Kähkönen: Graniittimies
 Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys
16.9. George Orwell: 1984
 Milan Kundera: Elämisen sietämätön keveys
14.10. Asko Sahlberg: Herodes
 Jarkko Vehniäinen: Paavalin matkat: sandaalit sauhuten
18.11. Mirkka Lappalainen: Pohjolan Leijona. Kustaa II Adolf ja Suomi
 Kustaa H.J. Vilkuna: Neljä ruumista
9.12. Henning Mankell: Juoksuhiekka
 Joni Skiftesvik: Valkoinen Toyota vei vaimoni

Jumalanpalvelukset

Sunnuntaina 16.8.
Messu klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Liisa Karkulehto, avustaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 

Messu su 16.8. klo 10 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Esa Nevala, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Juha Soranta. 

Messu su 16.8. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Liisa Karkulehto, avustaa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Kolehti Oulun hiippakunnan toimintaan 
kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä. 

Sunnuntaina 23.8.
Messu klo 10 Karjasillan kirkossa.
Toimittaa Erja Järvi, avustaa Esa Arbelius,  
kanttorina Juha Soranta. 

Messu su 23.8. klo 10 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Mirjami Dutton, avustaa Juha Kivirasi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 

Messu su 23.8. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustaa Jenni Koskenkorva, 
kanttorina Juha Soranta. Kolehti Etelä-Sudanin luterilaisen 
kirkon ja sen paikallisseurakuntien toiminnan tukemiseen 
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. 

Sururyhmä  
ke 30.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. 
Ryhmä on läheisensä 
menettäneille tarkoi-
tettu vertaistukiryh-
mä. Ryhmä kokoontuu 
kuusi kertaa. On suo-
siteltavaa, että ryh-
mään tullessasi läheis-
esi kuolemasta on ku-
lunut vähintään puo-
li vuotta. Ilmoittautu-
minen 4.–17.9. pasto-
ri Mirjami Dutton, p. 
044 3161 473 (mirjami.
dutton@evl.fi) tai dia-
konissa Asta Leinonen, 
p. 040 574 7157 (asta.
leinonen@evl.fi).

Senioripysäkki 
torstaina 1.10. klo 13 Kaukovainion kappelissa. 

Senioripysäkki on vertaistukiryhmä, jossa voit jakaa 
toisten ryhmässä olevien kanssa (5-8 henkilöä) niitä 
huolia ja ajatuksia, mitä elämän suuret muutokset ovat 
tuoneet elämääsi. Ne voivat liittyä eläkkeelle jäämi-
seen, puolison kuolemaan, yksinäisyyteen, ihmissuh-
teisiin, sairastumiseen tai johonkin muuhun kriisitilan-
teeseen. Senioripysäkki mahdollistaa myös uusien ys-
tävyyssuhteiden solmimisen.

Ryhmä on maksuton. Se kokoontuu 15 kertaa 
1.10.2015–21.1.2016 välisenä aikana. 
Ilmoittaudu ryhmään 11.9. mennessä diakonissa 
Asta Leinoselle p. 040 5747157 tai asta.leinonen@evl.fi.

Eläkeläisten leiri 
ma–to 7.–10.9. Rokuan leirikeskuksessa.
Ilmoittautuminen 17.–21.8. välisenä aikana www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtumat tai puhelimitse Asta 
Leinonen p. 040 574 7157. 
Leirin hinta 67 €, sisältäen matkat, täysihoidon ja ta-
paturmavakuutuksen Oulun ev.lut seurakuntien jäse-
nille. Leirille osallistuville lähetetään leirikirje.

Perhekerhot ja perhetupa 
alkavat viikolla 34 (17.8. alkaen) 
Tervetuloa mukavaan hetkeen: Laulua, leikkiä, hiljen-
tyminen, kahvittelua, jutustelua ja yhdessäoloa.
Perhetupa ma klo 9–11 
Karjasillan kirkko (Nokelantie 39)
Perhekerho ti klo 10– 11.30 
Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8) 
Perhekerho ke klo 9.30–11
Maikkulan kappeli 
(Kangaskontiontie 9)
Kastellin kirkko 
(Töllintie 38)
Kaukovainion kappeli 
(Hiirihaukantie 6)
Pyhän Andreaan kirkko 
(Sulkakuja 8)

Hengellisen lyriikan ilta

"Jumalan hymyily maan yllä" 
sunnuntaina 30.8. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Vielä on kesää jäljellä!  Nyt on runon kesä! Kuule 
Runottaren sulokutsu! Sukellamme hengellisen lyrii-

kan maailmaan. Mukana ovat Hilja Alasuvanto, 
Maija Karppinen, Pirjo Kauppinen, Aila Valtavaara 

ja Juha Vähäkangas. 

Ole sinäkin paikalla! Vapaa pääsy! 

Vanhojen 
hengellisten laulujen ilta 
tiistaina 25.8. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

Mieskvartetti Vox Humana sekä runoilija Niilo Rauhala. 
Konsertin ohjelmisto koostuu pääosin vanhoista Siio-
nin laulut ja virret -kokoelmista. Laulujen lomassa kuul-
laan runoilijarovasti Niilo Rauhalan lausuvan lauletta-
vien laulujen aihepiiriin läheisesti liittyviä omia runo-
jaan. Tilaisuudessa kerätään kolehti Aurinkorannikon 
seurakuntakotihankkeen hyväksi.

Helmimuskarit
Karjasillan seurakunnan Helmi-muskarit alkavat jälleen 
viikolla 35. Muskariin ilmoittautuminen on ke 12.8.15 
alkaen musiikkipainotteiselle lastenohjaajalle Sanna 
Pitkäselle, p. 044 3161 471 tai sanna.pitkanen@evl.fi 
Muskarimaksu on 50€/kausi /lapsi, sisaralennus 50%

Pyhän Andreaan kirkko maanantaisin
klo 9.15–9.45 MuksuHelmet (2 – 3-vuotiaat)
klo 10.00–10.30 TaaperoHelmet (1 – 2-vuotiaat)
klo 10.45–11.15 VauvaHelmet ( 3kk – 1-vuotiaat)
Pyhän Andreaan kirkko tiistaisin              
klo 17.15–18.00 PerheenHelmet I
klo 18.15–19.00   PerheenHelmet II
Kastellin kirkko tiistaisin              
klo 9.15–9.45 MuksuHelmet (2 – 3-vuotiaat)
klo 10.00–10.30 TaaperoHelmet (1 – 2-vuotiaat)
klo 10.45–11.15 VauvaHelmet ( 3kk –1-vuotiaat)
Kastellin kirkko torstaisin
klo 17.15–18.00 PerheenHelmet I
klo 18.15–19.00 PerheenHelmet II 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
 90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
1.6.–31.8. ma–ke 
klo 9–11.

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 12.–26.8.2015

Jumalanpalvelukset
ja uskonelämä

Kolmen polven perhemes-
su su 16.8. klo 10, Oulujoen 
kirkko. Saarna Pekka Asikai-
nen, liturgia Pentti Kortes-
luoma, avustavat Riitta Ken-
tala ja Sanna Nissinen, kant-
torina Lauri Nurkkala, uruis-
sa Sanna Leppäniemi, Mido-
lapsikuoro, johtajana Anna 
Haanpää-Vesenterä, säestää 
Riitta Rahko, Yli-Iin miesten 
lauluryhmä, johtajana Anja 
Hyyryläinen. Suntiona Mika 
Nissinen. Messun jälkeen elo-
juhla Oulujoen pappilan pi-
hamaalla.
Messu su 16.8. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Satu-Kreivi-Palosaari, kant-
torina Juha Soranta. 
Messu su 16.8. klo 16, Tur-
kansaaren kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Madekos-
ken ry:n kesäseurat.
Messu su 23.8. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Messu su 23.8. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
23.8. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Maakirkko su 23.8. klo 12 
Metsästysseuran majal-
la Horsmassa, Ylikiimingis-
sä. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 

 
Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690 
tai samaan aikaan käymällä 
paikan päällä Hintan seura-
kuntatalossa. Muissa asiois-
sa yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään.

Harrastukset ja kerhot
Kiinnostaisiko sinua pitää 
lapsille kerhoa arki-iltaisin? 
Ks. ilmoitus sivulta 15.
Kerhonohjaajakokous uu-
sille ja vanhoille kerhonoh-
jaajille ti 18.8. klo 18, Hin-
tan seurakuntatalon Torni-
huone (3. krs). Oletko rippi-
koulun käynyt ja konfirmoi-
tu? Sinua tarvitaan!  Saat 
vastuullisen tehtävän toimi-
essasi alakouluikäisille suun-
natun kerhon vetäjänä yh-

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Hartaus ke 12.8. klo 13.30 Sa-
lonkartano. Virpi Luotolampi. 
Hartaus to 13.8. klo 11.30 
Teppola. Aleksi Päkkilä. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.8. klo 10, Oulunsalon 
kirkko. Toimittaa Jukka Jo-
ensuu, saarna Jorma Man-
ninen, kanttori Eeva Maija 
Sorvari. Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä.
Hartaus ke 19.8. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joensuu.
Messu su 23.8. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, lapsi- ja nuori-
sokuoro, johtaa Eeva Maija 
Sorvari, kanttori Tuomo Kan-
gas. Kanttori Tuomo Kan-
kaan lähtöjuhla.
Hartaus ke 26.8. klo 12.45, 
Caritas. Petri Satomaa. 
Hartaus ke 26.8. klo 13.30, 
Salonkartano. Petri Satomaa. 

Harrastukset ja kerhot
Ilmoittautuminen kerhon-
ohjaajien peruskurssille 
11.–13.9. Ks. ilmoitus s. 15.

Musiikkitilaisuudet 
Läksiäissävelhartaus la 
22.8. klo 19, Oulunsalon kirk-
ko. Kanttori Tuomo Kankaan 
eläkkeelle jäännin johdosta 
pidettävä sävelhartaus. Ks. 
ilmoitus tällä sivulla. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset:  Kirkon-
kylän ry:  la 15.8. klo 17 viik-
komessu (HPE) kirkossa, Jor-
ma Manninen, Urho Savela. 

Diakonian syysretki Hämeenlinnaan 
Lähde 7.–9.9. mukaan Oulunsalon seurakunnan 
diakoniatyön järjestämälle retkelle. Mukaan voit hakeu-
tua mm. heikon taloudellisen tilanteen, työttömyyden 
tai yksinäisyyden perusteella. Lähetä vapaamuotoinen 
lyhyt hakemus 20.8.2015 mennessä.
Tiedustelut ja hakemukset: katriina.sipila@evl.fi tai 
riitta.markus-wikstedt@evl.fi tai jukka.joensuu@evl.fi.
Osallistumismaksu 50 €. 
Matka on tarkoitettu oulunsalolaisille.

Elojuhla 
Oulujoen pappilan pihamaalla 
sunnuntaina 16.8. messun jälkeen. 

Alkumusiikki Ylikiimingin puhal-
tajat, johtajana Jaakko Rahko, Li-
punnosto ja lippulaulu. Terveh-
dyssanat Oulujoen seurakunta-
neuvoston jäsen Henna Peräta-
lo. Musiikkiohjelma aCorde lap-
si- ja nuorisokuoro, johtajana An-
na Haanpää-Vesenterä, säestää 
Riitta Rahko.  Puhe Pekka Asikai-
nen. Tilaisuudessa esiintyy taiku-
ri Roope Ylitalo. Päätössanat kirkkoherra Satu Saari-
nen. Kahvi- ja mehutarjoilu Oulun Sotilaskotiyhdistys. 

Haukkukirkko 
sunnuntaina 6.9. klo 12 Hintan seurakuntatalolla.
Haukkukirkkoon voit tulla koirien kanssa tai ilman. On-
han koirasi rokotukset kunnossa? Meitä on paikalla 
monta koiraa. Ohjelmassa hartaushetki Pentti Kortes-
luoman ja Sanna Leppäniemen toimittamana, makka-
ranpaistoa, kahvitarjoilu sekä koirille makupaloja. Ko-
lehtina / lahjoituksena otetaan vastaan säilyvää koiri-
en ja kissojen muonaa jaettavaksi Oulujoen diakonia-
työn kautta vähävaraislle lemmikkien omistajille. Tar-

vitaan talkoolaisia makkaranpaistoon, 
kahvitarjoilun järjestämiseen, ulkoalu-
een loppusiivoukseen ja lahjoitusten 
vastaanottamiseen. Ota yhteyttä Ulla-
Maija Ruotsalainen, p. 040 5747 097 tai 
Anu Fedotoff, p. 040 5747 098.

dessä toisen nuoren kanssa. 
Uudet ohjaajat koulutetaan 
kahdessa viikonloppukoulu-
tuksessa syksyn aikana.  Jos 
olet kiinnostunut, mutta et 
pääse kokoukseen, ole yhte-
ydessä ennen kerhonohjaa-
jakokousta nuorisotyönoh-
jaaja Sanna Karjalaiseen, p.  
040 7186 925.
Oulujoen kirkkokuoron har-
joitukset ke 19.8. ja ke 26.8. 
klo 18 Oulujoen kirkko. Kuo-
roon otetaan uusia laulajia 
koelaulun kautta. Lisätietoja 
antaa kuoronjohtaja Sanna 
Leppäniemi p.040 7400 511.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot. 

Kesäillan sävelhartaus 
keskiviikkona 12.8. klo 19 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Jouni Kokkoniemi, laulu ja kitara. Hartauspuhe kirk-
koherra Satu Saarinen. Tilaisuteen on vapaa pääsy. 
Kesäillan musiikkia 
torstaina 13.8. klo 20 Ylikiimingin kirkossa. 
Lauluyhtye Hoijakka. Vapaa pääsy. 

Laulaen iloa jaamme – musiikki yhteistä on 
torstaina 3.9. klo 13 Hintan seurakuntatalossa. 
Laulamme yhdessä lauluja syksystä pianon säestyksel-
lä. Olet lämpimästi tervetullut laulamaan tai kuuntele-
maan. Seuraava tilaisuus on 1.10. jolloin laulamme lau-
luja enkeleistä. 19.11. laulamme taivaasta ja 3.12. isän-
maasta. Mukana diakoniatyöntekijä Anna-Maija Sälkiö 
ja kanttori Sanna Leppäniemi. Laulutoivomuksia voi lä-
hettää Sanna Leppäniemelle sanna.leppaniemi@evl.fi.

Oulujoki – viereisemme virta 
keskiviikkona 19.8. klo 18 Oulujoen pappilassa.  
Juureva teemailta, jossa Heikki Pesämaa alustaa aihees-
ta  Asutuksen juurtuminen. Tule mukaan juttelemaan, 
kertomaan ja kuulemaan aiheesta.

Su 16.8. klo 10 sanajumalan-
palvelus ja ry:n kirkkopyhä, 
Jorma Manninen. Su 16.8. 
klo 12 Kesäseurat ry, Jorma 
Manninen, Urho Savela, klo 
17 kesäseurat ry, Urho Save-

Kyläkamari  
kesämaanantaisin Oulunsalon Museon 
idyllisessä pirtissä ja pihapiirissä. Seuraa-
vat kerrat ma 17.8. ja 24.8. klo 11–14.
Kyläkamari on paikka tavata tuttuja ja 
uusia ystäviä, leppoisan jutustelun ja 
kahvittelun merkeissä. 
Jos sinua kiinnostaa tulla mukaan esimerkiksi kahvin-
keittovuoroihin, ole yhteydessä diakonissa Katriina 
Sipilään p. 044 7453 853. Tervetuloa!

Läksiäis- 
sävelhartaus 
lauantaina 22.8. klo 19 Oulunsalon kirkossa. 

Tuomo Kankaan eläkkeelle jäännin johdosta järjeste-
tään sävelhartaus, jossa yli 30 vuoden aikana Tuomo-
kanttorin kuorossa laulaneet kuorolaiset kootaan yh-
teen juhlakuoroksi. Ohjelmassa kuorolle tuttuja Bachin 
koraaleja sekä hengellisiä lauluja sekä Heinrich Schut-
zin juhlakantaatti "Lobe den Herren meine Seele" kak-
soiskuorolle. 

Mikäli haluat mukaan kuoroon, ilmoittaudu Eeva Mai-
ja Sorvarille 13.8. mennessä: eeva-maija.sorvari@evl.fi.

Vauvaryhmä ”Rytmiä ja Riimiä” 
Tiistaisin  klo 9.30–11 Repussa (Opintie 2). 
Laulua, rytmiä ja kahvittelua. Ryhmä alkaa ti 1.9. 
Ryhmään mahtuu 8 vauva+vanhempi-paria. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Heidi Lampelalle, p. 044 7453 871.

la, Jorma Manninen. Su 23.8. 
klo 16 yhteinen pyhäkoulu ja 
seurat ry, Juhani Lepistö. Pe 
21.8. klo 19 nuorten toimin-
takauden aloitus.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 12.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Kastemessu su 16.8. klo 10, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. 
Messu su 16.8. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Tommi Hekkala. Pyhäkou-
lu saarnan aikana.  
Messu su 16.8. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, saarna Jukka 
Paananen, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. Oulun Rauhan 
Sanan kesäseurat.  
Messu su 16.8. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Tommi Hekkala. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
16.8. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Kaksikielinen pyhäkou-
lu messun aikana.
Iltamessu su 16.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen, ehtoollisavusta-
jana Saija Timlin, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 19.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttorina Katri Sip-
pola. 
Messu su 23.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Katri Sip-
pola. 
Messu su 23.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.  Pyhäkoulu saar-
nan aikana.  
Messu su 23.8. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.  
Sanajumalanpalvelus su 
23.8. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Kat-
ri Sippola.  
Iltamessu su 23.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri.  
Viikkomessu ke 26.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 

Harrastukset ja kerhot
Ilmoittautuminen kerho-
nohjaajien peruskurssille. 
Kurssin ajankohta 11.–13.9.
Ks. ilmoitus sivulla 15.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Perheiden sururyhmä
Tuiran seurakunnan sururyhmä perheille 
kokoontuu Pyhän Luukkaan kappelilla, 
Yliopistokatu 7 klo 17–18.30 
seuraavina keskiviikkoiltoina: 
16.9., 30.9., 14.10., 4.11. ja 25.11. 

Sururyhmä on tarkoitettu Oulussa asuville lapsi-
perheille, joiden lähiomainen (esim. vanhempi, 
isovanhempi, sisarus) on kuollut. 
Ryhmän tarkoitus on tarjota vertaistukea, tilaa 
käsitellä kuoleman herättämiä ajatuksia ja tun-
teita sekä tukea perheitä muuttuneessa elämän-
tilanteessa. 
Lähiomaisen kuolemasta olisi hyvä olla kulunut 
jo jonkin aikaa (noin 3 kk – 2 vuotta). 
Illoissa lapset ja aikuiset käsittelevät menetystä 
omissa ryhmissään.
Sururyhmään vaaditaan etukäteisilmoittautumi-
nen. Ilmoittautumisen yhteydessä saa lisätietoa
sururyhmästä ja kartoitetaan perheen mahdolli-
suus osallistua juuri tähän ryhmään. Ilmoittautu-
minen arkipäivisin 10.–21.8. diakonissa Raija Yrjö-
lälle, p. 040 5747 093. 
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Diakonian vapaaehtoisten leiri 
pe–su 18.–20.9. Rokuan leirikeskuksessa.

Virkistystä ja yhdessäoloa Rokuan luonnossa ja leiri-
keskuksessa. Leirille kutsutaan Tuiran seurakunnan dia-
koniatyössä mukana olevia vapaaehtoisia. Ohjelmaan 
kuuluu ulkoilua, hiljentymistä ja yhdessäoloa. Leirin 
hinta 47 € kattaa matkat, ruokailut, majoituksen ja ta-
paturmavakuutuksen. Ilmoittaudu perjantaihin 28.8. 
mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.

Krito vertaistukiryhmä 
alkaa Tuiran seurakunnassa Pyhän Luukkaan kappelilla 
taas syksyllä 2015. Ryhmä kokoontuu joka toinen tor-
stai 3.9. alkaen (alkuinfo) klo 18–20 seurakuntasalissa. 
Krito on vertaistukiryhmä, jossa työstetään sovittuja 
teemoja myös kirjallisin kotitehtävin. 

Työstettävä kirja: Askeleita vääristyneistä 
jumalakuvista toipumiseen (Dale & Juanita Ryan). 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
Heleena Hietala, p. 050 5644 152 tai 
Kaija Lahtinen p. 040 5966 979. 
Ilmoittautumiset viikoilla 34–35.

Ilmoittautumiset syksyllä alkaviin varhaiskasvatuk-
sen musiikkiryhmiin Rytmi- ja Pehmotassuihin to 
20.8. klo 9–12 välisenä aikana puhelimitse ryhmän 
ohjaajalle!
Pehmotassut ovat vauvaperheiden (0–1-v-) ja Rytmi-
tassut kaikkien alle kouluikäisten lasten (0–6-v.) ja 
heidän vanhempiensa yhteisiä musiikkiryhmiä. Ryhmät 
kokoontuvat joka toinen viikko puolen tunnin ajan. 
Ryhmissä lauletaan, leikitään, soitetaan soittimia ja 
iloitaan musiikista! Toiminta on ilmaista. Syksykausi 
alkaa viikolla 36 ja päättyy viikolla 50. 

Pehmotassut
Tuiran kirkolla:
• joka toinen torstai klo 10.15–10.45 / 
Katri Sippola, p. 044 3161 576.
 Pyhän Luukkaan kappelilla:
• joka toinen torstai klo 9.30–10 / 
Seija Kurvinen, p. 044 3161 717.

Rytmitassut
Tuiran kirkolla:
• joka toinen torstai klo 11–11.30 / 
Katri Sippola, p. 044 3161 576.
Pyhän Luukkaan kappelilla:
• joka toinen maanantai klo 16.45–17.15 / 
Marja-Liisa Toropainen, p. 050 3716 257.
• joka toinen maanantai klo 17.30–18 / 
Marja-Liisa Toropainen, p. 050 3716 257.
• joka toinen torstai klo 10.15–10.45 / 
Seija Kurvinen, p. 044 3161 717.
 Koskelan seurakuntakodilla:
• joka toinen tiistai klo 14–14.30 / 
Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 050 4334 094.
Pyhän Tuomaan kirkolla:
• joka toinen tiistai klo 14–14.30 / 
Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 050 4334 094.
Palokan seurakuntakodilla:
• joka toinen perjantai klo 14–14.30 / 
Pirjo Kangas, p. 044 3161 734.
Ritaharjun nuorisotilassa:
• joka toinen perjantai klo 9.30–10 / 
Anu Hannula, p. 044 3161 718.
• joka toinen perjantai klo 10.15–10.45 / 
Anu Hannula, p. 044 3161 718.

Varhaiskasvatuksen  
musiikkiryhmät

Työttömien ja  
nuorten eläkeläisten retkipäivä 
perjantaina 21.8. klo 8.30–16.30 Suvelan leirikeskus. 

Retkipäivä on tarkoitettu ensisijaisesti Tuiran seura-
kunnan alueella asuville työttömille ja nuorille elä-
keläisille (alle 65-vuotiaat). Linja-autokyyditys lähtee 
Tuiran kirkon (Myllytie 5) edestä klo 8.30. Paluu sa-
maan paikkaan noin klo 16.30. Retkipäivän hinta on 
10 € / henkilö, maksu kerätään linja-autossa meno-
matkalla. Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset esimer-
kiksi retkipäivän ohjelmasta 10.–14.8. diakoni Sami 
Riipiselle, p. 040 5747 149.

Oulun Rauhan Sanan kesäseurat
15.–16.8. Pyhän Tuomaan kirkossa

Lauantai 15.8.
klo 12 Seurat, Vesa Pöyhtäri, Ahti Vähäkangas
klo 14.30 Seurat, Sören Ylipää, David Orre
klo 17 Pyhäkoulu
klo 17.30 Seurat, Matti Rahja
klo 18.30 Lauluilta
klo 20 Nuortenilta Toukomettisessä, Ahti Vähäkangas

Sunnuntai 16.8.
klo 12 Messu, liturgia Petteri Tuulos, saarna Jukka 
Paananen
klo 14.30 Seurat, Jukka Paananen, Sören Ylipää
klo 17 Päätösseurat, Ahti Vähäkangas, David Orre

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kesätoimintaa 
voi ilmoitella ja seurata Facebookissa ryhmässä 
”Kristitty kesä 2015”!
Luukas-messu pe 28.8. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa. Tule sinäkin mukaan messuun, jota sinä itse voit olla 
tekemässä: liity Facebookissa ryhmään "Luukas-messu" 
ja anna ideasi ja kommenttisi yhteiseen käyttöön! Tule 
paikalle jo klo 17.30, jolloin alamme työstämään messun 
osat valmiiksi. Itse messu starttaa samana iltana klo 19. 
Toimittaa yliopistopastori Ari Savuoja. Tervetuloa mu-
kaan, koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 12.–26.8.2015

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
Huom. virasto on 
suljettuna ke 26.8.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0396 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 12.–26.8.2015

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
16.8. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. Communion Ser-
vice in English on Sun 16th August at 4 pm in St. Luke’s 
Chapel. Tuttu messu kansainvälisellä mausteella englan-
niksi, Weekly gathering for international people. Toi-
mittaa / led by Ari Savuoja. Kaksikielinen pyhäkoulu lap-
sille messun aikana. Sunday school for children. Kirkko-
kahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yliopistoka-
tu 7, Linnanmaa.
Englanninkielinen hartaus su 23.8. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Worship Service in English on Sun 23rd 
August at 4 pm in St. Luke’s Chapel. Kansainvälisten ih-
misten viikoittainen kokoontuminen, Weekly gathering 
for international people. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsil-
le, Sunday school for children. Kirkkokahvit, coffee fel-
lowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten nuorten leiripäivä la 12.9. klo 9–16  
Hietasaaren leirikeskuksessa. Leirille voivat ilmoittautua 
15–25-vuotiaat omatoimiset kehitysvammaiset Oulun 
ev.lut.seurakuntayhtymän alueelta. Leiripäivän hinta on 
10 €. Leirille otetaan 25 leiriläistä ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Sitovat ilmoittautumiset ja ruokavaliot sekä li-
sätietoja diakoniatyöntekijä Erja Haho, p. 0400 775 164 
(ei tekstiviestillä). Ilmoittautumisaika on 3.–21.8.

KUULOVAMMAISET
Kuurojen ja kuulovammaisten kesäilta to 20.8. klo 17–
18.30 Hietasaaren leirikeskus. Viittomakielisten ja kuu-
lovammaisten yhteinen kesäilta alkaa hartaudella ja oh-
jelmassa on vapaamuotoista keskustelua ja ulkopelien 
pelaamista pihamaalla. Sateella olemme sisätiloissa.

NÄKÖVAMMAISET
Raamattu-ja keskustelupiiri to 27.8. klo 13–14.30 Ca-
ritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2. Aloi-
ta Raamatun lukeminen ja tule mukaan! Keskustelujen 
lomassa juomme myös kahvit. Opasystävä vastassa klo 
12.30 alkaen pihalla pääoven läheisyydessä
Näkövammaisten leiripäivä Rokualla pe 11.9. Lähtö lin-
ja-autoaseman tilausajolaiturista klo 9 ja paluu samaan 
paikkaan n. klo 18. Leirimaksu 8 € sisältää kahvit, lou-
naan, välipalan, kuljetuksen ja ohjelman. Varaathan mu-
kaasi tasarahan. Halutessasi voit tuoda pienen voiton 
lähetysarpajaisiin Nepalin kummikohteemme hyväksi. 
Ilmoittautuminen 2.9. mennessä, p. 044 3161 552 tai 
paula.mustonen@evl.fi. Erillistä retkikirjettä ei lähetetä.

Kotiseutupäivän ulko-
kirkko su 16.8. klo 10 
vanhan kirkon raunioil-
la. Toimittaa Arpad Ko-
vacs, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus 
su 23.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 
 

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Martti ja Sinikka Arkkila 
lähtevät lähetystyöhön Ke-
niaan. Jos haluat heidän lä-
hettikirjeensä sähköisesti 
tai kirjeenä, niin ilmoita sii-
tä martti.arkkila@evl.fi, mar-
ketta.taipaleenmaki@evl.fi 
tai kirkkoherranvirastoon.
Junnonojan rukoushuone 
kiittää talkoolaisiaan ja kai-
pailee polttopuita talvek-
si. Olisiko jollain ylimääräisiä 
lahjoitettavaksi? Ota yhte-
ys Risto Rainevaaraan p. 040 
702 8150.
Virsihetki ke 12.8. klo 13 
Nestorissa.
Kotiseurat ke 12.8. klo 19 
Liisa ja Ilkka Lehdolla, Kar-
hukankaantie 540, Rantsila. 
Vilho Harvala.
Ehtoollishartaus ke 12.8. klo 
14 Pohjantähdessä ja su 16.8. 
klo 13 Koivulehdossa.
Naistenpiiri pe 21.8. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Kesti-
lä: Nuotioilta pe 14.8. klo 
19 ry:llä. Seurat su 16.8 klo 
14 Pihlajistossa. Seurat su 
23.8. klo 12 ry:llä, Harri Hy-

Kirpputori
ajalla 19.–21.8. klo 10–18 
Pyhännän 
seurakuntatalon 
partiokolossa.
Tuotto Pyhännän 
kappelin 
diakoniatyölle.

Lähetys

Siipi - lähetyksen puoti ja paja avoinna 17.8. alkaen 
ma-ke ja pe klo 10–14. Siipi avoinna myös lauantaisin 
22.8., 19.9., 17.10. ja 28.11.2015. Astioita, kirjoja, levyjä, 
tauluja, koruja, kodintekstiilejä, leluja ym. kirpputori-
tavaraa sekä käsitöitä ym. pajan tuotteita sekä kahvila 
lähetystyön hyväksi. Keräiletkö kirjoja, etsitkö vauval-
le neuletta, kaipaatko juttuseuraa? Tähän kaikkeen ja 
moneen muuhun voit saada vastauksen Siivestä. Kirp-
putoritavarat ovat edullisia eivätkä uusien tuotteiden 
hinnatkaan hivo pilviä. Pullakahvit voit nauttia 3 eurol-
la. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa!

Hautausmaakierrokset Intiössä

maanantaina 17.8. klo 18–20 
Teemana: Siveltimellä ja sulkakynällä /
                 Sodan ja rauhan sankarit 
maanantaina 24.8. klo 18–20
Teemana: Sodan ja rauhan sankarit / 
                 Leipää ja sirkushuveja 

Lähtöpaikka on Oulun hautausmaan pääportti,  
os. Kajaanintie 1. Muutokset teemoissa ovat mahdolli-
sia esim. oppaiden sairastumistapausten vuoksi. 
Kierroksille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Arvokas vanhuus -valokuvanäyttely 
28.8. saakka ma–to klo 10–20, pe klo 10–15 

Oulun tuomiokirkon Cafe Kryptassa. 

Chimes-yhtyeen harjoituk-
set to 13.8. klo 18 kirkolla.
Raamattu- ja rukousilta ti 
18.8. klo 18 srk-salissa.
Kirkkokuoro kokoontuu en-
simmäisen kerran to 20.8. klo 
18 kirkolla. Tervetuloa tutut 
ja uudetkin laulajat!
Kastettu: Eemeli Viljo Ante-
ro Mäkelä.
Vihitty: Mikko Olavi Iljana ja 
Venla Eveliina Piekkari.

Eeva Holmin kirjaa 
”Saarella selällisellä” 

on jälleen saatavilla 
kirkosta (35 €).

Vanhempien ja lasten omat eroryhmät

Syksyn vanhempien ja lasten eroryhmä kokoontuu Kes-
kustan seurakuntatalolla (Isokatu 17) 8.9. alkaen. Ko-
koontumiset tiistaisin klo 14.15–15.45 kahdeksan ker-
taa, lukuun ottamatta viikot 39 ja 43.
   Eroryhmissä käsitellään keskeisiä eroon liittyviä tee-
moja sekä etsitään voimavaroja arkeen. Ryhmät on tar-
koitettu perheille, joissa on 7–12 vuotiaita lapsia. 
   Vanhempien ja lasten ryhmät kokoontuvat yhtä aikaa 
erillisissä tiloissa. Lasten ryhmässä asioita käsitellään toi-
minnallisten menetelmien ja erilaisten tehtävien avulla. 
Vanhempien ryhmään osallistuu vain toinen vanhem-
mista. Ryhmiin osallistuvat haastatellaan.
   Ilmoittautumiset Perheasiain neuvottelukeskukseen 
viimeistään keskiviikkona 2.9. numeroon  044 3161557, 
maanantaisin ja perjantaisin klo 9–12 sekä keskiviikkoi-
sin klo 13–16. Vanhempien ryhmän vetäjänä toimii per-
heneuvoja Johanna Siira ja lasten ryhmän vetäjinä per-
heneuvoja Marjo Myllymäki sekä diakoniatyöntekijä Ka-
ri Rekilä.

Oulun hiippakunnan erilainen lähetysseminaari

Osallisena rakkauden liikkeeseen
 4.–6.9. Kalajoen kristillisellä opistolla 
 
Seminaarin tavoitteena on luoda ikkunoita mission to-
dellisuuteen kirkossamme ja maailmassamme. Seminaa-
riin voi tulla koko ajaksi tai esim. vain lauantaipäiväksi. 
Paikalla ovat lähetysjärjestöjen materiaalipöydät. 
Täyshoitohinta 150 € / 2 hh, 190 € / 1 hh, ohjelma ja ruo-
kailut (ei aamu ja iltapaloja) 66 €, la ohjelma, lounas, 
retkikahvit ja päivällinen 30 €. 
Ilmoittautuminen 25.8.2015 mennessä Kalajoen kristil-
lisen opiston toimistoon, p. (08) 4639 200 tai sähköpos-
ti: toimisto@kkro.fi.

Sydämelliset kiitokset 
kaikille jotka muistitte 
minua 80-vuotispäivä-
ni johdosta 14.6.2015. 
Tuottoa seurakunnan 
musiikkityölle kertyi 
1489 euroa.

Olli Kangas
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

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

eurakunnissa tapahtuu 12.–26.8.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

KIrkontorni avoinna Lumi-
joki-päivien markkinoiden 
aikaan la 15.8. klo 12–13. Lä-
hetystiimi mukana torita-
pahtumassa.
50-v sitten Lumijoella rip-
pikoulun käyneet, tapaavat 
Lumijoki-päivien markkinoi-
den aikaan la 15.8. Hartaus-
hetki kirkossa klo 13 jonka 
jälkeen jatketaan srk-talon 
puolella.
Seurat su 23.8. klo 15 srk-ta-
lossa. Puhujat Lumijoelta, yk-
sinlaulua. Kahvitarjoilu lähe-
tyksen hyväksi.
Sanan ilta to 27.8. klo 18.30 
srk-talossa, mukana Niko 
Seppä. Tarjoilua nimikkolä-
hettien hyväksi.
Päiväkerhot alkavat viikolla 
34. Kerhopäivät ilmoitetaan 
puhelimitse viestillä. Lapsi-
parkki alkaa syyskuussa vko 
36 ja kokoontuu joka toinen 
perjantai. Lisätietoa kerhois-
ta ja parkista Siljalta p. 044 
7750 601. 
Perhekerhon aloituksesta il-
moitamme seuraavassa leh-

 
Kastettu: Netta Kristiina Jakonen (Piippola),  
Sami Heikki Olavi Tervoja (Rantsila). 
Vihitty: Tomi Sakari Luonua ja Heli Marjaana 
Hankonen (Pulkkila), Timi Aleksanteri Limma ja Taru-
Tiina Pekkarinen (Pyhäntä)
Kuollut: Vieno Elisabet Pekkala e Poikola 91 (Rantsila), 
Lyyli Liisa Moilanen e Yrttiaho 71 (Kestilä)

Syyskauden ensimmäinen

Aamiainen eurolla 
perjantaina 21.8. klo 7.30–9.30 

seurakuntasalissa.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Rantakirkko Varjakas-
sa su 16.8. klo 13. Lumi-
joen kunta tarjoaa Lu-
mijoki-päivien kirkko-
kahvit Hailuoto-laivalla. 
Mahdollisuus yhteiskyy-
tiin, lähtö srk-talolta klo 
12.30.
Messu su 23.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

 

Jumalanpalvelukset
Viikkomessu la 15.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit ja iltakylä rauhanyhdistyksellä. 
Sanajumalanpalvelus su 16.8. klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit seurakuntatalossa. Kahveilla 
mahdollisuus tutustua vs. kappalaiseen.
Sanajumalanpalvelus su 16.8. klo 13 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja 
Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 23.8. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit seurakuntakodissa. Kahveilla 
mahdollisuus tutustua vs. kappalaiseen.
Messu su 23.8. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Ulla Koskelo.
Perttulipäivien sanajumalanpalvelus su 23.8. klo 13 
Pyhännän seurakuntatalon rannassa, sateen sattuessa 
seurakuntatalossa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina 
Arja Leinonen. Kirkkokahvit seurakuntatalossa.

dessä.
Miesten retki Ukko-Majava 
Taivalkoskelle Kalle Päätalon 
tekopitäjään la 5.9. Lähtö Lu-
mijoen srk-talon pihalta klo 7 
ja Limingan srk-talon pihal-
ta klo 7.15. Ilmoittaudu viras-
toon p.044 775 0600.  Retken 
hinta 20 €. 
Naisten retki Taivalkoskelle 
Päätalon maisemiin la 12.9. 
Ks. ilmoitus.
Rauhanyhdistys: Pe 14.8. 
klo 19 nuortenilta E&K Kar-

 

Päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 

viimeistään 
perjantaina 21.8. 
www.siikalatvan-
seurakunta.fi ->

ilmoittautumislomakkeet

Perhekerhojen 
starttipäivä 
maanantaina 7.9.

klo 10 alkaen Selkälässä.

julalla. Su 16.8. klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 17.8. klo 19 mies-
tenilta ry:llä. Pe 21.8. klo 19 
nuortenilta Ka&Ju Klaavolla. 
Su 23.8. klo 15.30 seurat Lu-
milyhdyssä.

Koulujen 
syyskirkot 

Yläkoulun ja lukion koulukirkko ke 12.8. klo 
12 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Arja Leinonen, avustaa nuorten 
musiikkiryhmä ja Sirkku Palola.

Alakoulun koulukirkko ja ekaluokkalaisten 
siunaaminen koulutielle to 13.8. klo 9 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Juha Luokkala, avustaa Sirkku 
Palola. Kanttorina Veijo Kinnunen. 

Koulukirkko ja ekaluokkalaisten siunaaminen 
koulutielle to 13.8. klo 9.15 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, avustaa Johanna Hietala. 
Kanttorina Arja Leinonen. 

Koulukirkko ja ekaluokkalaisten siunaaminen 
koulutielle to 13.8. klo 12 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Juha Luokkala, avustaa Johanna Hietala. Kanttorina 
Veijo Kinnunen.

Koulukirkko ja ekaluokkalaisten siunaaminen 
kouluteille pe 14.8. klo 8.20 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, avustaa Johanna Hietala. 
Kanttorina Veijo Kinnunen. 

Koulukirkko ja ekaluokkalaisten siunaaminen 
koulutielle pe 14.8. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, avustaa Johanna Hietala. 
Kanttorina Arja Leinonen. 

K
ir

ko
n 

ku
va

p
an

kk
i 

/ 
A

n
n

i 
H

ai
kk

a

väri, Erkki Perttunen. Aikuis-
ten raamattuluokka pe 28.8. 
klo 19 ry:llä. Pulkkila: Kesä-
seurat su 16.8. klo 13 ja klo 
18.30 ry:llä, Timo Mauno, 
Tapani Kangas ja Aaro Va-
tanen. Pyhäntä: Hartaus su 
16.8. klo 11 Nestorissa. Seu-
rat su 16.8. klo 16 ry:llä, Pek-
ka Tölli ja Juha Heikkilä. Nuo-
tioilta pe 21.8. klo 19 Anne 
ja Juha Lahdella. Seurat su 
23.8. klo 16 ry:llä. Rantsila: 
Ompeluseurat pe 14.8. klo 19 
ja pe 21.8. klo 19 ry:llä. Ko-
dinpäivä su 23.8. klo 13 ry:llä.

Seurakunta mukana 

Perttulin torilla 
lauantaina 22.8. klo 10–14 Pyhännän OP:n edessä.
Myynnissä keittoa uunituoreiden sämpylöiden kera, 
5€/annos. Kauhan varressa työntekijät ja diakoniaväki. 
Arvontaa. Tuotto Pyhännän diakoniarahastolle. 

Omaishoitajien retki 
torstaina 3.9. Liminganlahdelle ja Zeppeliiniin. 
Retki on tarkoitettu myös aikaisemmin omaishoitajina 
toimineille. Ruokailu Vihiluodon Kalassa. Omavastuu 
15 €. Ilmoittautuminen viimeistään ma 24.8. p. 040 552 
8989 / kirkkoherranvirasto. Järjestäjinä Linkki-projekti 
ja Siikalatvan srk. Lähtö srk-taloilta Pyhäntä klo 8, Piip-
pola klo 8.15 (kirkon parkkipaikka), Pulkkila klo 8.30 ja 
Rantsila klo 8.50. Paluu noin klo 16.

Naistenpäivä
sunnuntaina 6.9. Kestilässä.

Messu klo 10 kirkossa, jonka 
jälkeen Naistenpäivä teemalla 
Tunteiden tuulissa.
Muusikko, laulaja ja lauluntekijä 
Tuula "Haxu" Hakkarainen 
johdattaa naiset tunteiden tuuliin. 
Lämmintä ja armollista musiikkia ja puhetta 
elämänkaaren eri vaiheista ja tunteista. 

Vihitty: Kalle Einari Kyrö 
ja Mitka Hristova Koleva.
Kastettu: Julia Taiga 
Lumina Herajärvi.
Kuollut: Kirsti Elina 
Jakkula 89.

NAISTEN RETKI
Taivalkoskelle Kalle Päätalon maisemiin

lauantaina 12.9.
08.00 Lähtö Lumijoen seurakuntatalolta
11.00 Ruokailu Hotelli Herkossa
12.00 Opastuskierrokselle Taivalvaaran laelta, sen 
  jälkeen Kalle Päätalon lapsuudenkotiin 
13.45 Palailemme takaisin kylille ja matkalla 
  selviää, mikä on Kenttärata
14.15 Jalavan kauppa ja kahvit
15.00 Tutustuminen Taivalkosken kirkkoon 
15.30       Lähtö kotiin, pysähdys Kylmäsen myymälässä 
n. 18.30   Olemme takaisin Lumijoella 

Ilmoittautumiset p. 044 7750 600 viimeistään pe 28.8. 
Hinta 20 € / hlö (sis. matkat, pääsylipun, ruuan sekä 
kahvin Jalavan kaupalla). Järjestää: Lumijoen seurakunta

Innostaisiko lapsia päiväkerho?

Päiväkerho on seurakunnan tarjoamaa varhaiskasva-
tusta, jossa samalla huolehditaan lapsen kristillises-
tä kasvatuksesta yhdessä lapsen vanhempien kanssa. 
Kerhossa hiljennytään aamupiiriin, leikitään, laule-
taan ja puuhaillaan yhdessä. Päiväkerhotoiminta al-
kaa, jos osallistujia löytyy riittävästi ryhmään. Päivä-
kerho on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille ja se ko-
koontuu kerran viikossa kirkolla (keskiviikkoisin klo 
9.30–11.30). 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Kaisamarjalta, 
p. 040 7430381, kaisamarja.stockell@evl.fi.
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Messu su 16.8. klo 10 
Vanhassa kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Vesa Äärelä, dia-
koni Minna Sorvala, kant-
tori Marjo Irjala.
Messu su 23.8. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Teemu Riihi-
mäki, diakoni Antti Rist-
kari, kanttori Taru Pisto.
Kuuntele jumalanpalve-
lukset Pyhän Kolminai-
suuden kirkosta suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  12.–26.8.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranvirasto 
avoinna kesällä:  
ma–ti ja pe klo 10–15 
ke klo 10–14
to klo 10–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Koko perheen leiripäivä su 
16.8. klo 12 Luurinmutkassa. 
Perhekerho ke 19.8. klo 10–
12 ry:llä. Seurat su 23.8. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho ti 25.8. 
klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 16.8. klo16 ry:llä. 
Seurat su 23.8. klo 16 ry:llä. 
Sisarilta ma 24.8. klo 18 Tyr-
nävän kesäkodilla.

Messu su 16.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula, avustaa 
Maisa Hautamäki, kant-
torina Hanna Korri.
Messu su 23.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Maisa 
Hautamäki, saarnaa srk-
pastori Päivi Liiti, Kirkon-
kylän jumalanpalvelus-
ryhmä. Messun jälkeen 
ehtoollinen Niittypirtillä.

Miestenretki Ukko-Majava
lauantaina 5.9. Taivalkoskelle Kalle Päätalon tekopitä-
jään. Lähtö Lumijoen srk-talon pihalta klo 7 ja Limingan 
srk-talon pihalta klo 7.15. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen ma 3.8. alkaen Limingan ja Lumijoen kirkkoher-
ranvirastoihin. 

Aikuiskatekumenaatti – Matkalla aikuiseen uskoon
alkaa 10.9. Kempeleen seurakunnassa.
Katekumenaatti-ryhmä, joka sopii paikaksi niin hengelli-
sille etsijöille kuin jotain jo löytäneille. Kokoontumispäi-
vät ovat 10.9. - 24.9. - 8.10. - 29.10. - 12.11. - 26.11. - 10.12. 
sekä su 20.12. klo 12 messun jälkeen. Muutokset aikoi-
hin mahdollisia. 
Ilmoittautumiset ja lisätietojen kyselyt kappalainen Vesa 
Äärelälle, p. 040 7703 819 tai vesa.aarela@evl.fi. 
Ks. www.kempeleenseurakunta.fi/aikuiskatekumenaatti

Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 14.8. seurakuntata-
lolla. Aamupala tarjolla eu-
rolla klo 9–10.30. Kauppo-
jen lahjoittamaa ruokaa ja-
ossa klo 10 alkaen. Ruokaja-
kelu kaipaa uutta vapaaeh-
toista ruokien noutamiseen 
perjantaiaamuisin kaupois-
ta. Jos olet kiinnostunut, ota 
yhteyttä Marika Kampsiin.
Lasten virsiä pe 14.8. klo 
9.30 Tupoksen laavulla lä-
hellä Sortavalantien leikki-
puistoa metsätien varrella. 
Omat eväät, seurakunta tar-
joaa pillimehut. Säävaraus. 
Niittypirtin seurat ma 17.8. 
klo 13 Aino Pieskä ja Hanna 
Korri.

Kastetut: Fiia Hilja Johanna Hyväri. Isla Adeliina Smura. 
Nuutti Armas Sakko. Luukas Usko Aukusti Lieto. Emilia 
Sara Sofia Heikkinen. Veera Elina Keränen. Adeliina Oli-
via Heilala.
Vihitty: Jani Veikko Tapio Leinonen ja Henna Eliisa Kris-
tiina Pöllänen. Marko Olavi Kristian Sneck ja Niina Emi-
lia Hentilä. Jarkko Mikael Paaso ja Mirva Pauliina Lap-
palainen.
Kuollut: Pekka Uuno Kesti 89. Markku Juhani Paavola 43. 

Kastettu: 
Alma Adolfiina Puhakka, 
Iisa Karelia Tuuli.
Kuollut: 
Pirkko Johanna Lampi 79, 
Helvi Tuomiranta 85.

Kesäiset perhekahvilat
Kokkokankaan srk-keskuksessa 
keskiviikkona 12.8. ja 19.8. sekä 
tiistaina 25.8. klo 9.30–11
Keskustan seurakuntatalolla 
keskiviikkoina 12.8. ja 19.8. ja 
tiistaina 25.8. klo 9.30–11

Neulekahvila ke 19.8. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Voit tul-
la käsityön kanssa tai ilman.
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 21.8. klo klo 9–10.30 poik-
keuksellisesti Kotikololla, 
eli pappilan pihan "kivinave-
tassa". Kauppojen lahjoitta-
maa ruokaa jaossa klo 10 al-
kaen. Vapaaehtoiset paikal-
le klo 8. Lisätietoa antaa Ma-
rika Kamps.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat su 23.8. klo 14 kirkossa.
Lukupiiri ti 25.8. klo 14 Lä-
hetysvintillä. Keskustelua 
Jhumpa Lahirin kirjasta Tuo-
re maa.
Siioninvirsiseurat ti 25.8. klo 
18 Alatemmeksen kylätalos-
sa, Jyväskyläntie 66.
Tukihenkilöilta to 27.8. klo 
18 Pappilan kahvihuoneessa.
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 28.8. klo 9 alkaen seura-
kuntatalolla.
Tulossa: Limingan rovasti-
kunnan seurakuntien yhtei-
nen läheisensä menettänei-

den ilta Limingan seurakun-
tatalolla to 17.9. klo 18.
Partio: Markku Korhonen lo-
malla 30.8. saakka. Pajose 
Partiokämpällä pe 14.8. klo 
18-21.Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niitty-
karpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 14.8 klo 
18 pizzailta ry:llä. Su 16.8 klo 
14 seurat Niittypirtin palve-
lutalolla sekä 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä. La 22.8 klo 19 sisar-
ten ja miesten ilta ry:llä. Su 
23.8 klo 14 seurat Limingan 
kirkossa sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä.

Diakoniatyön rovastikunnallinen 

retkipäivä perheille
lauantaina 5.9. Rokualle
Retki on tarkoitettu ensisijaisesti vähävaraisille 
perheille. Omavastuu 10 € / aikuinen, 5 € / lapsi.
Leirille haetaan lomakkeella pe 21.8. mennessä: 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Lisätietoja diakoni Arvo Yrjölältä, p. 040 7707 431.

Yhteisvastuukeräyk-
sen tuotto Limingassa 

oli 9984,30 euroa. 
Lämmin kiitos 

kaikille keräykseen 
osallistuneille 
arkienkeleille!

Vapaaehtoisten  
siunaaminen  

Lähimmäisenpäivän 
messussa 30.8.  

Kaikki 
seurakunnan  
vapaaehtoiset  

tervetuloa mukaan!

Vapaaehtoistyötä 
tarjolla seurakunnan 

kierrätystorilla 
perjantai-aamuisin. 

Jos olet kiinnostunut, 
ota yhteyttä: 

Marika Kamps 
p. 044 7521 243 tai  

marika.kamps@evl.fi

Päiväkerhot ja perhekerhot

Päiväkerhojen syyskausi käynnistyy viikolla 35. 
Kerholistat nähtävillä Vanamon ja Koti-Pietilän 
ulko-ovissa 12.8. alkaen. 
Joissakin ryhmissä on vielä vapaita paikkoja. 
Ota yhteyttä Tuijaan p. 044 752 1230.
Perhekerhot käynnistyvät viikolla 36. 
Seurakuntatalolla tiistaisin klo 9.30–11. 
Tupoksen Vanamossa keskiviikkoisin klo 9.30–11.

Lähetysvintti 10 vuotta
Torstaina 27.8. juhlimme Lähetysvintin syntymäpäiviä. 

Lähetysvintillä avoimet ovet klo 17 alkaen. 
Juhla seurakuntatalolla klo 18, jossa mukana 

Senegalissa lähetystyössä ollut Marketta Filppa. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa, tervetuloa!

Hengähdä hetkeksi 
-viikonloppuleiri 

11.–13.9. Leirikeskus Luurinmutkassa

Vietä rentouttava viikonloppu hiljentymällä luonnon 
rauhassa. Ohjelmassa mm. raamattutyöskentelyä, 

lepoa ja hiljentymistä. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.9. mennessä 
040 7790 368 / Jaana tai 040 7790 367 / Soile. 

Hän sanoi heille: 
”Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, 

niin saatte levähtää.” (Mark. 6:31)

Perheyhteys-
ilta 
su 16.8. klo 17 
Vanhassa pappilassa.
Tervetuloa kaikki yli 
seurakuntarajojen 
Pyhän Hengen
perheyhteyteen! 

 

 
Läheisensä menettäneiden 

ilta 
to 17.9. klo 18 

Limingan seurakuntatalolla,  
Pappilantie 6 

  
 
Rovasti Markku Niku puhuu aiheesta  
"Suru, jonka sain".  
 
Illan aikana musiikkia ja iltapala.  
 
Ilmoittautuminen Hanna Kaisto-
Vanhamäelle (040 5470784) 9.9. mennessä 
 
 
 
Järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö 

Läheisensä menettäneiden ilta 
torstaina 17.9. klo 18 

Limingan seurakuntatalolla, 
Pappilantie 6.

Rovasti Markku Niku puhuu 
aiheesta: "Suru jonka sain". 

Musiikkia ja iltapala. Ilmoittau-
tuminen oman seurakunnan dia-
koniatyöntekijälle 9.9. mennessä. 

Lähimmäisen päivän tapahtuma 
sunnuntaina 30.8. Keskustan srk-talolla
klo 12-13 keittolounas, 
klo 13  Lähimmäisyys muuttuvassa maailmassa, 
Eija Keränen. Lähimmäisyys alkuseurakunnan aikaan, 
Vesa Äärelä. 
Ilmoittautumiset lounasta varten 21.8. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 08 5614500.
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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.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
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

Messu su 16.8. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Niilo 
Rauhala, kanttorina Ossi 
Kajava. Rauhanyhdistyk-
sen kesäseurojen kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 
23.8. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava.

Marja-Kaisa Heikkinen, Jou-
ni Heikkinen.
Tuomasmessun suunnitte-
lupalaveri to 20.8. klo 18.30 
seurakuntatalossa. Tule mu-
kaan suunnittelemaan 11.10. 
pidettävää Tuomasmessua! 
Se on musiikki- ja elämys-
painotteinen messu, jossa 
vapaaehtoiset ovat suures-
sa roolissa. Jos olet kiinnos-
tunut asiasta, mutta et pää-
se paikalle, ota yhteyttä Tar-
ja Pyyhyn, p. 040 739 6456.
Lauluilta ti 25.8. klo 19 Laita-
saaren rukoushuoneella, Ossi 

Messu su 16.8. klo 10 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohja-
nen, saarna Matti Nuora-
la, kanttori Pentti Korkia-
koski. Herättäjän kirkko-
pyhä. Messun jälkeen Sii-
oninvirsiseurat Ritva ja 
Olli Isokoskella, Hauruky-
läntie 16.
Messu su 16.8. klo 12 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski.
Messu su 23.8. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski.

Kastettu: 
Nella Katariina Heikka, 
Luukas William Välimäki.

Hartaus to 13.8. klo 14 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Iltapäivän musiikkihet-
ki su 16.8. klo 13 Sylvi Sari-
an kesämökillä, Valkolantie 
5. Huom! Virsikirjat mukaan. 
Hautausmaahartaus ti 18.8. 
klo 18 muualle haudattujen 
muistomerkillä, Jouni Heik-
kinen. 
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat ke 19.8. klo 13 seurakun-
tatalossa heinä–syyskuussa 
”pyöreitä vuosia" täyttäville. 
Kutsut lähetetty, muistathan 
ilmoittautua 14.8. mennessä.
Hartaus ke 19.8. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodit, Jouni Heikkinen.
Rukouspiirin syyskauden 
aloitus ke 19.8. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Maunonpäiväseurat ke 19.8. 
klo 18 seurakuntatalossa, pu-
hujina rovasti Leila Ikonen, 

Hyväntekeväisyyskonsertti
Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi ja 
harpputaiteilija Kirsi Kiviharju 

sekä kirkkoherra Timo Liikanen esiintyvät
Tyrnävän kirkossa keskiviikkona 19.8. klo 19. 
Konserttiin vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa. 
Ohjelmatuotto lahjoitetaan tyrnäväläisten 
vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseen.

Tervetuloa perhekerhoon!

Temmeksen seurakuntatalolla 
torstaisin klo 10–12
Tyrnävän seurakuntatalolla 
torstaisin klo 10–12 ja klo 13–15
Voit käydä perheesi kanssa yhdessä 
kerhossa kerran viikossa. Perhekerhot alkavat viikolla 35. 

Perhekerho on tarkoitettu kotona lapsiaan hoitaville 
vanhemmille ja isovanhemmille yhteiseksi virkistyshet-
keksi. Perhekerhossa lapset saavat leikkiä keskenään ja 
aikuiset vaihtaa kuulumisia. Perhekerhossa nautitaan 
kahvit ja mehut sekä vietetään pieni yhteinen laululeik-
kituokio. Opettelemme myös pieneksi hetkeksi hiljenty-
mään päivän aiheen, lastenvirren ja rukouksen kera. Per-
hekerhoihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan niihin 
voi tulla silloin kun pääsee. Tervetuloa mukaan!

w
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Kastettu: Emma Kristiina Heikkinen, Toivo Aukusti Inkala, 
Eveliina Adele Lumikukka Niiranen.
Vihitty: Teemu Antero Tervonen ja Minna Maria Paldanius.
Kuollut: Erkki Abraham Pohjola 90,  Pirkko Kaarina Niska-
järvi s. Limnell 70, Annikki Justiina Mäki s. Saarinen 87.

Kirkkoherranvirasto on 
avoinna 3.–28.8. maanantai-
sin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo 10–13. 
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
ihmisille maanantaiaamuisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan, niin kau-
an kuin kasseja riittää.

Perhevaellus Rokualla 
lauantaina 5.9.
Mukaan otetaan linja-autollinen innokkaita vaeltajia, 
joiden pitäisi jaksaa vaeltaa n. 10–12 km. Alaikäisillä 
tulee olla huoltaja tai joku nimetty aikuinen mukana. 
Aikataulu
klo 9.00 lähtö Tyrnävän S-Marketilta, 
klo 10.00  Rokuan kuntokeskuksessa, josta vaelletaan 
Rokuajärven itäpuolelle Leila ja Martti Ikosen mökille,
klo 16.00 saunomista, uintia, syömistä ym. ohjelmaa  
klo 19.00 Lähtö takaisin Tyrnävälle
Ota mukaan eväät, peseytymistarvikkeet ja vaihtovaatteet.
Kuljetuksen tarjoaa seurakunta ja kunta.
Ilmoittautumiset 17.8. alkaen Salmelle 
p. 044 7372631 tai salme.kinnunen@evl.fi 
Lisätietoja: Salme Kinnunen, p. 044 7372 631, 
Vellu Hietikko, p. 050 3430 303

Keskiajan markkinat kirkonmäellä
perjantaina 14.8. klo 18 Anno Domini 2015.
Markkinat aloitetaan lyhyellä keskiaikaisella 

vesperillä. Naiset varautukaa huivein!
Markkinakojuissa myytävänä värjättyjä lankoja, 

juureksia, kalaa, leipää, maustemanteleita ja muita 
keskiajan herkkuja.

Markkinoilla piiritanssia, historiallista miekkailua, 
käsitöiden tekoa, puujaloilla kävelyä, säkkitappe-
lua… Markkinat päättyvät Tulikukan tulitaide-esi-
tykseen. Markkinoille voitte halutessanne pukeu-

tua keskiaikaisiin pukuihin!

Kajava, Jouni Heikkinen.
Tiekirkko avoinna 14.8. 
saakka ma–pe klo 12–18, 
muulloin sopimuksen mu-
kaan p. 08 533 1284. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Lapset/perheet: Perheker-
hot viikosta 34 alkaen tiistai-
sin klo 9.30–11.30 seurakun-
tatalossa ja klo 12.30–14.30 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Päiväkerhot alkavat 
viikolla 33. Lisätietoja Sirpal-
ta p. 050 309 3565. 
Nuoret/rippikoulut: Rippi-
kouluinfo ke 26.8. klo 18 seu-
rakuntatalossa vuoden 2016 
rippikouluista, tuleville rip-

Erityislasten ja perheiden leiripäivä
lauantaina 22.8. klo 10–14 Koortilassa.
Leiri järjestetään perheille, joilla on 0–12-vuotiaita eri-
tyislapsia. Leirillä järjestetään ohjelmaa vertaistukiryh-
mittäin erityislapsille / sisaruksille ja vanhemmille. Lou-
nas tarjoillaan klo 12 ja leirin lopuksi lätynpaistoa, me-
hua ja kahvia. Leirimaksu 5 € perheeltä. Ilmoittautumi-
set torstaihin 13.8. mennessä seurakuntaamme Sirpa 
Kukkohoville, p. 050 3093 565. Muista ilmoittaa ruoka-
aineallergiat ja lasten iät! 

LÄHIMMÄISEN KIRKKOPYHÄ  
TEMMEKSELLÄ

Tyrnävän seurakunta kutsuu sinut ja 
ystäväsi/lähimmäisesi/tuttavasi mes-
suun Temmeksen kirkkoon sunnuntai-
na 30.8. klo 10.
Toiveena on että jokainen ottaa jon-
kun lähimmäisen mukaan, jolloin Lä-
himmäisen päivä saa sille kuuluvan merkityksen. Toki 
kirkkoon voi tulla yksinkin.
Messun jälkeen siirrytään Temmeksen seurakuntatalolle 
lounaalle ja kirkkokahveille. Messussa ja srk-talolla esiin-
tyvät Temmeksen ”omat pojat” eli Korsukuoro.
Temmeksellä asuvat, jotka tarvitsevat kuljetusta voi-
vat ottaa yhteyttä Olavi Savelaan. 
Tyrnävältä järjestetään Temmekselle kuljetus, joka 
lähtee klo 9.30 seurakuntatalon edestä. Ilmoittautumi-
set Tyrnävän bussikuljetukseen Salme Kinnuselle 17.8. al-
kaen joko puhelimitse 044 7372 631 tai sähköpostiin sal-
me.kinnunen@evl.fi. Ilmoittautumisaikaa on 27.8. asti.

Kerhonohjaajien ilmoittau-
tuminen ja info koulutuk-
sesta la 15.8. klo 11 Tyrnävän 
srk-talon kerhohuoneessa.
Hartaus ke 19.8. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Musiikki- ja hautausmaailta 
pe 28.8. klo 18 Temmeksen 
kirkossa. Luetaan vuoden ai-
kana Temmeksen hautaus-
maalle haudattujen nimet.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

Kolikonkorjuuilta pe 14.8. 
klo 18.30 ry:llä. Su 16.8. klo 
14.30 hartaus Villa Tyrnissä ja 
klo 16 seurat ry:llä. Seurat su 
23.8. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Paavo Aholan muistoseurat 
pe 14.8. klo 19 Aholantie 24. 
Seurat su 16.8. ja 23.8. klo 16 
ry:llä. Sisarilta ma 24.8. klo 
18 Kesäkodilla, Kylmäläntie 
55.

pikoululaisille (v. 2001 synty-
neet) ja heidän vanhemmil-
leen. Ilmoittautuminen rippi-
kouluihin alkaa. Myös muual-
le rippikouluun menevät mu-
kaan!
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Lauluilta ti 25.8. 
klo 19.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Kesäseurat 15.–16.8.: la 15.8. 

klo 18 alustus ry:llä, su 16.8. 
klo 12 ruokailu ja klo 13 seu-
rat ry:llä. Klo 18 messu Mu-
hoksen kirkossa, saarna Niilo 
Rauhala. Su 23.8. klo 12 yh-
teinen pyhäkoulu ry:llä. Klo 
14 seurat terveyskeskuksessa 
ja klo 17 seurat ry:llä. Ti 25.8. 
klo 13 lauluseurakerho.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 23.8. klo 17 seurat 
Muhoksen ry:llä.

 

 
Läheisensä menettäneiden 

ilta 
to 17.9. klo 18 

Limingan seurakuntatalolla,  
Pappilantie 6 

  
 
Rovasti Markku Niku puhuu aiheesta  
"Suru, jonka sain".  
 
Illan aikana musiikkia ja iltapala.  
 
Ilmoittautuminen Hanna Kaisto-
Vanhamäelle (040 5470784) 9.9. mennessä 
 
 
 
Järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö 

Läheisensä menettäneiden ilta
torstaina 17.9. klo 18

Limingan seurakuntatalolla, 
Pappilantie 6.

Rovasti Markku Niku puhuu aihees-
ta "Suru, jonka sain." Musiikkia ja 
iltapala. Ilmoittautuminen Hanna 
Kaisto-Vanhamäelle (040 5470784) 

9.9. mennessä.



24 Rauhan Tervehdys  |  Nro 25  |  12.–26.8.2015

Tavara päivässä, 
nähdään taivaassa

Myy kaikki mitä sinulla on, ja jaa rahat köyhille, 
niin sinulla on aarre taivaissa. Kaikki tunnista-
vat raamatunjakeen, vertauskuvan siitä, miten 
rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakun-

taan. Täysin tavaratta olisi kuitenkin hankalahkoa elää, 
ainakin kylmässä ja individualistisessa Suomessa.

Raamatullista tai ei, tavaran paljous ahdistaa nykyään 
monia, etenkin nuorempia sukupolvia. Uusien tavaroi-
den valmistaminen kuluttaa ehtyviä luonnonvaroja eli 
on epäeettistä. Toisinaan se lähes orjuuttaa ihmisiä kehi-
tysmaissa eli on moraalitonta. Os-
taminen on usein turhaa, sillä mel-
kein kaikilla on tarpeeksi ja enem-
män. Syntyy häpeäntunnetta.

Turhasta tavarasta on päästävä 
eroon. Tavara päivässä eli 365 on 
jo kaikille tuttu käsite. Toinen me-
todi kehottaa luopumaan ensim-
mäisenä päivänä yhdestä tavarasta, 
toisena kahdesta ja niin edelleen, 
kunnes kuukauden kuluttua pois 
annetun tavaran saldo on 465. 

Eräässä blogissa kirjoittaja päätti raivata kodistaan kai-
ken tarpeettoman, esimerkiksi ylimääräiset haarukkansa 
ja veitsensä sen jälkeen kun oli koettanut, miten vähällä 
ruokailuvälineparilla arki rullaa. 

Aloitin minäkin vuoden alussa kolmekuusviitosen, 
mutta minulle on käymässä kuin karkuun lähteneelle rik-
kaalle miehelle, tavoite jää saavuttamatta. 

Todellisuudessa kertomus rikkaasta miehestä halun-
nee opettaa, että maanpäällisiin asioihin ei olisi sopivaa 
liiaksi kiintyä ja että kiintymyksen kohteen pitäisi olla jo-
takin aivan muuta. 

Mutta voi, on minulla yksi rakas esine, josta en koskaan 
haluaisi luopua. Lapsuuden kotoa mukaan saatu 
keramiikkalaatan palanen, johon äitini tä-
ti on hahmotellut ääriviivat Mariasta 
Jeesus-lapsi sylissään. 

Saisikohan sen pelastettua tuli-
paloilta ja tulvilta ja lopulta mu-
kaansa krematorioon? Ja entäs 
sitten se isänäidiltä peritty kah-
vikalusto, tusinankokoinen…  

MARJO KUMPULAINEN
siivous- ja kirpputoriaktiivi, 
kotoutumiskouluttaja Oulusta
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Palstalla ihmetellään 
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Palautetta

Tuomiorovasti Matti Pik-
karaisen viime numeros-
sa kolumni kaikkien oi-
keudesta kansalaisaloit-
teisiin sai yllä olevan kir-
joituksen lisäksi myös pal-
jon positiivista palautetta.

•  Kiitokset Matti Pikkarai-
selle selkeästä ja tasapuoli-
sesta kirjoituksesta! Enem-
män vastaavia kannanotto-
ja kirkkomme johtotasolta!

Seppo Väisänen
Mikkeli

• Onko tosiaan totta, että 
Oulun seurakuntayhtymä 
maksaa 26 336 euroa kirk-
koherralle alaisen työpaik-
kakiusaamisesta? Olen it-
se työpaikkakiusattu ja ju-
tun luettuani meinasin he-
ti erota kirkosta.
    Kirkon tulee olla heikom-
man, ei varakkaan työpaik-
kakiusaajan, puolella.

Työpaikkakiusattu

Oulun seurakuntayhty-
män vastaus vieressä.     =>

Raamatullista 
tai ei, tavaran 
paljous 
ahdistaa 
nykyään 
monia.

tia ontuvana keppihevosena vä-
hemmistöjen syrjimisen puo-
lusteluun, kysymys on kritiikis-
tä, ei pyrkimyksestä kaventaa 
tuomiorovastin perustuslailli-
sia oikeuksia.

Lisäksi lienee tärkeää muis-
tuttaa, että tasa-arvoinen avio-
liittolaki ei pakota kirkkoa vih-
kimään samaa sukupuolta ole-
via pareja. Kirkko saa yhä vali-
ta, ketä vihkii ja ketä ei. 

Sitäkään oikeutta kukaan ei 
ole viemässä pois. 

Toivottavasti seksuaalivä-
hemmistöjen viimeinkin saavu-
tettuja yhdenvertaisia oikeuksia 
ei myöskään viedä pois.

JANNE HAKKARAINEN
Oulun kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Tuomiorovasti Matti Pik-
karainen maalailee ko-
lumnissaan (Rauhan Ter-

vehdys 29.7.) uhkakuvia yh-
teiskunnan luisumisesta tota-
litaristiseen suuntaan, jos pe-
rinteisen avioliittokäsityksen 
omaavien sananvapautta pyri-
tään rajoittamaan.

Kyseessä on ikivanha argu-
mentti: keksitään uhkakuva, 
jota ei ole olemassa ja jota vas-
taan sitten hyökätään.

Kukaan ei nimittäin ole eh-
dottanut, että eduskunnan pi-
täisi muuttaa perustuslakia si-
ten, että perinteisen avioliitto-
käsityksen omaavien sananva-
pautta kavennettaisiin.

Sen sijaan yksilön täytyy ol-
la valmis vastaanottamaan kri-
tiikkiä, jos päättää kertoa mie-

lipiteensä julkisesti. Välillä 
omien ajatusten saama kritiik-
ki aiheuttaa mielipahaa, mutta 
mielipahan aiheuttaminen ei 
missään nimessä ole sananva-
pauden rajoittamista.

Kun minä sanon, että tuo-
miorovasti käyttää kolumnis-
saan sananvapausargument-

Vapauksista ja oikeuksista

Tuomiorovasti 
käyttää kolumnissaan 
sananvapaus-
argumenttia ontuvana 
keppihevosena 
vähemmistöjen 
syrjimisen 
puolusteluun.

Seurakunnat työnantajana 
ovat korvausvastuussa

Oulujoen kirkkoherrana 
toiminut Jouni  Riipinen 
ja lapsityönohjaaja mää-

rättiin helmikuussa 2015 sak-
koihin työntekijän epäasialli-
sesta kohtelusta. 

Oulun käräjäoikeuden anta-
mat tuomiot tulivat työturval-
lisuusrikoksesta, työsyrjinnästä 
ja vammantuottamuksesta. Ou-
lun seurakuntayhtymä ei ole ol-
lut asianosaisena kyseisessä ri-
kosprosessissa. Lapsityönohjaa-
jan osalta prosessi on kesken.

Oulun yhteinen kirkkoneu-
vosto on päättänyt maksaa Jou-
ni Riipisen oikeudenkäyntiku-
luja ja vahingonkorvauskulu-
ja yhteensä 26 336 euron edestä. 

Riipiselle tuomittujen 3 500 
euron sakkojen maksamiseen 
seurakuntayhtymä ei osallistu. 

Vahingonkorvauslain mu-
kaan työnantajalla, myös jul-
kisyhteisöllä, on isännänvastuu 
ja se maksaa ensisijaisesti kor-
vaukset, jotka perustuvat työn-
tekijän tai viranhaltijan tuotta-
mukselliseen toimintaan. 

Tuottamuksellinen toiminta 
tarkoittaa, että kaikkea huolel-

lisuutta ja varovaisuutta ei ole 
noudatettu, mutta kyse ei kui-
tenkaan ole tahallisesta laimin-
lyönnistä. 

Työnantaja näin ollen kan-
taa riskin siitä, että työyhtei-
sössä saatetaan epäonnistua tai 
toimia huolimattomasti, vaikka 
organisaatiossa on pyritty mini-
moimaan työyhteisön toimin-
taan välittömästi liittyvät riskit. 

Työntekijä usein ei itse pys-
ty vaikuttamaan työyhteisös-
sä oleviin riskeihin, joten vas-
tuun hänen työhönsä liittyvistä 
toimista voi perustellusti siirtää 
työnantajalle. 

Oulun yhteisen kirkkoneu-
voston yksimielinen päätös pe-
rustuu kokonaisharkintaan ol-
len yksittäistapaus. Päätöksellä 
ei missään nimessä oteta kan-
taa tämän asian jatkokäsittely-
kuluihin, tai mahdollisiin va-
hingonkorvausvastuisiin tule-
vaisuudessa. 

ILPO KÄHKÖNEN
yhtymäjohtaja

SAARA POKELA
lakimies

Oulun seurakuntayhtymä


