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Muhoksen kirkon esittelijä Essi Lotvonen on päässyt kesän ajan ihailemaan 
kirkkomaalari Emanuel Granbergin kädenjälkeä lähietäisyydeltä. 

Granberg on esillä, kun seurakunta viettää elokuussa 250-vuotisjuhliaan.  » 12–13

Leirimummo tilittää kokemuksiaan  » 24

Tavallisten ihmisten 
rooli on keskeinen 
uskontojen välisessä 
rauhassa                   » 4–5

Arvo Yrjölän 
voi tavata 
ostarilla
» 5                     
                                                                         

Kirje uudesta 
seurakunnasta  
voi tuoksua  
kahvilta                   » 2–3                                            

Rauhan Tervehdyksen
seuraava numero  

ilmestyy  18.8.

Henna Halme 
luottaa juhla-
asussaan 
perinteeseen     » 7

Iisak tapasi Inkan ja 
muut Missionuoret 
Etiopiassa                                     

                                                                      » 8–9
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Toivon 
tekijöille
on tarvetta

Voi ei. 
Sille on täytynyt 
tapahtua jottain.  
Ihan varmasti.

Huolimieli
Kolumni

Muslimivaikuttaja Atik Ali: 
Uskontoja ei saa ajaa marginaaliin

Keskustelu 
on Euroopan 

viimeinen keino

Meillä on Suomessa us-
kontoja, mutta niitä ei 
saa näyttää. Mihin täl-
lainen lopulta johtaa? 

Atik Ali kysyy.
Ali viittaa Euroopan ja Suo-

men maallistumiseen. Se pakot-
taa uskonnot erilleen muusta yh-
teiskunnasta ja eristää näin myös 
uskovia. 

Sulkemista yhteiskunnan ul-
kopuolelle seuraa Alin mukaan 
luonnollisena kehityksenä radi-
kalisoituminen. Se ei lupaa hy-
vää terrorin ja maahanmuuton 
uhkaamalle vanhalle mantereelle.

Ali on tataari, muslimi ja  
Uskot-foorumin puheenjohtaja. 
Hänen sukunsa on tullut Venä-
jältä Suomeen ja sopeutunut mui-
den tataarien lailla hyvin. 

Alin johtamassa foorumis-

Seuraa tunnustus, vaik-
ka nolottaa ja hävettää. 
Ihan älyttömästi. Teen 
sen silti.

Olen aivan raivona. Olen 
soittanut 15 kertaa. Soitan 10 
kymmenen kertaa vielä. Var-
muuden vuoksi laitan teksta-
reita joka välissä. Lisäksi olen 
lähettänyt viestin Messengerin 
kautta. WhatsAppin kautta-
kin kokeilisin, jos sillä ois edes 
älypuhelin. Senkin paskiainen. 
Miks se ei vastaa. Kuljen ikku-
nasta toiseen.

Suututtaa todella. Jos nyt vas-
taisi, niin antaisin kuulla kun-

niansa. Puoli tuntia myöhässä. 
Ois edes ilmoittanut. Tekee mie-
li heittää puhelinkin seinään.

Voi ei. Sille on täytynyt ta-
pahtua jottain. Ihan varmasti. 
Auto-onnettomuus. Sairaskoh-
taus. Hirvikolari. 

Oishan se ihan kamalaa, jos 
se ois tosiaankin kuollut. Kuka 
sen mulle ilmoittais. Mieleeni 
tulee kaikenlaisia epämääräisiä 
kysymyksiä. Sitäkin mietin, et-
tä miten mää sitten ilmoittaisin 
muille, että se on nyt kuollut. 
Kelle soittaisin ekana.

Hautajaiset. Millaiset ne pi-
täsi olla. Kuka sen hautaisi. Mil-

laisen arkun laittaisin. Ite tehty 
ois hieno. Millaista musiikkia 
soitettaisiin. Joo, ei vois pittää 
hiljaisia hautajaisia. Itkettää.

Ajovalot loistaa tiellä. Tuttu 
auto saapuu pihaan. Rakkaani 
tulee iloisena sisään ja sanoo, 
että kännykästä loppui akku, ja 
lautta oli myöhässä. Kysyy sit-
ten, että mitä sinä olet täällä 

puuhaillut. 
Noo, pikkasen ehdin jo kai-

pailla… Nielen suuttumukseni 
ja huoleni silmänräpäyksessä. 
En voi sanoa, että just mietin, 
että mitä sun hautajaissa laulet-
taisiin ja että tarjoiluihin en täl-
lä kertaa ehtinyt. Ei sellaista voi 
sanoa ääneen, koska se kuulos-
taa niin hullulta. 

Ja kuitenkin olen ehtinyt 
aloittaa rakkaitteni hautajais-
suunnittelut monta kertaa – 
lasteni ja puolisoni. Sille ei vaan 
voi mitään. Joskus se huoli val-
taa mielen, vaikka järki sanoisi 
ihan muuta. 

Pe k ka H e l i n

sa ovat edustettuina juutalaiset, 
muslimit ja kristityt. Sen tarkoi-
tuksena on käydä uskontodialo-
gia eli keskustelua maassamme.

Foorumi käy maallistumista 
vastaan. Alin mukaan uskontoja 
yritetään sulkea inhimillisen toi-
minnan ulkopuolelle. Tämä nä-
kyy esimerkiksi uskonnon ope-
tuksessa, jota halutaan Suomes-
sa vähentää.

– Tällöin nuoriso tietäisi entis-
tä vähemmän toisten ryhmien us-
konnoista. Mitä vähemmän toi-
sesta tietää, sen otollisempi maa-
perä syntyy vastakkainasettelulle, 
Ali napauttaa.

Alin mukaan uskontojen vä-
lisen jännityksen lievittämiseksi 
on käytetty kaikki keinot. Jäljellä 
on enää viimeinen: uskontodialo-
gi, jota pitää käydä joskus uskon-

non sisäisestikin. Esimerkiksi is-
laminuskoiset shiiat ja sunnit pi-
tävät keskusteluyhteyttä Suomes-
sa yllä.

Luterilaiset, katoliset, orto-
doksiset, muslimit ja juutalaiset 
ovat käyneet maassamme joh-
totasolla keskusteluja syyskuun 
2001 iskujen jälkeen. Uskot-foo-
rumi perustettiin vuonna 2011.

Tavalliset kansalaiset 
avainasemassa
SDP:n europarlamentaarikko 
Liisa Jaakonsaaren mukaan kir-
koilla on suuri tehtävä rakentaa 
rauhaa Euroopassa.

Jaakonsaari tähdentää, että 
kirkot vaikuttavat tavallisten ih-
misten parissa luomalla edelly-
tyksiä suvaitsevaisuudelle ja em-
patialle.

Yhteisön tulee 
osoittaa nuorille, 
että uskonto ja 
jihadismi on eri asia.

Liisa Jaakonsaari 

Muslimien sanouduttava  
irti pyhästä sodasta
Jaakonsaaren mukaan islamilai-
sen yhteisön tulee jyrkästi sanou-
tua irti jihadismista. Sana Jihad 
tarkoittaa pyhää sotaa.  

– Yhteisön tulee osoittaa nuo-
rille, että uskonto ja jihadismi on 
eri asia. Jos näin tehdään, islamia 
ei yhdistetä kaikkeen pahaan, mi-
tä maailmassa tapahtuu.

Jaakonsaaren mukaan ny-
kyisessä kuohuvassa Euroopas-
sa eheyttävää olisi Saksan liitto-
kanslerin Angela Merkelin osoit-
tama johtamistyyli.

Merkel ei ole muuttanut salli-
vaa maahanmuuttopolitiikkaan-
sa, vaikka siihen kohdistuvat an-
karat paineet.

toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Voi, millainen heinäkuu! Jos joskus keskikesä 

on ollut hiljaista uutisaikaa, sellaista ajan-

jaksoa ei tänä kesänä ole ollut.

Heinäkuun alussa mediat kertoivat muun muas-

sa Irakin autopommi-iskuista. Uutinen hätkäytti eri-

tyisesti tällä kertaa siksi, että loppukeväästä Maa-

hanmuuttovirasto oli tiedottanut turvallisuustilan-

teen parantuneen Irakissa. Suomalaisviranomaisten 

mukaan maahan voidaan palauttaa Suomesta tur-

vapaikkaa hakeneita irakilaisia.

Heinäkuuhun mahtui myös uutinen poliisisurmis-

ta Yhdysvalloissa ja vallankaappausyritys Libyassa. 

Koska lähelle tulevat uutiset koskettavat aina 

enemmän, verilöyly Ranskan Nizzan rantabulevar-

dilla ja ammuskelu müncheniläisessä ostoskeskuk-

sessa saivat meidät tyrmistyneiksi. 

Nizzan tragedian jälkeisenä aamuna YLE 

Radio1:ssä lähetettävässä har-

taudessa surtiin tapahtunut-

ta, mutta hartauspuheessa ei 

jääty lohduttomiin näkymiin. 

Pastori Petri Merenlahti oli 

valinnut aamun lauluksi vir-

ren 600, Hyvyyden voimaan 

ihmeelliseen suojaan.

Suositun virren viesti myö-

täili samaa sanomaa, jota 

ranskalaiset toistivat verisen kadun äärellä: pahuu-

delle ei tule antaa viimeistä sanaa. Ihmisiä kutsu-

taan nyt aivan erityisesti puhumaan ja toimimaan 

hyvyyden kasvamiseksi ympärillämme.

Huonot uutiset painavat katsettamme alas. Kun 

epätoivo tulee oikein lähelle, katseemme kääntyy 

sisäänpäin. Näin saakin tapahtua.

Taakse jäänyt heinäkuu kutsuu kuitenkin myös 

katsomaan ympärillemme. Puhe pahan voittamises-

ta jää turhanpäiväiseksi, jos sanat ovat tekoja vailla. 

Toivo paremmasta syntyy siitä, että katsomme toi-

siamme ja uskallamme tarttua ojennettuun käteen. 

Tämä vaatii itsensä altistamista toiselle ihmiselle.

Raamatussa todetaan, että toivo ei saata ketään 

häpeään. Herännäisyyden parissa on tavattu sanoa, 

että toivo on olemukseltaan sitkeää ja kestävää: 

vaikka sitä ei olisikaan, silti toivotaan.

RIITTA HIRVONEN
vt. päätoimittaja

Raamatussa 
todetaan, 
että toivo ei 
saata ketään 
häpeään. 

Hän peräänkuuluttaa ennen 
kaikkea tavallisten ihmisten roo-
lia. Heidän rakentava suhtautu-
misensa erilaisiin uskontoihin 
on elintärkeää. Esimerkiksi suo-
malaisten tulee tuntea oma us-
kontonsa, jotta keskustelua yli-
päätänsä voidaan käydä.

Oululaisen europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren mukaan Eurooppa tarvitsee Saksan liittokansleri Angela Merkelin kaltaista johtamistyyliä.

ANNE-MARIA HAAPALA
Oamkin viestintäjohtaja ja 

Hailuodon ruustinna

Usko selviytymiseen on ollut 
Merkelin johtotähti. Tällainen 
poliittinen johtajuus on Euroo-
passa ollut valitettavan vähäistä.

Maahanmuutto voi Jaakon-
saaren mukaan olla vaarallista, 
jos ihmisten väliset suhteet kiris-
tyvät. Tällöin jotkut voivat käyt-
tää tilannetta poliittisesti hyväk-
seen.

– Jos elintaso ei nouse vaan jo-
pa laskee, saattaa käydä niin, että 
ryhdytään etsimään syyllisiä. En-
nen toista maailmansotaa syylli-
siksi leimattiin juutalaiset.

Nyt halutaan selvästi leimata 
maahanmuuttajat.

Jaakonsaari kuitenkin huo-
mauttaa, että Eurooppa ei voi ot-
taa turvapaikanhakijoita loputto-

masti vastaan. Euroopankin re-
sursseilla on rajansa.

Uskontodialogista 
koordinoidumpaa
Tuiran seurakunnan kappalainen 
Stiven Naatus saa syyskuun alus-
sa vastuulleen Kirkon Ulkomaa-
navun projektin, jossa Suomeen 
luodaan verkosto eri uskontoja 
edustavien ihmisten kesken.

Shoulder to Shoulder -projek-
tiksi nimetyn hankkeen tavoite 
on edistää uskonnollisten yhtei-
söjen yhteistyötä, uskontojen vä-
listä ymmärrystä ja uskontodia-
logia Suomessa.

Naatuksen mukaan yksittäiset 
ihmiset ja yhteisöt ovat Suomessa 
käyneet dialogia ennenkin.

– Nyt yritetään koordinoida 
ruohonjuuritason toimintaa Suo-
messa ja luoda verkosto.

– Verkoston avulla tuntisim-
me toisemme ja tietäisimme ke-
nelle soittaa sekä reagoisimme 
mahdollisimman nopeasti, jos 
jotakin tapahtuu. Voisimme an-
taa lausuntoja yhdessä ja raken-
taa yhteyttä. Meidän tulee tulla 
tutuiksi toinen toisillemme. 

Naatuksen mukaan osapuolet 
voisivat tutustua toisiinsa vaikka-
pa yhteisillä ruokailuilla.

– Toiminta olisi arjen tasolla. 
Naatuksen mukaan verkostos-

sa toimisi kaikenlaisia ihmisiä ei-
kä vain johtajia.

PEKKA HELIN
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Mies kävelee ostoskes-
kus Zeppelinin käy-
tävää hymyillen vas-
taantulijalle. 

– Kun olen ollut yhdeksän 
vuotta töissä Kempeleen seura-
kunnassa, niin alkaa jo olla näitä 
tuttuja, diakoniatyöntekijä Arvo 
Yrjölä kommentoi.

Yrjölällä on perjantaina en-
simmäinen vuoro seurakunnan 
jokaviikkoisessa päivystyksessä. 
Hän on käynyt jututtamassa tut-
tua yrittäjää. 

– Käyn siellä juttusilla aina, 
kun olen täällä käymässä.

Väkeä on ostoskeskuksen käy-
tävillä vielä vähän, mutta Yrjö-
lä tietää, että lounastuntiaikaan 
meno vilkastuu. Monesta ravin-
tolasta tulviikin jo herkullisia 
tuoksuja.

Zeppelin on Yrjölälle tuttu 

paikka. Vihreässä diakonin pai-
dassa hän on käynyt näyttäyty-
mässä ostoskeskuksessa silloin 
tällöin jo ennen kuin seurakunta 
aloitti vakituiset päivystykset tä-
män vuoden alussa. 

– Joskus joku on tästä vihreäs-
tä paidasta kysynytkin ja ihme-

tellyt, onko se jonkinlainen pa-
pinpaita vai mikä. 

Kempeleläisten 
yhteinen olohuone
Jalkautuminen ihmisten keskel-
le on Yrjölän mielestä tarpeellista 
ihan tavallisenakin arkena. Zep-

pelin on eräänlainen kempele-
läisten olohuone ja siksipä sin-
ne on myös seurakunnan men-
tävä.

Vaikka kukaan ei uskaltau-
tuisikaan juttusille, Yrjölä us-
koo jo sen antavan turvaa, että 
ihmiset tunnistavat hengellisen 
työn tekijöiden olevan paikalla. 

Aina kun paikkakunnal-
la on tapahtunut jotain traa-

gista, seurakunnan työntekijät 
ovat olleet paikalla ostoskes-
kuksessa. 

Zeppelinistä löytyy myös 
kappeli, jonka hyödyntämi-
seen on Yrjölän mukaan suun-
nitteilla esimerkiksi Mummon 
kammari -tyylistä toimintaa. 

Kaikkialla seurakuntien yh-
teistyö ostoskeskusten kanssa 
ei suju niin hyvin kuin Kem-
peleessä.

– Täytyy lähettää kiitok-
sia Zeppelinin johdolle, Yrjölä  
toteaa.

ELSI SALOVAARA

Kempeleen seurakunnan työn-
tekijät ovat Zeppelinissä 12.8. 

alkaen perjantaisin kello 10–18. 
Päivystys on ollut kesätauolla 

toukokuun lopusta alkaen.

Ihmisiä

Kaksi viikkoa kahvinkeittoa

Elsi Salo
vaara

Saana Kivelä ja Anna Suomela ovat viihtyneet kahvilanpitäjinä. 

Posti tuo 
seurakunnan 

terveiset
Utajärvellä seurakuntaan 
muuttajat saavat kahvia, 

Hailuodossa ryhdytään 
kyläilemään leipien kera

Ensivaikutelma on tärkeä. 
Niin on myös ensi koske-
tus seurakuntaan. 

Viime vuosina luterilai-
sissa seurakunnissa on otettu ta-
vaksi lähettää uusille seurakunta-
laisille tervetulokirje. Yleensä se 
on kirkkoherran allekirjoittama 
kutsu tulla mukaan seurakunnan 
toimintaan. 

Yhdellä arkilla tai pienessä 
esitteessä kerrotaan toiminnoista 
ja palveluista. Pienemmissä seu-
rakunnissa paperille voivat mah-
tua kaikkien työntekijöiden yhte-
ystiedotkin. 

Aiemmin esimerkiksi Kem-
peleen seurakunnassa saatettiin 
katsoa muuttaneen perheen las-
ten iät ja kirjeeseen laitettiin esit-
teitä, jotka voisivat kiinnostaa 
juuri sen ikäisiä. Enää tällaiseen 
palveluun ei ole resursseja, vaan 
kaikille lähtee sama kirje.

Utajärvellä ollaan  
Reilun kaupan asialla
Kaikki eivät tyydy pelkkään pa-
periseen tervehdykseen. Utajär-
ven seurakunta laittaa kuoreen 

Kuka oli Emanuel Granberg?Gallup

Kysyimme muhoslaisilta, tunnistavatko he nimeä 
Emanuel Granberg. Osaaminen oli ilahduttavaa, sillä kaikki
kolme vastaajaa osasivat yhdistää nimen Muhoksen kirkkoon.

TEKSTIT JA KUVAT:
 ELSI SALOVAARA

Granberg... Tuttu nimi se kyllä 
on. Taitaa olla Muhoksen kirkon 
suunnittelija tai rakentaja? Kirk-
koon hän ainakin heti yhdistyy 
mielessä. Pitäisihän tuo kyllä tie-
tää, kun laulan kirkkokuorossa ja 
aika usein esiinnymme kirkossa.

Pirjo Ristiniemi

Hän oli nimekäs taidemaala-
ri jonka kädenjälkeä löytyy Mu-
hoksen kirkosta ja sakastista eri-
tyisesti. Tiedän, että ne ovat uljaat,  
vaikken sakastin maalauksia ole 
nähnytkään. Granberg on ollut 
paljon esillä parin vuoden aikana. 

Esko Eho

Hän on Muhoksen kirkon alttari-
maalauksen tehnyt kirkkomaala-
ri. Olen seurakunnan luottamus-
henkilö ja olemme puhuneet hä-
nestä paljon näin juhlavuon-
na, samoin kuin Lönnrotista ja  
Topeliuksesta. 

Tuomo Suikkanen

Muut mediat

EHKÄ VOISIN TÄNÄÄN muistaa 
rukouksissa niitä naisia ja miehiä, 
jotka tekevät työtään Suomen pelloilla, 
navetoissa, sikaloissa ja kanaloissa. 
Työtä, joka vaatii paljon tietoa ja taitoa, 
sitoutumista ja sitkeyttä. Heitä, jotka 
tekevät oman osansa sen eteen, että meillä 
olisi huomennakin ruokaa. Ehkä voisin 
jonkun heistä tavatessani lausua kiitokseni 
myös ääneen.

Kypsää satoa notkuvien vadelma-
pensaiden, lainehtivien viljapeltojen ja 
tuoreiden vihannesten äärellä nousee 
mieleen syvä kiitollisuus kaikesta hyvästä 
ja kauniista.

Vapaa toimittaja Liisa Ahokas  
Sanansaattaja-lehdessä 28.7.2016

Haukiputaan seurakuntakeskuksen vieressä Kirkkotiel-
lä on punainen puutalo Wirkkula, joka huokuu van-
han ajan maalaisromantiikkaa. Sinne avattiin juhan-

nuksen jälkeen lähetystyön kesäkahvila, jota ovat pyörittä-
neet kesäsetelinuoret. Kahden viikon pestin kahvilanpitäji-
nä tekivät myös Saana Kivelä ja Anna Suomela. 

– Tulemme tänne aina kymmeneksi ja leivomme aamulla 
päivän tarjottavat, he kertovat. 

Vinkkejä hyvin kaupaksi menevistä tuotteista he ovat ky-
selleet aiemmin kahvilassa työskennelleiltä. Haastattelupäi-
vänä pöydästä löytyy pullaa, mokkapaloja ja mustikkapii-
rakkaa vaniljakastikkeen kera. Erikoisia reseptejä he eivät 
ole kokeilleet.

– Pulla menee aina hyvin kaupaksi, he tietävät. 
Molemmat tykkäävät leipomisesta, mutta 17-vuotias Ki-

velä ja 16-vuotias Suomela eivät haaveile siitä ammattia.  An-
nalle kesätyö on ensimmäinen, Saanalla on kokemusta puu-
tarhalta ja isosena olemisesta.

Säät ovat suosineet heitä, sillä koko pestin ajan on ollut 
aurinkoista. Tytöt ovat saaneet omat vanhemmat visiitille 
kahvilaan, ja kavereita on piipahdellut tuvassa. Kesäkahvi-
lassa käy heidän mukaansa kaikenikäistä väkeä lapsiperheis-
tä ja mummoihin ja pappoihin. 

Koska maksu onnistuu vain käteisellä, asiakkaita on jou-
duttu myös käännyttämään pankkiautomaatille. Tytöistä 
erityisen hienoa on se, että tuotto menee ihmisten auttami-
seen lähetystyön kautta.

– Se on tosi kiva asia. 

ELSI SALOVAARA
Wirkkulan kesäkahvila on avoinna 

perjantaihin 5.8. saakka kello 12–15.

Seurakunta on ostarilla  joka perjantai
Oulun seurakuntiin muuttavat saavat kutsukirjeen, joka sisältää kuvallisen tervehdyksen kirkkoherroilta.

Kirjeistä on 
tullut myönteistä 
palautetta ja 
kahvikin on 
kuulemma 
maistunut. 

Heikki Nissinen

Pe k ka H e l i n

E l s i  S a l ovaa ra

Zeppelin on 
eräänlainen 
kempeleläisten 
olohuone ja siksipä 
sinne on myös 
seurakunnan 
mentävä.

Diakoniatyöntekijä Arvo Yrjölä tapaa mielellään ihmisiä ostoskeskuksessa.

mukaan pienen paketin Reilun 
kaupan kahvia.

– Utajärven seurakunnalla on 
ympäristödiplomi ja olemme ol-
leet reilun kaupan seurakunta 
jo yli kymmenen vuotta, kertoo 
kirkkoherra Heikki Nissinen. 

Nämä arvot näkyvät myös seu-
rakuntaan muuttaville lähetettä-
vissä kirjeissä. 

Nissisen mukaan pienessä seu-
rakunnassa uudet kasvot huoma-
taan pian kerhoissa ja tapahtu-
missa. Silloin on helppoa mennä 
juttusille. 

– Kirjeistä on tullut myönteis-
tä palautetta ja kahvikin on kuu-
lemma maistunut. 

Utajärven kunnankin kanssa 
on mietitty yhteistyötä. 

– Enemmänhän me ollaan 
täällä menettämispuolella, Nissi-
nen harmittelee.

Seurakuntaan muuttajat eivät 
ole ainoita, joita Utajärvellä muis-
tetaan. Jokainen uusi ylioppilas 
saa seurakunnalta Reilun kaupan 
pyyhkeen. 

Nuoret muuttavat usein muu-
alle opiskelujen perässä, mutta 
kuntaan on tullut kevään ja ke-
sän aikana 31 kongolaisen kiin-
tiöpakolaisen ryhmä. 

– Heidän tulonsa näkyy  
varmasti seurakunnassakin syk-
syllä, Nissinen uskoo.

Oulussa tavoitteena  
on henkilökohtaisuus
Ouluun muuttajat tai kaupun-
gin sisällä seurakunnasta toiseen 
muuton myötä vaihtavat henkilöt 
saavat kirjeen, jossa on oman seu-
rakunnan kirkkoherran kuvalli-
nen tervehdys. 

Kuvat eivät ole perinteisiä 
edustuskuvia, vaan seurakunnan 
paimenet nähdään persoonalli-
sesti esimerkiksi kutimet käsissä 
tai pyörän satulassa. 

Kirjeessä tuodaan esiin mah-
dollisuus kodin siunaamiseen ja 
vinkataan tapahtumatietoja löy-
tyvän kattavasti Rauhan Terveh-
dyksestä sekä verkkosivuilta. 

Ilta uusille  
seurakuntalaisille
Esimerkiksi Limingassa ja Tyrnä-
vällä tulijoille on järjestetty aiem-
pina vuosina omia tapahtumia. 
Ne eivät kuitenkaan houkutta-
neet juurikaan väkeä, ja niistä on 
sittemmin luovuttu.

Haukiputaalla pidettiin vuo-
den alussa loppiaisena seurakun-
taan tulleiden ilta, johon kutsut-

tiin kirjeellä. Tarjolla oli aasia-
laista ruokaakin.

– Ensi talvenakin on tarkoi-
tus järjestää vastaava tapahtuma, 
mutta ajankohta voi olla toinen. 
Joulunpyhät voivat olla hankala 
aika varsinkin perheille, kertoo 
kirkkoherra Jaakko Tuisku.

 
Hailuodossa  
aloitetaan leipävierailut
Useassa Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakunnassa on vuosien 
varrella tehty tempauksia, jois-
sa seurakuntaan muuttaneita on 
käyty tervehtimässä lahjojen kera.

Kirkkoherra Timo Juntunen 
kertoo, että Hailuodossa ollaan 
virittelemässä uutta tapaa tältä 
pohjalta. Se koskee kaikkia saar-
relle muuttajia, myös kirkkoon 
kuulumattomia. 

– Hailuotoon muuttaneelle 
annetaan saaristolaisleipä ja suo-
laa tervetulotoivotuksen kera. 
Luotolainen leipuri toimii seu-
rakunnan yhteistyökumppanina, 
Juntunen mainostaa.

ELSI SALOVAARA

Millaisen tervehdyksen 
sinä haluaisit? 
Kirjoita ja anna palautetta:
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

www.rauhantervehdys.fi

M
ir ja  K

a r ja la in
en
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Fiinisti 
kansallispuvussa
Pitkä hame heilahtaa, kun 

Henna Halme asettuu pi-
hamaalle kuvattavaksi, 
vielä päähinettä paikoil-

leen asetellen. Yllä on itse om-
meltu kansallispuku. 

– Perinnejutut ovat kiinnos-
taneet lapsesta saakka. Esimer-
kiksi nyt kesäkuussa opettelin 
juustokeiton valmistuksen ano-
pin kanssa, liminkalainen Hal-
me kertoo.

Kansallispuvun voi valita esi-
merkiksi sen perusteella, mis-
sä päin ovat suvun juuret. Yhtä 
oikein on valita puku, jonka ul-
konäkö on itselle mieleen. 

– Päädyin Mouhijärven pu-
kuun, koska se on nätti.

Puvussa on villakankainen 
hame, pellavainen paita, pysty-
raitainen pellavaesiliina, niukka 
liivi ja silkkinen päähine, tykki-
myssy. 

Käsin kudotun kankaan Hen-
na osti käsityöläiseltä, muutkin 
kankaat on ostettu. Puvun om-
peli ja koristeli Henna itse. Myös 
tykkimyssy on omatekoinen. 

– Silkin alla olevan kopankin 
tein itse sanomalehdistä ja ruis-
jauhoista.

Tykkimyssy on kirjottu värik-
käästi pienin ketjupistoin. Millin 
mittaisilla ketjupistoilla koristel-
tiin myös paidan hihansuut.

– Pitänee ilmoittautua kan-
salaisopiston kurssille tekemään 
vielä pukuun kuuluva takki eli 
röijy, Henna suunnittelee.

Puvun kanssa voisi halutes-
saan pitää silkkihuivia.

– Huivi on ollut ennen van-
haan kihlasilkki. Huivi voikin ol-
la minkä värinen ja kuvioinen ta-
hansa riippuen siitä, minkälaisen 
huivin mies on reissuiltaan tuo-
nut. Minä vielä odottelen omaa 
huiviani. Olen kyllä asiasta mie-
helleni Juhalle monta kertaa vih-
jannut, Henna hymyilee.

Morsiamena  
perinneasussa
Viimeksi Henna puki ylleen 
Mouhijärven puvun omissa häis-
sään kesäkuussa.

– Piti laittaa netin kansallis-
pukuyhteisöönkin muutamia ku-
via meidän häistä.

Hennalle kansallispuku on ol-
lut luottovaate monissa juhlissa. 
Kansallispuku on juhlissa myös 
hyvä keskustelun avaaja. 

– Aina riittää kyselijöitä: mikä 
puku tuo on, oletko tehnyt itse? 
Ja mielelläänhän minä kerron.

Nykyään on ihan sallittua 
koota kansanperinteestä ammen-
tavia asukokonaisuuksia eli yh-
distellä yksittäinen kansallispu-
vun osa normivaatteiden kanssa, 
esimerkiksi kansallispuvun ha-
me tavallisen t-paidan kanssa. 

– Itsekin olen tehnyt niin. 
Mutta siitä olen tarkka, että kun 
pukeudutaan kansallispukuun 

niin pukeudutaan kunnolla. Esi-
merkiksi päähine pitää valita oi-
kein. Päänauhat kuuluvat vain 
alle rippikouluikäisille tytöille, ei 
enää naisille. 

– Ottakaa, ihmiset, pukun-
ne käyttöön. Perintöpukua voi 
aina täydentää ja muokata, jos 
jokin osa on väärän kokoinen 
tai puuttuu kokonaan, Henna 
Halme kannustaa.

MINNA KOLISTAJA

Eri puolilla Suomea järjeste-
tään elokuun alussa kansallis-
pukujen ”tuuletuksia”. Oulussa 
tilaisuus alkaa lauantaina 6.8. 
kello 12 kokoontumisella  
Pohjois-Pohjanmaan museolla. 

Sinähän painat vähemmän 
kuin minä! 

Katson epäillen vieres-
säni seisovaa minua lyhy-

empää naista, joka väitteensä to-
distaakseen astuu Wilsonin len-
toaseman vaa’alle. 

Valmistaudumme Kenian pää-
kaupungissa Nairobissa MAF:n 
(Mission Aviation Fellowship) 
lennolle kohti Pohjois-Kenian 
Marsabitia. Lennon valmistelui-
hin kuuluu matkustajien punni-
tus, jotta lentokone voidaan tan-
kata ja lastata oikein. 

Matkatoverini, Christian Aid 
-järjestön työntekijä Leah Ony-
ango on lähdössä kahden viikon 
työmatkalle arvioidakseen järjes-
tön projektin vaikuttavuutta. 

– On annettava ihmisten itse 
kertoa, mitä työ on saanut aikaan 
ja missä voidaan vielä parantaa, 
hän sanoo. 

Koska kaikki eivät osaa lukea, 
projektin vaikuttavuutta kuva-
taan piirroksin.

 – Hiekkaan piirretään viiva, 
jolle asetetaan kivi kuvaamaan al-
kutilannetta. Sitten kyläläiset saa-
vat keskustella, missä olemme nyt. 
Siihen kohtaan asetetaan kivi. 

– Lopuksi löydetään paikka 
myös valkoiselle kivelle eli yhdes-
sä asetetulle tavoitteelle, jota koh-
ti lähdetään jatkamaan, kuvailee 
Onyango työtä karjaa paimenta-
van heimon parissa.

ja matka kohti yläilmoja alkaa. 
Allamme leviää Nairobin mil-

joonakaupunki hökkelitalois-
ta muodostuvine slummeineen, 
tornitaloineen ja vehreine puis-
toineen.

Ohitamme Kenian korkeim-
man vuoren Mount Kenyan ja 
ihailemme alla leviävää savannia. 
Koska lentokorkeus on alhainen, 
maisemista pystyy nauttimaan 
koko kahden tunnin lennon ajan. 

Pohjoisempana maisemasta 

Koska lentokorkeus 
on alhainen, 
maisemista pystyy 
nauttimaan koko 
kahden tunnin 
lennon ajan. 

Konkreettista on myös apu, 
jota annetaan. Kylässä toimii esi-
merkiksi ”pöytäpankki”. Kuu-
kauden lopussa joka perhe tuo 
pöytään säästämänsä 100 shillin-
kiä, joka vastaa noin yhtä euroa. 

Vuorotellen kukin perhe saa 
koko potin, jonka avulla he voi-
vat esimerkiksi ostaa lehmän, 
aloittaa yritystoimintaa tai mak-
saa koulumaksuja. 

Lentäjä rukoilee
ennen lähtöä
Istumme kuusipaikkaiseen Cess-
naan. Kanadalainen lentäjä Mel-
vin Peters neuvoo turvavöiden 
käytön, oven avaamisen hätäti-
lanteessa ja  antaa korvatulpat se-
kä muutaman pullon vettä. 

– Toivon mukaan emme joudu 
pahoihin ilmakuoppiin, hän sa-
noo ja osoittaa paperipusseja is-
tuinten takana. 

Ennen lähtöä lentäjä rukoilee 

syrjässä asuvien mahdollisuus 
päästä hädän hetkellä hoitoon. 

Yksi periaatteista on lopettaa 
toiminta silloin, kun maa itse on 
kykenevä hoitamaan vastaavia 
lentoja.  Esimerkiksi Etiopiassa, 
Keniassa ja Tansaniassa toimin-
taa on jo supistettu.  

Suomalaisia työssä on mukana 
tällä hetkellä neljä: lentäjä Jark-
ko Korhonen Tansaniassa, lentä-
jä Fabio Zuglian sekä it-ammat-
tilainen Pete Higham Arnhemin-
maalla Pohjois-Australiassa sekä 
lentomekaanikko Hannu Heino-
nen Keniassa.

– Terveisiä Suomeen: lisää me-
kaanikkoja tarvitaan, Heinonen 
vinkkaa.

SATU GAYA

tulee karumpi. Savannin vehreys 
vaihtuu kiviin ja hiekkaan. 

Lähellä pientä Marsabitin ky-
lää laskeudumme pienelle pus-
kakentälle.  Aivan kiitotien vie-
ressä käyskentelee pari lehmää.  
Konetta tulee ihailemaan pari 
pientä kylän poikaa. 

Mekaanikkoja
tarvitaan lisää
MAF lentää 130 pienkoneella  
30 maassa, joissa ei ole teitä tai 
joissa matkustaminen on turva-
tonta esimerkiksi sodan tai levot-
tomuuksien takia.

Työtä tuetaan lähetysvaroin, 
mutta jokainen matkustaja mak-
saa ainakin pienen maksun, jotta 
lentoja ei alettaisi käyttää väärin. 
Lisäksi lähetysvaroin tuetaan sai-
raslentoja, joilla mahdollistetaan 

Lähetyslentäjän kyydissä
Pienkoneet kyyditsevät ihmisiä ja tavaroita vaarallisissakin oloissa

Juhlavuoden kiertue Kempeleessä
MAF (Mission Aviation Fellowship) on vuonna 1945 perustettu 
kristillinen järjestö. MAF Suomi osallistuu työhön muun muas-
sa auttamalla työntekijöiden rekrytoinnissa ja keräämällä varoja. 
Lahjoituksina hankitaan esimerkiksi polttoainetta.

MAF Suomen eli Suomen Lähetyslentäjien perustamisesta tu-
lee tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden aikana Afrikassa palvel-
lut Cessna 206 on esillä eri puolilla Suomea. Kauppakeskus Zep-
pelinin keskusaukiolla kone on 8.8. saakka. Esittelijä on paikal-
la perjantaina 5.8. kello 17–19 ja sunnuntaina 7.8. kello 14–16.

Kaikki valmista lähtöön! Melvin Peters (vasemmalla) on lentänyt aiemmin MAF:n palveluksessa Lesothossa. Petersin ensimmäisellä lennolla Keniassa oli mukana myös toinen lentäjä Steve Machell.

S a t u  Gaya

Päädyin 
Mouhijärven 
pukuun, koska se 
on nätti.

Henna Halme

Liivissä on näyttävä, pyrstömäiseksi laskostettu körtti.

Mouhijärven pukuun kuuluu villakankainen, laskostettu, flammuraidoitettu hame 
ja pystyraitainen pellavaesiliina. Pellavaisen paidan korkean kauluksen reuna on 
hapsutettu. Niukkalinjainen, napitettu liivi on kuviolliseksi kudottua florettia. 
Aikuisen naisen päähine on silkkinen tykkimyssy. Henna Halme on ommellut koko 
pukunsa käsin.

• 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

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Muut seurakunnat

To 4.8. klo 19 Rukousilta, Laila Väyrynen, Ulla Keränen, musiikki: Jukka Väliheikki. 
Su 7.8. klo 11 Ehtoolliskirkko, lasten siunaaminen koulutielle, Toni Väyrynen, Petri 
Mettovaara. To 11.8. klo 19 Rukousilta, Linnar Edesi, musiikki: Anna Karppanen, 
Elina Koivisto. Su 14.8. klo 11 Aamukirkko, Pekka Packalén, Jouko Piippo, musiik-
ki: Henkka & Maruska. Ke 17.8. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Rukouspalvelijoiden 
palaveri, Kaija Männistö. To 18.8. klo 19 Evankeliumi-ilta, Risto Wotschke, Kaija 
Männistö, Shekinah ylistysryhmä. Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 Su 7.8. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus,  
Pasi Markkanen, Reijo Komu, Lassi Makkonen. 
Lastenkokoukset alkavat ja seimi. Ma 8.8. klo 18 
Vanhimmiston kokous. Ke 10.8. klo 19  
Jumalan kohtaamisen ilta, Esa Pieniniemi, Pasi 

Markkanen. Su 14.8. klo 11 Jumalanpalvelus, Mikko Saukkonen, Siltatiimi, 
Uusikatu Band. Lastenkokoukset ja seimi. Ke 17.8. Jumalan kohtaamisen 
ilta, Pasi Markkanen, Tarja Liljamo, Jouko Annala. Päivärukous ti, ke ja to  
klo 11. www.uskotv.fi
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 3
Ma 8.8. klo 16.30 Majakka-maanantai. Ma 15.8. klo 16.30 Majakka- 
maanantai. Tervetuloa!

”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä 
ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituk-
sensa.” (Fil. 2:13) La 6.8.2016 klo 11 sapattijumalan-

palvelus, raamattutunti Seppo Putkonen ja saarna Marko Huurre, salaattilounas.  
La 13.8.2016 klo 11  sapattijumalanpalvelus, raamattutunti Eila Maunu ja saarna 
Jouko Minkkinen klo 13 salaattilounas. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Oulun Lähetysseurakunta
Hallituskatu 36 

www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijana la 6.8. klo 17.00 ja su 
7.8. klo 16.00 ICEJ:n yhteyshenkilö 
Suomessa, pastori ja evankelista 
Riitta Koskinen Keuruulta. 
Olet sydämellisesti tervetullut! Jumala 
rakastaa sinua ja kutsuu yhteyteensä!

Isokatu 4, 5.krs

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 7.8. klo 10.30 rukouskokous,  
klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu
”Uuden alun juhla” toiminta siirtyy remontin alta väistötiloihin.

Ilmoitusmyynti
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Lähetyslentäjät toimivat maissa, joissa 
ei ole teitä tai matkustaminen on 
turvatonta. Kuvassa konetta kaivetaan 
mudassa Etelä-Sudanissa vuonna 2012.

M A F A r k i s t o

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja
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Elämäntarinat 
tutuksi Oulun 
hautausmaa-
kierroksilla
Oululaisten suurmiesten ja 
-naisten elämäntarinoihin pe-
rehdytään oppaiden johdolla 
hautausmaakierroksilla. 

Kierrokset ovat maksutto-
mia ja ne toteutetaan säästä 
riippumatta.

Oulujoen hautausmaalla 
kesän viimeinen kierros järjes-
tetään torstaina 4.8. Liikkeelle 
lähdetään kello 17.30 Oulujo-
en kirkon parkkipaikalta (Ou-
lujoentie 69). Kierros huipen-
tuu kirkossa pidettävään kesä-
illan sävelhartauteen.

Oulun hautausmaalla kier-
roksia järjestetään maanantai-
sin 22.8. saakka. Lähtö on kel-
lo 18 hautausmaan pääportil-
ta hautajaishuoneiston edestä 
(Kajaanintie 1).

Kempeleessä 
soivat siniset 
ajatukset
Jotain uutta, vanhaa, lainattua 
ja sinistäkin tarjoillaan kuuli-
joille keskiviikkona 10.8. kello 
19 kesäkonsertissa Kempeleen 
vanhassa kirkossa. 

Kamarimusiikkia soitta-
van kokoonpanon ohjelmassa 
on osia Bachin soolosellosar-
joista, joita pidetään hienoim-
pana sellolle sävellettynä mu-
siikkina. 

Uutta edustavat virsisovi-
tukset, jotka syventävät jo en-
nestään puhuttelevia tekstejä. 
Tällä kertaa kuullaan barok-
kisäveltäjä Johann Waltherin 
versio iltavirrestä ja veljesten 
Juha ja Vesa Piston näkemyk-
siä luterilaisista perusvirsistä.  
Mukana sellisti Juhana Rita-
korpi, Raimo Paaso (laulu) ja 
Taru Pisto (urut).

Vapaa pääsy, käsiohjelma-
maksu 5 euroa Kokkokankaan 
urkurahaston hyväksi. 

Kirkko mukana 
Roihu-leirillä
Jaksamisesta huolehtivia nuo-
risotyöntekijöitä, hiljaisuuden 
retriittejä, yhteinen iltahartaus 
ja uskontokasvatusta – kirkko 
tuki monin tavoin Evolla 20.–
28.7. järjestettyä Roihu 2016 
Finnjamboree -leiriä. 

– Vapaaehtoisten nuorten 
aikuisten organisoimalla lei-
rillä tarvitaan lisäkäsiä ja ai-
kuisten tukevia olkapäitä, ku-
vaa kirkon partiotyön asian-
tuntija Katri Vappula.

Aikuisten tukea tarvittiin 
myös siksi, että leirillä kuoli 
sairaskohtaukseen 13-vuotias 
brittiläisnuori. 

Leirillä pidetty ekumeeni-
nen iltahartaus esitetään sun-
nuntaina 25.9. Yle TV1:ssä.

S a nna K r o o k

Kirkon työntekijät 
olivat kuulolla Kalevan kisoissa

Etappina Etiopia 
Afrikan kokeminen herätti Missionuorissa halun auttaa

Mat t i  H i r v i l am mi

10.–14.8.2016

Avajaiskonsertti: 
Riemuhuuto
11.8. klo 18:00

Oulun tuomiokirkko

Jonathan Roozeman, sello
Barocco Boreale

Suvi Väyrynen, sopraano
Andrew Lawrence-King, harppu

Jussi Juola, basso
Virpi Räisänen, altto

Miikka Saarinen, trumpetti
Anni Haapaniemi, oboe

Veli-Pekka Portaankorva, 
barokkioboe

Poikakuoro Pohjantähdet
Poikakuoro Ynnin Pojat

Barokin Loisto –
Vivaldi & Händel

12.8. klo 19:00
Lumijoen kirkko

Kreeta-Maria Kentala, viulu
Barocco Boreale

Andrew Lawrence-King, harppu
Virpi Räisänen, mezzosopraano

Bram Bam!
14.8. klo 18:00
Oulunsalon kirkko

Bram van Sambeek, fagotti
Paavali Jumppanen, piano
Barocco Boreale Ensemble

 K ATSO KOKO OHJELMA  W W W.OULUNSALOSOI .F I

Yle Radio1 tekee konsertista
suoran lähetyksen

+ 7 MUUTA
KORKEATASOISTA

KONSERTTIA!

LIPUT:  JA

Kisadiakoni Salla Tuomi-
nen ja kisapappi Árpàd 
Kovàcs eivät joutuneet to-
sitoimiin Oulussa pide-

tyissä Kalevan kisoissa. 
Oulun seurakuntien kisoihin 

asettama kaksikko oli valmistau-
tunut tukemaan yleisurheiluta-
pahtumassa kilpailijoita ja kisa-
henkilökuntaa. Tukikeskusteluja 
ei kuitenkaan käyty.

– Urheilijat kokivat kisoissa 
monenlaista dramatiikkaa, mut-
ta tällä kertaa he eivät tarvinneet 
meitä, Tuominen uskoo.

Tiedonpuutteesta ei ainakaan 
ollut kysymys, sillä kirkon tuki on 
urheilijoille tuttua: Isoissa kisois-
sa kuten olympialaisissa on aina 
mukana kisapappi.

Vaikka tällä kertaa yhteydenot-
toja ei tullutkaan, Tuominen pitää 
Oulun seurakuntien osallistumis-
ta  tarpeellisena. Jo pelkkä tieto pa-
pin ja diakonin läsnäolosta saattaa 
helpottaa, vaikka näiden puoleen 
ei loputa käännyttäisikään.

Tuominen työskentelee tavalli-
sesti Oulun seurakuntien oppilai-
tosdiakonina ja Kovàcs kansain-
välisen työn pastorina.

Kirkon tuki on tärkeää kisois-
sa.  Sillä on antaa sellaista, mitä 
muilla ei ole: hengellistä apua.

– Kyllähän psykologitkin ajat-
televat, että ihminen on kokonai-
suus, mutta niin ajattelemme kir-
kossakin. Meillä tämä on vähän 
toisella tasolla. Ihmisyyteen kuu-
luvat kaikki osa-alueet: fyysinen, 
psyykkinen ja hengellinen.

Tuominen kävi toimitsijoiden 
kanssa spontaaneja keskusteluja.

– Välillä puhuttiin kirkon ole-
massa olosta ylipäätänsä, välillä 
keleistä ja kisojen järjestämisestä. 
Keskustelujen aiheena oli myös 
elämän tarkoitus ja merkitys.

Tuominen pitää keskusteluja 

hyvänä saavutuksena.
– Kaiken ei tarvitse olla aina 

maata järisyttävää.
Oulun seurakunnat osallistui-

vat kisoihin järjestäjien pyynnöstä. 
Tuomisen mukaan Kalevan ki-

sojen kaltaisiin tapahtumiin Ou-
lun seurakunnat  ei ole ennen 
asettanut kisapappia tai -diako-
nia. Sen sijaan ammattioppilai-
tosten SAKUstars-kulttuurikil-
pailuissa Tuominen on toiminut 
tukihenkilönä useaan otteeseen.  

PEKKA HELIN

Kymmenen nuorta Oulusta 
ja Oulaisista pakkaa avus-
tustavaroita matkalauk-
kuihin Tuiran kirkossa. 

Missionuorten nimellä tunnettu 
ryhmä on lähdössä liki kolmeksi 
viikoksi yhteen Afrikan köyhim-
mistä maista. Heitä jännittää.

Etiopian-matkalle on lähdössä 
myös nuorisotyönohjaaja Tuulik-
ki Ståhlberg, jonka johdolla Mis-
sionuorten toimintaa on järjestet-
ty jo lähemmäs kaksi vuosikym-
mentä, sekä Oulaisten kirkko-
herra Matti Hirvilammi, joka on 
asunut Etiopiassa lapsena ja ollut 
siellä myös lähetystyössä. 

Kun joukko kotiutuu, jotain 
on lopullisesti muuttunut. Afrik-
ka ja afrikkalaisten asenne elä-
mään on tehnyt vaikutuksen. 

Koulutarvikkeita, lankoja, vil-
lasukkia, jalkapalloja ja t-paito-
ja mukanaan vieneet nuoret ovat 
nähneet sen, kuinka apu menee 
perille ja kuinka suuri vaikutus 
pieneltä tuntuvalla avullakin on. 

Matkan jälkeen he ovat ym-
märtäneet, kuinka lähellä palve-
luja Suomessa asutaan, ja miten 
helppoa elämä on. Se saattaa jo-
pa oikein ärsyttää. Kuinka tääl-
lä kehtaa edes valittaa? Heissä on 
herännyt halu auttaa. 

Annetaan Ada Skytten ja Suvi 
Jokisen kertoa matkasta.

* * *

Etiopiassa yhtenä tavoitteenam-
me oli nähdä siitä mahdollisim-
man monta puolta. 

Useiden uskontojen maassa jo-
kainen kaupunki erosi toisesta, ja 
vaihtuvat maantieteelliset olo-
suhteetkin aiheuttivat hämmen-
nystä: vaikka yhtenä yönä hikoi-
limme keskellä kuivaa autiomaa-
ta, saattoi seuraava päivä tuoda 
tullessaan vehreän vuoristoky-
län, jossa yölämpötila tippui lä-
hemmäs nollaa. 

Saimme reissumme aikana ko-
kea sekä historiallista ja perinteis-
tä Etiopiaa tapakulttuureineen 
ja arkkitehtuureineen että ko-
vaa kyytiä urbanisoituvaa suur-
kaupunkialuetta uusine mootto-
riteineen ja ketjuliikkeineen. 

YHTENÄ ENSIMMÄISISTÄ eta-
peistamme reissun aikana oli 
Hosainan kuurojen koulu. Se, 
miten yli 200 oppilasta ja opetta-
jaa välittävät toisistaan siellä, oli 
upeaa. 

Leikimme, lauloimme ja näyt-
telimme esikoululaisten kanssa, 
ja vaikka yhteistä kieltä ei löyty-
nytkään, meillä oli todella haus-
kaa ja kykenimme tekemään 
vaikka mitä yhdessä. 

Yksi ryhmämme pojista opet-
ti lapsille voimistelutemppuja, 
ja he opettivat meille paikalli-
sia leikkejä, sekä antoivat meille 
piirteistämme muistuttavat lem-
pinimet.

Valitettavasti vielä tänäkin päi-
vänä moni etiopialainen uskoo, et-
tä jos lapsi on jollain tapaa vam-
mainen, se on Jumalan rangaistus 
vanhempia kohtaan jostain heidän 
tekemästään synnistä. 

HOSAINAN KUUROJEN kouluun 
on otettu lapsia ympäri suurta 
maata, jotta he voisivat oppia ja 
elää suhteellisen normaalia elä-
mää. Tästä esimerkkinä oli pieni 
Iisak-poika, joka oli päässyt ka-
dulta kouluun. Hosainan kou-
luun pääseminen onkin todel-
linen lottovoitto, sillä siellä voi 
opiskella aina ammattiin asti. 

Reissuumme kuului myös pai-
kalliseen luontoon tutustumi-
nen. Bale-vuoristolla viettämäm-
me aika olikin yksi matkamme 
unohtumattomimmista ajoista 
tähtitaivaineen ja villieläimineen. 

Osa porukastamme kiipe-
si yli 4 300 metrin korkeuteen, ja  

juhannus vaihtui keskellä reppu-
reissaajia ja pahkasikoja. 

LUONNONPUISTOSSA vierailles-
samme osa meistä pääsi myös ai-
nutlaatuiselle retkelle kansallis-
puistoon, jossa puiston lintuop-
paan johdolla pääsimme muuta-
mien metrien päähän esimerkik-
si pöllöistä, joita on enää neljä ko-
ko maailmassa.

Etiopiaa olisi vaikea kuvata 
mainitsematta ihmisten vieraan-
varaisuutta ja ystävällisyyttä. 
Minne vain matkallamme pää-
dyimmekin, kohtasimme autta-
via käsiä – silloinkin kun mini-
bussimme rengas puhkesi kirjai-
mellisesti keskellä savannia. 

Puhelimen hävitessä Hosainan 
koulun lapset etsivät sitä yhteis-
tuumin, eksyessämme neuvottiin 
reittiä, ja reissun lopulla matka-
oppaamme Hawaz kutsui meidät 
kotiinsa syömään. 

MATKAMME AIKANA koimme 
tietynlaista kasvamista ja elämän 
realiteettien kirkastumista. 

Kun ensimmäisenä iltana saa-
vuimme yhteen pääkaupungin 
parhaimmista hotelleista, moni 
meistä oli epäilevin mielin: huo-
mio kiinnittyi katulapsiin, pel-
tiseiniin ja kylmiin suihkuihin. 
Reissun ensimmäinen hotelli 
tuntuikin meistä kaikista enem-
män tai vähemmän ränsistyneel-
tä ja likaiselta. 

Kun sitten palasimme samai-
seen hotelliin kolmeksi viimeisek-
si yöksi, hotelli koettiin huonepal-

veluineen ja buffet-aamiaisineen 
todelliseksi luksukseksi. Asen-
teenmuutoksesta saimme kiittää 
kaikkea, mitä olimme matkamme 
aikana nähneet ja kokeneet. 

Vaikka reissun aikana näim-
mekin paljon surullisia ja pit-
kään mietityttäviä asioita, jäi 
päällimmäiseksi mieleen ihmis-
ten ystävällisyys ja kohteliaisuus. 
Saimme paljon etiopialaisia ystä-
viä, ja heidän kanssaan matkam-
me oli erittäin antoisa ja tapah-
tumarikas. 

Gospelmuusikko Pekka Si-
mojoki kertoi parille meistä ker-
ran konserttinsa jälkeen, kuinka 
Afrikkaan rakastuu heti. Tämän 
reissun jälkeen moni meistä voi 

ainakin sanoa, että niin todel-
la tapahtui.

* * *

Jututtaessani nuoria matkan 
jälkeen useampi heistä aikoo 
palata Afrikkaan. Kun Tuulik-
ki ja Matti alkavat syksyllä ke-
rätä kasaan uutta ryhmää, he 
mennä katsomaan, millainen 
porukka matkaan on lähdössä. 
Kahden vuoden päästä suunta-
na on nimittäin Tansania. 

ELSI SALOVAARA

Lue lisää matkasta: http://
missionuoret2016.blogspot.fi

Hosainan kuurojen koulun esikoululaiset opettivat Missionuorille viittomia kädestä pitäen. Yhteiskuvassa kaikki viittovat "I love you" eli Rakastan sinua. Missionuoret 
vasemmalta oikealle Inka Homanen, Jenni Vaikonpää, Niklas Määttänen, Paavali Miettinen, Suvi Jokinen, Ada Skytte, Anni Vakkuri, Katariina Karppinen, Aleksanteri 
Heikkinen ja Emmi Viitala.

I n ka H o ma n e n

I n ka H o ma n e n

Em mi V i i t a l a

I n ka H o ma n e n

Kaiken ei 
tarvitse olla 
aina maata 
järisyttävää.

Salla Tuominen

Árpàd Kovàcs ja Salla Tuominen olivat töissä Kalevan kisoissa 21.–24. heinäkuuta.

Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa asuva Mulu on ottanut luokseen 
asumaan orpoja sekä lapsia, joista vanhemmat eivät pysty huolehtimaan. 

Liikuttiinpa missä vain, pikkupojat ilmestyivät tielle tanssimaan heimotansseja 
nähdessään auton. Tässä ollaan matkalla Arba Minchistä Jinkaan. 

Bale-vuoriston luonnonpuistossa eläimet 
tulivat lähelle, kuten tämä antilooppi. 
Iltaisin saattoi nähdä pahkasikojakin. 

Arba Minchin kaupunki on saanut nimensä neljänkymmenen lähteen mukaan. 
Järvimaisemia pääsi ihailemaan korkealta. 
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Ps. 51:6-14
Sinua, sinua vastaan olen rikkonut,
olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi.
  Oikein teet, kun minua nuhtelet,
  ja syystä sinä minut tuomitset.
Syntinen olin jo syntyessäni,
synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun.
  Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden  
         –  ilmoita siis minulle viisautesi!
Vihmo minut puhtaaksi iisopilla
ja pese minut lunta valkeammaksi.
  Suo minun kuulla ilon ja riemun sana,
  elvytä mieli, jonka olet murtanut.
Käännä katseesi pois synneistäni
ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni.
  Jumala, luo minuun puhdas sydän
  ja uudista minut, anna vahva henki.
Älä karkota minua kasvojesi edestä,
älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
  Anna minulle jälleen pelastuksen riemu
  ja suo minun iloiten sinua seurata.

Sananl. 28: 13-14

Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty,
joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.
Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa,
tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä.

Luuk. 18: 9-14

Muutamille, jotka olivat varmoja omasta 
vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, 
Jeesus esitti tämän kertomuksen:
    ”Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. 
Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus 
asettui paikalleen seisomaan ja rukoili 
itsekseen: ’Jumala, minä kiitän sinua, etten 
ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, 
huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo 
publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa 
ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin 
mitä ostan.’ Publikaani seisoi taempana. Hän 
ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta 
kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole 
minulle syntiselle armollinen!
    Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa 
vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka 
itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka 
itsensä alentaa, se korotetaan.”

Hiiltyneen ristin alla
Kirkkotie on tuttu, mutta kirkkoa tielle ei enää näy. Nousen sakastin portaat ylös. 
Sakastin paikalla on pieni katos, josta näen suoraan alttarille ja penkkeihin. Niiden 
rakentamiseen on käytetty talkootunteja sekä palaneen kirkon hirsiä ja kiviä. 

Pääsiäisenä palaneen Ylivieskan kirkon raunioille on tänä kesänä kokoontunut 
satoja ihmisiä kesäillan hartauksiin ja heinäkuun alun jumalanpalvelukseen. Vielä 
useampi on pysähtynyt raunioilla päiväkävelyllä, iltalenkillä tai kesälomamatkalla. 
Hiiltyneistä hirsistä rakennettu risti on kutsunut tutkimaan omaa suhdetta kirkkoon 
rakennuksena ja rukouksen paikkana. 

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo kahdesta temppeliin tulleesta rukoilijasta.  
Toinen kiittää Jumalaa. Toinen pyytää armoa. Toinen kiittää siitä, ettei ole syntinen 
niin kuin muut. Toinen pyytää armoa syntisyytensä tähden. 

Kun me tutkimme itseämme, oleellista on kirkastuuko meille muiden syntisyys vai 
oma syntisyys. Jos emme tunnista ja tunnusta omaa syntisyyttämme, emme voi ottaa 
vastaan armoa yksin Jumalan lahjana. Sanotaan, että synti on vankila, jonka voi avata 
vain ulkoapäin. Armon avaimet eivät ole meidän omissa käsissämme vaan Jumalan.

Itsensä tutkiminen ei ole helppoa tai mukavaa. Se paljastaa oman pienuutemme, 
vajavaisuutemme ja heikkoutemme. Mutta se myös vapauttaa ja antaa mahdollisuu-
den Jumalan rakkauden vastaanottamiselle. Jumala ei rakasta meitä siksi, että olemme 
arvokkaita vaan olemme arvokkaita siksi, että Jumala rakastaa meitä. 

Poltetun kirkon raunioillakin minua kutsutaan tutkimaan ennen kaikkea itseäni. 
Joka on rikkonut yhden käskyn, on rikkonut kaikki. Saan yhtyä virren 207 sanoihin: 
”Anna lohdutuksen sana, anna synnit anteeksi. Armotyösi hoivaan sulje ystäväni, 
perheeni. Viikon töihin, kiireisiin käythän rinnalleni niin, että saisin omanasi olla,  
Jeesus, hoidossasi.”

ANNE SUMELA
Ylivieskan seurakunnan kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 7.8.2016
Psalmi: Ps. 51:6-14
1. lukukappale: Sananl. 28:13–14 tai 5. Moos. 9:1–6
2. lukukappale: Room. 3:21–28 (29–31)
Evankeliumi: Luuk. 18:9–14 A
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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

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi

Sunnuntaina 7.8.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lapsi- ja perhetyön sihtee-
ri Mari Jääskeläinen Karjasil-
lan seurakunnasta. Hän kertoo 
Joonasta, joka joutuu vaikean 
valinnan eteen. 
klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta

Sunnuntaina 14.8.
klo 9.45 Radiopyhäkoulus-
sa lastenohjaaja Marja Raati-
kainen Tuiran seurakunnas-
ta. Tällä kertaa Muru-tyttö ih-
mettelee Raamatun kertomus-
ta, jossa Jeesus parantaa sai-
raan miehen
klo 10 jumalanpalvelus Ylivies-
kasta Suvannon kappelista

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan 
Virtuaalikirkon videoarkistoon.

Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta. 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi

Sunnuntaina 7.8. 
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lapsi- ja perhetyön sihtee-
ri Mari Jääskeläinen Karjasil-
lan seurakunnasta. Hän ker-
too Joonasta, joka joutuu vai-
kean valinnan eteen. 
Klo 9.55–12.00 Oulun ev.lut. 
seurakuntien aluelähetys. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 Messu Karjasillan kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Sunnuntaina 14.8.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Marja Raa-
tikainen Tuiran seurakun-
nasta. Tällä kertaa Muru-tyt-
tö ihmettelee Raamatun ker-
tomusta, jossa Jeesus parantaa 
sairaan miehen.
Klo 9.55–12.00 Oulun ev.lut. 
seurakuntien aluelähetys. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 Elojuhlan messu Oulu-
joen kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
 

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1

Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.

Sunnuntaina 7.8. 
Klo 10 konfirmaatiomessu 
Siilinjärven kirkosta.

Sunnuntaina 14.8.
Klo 10 Jumalanpalvelus Lapu-
an tuomiokirkosta Virret: 201a, 
903:1–3,6, 409 vuorovirtenä si-
ten, että seurakunta laulaa sä-
keistöt 1, 3 ja 5, 203:1–4, 753:1, 
3, 6.
Klo 11 Ortodoksinen liturgia 
Oulusta.

YLE TV1

Sunnuntaina 7.8. 
Klo 10 Elokuisen suviaamun 
Nojatuolikirkon teemana on 
itsensä tutkiminen. Nojatuo-
likirkkoa isännöi Ville Talo-
la, pastorina on Teemu Paar-
lahti. Musiikista vastaa Pekka 
Nyman.

Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05. 

Papit pukeutuivat virkapaitaan 
murhatun muistoksi 

Yhdistykset

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

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

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

Herättäjän päiviä: su 7.8. klo 10.00 messu Tyrnävän kirkossa ja seurat  
seurakuntatalossa, su 19.8. klo 13.00 messu Pyhännän kirkossa ja seurat 
seurakuntatalossa
Siionin virsiseurat: ke 17.8. klo 18.00 ”Savuseurat” Tyrnävän seurakunnan 
kesäkodilla, Kylmäläntie 55, pe 19.8. klo 18.00 Maunonpäiväseurat  
Koortilan toimintakeskuksessa Koortilantie 30, Muhos, pe 19.8. klo 19.00 
(Huom. aika!) Korpisen kylätalolla, Turpeisenvaarantie 1150, Pudasjärvi
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 7.8. klo 17 Seurat Matti Rahja.
Su 14.8. klo 17 Seurat
20.-21.8. Kesäseurat Karjasillan 
kirkossa.

Paikkoja avoinna

Siikalatvan seurakunnassa on avoinna 
vuorotteluvapaaseen perustuva 
SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUS
ajalla 7.11.2016–7.5.2017.  

Seurakunnassa on viisi kirkkoa ja seurakuntataloa sekä kuusi 
hautausmaata. Toiminta toteutuu viidessä kappelissa. 
Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata vuorotteluvapaan 
ehdot täyttävä henkilö. 

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituliin 12.8.2016 klo 15 mennessä.  
Kts. tarkemmat hakuohjeet ja lisätiedot tuomiokapitulin sivulla.

Yhteydenotot kirkkoherra Merja Jyrkkä, p. 040 5181 181 
sekä hiippakuntapastori Outi Äärelä, p. 044 7555 512. 
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi. 

Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko on kesällä 2017 
SuomiAreenan pääyhteis-

työkumppani yhdessä Suomi 100 
-hankkeen kanssa. 

SuomiAreena on Suomen suu-
rin kaikille avoin yhteiskunnal-
linen keskustelutapahtuma, joka 
järjestetään ensi kesänä.

Teemoissa nousevat esiin eri-
tyisesti tulevaisuus ja yhteiskun-
nan uudistuminen eli reformaa-
tio, niin kutsutun reformaation 
merkkivuoden kunniaksi. 

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 
500 vuotta siitä, kun reformaatto-
ri Martti Luther julkaisi kirkkoa 
ja lopulta koko yhteiskuntaa uu-

distaneet 95 teesiänsä.
– Luterilainen kirkko on ol-

lut vahvasti rakentamassa suo-
malaista yhteiskuntaa. Siksi on 
luontevaa yhdistää molemmat 
merkkivuodet SuomiAreenal-
la, kirkkoneuvos Pekka Huo-
kuna kirkkohallituksesta to-
teaa.

Useat papit pukeutuivat 
sunnuntaina 31.7. virka-
paitaan kunnioittaak-

seen murhatun katolisen rans-
kalaisen papin Jacques Hame-
lin muistoa. Hamel kuoli viime 
viikon tiistaina toimittaessaan 
messua Saint-Etienne-du-Rou-
vrayn kirkossa Ranskassa. 

Kaksi aseistautunutta mies-
tä surmasi iäkkään papin.  Isis-
järjesto ilmoitti olevansa terro-
riteon takana.

Pipliaseuran kampanjaan 
osallistuneet papit jakoivat so-
siaalisissa medioissa kuvia it-

sestään virkatamineissa aihe-
tunnisteella #minäolenpap-
pi, #jagärpräst, #JeSuisPretre, 
#iampriest.

Yksi kuvansa jakaneista oli 
Oysissa työskentelevä vt. sairaa-
lapastori Juha Tahkokorpi. Hän 
on virkavapaalla Kiimingin seu-
rakunnasta. Tahkokorpea mur-
ha kosketti niin paljon, että päät-
ti osallistua tempaukseen. 

Tahkokorven mukaan jotkut 
muutkin oululaiset papit osallis-
tuivat tempaukseen.

PEKKA HELIN Juha Tahkokorpi

Reformaatio näkyy SuomiAreenalla
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Mestarimaalari Granberg 
odottaa yhä arvostusta

Muhos rimpuili itsensä 
irti Oulusta 250 vuot-
ta sitten. Ruotsin sää-
dyt kannustivat uusi-

en seurakuntien perustamista, kos-
ka itsenäisyys edisti taloudellista ke-
hitystä ja hyvinvointia. Elettiin va-
listuksen aikoja ja keskityttiin kaik-
keen, mistä oli hyötyä!  

Seurakunnan itsenäistymiseen 
oli valmistauduttu jo pitkään. Kirk-
ko oli remontoitu ja uusi tapuli ra-
kennettu.  Muhos sai tärkeää sivusta-
tukea muutamalta vaikutusvaltaisel-
ta pohjalaiselta kirkkoherralta, jot-
ka ottivat osaa valtiopäiviin vuosina 
1765–1766.

Mikä ihmeen  
kuninkaallinen seurakunta?
1700-luvulla pitäjä- ja kirkkohallin-
to olivat yhdistettynä ja seurakun-
nan kirkkoherra oli etenkin maaseu-
dulla myös maallisen hallinnon kor-
kein virkamies.  

Ruotsin valtakuntaa hallitsi Vaa-
sa-sukuinen kuningas Adolf Fredrik 
(Adolph Friedrich).  

Ruotsissa oli saatu tarpeekseen 
suurvalta-ajan suuruudenhulluis-
ta kuninkaista ja siirrytty harjoit-
telemaan parlamentarismia vuoden 
1723 perustuslain säädösten mukai-
sesti.  Kuninkaalle oli jäänyt vain se-
remoniaalinen valta, todellinen val-
ta oli säädyillä.  

Aikansa Adolf Fredrik yritti kas-
vattaa kuninkaan valtaa entiselleen. 
Kun hän ei siinä onnistunut, keskit-
tyi kuningas perheeseen ja rakkai-
siin taideharrastuksiinsa. Hänen vai-
monsa kuningatar Loviisa Ulriika 
taisteli kiihkeämmin kulisseissa ku-
ninkaanvallan puolesta, olihan hän 
itsensä Preussin kuninkaan Fredrik 
Suuren sisar.  

Vasta heidän lahjakas poikansa 
Kustaa III otti vallankaappauksella 
vallan pois säädyiltä. Adolf Fredrik 
sai siis työpöydälleen hyväksyttäväk-
si Muhoksen kappeliseurakunnan  
itsenäisyysanomuksen.

Ensimmäisen 
kirkkoherran valinta
Muhoksen kirkkoherran nimitys-
oikeus oli kuninkaalla. Prosessiin 
osallistui myös tuomiokapituli piis-
pan johdolla. He tutkivat tarjokkai-
den oppineisuuden, tarvittavan ko-
kemuksen ja nuhteettoman elämän. 

Myös seurakuntalaiset saivat vai-
kuttaa valintaan. Äänioikeus oli 
paitsi säätyläisillä, myös maata omis-
tavilla talonpojilla, joita Muhoksella 
oli tuolloin 178. Lopulta kuninkaal-
le siivilöityi kolme ehdokasta, joista 
valittiin milloin paras, milloin suo-
situin, milloin sopivin. 

Muhoksen ensimmäisessä kirk-
koherranvaalissa valittiin viimeksi 
mainittu eli sopivin.  Israel Aejmela-
eus valittiin virkaan 1769 vain 7 pro-
sentin äänimäärällä. Vaikutuksensa 

Kurkistus 250 vuoden taakse

Kuninkaallinen
seurakunta

Seurakunnan itsenäisyys on aina suuri asia väestöl-
le, mutta oma identiteetti vaatii valtavia ponnis-
teluja.  Muhoksellakin virisivät ensimmäiset toi-
veet itsenäisyydestä jo 1600-luvun alussa.  Toime-

lias ja kaukokatseinen muhoslaisten sielunhoitaja, kappa-
lainen Abraham Bong aloitti taistelun.  Hän joutui vuosia 
jatkuvaan riitaan Oulun kanssa. Aie kuitenkin eli voimak-
kaana ja miltei jatkuvien ero- ja itsenäistymispyrkimysten 
jälkeen päästiin maaliin ja Muhoksesta tuli kuninkaalli-
nen seurakunta.  

Historia on kiinnostava asia, etsimme juuriamme niin 
yksityisesti kuin yhteisöinäkin. Niiden löytäminen antaa 
pontta elää nykyisyyttä ja luoda katsetta myönteisenä myös 
tulevaisuuteen, joka on aina myös arvoituksia täynnä. 

Identiteetti ei ole vähämerkityksellinen asia, sen puolesta 
joutuu ja kannattaa joskus taistellakin. Onhan kirkon yk-
si tuntomerkeistä ristin kantaminen. Siitä osoituksena on 
myös Muhoksen historia.

Juhlapäivä lähestyy.  Mitä päätettiinkään 20.8.1766:
  

”Kuninkaallisen majesteetin armollinen päätös Oulun kirk-
koherrakunnassa Pohjanmaalla asuvien Muhoksen ja Utajär-
ven kappelien asukkaiden valtiopäivämies Abraham Lievosen 
välityksellä alamaisuudessa tekemään anomukseen, saadak-
seen parempaa sielunhoitoa ja papillista palvelua, mikä, ot-
taen huomioon useimpien näiden kappelilaisten varsin pitkän 
etäisyyden, 10:stä 12 peninkulmaa Oulun emäseurakunnasta, 
ei ole voinut olla riittävä, sekä seudun paremmaksi viljelemi-
seksi, uudisasutusten perustamiseksi ja väestön lisäämiseksi, 
mikä sellaista sielunhoitoa yleensä seuraa, että heille armos-
sa suodaan saada oma kirkkoherra ja niin muodoin tulla eri-
tyisesti Oulusta erotetuksi kirkkoherrakunnaksi. 

Annettu Tukholmassa valtaneuvostossa 20. elokuuta 1766”.                      

Adolp Friedrich
                                                                                                                                               

  JOUNI HEIKKINEN
                         Muhoksen seurakunnan 

nykyinen kirkkoherra

saattoi olla sillä, että hänen isänsä 
oli Ilmajoen mahtava kirkkoherra.  

Muhoksen seurakunta kuului 
niihin, joita vanhat Ruotsista tul-
leet pappissuvut pitivät mielellään 
itsellään. Se vaurastui nopeasti jo-
kivarren suurten tilojen, Oulujoen 

lohisaaliiden ja monenlaisen yrittä-
jyyden ansiosta ja oli lähellä Oulua.

Seurakuntaelämää  
1700-luvun lopulla
Kirkollisen elämän henkinen ilma-
piiri muodostui kolmesta isosta ele-

mentistä; 1600-luvun puhdasoppi-
sesta yhtenäiskulttuurista, valistus-
aatteiden ihailemasta terveestä jär-
jestä sekä pietismin yksilökeskeisyy-
destä. Luonnontieteet olivat nous-
seet keskiöön, mikä aiheutti kitkaa 
liittyen Raamatun auktoriteettiin ja 

tulkintaan. 
Tavalliset pappismiehet omaksui-

vat viranhoitoonsa käytännöllisen 
lähestymiskulman ja monet heistä 
edistivät hengellisen työn ohella mo-
nin tavoin seurakuntansa talouden 
monipuolista kehittämistä.  

Kun osa eurooppalaisista sääty-
läisistä hylkäsi kristinuskon ja jäi 
jopa pois kirkonmenoista, valistus-
papit kuroivat syntynyttä henkistä 
kuilua umpeen käytännöllisellä ja 
järkevällä toiminnallaan ja estivät 
kirkkoa eristäytymästä.

Yleensä jumalanpalveluksiin 
osallistuttiin ahkerasti. Kirkkoihin 
ei mahtunut koko seurakuntaa, jo-
ten muutama kirkkopyhä vuodes-
sa riitti. Lukutaidon karttuessa vei-
saamisesta tuli kirkossa viihtymi-
sen tae. Saarnat olivat pitkiä ja ras-
kaita, mutta laulaminen yhdessä te-
ki hyvää. 

Kirkkokuri lieventyi valistuksen 
aikakaudella. Ehtoollista edeltävä 
kuulustelu muuttui enemmänkin 
hartaushetkeksi ja ehtoollisesta tu-
li yksilön uskonelämää ruokkiva ta-
pahtuma.

Rippikoulu koski vain nuorisoa, 
se muuttui ensi kertaa ehtoollisel-
le käyvän kouluksi. Kiertokirje Tu-
run kapitulista tiivisti rippikoulun 
tarkoituksen: … ”että papisto vuo-
sittain järjestää 3 tai 4 kuukauden 
ajan ns. rippikoulua. Sen avulla kan-
sa oppii ymmärtämään saarnoja ja 
käymään arvokkaasti Herran kor-
kea-arvoiselle ehtoolliselle”.  Kon-
firmaatiota edelsi ensin kuulustelu, 
mutta se kehittyi  1760-luvulla ny-
kyisenlaiseksi uskonnolliseksi toi-
mitukseksi.

Myös kirkkovuosi muokattiin 
hyödyn aikakaudella uuteen us-
koon, peräti 23 arkipyhää siirrettiin 
lähimpien sunnuntaipäivien yhtey-
teen. Joulunpyhät supistuivat kah-
teen entisen neljän sijaan.  Uusittu 
kirkkovuosi on säilynyt suunnil-
leen sellaisenaan meidän päiviim-
me saakka.
                                                                                                                                                

MARJA-KAISA HEIKKINEN

Muhoksen  seurakunta 250 v.

Hengellistä hernekeittoa
pe 12.8. klo 16-18 torilla
Piispanmessu ja seurakunnan
250-vuotisjuhla su 14.8.
Juhlaseminaari la 20.8.
Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus

Juhlatapahtumat:

     
                                                       

  

       Kuningas Adolf Fredrik                                                                               Kuningatar Loviisa Ulriika 

 

KURKISTUS 250 VUODEN TAAKSE 
Muhos rimpuili itsensä irti Oulusta 250 vuotta sitten. Ruotsin säädyt kannustivat uusien seurakuntien pe-

rustamista, koska itsenäisyys edisti taloudellista kehitystä ja hyvinvointia. Elettiin valistuksen aikoja ja 

keskityttiin kaikkeen, mistä oli hyötyä!  Seurakunnan itsenäistymiseen oli valmistauduttu jo pitkään. 

Kirkko oli remontoitu ja uusi tapuli rakennettu.  Muhos sai tärkeää sivustatukea muutamalta vaikutus-

valtaiselta pohjalaiselta kirkkoherralta, jotka ottivat osaa valtiopäiviin vuosina 1765-66. 
Mikä ihmeen kuninkaallinen seurakunta? 1700-luvulla pitäjä- ja kirkkohallinto olivat yhdistettynä ja seurakunnan kirkkoherra oli etenkin maaseudulla 

myös maallisen hallinnon korkein virkamies.  Ruotsin valtakuntaa hallitsi Vaasa-sukuinen kuningas Adolf 

Fredrik ( Adolph Friedrich).  Ruotsissa oli saatu tarpeekseen suurvalta-ajan suuruudenhulluista kuninkaista 

ja siirrytty harjoittelemaan parlamentarismia vuoden 1723 perustuslain säädösten mukaisesti.  Kuninkaalle 

oli jäänyt vain seremoniaalinen valta, todellinen valta oli säädyillä.  Aikansa A.F. yritti kasvattaa kuninkaan 

valtaa entiselleen mutta ei onnistunut, niinpä hän keskittyikin perheeseen ja rakkaisiin taideharrastuksiinsa.  

Hänen vaimonsa kuningatar Loviisa Ulriika oli kovempaa tekoa, olihan hän itsensä Preussin kuninkaan Fred-

rik Suuren sisar.  Vasta heidän lahjakas poikansa Kustaa III otti vallankaappauksella vallan pois säädyiltä. 

Adolf Fredrik sai siis työpöydälleen hyväksyttäväksi Muhoksen seurakunnan itsenäisyyden allekirjoituksen.  

Ensimmäisen kirkkoherran valinta 
Muhoksen kirkkoherran nimitysoikeus oli kuninkaalla. Prosessiin osallistui myös tuomiokapituli piispan joh-

dolla. He tutkivat tarjokkaiden oppineisuuden, tarvittavan kokemuksen ja nuhteettoman elämän. Myös seu-

rakuntalaiset saivat vaikuttaa valintaan. Äänioikeus oli paitsi säätyläisillä, myös maata omistavilla talonpo-

jilla joita Muhoksella oli tuolloin 178. Lopulta kuninkaalle siivilöityi kolme ehdokasta, joista valittiin milloin 

paras, milloin suosituin, milloin sopivin.  Muhoksen ensimmäisessä kirkkoherranvaalissa valittiin viimeksi mainittu eli sopivin.  Israel Aejmelaeus va-

littiin virkaan 1769 vain 7% äänimäärällä. Vaikutuksensa saattoi olla sillä, että hänen isänsä oli Ilmajoen 

mahtava kirkkoherra.  Muhoksen seurakunta kuului niihin, joita vanhat Ruotsista tulleet pappissuvut pitivät 

mielellään itsellään. Se vaurastui nopeasti jokivarren suurten tilojen, Oulujoen lohisaaliiden ja monenlaisen 

yrittäjyyden ansiosta ja oli lähellä Oulua. 

     
                           

                           
 

  

       Kuningas Adolf Fredrik                           
                           

                         K
uningatar Loviisa Ulriika 

 

KURKISTUS 250 VUODEN TAAKSE 

Muhos rimpuili itsensä irti Oulusta 250 vuotta sitten. Ruotsin säädyt kannustivat uusien seurakuntien pe-

rustamista, koska itsenäisyys edisti taloudellista kehitystä ja hyvinvointia. Elettiin valistuksen aikoja ja 

keskityttiin kaikkeen, mistä oli hyötyä!  Seurakunnan itsenäistymiseen oli valmistauduttu jo pitkään. 

Kirkko oli remontoitu ja uusi tapuli rakennettu.  Muhos sai tärkeää sivustatukea muutamalta vaikutus-

valtaiselta pohjalaiselta kirkkoherralta, jotka ottivat osaa valtiopäiviin vuosina 1765-66. 

Mikä ihmeen kuninkaallinen seurakunta? 

1700-luvulla pitäjä- ja kirkkohallinto olivat yhdistettynä ja seurakunnan kirkkoherra oli etenkin maaseudulla 

myös maallisen hallinnon korkein virkamies.  Ruotsin valtakuntaa hallitsi Vaasa-sukuinen kuningas Adolf 

Fredrik ( Adolph Friedrich).  Ruotsissa oli saatu tarpeekseen suurvalta-ajan suuruudenhulluista kuninkaista 

ja siirrytty harjoittelemaan parlamentarismia vuoden 1723 perustuslain säädösten mukaisesti.  Kuninkaalle 

oli jäänyt vain seremoniaalinen valta, todellinen valta oli säädyillä.  Aikansa A.F. yritti kasvattaa kuninkaan 

valtaa entiselleen mutta ei onnistunut, niinpä hän keskittyikin perheeseen ja rakkaisiin taideharrastuksiinsa.  

Hänen vaimonsa kuningatar Loviisa Ulriika oli kovempaa tekoa, olihan hän itsensä Preussin kuninkaan Fred-

rik Suuren sisar.  Vasta heidän lahjakas poikansa Kustaa III otti vallankaappauksella vallan pois säädyiltä. 

Adolf Fredrik sai siis työpöydälleen hyväksyttäväksi Muhoksen seurakunnan itsenäisyyden allekirjoituksen.  

Ensimmäisen kirkkoherran valinta 

Muhoksen kirkkoherran nimitysoikeus oli kuninkaalla. Prosessiin osallistui myös tuomiokapituli piispan joh-

dolla. He tutkivat tarjokkaiden oppineisuuden, tarvittavan kokemuksen ja nuhteettoman elämän. Myös seu-

rakuntalaiset saivat vaikuttaa valintaan. Äänioikeus oli paitsi säätyläisillä, myös maata omistavilla talonpo-

jilla joita Muhoksella oli tuolloin 178. Lopulta kuninkaalle siivilöityi kolme ehdokasta, joista valittiin milloin 

paras, milloin suosituin, milloin sopivin.  

Muhoksen ensimmäisessä kirkkoherranvaalissa valittiin viimeksi mainittu eli sopivin.  Israel Aejmelaeus va-

littiin virkaan 1769 vain 7% äänimäärällä. Vaikutuksensa saattoi olla sillä, että hänen isänsä oli Ilmajoen 

mahtava kirkkoherra.  Muhoksen seurakunta kuului niihin, joita vanhat Ruotsista tulleet pappissuvut pitivät 

mielellään itsellään. Se vaurastui nopeasti jokivarren suurten tilojen, Oulujoen lohisaaliiden ja monenlaisen 

yrittäjyyden ansiosta ja oli lähellä Oulua. 

P               ohjoispohjalainen kirkkomaalari           
Emanuel Granberg (1754–1797) pitäisi 
vihdoin nostaa arvoiselleen paikalle poh-

jalaisten kirkkomaalarien joukossa. 
– Granberg ansaitsee tulla arvioiduksi am-

mattitaitonsa ja teostensa pohjalta eikä muista 
lähtökohdista, sanoo maalarin elämänvaihei-
ta jäljittänyt tutkija ja filosofian tohtori Pau-
la Mäkelä.

Mäkelän mukaan ei loppujen lopuksi ole ky-
symys siitä, keneltä Granberg on koulutuksensa 
saanut ja oliko oppi-isä Mikael Toppelius, ku-
ten on oletettu. 

– Granberg on kiistatta pohjalaisen 1700-lu-
vun kirkkomaalauksen kärkikastia, joka on jää-
nyt Toppeliuksen jalkoihin. Granberg on ”tun-
nettu tuntematon” maalari. Jälkimaailma on 
hänelle velkaa ison, päivitetyn tutkimuksen, 
jossa oiotaan loistavaan maalariin liittyviä vir-
heellisiä käsityksiä.

Nuoruusvuodet  
hämärän peitossa
Historiantutkijan pitää pohjata päätelmänsä 
asiakirjalähteisiin. Granbergistä on asiakirjois-
sa merkintöjä vähänlaisesti, siksi hänen elämän-
vaiheissaan on vielä isoja aukkoja. Esimerkiksi 
nuoruusvuosista ei tiedetä paljoakaan. 

Epäselvää on muun muassa se, miksi hän ei 
jatkanut maalarinopintojaan. 

– Granberg on ollut maalarioppilaana. On-
ko taitavaksi todettu nuori mies kenties itse ko-

kenut, että ei tarvitse enempää koulutusta maa-
latakseen?

Koulutuksen puute kostautui myöhemmin, 
kun Raahen kaupunginmaalarin paikka jäi saa-
matta, koska Granberg ei ollut edes kisälli. 

Granbergin maalauksia on Muhoksen, Kem-
peleen, Vihannin ja Paltaniemen kirkoissa.

Tuotteliaan ja arvostetun Toppeliuksen ni-
miin on yritetty laittaa teoksia, jotka todelli-
suudessa ovat Granbergin siveltimestä. 

Mäkelän selvitystyön perusteella esimerkik-
si kaksi Kempeleen vanhan kirkon taidokasta 
maalausta ovat tosiasiassa Granbergin käsialaa.

Tutkija pitää 
alttarimaalausta helmenä
Mäkelän mielestä Granberg oli vähintään yh-
tä taitava maalari kuin Toppelius – ellei taita-
vampikin. Sen osoittavat maalaukset Muhok-
sen kirkossa. Varsinaisena helmenä Mäkelä pi-
tää Muhoksen alttariseinämaalausta. 

– Teos on aivan pohjalaisen kirkkomaalauk-
sen aatelistoa, siitä näkee Granbergin todelli-
set kyvyt. 

Maalaus ei ole pelkkä jäljennös Rubensin al-
kuperäisestä öljyvärimaalauksesta. Kaikki tuon 
ajan kirkkomaalarit käyttivät esikuvina toisten 
taiteilijoiden töitä: raamatunkuvituksia ja esi-
merkiksi grafiikanlehtiä.  Ratkaisevaa on, mi-
ten Granberg käytti värejä ja sommittelua.

MINNA KOLISTAJA
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Muhoksen seurakunta 
kuului niihin, joita 
vanhat Ruotsista 
tulleet pappissuvut 
pitivät mielellään 
itsellään. Se vaurastui 
nopeasti jokivarren 
suurten tilojen, 
Oulujoen lohisaaliiden 
ja monenlaisen 
yrittäjyyden ansiosta ja 
oli lähellä Oulua.

Kuningas Adolf Fredrik 
ja kuningatar Loviisa 
Ulriika hallitsivat Ruotsia 
1760-luvulla. 

Muhoksen kirkko on tiekirkkona ja avoinna perjantaihin 12.8. asti arkisin kello 12–18. Kirkon esittelijänä toimiva 
Essi Lotvonen kertoo Granbergin maalauksista keskiviikkona 10.8. kello 17 alkavalla kierroksella. 

Muhoksen kirkon tapuli on rakennettu 1762 kirkon remontin yhteydessä ja se on kuuluisan kirkontekijän Matti Hongan suunnittelema. 

W ik i p e d ia
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Oulun ekaluokkalaiset 
siunataan koulutielle

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

Menot Oulun seurakunnissa 4.–18.8.2016

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 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. 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
   Johanna Kari, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Anssi Eeme-
li Lohi, Aava Ariella Pikka-
rainen, Lilja-Maria Kyllikki 
Roinesalo, Elsa Aava Aurora 
Dunder, Arthur Oscar Guest, 
Hilla Olivia Luoma-aho, Mar-
kus Viljami Juhani Toljamo, 
Jere Juhani Kaasila, Liina 
Margit Elisabet Larivaara.
Haukipudas: Emma Sofia Lei-
viskä, Liina Ilona Pasanen, Ni-
kolas Aarni Aukusti Kipinä, 
Eetu Oliver Alatulkkila, Lau-
ri Elias Tiri, Moona Aliina Räi-
sänen, Hertta Valpuri Lehmi-
kangas, Elja Aukusti Vähä-
söyrinki, Venla Sisko Annii-
na Härmä, Viljo Eemi Tapa-
ni Saari, Aada Vuokko Vil-
helmiina Valta, Seelia Mari-
ella Vänttilä, Anton Patrik Jo-
hannes Hietala, Veikka Her-
man Suomela, Hilda Josefii-
na Malmihuhta.
Karjasilta: Kaisla Tuulia Jär-
velin, Veikka Tapani Kervi-
nen, Seela Adalmiina Kyllö-
nen, Venja Mila Kaarina Ter-

Leikkaa talteen!

Oulun ev.-lut. seu-
rakunnissa siuna-
taan kouluntien-
sä aloittavat eka-

luokkalaiset elokuussa juu-
ri koulujen alkamisen alla.

Monissa Oulun seura-
kunnissa kouluun lähtevi-
en siunaaminen on aiem-
min järjestetty keväisin, 
mutta nyt ajankohta on 
siirretty elokuulle.

Karjasillan seurakun-
nan kirkkoherra Juhani 
Lavangon mukaan koulu-
tielle siunaaminen konkre-
tisoituu lapselle hyvin, kun 
se on ajallisesti kytköksissä 
koulujen alkuun.

– Kaikki lapsen ympäril-
lä olevat, tärkeimpänä per-
he, mutta myös yhteisöinä 
seurakunta ja koulu, halu-
avat tukea lasta tässä tär-
keässä taitekohdassa. Lap-
selle on tärkeää saada hy-
västellä päiväkoti rauhas-
sa, ja kun koulut alkavat, 
suunnataan yhdessä eteen-
päin.

Lavanko toivoo, että 
lapsen perheenjäsenten ja 
kummien lisäksi ekaluok-
kalaisten opettajat tulevat 

mukaan, kun lapset siuna-
taan koulutielle.

Tulevat ekaluokkalai-
set ja heidän perheensä 
on kutsuttu oman alueen-
sa ja seurakuntansa kirk-
koon. Jos oman seurakun-
nan tilaisuuden ajankohta 
ei ole sopiva, perhe voi va-
lita jonkin toisen ajankoh-
dan ja kirkon.

Oulun ev.-lut. seura-
kunnista Oulujoen seura-
kunnassa kouluun lähtevi-
en siunaaminen järjestet-

vonen, Vilho Taisto Valtteri 
Vaarapalo, Aada Sofia Aalto-
maa, Nella Isla Aurora Haa-
taja, Eetu Mikael Johannes 
Heikkilä, Meri Maria Eveliina 
Korhonen, Venni Eero Ver-
neri Kytökorpi, Mimoza Au-
rora Mollakuqe, Enni Josefii-
na Mämmi, Ossi Henrik Ola-
vi Rusanen, Onni Olav Juhon-
poika Hänninen, Otso Petteri 
Bernard Kiilakoski, Aava Hal-
la Tuuli Koistinen, Paavo Ee-
ro Akseli Matinlompolo, Eli-
as Veikko Sakari Paakkari, 
Meea Minttu Lilian Puuru-
nen, Viljam Julius Suoharju, 
Oliver Simo Johannes Vasala.
Kiiminki: Viljo-Kalle Väänä-
nen, Anja Saaga Miriam Ma-
linen, Rasmus Heikki Matias 
Kuusiniva, Lukas Reino Oliver 
Salo, Linnea Rebekka Kur-
kela, Maria Inkeri Juola, Al-
var Olavi Hauru, Viljami Art-
tu Kärkkäinen, Olli Matti Al-
fred Nyman
Oulujoki: Kaius Rikhard Ilves-
luoto, Jemina Amalia Lam-
pela, Enni Kaarina Metto-
vaara, Leila Iiris Turner, Ali-
sa Vanamo Vuollo, Riina Te-
resa Alexandra Vähäkuopus, 
Sylvia Lillian Haugen, Jesse 
Olavi Holmi, Liisa Vilhelmii-
na Holmi, Eetu Oskari Hälik-
kä, Joel Sakari Ohtamaa, Isla 
Alisa Marianna Tanner, Elo-
die Irma Alise Tervaportti, Ii-
na Wilhelmina Höttönen, Is-
la Mellida Kurtti, Silva Eve-
lia Mertaniemi, Elia Leonel 
Mikkonen, Emilia Aino Ma-

ria Mikkonen, Väinö Antero 
Pietilä, Jaska Tapani Sassi.
Oulunsalo: Jare Sebastian 
Pernu, Veikko Viljami Pyhä-
huhta, Kiira Emilia Tervanie-
mi, Hilda Maria Hautakan-
gas, Alisa Eva Sofia Käyrä, 
Tuomas Jaakko Juhani Atsin-
ki, Elina Riina Maria Savaloja, 
Jooa Jeremia Moberg, Julius 
Kristian Moberg.
Tuira: Moona Maria Kadia-
tu Bah, Elviira Unelma Ehro-
la, Taimi Amalia Kanniainen, 
Kasper Ossian Kauppi, Helmi 
Serafiina Maununiemi, Leo-
nel Adam Antero Nousiai-
nen, Albert Johannes Pelo, 
Noel Joosua Pitkänen, Hertta 
Minea Pyykönen, Maija Nad-
ja Natalie Rautiainen, Mika-
ella Frances Julia Riikonen, 
Sanni Lilja Eveliina Vilmi, Mi-
la Alexandra Väisänen, Lucia-
na Sofia Gullsten Videla, Juli-
us Mikael Impola, Saaga Au-
rora Itkonen, Olivia Karoliina 
Jaakkola, Olivia Mariana Kos-
ki, Eeli Otto Ilmari Lang, Ta-
tu Eetu Einari Lohilahti, Eevi 
Laura Eveliina Petrelius, On-
ni Edvard Sirviö, Alina Edith 
Katariina Suopajärvi, Janella 
Summer Tuomivaara, Helmi-
Sofia Rosalia Anttila, Oskari 
Onni Mikael Koponen, Eemi 
Manu Viljami Leinonen, Aa-
da Elina Maria Mäkelin, Isla 
Elina Nikula, Oliver Jaro Jo-
hannes Nivala, Miro Henri 
Mikael Postareff, Taika An-
nikki Saarela, Essi Juulia Sy-
väoja.

Vihityt
Tuomiokirkko: Teuvo Mar-
kus Päiviö Ekdahl ja Min-
na Elina Kangasniemi, Tomi 
Henrik Tasala ja Tanja Kristii-
na Ahola, Elias Artturi Pelo ja 
Hanna Maija Annika Harjula, 
Aki Mikael Koskela ja Sanna 
Hannele Keskitalo.
Haukipudas: Janne Joonas 
Väänänen ja Fanny Reet-
ta Katariina Säävälä. Arttu 
Jaakkima Harju ja Pirita Te-
resia Bensassi Nour. Kai Ju-
hani Meriläinen ja Katja Ma-
ria Palokangas. Sami Juhani 
Rousu ja Sari Marjut Haapa-
kangas, Teemu Eerik Päkkilä 
ja Riikka Katariina Isometsä. 
Arto Tapani Hyväri ja Tanja 
Kaarina Partanen.

tiin jo keväällä.
Kaikille alakoululaisil-

le ykkösistä kuutosluokka-
laisiin järjestetään perjan-
taina 12.8. kello 17.30 alka-
en myös Back to School -ta-
pahtuma Keskustan seura-
kuntatalossa. Sinne saa ot-
taa mukaan vanhemmat-
kin, jos haluaa. 

Kouluun lähtevien siunauk-
sen yhteydessä kirkko näkyy 

somessa tunnisteella 
#suuremmansuojassa

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Varttihartaus to 4.8. 
18.8. klo 18–18.15 Ou-
lun tuomiokirkko. Har-
taushetket ovat tuomio-
kirkkoseurakunnan kir-
konisäntien pitämiä. 

Messu su 7.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Sal-
la Autere ja avustaa Jouko 
Lankinen. Kanttorina Péter 
Marosvári ja urkurina Lauri-
Kalle Kallunki. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 14.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki ja urku-
rina Péter Marosvári. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.  
Messu su 21.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Anu 
Ojala ja avustaa Jyrki Vaara-
mo. Kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi.

Opastettu kirkkokier-
ros ma 8.8. ja 15.8. klo 
18–18.30 Oulun tuomio-
kirkko. Tuomiokirkon 
kesäoppaat esittelevät 
kirkkoa ja sen historiaa. 

Harrastukset ja kerhot
 nuorille ja aikuisille

Nuorten aikuisen peli- ja 
nuotioilta to 4.8. ja 11.8. klo 
18–21 Hietasaaren leirikes-
kus. Mahdollisuus saunomi-
seen ja uintiin. Eväät ja har-

Opastetut 
kävelykierrokset 
Intiön 
hautausmaalla
maanantaisin klo 18–20, 
Kajaanintie 1.
8.8. teemalla Kaiken 
takana on nainen!
15.8. teemoina Leipää 
ja sirkushuveja, Sodan ja 
rauhan sankareita

Kouluun lähtevien siunaaminen 
tiistaina 9.8. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. 
Tulevien ekaluokkalaisten siunaustilaisuudessa toivo-
taan ja rukoillaan turvallista koulutietä ja rauhallista 
mieltä. Tilaisuus kestää noin puoli tuntia ja siihen ovat 
tervetulleita myös ne, jotka ovat vaihtaneet seurakun-
taa tai eivät jostain muusta syystä ole saaneet kutsua 
tapahtumaan. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiripäivä
perjantaina 26.8. Hietasaaressa.
Leiripäivä mukavan yhdessäolon, hyvän ruuan ja ohjel-
man merkeissä. Linja-autokuljetus lähtee Heinätorin srk-
kodilta klo 8.30 ja Intiön srk-kodilta klo 8.45. Kotiinlähtö 
on klo 15.30. Leirimaksu kerätään paikan päällä. Leiri-
läisille lähetetään leirikirje ennen leiriä. Leirillä mukana 
pastori Jyrki Vaaramo ja diakonissat Kirsi Karppinen ja 
Heidi Karvonen. Päivän hinta 17 € / hlö sis. kuljetuksen, 
aamiaisen, lounaan, päiväkahvin ja mukavan ohjelman.  
Ilmoittautuminen ma 8.8. klo 9–11, p. 044 3161 419.

Karjasilta: Jarmo Tapani 
Romppainen ja Tiina Ma-
ria Karoliina Hyrkäs, Jaakko-
Ville Petteri Kauppi ja Niina 
Maria Kämäräinen, Ville Jo-
hannes Ylikoski ja Hanna-
Kaisa Pauliina Ojala. Mika-
el Henrik Kalliokoski ja Han-
nele Kristiina Tervaniemi, Ja-
ni Tapio Kärki ja Riikka Pau-
liina Alatalo, Veikko Henrik-
ki Rytivaara ja Anni Elisabet 
Vaihoja, Kari Juhani Moisio 
ja Suvi-Tuulia Helinä Virran-
kari, Antti Juhani Lahti ja An-
na-Sofia Keränen, Juho Hen-
rikki Raappana ja Veera Pau-
liina Airaksinen, Jussi-Pekka 
Laurila ja Kirsi Tuulikki Heik-
kinen, Marko Olavi Karinkan-
ta ja Jaana Tuulikki Satta.
Kiiminki: Vesa Valtteri Ho-
lappa ja Anne-Maria Kristii-
na Laitamäki, Perttu Henrik 
Lämsä ja Heli Susanna Hyy-
tinen, Tatu Santeri Ylä-Kä-
pölä ja Terhi Marjaana Mäki-
nen, Mika Anselmi Illikainen 
ja Mariia Zakharenkova.
Oulujoki: Timo Juhani Kan-
gaskorte ja Vuokko Anita 
Autio, Kimmo Tapani Ohto-
nen ja Pia Susanna Söder-
ström, Oiva Olavi Pulkkinen 
ja Raili Sinikka Järviö, Jarko 
Petteri Karvonen ja Jenni Ka-
tariina Järvelä, Sami-Petteri 
Pykäri ja Satu-Tuulia Kokko, 
Esa Tapani Yli-Pyky ja Hanna 
Maria Runtti, Mikko Tapio Ki-
velä ja Hanne Juuli Eerikin-
harju, Jaakko Valtteri Turti-
nen ja Tytti Maaria Päkkilä, 

Henry Rikhard Kouva ja Heli 
Katariina Nurro, Kimmo Pet-
teri Härkönen ja Hanna Ma-
ria Moilanen, Antti Akseli 
Karppinen ja Heli Sisko Kris-
tiina Pudas.
Oulunsalo: Keijo Kullervo 
Kiviniemi ja Maarit Tellervo 
Virta, Marko Tapani Hilli ja 
Aira Sisko Tuulikki Hannus. 
Pasi Petteri Tönkyrä ja Han-
ne Marjukka Takalo.
Tuira: Aarni Tapani Mäkinen 
ja Vaula Kristiina Hosio, To-
mi Aleksi Kotila ja Jenni-Ma-
ria Timonen, Kimmo Henrik 
Kinnunen ja Helena Mirjami 
Fiskaali, Juha Matias Korkala 
ja Piritta Tellervo Hongisto, 
Christian Schuss ja Maija Si-
nikka Lantto, Tom Skagemo 
ja Heidi Ulrika Lamberg, Ja-
ri Anselmi Karjalainen ja Lii-
sa Kaarina Kerttula, Pasi Mi-
kael Vuokila ja Päivi Johanna 
Sipola, Jarmo Markus Kajava 
ja Hanna Maria Öhman, Ju-
ho Samuli Helminen ja San-
na Selina Koskela, Ilari Aatos 
Tauriainen ja Saana-Maija 
Juntunen, Juho Jaakko Ante-
ro Hamari ja Anni Maria Mai-
jala, Ville Petteri Kolvanki ja 
Emmi Päivi Elmiina Iivari, To-
ni Yrjö Juhani Kuvaja ja Vir-
ve Hannele Härkönen, Antti 
Johannes Hiltula ja Susanna 
Maarit Moilanen, Mika Juha-
ni Leinonen ja Hanne Marita 
Keränen.

taus seurakunnan puolesta.
Pienoismallikerho su 7.8. ja 
21.8. klo 15–17 Heinätorin 
seurakuntatalo. Pienoismal-
likerho kaikenikäisille pie-
noismallien rakentajille, pik-

kupojista vaariin ja miksei ty-
töistä mummoihin. Kerhossa 
voi opiskella rakentelua ja 
tutustua mallien esikuvien 
historiaan yhdessä saman-
henkisten kanssa. Rakente-
lu on kärsivällisyyttä vaativa 
harrastus, joka samalla opet-
taa historiaan ja teknikkaan 
liittyvissä asioissa.

Apua ja tukea
 tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa ma 8.8. ja 
15.8. klo 9–11 joko puhelimit-
se 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä Keskustan seu-
rakuntatalo, Isokatu 17.

Back to School 
perjantaina 12.8. klo 17.30–19 Keskustan seurakuntata-
lossa. Back to Schoolissa mm. improryhmä Väläkky, mu-
siikkia, askartelua, arvontaa ja pientä purtavaa. Tule 
starttaamaan uusi lukuvuosi yksin, yhdessä kaverin tai 
vaikka vanhemman kanssa. Tapahtuma on ilmainen ja 
suunnattu alakoululaisille. Kannattaa bongata  Kirkon-
rotat to 11.8. alueemme alakouluista jakamasta flaije-
reita tapahtumaan. Paina mieleesi, miltä rotta näyttää!

Inkkari Perheleiri 
perjantaina 19.8. klo 17.30 Rokuan leirikeskuksessa. 
Viikonloppuna askarrellaan ja leikitään inkkariteeman 
ympärillä, hiljennytään, saunotaan, istutaan valmii-
seen pöytään, ulkoillaan yhdessä omalla perheellä ja 
uusien ystävien kanssa. Leirin hinta 50 € / aikuinen, 
32 € / 4–18 vuotiaat, sisaralennus -25 %. Hinta sisäl-
tää matkat, majoituksen, ruokailut ja ohjelman. Ou-
lun seurakuntien jäsenet ovat vakuutettuja.
Ilmoittautuminen 1.8. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi. Oulun Tuomiokirkkoseurakunnan perheet 
etusijalla. Leirillä mukana Salla Autere, Tea Lakkala ja 
Kaija Siniluoto.

Siunaamiset
Tuomiokirkkoseurakunta
Ti 9.8. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa 
(Kirkkokatu 3a)

Haukiputaan seurakunta
Ti 9.8. klo 18 Haukiputaan 
kirkossa (Kirkkotie 10)

Karjasillan seurakunta
Su 7.8. klo 18 Pyhän 
Andreaan kirkossa 
(Sulkakuja 8)
Ma 8.8. klo 18 Kastellin 
kirkossa (Töllintie 38)
Ti 9.8. klo 18 Karjasillan 
kirkossa (Nokelantie 39)
Ke 10.8. klo 18 Pyhän 
Andreaan kirkossa 
(Sulkakuja 8)

Kiimingin seurakunta
Ti 9.8. klo 18 Jäälin 
kappelissa (Rivitie 9)
Ti 9.8. klo 19 
Kiimingin kirkossa 
(Kirkonniementie 8)

Oulunsalon seurakunta
Ma 8.8. klo 18 
Oulunsalon kirkossa 
(Uhrikirkonkuja 2)
 
Tuiran seurakunta
Su 7.8. klo 17 Pyhän 
Tuomaan kirkossa 
(Mielikintie 3)
Ma 8.8. klo 17.30 
Tuiran kirkossa 
(Myllytie 5)
Ti 9.8. klo 17.30 Pyhän 
Luukkaan kappelissa 
(Yliopistokatu 7)

A a r n e O r m io

A a r n e O r m io

Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

• ti 9.8. klo 20 
Ismo Hintsala (Oulu) – urut
Ville Mankkinen (Kemi) – viulu 

• to 18.8. klo 21 
Taiteiden yön konsertti
vaskikvartetti Owla ja Péter Marosvári – urut
Kvartetin soittajat: 
Arja Ollila – trumpetti ja flyygelitorvi 
Sauli Orbinski – käyrätorvi 
Markus Lankinen – pasuuna 
Juha Pisto – tuuba
Nathan Archer – lyömäsoittimet 

• ti 6.9. klo 19 
Pekka Piironen (Oulu) – urut 

• pe 23.9. klo 19  
Oulun tuomiokirkon kanttoreiden konsertti
Henna-Mari Sivula – sopraano
Lauri-Kalle Kallunki – baritoni, urut ja piano
Péter Marosvári – tenori, urut

Oulun seurakunnat löydät 
myös Facebookista!

Kuolleet
Tuomiokirkko: Helvi Marjat-
ta Airaksinen 68, Kirsti Elii-
na Kylmäniemi 87, Salli Mir-
jam Lyttinen 94,Toivo Juha-
ni Mikkonen 70, Anna Hilk-
ka Pikkarainen 93, Saara Ai-
li Karjalainen 78, Anja Elisa-
bet Manninen 54, Eero Ante-
ro Mikkola 80, Eila Irmeli Ha-
verinen 87, Elsa Maria Lehto-
mäki 91, Teuvo Uolevi Pelko-
nen 85.
Haukipudas: Valma Airi Pus-
sinen 82, Seija Tuula Hosion-
aho 69, Aila Marja-Leena Ni-
kula 65, Timo Sakari Kor-
pi 59, Taimi Katariina Halo-
nen 88.
Karjasilta: Liisa Susanna Har-
tikainen 80, Pekka Henrik 
Kauppinen 43, Tommi Aar-
ne Petteri Tyyskä 39, Kalevi 
Johannes Korhonen 91, Ee-
va Johanna Tolonen 82, Es-
ko Jaakko Viinikanoja 83, 
Auli Marjatta Autio 79, Riit-
ta Leena Frondelius 80, Lea 
Rakel Lantto 99, Aarno Ar-

vid Satulehto 80, Aino Inke-
ri Vesala 94.
Kiiminki: Vieno Elisabet Hut-
tu 88, Antti Johannes Vuoti 
40.
Oulujoki: Mauno Veli Käke-
lä 91, Ulla Maria Silvamaa 90, 
Impi Katri Perätalo 90, Vil-
ho Johannes Kokko 86, Lau-
ri Antero Mettovaara 63, Eri-
ka Eronen.
Oulunsalo: Seppo Tapani 
Niemelä 57.
Tuira: Anna Inkeri Kaveri 94, 
Unto Olavi Severinkangas 
74, Taimi Tellervo Tawast 93, 
Vilho Johannes Turunen 75, 
Pirkko Marjatta Törmänen 
78. Sulo Viljo Backman 84, 
Anna-Liisa Lappalainen 89, 
Mika Jaakko Moilanen 40, 
Aili Marjatta Ojala 92, Henna 
Janita Ojantakanen 20, Pent-
ti Iisakki Räisänen 70, Paavo 
Aleksi Isola 32, Vieno Annik-
ki Kokko 76, Juha Pekka Las-
tumäki 56, Laila Rauha Por-
taankorva 91.

Kesäkahvila ja pieni käsityöpuoti
avoinna 12.8. saakka 

ma–to klo 10–19 ja pe 10–15. 
Oulun tuomiokirkon krypta.
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Menot Oulun seurakunnissa 4.–18.8.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 7.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Marika Huttu, 
saarnaa Tapio Kukko, kantto-
rina Taina Voutilainen.
Messu su 14.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tölli, 
avustaa Marika Huttu, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
tapulikahvit.
Lähetyspiiri kokoontuu syk-
syllä torstaisin alkaen 8.9. 
klo 13–15 joka toinen tor-
stai. Huomioithan muuttu-
neen viikonpäivän! Ensim-
mäinen kokoontuminen on 
seurakuntasalissa ja muut 
kerrat Montin-salissa.

Apua ja tukea
 tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151 

Lapsille ja 
lapsiperheille

Päiväkerhot aloittavat toi-
mintansa viikolla 33. Päivä-
kerholaiset ovat saaneet pos-
tia kesän alussa kerhopaikas-
taan. Lisätietoja ja vapaita 
kerhopaikkoja voi kysellä p. 
040 7431 902 / Kirkkopirtin 
lastenohjaaja tai p. 0400 835 
374 / Jäälin lastenohjaaja.
Pyhäkoulu su 14.8. klo 12 
Kirkkopirtissä.

Harrastukset ja kerhot
Laulukouluilta työikäisille 
aikuisille to 25.8. klo 19 seu-
rakuntakeskuksessa. Laulu- 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 7.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Jari Flink. Messudia-
konina Minna Lappalainen. 
Kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Messun jälkeen pystykahvit 
kirkossa. 
Messu su 14.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, avus-
taa Jaakko Tuisku. Messu-
diakonina Outi Palokangas. 
Kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Messun jälkeen pystykahvit. 
Rukouspiiri to 18.8. klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa.

Musiikkitilaisuudet
Kesäillan sävelhartaudet 
torstaisin klo 20 Haukipu-
taan kirkossa ja seurakunta-
keskuksessa. 
4.8. srk-keskuksessa To-
mi Punkeri baritoni ja Laura 
Rahko piano. Iltahartaus Ja-
ri Flink.
11.8. srk-keskuksessa Laulu-
yhtye Heliä. Iltahartaus Sami 
Puolitaival.
18.8. srk-keskuksessa Nais-
kuoro D’amen, johtaa Tom-
mi Hekkala. Iltahartaus Ma-
ria Hekkanen.
Tilaisuuksiin vapaa pääsy, 
ohjelma 5 euroa.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Kouluun lähtevien siuna-
us ti 9.8. klo 18 kirkossa. Ti-
laisuuden jälkeen mehu- ja 
kahvitarjoilu srk-keskukses-
sa. Tervetuloa kaikki eka-

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. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi. 

Karjasillan
seurakunta

luokkalaiset perheineen!
Ekojen leiri 20.–21.8. Isonie-
men leirikeskuksessa. Ks. il-
moitus. 

Muut menot
Nuotioilta ke 17.8. klo 18  
SF-Caravan Rantasarka -alu-
een takana uimarannalla. 
Kokoonnutaan yhteen ilta-
kahville ja makkaranpais-
toon, laulamaan ja hiljenty-
mään kesäisenä iltana. Va-
rustautuminen sään mukai-
sesti. Mukaan voi ottaa myös 
oman retkijakkaran. Ajo-oh-
je: Auton voi jättää Mustaka-
rintien päähän (satama-alu-
een parkkipaikka). Siitä opas-
teet nuotioiltaan uimaran-
nalle. Seurakunnan työnte-
kijöistä mukana Martti Hei-
nonen, Minna Lappalainen ja 
Hannu Niemelä. 
Kesäkahvila tiistaista per-
jantaihin 14.6.–5.8. klo 12–15 
Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D 
lähetystyön hyväksi. Tarjolla 
nuorten tekemiä leipomuk-

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 10.8. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Kesäraamattupiiri to 11.8. klo 
18, Pyhän Andreaan kirkko.

Haukiputaan kirkko 
on tiekirkko ja 
avoinna yleisölle
26.8. saakka ma–pe klo 10–18, 
jolloin myös kirkon opas 
on paikalla.

Jumalanpalvelukset

Messu su 7.8. klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, kanttorina 
Miikka Lehtoaho. Radiointi Radio Dei. 
Konfirmaatiomessu su 7.8. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Maija Hyvönen, avustaa Katja Ylitalo, 
kanttorina Ilkka Järviö. Konfirmaatio Kastelli 1.
Konfirmaatiomessu su 7.8. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko. Toimittaa Esa Nevala, avustaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Konfirmaatio Kaakkuri 1.
Konfirmaatiomessu su 7.8. klo 14, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Maija Hyvönen, avustaa Katja Ylitalo, 
kanttorina Ilkka Järviö. Konfirmaatio Kastelli 2.
Konfirmaatiomessu su 7.8. klo 14, Pyhän Andreaan 
kirkko. Toimittaa Esa Nevala, avustaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Konfirmaatio Kaakkuri 2.
Kolehti Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan 
Tansanian luterilaisen kirkon Viktoriajärven Itäisen 
hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen 
Lähetysseuran kautta.

Messu su 14.8. klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa Erja Järvi, kanttorina Juha 
Soranta.
Messu su 14.8. klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 14.8. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti Myanmarin luterilaisen kirkon oman 
työntekijäkoulutuksen käynnistämiseen Yangonissa 
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. 

Kirkko lähelläsi 
verkossa

Karjasillan kirkon juma-
lanpalvelukset kuultavis-

sa nettiradiossa www.
oulunseurakunnat.fi/

verkkokirkko.

Eläkeläisten leiri 
Rokualla 12.–15.9. 
Leiri on tarkoitettu en-
sisijaisesti karjasiltalai-
sille. Hinta on 67 € 
sisältäen täysihoidon 
ja matkat sekä tapatur-
mavakuutuksen ev.lut. 
seurakunnan jäsenille. 
Ilmoittautuminen 19.8. 
mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo tai 
Marjukka Hamari, 
p. 040 5752 710.

Eläkeläisten päiväretki 
Rokuan leirikeskukseen 
maanantaina 29.8.                                           

Retken hinta 25 € sisältää 
matkan, ruokailun, kahvit, 
monipuolisen ohjelman ja 
iltapäivällä rentoutusta 
ohjatusti Rokua Spa:ssa.
Ilmoittautuminen 
pe 12.8. mennessä 
Jaanalle 040 5793 248 
tai jaana.kontio@evl.fi.
Retki toteutuu, kun lähtijöitä 
on vähintään 20 henkilöä. 
Ensisijaisesti kiiminkiläisille. 
Maksut kerätään bussissa. 
Tervetuloa mukaan. 
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sunnuntaina 7.8. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Pastori Esa Nevala, kanttori Ilkka Järviö. 

 
maanantaina 8.8. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Pastori Heikki Karppinen, kanttori Ilkka Järviö.
 

tiistaina 9.8. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Pastori Olavi Mäkelä, kanttori Ilkka Järviö. 

keskiviikkona 10.8. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Pastori Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 

kanttori Juha Soranta. 

Syksyllä koulunsa aloittavat siunataan koulutielle. Mu-
kaan kutsutaan koko perhe, kummit, isovanhemmat 
tai lapselle muuten tärkeät aikuiset. Ekaluokkalaisten 
koulutielle siunaamisella on jo pitkä perinne Suomes-
sa. Karjasillan seurakunta haluaa olla tässä tärkeässä 
elämänhetkessä pyytämässä Jumalan siunausta lapsen 
ja koko perheen uuteen elämänvaiheeseen. Lasta voi 
alttarille tulla siunaamaan äiti, isä, kummi, sisarus, iso-
vanhempi tai muu tärkeä aikuinen. Tilaisuus kestää n. 
30 minuuttia. Ekaluokkalaisille pieni muistaminen juh-
lahetken päätteeksi. Lämpimästi tervetuloa!

EKALUOKKALAISTEN 
KOULUTIELLE SIUNAAMINEN

Lähde mukaan Oulun 
hiippakunnan lähetysjuhlille

Juhlissa kuullaan viestejä maailmal-
ta, juhlitaan, lauletaan ja osallistu-
taan suomalaiseen messuun. 
Lapsille on omaa ohjelmaa. 

Lähtö lauantaina 3.9. klo 8 Haukiputaan srk-keskus, 
klo 8.30 Oulun linja-autoaseman tilausajolaituri, klo 
8.45 Oulunsalon Shell. Paluu n. klo 21. 
Matkan hinta 10 € sisältää bussimatkan ja vakuutuk-
sen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Ruokailut jo-
kainen maksaa itse. Lisätietoa ohjelmasta www.oulun-
hiippakunnanlahetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta Ulla 
Mäkinen, p. 040 5065 511 ja Marika Huttu, p. 040 7203 
246. Ilmoittaudu viimeistään 24.8. matkanjohtajille 
tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Lasten kuoroihin mahtuu mukaan

Lapsikuoro 6–11-vuotiaille tytöille ja pojille
Pyhän Andreaan lapsikuoron harjoitukset 25.8. 
alkaen torstaisin klo 16 Pyhän Andreaan kirkossa, 
Kaakkurissa (Sulkakuja 8). Kuoroon otetaan uusia 
laulajia, sekä tyttöjä että poikia.

Pyhän Andreaan tyttökuoro yli 12-vuotiaille
Pyhän Andreaan tyttökuoro harjoittelee 25.8. 
alkaen torstaisin klo 17 Pyhän Andreaan kirkossa, 
Kaakkurissa (Sulkakuja 8). Kuoroon otetaan uusia 
laulajia.

Ilmoittautumiset kanttori Sirpa Ilvesluodolle 
tekstiviestillä, p. 050 5251 882 tai 
sähköpostitse sirpa.ilvesluoto@evl.fi.

HelmiMuskarit
 
Pyhän Andreaan kirkossa (Sulkakuja 8)
Tiistaisin
klo 17.15–18 PerheenHelmet I 
klo 18.15–19 PerheenHelmet II
Perjantaisin
klo 10–10.30 TaaperoHelmet
klo 10.45–11.15 VauvaHelmet
 
Kastellin kirkossa (Töllintie 38)
Maanantaisin
klo 17.15–18 PerheenHelmet I 
klo 18.15–19 Perheenhelmet II
Torstaisin
klo 10–10.30 PientenHelmet

Muskarit alkavat viikolla 35. Kaikissa muskariryhmis-
sä on aina vanhempi tai muu aikuinen lapsen mukana. 
Muskarimaksu on 50 € /lukukausi, sisaralennus -50 %

Muskarit järjestää Karjasillan seurakunnan varhais-
kasvatus. Ilmoittautuminen www.oulunseurakunnat.
fi ajalla 8.–21.8.2016 (vk 32–33).

Lisätiedot muskariopettaja Mari Järvelä,
p. 044 3161 425, mari.jarvela@evl.fi

SENIORIPYSÄKKI
keskusteluryhmä yli 65-vuotiaille
alkaen torstaina 8.9. klo 10–11.30  Caritas-Kodissa.

Ikääntyminen voi tuoda elämään monia suuria muu-
toksia ja luopumisia. Työelämästä luopuminen, läheis-
ten kuolema ja heikentynyt terveys saattavat tehdä 
olon yksinäiseksi ja masentuneeksi. Sinun ei tarvitse 
olla näiden asioiden kanssa yksin.
 Senioripysäkki on viikottain kokoontuva , eläkeikäi-
sille suunnattu maksuton, luottamuksellinen ja suljet-
tu keskusteluryhmä, joka kokoontuu sovitun ajan.
 Ryhmässä on ohjaajan lisäksi  5–8 henkilöä. Ryhmä 
tarjoaa mahdollisuuden  jakaa omia tunteita ja ajatuk-
sia yhdessä toisten ryhmäläisten kanssa, ja löytää sitä 
kautta monille elämään liittyville muutoksille ja luopu-
misille uusia  merkityksiä.
 Lisätietoja ja ryhmään ilmoittautuminen 24.8. men-
nessä diakonissa Asta Leinoselle p. 040 574 7157 tai as-
ta.leinonen@evl.fi.  Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan 
yhdessä tapaaminen.

Ekana leirille! Mummi tai kummi mukaan!

Ekojen leiri 
 

20.–21.8. Isoniemen leirikeskuksessa.

Tule leirille äidin, isän, ukin, mummin tai kummin 
kanssa. Leiri on tarkoitettu ensi syksyn haukiputaalai-
selle ekaluokkaiselle yhdessä hänelle tärkeän aikuisen 

kanssa. Leirimaksu ekaluokkalaiselta on 15 € ja 
aikuiselta 21 €. Leirikirje lähetetään ennen leiriä. 

Lisätietoja antavat leirinohjaajat Tarja Kainulainen 
p. 040 8245 861 ja Outi Palokangas p. 040 5471 472. 

sia, kahvia, teetä ja mehua 
kohtuulliseen hintaan. Wirk-
kula seurakuntakeskuksen si-
säpihalla on mukava paikka 
poiketa kahville kauempaa-
kin ja samalla reissulla kan-
nattaa käydä myös tutustu-
massa kirkkoon. 
Lukupiiri alkaa ma 29.8. klo 
18 srk-keskuksessa. Ks. ilmoi-
tus. 
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon kirkko sunnuntai-
sin klo 13.
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: kesäseurat la 6.8. 
klo 18 ry:llä, kesäseurat su 
7.8. klo 13 ja 18 ry:llä, piha-
seurat la 13.8. klo 18.30 Paa-
son mökillä Yli-Iissä, Pahka-
lantie 1703, seurat su 14.8. 
klo 16 ry:llä. Kello: leiripäivä 
su 14.8. Isoniemen leirikes-
kuksessa alk. klo 12 ruokai-
lulla. Jokikylä: nuotioilta pe 
5.8. klo 18.30 Maire ja Eero 
Rehulla, Asemakyläntie 252, 
seurat su 14.8. klo 17 ry:llä.

Lukupiiri alkaa 
maanantaina 29.8. klo 18 
srk-keskuksessa.

Syksyn 2016 lukupiirin kirjat: 
Mustonen, Enni; Paimentyttö ma 29.8. 
Hiekkapelto Kati; Suojattomat ma 26.9. 
Itäranta, Emma; Teemestarin kirja ma 31.10. 
Shin Kyung-sook; Pidä huolta äidistä ma 28.11. 

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa maanantaisin 
klo 18 Haukiputaan srk-keskuksessa. Lukupiiri on kaikil-
le avoin ryhmä eikä edellytä ennakkoilmoittautumista. 

tekniikkaa parantavia harjoi-
tuksia laulunopettajan joh-
dolla. Lisätietoja Jarkko Met-
sänheimo p. 0400 487187.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 6.8. klo 
18 kesäseurat ry:llä, Jou-
ko Limma, Kari Kainua, su 

7.8. klo 10 kesäseurat – mes-
su, Kiimingin kirkko, saar-
na Tapio Kukko, su 7.8. klo 
12 kesäseurat ja perheruo-
kailu ry:llä, Matti Lääkkö, su 
7.8. klo 17 kesäseurat ry:llä, 
Seppo Lohi, Matti Lääkkö, 
su 14.8. klo 17 seurat ry:llä, 
Kyösti Hyry, Petri Kulmala.

Ekaluokkalaisten  
koulutielle siunaamiset

Tervetuloa koko perheellä kouluun 
lähtevien siunaamistilaisuuteen!

tiistaina 9.8. klo 18 Jäälin kappelissa 
tiistaina 9.8. klo 19 Kiimingin kirkossa

Päiväkerhot aloittavat 
toimintansa

 
Lisätietoja ja vapaita kerhopaikkoja voi kysellä 

p. 040 7431 902 / Kirkkopirtin lastenohjaaja tai 
p. 0400 835 374 / Jäälin lastenohjaaja.  

Elokuun illan 
barokkikonsertti 
torstaina 18.8. klo 19 
Karjasillan kirkossa. 
Oulun Taiteiden yön 
barokkikonsertti. 

Esiintymässä Tiina 
Nikander-Koivukangas, 
huilu ja traverso & 
Silja Lassila, viulu, 
Kari Suvilehto, vihuela 
ja arkkiluuttu & Marko 
Jouste, barokkikitara. 
Ohjelmassa on 
Johan Sebastian Bach-
in, C.PH.E. Bachin, Ge-
org Friedrich Händelin, 
G. Ph. Telemannin ja A.  
Corellin musiikkia. 
Vapaaehtoinen ohjel-
mamaksu 5 €.

Perheiden 
kesäilta 
torstaina 11.8. klo 18  
Lämsänjärven leiri-
keskuksessa. Tervetu-
loa perheiden kesäil-
taan Lämsänjärvelle 
viettämään mukavaa 
iltaa yhdessä. Luvas-
sa mukavaa yhdes-
säoloa, laulua, leik-
kiä, makkaranpaistoa 
ja iltahartaus. Pulah-
tamaankin ehtii, jos 
sää sallii. Lisätietoja 
Mari Jääskeläinen, 
p. 040 5747 109. 

Seurakunta on mukana 
Kiiminkipäivillä

Pe 12.8. klo 14.30 
yhteislaulutilaisuus

La 13.8. klo 10 
seurakunnan tervehdyksen antaa 

seurakuntaneuvoston jäsen 
Maija Hekkala. 

Kansanlaulukirkko n. klo 10.15 
toimittaa Marika Huttu, kanttorina 

Jarkko Metsänheimo, mukana viulis-
tit soittamassa.

Torialueella on myytävänä muurin-
pohjalättyjä ja arpoja lähetystyön 

hyväksi. Missionuorilla on myös oma 
myyntipöytä alueella. 

Paikalla on seurakunnan työntekijöi-
tä, tule tervehtimään meitä! 
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 7.8. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Helena 
Ylimaula, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Messu su 7.8. klo 12 Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. 
Messu su 7.8. klo 18 Yli-
Iin kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Leo Rahko. 
Messu su 7.8. klo 10 Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. 
Messu su 14.8. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, saarna rovas-
ti Hannu Pelkonen, avus-
taa Olavi Isokoski,  Kati Rii-
pinen,  Anu Luokkala. Säes-
tys ja kuoron johto kanttori  
Sanna Leppäniemi, Oulujoen 
kirkkokuoro, Riikka Vuoristo, 
huilu ja Jenni Suonperä, viu-
lu. Radio Dei.
Messu su 14.8. klo 12 Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ka-
ri Ruotsalainen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Messu su 14.8. klo 16  Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.
 

Musiikkitilaisuudet
Kesäillan musiikkia to 4.8. 
klo 20 Oulujoen kirkossa. 
Lauluyhtye Hoijakka. 
Kesäillan musiikkia to 18.8. 
klo 20 Ylikiimingin kirkossa,  

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 
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. 
Seurakuntamestari 
p. 040 522 0252

Menot Oulun seurakunnissa 4.–18.8.2016

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 srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 7.8. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Maija Sivu-
la, kanttori Anna-Kaisa Pit-
känen, kirkkoväärti Seppo 
Puolitaival. 
Hartaus ke 10.8. klo 13.30 
Salonkartano, Petri Sato-
maa.
Hartaus to 11.8. klo 13.30 
Teppola, Petri Satomaa. 
Ry:n viikkomessu la 13.8. 
klo 17 Oulunsalon kirkko. 
Toimittaa Juhani Pitkälä, 
kanttori Anna-Kaisa Pitkä-
nen. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.8.  klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Juhani Pitkälä, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
Ry:n kirkkopyhä, kirkkoväär-
ti Heimo Tölli. 
Hartaus ke 17.8. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Riitta Markus-
Wikstedt. 
Hartaus to 18.8. klo 13.30 
Teppola, Riitta Markus-Wik-
stedt. 

Lapsille ja 
lapsiperheille

Kouluunlähtevien siunaa-
minen Oulunsalossa ma 8.8. 
18 klo Oulunsalon kirkko. Ks. 
ilmoitus.

Muut
Kirkonkylän Rauhanyh-
distys: Su 7.8. klo 16 seurat 
ry:llä Pentti Eskola, Matti 
Lääkkö. La 13.8. klo 18 viik-
komessu kirkossa Juhani Pit-
kälä, Samuli Korteniemi. Su 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 7.8. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Messu su 7.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Minna Salmi, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
ri Anu Arvola-Greus. Kesä-
kahvit. 
Konfirmaatiomessu su 7.8. 
klo 12 Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Päivi Jussila, 
avustavat Terhi-Liisa Sutinen 
ja Tiina Siloaho, kanttori An-
na Kälkäjä. Pyhä Luukas Eko 
1 konfirmaatio.
Iltamessu su 7.8. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pette-
ri Tuulos, avustaa Tarja Oja-
Viirret, kanttori Anna Käl-
käjä. 
Viikkomessu ke 10.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Min-
na Salmi, kanttori Anna Käl-
käjä. 
Messu su 14.8. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttori Anna Käl-
käjä. 
Messu su 14.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Päi-
vi Moilanen, kanttori Tommi 
Hekkala. Kesäkahvit. 
Messu su 14.8. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Päi-
vi Moilanen, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Iltamessu su 14.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soili 
Pitkänen, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Iltamessu su 14.8. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, Juha-
ni Alaranta, saarna, kantto-
ri Tomi Heilimo. Pateniemen 
ry:n kesäseurat, messun jäl-
keen kirkkokahvit. 
Viikkomessu ke 17.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttori Heikki 
Jämsä. 

Apua ja tukea 
tarvitseville 

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Harrastukset ja kerhot 
nuorille ja aikuisille

Lähetysilta pe 5.8. klo 18 Ah-
ti Alatalon pihamaalla, Kul-
malantie 16, Yli-Ii.  Hartaus 
ja kahvittelua yhdessä. 
Kesäkerho to 11.8. klo 13 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Kahvimylly to 18.8. klo 13 
Myllyojan seurakuntatalo.  

BACH/BRITTEN no 3, Juhana 
Ritakorpi, sello.
 

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa ma 8.8. 
ja 15.8.  klo 9–11, p.  040 703 
3690. Vastaanotto muissa 
asioissa sopimuksen mukaan 
ottamalla yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään.

Ekaluokkalaisten  
koulutielle siunaaminen

Tervetuloa koko perhe kirkkohetkeen,
jossa tulevat ekaluokkalaiset saavat 

siunauksen koulutielle 
maanantaina 8.8. klo 18 Oulunsalon kirkossa.

Toimittaa Petri Satomaa, 
avustavat Hannele Heinonen ja 

lastenohjaajat, kanttori Anna-Kaisa Pitkänen.
Kirkkohetken jälkeen ekaluokkalaiset saavat pienen 

lahjan ja tarjoamme koko perheelle kirkkokahvit. 

Parin vuoden tauon jälkeen...

Niemenrannan ja Salonpään 
perhekerho saa jatkoa

Varjakan kylätalolla 26.8. alkaen
 perjantaiaamuisin klo 9.30–11.30.

Toiminnassa on huomioitu erityisesti lapset ja 
lapsiperheet, mutta joukkoon on tervetulleita 

kaikenikäiset ja kokoiset.

Elojuhla karjalaisin meiningein
sunnuntaina 14.8. klo 10 messun jälkeen.
Perinteiset elojuhlat kutsuvat Oulujoen kauniiseen 
kirkkoon ja pappilan historialliseen miljööseen! Tämän 
vuoden juhlien suunnitteluvastuu on ollut Ylikiimin-
gin piirillä. Teemaksi valikoitui karjalaisuus, joka valot-
tuu useasta eri näkökulmasta juhlassa: Messussa saar-
naa rovasti Hannu Pelkonen, jonka juuret ovat Karja-
lan Kannaksen Räisälän pitäjässä. 
Juhlaesitelmän karjalaisuudesta pitää FM Helena 
Lonkila ja musiikkia esittää Käköset-kuoro johtajanaan 
Vitaly Chapkovich. Karjalaseuran Kyökkitoimikunta 
yhdessä Ylikiimingin Maa- ja Kotitalousnaisten kanssa 
huolehtii pitopöytään karjalaista syötävää.

Eläkeläisten leiri 
ma-ke 19.–21.9. Rokualla.
Leirin hinta 47 € / hlö. Hintaan sisältyy matka, majoitus 
täysihoidolla ja vakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien jä-
senille. Etusija Oulujoen seurakunnan alueella asuvilla 
ja ensikertalaisilla. Ilmottautuminen puhelimitse  
ke 24.8.–pe 26.8. klo 9–12, p. 040 703 3690.

Diakonian aamujen emäntäkokous 
maanantaina 5.9. kello 13 Myllyojan seurakuntatalossa.       
Uudet ja entiset emännät, tulkaa suunnittelemaan 
syksyn vuoroja. Tarjoilun vuoksi ilmoita tulostasi 
1.9. mennessä joko oulujoki.diakonia@evl.fi tai 
Ulla-Maija Ruotsalainen p. 040 5747 097.

Seurat 
Eeva-Liisa ja Martti Turkalla 
sunnuntaina 7.8. klo 14 
Ehtiäisentie 88.  
Kokoonnumme Oulujoen ran-
nassa ja olemme Jumalan sa-
nan ja virsien hoidettava-
na. Jokainen paikalla olija voi 
tuoda jotakin omaa yhteiseen 
käyttöön. Yhdellä sana, 
toisella laulutoive yhteisek-
si hyväksi. Mukana myös Satu 
Saarinen, Pentti Kortesluoma 
ja Sanna Leppäniemi Oulujo-
en seurakunnasta.

Perhetoiminta alkaa viikolla 35
Hintan perhekerho maanantaisin 9.30–11
Huonesuon perhekerho perjantaisin 9.30–11
Myllyojan perhetupa torstaisin 9–12
Ylikiimingin perhekerho perjantaisin 10–12
Yli-Iin perhekerho tiistaisin 11–12.30
Hintan iltaperhekahvila keskiviikkoisin 17.8.,
14.9., 19.10., 16.11., 14.12. klo 18–20

Tuu tsekkaan
perjantaina 26.8. kello 18–20 Tuiran kirkossa.

Tapahtuma on suunnattu Tuiran seurakunnan 
vuonna 2016 rippikoulun käyneille nuorille. 
Lisätietoja Anssi Putila, p. 050 340 8982.

Yksinäisten leiripäivä
maanantaina 5.9. kello 11–16 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Tervetuloa mukaan Hietasaaren virkistyspäivään, Ou-
lun seurakuntien kaupunkileirikeskukseen, Hietasaa-
rentie 19. Päivä on sinulle ilmainen, kunhan vain tulet 
sinne omin voimin. 
Leiripäivän ohjelmassa on sapuskaa soppatykistä klo 
11–12, saunomista, makkaranpaistoa ja iltapäiväkahvit. 
Voidaan välillä jutustella elämän asioista ja jopa laules-
kella, jos siltä tuntuu. Päivä on tarkoitettu alle 50-vuo-
tiaille yksin oleville tai yksinäiseksi itsensä tunteville 
miehille ja naisille, joilla ei ole tässä vaiheessa työtä ja 
toimeentulokin on niukkaa.
Päivässä on mukana seurakunnan työntekijöitä.

Krito-vertaistukiryhmä
torstaina 8.9. kello 18–20 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Uusi Krito-ryhmä alkaa Tuiran seurakunnassa, Pyhän 
Luukkaan kappelin seurakuntasalissa, syksyllä 2016. 
Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen 
torstai-ilta 8.9. alkaen,  jolloin pidetään myös ryhmän 
alkuinfo. Krito-ryhmä on vertaistukiryhmä, jossa käsi-
tellään vaikeita tunteita, ihmissuhteita ja jumala-suh-
detta myös kirjallisuuden ja kirjallisien kotitehtävien 
kautta. Ryhmässä käydään läpi kirjaa: "Sovintoon 
elämän kanssa" (Saara Kinnunen).

Ryhmään voi ilmoittautua 4.–25.8. ryhmän ohjaajille: 
Heleena Hietala, p. 050 5644 152 ja Kaija Lahtinen, 
p. 040 5966 979. Ryhmä on alkamisensa jälkeen sul-
jettu, eli siihen ei voi enää tulla mukaan sen alettua.

Ekaluokkalaisten 
koulutielle siunaamiset

sunnuntaina 7.8. klo 17–17.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa

maanantaina 8.8. klo 17.30–18 
Tuiran kirkossa

tiistaina 9.8. klo 17.30–18 
Pyhän Luukkaan kappelissa

Kirkkoon kutsutaan tulevia ekaluokkalaisia perheineen. 
Voit tulla omalla alueellasi tilaisuuteen tai sellaiseen, 

joka sopii perheellenne parhaiten. 
Lasta alttarille siunaamaan voi tulla isä, äiti, kummi, 
isovanhempi tai joku muu läheinen. Tilaisuus kestää 

noin puoli tuntia. Juhlahetken päätyttyä kouluun 
lähtevät saavat pienen muistamisen. 

Lämpimästi tervetuloa!

Varhaiskasvatuksen 
musiikkiryhmät

Pehmotassut ovat 0–1-vuotiaiden ja heidän 
vanhempiensa musiikkiryhmiä ja Rytmitassut 

0–6-vuotiaiden ja heidän vanhempiensa 
musiikkiryhmiä. Ryhmät kokoontuvat joka toinen 

viikko syyskuusta toukokuuhun. 
Toiminta on maksutonta. Ryhmien ohjaajat ottavat 

ilmoittautumisia vastaan ke 17.8. klo 9–11.30. 

Pehmotassut kaudella 2016–2017

Pyhän Luukkaan kappeli 
joka toinen perjantai klo 10–10.30 / 

Marja-Liisa Toropainen 050 3716257
Tuiran kirkko 

joka toinen torstai klo 10.15–10.45 / 
Anu Hannula 044 3161 718

Rytmitassut kaudella 2016–2017

Pyhän Tuomaan kirkko
joka toinen torstai klo 17.30–18 

Anna Kälkäjä 044 3161 576

Pyhän Luukkaan kappeli
joka toinen maanantai klo 15–15.30 
joka toinen perjantai klo 11–11.30 

Marja-Liisa Toropainen 050 3716 257

Palokan seurakuntakoti
joka toinen perjantai klo 9–9.30 

Pirjo Kangas 044 3161 734

Tuiran kirkko
joka toinen torstai klo 11–11.30  

Anu Hannula 044 3161718

Ritaharjun nuorisotila
joka toinen perjantai klo 9.30–10  

joka toinen perjantai klo 10.15–10.45 
Anna Kälkäjä 044 3161 576

Lisätietoja: 8.8. alkaen, lapsi- ja perhetyönsihteeri 
Anu Hannula 044 3161 718 tai anu.hannula@evl.fi.

Ilmoittautuminen perheiden  
pieneen musisointihetkeen 

Tervetuloa vauvasta vaariin laulamaan, leikkimään ja 
loruilemaan kanssamme joka toinen tiistai 
klo 14–14.30 Koskelan seurakuntakodille. 

Ilmoittaudu mukaan 17.8. klo 9–11.30 
Teija Kokolle 050 5347 477. 

Keräämme kuvia  
ja tarinoita  

Tuiran kirkon 
100-vuotisjuhlaan

Alkuperäisiä kuvia 
ei tarvitse luovuttaa, 
vaan niistä otetaan 

näyttelyä varten 
kopiot. 

Lisätietoja Tuiran 
kirkkoherranvirasto, 

p. 08 5314 600 tai
tuiranseurakunta@evl.fi.

14.8. klo 10 sanajumalanpal-
velus ja ry:n kirkkopyhä kir-
kossa, Juhani Pitkälä. Su 14.8. 
klo 12 kesäseurat ry:llä Saka-
ri Trög, Samuli Korteniemi. 
Su 14.8. klo 17 kesäseurat 

Oulunsalo Soi – Bram Bam!
sunnuntaina 14.8. klo 18 Oulunsalon kirkossa.
 
Konsertissa kuullaan Suomen ensiesityksenä Sebas-
tian Fagerlundin Bram van Sambeekille säveltämä 
virtuoottinen ja maaginen fagottiteos Woodlands

Bram van Sambeek, fagotti
Paavali Jumppanen, piano
Barocco Boreale Ensemble
  
Liput: 22 € / 19 €

Haukkukirkko
sunnuntaina 28.8. kello 12 Hin-
tan seurakuntatalon pihalla koi-
ramaisille ja kaiken karvaisille 
koirien ystäville ja omistajille.
Haukkukirkkoon voi tulla koiri-
en kanssa tai ilman. Onhan koi-
rasi rokotukset kunnossa? Mei-

tä on paikalla monen monta koiraa. Hartaushetken pi-
tää Terttu Laaksonen. Tarjolla makkaraa, kahvitarjoilu 
ja koirille makupaloja. Kolehtina/lahjoituksena otetaan 
vastaan säilyvää koirien ja kissojen muonaa jaettavak-
si Oulujoen diakoniatyön kautta vähävaraisille lemmik-
kien omistajille.
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Yksinhuoltajaperheen poika aloittaa 
opiskelujaan. Auta lahjoittamaan hänelle 
opiskeluja varten kannettava tietokone.

www. vapaaehtoistyo.fi/oulu

ry:llä Samuli Korteniemi, Sa-
kari Trög.
Salonpään Rauhanyhdistys: 
Su 7.8. klo 16 seurat ry:llä.
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Kirkkoherra Merja Jyrkkä lo-
malla 12.8. asti, sijaisena Ju-
ha Luokkala, p. 0400 386 983.
Kappelineuvoston ja SPR:n 
laulu- ja letunpaistoilta pe 
5.8. klo 17 Nestorissa.
Ehtoollishartaus ma 8.8. klo 
14 Pihlajistossa, mukana Kes-
tilän mieslaulajat.
Pihaseurat su 14.8. klo 13 
Leena ja Johannes Hyytisel-
lä, Niemenkuja 23, Piippola. 
Pekka Siljander, Juha Luok-
kala ja Timo Hakkarainen.
EU-ruokapakettien jako vä-
hävaraisille to 18.8. klo 16–
18 Piippolan srk-kodissa. 
Omat kassit mukaan. 
Naistenpiiri pe 19.8. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Kesti-
lä: Kesäseurat la 6.8. klo 19 
ja su 7.8. klo 12 ry:llä, Risto 
Laurila, Antti Lääkkö. Messu 
su 7.8. klo 19 Kestilän kirkos-
sa, Juha Luokkala. Nuotioil-
ta pe 12.8. klo 19 ry:llä, Pa-
si Kurkinen.  Seurat su 14.8. 
klo 14 Pihlajistossa, Tero Väi-
sänen. Seurat su 21.8. klo 19 
ry:llä, Tarmo Leppälä. Pulk-
kila: Seurat su 14.8. klo 19 
ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 7.8. 
ja su 14.8. klo 16 ry:llä. Rant-
sila: Seurat su 7.8. klo 17 ja 
klo 18.30 srk-talossa. Ompe-
luseurat pe 12.8. ja pe 19.8. 
klo 19 ry:llä.
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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto

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 4.–18.8.2016

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

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

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

SMenot Oulun seurakunnissa 4.–18.8.2016

Barokkimessu su 7.8. klo 
12, toimittaa Timo Jun-
tunen. Musiikista vastaa-
vat Oulunsalo Ensemb-
le, cembalisti Laura Vih-
reäpuu, trumpetistit Jyr-
ki Kuusirati ja Arja Ollila 
sekä sopraanot Aila Knih-
tilä, Virve Karen ja Kaisa-
marja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
14.8. klo 10. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 
Ynnin lapsikuoro Oulun 
Lauluflikat  avustaa.

Jumalanpalvelukset
Messu su 7.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Pekka Kyöstilä.
Messu su 7.8. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Pekka Kyöstilä. 
Lähetyskahvit tapulissa.
Messu su 7.8. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Ulla Koskelo.
Sanajumalanpalvelus su 14.8. klo 10 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja 
Leinonen.
Messu su 14.8. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Liturgia Merja Jyrkkä, saarna Sauli Typpö. 
Kanttorina Veijo Kinnunen. Herättäjänpäivä. 
Kirkkokahvit ja seurat seurakuntatalossa.

Erityisdiakonia
KUULOVAMMAISET
Kesäillan vietto to 11.8. klo 17, Hietasaaren leirikeskus. 
Kuurojen ja kuulovammaisten illanvietto kaupunkileiri-
keskuksessa. Ohjelmassa kahvitarjoilu ja hartaus sekä va-
paata yhdessäoloa leikkien ja pelaten. Hyvällä säällä ke-
sällä olemme ulkona mutta sateen sattuessa sisätiloissa.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille  
to 11.8. klo 17–19, Keskustan seurakuntatalo. Vertaistu-
kea ja yhteyttä huumeiden käyttäjien läheisille. 
Lisätietoja diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022, 
tellervo.kianto@evl.fi.

Syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 

28.8. mennessä osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi.

Sanajumalanpalvelus 
su 7.8. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Olavi Palo-
vaara, kanttorina Han-
na Korri.
Lumijokipäivien ran-
takirkko Varjakassa su 
14.8. klo 13. Kirkkokah-
vit laivalla. Kyytiä tar-
vitseville lähtö srk-ta-
lolta klo 12.30.

Eu-ruokien jako vähävarai-
sille ja sitä tarvitseville pe 
5.8. klo 9-12 virastossa, Tou-
kolantie 3.
Konsertti kirkossa – Oulun-
salo Soi pe 12.8. klo 19 ”Ba-
rokin loisto – Vivaldi Hän-
del” – Vivaldin vuodenaiko-
jen taianomaiset tunnelmat. 
Liput 22 € / 19 €, liput lippu-
palvelusta. Ohjeet Oulunsa-
lo Soi nettisivulla. Konsert-
ti kuullaan suorana Yle Ra-
dio 1:ssä. Konsertin taitei-
lijat: Kreeta-Maria Kenta-
la, viulu, Andrew Lawrence-
King, harppu, Virpi Räisänen, 
mezzosopraano sekä Baroc-
co Boreale.
Lumijokipäivien markkinat 
la 13.8. klo 11–14, lähetyk-
sen väki mukana markkina-
päivässä. Kirkontorni avoin-
na la 13.8. klo 12–13.
50 vuotta sitten ripille 
päässeiden tapaaminen la 
13.8.2016. Aloitamme tapaa-
misen klo 13 kirkossa pienel-
lä hartaushetkellä ja pois-
nukkuneiden muistamisel-
la ja sen jälkeen srk-talolla 

Seuraavat Rauhan Tervehdykset 
ilmestyvät  18.8.  ja  1.9.

 

Kuorotoiminta alkaa
Veteraanikuoro
torstai 18.8. klo 12 Pyhännän seurakuntatalo

Kirkkokuorot 
keskiviikko 17.8. klo 17 Kestilän seurakuntatalo
torstai 18.8. klo 13.30 Pulkkilan seurakuntatalo

Kappelikuoro
keskiviikko 7.9. klo 18.30 Rantsilan seurakuntatalo

Nuorisokuoro
torstai 18.8. klo 14.30 Pyhännän seurakuntatalo

Lapsikuorot
keskiviikko 17.8. klo 15.15 Rantsilan seurakuntatalo
torstai 18.8. klo 15.15 Pulkkilan seurakuntatalo
torstai 18.8. klo 17.45 Pyhännän seurakuntatalo

Sinä laulavainen lapsi, nuori tai aikuinen, 
tule laulamaan seurakunnan kuoroihin! 
Jos olet kiinnostunut tule paikalle tai soita! 
Kuoron johtajana Pulkkilassa ja Rantsilassa on 
Arja Leinonen, p. 044 518 1151 ja Kestilässä ja 
Pyhännällä Veijo Kinnunen, p. 040 823 1860.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Nuorten aikuisten peli- ja nuo-
tioilta torstaisin klo 18–21 (11.8. 
asti) Hietasaaren leirikeskukses-
sa, Hietasaarentie 19. Mahdolli-
suus saunomiseen ja uintiin. Eväät ja hartaus seurakun-
nan puolesta.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kesätoimintaa
voi seurata ja ilmoitella Facebookissa ryhmässä
”Kristitty kesä 2016”. Laita tänne rohkeasti pienet ja isot 
menovinkit! Liity ryhmään, jos haluat julkaista!

Lähetys
Haukiputaan Wirkkulan kesäkahvila 
perjantaihin 5.8. saakka klo 12–15  Wirkkulassa, 
Kirkkotie 10 D. Lähetystyön hyväksi. 
Kahvimylly to 18.8. klo 13–14.30 Myllyojan seurakunta-
talossa. Kahvittelupaikka keskellä kylää kerran kuukau-
dessa. Pienellä rahalla saa kahvia, teetä ja pientä purta-
vaa. Lisäksi löytyy valikoima käsitöitä ja lahjatavaroita.
Kesäkahvila Krypta avoinna 12.8. saakka ma–to klo 
10–19 ja pe klo 10–15. Myytävänä tuoreita leivonnai-
sia sekä silmukkalaisten tekemiä käsitöitä.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen kesähartaus joka sunnuntai 
19.6.–14.8. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Summer devotion in English every Sun from 
19th June to 14th August at 4 p.m. in St. Luke’s Chapel.
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat 
2.–4.9. Piippolassa 
Ohjelma osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi 
tai www.oulunhiippakunnan-
lahetysjuhlat.fi

Piippolan kirkko ja 
tapulimuseo avoinna  

5.8. saakka 
ma–pe  klo 9–15.

Kastettu: 
Valto Samuel Kivioja.
Kuollut: 
Aino Maria Lithovius 95, 
Tellervo Marja Kaisu 
Tukiainen 69.

ruokailu ja kakkukahvit. Pyy-
dämme ilmoittautumaan vii-
meistään pe 5.8. Marjolle p. 
045 638 1973 tai lumijoen.
seurakunta@evl.fi.
Rauhanyhdistys: Su 7.8.klo 
17 seurat ja laulutuokio 
ry:llä. Ke 10.8.klo 19 johto-
kunnan ja toimikuntien puh.
joht. sekä vastuussa olevien 
kokous ry:llä. Pe 12.8. klo 19 

Kesäillan musiikkia 
Oulujoen kirkossa
to 4.8. klo 20 Lauluyhtye Hoijakka

Ylikiimingin kirkossa
to 18.8. klo 20 BACH/BRITTEN no 3
 Juhana Ritakorpi, sello 

Hailuodon musiikkipäivät 4.–7.8.
Kirkkokonsertit 

Pe 5.8. klo 17 Rakastetuimmat sellokappaleet ja 
klo 18.30 Kamarimusiikin helmiä.

La 6.8. klo 17: Maestrot kohtaavat. 
Liput konsertteihin 10 €. 

Su 7.8. klo 12 musiikkipäivät päättää 
musiikkipitoinen barokkimessu. 

Tarkemman ohjelman ja kaikki päivien 
tapahtumat voi tarkistaa nettisivulta: 

www.hailuodonmusiikkipaivat.fi

Kastettu: 
Ville Svaerd (Piippola, Norja/Tromsö)

Kuollut: 
Eeva Katri Karppinen e. Ristikaarto 88 (Kestilä), 
Vieno Helvi Yrttiaho e. Karvosenoja 86 (Kestilä), 
Eero Antero Tuomaala 81 (Rantsila), 
Toivo Matti Turunen 77 (Pulkkila), 
Reino Henrikki Kaarlela 64 (Piippola), 
Olli Heikki Johannes Rantakangas 54 (Pulkkila).

Työntekijöiden loma-ajat: 
Kirkkoherra Timo Juntunen 
17.7.–12.8. 
Diakoniatyöntekijä Tapio 
Jakkula 23.7.–7.8. 
Suntio Kari Tanskanen  
1.–23.8. 
Kanttori Kaisamarja Stöckell 
töissä elokuun ajan perjan-
taista sunnuntaihin.

Musiikki-ilta
sunnuntaina 14.8. klo 19 Piippolan kirkossa. 
Eero Pitkälä, kantele
Aaro Vatanen, huuliharppu
Rovasti Erkki Piri, hartaus ja juonto
Yhteislaulua
Järjestäjinä Siikalatvan seurakunta ja 
Piippolan Kirkkomuseon Kannatusyhdistys ry

Lähetysjuhlien vapaaehtoisten 
siunaaminen
sunnuntaina 28.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa.
Kirkkokahvit ja juhlainfo seurakuntatalossa.

Muistisairaille 
etsitään laulavia ystäviä
Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia vapaa-
ehtoisia muistisairaiden tueksi. Laulavaksi ystäväksi voi 
lähteä kuka tahansa laulutaitoinen, joka haluaa palvel-
la muistisairaita laulun ja musiikin avulla.

Tehtävään annetaan koulutusta maanantaina 12.9. 
klo 18–19 Keskustan seurakuntatalossa Isokatu 17, 
(2. krs.) Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös jo 
mukana olevat laulajat.

Mukaan voi ilmoittautua internetin kautta osoitteessa 
www.vapaaehtoistyo.fi, Markku Palosaarelle, p. 044 316 
1420, tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
diakoniatyöntekijä   Maija Sivula, p. 044 7453 853
Tuomiokirkkoseurakunta: 
diakoniatyöntekijä Kirsi Karppinen, p. 040 5747 181
Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Mikkonen, p. 040 7235 880
Karjasillan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 5747 157

kesällä torstaisin klo 20 juhannukselta elokuun lop-
puun Haukiputaan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. 

4.8. srk-keskuksessa, Tomi Punkeri baritoni ja Laura 
Rahko piano. Iltahartaus Jari Flink.

11.8. srk-keskuksessa, Lauluyhtye Heliä. Iltahartaus 
Sami Puolitaival.

18.8. srk-keskuksessa, Naiskuoro D’amen, johtaa Tom-
mi Hekkala. Iltahartaus pastori Maria Hekkanen.

25.8. srk-keskuksessa, Oulujoen Kirkon Gaudiate-
kuoro, johtaa Lauri Nurkkala. Iltahartaus rovasti 
Jaakko Kaltakari.

Tilaisuuksiin vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. 
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torstaina 11.8. klo 18.30–20.30  
Selkälässä, Kestiläntie 1672.
Mukavaa yhdessäoloa ja makkaranpaistoa, 
lauletaan virsiä ja lopuksi hartaus. 
Mukana Jonne Pirkola ja Arja Leinonen.

Kesäilta Selkälässä

nuotioiltaseurat kodalla. Ma 
15.8.klo 10 puurokerho Hek-
kalalla ja klo 19 miestenilta.

Lumijoen ja Limingan  
miestenretki Kuhmoon 

Lähtö lauantaina 10.9. klo 6.45 srk-talolta. Hinta 25 eu-
roa sisältäen kyydin, pääsymaksut, aterian Kuhmossa ja 
voileipäkahvit paluumatkalla. Ilmoittaudu virastoon p. 
044 775 0600 viimeistään 31.8. ja mainitse samalla mah-
dolliset ruoka-allergiat tai erityisruokavaliot. 

Seurakunnan naistenretki 
Lähtö lauantaina 10.9. klo 8.30 srk-talolta. 

Hinta 25 euroa sisältäen matkat, ruuan ja leivoskah-
vit. Käyntikohteina kirkot Haukiputaalla ja Iissä sekä Iin 
vanha Hamina (kuvassa) mielenkiintoisine opastuskier-
roksineen sekä paluumatkalla tutustuminen Koitelin 
koskien maisemiin. Ruokailemme ja kahvittelemme Iin 
Haminan museokahvilassa. Ilmoittautumiset virastoon 
p. 044 775 0600 tai Marjolle p. 045 638 1973 viimeis-
tään 31.8. Mainitse ilmoittautuessasi mahdolliset ruo-
ka-allergiat tai erityisruokavaliot.

 

 

Päiväkerhoon 
ilmoittautuminen
Syksyn kerhokausi alkaa syyskuun alussa. 
3–5-vuotiaiden päiväkerho kokoontuu kirkon 
kerhotilassa keskiviikkoisin klo 9.30–11.30. 
Ilmoittautumiset Kaisamarjalle: 
kaisamarja.stockell@evl.fi, p. 040 7430381.
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Taiteiden yönä torstaina 18.8. klo 20 Vanhassa pappi-
lassa pieniä näytelmiä Oulun ja Vanhan pappilan his-
toriasta. Ohjaajana näyttelijä Tuula Väänänen. Lisäksi 
kuvataiteilija Sanna Huhtelan taidenäyttelyn avajaiset  
klo 17. Musiikkia ja pientä tarjoilua klo 18–20.
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Seurakunnissa tapahtuu  4.–18.8.2016

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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat  kesällä
1.6.–31.8.
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

Niittypirtin kerho ma 15.8. 
klo 13 päiväsalissa. Kahvitar-
joilu. Mukana diakonissa Si-
nikka Ilmonen.
Jussilan porinahetki ti 16.8. 
klo 13 Juttutuvassa. Kahvi-
tarjoilu. Mukana diakonissa 
Sinikka Ilmonen.
Partio: Markku Korhonen 
vapaalla 7.8. saakka ja vuo-
silomalla 15.–28.8. Ke 10.8. 
Päivystys Partiotoimistos-
sa klo 15–17. Pe 12.8. Pajose 
3./2016 Partiokämpällä alka-
en klo 18. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät  www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys:   Pe 5.8.  
klo 19 nuotioilta Riikka ja 
Tero Kiviojalla. Su 7.8. klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. Su 14.8. 
klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä.

Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Pihaseurat  to 4.8. klo 18. 
Seurat Su 7.8. klo 16 ry:llä. 
Koko Siionin leiri- ja toimin-
tapäivä su 14.8. klo 10 PKK 
ja Ry. Tiistaikerho ti 16.8. klo 
12 ry:llä. Perhekerho ke 17.8. 
klo ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: Ke-
säseurat la  6.8. klo 18 ry:llä 
ja su 7.8. klo 13 ry:llä. Kesä-
seurat su 7.8. klo Tyrnävän 
kirkossa. Pihaseurat pe 12.8. 
klo 19 S & V Manninen, Nii-
tynmaantie 14B,Tyrnävä. 
Seurat su 14.8. klo 16 ry:llä. 
Seurat ma 15.8. klo 16 ry:llä .  

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

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

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

LUE LISÄÄ 250-VUOTIAASTA MUHOKSEN SEURAKUNNASTA SIVUILTA 12–13!     www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
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!

Kesän toiminnasta löydät tarkempaa tietoa seurakunnan kotisivulta  www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: Alissa Agnia Karppinen, Elvi Marjut Diana 
Pikkarainen, Mette Livia Pöyskö, Onni Väinö Samuel 
Väänänen, Lumi Aurora Istermaa, Tilda Aurora Lehto.  
Vihitty: Erkki Heikki Holma ja Minna Kristiina Juvani, 
Jaakko Antero Huumonen ja Riikka Mirjami Mikkola, 
Antti Sakari Tikkanen ja Kirsi-Marja Kesti.
Kuollut: Tuula Helena Laukkala 39, Eino Johannes 
Männistö 92, Esko Eino Johannes Oikarinen 86, Toini 
Kaarina Ojamaa s. Liedes 74. 

Hartaus to 4.8. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Soile Tuusa.
Hartaus to 4.8. klo 14 Hel-
minkodissa, Soile Tuusa.
Ekumeeninen praasniek-
ka la 6.8. klo 14 Öhrnbergin 
rannassa, isä Marko Patro-
nen, Jouni Heikkinen. 
Kirkkohetki ja kouluun läh-
tevien siunaus ma 8.8. klo 
18 kirkossa, Soile Tuusa ja 
lastenohjaajat.
Hartaus ti 9.8. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Soi-
le Tuusa. 
Hartaus ke 10.8. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Soile Tuusa.
Lasten kirkkokierros ke 
10.8. klo 14. Kierroksen aika-

Perhekirkko su 7.8. klo 
10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, avustaa 
Teemu Riihimäki, messu-
diakoni Saija Kivelä, kant-
tori Tarja Sakko. Ekaluok-
kalaisten kouluun siunaa-
minen.
Messu su 14.8. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Teemu Riihimäki, avustaa 
Paulus Pikkarainen, mes-
sudiakoni Arvo Yrjölä, 
kanttori Taru Pisto.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Messu su 7.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Soile 
Tuusa, kanttorina Timo 
Ustjugov. 
Kansanlaulukirkko ti 
9.8. klo 18.30 kotiseutu-
museolla. Toimittaa Soi-
le Tuusa, kanttorina Ossi 
Kajava.
Piispanmessu su 14.8. klo 
10 kirkossa. Ks. ilmoitus.

Kouluun lähtevien siunaa-
minen ke 10.8. klo 18 Tyrnä-
vän kirkossa, Outi Pohjanen.
Herättäjän seurat ke 17.8. 
klo 18 Kesäkodilla Kolmikan-
nassa, Kylmäläntie 55. Matti 
Nuorala, Outi Pohjanen.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Messu su 7.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Aino Pieskä, avustava 
pappi Olli Seikkula, kant-
torina Hanna Korri.
Messu su 14.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula, avus-
tava pappi Aino Pieskä, 
kanttorina Hanna Korri.

Messu su 7.8. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, saar-
na Matti Nuorala, kantto-
ri Riitta Ojala. Herättäjän 
kirkkopyhä. Messun jäl-
keen srk-talolla  Siionin-
virsiseurat ja paikallisyh-
distysten kokous, koskien 
mahdollista yhdistymistä.
Sanajumalanpalvelus su 
14.8. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Riitta Oja-
la.
Messu su 14.8. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Riitta Ojala.
Järvikirkko su 14.8. klo 16 
Suutarinjärvellä. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Riitta Ojala. Kahvitar-
joilu, myytävänä makka-
raa ja arpoja. Järj. Suuta-
rinkylän diakoniakylätoi-
mikunta

tatalossa heinä–syyskuun ai-
kana ”pyöreitä” vuosia täyt-
täville. Kutsutut, tervetuloa 
yksin tai perheenjäsenen/ys-
tävän kanssa. Ilmoittautumi-
nen 9.8. mennessä.
Iltakirkko to 11.8. klo 19 Ro-
kualla, Soile Tuusa.
Hartaus pe 12.8. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ma 15.8. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen.
Hartaushetket to 18.8. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Soile Tuusa. 
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitukset ke 10.8. ja to 11.8. 

Kastettu: Beata Silvia Ahola, Eemeli Honkanen, Hedda Aina Lovisa Ihamäki, 
Leevi Johannes Junes, Sanni Eveliina Kivijakola, Alissa Martta Johanna Kotajärvi, 
Eemi Pekka Juhani Loponen, Kalle Albert Ilmari Nurkkala, 
Väinö Matti Tapani Pehkonen.
Kuollut:  Juha Mikael Kaimio 36, Tuomo Erkki Tapani Juntunen 62, 
Heimo Einari Rasila 65, Jaana Aune Hannele Uotila 52.
Vihitty: Jani Martti Ensio Rantonen ja Eija Johanna Tervo

    Kastetut: Hugo Aatos Johannes Mus-
tanoja. Enni Olivia Kärkkäinen. Jasper 

Juhani Mikkola. Jooa Otto Oliver Kyl-
lönen. Heikki Tapani Suutari. Mila 
Maija Selina Okkonen. Olivia Tiia 

Helena Tulokas. Aleksi Urho Väyrynen. Lilja 
Maria Väyrynen. Aatu Juhani Mustonen. Nooa Olavi Se-
vander. Riku Elmeri Väyrynen. Aaro Emil Oskari Klemet-
ti. Enni Alicia Uusitalo. Tuomas Juhani Ahvenniemi. Saa-
ga Sofia Hiltunen. Emmi Leslie Sirviö.
Vihityt: Tauno Veli Paukkeri ja Marja Liisa Ojala. Mikko 
Tapani Väyrynen ja Arja Kristiina Rantala. Sami Matti Siu-
vatti ja Jutta Karoliina Reponiemi. Mika Petri Tapani Toi-
vainen ja Elina Marjaana Pelttari. Kim Sebastian Talman 
ja Satu Iida Maria Korpela. Jari Kauko Juhani Bräysy ja An-
ne Kaarina Tuovinen.
Kuollut: Saara Liisa Etelä s. Lehtosaari 91. Erkki Tapani 
Moisanen 80. Reino Johannes Nurro 87.

Kempeleen seurakunta järjestää 1.–4.-lk:n oppilaille 
(kevään 2016 luokka-asteen mukaan)

Kesäkerhotoimintaa 1.8.–10.8. 
klo 9–15 maanantaista perjantaihin Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Keskustan srk-talossa.
Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista 
ja ne ovat ilmaisia. Omat eväät 
mukaan, kerhopisteissä on jääkaapit 
ja mikroaaltouunit. Huoltajan tulee käydä 
ensimmäisellä kerhokerralla tuomassa lapsi 
ja täyttämässä henkilötietolomake. 
Kerhoissa ulkoillaan ja toimitaan lapsilähtöisesti. 
Ohjattua toimintaa on päivittäin. Lisätietoja 
Saija Kivelältä p. 040 7790 375 tai saija.kivela@evl.fi.

klo 18 seurakuntatalossa.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Lapset/perheet: Kouluun 
lähtevien siunaaminen ma 
8.8. klo 18 kirkossa. Päiväker-
hot alkavat viikolla 33. Per-
hekerhojen avaus ti 16.8. klo 
9.30 Koortilassa. 
Nuoret/rippikoulut: Rip-
pikouluinfo ke 17.8. klo 18 
seurakuntatalossa. Kaikki 
vuoden 2017 rippikoululai-
set vanhempineen mukaan, 
myös muualle rippikouluun 
menevät! 
Laitasaaren rukoushuone: 

Geriatri Maisa Karjulan luento ikäihmisille

"Paraneeko Wanhan ihmisen 
vointi levähtämällä"

keskiviikkona 31.8. klo 17 seurakuntatalolla. 
Kahvitarjoilu. Järjestää Limingan kunta ja seurakunta

na tutkimme kirkkoa sisältä 
ja ulkoa kirkon esittelijä Essi 
Lotvosen kanssa.
Emanuel Granbergin kirk-
komaalausten esittely ke 
10.8. klo 17, Essi Lotvonen. 
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 11.8. klo 13 seurakun-

Konsertit
ke 10.8. klo 19 Vanhassa 
kirkossa. Juhana Ritakorpi, 
sello, Raimo Paaso, laulu 
ja Taru Pisto.
ti 6.9. klo 19 virsikirjan 
lisävihkon yhteislauluti-
laisuus Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Marjo 
Irjala ja Taru Pisto.

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 4.8. klo 18.30 nuotioilta 
Marjo ja Janne Karhumaalla. 
Su 7.8. klo 17 laulutuokio ja 
seurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 7.8. ja 14.8. klo 17 seu-
rat ry:llä.

Kesäilta koko perheelle
Tule viettämään iltaa tänään klo 18–20 

Kesäkodille, Kylmäläntie 55. 
Ohjelmassa pelejä, leikkejä sekä vapaamuotoista 

yhdessäoloa ja makkaranpaistoa. 
Mukana Salme ja Meiju.

Päiväretki Rokualle 
lauantaina 27.8. 
6–12 vuoden ikäisille pojille, 
mukaan mahtuu 17 
ensimmäistä ilmoittautujaa. 
Muista ilmoittautua 
perjantaihin 12.8. mennessä
Mikael Lehtimäki 044 7372 633 
tai mikael.lehtimaki@evl.fi.

Kastettu: 
Leea Anna Olivia Hannila, Hilda Ilona Huurre, 
Alvar Olli Johannes Karttunen, Justus Jari Juhani Rasila.
Avioliittoon vihitty: 
Tuomas Henrik Paaso ja Enni Katariina Kantola, 
Ville Jaakko Sääskilahti ja Marjut Hannele Korhonen, 
Jani Petteri Kokkonen ja Säde Kristiina Taskila, 
Jarno Petteri Honkakoski ja Johanna Emilia Nurro.
Kuollut: 
Maria Sofia Saksio 88, 
Paula Inkeri Riihiluoma s. Kettunen 87, 
Aune Kaarina Ikola 71.

Vanhusten leiripäivä
tiistaina 23.8. klo 10–15 Temmeksen museolla. Lähde 
viettämään leppoisa päivä yhdessä toisten eläkeikäisten 
kanssa. Lähtö Tyrnävän srk-talolta klo 9.45 ja paluu klo 
15.30 mennessä. Temmesläisille järjestetään oma kyyti 
ilmoittautumisten jälkeen. Osallistumismaksu 5 € / henk. 
sisältää kyydin, ruoan, kahvin ja ohjelman. Ilmoittautu-
miset 15.8. mennessä khranvirastoon, p. 044 7372 610.

Lähimmäisen kirkkopyhä 21.8. 
Kutsumme tyrnäväläisiä osallistumaan Lähimmäisen päi-
vään tulemalla messuun su 21.8. klo 10 Tyrnävän kirk-
koon ja ottamaan sinne mukaan ystävän tai läheisen.
Messun jälkeen srk-talolla on tarjolla lounas ja kirkko-
kahvit, joista on vapaaehtoinen maksu. Lähimmäisen 
päivä saa parhaan mahdollisen merkityksen, kun saam-
me olla jakamassa sitä ystävien ja läheisten kanssa. Tem-
mesläisille kirkkokyyti, ottakaa yhteys Olavi Savelaan.

Seurat su 7.8. klo 18 Tyrnä-
vän kirkossa, kirkkokahvi 
ry:llä. Su 14.8. leiripäivä klo 
13 ja seurat klo 16 seurakun-
nan Kesäkodilla, Kylmäläntie 
55. Hartaus su 14.8. klo 14.30 
Villa Tyrnissä.

Perhevaellus 
Rokualla la 3.9. 
Mukaan otetaan linja-autollinen 
innokkaita vaeltajia, joiden pitäi-
si jaksaa vaeltaa n. 10–12 km. 
Alaikäisillä tulee olla huoltaja tai 
joku nimetty aikuinen mukana.
Lähtö: klo 9 Tyrnävän S-market, 
klo 10 Rokua/Pitkäjärvi. Vaelle-
taan merkittyä reittiä myöten 
kohti kuntokeskusta: klo 16 Kun-
tokeskus, mahdollisuus mennä 
kylpylään ja syömään (omakus-
tanne), klo 19 lähtö takaisin Tyrnävälle. Vaellukselle tar-
vitset omat eväät, peseytymistarvikkeet ja vaihtovaat-
teet. Kuljetuksen tarjoaa seurakunta ja kunta. 
Ilmoittautumiset 4.8. alkaen Salmelle p. 044 7372 631 
tai salme.kinnunen@evl.fi. Lisätietoja antaa myös Vellu 
Hietikko, p. 050 343 0303.

Murron rauhanyhdistys: Ke-
säseurat la 6.8. klo 18 ry:llä, 
su 7.8. klo 13 ry:llä ja klo 18 
Tyrnävän kirkossa. Pihaseu-
rat pe 12.8. klo 19 Mannisella, 
Niitynmaantie 14b. Su 14.8. ja 
ma 15.8. klo 16 seurat ry:llä.
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Koko seurakunnan yhteinen 
jumalanpalveluspäivä 
sunnuntaina 21.8. alkaa klo 10 messulla ja jatkuu messun 
jälkeen Keskustan seurakuntatalolla.
Yhteisessä jumalanpalveluspäivässä tutustumme alkavan 
reformaation juhlavuoteen liittyen siihen, miten nykyi-
nen liturgia liittyy Lutherin löytöihin – ja miten edelleen 
jatkamme samalla tiellä. Kristus Jumalan Sanana ja ilmoi-
tuksena kantaa varmalla pohjalla eteenpäin.

Eläkeläisten leiripäivä 
torstaina 18.8. klo 10–16 Leirikeskus Luurinmutkassa. Il-
moittautumiset 14.7. alkaen kesäkahvilassa tai Jaana He-
listen-Heikkilä p. 040 7790 368 ja Leena Hintsala p. 040 
7790 365. Mukaan mahtuu 50 leiriläistä. Bussi lähtee Kir-
konkylän srk-kodilta klo 10 ja ajaa palolaitoksen pysäkin 
ja Asukastuvan kautta Kokkokankaan srk-keskukseen.

Diakoninen perhepäivä 
lauantaina 10.9. Limingan luontokeskuksessa 
Omavastuu: aikuiset 10 e, lapset 5 e. Yhteiskuljetus: läh-
tö klo 9.30, paluu klo 15.30 mennessä. Ilmoittautumiset 
15.8. mennessä p. 040 7790 368 / Jaana Helisten-Heikkilä 
Järj. Limingan rovastikunnan diakoniatyö

Oletko kiinnostunut 
toimimaan 

vapaaehtoisena 
ystävänä?
Tule mukaan 

YSTÄVÄPALVELU- 
KURSSILLE 

lauantaina 24.9.
Tied. p. 040 7790 368 / 
Jaana Helisten-Heikkilä

Kesäinen aamuhartaus 

museon pihalla 
keskiviikkona 17.8. klo 10. 

Sateen sattuessa olemme 

museon sisätiloissa.

Limingan ja Lumijoen 

Miestenretki Kuhmoon
lauantaina 10.9. 

Lähtö seurakuntatalolta klo 7. Hinta 25 € sisältää kyy-
din, pääsymaksut, aterian Kuhmossa ja voileipäkahvit 
paluumatkalla. Ilmoittaudu virastoon p. 044 752 1220 
viimeistään 31.8. Muista mainita samalla mahdolliset 
ruoka-allergiat ja erityisruokavaliot.

Limingan kirkkoherranvirastossa on myytävänä

ADRESSEJA
Kuva-aiheina taiteilija Kari Holman maalaukset 

kirkosta kesällä ja talvella (hinta 14 €), 
valokuva-adresseissa Limingan kirkko ulkoa ja 

sisältä sekä sankarihautausmaa (hinta 9 €). 
Laaja valikoima erilaisia muistolauseita.

Piispanmessu 
sunnuntaina 14.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa piispa Samuel Salmi, 
saarnaa Jouni Heikkinen, 
avustaa Simo Pekka Pekkala ja Soile Tuusa, 
kanttorina Ossi Kajava, urkurina Miika Lehtoaho, 
alttoviulu Helinä Nissi, kirkkokuoro. 
Messun jälkeen ruokailu, kahvit ja seurakunnan 
250-vuotisjuhla seurakuntatalossa. 
Juhlapuhe Muhoksen kirkon kuvamaalari 
Emanuel Granbergistä, fil.tri Paula Mäkelä.

Siunausta koulutielle -kirkkohetki
maanantaina 8.8. klo 18 kirkossa.

Kirkkohetkessä siunataan tämän 
syksyn ekaluokkalaiset. Siunaamisella 
toivotetaan ja rukoillaan pienelle 
koululaiselle Taivaan Isän turvaa ja 
huolenpitoa koulutielle ja koko 
elämän tielle. Tilaisuuden jälkeen 
on tarjoilua ja ekaluokkalaisten lahjakirjojen jako.

Saimme jälleen EU-
ruokaa jaettavaksi! 

Tule hakemaan kassisi 
ti 9.8. klo 17–18 

Muhoksen seurakuntata-
lon nuorisotilasta. 

HENGELLISTÄ HERNEKEITTOA
perjantaina 12.8. klo 16–18 
torilla. Seurakunnan työntekijät ja 
luottamushenkilöt tarjoilevat 
hernekeittoa ja nisukahveja, 
varattu 250:lle henkilölle. 
Jaossa tietoa tulevista tapahtumis-
ta, kuten su 14.8. piispanmessusta 
ja la 20.8. pidettävästä 250-vuotis-
juhlan seminaarista. Tervetuloa! 

 

Matka lähetysjuhlille 
Piippolaan 

Päiväretki Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille lauantaina 3.9. yh-

teiskyydein. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen pe 26.8. 

mennessä p. 040 5629131 / Anja. 

Celeste-kuoron syyskausi alkaa! 
keskiviikkona 17.8. klo 17 Limingan kirkossa. 

Kuoro on tarkoitettu yläasteikäisille ja sitä vanhem-
mille tytöille ja pojille. Kuoroon otetaan uusia laulajia 
ke 17.8. ja ke 24.8. Tervetuloa mukaan laulamaan se-
kä uudet ja vanhat laulajat! Lisätietoja antaa kuoron-
johtaja Hanna Korri p. 044 752 1242.
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Olen 76-vuotias ja suren, 
että en pääse Oulun Tuo-
miokirkkoon.

Olen seurannut poikani luo-
na Ruotsissa, kuinka ikäihmi-
set voivat ilmoittautua kyydi-
tyksen saajiksi. Pikkubussi ke-
rää sitten mummuja ja pappo-
ja joka sunnuntai lähikirkkoon 
kuljetettavaksi. Heidät myös 

Kuka antaisi ikäihmiselle kyydin kirkkoon?

Olin ollut kaksi vuot-
ta eläkkeellä Haukipu-
taan seurakunnan lä-
hetyssihteerin tehtä-

västä, kun sain kutsun osallistua 
samaisen seurakunnan rippilei-
rille. Parin tunnin harkinnan ja 
puolison rohkaisun jälkeen hy-
väksyin työtarjouksen.  

Pelkäsin eniten yövalvomisia, 
mutta huomasin pian valmiste-
levani innoissani oppitunteja ja 
hartauksia. Pastori Jari Flink ja 
minä suunnittelimme leiriä ja 
totesimme siitä tulevan huippu-
hienon.

Leirille osallistui 28 rippikou-
lulaista, joita kaitsivat seitsemän 
isosta ja yövalvoja. Nuorten tur-
vallisuutta lisäsi se, että Jari-pa-
pilla on taito päästää nuori lä-
helle ja olla silti aikuinen hänelle.

Oman lähetystunnin lisäksi 
pidin Jari-papin kanssa kaksi yh-
teistä opetussessiota. Ideoimme 
myös isosten kanssa ja toteutim-
me rasteja. Toimin myös uima-
valvojana.

Leirin loputtua perjantaina 
iltapäivällä oli haikea mieli - ei-
kä ainoastaan minulla. Konfir-
maatioharjoituksissa kuulin jon-
kun sanovan: ”Paras leiri ikinä.”  
Koin, että ehkä minullakin oli 
paikka siellä. 

Mummoikäisenä sain välittää 
kristittynä ja ihmisenä olemis-
ta oman elämänkokemukseni 
kautta. Alun varauksellisuuden 
jälkeen nuoret suhtautuivat mi-
nuun luontevasti. Kuulin viikon 
aikana muutaman kerran lem-
peän lauseen ”Meiän mummo”.

Mummoille on tarvetta rippileireillä

Mummo voisi olla aina osana 
rippikoululeirinvastuujoukkoa. 
Arvelen, että moni mummoikäi-

nen osallistuisi mielellään täys-
hoitopalkkiolla leirille. 

Idea mummon osallistumi-
sesta leireille ei ole uusi. Esimer-
kiksi joissakin Etelä-Suomen 
seurakunnissa sitä on toteutettu 
jo pitkään. Kaikilla nuorilla ei ole 
yhteyttä omiin isovanhempiinsa.

HELENA YLIMAULA
lähetyssihteeri, eläkkeellä

Pieni kalajuttu

Joen töyräällä onki pienoinen poika
kädessä hentoinen "risu" vapa
ranta oli jokeen viettävä loiva,

jännitti hieman tärisi lapa.
Oli laittanut madon syötiksi koukkuun

ja toivossa saada ahvena loukkuun
nakkasi siiman kaislikon viereen,

kokosi sitten sylkeä kieleen
manasi sitten pienen loitsun

jos "AHTI" muistaisi pienen poitsun.
Aurinko paistoi siin pääskytkin lensi

vaan kalat vain ohi koukun ensi
välillä vaihtoi, ongelle paikan

jospa sen kaislikon sisälle laitan.
Koht'pian on ummessa korkinen koho

nyt mieleen onko ahvena joko?
Ei ole siell' ahvena siell' on kiiski

mokoma koukusta madonkin riisti,
suurilla silmillä katsoo kiiski

ethän minua ottaa viitsi
uimaan minut päästä vielä
on joen uoma kotini siellä.

Poika laskee kiisken rantaan
varpaan jäljet, jää vain santaan

kotimatka alkaa voi, vain pääskyin
laulu korviss' soi.

Tää on ihan tosi juttu
monell' pojall' melko tuttu.

AIMO MÄKI
Oulu

Rippikoulun opettajat, nuorisotyönohjaajaharjoittelija Janne Saarinen, Helena 
Ylimaula ja pastori Jari Flink seurasivat sivusta, kun isoset järjestivät päivittäin 
lounaan jälkeen ohjelmaa.

Mikä toimii 
Tukholmassa 
voisi toimia  
Oulussakin?

Alun varaukselli-
suuden jälkeen 
nuoret suhtautuivat 
minuun luontevasti.

saatellaan kotiinsa sisälle asti 
paluukyydin päätteeksi.

Monelle olisi tärkeä, että 
haetaan kotoa ja palautetaan 
kotiin.  Mikä toimii Tukhol-
massa voisi toimia  Oulussa-
kin?

Kirkkokuljetus olisi myös 
hyvä palvelutehtävä, johon 
saattaisi löytyä vapaaehtoisia.
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