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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Varjelus
kaipaa 
vastuullisuutta

Nuorisotyölle on selkeä 
tarve kauppakeskuksessa, sanovat 

nuorisotyön ammattilaiset

Aikuiset 
nuorten tueksi 

ja turvaksi 

Oululaiseen kauppakes-
kus Valkeaan kaavail-
laan nuorisotyön käyn-
nistämistä. Oulun tuo-

miokirkkoseurakunnan nuori-
sotyönohjaaja Mono Kuoppa-
la kutsui viime viikolla kool-
le nuorisotyön ammattilaisia, 
joilla on kiinnostusta kohdata 
kauppakeskuksessa kokoontu-
via nuoria. Kuoppala toivoo yh-
teistyökumppaneita seurakun-
nan erityisnuorisotyöstä, kau-
pungilta, Walkersista, poliisis-
ta ja Valkeassa toimivasta var-
tiointiliikkeestä.

Kuoppalan mukaan kauppa-
keskuksessa tarvitaan nuoriso-
työtä. 

– Tämä on selvää kaikille 
nuorten kanssa työskenteleville 
kumppaneille, hän toteaa.

Syksy tuo lisää
nuoria suojaan
Kuoppalan mukaan tapaaminen 
toteutuu jo elokuussa. Hän us-
koo, että tarve nuorisotyölle vain 
lisääntyy säiden kylmetessä ja ih-
misten hakeutuessa lämpimään.  

– Kun väkimäärä kasvaa, on en-
tistä suurempi mahdollisuus, että 
joukossa tyhmyys hetkittäin tiivis-
tyy ja jotakin sattuu. Toivottavasti 
näin ei kuitenkaan käy. Itse en ha-
lua ajatella nuorten kokoontumis-
ta Valkeassa ensimmäiseksi huolen 
kautta. Nuorisotyölle kauppakes-
kus on mahdollisuus tavata nuoria 
ja kysyä, mitä heille kuuluu.  

Nuorisotyön läsnäolo kauppa-
keskuksessa voi lisätä parhaim-
millaan kaikkien keskustassa 
liikkuvien hyvinvointia, Kuop-
pala pohtii.

Kauppakeskukselle nuoriso-
työn suunnitelmat eivät tule yl-
lätyksenä. Osuuskauppa Arinan 
markkinointivastaava Riikka 
Forsman kertoo kuulleensa ai-
emmin, että ainakin kaupungin 
nuorisotyössä on jo pohdittu par-
tiointia kauppakeskuksessa. 

Yhteistyö on
välttämätöntä
Kuoppala kertoo, ettei seurakun-
ta pysty eikä halua toimia kaup-
pakeskuksessa yksin. Nuoriso-
työntekijöiden määrä on vähen-
tynyt Oulun seurakunnissa sääs-
tötarpeiden seurauksena.

– Toisaalta yksin tekemisessä 
ei olisi myöskään mitään järkeä. 
Nuorten parissa työskentelevien 
yhteiset pelisäännöt ja yhteinen 
näkemys tavasta olla Valkeassa 

toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Tuhansia uusia ekaluokkalaisia siunattiin 

elokuun alussa kirkoissa koulutielle. Mo-

nissa seurakunnissa kouluun siunaaminen 

oli jo keväällä. 

Tämän lehden sivulla kahdeksan kerrotaan 

Tuiran seurakunnan ensiluokkalaisten siunaus-

hetkestä. Työntekijät Tuirassa odottivat jännit-

tyneinä, tulevatko perheet ja heidän läheisensä 

kirkkoon, sillä osassa Oulun seurakuntia siunaa-

minen oli nyt ensimmäistä kertaa lähellä koulu-

jen alkamista kevään sijaan.

Tulivathan he. Osassa Tuiran kirkkoja seinät 

lähes pullistelivat osallistujista. Paikalla oli ensi-

luokkalaisten ja heidän perheidensä lisäksi myös 

muita läheisiä, esimerkiksi kummeja ja isovan-

hempia. Olipa pientä koululaista saattelemas-

sa siunauksin myös muutaman lapsen naapuri. 

Kirkot ovat täyttyneet varmasti muuallakin 

kuin Tuirassa. 

Koulunsa aloittavien siu-

naaminen ei ole uusi asia 

seurakunnissa. Siunauksia on 

tehty jo 1980-luvulla.

Suosio ei hämmästytä. 

Hyviä ja siunaavia ajatuksia 

tarvitaan, kun edessä on uusi 

elämänvaihe.

Jumalan siunaus ei luon-

nollisesti ole aukoton takuu sille, että lapselle ei 

tapahtuisi koulutiellä ja koulussa mitään pahaa. 

Loppuviikolla poliisit raportoivat teillä kaa-

hanneista aikuisista. Tällaiset uutiset kertovat 

järkyttävästä välinpitämättömyydestä. Yksin 

Rovaniemen poliisi sanoi kirjoittaneensa viime 

viikolla kahden päivän aikana lähemmäs 30 sak-

koa. Vastuuttomien kuskien joukossa oli yhtälail-

la lapsiaan kouluun tuovia vanhempia kuin kou-

lujen henkilökuntaa.

Jumalan varjelus on myös sitä, että me ihmi-

set elämme vastuullisesti omassa elinympäristös-

sämme. Siunaaminen on rukousta, että me ihmi-

set huolehtisimme toisistamme. 

Enkelit ovat merkkejä Jumalan läsnäolosta.

Me saamme ja voimme olla halutessamme 

suojelevia arkienkeleitä toisillemme.

RIITTA HIRVONEN
vt. päätoimittaja

Hyviä ja 
siunaavia 
ajatuksia 
tarvitaan, kun 
edessä on uusi 
elämänvaihe.
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Eteenpäin menen, 
koska elän.

Mummo neuvoo tarpomaan
Kolumni

Pysähtyminen on muodi-
kasta. Kokeilin kerran. 

Paikka oli metsä. 
Muuta rekvisiittaa oli-

vat kävelysauvat ja sähkönsini-
set lenkkarit. 

Kuten tapoihini kuuluu, olin 
revitellyt eteenpäin niin topakas-
ti kuin lyhyillä kintuillani pääsin. 

Sitten muistin, että meitä 
kehotetaan pysähtymään het-
keen. Varmaan on syytä pysäh-
tyä varsinkin, jos on metsässä. 

Koska olin metsässä ja kos-
ka olen kiltti tyttö ja kuuntelen 
usein mitä minulle sanotaan, sei-
sahduin hetkeksi. Mitä tapahtui? 

Tuliko minusta jollakin ta-
paa uusi ihminen? Aiempaa le-
vollisempi ja seesteisempi?

Ainakin aloin kuulla tehok-
kaammin. Puut humisivat ja 
linnut tuntuivat loilottavan. 

Tunsin vilkkaan ja vie-
lä kohtalaisen nuoren sydäme-
ni pumppaavan voimallisesti ja 
elämänjanon virtaavan kehos-
sani railakkaasti. 

Kuuntelin lisää itseäni: Mitä 
minä oikeasti haluan elämältäni? 

Tahdon mennä eteenpäin. 
Ajattelin tuolloin, että on nor-
maalia haluta eteenpäin silloin, 
kun elämän ehtoopäivät eivät ole 

vielä käsillä eikä ole aika valmis-
tautua elämän päättymiseen. 

Luulen, että on ihan nor-
maalia rymistellä, jolkotella, 
tassutella tai hipsutella eteen-
päin, vaikka ei ole aina ihan 
varma, minne on menossa tai 
mitä elämältään haluaa. 

Eteenpäin kulkeminen ei 
kuitenkaan ole aina niin raila-
kasta. En ole älytön vauhtihir-

mu enkä halua olla vauhtiso-
kea, mutta usein pidän siitä, et-
tä tuuli humisee korvissani ja 
maisemat vaihtuvat. 

Olen tykästynyt sanontaan: 
”Eteenpäin, sanoi mummo lu-
messa”. 

Monesti tärkeintä on, että on 
syy kulkea eteenpäin. Hyvä syy 
voi olla ruoan hakeminen kau-
pasta, bussipysäkille ehtiminen 
tai oman kunnon kohentami-
nen.

Ja vielä tärkeämpää: Eteen-
päin menen, koska elän. Koska 
haluan elää. Koska rakastan ja 
minua rakastetaan. 

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

Kun väkimäärä 
kasvaa, on 
entistä suurempi 
mahdollisuus, että 
joukossa tyhmyys 
tiivistyy ja jotakin 
sattuu.

Maire Kuoppala

läsnä on hyvä sopia yhteisesti. 
Valkean katetulle Kesäka-

dulle toivotaan liikkeen net-
tisivujen mukaan eri toimijoi-
den kaikille avoimia tapahtu-
mia. Onnistuisiko siellä jär-
jestää esimerkiksi seurakun-
nan nuortenilta?

Seurakunnan nuorisotyöntekijä Maire Kuoppala tietää, että kauppakeskus Valkean katetulla kadulla tapaa myös runsaasti maahanmuuttajia, joiden kanssa voisi syntyä keskusteluja myös uskonnoista.

SANNA TARVAINEN
toimittaja

Nuoret haluavat viettää kaup-
pakeskuksissa rentoa vapaa-
aikaa, joka ei ole aikataului-
hin sidottua. Nuorisotyön-

tekijöiden läsnäolo ei nuoria haittaa, 
jos aikuiset eivät yritä liikaa aktivoi-
da heitä. Tarjolla voisi kuitenkin ol-
la mahdollisuuksia omatoimiseen te-
kemiseen. 

Monelle nuorelle kauppakeskuk-
sen tila on ainoita paikkoja hengail-
la kavereiden kanssa ja kokea kuulu-
vansa joukkoon. Kauppakeskuksen 
myyjistä, vartijoista ja siistijöistä voi 
tulla nuorille myös tärkeitä aikuis-
kontakteja. 

Tämä käy ilmi Nuorten Palve-
lu ry:n Nuorten reviireillä -projektin 
selvityksestä. Kauppakeskus Valke-
aa rakennettaessa Osuuskauppa Ari-
na lähti yhteistyökumppaniksi projek-
tiin yhdessä Oulun kaupungin nuori-
sotoimen ja Walkers-kahvilan kanssa. 

Oulun Valkean lisäksi projektissa 
on tehty yhteistyötä useissa muissa-
kin kaupungeissa sijaitsevien kaup-
pakeskusten sekä huoltoasemien 
kanssa. 

Nuorten Palvelu on valtakunnalli-
nen nuorisokasvatusjärjestö.

ELSI SALOVAARA

Liian aktiiviset aikuiset häiritsisivät

Riikka Forsman kertoo, 
että kaikki tilaisuudet arvioi-
daan tapauskohtaisesti. Jär-
jestäjiltä pyydetään ennak-
koon suunnitelma tilan käy-
töstä.  

Kokemuksia 
on jo Mikkelistä
Mikkelissä kauppakeskus 
Stellassa on tehty nuorisotyö-
tä jo kolmisen vuotta. Kau-
pungin etsivä nuorisotyönte-
kijä Tiina Teinilä kertoo, että 
nuorille on pidetty esillä eri-
laisia aiheita, kuten kesätyöt, 
yhteishaku ja päihteet. 

– Aluksi nuoret ihmetteli-
vät ja ehkä kyseenalaistivat-
kin läsnäolomme kauppakes-
kuksessa. Sellainen asenne 

meni aika nopeasti ohi, kun 
tulimme tutuksi ja heille sel-
visi, että olemme siellä heitä 
varten. 

– Kohtaamiset nuorten 
kanssa ovat olleet onnistu-
neita, tutustumista puolin ja 
toisin. 

Teinilän mukaan päivystys 
kauppakeskuksessa on autta-
nut kohtamaan nuoria, joi-
ta nuorisotyö ei olisi kenties 
muuten tavoittanut. 

Mikkelissä kauppakeskuk-
sen nuorisotyössä ovat muka-
na kaupungin, Stellan henki-
lökunnan, seurakunnan ja 
poliisin lisäksi esimerkiksi 
paikan siistijät ja vartijat.

RIITTA HIRVONEN
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Muskarit houkuttavat 
lapsia musiikin pa-
riin. Tämä on tiedet-
ty kirkossa jo muuta-

man vuoden ajan. Muun muas-
sa Tuiran seurakunnan muska-
reissa on ollut viime vuosina sel-
vää kasvua. 

Osa seurakuntien lapsityön 
ryhmistä saattaa täyttyä syksyn 
alkaessa verkkaisesti, mutta mu-
siikkileikkikoulun ryhmiin il-
moittautumisissa perheet ovat 
nopeita. 

Innostuksesta kertoo sekin, 
että Kiimingissä alkaa tänä syk-
synä uusi, 3–5-vuotiaille tarkoi-
tettu Taidevekkulit-lapsiryhmä, 
jossa puuhailu musiikin parissa 
on vahvasti mukana. 

Oulun seurakuntien varhais-
kasvatuksen starttitapahtumassa 
elokuun alussa keskityttiin juuri 

muskareihin.
Tyrnäväläisen Sointupaja-yri-

tyksen opettajat Erja Anttila ja 
Anu Kanerva-aho (kuvassa etu-
sivulla) esittelivät lastenohjaajil-
le ideoita kirkkomuskareiden to-
teuttamiseen eri vuodenaikoina 

suurten kirkkopyhien yhteydessä.
Sana kirkkomuskari kertoo, 

että ryhmä poikkeaa muista, esi-
merkiksi kaupunkien muskareis-
ta siten, että seurakunnan ryh-
mässä liikutaan ja leikitään myös 
hengellisen musiikin parissa. 

Välit muutakin kuin kiistoja
Työläiset eivät jättäneet kirkkoa vaikeina vuosina, Muhoksella muistutetaan

Seurakunnasta esitetty kut-
su juhlapuhujaksi voi yl-
lättää kunnolla. Näin kävi 
vaalalaiselle tutkijalle, do-

sentti Jouni Kauhaselle.  
Kauhanen puhuu lauantai-

na 20. elokuuta Muhoksen seu-
rakunnan 250-vuotisjuhlasemi-
naarissa seurakunnan ja työvä-
enliikkeen suhteesta 1900-luvun 
alkupuolella.

– Raikas ja kunnioitettava va-
linta aiheeksi, Kauhanen toteaa.

Näkemyserot eivät
johtaneet eroihin
Kauhanen on perehtynyt Mu-
hoksen työväenliikkeen mennei-
syyteen kirjoittaessaan aiheesta 
historiateoksen. Juuri kirjan kir-
joittaminen vei tutkijan kirkon 
arkistojen pariin. 

Kauhanen perehtyi muun mu-
assa kirkosta eronneiden luetteloi-
hin 1900-luvun alkupuolella. Hän 
huomasi, että kirkon ja työväen-
liikkeen jännitteiset suhteet viime 
vuosisadan alussa eivät johtaneet 
Muhoksen työväen keskuudessa 
laajoihin kirkosta eroamisiin. 

– Suurin osa liikkeen kannat-
tajista pysyi kirkon jäsenenä kan-
salaissodan jälkeen, Kauhanen 
kertoo.

Tutkijalle havainto oli kiintoi-
sa. Sille oli etsittävä selityksiä.

Mielikuvien 
ravistelua
Mutta palataan kirkonmäeltä lä-
hetettyyn kutsuun. Kauhasen 
mielestä kutsu puhujaksi seura-
kunnan juhlaan tarkoittaa ennen 
muuta sitä, että Muhoksen pappi-
lassa on ilahduttavasti perehdyt-
ty Muhoksen työväenliikkeen ja 

Muut mediat

KIRKKO EI OLE kuitenkaan 
kannanottoautomaatti, jonka sanoma 
typistyy etiikan kommentaattoriksi. 
Kirkon edustajilta vaaditaan nyt 
rohkeutta puhua reilusti myös uskosta.

Pidän turmiollisena epämääräistä 
lullukkapuhetta, jossa hymistellään 
asioita eikä sanota oikein mitään, vaan 
tarraudutaan tuttuihin ja turvallisiin 
sanankäänteisiin. Sellainen puhe ei jätä 
jälkeä keneenkään.

Puhetaidon kouluttaja ja teologi Antti Mustakallio 
Henki & elämä -lehdessä 12.8.

Perheet innostuivat kirk komuskareista
R i i t t a  H i r vo n e n

Oulun seurakuntien varhaiskasvatuksen starttipäivä sisälsi keppihevosilla 
ratsastamista. Lastenohjaajat pääsivät iloisella meiningillä muskaritunnelmiin.

seurakunnan historiaan.
Pyyntö merkitsee Kauhasen 

mukaan myös sitä, että seura-
kunnassa halutaan nähdä histori-

aa laajemmin kuin pitää sitkeäs-
ti yllä pelkästään mielikuvaa kir-
kon ja työväenliikkeen jännittei-
sestä ja ongelmallisesta suhteesta 

viime vuosisadan alussa.
Juuri näin, toteaa Muhoksen 

kirkkoherra Jouni Heikkinen.
– Muhoksen työväenliike 

on ollut perustamisesta saakka 
poikkeuksellisen suuri vaikutta-
ja pohjalaisella maaseudulla. Seu-
rakunta on ollut toinen vahva te-

Muhoksen työväenyhdistyksessä ja myös kunnan luottamustoimissa aktiivisesti toiminut Frans Syväys haudattiin Muhoksen kirkossa 1957. 
Pappina oli kirkkoherra Albert Heikinheimo.
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Musiikillisesti lahjatonta
lasta ei ole
Anttilan ja Kanerva-ahon 
viesti perheille kuuluu näin: 
musiikki on hyvä harrastus. 
Musiikki vaikuttaa tutkimuk-
sen mukaan aivoihin positii-
visesti parantaen esimerkik-
si lapsen keskittymiskykyä ja 
tarkkaavaisuutta sekä sosiaa-
lisia taitoja. 

– Yksikään lapsi ei ole mu-
siikillisesti lahjaton siten, et-
tei voisi lähteä mukaan mus-
kareihin, Anttila ja Kanerva-
aho sanovat.

Starttitilaisuuteen osallis-
tunut Karjasillan seurakun-
nan lastenohjaaja Mari Liuk-
konen kertoo, että muskarei-
den iltaryhmiin osallistuu äi-
tien lisäksi myös isiä lastensa 
kanssa.

– Isät vapautuvat iloitse-
maan musiikista, kunhan 
muutkin miehet lähtevät mu-
kaan.

Liukkonen uskoo, että mus-
kari voi toimia tärkeänä inspi-
raation lähteenä myös kotilau-
leskelulle. 

Ryhmissä ollaan noin puo-
lisen tuntia yhdessä kerran vii-
kossa, mutta monet muskari-
perheiden vanhemmista lau-
lavat lapsille ja lasten kanssa 
tuntikausia viikoittain.

Sointupajalaiset vetävät 
muskareita myös seniori-ikäi-
sille. Vuosien karttuminen ei 
vie intoa liikkua musiikin pa-
rissa vaikkapa värikkäitä hui-
veja heilutellen.

RIITTA HIRVONEN

Ihmisiä

Karjalaisten puhemies

Elsi Salo
vaara

Ahti Pyörnilä oli mukana viime sunnuntaina Oulujoen kirkossa ja pappilan 
pihalla vietetyssä Elojuhlassa, jonka teemana oli karjalaisuus. 

Välit muutakin kuin kiistoja
Työläiset eivät jättäneet kirkkoa vaikeina vuosina, Muhoksella muistutetaan

Mistä tietää syksyn tulleen?Gallup

Kysyimme Oulun keskustassa liikkuneilta, 
milloin heidän mielestään kesä vaihtuu syksyksi, 
ja onko se jo tapahtunut.

TEKSTIT: ELSI SALOVAARA
KUVAT: RIITTA HIRVONEN

Sehän on syksyn merkki, kun 
helteet laskeutuu ja koulut al-
kaa. Meilläkin päin Kainuus-
sa näkyy jo keltaisia lehtiä. Että 
kylläpä se taitaa syksy olla. Tyk-
kään syksystä, kun ilma on vä-
hän viileä ja raikas. Kesähelteil-
lä ei kehtaa edes liikkua oikein 
minnekään.

Janne Korkealehto, Sotkamo

Syksyn tulon tietää siitä, että ulos 
lähtiessä menee enemmän aikaa 
pukemiseen tämän pienen kans-
sa. Kai se kesä vielä kuitenkin on, 
koska itse pystyn pyöräilemään 
jäätymättä. Syksyn tulo ei hait-
taa, sillä kaikissa vuodenajoissa 
on joku hyvä puoli, ja niistä saa 
irti jotain kivaa.

Laura Rontti, Oulu

Kun viljat kypsyvät tien varsil-
la ja tulee kylmä, niin tietää syk-
syn tulleen. Tämä elokuu on kyl-
lä vielä kesää, mutta sitten se al-
kaa. En tykkää syksystä ollen-
kaan, vaan olen enemmän kevät-
ihmisiä. En ole mikään kynttilöi-
denpolttelija ja toivon, että lumi 
tulisi mahdollisimman nopeasti.

Mari Leipälä, Oulu

Perinnepaitaan pukeutunut Ahti Pyörnilä kertoo pilke 
silmäkulmassaan olevansa kahden puheenjohtajuuden 
loukussa: hän heiluttaa nuijaa niin Oulun Karjalaseu-

ran kuin Karjalaseurojen Pohjolan piiri ry:n kokouksissa. 
– Ortodoksisessa katedraalikuorossa ja Käköset-kuoros-

sakin lauloin, mutta aika ei riittänyt kaikkeen. 
Kiirettä pitääkin, sillä Oulun karjalaiset kokoontuvat 

kahdesti kuussa tarinailtoihin. Lisäksi tulevat muut tapah-
tumat. Puheenjohtaja paljastaa, että seuran toiminta rahoi-
tetaan melkein kokonaan piirakkamyynnillä. 

– Itse tilaan yleensä 200 piirakkaa. Kun on kaksi poikaa 
perheineen, ne menevät äkkiä, Pyörnilä toteaa hymyillen.  

Pohjois-Karjalassa varttuneen Pyörnilän isä oli kotoisin 
Kiteeltä, äiti Suistamolta Laatokan Karjalasta. Vuonna 1965 
nuori mies muutti toiselle puolen Suomea tullessaan Ouluun 
opiskelemaan biologiaa. 

Oulun Karjalaseuran jäseneksi Ahti Pyörnilä liittyi liki 
kolmekymmentä vuotta sitten, mutta aktiivisempi yhdistys-
elämä alkoi eläkeiässä. 

– Kun ihminen tulee viidenkympin ikään, juuret alkavat 
kiinnostaa. Niin kävi minullekin. 

Pyörnilä on käynyt useaan otteeseen menetetyn Karja-
lan alueella. Ikimuistoisimpia ovat matkoista ensimmäiset.  

– Äitini kanssa kävimme siellä kolmena peräkkäisenä ke-
sänä 90-luvun alussa, heti kun raja aukesi. 

Biologina Pyörnilä on tuonut Karjalan-matkoiltaan pit-
käikäisiä tuliaisia. 

– Siirsimme sieltä sinivuokkoa, ja se on menestynyt oi-
kein hyvin meillä Oulunsalossa. Lehtoukonhattua olen tuo-
nut myös. Vitsailenkin aina, että palautan Karjalaa kasvi 
kasvilta. 

ELSI SALOVAARA

Perheet innostuivat kirk komuskareista

kijä. Historian kulussa nämä kak-
si saattoivat olla väliin napit vas-
takkain, mutta tässä ei ole koko 
totuus, hän sanoo.   

Työläisiä ei
lähtenyt massoittain
Vuonna 1918 kansalaissodan ai-
kana työväenliikkeessä kirkkoa 
pidettiin oikeistolaisten kirkko-
na. Suuri joukko työväen aatteen 
kannattajia seisoi vuosisadan 
alussa vankasti eri puolella aitaa 
kuin kirkko. 

Kirkkoa taas eivät miellyttä-
neet 1900-luvun alussa työväen-
liikkeen kirkon- ja uskonnonvas-
taiset kannanotot. 

Haavoja Suomen itsenäisyyden 
alkuvuosilta on selvitetty viime 
vuosiin saakka.

Monen työläisen kokiessa kir-
kon porvarillisen yhteiskunnan 
edustajana, voisi olettaa, että iso 
joukko työväen aatteen kannat-
tajia olisi eronnut kirkosta myös 
Muhoksella heti, kun se tuli mah-
dolliseksi vuonna 1923.

Miksi näin ei tapahtunut, 
muun muassa sitä tutkija Kau-
hanen valottaa juhlapuheessaan 
lauantaina Koivu ja tähti -kult-
tuurikeskuksessa.

Arki on usein
muuta kuin julistuksia
Yhdeksi selitykseksi asialle Kau-
hanen näkee ihmisten tavan kat-
soa instituutioita, kuten kirkkoa 
ja työväenliikettä.

– Jos katsoo pelkästään insti-
tuutioiden ohjelmajulistuksia ja 
aatteellisia painotuksia, syntyy 
näkemysten välille helposti vas-
takkainasettelua. Ihmisten joka-
päiväinen arki on usein sitten ko-
konaan eri todellisuutta. Se ra-
kentuu paljolti jokaisen omista 
kokemuksista käsin.

– Juuri työväkeen kuuluvi-
en henkilökohtaiset kokemukset 
kirkosta voivat selittää sitä, mik-
si siteitä kirkkoon ei haluttu kat-
kaista kokonaan, vaikka jännit-
teitä oli.

Kauhanen miettii Heikkisen 
tavoin, oliko juopa työväen ja kir-
kon papiston välillä ainoa totuus 
kahden vahvan liikkeen välillä 
vuosituhannen alussa.

– Osa kirkon papeista tiedosti 
työläisten ongelmat ja yhtyi vaa-
timuksiin sosiaalisista uudistuk-
sista, tutkija toteaa.

Kauhanen painottaa, että kirk-
koa ja työväenliikettä on yhdistä-
nyt yhtäläinen arvokkaan elämän 
vaatimus, pyrkimys lisätä oikeu-
denmukaisuutta ja tasa-arvoa ih-
misten kesken. 

Heikkinen huomauttaa, että 
Muhoksella työväenliike on ollut 
pitkään edustettuna myös seura-
kunnan luottamuselimissä. 

RIITTA HIRVONEN

Muhoksen seurakunta 250 vuotta 
-juhlaseminaarin koko ohjelma on 
tämän lehden sivulla 23.

Kirkkoa ja 
työväenliikettä 
on yhdistänyt 
yhtäläinen arvokkaan 
elämän vaatimus, 
pyrkimys lisätä 
oikeudenmukaisuutta 
ja tasa-arvoa 
ihmisten kesken. 

Jouni Kauhanen

M
u

h
o

ksen työ
väen

yh
d

istyksen arkisto
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Ensi vuonna vietetään refor-
maation, uskonpuhdistuk-
sen 500-vuotisjuhlaa. Us-
konpuhdistus toi Suomeen 

Martti Lutherin löytämän evan-
keliumin ilon, mutta se toi muuta-
kin: katkeran 30-vuotisen sodan.

Tragedian kerrotaan alkaneen 
protestanttien heitettyä kaksi ka-
tolista virkamiestä ulos Prahan 
kuninkaanlinnan ikkunasta.

Katolilaisten ja protestanttien 
välinen sota uuvutti eurooppalai-
set. Suomen Lähetysseuran vara-
toiminnanjohtaja Rolf Steffans-
son arvelee, että he saattoivat vä-
syä myös uskontoon.

– Onko 30-vuotinen sota edel-
leen sen taustalla, että eurooppa-
laiset pitävät uskontoja väkival-
taisina? Steffansson kysyi Helsin-
gissä alkukesästä järjestetyssä se-
minaarissa, jonka teemana oli us-
kontojen merkitys maahanmuut-
tajien kotoutumisessa.

Valistus lakaisi 
uskontoa nurkkaan
Euroopan toinen suuri uskon-
nosta vieroittaja oli valistusaate. 
Se erotti ihmisten mielissä faktat 
ja uskonnolliset käsitykset toisis-
taan.

– Uskonnosta tuli yksityistä, 

nan mahdollisuus työstää vaikeaa 
suhdettaan uskontoon. Suomalai-
set eivät hänen mukaansa yleensä 
puhu uskonnostaan mielellään, ei-
vätkä ole monien maahanmuutta-
jien tavoin ylpeitä siitä.

Helsingin seurakuntayhtymän 
Kirkko ja kaupunki -lehden pää-
toimittajan Seppo Simolan mu-
kaan uskonnoilla on paljon mah-
dollisuuksia yhdistää ihmisiä, jos 
ihmiset haluavat yhteyttä.

Uskonnot kelpaavat välineiksi 
myös vastakkaisiin tarkoituksiin.

– Teki pahaa katsoa Bosnian 
sodan aikana serbejä, jotka osoit-
tivat kolmella sormella ylöspäin 

Suurin osa maailman 
ihmisistä on 
uskonnollisia, ja 
uskonnon merkitys 
kasvaa entisestään.

Rolf Steffansson

ja se haluttiin työntää pois jul-
kiselta alueelta. Valistusaate on 
kuitenkin vaikuttanut vain pie-
neen osaan maailmaa, Steffans-
son huomautti.

Hän muistutti, että suurin osa 
maailman ihmisistä on uskon-
nollisia, ja uskonnon merkitys 
kasvaa entisestään.

– Tätä ei Suomessa nähdä.
Steffanssonin mielestä us-

kontoon luontevasti suhtautuvat 
maahanmuuttajat voivat auttaa 
eurooppalaisia käsittelemään us-
kontoon liittyviä kysymyksiä.

– He haastavat meitä muuttu-
maan.

Ylpeyttä 
uskonnosta
Seminaariin osallistuneen sisä-
ministeriön kansliapäällikön Päi-
vi Nergin mielestä maahanmuut-
tajat ovat suomalaisen yhteiskun-

maan vieraanvaraisuutta.
– Annetaan heille tilaa järjes-

tää omia kokoontumisia ja myös 
tilaa omissa kokoontumisissam-
me, Simola toivoi.

Tämä voi tarkoittaa vaikkapa 
maahanmuuttajien laulu- tai tans-
siryhmän kutsumista mukaan.

Steffansson näkee vuorovaiku-
tuksessa mahdollisuuden luteri-
laisen kirkon uudistumiseen.

– Kirkkomme pitäisi tulla mo-
nimuotoisemmaksi. Käsikirjassa 
on neljä eri vaihtoehtoa messulle, 
joka alkaa kello kymmenen. Mei-
dän pitää ottaa vastaan uusia vi-
rikkeitä ja kysyä, voisiko messu 
näyttää toisenlaiselta.

Kaiken ytimessä on erilaisten 
yksilöiden ystävystyminen, Stef-
fansson sanoo.

Hyvä yhteinen elämä voi hä-
nen mukaansa alkaa aivan taval-
lisesta yhdessä olemisesta: yhtei-
sestä kahvittelusta, lasten leikki-
misestä yhdessä ja kuulumisten 
kyselystä puolin ja toisin.

Uskonnon merkitystä maa-
hanmuuttajan kotoutumisessa 
pohdittiin Helsingissä seminaa-
rissa, jonka järjestivät Pressiklubi 
ja Suomen Lähetysseura. 

DANIELLE MIETTINEN

kertoakseen olevansa Kolmiyh-
teisen Jumalan asialla, seminaa-
rissa mukana ollut Simola puhui.

Hänen mukaansa suurin osa 
kristityistä ja muslimeista kui-
tenkin kunnioittaa toisiaan.

– Yleensä muslimit eivät tunne 
epäluuloa niinkään hartaita kris-
tittyjä kohtaan, vaan maallistu-
nutta materialistista länsimaista 
elämäntapaa ja ajattelua kohtaan, 
Simola totesi.

Mahdollisuus 
kirkon uudistumiselle
Kasvava maahanmuuttajaväestö 
haastaa seurakunnat harjoitta-

Kotoutuminen alkaa 
yksilöiden ystävystymisestä
Maahanmuuttajat ovat suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuus 
työstää vaikeaa suhdettaan uskontoon, sanoo kansliapäällikkö Päivi Nerg

Voiko kotoutuva säilyttää oman kulttuurin ja uskonnon? Vai merkitseekö kotoutuminen aina länsimaisten, uskonnollistenkin arvojen omaksumista? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Uskonto kotouttamisessa 
-seminaarissa. Puhujina olivat Suomen Lähetysseuran varatoiminnanjohtaja Rolf Steffansson, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Seppo Simola, vuoden pakolaisnainen 
2015 Therese Ngouth ja bagdadilainen turvapaikanhakija Ali. 

Kaiken ytimessä on erilaisten yksilöiden ystävystyminen, todettiin 
keskustelutilaisuudessa.

Ku va t :  Da n i e l l e  M ie t t i n e n
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Hautauspalveluja

Muut seurakunnat

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

To 18.8. klo 19 Evankeliumi-ilta, Risto Wotschke, Kaija Männistö, Shekinah 
Glory -ylistysryhmä. Pe 19.8. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 21.8. klo 11 Aamu-
kirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Pirkko Mettovaara, Risto Wotschke, musiikki: 
Noomi Ketonen, kiinalainen lounas (aik. 6 €, lapset 3 €). Ti 23.8. klo 18  
Israel-ilta, Pekka Tuominen, Michael Yaron. Ke 24.8. klo 18 Varkki-ilta. 
To 25.8. klo 19 Rukousilta, Tuovi Piippo. Pe 26.8. klo 19 Helmi (nuortenilta). 
Su 28.8. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s Club, Risto Wotschke,  
musiikki: Tuomas Keskitalo & band. Ke 31.8. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki- 
ilta (11–14 -vuotiaille). www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 21.8. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja 
pyhäkoulu, puhuu luutnantti Markku Tulander
Su 28.8. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja 
pyhäkoulu, puhuu luutnantti Kaisa Mäkelä-Tulander 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 20.8 klo 18 Valo – ilta. Su 21.8. klo 11 Juma-
lanpalvelus, Juan Castillo, Mikko Saukkonen, 
Toppila – Centerin ryhmä, Lastenkokoukset ja 
seimi. Ke 24.8. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Raimo Karhu, Arto Rukajärvi, Vesa Asikainen

La 27.8 klo 18 Valo – ilta. Su 28.8 klo 11 Jumalanpalvelus (kaste), Raino 
Ojala, Katja Castillo, Jone ja Kroco. Ke 31.8 klo 19 Ystävän Paikka, Tamara 
Lindgren, Aila Pyörälä, Pasi Markkanen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 22.8. klo 16.30 Majakka-
maanantai. La 27.8 klo 11 Soppaa ja Evankeliumia, Toppila Center. Ma 29.8 
klo 16.30 Majakka – maanantai. Tervetuloa!

”Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunni
telmasi menestyvät.” (Sananl.16:3)
La 20.8.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus,  

raamattutunti Marko Huurre ja saarna Jouko Minkkinen, salaattilounas. Seurakunta
kokous klo 13, La 27.8.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, raamattutunti ja saarna 
Kari Nikkarinen klo 13 salaattilounas. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Näkemyserot eivät vie
Tynkkyseltä luottamusta

Poliisi on käynnistänyt 
esitutkinnan Sebastian 
Tynkkysestä. Tynkkystä 
epäillään kiihottamisesta 

kansanryhmää vastaan. Asiasta 
uutisoitiin viime viikolla. Tynk-
kynen on kiistänyt syyllistyneen-
sä rikokseen.

Oulussa luokanopettajaksi 
opiskeleva Tynkkynen on Perus-
suomalaisten nuortenjärjestön 
puheenjohtaja. Hän on myös Tui-
ran seurakuntaneuvoston jäsen. 

Tuiran kirkkoherra Niilo Peso-
nen, kirkon luottamushenkilöt 
ovat osa seurakunnan hallintoa, 
he johtavat seurakunnan työtä 
yhdessä työntekijöiden kanssa. 
Onko luottamushenkilönä työs-
kentelyn kannalta ongelmallista 
se, että Tynkkysen viimeaikaiset 
kommentit muslimeista on koet-
tu niin räväköiksi, että niiden 
on tulkittu olevan kiihottamis-
ta kansanryhmää vastaan.

 – Ymmärtääkseni tällä het-
kellä on kyse poliisin suoritta-
masta esitutkinnasta. Jokaista 
on kohdeltava syyttömänä ja hän 

Kirkkoherra Niilo Pesonen: Auttamistyössä ei 
voi tehdä eroa muslimin ja kristityn välillä

on syytön, ellei häntä ole oikeus-
istuimessa tuomittu. Tämä kos-
kee myös toimintaa seurakunnan 
luottamustoimessa. 

Itselläni ei ole ollut mahdol-
lisuutta perehtyä siihen, mitä 
Tynkkynen on lausunut.  Haluan 
kuitenkin korostaa sitä, että kirk-
komme opetus kutsuu meitä ni-
menomaan vieraanvaraisuuteen 
ja rakkauteen ihmisiä kohtaan 
riippumatta siitä, ovatko he kris-
tittyjä vai muslimeja. 

 
Nauttiiko Tynkkynen Tuiran 
seurakunnan luottamusta tällä 
hetkellä?

– Kyllä. 

Käyttääkö kirkon luottamushen-
kilöksi valittu edustaja myös kir-
kon ääntä ottaessaan julkisuu-
dessa kantaa vaikkapa maahan-
muuttoon liittyvissä asioissa?

– Viime kädessä kaikki kirkon 
jäsenet käyttävät kirkon ääntä. 
Toki kirkon työntekijän tai luot-
tamushenkilön kannanotot ovat 
painoarvoltaan suurempia. Näin 
on kuitenkin silloin, kun kannan-

otto on lausuttu kirkon työnteki-
jänä tai luottamushenkilönä. 

Esimerkiksi piispan kohdalla 
on mahdotonta tehdä eroa teh-
tävästä nousevan ja yksityisen 
mielipiteen välillä. Seurakunnan 
luottamushenkilön kohdalla täl-
lainen ero on helpompi tehdä.

Yleisesti piispan ja pappien 
ymmärretään edustavan kirkon 
virallista kantaa. Luottamushen-
kilöt edustavat seurakunnan li-
säksi myös valitsijoitaan, kirkon 
jäseniä, jolloin heidän edusta-
mansa kannat ovat luonnollises-
ti moninaisempia.  

 
Mikä on kirkon johdon, esimer-
kiksi piispojen suhtautuminen 
Suomesta turvapaikkaa hake-
viin muslimipakolaisiin?

– Kirkon johto, erityisesti piis-
pat, ovat selkeästi korostaneet 
vastuutamme pakolaisista se-
kä sitä, että emme voi tehdä eroa 
kristityn ja muslimin välillä aut-
tamistoiminnassamme. Tärkein-
tä on kärsivä lähimmäinen.  

RIITTA HIRVONEN

Rauhan Tervehdyksen toi-
mitukseen tuli kirje, jos-
sa vainajan tuttava oli pa-
hoittanut mielensä siitä, 

että hänelle tärkeän ihmisen hau-
tajaisia oli vietetty reilu kuukausi 
kuolemantapauksesta jälkeen.

Oulun yhteisen kirkkoneu-
voston puheenjohtaja, Kiimingin 
kirkkoherra Pauli Niemelä ker-
too, että hautajaiset järjestetään 
Oulun seurakunnissa yleensä 
noin 2–3 viikkoa kuolemantapa-
uksen jälkeen. Yli kuukauden ai-
ka on Niemelästä kohtuuttoman 
pitkä, ellei se ole erityisesti omais-
ten toivomus.

Niemelän mukaan hautajais-
ten ajankohtaan vaikuttavat use-
ammat asiat, esimerkiksi toivo-
mus paikasta, jossa hautajaiset ja 
muistotilaisuus vietetään tai se, 
että hautaavaksi papiksi halutaan 
tietty henkilö. 

Muistotilaisuuksia pidetään 
paljon seurakuntataloilla, jois-
sa voi olla jo omaisten toivomille 
päiville ja kellonajoille muita va-
rauksia.

– Esimerkiksi hääjuhlia var-
ten tiloja varataan jo kauan en-
nen varsinaista vihkimistä, ehkä 

jopa vuotta aikaisemmin. 
– Kyse on myös muidenkin 

kuin papin ja hautajaisvieraiden 
aikatauluista. Hautajaisissa on 
seurakunnan puolesta läsnä myös 
kanttori ja suntio.

Niemelä korostaa, että kaikis-
ta yhteensovittamisista huolimat-
ta hautajaisia vietetään nopeim-
millaan noin kahden viikon pe-
rästä kuolemasta mutta yleensä 
kolmen viikon sisällä.

Joskus jo muutaman viikon 
odotus hautajaisten järjestymi-
seksi saattaa tuntua surevista 
omaisista ja ystävistä tuskastut-
tavan pitkältä.

– Kun läheinen kuolee, moni 
haluaisi pitää mahdollisimman 
pian hautajaiset. Hätä asiasta on 
mielestäni luonnollinen. Se nou-
see jostakin meidän sisältämme, 
Oulun seurakuntien sairaalapas-
tori Veera Konttaniemi sanoo.  

Hän miettii, pääseekö surutyö 
käynnistymään todenteolla vasta 
hautajaisten jälkeen.

– Kun on hautapaikka, on 
myös konkreettinen paikka, jos-
sa voi hyvästellä rauhassa lähei-
sen ihmisen. Hyvästien jättämi-
nen on tärkeää surutyössä.

RIITTA HIRVONEN

Hautajaisten odottaminen 
tuntuu usein pitkältä

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja

Lue 
näköislehti 
ja anna 
palautetta
osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi

PS: Lisää kuvia jutuista
www.facebook.com/rauhantervehdys
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Taiteiden yössä 
musisointia 
kirkoissa
Taiteiden yössä torstaina 18.8. 
Oulussa kuullaan musiikkia 
Karjasillan kirkossa ja Oulun 
tuomiokirkossa.

Karjasillalla kello 19 alka-
vassa konsertissa esittävät ba-
rokkimusiikkia Tiina Nikan-
der-Koivukangas (huilu ja 
traverso), Silja Lassila (viu-
lu), Kari Suvilehto (vihuela ja 
arkkiluuttu) sekä Marko Jous-
te (barokkikitara). Konsert-
tiin on vapaa pääsy, ohjelma-
maksu on viisi euroa.

Tuomiokirkossa esiintyvät 
vaskikvartetti Owla ja Péter 
Marosvári kello 21 alkavas-
sa konsertissa, johon on vapaa 
pääsy, ohjelmamaksu seitse-
män euroa.

Tyrnävän Taiteiden yös-
sä 19.8. tapahtumia on muun 
muassa kirkon pihamaalla. 
Kello 18–20 on ohjelmaa otsi-
kolla ”Jalkapuu ja armonpul-
lia, julkinen tuomio”. Kello 
18.30 ja 19.30 lauletaan Nuo-
ren seurakunnan veisuja.

Kirkon Urkuyön konser-
tissa kuullaan muun muassa 
Bachia, Boellmannia, Buxte-
hudea ja Kuulaa. Kello 20 ur-
kujen ääreen istahtaa Timo 
Liikanen, illan mittaan soit-
tavat myös Eerika Näsänen, 
Riitta Ojala, Anu Kanerva-
Aho ja Heikki Lumiaho.

Kansanlähetyksen
kurssi elämisestä
kristittynä 
Evankelista, teologi, Uusi Tie 
-lehden päätoimittaja ja TV 
7:lla Cafe Raamattu- ohjel-
maa toimittava Leif Numme-
la luennoi 26.–27.8. Pohjois-
Pohjanmaan Kansanlähetyk-
sen järjestämällä viikonlop-
pukurssilla Oulussa.

Otsikkona on "Miten elää 
kristittynä maailmassa”. Tee-
maa lähestytään ensimmäinen 
Pietarin kirjeen pohjalta Kes-
kustan srk-talolla, Isokatu 17.

 

Luentoja eliöistä 
ja ihmiskuvista
Kellonkartanossa
Eliömaailman  rappeutumi-
nen sekä Raamatun ja hu-
manistisen ihmiskuvan erot. 
Näistä teemoista kuullaan  
27.8. Kellonkartanossa (Raa-
mattuopistontie 93, Kello). 

Luennoitsijana on Matti 
Leisola, Aalto-yliopiston tek-
nillisen korkeakoulun biopro-
sessitekniikan emerituspro-
fessori. Hän on kirjoittanut 
muun muassa teoksen ”Evo-
luutiouskon ihmemaassa”.

Luennot alkavat kello 14 se-
kä 15.15. Tilaisuuksiin on va-
paa pääsy. 

Koko perheen juhla
Kouluun siunaamiset ikuistetaan yhä useammin perhealbumeihin

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

Koulun aloittaminen on 
merkkipaalu niin lapsen 
kuin hänen vanhempien-
sakin elämässä. Ensim-

mäisen koulupäivän jännityksen 
muistaa vielä aikuisenakin ja usein 
pienestä koululaisesta ja isosta re-
pusta otetaan valokuva perhealbu-
miin muistoksi päivästä. 

Oulussa lapsia on siunattu 
koulutielle yli 30 vuotta, alku-
jaan osana sunnuntain jumalan-
palvelusta. Nykyisin erityiset siu-
naustilaisuudet ovat yleensä joko 
toukokuussa esikoulun päättyes-
sä tai elokuussa koulun alkami-
sen aikoihin. 

Oulun seitsemästä seurakun-
nasta kuudessa ekaluokkalaiset 
siunattiin viime viikolla. 

Tuiran seurakunnassa siunaa-
misen ajankohta muutettiin tou-
kokuulta elokuulle. Se näkyi sel-
keästi osallistujamäärän kasvuna. 

– Esimerkiksi Pyhän Luuk-
kaan kappelissa pidettyyn tilai-
suuteen saapui 400 henkeä. Istu-
mapaikkoja on vain reilulle pa-
rille sadalle, mutta kaikki mah-
tuivat mukaan, kertoo suosiosta 
ilahtunut pastori Minna Salmi. 

Ei vain 
penkissä istumista
Tilaisuuden ohjelman suunnitel-
lut pastori Päivi Jussila kertoo 
halunneensa mukaan mahdolli-
simman paljon toiminnallisuutta 
koko perheen huomioiden. 

Puolituntinen siunaustilaisuus 
piti sisällään yhdessä laulettuja ja 
leikittyjen lasten virsien lisäksi 
rukouksia, joihin kaikki saattoi-
vat osallistua. Esimerkiksi ilman-
suuntarukouksessa koko kirkko-
väki kääntyi vuorollaan kaikkiin 

neljään ilmansuuntaan jakaen Ju-
malan kanssa päällimmäiset tun-
teet kuluneesta kesästä sekä aja-
tukset koulun alkamisesta.  

– Halusimme tuoda mukaan 
myös meditatiivisuutta. Kirkossa 
on hyvä pysähtyä ja rauhoittua, 
Jussila perustelee.

Päivi Jussila uskoo, että kou-
luun siunaamisten suuri suosio 

selittyy sillä, että siirtymäriitit 
ovat luontaisia ihmisille. Kun lap-
si aloittaa koulutiensä, on muu-
tos koko perheelle, ei vain lapsel-
le itselleen. Siksi tilaisuus kosket-
taa kaikkia. 

Aikuiset olivat mukana lasten 
sytyttäessä kynttilät ja laskies-
sa ne hiekkamaljaan. Kaikki per-
heen aikuiset pääsivät myös siu-

naamaan oman ekaluokkalaisen-
sa alttarille. 

Minna Salmi ilahtui ihmisten 
innosta tulla kirkkoon monen su-
kupolven voimin.

– Tuntui kivalta, että valo-
kuvia otettiin niin paljon. Se toi 
tunteen siitä, että perheet koke-
vat siunaustilaisuuden tärkeäksi.

Salmi pohtii, että perhealbu-
miin voisi laittaa vieretysten ku-
vat, joista toisessa ekaluokkalai-
nen on kouluun lähdössä ja toi-
sessa alttarilla siunattavana.  

ELSI SALOVAARA

Lisää kuvia Tuiran kirkossa 8.8. 
pidetystä kouluun siunaamisesta 
osoitteessa www.facebook.com/
rauhantervehdys.

Tuiran kirkon alttarille ekaluokkalaisia mahtuivat siunaamaan myös vanhemmat, isovanhemmat ja kummit. 

Mikä sinun nimesi on, kysyy pastori Min-
na Salmi keltamekkoiselta tytöltä. 

Kouluun siunaamiseen Tuiran kir-
kolle saapunut Amanda Viio tarttuu 

ujosti käteen ja esittelee itsensä.
Tukijoukkoina kirkkoon ovat saapuneet myös 

Amandan isä Tapani Viio, äiti Virpi Parkkila, 
mummo Vappu Parkkila ja pikkuveli Daniel.

Ekaluokkalaista jännittää uusi elämänvaihe, 
mutta niin jännittää myös vanhempia. 

– Koulutie pelottaa, sillä matkan varrella on niin 
paljon tietöitä ja yksi siltakin ylitettävänä. Yksin 

häntä ei uskalla laittaa kulkemaan, Virpi Parkki-
la toteaa. 

– Olen opintovapaalla ja pystyn näin alkuun 
kuljettamaan ekaluokkalaisen kouluun, hän jatkaa. 

Koulun jälkeen Amanda menee iltapäiväker-
hoon, mutta sinne matka on onneksi lyhyt ja vä-
hemmän vaarallinen. 

Koulun alkua odotettiin perheessä hyvällä mie-
lellä. 

– Amanda on oppinut jo lukemaan ja samal-
le luokalle tulee ainakin pari tuttua kaveria, Virpi 
Parkkila iloitsee.

Liikenne huolettaa Amandan vanhempia

Jokaista tulijaa tervehdittiin kirkon ovella. Minna Salmi kätteli Amanda Viion ja 
hänen mummunsa Vappu Parkkilan. Päivi Jussila seurasi taustalla.

Pyhän Luukkaan 
kappelissa pidettyyn 
tilaisuuteen saapui 
400 henkeä.
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Vuokralle tarjotaan 

5x181 mm

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi  

ilmestyy 29.9.
Varaukset ja aineistot

21.9. mennessä.

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Terveys ja Hyvinvointi

PALVELUA KOTIINNE

Tarjoa läheisellesi tai 
itsellesi hyviä hetkiä.

Ei-hoidolliset palvelumme
Yhdessä tekemistä, keskustelua, 
muistelua, ulkoilua, virkistys
käyntejä(teatterit, konsertit yms.), 
yksinäisyyteen tukea kaiken
ikäisille; nuoret, aikuiset, 
vanhukset

Veteraani!
Hyödynnä nyt veteraaniraha 
omaksi iloksesi eihoidollisiin 
palveluihimme

Kauttamme myös
kotisairaanhoito, hoiva ja huolen
pito, kotisiivous, jalkojen hoito, 
nepsyvalmennus sekä psykiatrisen 
sairaanhoitajan palvelut

puh. 040-823 7390
wwww.oulunkotihoiva.fi

Ilmoittaja! 
Tässä voisi olla Sinun ilmoituksesi.

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SAIRAALASIELUNHOITAJAN 
VIRKA

sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Hakuaika päättyy 9.9.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitse-
män seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä. Seurakuntien jäsenmäärä 
on 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on 400.

Kalustettu kaksio Heinäpäässä. 
V. 500 €/kk. Sis. netin, pesukoneen. 
Heti vapaa. Yht.otot jehhi@luukku.com

Ostamme kultaesineitä:  
koruja, kolikoita, harkkoja ja 

hammaskultaa. Tilaa maksuton 
myyntipaketti www.nettikulta.fi  

tai puh. 044 9877 049  
(ma-pe 10-17) NettiKulta

Elämän Lähteellä 
– sanaa ja rukousta

Su 28.8. klo 17. 
Keskustan srk-talon Iso sali 

Isokatu 17 Oulu. 
Puhe Ari Juntunen. 

Henkilökohtaista  rukouspalvelua. 
Järj. Tuomiokirkkosrk. Tervetuloa!

Piispansauvakävely 
etenee musiikin tahdissa
Oulun hiippakunnan eri-

koisuus, jokavuotinen 
Piispansauvakävely, 
järjestetään kymmenet-

tä kertaa lauantaina 27. elokuu-
ta kello 11–14 Oulun kaupungin-
teatterin alueella. Tapahtuma on 
ilmainen eikä siihen tarvitse il-
moittautua ennakkoon.

Piispa Samuel Salmi haastaa 
tapahtumaan tutun virren sa-
noin ”kaikki ne, joissa ääni on”. 
Merkkivuonna ennen lenkille 
lähtöä kuultavat puheenvuorot 
onkin jätetty minimiin ja kor-
vattu musiikilla. 

Perinteisen vuoden vieraan 
puheenvuoron sijaan lavalla 
nähdään valtakunnallisen Kai-
ken kansan virsikisan voittaneen, 
Virsiveteraanit ja poika -joukku-
een palkitseminen. Haukiputaan 
seurakuntaa edustanut nelikko 
on luvannut myös laulaa.

Samaisena lauantaina viete-
tään myös Suomen luonnon päi-
vää. Sen ja Piispansauvakävelyn 
juhlavuoden kunniaksi tapahtu-
man ulkolava loistaa alkusyksyn 
väreissä. Koristelut tekee päättö-
työnään Kempeleen puutarhaop-
pilaitoksen opiskelija Heli Ala-
mikkelä.  

Niin kävelyreittien varrella 
kuin Oulun kaupunginteatterin 
edessä pidettävässä alkuverrytte-
lyssä kuullaan eri kuoroja, joista 
suurin on hiippakunnan orato-
riokuoro, johon kuuluu 50 hen-
keä. Kuorot esittävät erityisesti 
luontoaiheisia lauluja. 

Piispansauvakävely on tarkoi-
tettu kaikille ikään ja kuntoon 
katsomatta. Viidestä reitistä ly-
hin on 500 metriä, pisin 10 kilo-
metrin lenkki vie Pikisaaren ja 
Hietasaaren kautta Toppilansaa-
ren kärkeen. Teatterille palataan 
Tuiran rantoja pitkin patosillan ja 
Hupisaarten kautta. 

Lenkkeilyn lisäksi kaupungin-
teatterin alueelta löytyy monen-

laista puuhaa lapsille. Aikuiset 
voivat tutustua nokipannukah-
vin kera kalastuksen saloihin tai 
eri järjestöjen esittelypöytiin teat-
terin aulassa. 

Piispansauvakävelyn voi päättää 
Piispantaloon (Hallituskatu 3), jos-
sa järjestetään opastetut kierrokset 
kotiseutuneuvos Kaarina Niskalan 
johdolla kello 12, 14 ja 15. 

Päivän ensimmäinen esitte-
ly on suunnattu liikuntaesteisille.

Adventtivastaanoton lisäk-
si Piispansauvakävelyn päivä on 
vuoden ainoa päivä, jolloin his-
toriallisen Piispantalon ovet ovat 
avoinna kaikille. 

ELSI SALOVAARA

Palveluja tarjotaan 

A
rkisto

Kaikille avoin Piispansauvakävely järjestetään kymmenettä kertaa.
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

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

Klo 10 Piispanmessu Tuiran 
kirkosta. Messu on osa Tuiran 
kirkon 100-vuotisjuhlaa. Vir-
ret: 195, 329, 330, 225, 451 ja 
327:1,3. Synnintunnustus: vir-
sikirjan teksti 704.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.    
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 21.8. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Kir-
si Isola Oulujoen seurakunnas-
ta. Hän kertoo, mitä tarkoittaa, 
että olemme toinen toisellem-
me lähimmäisiä.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.
Su 28.8. klo 9.45 Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaa-
ja Marja Raatikainen Tuiran 
seurakunnasta. Hän kertoo 
Muru-tytön perheen juhlaval-
misteluista. Kiireen keskellä on 
hyvä muistaa myös lepo. Jeesus 
itse kutsuu kaikkia uupuneita 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 21.8. klo 8.45 Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaa-
ja Kirsi Isola Oulujoen seu-
rakunnasta. Hän kertoo, mitä 
tarkoittaa, että olemme toinen 
toisellemme lähimmäisiä.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi
Klo 10 Messu Haukiputaan 
kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Su 28.8. klo 8.45 Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaa-
ja Marja Raatikainen Tuiran 
seurakunnasta. Hän kertoo 
Muru-tytön perheen juhla-
valmisteluista. Kiireen keskel-
lä on hyvä muistaa myös lepo. 
Jeesus itse kutsuu kaikkia uu-
puneita luokseen lepäämään.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. 

luokseen lepäämään.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.  
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan 
Virtuaalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  
Su 28.8. klo 10 Oulunsalolais-
ten kirkkopyhän messu Oulun-
salon kirkosta.

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.
Su 21.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Kouvolan Keskuskirkosta. Vir-
ret: 532:1,5,6, 199:4, 509, 442 ja 
341a:1,4.
Su 28.8. klo 10 koulujumalan-
palvelus Porin Teljän kirkosta. 
Virret: 485, 720:1-2, 720:3, 135, 
461:1-4, 461:5 ja 462.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05. 

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

Siionin virsiseurat: pe 19.8. klo 18.00 Maunonpäiväseurat Koortilan toi-
mintakeskuksessa, Koortilantie 30, Muhos, pe 19.8. klo 19.00 (Huom. aika!) 
Korpisen kylätalolla, Turpeisenvaarantie 1150, Pudasjärvi, ti 23.8. klo 18.00 
Liminganlahden Luontokeskuksessa, Rantakurvi 6, to 25.8 klo 18.00 Patti-
joen Metsäkirkolla, Mansikkakarintie 189/Leiritie, su 28.8. klo 15.00 Kirsti 
Vuoren 90-vuotisseurat hänen kesämökillään, Sanginsaarentie 81, Made-
koski. Kolehti ja mahdolliset muistamiset Naisten pankille Kirkon Ulko- 
maanavun kautta. Tili: OP-FI4757895420024676 ”Kirsti Vuori 90”. 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Ilmoitus Rauhantervehdykseen 18.8.2016 
 
Yhdistykset-palstalle 
 
 
Laskutusosoite: 
Oulun seudun Israelin ystävät 
c/o  A.-L. Björni 
      Aleksanterink. 50 A 
      90100           OULU 
 
 
Koko:  2 palstaa  x  n. 30 mm 
Paikka: Yhdistykset-palsta 
 
Logo:  
 
 
 
 
 
Teksti: 
 
 
 
 

 
 
 

  ISRAEL -ilta  Hannele Kivinen de Fau 
Ti 23.8. klo 18 Oulun Vapaakirkolla, Kirkkokatu 34 
Vieraana pastori Michael Yaron Tehilat-Yah-seura- 
kunnasta tulkkinaan tj Ilkka Vakkuri. Musiikkia!   
Oulun seudun Israelin ystävät                                Tervetuloa! 
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20.-21.8. Kesäseurat Karjasillan 
kirkossa, kts erillinen ilmoitus.
Su 28.8. klo 17 Seurat.

OULUN RAUHAN 
SANAN KeSäSeURAt
Karjasillan kirkossa 20.–21.8.2016
Lauantai 20.8.
klo 12 Seurat, Pekka Kyösti, Per-Ole Hjulfors
klo 14.30 Seurat, Harry Esberg, Per-Gustav 
Vasara
klo 17 Pyhäkoulu, Harry Esberg
klo 17.30 Seurat, Heino Kouva
klo 18.30 Lauluilta ja iltahartaus
Per-Gustav Vasara
klo 20 Nuortenilta Toukomettisessä  
(Koulukatu 10), Per-Ole Hjulfors
Sunnuntai 21.8.
klo 10 Messu, liturgia Heikki Karppinen,
saarna Ari Juntunen
klo 12.30 Seurat, Per-Gustav Vasara, 
Harry Esberg
klo 15.00 Seurat, Per-Ole Hjulfors, Ari Juntunen,  
Esko Leinonen
Puheet tulkataan suomeksi / ruotsiksi.  
Tervetuloa!
Nettiradio www.lyrs.fi/seuraradio

Miten elää kristittynä maailmassa
- Ensimmäinen Pietarin kirje, Luennoitsijana  
Uusi Tie-lehden Päätoimittaja Leif Nummela.
Kurssi Oulussa Keskustan srk-talossa  26.–27.8.2016. 

PERJANTAI 26.9. klo 16 Kuka kirjoitti? Kenelle? Milloin? Missä? Miksi? 
Klo 17 Uskovat ovat valittuja muukalaisia. Iltapala. 
Klo 18.15 Kutsu pyhään elämään. Klo 19.15 Jätä pahuus ja hanki hyvää 
hengellistä ravintoa. Klo 20.15 Kristus, seurakunnan kulmakivi. 
LAUANTAI 27.8. klo 10 Kristitty ja esivalta. Klo 11 Kun Kristitty kärsii  
syyttömästi. Ruokatauko. Klo 13 Puolison voi voittaa Kristukselle.  
Klo 14 Vastaa pahaan hyvällä. Klo 15 Jumalalle eletty elämä. 
Järjestää Kansanlähetys ja Tuomiok. srk. Vapaa pääsy, ilmoittautuminen 
tarjoiluun: p-pohjanmaankl@sekl.fi tai 044-4477847 (tekstiv.) Tervetuloa !!! 
http://sekl.fi/pohjois-pohjanmaa/event/pietarin-kirje/

Kirkkoon rohkaistaan
tulemaan kaverin kanssa

Ensi sunnuntai 21. elokuuta 
on kirkkovuodessa Lähim-
mäisen kirkkopyhä. Tyr-
näväläisiä kutsutaan osal-

listumaan Lähimmäisen päivään 
kysymällä kirkkoon mukaan ys-
tävää tai jotakuta muuta läheistä. 

 
Tyrnävän diakoniatyönteki-
jä Salme Kinnunen, voiko sitä 
noin vain pyytää ketään kirk-
koon? Jos vaikka joku loukkaan-
tuu pyynnöstä. 

– Ehkä joku voi loukkaantu-
akin, jos on esimerkiksi huonoja 
kokemuksia kirkosta. Luulen kui-
tenkin, että suurin osa ei pyyn-
nöstä pahastu.  Osa voi kokea sen 
jopa rohkaisevana, kun ystävä tai 
sukulainen ehdottaa: "läheppäs 
minun kanssani kirkkoon". 

Kirkossa puhutaan paljon lä-
himmäisenrakkaudesta. Miten 
diakoniassa näkyy ihmisten vä-
littäminen toisistaan? Milloin 
huomaat ihmisten itsekkyyden?

– Parhaimmillaan välittämi-
nen konkretisoituu diakoniatyös-
sä täällä Tyrnävällä vapaaehtois-
ten toiminnassa, kuten auttajatii-
min palveluissa, diakoniakylätoi-
mikuntien pyyteettömässä työs-
sä, yhteisvastuukerääjien ja mui-
den talkoolaisten työtunteina se-
kä kirkkoavustamisissa. Monia 
muitakin esimerkkejä löytyisi.

Itsekkyys näkyy joskus niin 
täällä kuin muuallakin Suomessa 
muun muassa mielipiteissä, kun 
puhutaan maahanmuuttajista tai 
ihmisistä, joiden elämässä on ih-
misten mielestä niin sanottuja it-
se aiheutettuja ongelmia, kuten 
päihteidenkäyttöä. 

Lähimmäisyydestä tulee mie-
leen se, miten kurjan huono ih-
minen on rakastamisessa. Miten 
välittämisessä voisi pyrkiä pii-
run verran paremmaksi? 

– Rakastaminen ja toisista vä-
littäminen on elämän vaikeimpia 
asioita ainakin silloin, jos meitä 
vaaditaan rakastamaan ja välit-
tämään sellaisista ihmisistä, jois-
ta emme pidä. Raamattu ja Jeesus 

antavat meille haasteen "rakastaa 
vihamiehiämme ja siunata niitä, 
jotka meitä vainoavat". 

Siihen ei kukaan ilman Juma-
lan armoa kykene. Ainoa keino 
on rukoilla, että Taivaan Isä täyt-
tää sydämemme armolla ja rak-
kaudella. 

Itseään voi päivittäin haastaa 
kohtelemaan toisia, kuten toivoi-
si itseään kohdeltavan. Olisiko lä-
hellämme silloin muiden hyvä ol-
la – luulen, että olisi.

RIITTA HIRVONEN 
 

Sivulla 11 on pastori Ari Juntusen 
hartausteksti sunnuntain aiheesta 
lähimmäinen.

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA Keskustan Seurakuntatalolla
(Isokatu 17) maanantaina 29.8. klo 18.00. Puhuvat evankelistat
Merja Salminen ja Juha Tervaskanto. Esirukouspalvelua. Tervetuloa! 
Ilmaisia kirjoja evankeliointiin. Jeesus pelastaa ja parantaa!

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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1. Joh. 4: 7-12
Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä 
rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, 
on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei 
rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä 
Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus 
ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti 
ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille 
elämän. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me 
olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että 
hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa 
meidän syntiemme sovitukseksi.
    Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin 
rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. 
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos 
me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä 
ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä 
päämääränsä.

Luuk. 10: 25-37
Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen 
koetukselle. Hän kysyi: ”Opettaja, mitä minun pitää 
tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?” 
Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä laissa sanotaan? Mitä 
sinä itse sieltä luet?” Mies vastasi: ”Rakasta Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, 
koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Jeesus sanoi: 
”Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää.”
    Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja 
jatkoi: ”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?”
    Jeesus vastasi hänelle näin:
    ”Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, 
kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät 
häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet 
verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet 
henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, 
mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. 
Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän 
näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.
    Mutta sitten tuli samaa tietä muuan 
samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki 
miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen 
luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi 
ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, 
vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. 
Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi 
denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: 
’Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, 
minä korvaan ne, kun tulen takaisin.’ Kuka näistä 
kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen 
lähimmäinen?”
    Lainopettaja vastasi: ”Se, joka osoitti hänelle 
laupeutta.” Jeesus sanoi: ”Mene ja tee sinä 
samoin.”

Tehtävänä rakastaa
Sanassa on elämän hyvän ja pahan muutosvoima. Se, mitä puhumme ja millaisia sanoja 
käytämme, tulee julki elämämme tapahtumissa. Ajattelumme muuttuu helposti teoiksi. 

Se, miten suhtaudumme itseemme, tulee näkyviin suhteissamme lähimmäisiimme. 
Millainen Jumala ihmisellä on, sellainen uskon hedelmä kasvaa hänen jalanjäljissään. 

Jumalan sana opettaa ymmärtämään elämämme sisältöä. Kirjeessä galatalaisille 
sanotaan: ”Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen 
kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä 
satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän.”

Seuraamme päivittäin tiedotusvälineiden viestintää. Painottuuko kuulemamme ja 
näkemämme hyviin uutisiin? Niitä olisi monin verroin runsaammin kuin kielteisiä, 
katkeruutta, väkivaltaa ja toivottomuutta lietsovaa uutisia. 

Onko hyville uutisille kysyntää ihmisten parissa? 
Paratiisista alkaen ihmistä on kiinnostanut enemmän huono kuin hyvä. Sen pani 

liikkeelle Jumalan vastustaja, saatana. Käärme kysyi: ”Onko Jumala todella sanonut...?”    
Näin ihmissydämeen kylvettiin ensimmäinen epäilys Jumalan rakkautta kohtaan. 

Tämä kylvötyö jatkuu tehokkaasti. Sen hedelmiä keräilemme, mutta ymmärrämmekö, 
missä on elämämme muutosvoima?

Jumalan sanassa on elämä ja Henki. Mooseksen kirjan mukaan Jumala katsoi kaik-
kea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. 

Miksi näin voi ajatella? Koska Jumala on rakkaus ja rakkaus on Jumalasta. 
Rakkaus on enemmän kuin tunne tai käsite. Rakkaus on Hän, Kristus itse. ”Juuri 

siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poi-
kansa maailmaan, antamaan meille elämän.”(1 Joh 4:9.) 

Meillä on elämää muuttava tehtävä, jonka Jeesus antoi. Se kuuluu näin: Rakasta Her-
raa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärryk-
selläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.  

Jeesus kehottaa: tee näin. Silloin näet Jumalan lupausten täyttyvän.    

ARI JUNTUNEN
rovasti, Kempele                 

Sanan aika
Sunnuntai 21.8.2016
Psalmi: Ps. 112:5-9
1. lukukappale: Miika 6:6-8
2. lukukappale: 1. Joh. 4:7-12
Evankeliumi: Luuk. 10:25-37
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Kerhotoimintaa joka toinen viikko
Seurakuntakerho ma 5.9. klo 13–14.30 Jokivarren 
vanhustentalon kerhohuoneessa, Veteraanikuja 3
Juttukahvila ke 7.9. klo 13–14.30 Martinniemen 
seurakuntakodissa, Repolantie 2
Seurakuntakerho to 8.9. klo 13–14.30 
seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 10
Seurakuntakerho to 8.9. klo 13–14.30 Kellon 
seurakuntakodissa, Kylätie 8
Mikäli tarvitset kerhoon kuljetuksen, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon päivystysaikana ma klo 9–11, 
p. 044 7310 232. Taksi perii kuljetuksen omavastuu-
maksun 3 euroa / suunta.
Kellon diakonia-lähetyspiiri joka toinen maanantai 
klo 14.30–16, alkaen 29.8. Kellon seurakuntakodissa, 
Kylätie 8. 

Kerhotoimintaa kerran kuukaudessa
Mielenystävät kerran kuukaudessa tiistaisin klo 
17–18.30 seurakuntakeskuksessa, neuvotteluhuone 
Poijussa, Kirkkotie 10. 
30.8., 27.9, 25.10., 29.11. ja 20.12.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä kerran 
kuukaudessa tiistaisin klo 13–14.30 
seurakuntakeskuksessa, neuvotteluhuone Poijussa, 
Kirkkotie 10.
6.9., 11.10., 15.11. ja 13.12.

Aamupuuroa joka viikko
Aamupuuro-Akatemia joka maanantai 5.9. alkaen 
seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 10
klo 9.50 aamuhartaus kappelissa
klo 10 aamupuuro Frosterus-salissa
n. klo 11.30–12.30 alustus ja keskustelua päivän 
aiheesta.
Aamupuuron ja voileivät valmistavat Putaan Martat. 
Vapaaehtoisen maksun voi pudottaa rahalippaaseen. 
Aamupuuro-Akatemiassa on mielenkiintoisia 
aiheita joka viikko. Tulevana talvikautena käydään 
kerran kuukaudessa jatkorippikoulua ja käsitellään 
kristilliseen uskoon ja elämään liittyviä aiheita. 

Aiheet ja alustajat löytyvät kirkollisista ilmoituksista 
ja seurakunnan nettisivuilta:
www.oulunseurakunnat.fi/haukiputaan-seurakunta

Tapahtumia 
Veteraanien ja eläkeläisten leiripäivä to 1.9. klo 10–
14 Kellon seurakuntakodissa. Päivän hinta on 10 
euroa, sisältäen lounaan, päiväkahvin ja ohjelman. 
Ilmoittautuminen 18.–25.8. välisenä aikana Minna 
Similälle p. 040 8668 319.
Eläkeläisten leiri 26.–28.9. Rokualla. 
Ilmoittautuminen maanantaisin 22.8. ja 29.8. 
klo 9–12 Minna Lappalaiselle p. 040 5819 316. 
Haukiputaalaiset ja ensikertalaiset ovat etusijalla.
Tänä vuonna 70 vuotta täyttävien juhla su 4.9.
Messu kirkossa klo 10, sen jälkeen pieni ohjelma-

tuokio ja kakkukahvit srk-keskuksessa. Kutsut 
lähetetty. Lisätietoja Heli Puuperä, p. 040 5898 362.

Vapaaehtoistoiminta
Lähimmäisen päivän messu su 21.8. klo 10 kirkossa. 
Toivoisikohan joku saavansa sinusta kirkkokaverin?  
Tai toivoisitko pääseväsi kotikirkkoon? Ota 
kirkossakäynti puheeksi ja tulkaa osallistumaan 
jumalanpalvelukseen yhdessä. 
Vapaaehtoisten siunaaminen toimintakaudelle  
su 11.9. klo 10 kirkossa messun yhteydessä.
Seurakunta sydämellä -vapaaehtoistyön päivä 
la 1.10. klo 10–15 Kellon seurakuntakodissa. 
Kehitämme porukalla seurakunnan 
vapaaehtoistoimintaa. Päivää luotsaavat 
nuorisotyönohjaaja Tarja Kainulainen, 
lapsityönohjaaja Outi Palokangas ja 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola. 
Vapaaehtoistoimintaan voi tutustua ja ilmoittautua 
myös netin kautta: www.vapaaehtoistyö.fi/oulu

Senioriapu auttaa kotona asuvia iäkkäitä ihmisiä 
vapaaehtoisvoimin, tavallisen miehen ja naisen 
taidoin. Vapaaehtoisapu on maksutonta ja suunnattu 
henkilöille, jotka eivät saa apua muualta tai eivät voi 
sitä ostaa. 
Tehtävät voivat olla esim. pieniä kodin huoltotöitä 
(lampun vaihto, palovaroittimen patterin vaihto), 
kodin järjestelyä, teknistä apua TV:n, tietokoneen tai 
kännykän käytössä, talkooluonteista pihatyötä.

Soita ja kysy lisää: Mauri Raappana, p. 044 2104 415
tai Johanna Kerola, p. 045 1393 993.

Kirkkokyytiseteli mahdollistaa kirkossa 
käynnin yli 65-vuotiaille, jotka eivät muulla 
tavoin pääse kotikirkkoon. Lisätietoja voi kysyä 
diakoniatyöntekijöiltä.

Ajanvaraus taloudellisissa asioissa
maanantaisin kello 9–11, p. 044 7310 232
Diakoniatyön kautta voi hakea taloudellista apua 
elämän kriisitilanteissa. Taloudellinen avustaminen 
on pääsääntöisesti kertaluonteista.
Ilmoita diakoniatyöntekijälle tai diakonian 
päivystävään numeroon, jos tarvitset ruoka-apua. 
Jaamme maanantaina aamupäivisin kaupoilta 
saadun ylijäämäruoan.

Ota yhteyttä, jos tarvitset elämäntilanteessasi 
keskusteluapua
Kiiminkijoen pohjoispuolen alue sekä 
kuulovammaiset, perhetyö
Minna Similä, p. 040 8668 319
Keskustan alue sekä vanhustyö, omaishoitajat
Heli Puuperä, p. 040 5898 362
Seurakunnan eteläinen alue sekä mielenterveystyö
Minna Lappalainen, p. 040 5819 316
Diakoniatyön tiimiesimies, näkövammaiset, 
vapaaehtoistyö
Johanna Kerola, p. 045 1393 993.

Haukiputaan kirkon 
kamarikuoro 
Harjoitukset torstaisin 
klo 18.30–20.30.
Syyskausi alkaa to 1.9. 
srk-keskuksessa.
Tiedustelut kuoronjohtaja 
Hannu Niemelä, 
p. 040 5471 660, 
hannu.niemela@evl.fi, 
www.haukiputaan-
kirkonkamarikuoro.fi

Lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin 
klo 17–18 srk-keskuksessa.
Syyskausi alkaa to 1.9. 
Uusia laulajia otetaan 
1.9. ja 8.9. klo 16.30 lähtien. 
Kuoro on tarkoitettu 7–13-vuotiaille 
tytöille ja pojille. Kuoroleiri 
Isollaniemellä lokakuun alussa. 
Tiedustelut, kuoronjohtaja 
Kaisa Säkkinen,
p. 040 5818 974, 
kaisa.sakkinen@evl.fi

    Nuorisotyö

Vuosi 2016 on ollut vauhdikas ja mielen-
kiintoinen. Helmikuun piispantarkas-
tuksessa todettiin, että moni asia on 
muuttunut Haukiputaan seurakunnassa 

Oulun seurakuntayhtymään liittymisen myötä. 
Moni käytäntö on erilainen, mutta onpahan 

myös isommat hartiat. 
Vuoden vaihteessa seurakuntakeskuksessa to-

teutettiin kalustemuutos. Esimerkiksi kirkko-
herranvirasto löytyy nyt keskuksen kylänpuolen 
päästä. 

Vanhalle Vakkurilalle haettiin 
purkutuomio ja jollakin aikatau-
lulla Kiiminkijoen upea maisema 
avautuu kunnolla. 

Kaupunki aloitti myös vanhan 
kunnantalon purkamisen. Perin-
teikkään tykin uutta paikkaa on-
kin etsitty kuin konsanaan Pääta-
lon uunin paikkaa. 

Vanhoja työntekijöitä on saatel-
tu eläkkeelle ja uusia toivotettu ter-
vetulleeksi. Seurakuntamestari Piia 
Haapa-aho aloitti elokuun alussa 
Pekka Kontion jäädessä eläkkeel-
le. Uutta kappalaista etsitään elo–
syyskuussa.

Kesäaika antoi parastaan. Oli lämmintä ja au-
rinkoista, vettäkin tuli sopivasti. Kesäillan sä-
velhartauksien juhlavuosi toi runsaasti ihmisiä 
kuuntelemaan huippumusiikkia. Näissä tilai-
suuksissa tuntuu Jumalan hyvä työ. 

Kaunis kuvakirkkomme on tiekirkkona elo-
kuun loppuun saakka. Kirkkoa käydään katso-
massa pitkänkin matkan takaa. 

Iloksemme olemme huomanneet, että myös lu-
kuisat Pokemon Gon pelaajat ovat löytäneet tiensä 
kirkkoon, tai ainakin kirkonmäelle.

Mutta vielä on kesää jäljellä. 
Samalla olemme kuitenkin nostaneet hihat 

ylös. Seurakunnan työ on sellaista, jossa pitää ol-
la hyvissä ajoin liikkeellä. Välistä voi elokuussa-
kin jo kuulla jouluvirsien tuttujen sävelten soi-
van mielessään. 

Tuleva toimintakausi saa meidät laittamaan 
entistä enemmän työpanosta juma-
lanpalvelukseen ja vapaaehtoisiin. 
Uudet jumalanpalvelusryhmät aloit-
tavat toiminnan syksyllä. Kymmenen 
jumalanpalvelusryhmää suunnittelee 
jumalanpalveluksia yhdessä työnte-
kijöiden kanssa. 

Kaikessa seurakunnan vapaaeh-
toistyössä haluamme ottaa teidät 
kaikki mukaan yhdessä tekemään 
ja toteuttamaan seurakuntaelämää 
Haukiputaalla. 

Reformaation juhlavuosi 2017 kol-
kuttaa ovella. Vuosi 2017 saa meidät 
pohtimaan ja kiittämään juurevas-
ta hengellisestä työstä Haukiputaal-

la vuosisatojen aikana. 
Haukiputaan seurakunta on maaseutumainen 

seurakunta osana suurta kaupunkia. Täällä tun-
nemme toisemme. Tuetaan ja autetaan kaikkia!

Reformaation juhlavuoden iskulauseen mu-
kaisesti on hyvä toivottaa kaikille alkavaan syk-
syyn: Armoa!

JAAKKO TUISKU
kirkkoherra

Diakonia

Kaikessa 
seurakunnan 
vapaaehtoistyössä 
haluamme ottaa 
teidät kaikki 
mukaan yhdessä 
tekemään ja 
toteuttamaan 
seurakuntaelämää 
Haukiputaalla! 

Mitä meille kuuluu? Haukiputaan seurakunnan syksyn toimintaa

Tervetuloa aloittamaan toimintakautta!
Aloitamme perjantaina 19.8. klo 18 
seurakuntakeskuksessa syksyn toimintaa. Tarjolla pientä 
purtavaa, syksyn toiminnan esittelyä ja illan päättävä 
gospel-bändi Saven (kuvassa) keikka.

Isostoimintaan mahtuu vielä hyvin mukaan ja 
kauden aloituksessa on mahdollista vielä ilmoittautua 
toimintaan. Kerää siis kaikki kaverit mukaan ja tulkaa 
yhdessä viettämään iltaa! Isostoimintaan voi myös 
ilmoittautua: www.oulunseurakunnat.fi/isostoiminta.

    Kuorotoiminta
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Alakoululaisten 
kerhokausi alkaa pian! 

Alakouluikäisten kerhot starttaavat viikolla 37 (12.–
16.9.). Kokkikerhoihin ilmoittaudutaan etukäteen 
15.–26.8. osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/
haukiputaan-seurakunnan-kerhot. Samasta osoit-

teesta löydät myös liikuntakerhojen kokoontumisajat ja 
-paikat sekä muun lisätiedon kerhoista. 

Lisätietoja myös: Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960 tai 
pekka.rintamaki@evl.fi.
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Soita ja kysy lisää: Mauri Raappana, p. 044 2104 415
tai Johanna Kerola, p. 045 1393 993.

Kirkkokyytiseteli mahdollistaa kirkossa 
käynnin yli 65-vuotiaille, jotka eivät muulla 
tavoin pääse kotikirkkoon. Lisätietoja voi kysyä 
diakoniatyöntekijöiltä.

Ajanvaraus taloudellisissa asioissa
maanantaisin kello 9–11, p. 044 7310 232
Diakoniatyön kautta voi hakea taloudellista apua 
elämän kriisitilanteissa. Taloudellinen avustaminen 
on pääsääntöisesti kertaluonteista.
Ilmoita diakoniatyöntekijälle tai diakonian 
päivystävään numeroon, jos tarvitset ruoka-apua. 
Jaamme maanantaina aamupäivisin kaupoilta 
saadun ylijäämäruoan.

Ota yhteyttä, jos tarvitset elämäntilanteessasi 
keskusteluapua
Kiiminkijoen pohjoispuolen alue sekä 
kuulovammaiset, perhetyö
Minna Similä, p. 040 8668 319
Keskustan alue sekä vanhustyö, omaishoitajat
Heli Puuperä, p. 040 5898 362
Seurakunnan eteläinen alue sekä mielenterveystyö
Minna Lappalainen, p. 040 5819 316
Diakoniatyön tiimiesimies, näkövammaiset, 
vapaaehtoistyö
Johanna Kerola, p. 045 1393 993.

Eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontuu srk-keskuksessa 
noin kerran kuukaudessa 
torstaisin klo 13–14.30.
Ensimmäinen kokoontuminen 
on to 29.9.
Eläkeläisten musiikkipiirissä 
lauletaan yhdessä ja perehdytään 
musiikkiin mm. kuuntelun kautta. 
Musiikkipiiri ei ole kuoro. 
Tiedustelut kanttori 
Hannu Niemelä, p. 040 5471 660, 
hannu.niemela@evl.fi.

    Nuorisotyö

     Varhaiskasvatuksen syksy

Päiväkerhot 
ovat maksutonta arkitoimintaa 3–5-vuotiaille. 
Kerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Mahdollisia vapaita 
paikkoja voi tiedustella kerhopaikoista:
Wirkkula, Kirkkotie 10 D, Sarita Kirves, p. 045 6577 426 ja 
Kati Jussila, p. 040 5128 224
Martinniemen srk-koti, Repolantie 2, 
Anna Reetta Lintelä ja Outi Perätalo, p. 045 1394 096
Kellon srk-koti, Kylätie 8 sekä 
Jokelan vanha koulu, Pyhtisenmutka 7, 
Kaisa Kivimäki, p. 044 7419 311 ja Anne Isojämsä, p. 045 6578 347.

Perhekerho 
on kerran viikossa kokoontuva aikuisen ja lasten yhteinen kerho, 
johon voi tulla ilmoittautumatta silloin kun itselle sopii:
torstaisin klo 9.30–11 Kellon srk-kodissa, Kylätie 8 
(kerho ei kokoonnu 15.9., 27.10. ja 24.11.)
perjantaisin klo 10–11.30 Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D, 
Martinniemen srk-kodissa, Repolantie 2 ja 
Jokelan vanhalla koululla, Pyhtisenmutka 7. 
(kerhot eivät kokoonnu 30.9. ja 28.10.)

Perhekirkko sunnuntaina 18.9. klo 10 Haukiputaan kirkossa.

Perheen sunnuntai 20.11. Kellon srk-kodissa. 
Perhekirkko klo 16, ruokailu ja pientä ohjelmaa.

4-vuotissynttärit sunnuntaina 9.10. klo 13 Kellon srk-kodissa. 

Lasten kauneimmat joululaulut sunnuntaina 11.12. klo 17 
Haukiputaan kirkossa.

Lasten joulukirkko keskiviikkona 14.12. klo 18 
Haukiputaan kirkossa.

Jouluaaton perhekirkko lauantaina 24.12. klo 14 
Haukiputaan kirkossa.

Lisätietoja voi kysellä lapsityönohjaaja Outi Palokankaalta, 
p. 040 5471 472, outi.palokangas@evl.fi.

Haluatko sinä kerhon-
ohjaajaksi Haukiputaalle?

Haukiputaan seurakunnassa on mahdollista toimia 
alakouluikäisten kerhoissa kerhonohjaajana rippi-
koulun jälkeen. Erilaisia kerhoja pidetään eri kylillä 
ja tarkemmin näet tiedot osoitteesta www.oulunseu-

rakunnat.fi/haukiputaan-seurakunnan-kerhot. Kerhokausi 
alkaa syksyllä kerhonohjaajien koulutusleirillä, jossa saat pe-
rustiedot kerhon ohjaamisesta.

Syksyllä 2016 alkaa uusi kerhokausi ja jos olet kiinnostu-
nut pitämään kerhoa, jätä yhteystietosi 19.8. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/nuorille/kerhonohjaus. Olemme sinuun 
yhteydessä alkusyksystä, kun jaamme kerhopaikkoja. Lisätie-
toja Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960.

   Varhaisnuorten kerhot
Kokkikerhot
Kokkikerhoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 10 kerholaista 
ja toiminta on maksutonta. Ilmoittautuminen 18.–26.8. osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/haukiputaan-seurakunnan-kerhot 

Kellon seurakuntakoti
Poikien kokkikerho maanantaisin klo 17–18.30. 
Tyttöjen kokkikerho 1.–3.-luokkalaisille tiistaisin klo 17–18.30. 
Tyttöjen kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille torstaisin klo 17–18.30. 
Martinniemen seurakuntakoti, kerhot 1.–6.-luokkalaisille
Poikien kokkikerho maanantaisin klo 17–18.30. 
Tyttöjen kokkikerho tiistaisin klo 17–18.30. 
Wirkkula, kerhot 1.–6.-luokkalaisille
Tyttöjen kokkikerho maanantaisin klo 17–18.30. 
Poikien kokkikerho tiistaisin klo 17–18.30. 

Liikuntakerhot  1.–6.-luokkalaisille
Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu ensimmäisellä 
kerhokerralla paikan päällä. Kerhot ovat maksuttomia.

Jokikylän koulu
Poikien liikuntakerho maanantaisin klo 17.30–19. 
Ensimmäinen kerho 12.9.
Tyttöjen liikuntakerho tiistaisin klo 17–18.30. 
Ensimmäinen kerho 13.9.
Aseman koulu
Poikien liikuntakerho keskiviikkoisin klo 16.30–18. 
Ensimmäinen kerho 14.9.
Tyttöjen liikuntakerho torstaisin klo 17–18.30. 
Ensimmäinen kerho 15.9.
Länsituulen koulu
Tyttöjen liikuntakerho keskiviikkoisin klo 16–17. 
Ensimmäinen kerho 14.9.
Kiviniemen koulu
Poikien liikuntakerho keskiviikkoisin klo 16–17.30. 
Ensimmäinen kerho 14.9.
Martinniemen koulu
Poikien liikuntakerho torstaisin klo 16.30–18. 
Ensimmäinen kerho 15.9.

Avoimet ovet
Martinniemen seurakuntakodilla 5.–6.-luokkalaisille 
torstaisin klo 18–19.30. Ensimmäinen kerta 15.9.

Haukiputaan seurakunnan syksyn toimintaa

Isostoimintaan mahtuu vielä hyvin mukaan ja 
kauden aloituksessa on mahdollista vielä ilmoittautua 
toimintaan. Kerää siis kaikki kaverit mukaan ja tulkaa 
yhdessä viettämään iltaa! Isostoimintaan voi myös 
ilmoittautua: www.oulunseurakunnat.fi/isostoiminta.

    Kuorotoiminta
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100-vuotiasta Tuiran kirkkoa 
juhlitaan kolme päivää

Menot Oulun seurakunnissa 18.8.–1.9.2016

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: Saimi Seelia 
Kettunen. 
Haukipudas: Fanni Tuulik-
ki Holappa, Elias Urho Oliver 
Hanhela, Olavi Väinö Mika-
el Kesti, Oliver Eemil Tapani 
Backman, Aava Tuulia Virta, 
Sisu August Ylipahkala.
Karjasilta: Lumi Juuli Ades-
sa Huhtala, Emilia Aada Elea 
Koivuneva, Vili Tapio Pääkkö, 
Lilian Adelie Ronkainen, Ellis 
Grey Schneidermesser, Aava-
Irene Ahlqvist, Juuli Katarii-
na Heikkilä, Jax Jaakko Jalo-
nen, Karlos Valdemar Juntti-
la, Urho Olavi Järvenpää, Lu-
ka Oliver Jääski, Joel Mat-
ti Juhani Määttä, Eelis Vilja-
mi Tyni.
Kiiminki: Minja Sofia Puuru-
nen, Hanna Anita Ylipahka-
la, Fiona Vanilla Piispanen, 

Leikkaa talteen!

Tässä kuussa tulee ku-
luneeksi 100 vuotta 
siitä, kun piispa Ju-
ho Koskimies vih-

ki käyttöön Tuiran rukous-
huoneen, eli nykyisen Tui-
ran kirkon. 

Tuiran seurakunta jär-
jestää 100-vuotiaan kir-
kon kunniaksi viikonlopun 
mittaisen ja kaikille avoi-
men syntymäpäiväjuhlan 
elokuun viimeisenä viikon-
loppuna 26.–28.8. Piispan-
messun ja pääjuhlan ohella 
Tuiran kirkossa on tarjolla 
viikonlopun aikana monen-
laisia tilaisuuksia eri-ikäisil-
le juhlavieraille. 

– Tuiran alue on muut-
tunut paljon sadan vuoden 
aikana, samoin 100 vuotta 
täyttävä Tuiran kirkko. En-
simmäiset muistoni tästä 
rakennuksesta liittyvät lap-
suuteen. Nyt aikuisiällä ta-
voitan kirkossa saman tun-
nelman kuin keskieuroop-
palaisissa kaupunkikirkois-
sa. Kaupungin vilinän kes-
kellä on tila, jossa voi löytää 
rauhan ja hiljaisuuden, ku-
vailee Tuiran kirkkoherra 
Niilo Pesonen. 

Ohjelmaa ja ruokaa 
aamusta iltaan
Perjantaina 26.8. kello 20 
juhlan käynnistää nuoril-
le suunnattu iltatapahtuma 
Ihan sata lasissa!  

Lauantaina 27.8. kirk-
ko on avoinna kello 10–22 
teemalla Päivä kirkolla. Lu-
vassa on monipuolista oh-
jelmaa eri-ikäisille vierail-
le. Halutessaan kirkolla voi 
viettää vaikka koko lauan-
tain, sillä ruokapuoltakaan 
ei ole unohdettu. 

Sunnuntaina 28.8. kel-
lo 10 Tuiran kirkossa vie-
tetään piispanmessua, jon-
ka jälkeen tarjotaan lounas. 
Piispa on mukana myös kel-

Miina Pieta Mariaana Heik-
kinen.
Oulujoki: Alisa Saara Inke-
ri Partanen, Helmi Isabella 
Pahkala, Neela Eveliina Pie-
tilä, Ellen Eleonora Rudbäck, 
Ulpu Alessia Räihä, Iris Eleo-
nora Sirviö, Elli Erika Tiirola.
Oulunsalo: Minja Linnea Pit-
käkangas.
Tuira: Laura Elmi Elena Dep-
ner, Onni Henrique Haapa-
lainen Ferreira, Onni Aapeli 
Haapsamo, Hilma Liisa Mar-
ketta Laitinen, Inkeri Tekla 
Aurora Lintulahti, Eemil Valt-
teri Luolavirta, Daniel Joa-
kim Henrik Maikkula, Vee-
ra Elviira Rossi, Enni Hilla In-
keri Sammalkangas, Rasmus 
Veli Siivola, Urho Matti Ola-
vi Anttila, Emilia Adalmii-
na Kankaanpää, Viena Oli-
via Kauppila, Konsta Antero 
Kehusmaa, Lumi Helmi Pau-

liina Laukkanen, Kasper Pek-
ka Viljami Mäkelä, Max On-
ni Johannes Paananen, On-
ni Aleksanteri Pasila, Joakim 
Tauno Aleksanteri Vainik-
ka, Aimo Voitto Alvari Vall-
ström, Oiva Veikko Jalmari 
Vallström.

Vihityt
Tuomiokirkko: Teemu Jo-
hannes Holappa ja Riina Ma-
ria Kittilä, Sami Tapani Ron-
kainen ja Hanna Eriika Var-
rio, Olli Kristo Petteri Piippo-
nen ja Laura Irene Lindholm, 
Eero Juhani Kannisto ja Mari-
ka Pauliina Oksa, Jaakko Karl 
Henrik Haapalainen ja Elina 
Anna-Liisa Niska.
Haukipudas: Marko Pentti 
Holappa ja Kati Tuulikki Hau-
talahti, Ville Herman Suo-
mela ja Jenni Katariina Har-
ju, Jussi Sakari Tölli ja Jaa-

na Anneli Taanila, Jakke Vil-
le Albert Kemilä ja Kati Pau-
liina Ojala.
Karjasilta: Matti Tapani 
Vuoti ja Laura Marjut Emi-
lia Kontio, Arttu Juho Valt-
teri Lehtinen ja Marika An-
nele Lölja, Arto Einari To-
lonen ja Sari Marjatta Ter-
vo, Jani Tuomas Keskitapio 
ja Virpi Anneli Pakonen, To-
mi Petteri Hiltunen ja Hen-
na Riikka Ronkainen, Kalle 
Kasperi Kantola ja Laura Eli-
zabeth Krooks, Jerry Matias 
Keisala ja Suvi Maria Kristii-
na Käkelä, Sami Sakari Leh-
to ja Päivi Katriina Peltonie-
mi, Juha Allu Aslak Alatalo ja 
Pia Helena Ruuskanen, Sauli 
Eljas Karvonen ja Ulla Evelii-
na Takkinen, Janne Johannes 
Mäkelä ja Katja Maarit Höyh-
tyä, Antti Juhani Korhonen 
ja Leila Hannele Katanasho, 

lo 13 alkavassa pääjuhlassa, 
jossa kuullaan musiikkiesi-
tyksiä ja katsaus Tuiran kir-
kon historiaan. Kirkon au-
lassa on esillä valokuvia Tui-
ran kirkosta. 

100-vuotisjuhlassa on 
myynnissä Pentti Kinnu-
sen suunnittelema juhlako-
ru, jonka kuvio on peräisin 
Tuiran kirkon ulkoseinän 
päätyrististä. Visakoivuis-
ten korujen tuotto menee 
Tuiran seurakunnan lähe-
tystyön hyväksi.

Tuiran kirkossa voi vie-
railla kesän aikana arkisin 
kello 9–16. Sisäänkäynti on 
kirkkoherranviraston kaut-
ta. Tulevan syksyn aikana 

Retki hiippakunnan lähetysjuhlille 
Piippolaan lauantaina 3.9. klo 8–21.
Koti ovella. Oulun hiippakunnan lähetysjuhlissa kuullaan 
viestejä maailmalta, juhlitaan, lauletaan, osallistutaan 
Suomalaiseen messuun. Lapsille omaa ohjelmaa.
Lähtö klo 8 Haukiputaan seurakuntakeskus, klo 8.30 Ou-
lun linja-autoaseman tilausajolaituri, klo 8.45 Oulunsa-
lon Shell. 
Paluu n. klo 21. Matkan hinta 10 € sisältää bussimatkan ja 
vakuutuksen Oulun ev. lut. seurakuntien jäsenille. Ruo-
kailut jokainen maksaa itse.
Lisätietoa ohjelmasta www.oulunhiippakunnanlahetys-
juhlat.fi tai matkanjohtajilta Ulla Mäkinen, p. 040 5065 
511, ja Marika Huttu, p. 040 7203 246. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 24.8. www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
matkanjohtajille.

Omaishoitajien leiri 
28.–30.9. Rokualla
Tervetuloa  virkistymään syksyisen luonnon keskelle. 
Leirillä on mahdollisuus ulkoiluun, omaan aikaan tai 
ohjattuun yhdessäoloon. 
Hinta 45 € sis. matkat, täysihoidon ja tapaturmavakuu-
tuksen ev.-lut. seurakunnan jäsenille.
Mukana diakoniatyöntekijät Sirpa Vähäaho-Kuusisto 
Tuirasta ja Asta Leinonen Karjasillalta sekä  omaishoi-
don ohjaaja Heini Kemola Oulun seudun omaishoita-
jat ja läheiset ry:stä.
Leiri on tarkoitettu kaikille Oulun seurakuntien 
omaishoitajille.
Ilmoittautuminen sähköisesti osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo  tai 5.–9.9.välisenä aikana Sirpalle, 
p. 040 7235 880 tai Heinille, p. 040 5268 105.

on luvassa vielä muutamia 
muitakin tapahtumia juh-
lavuoden kunniaksi.

 
OHJELMA 26.–28.8. 
Perjantai
klo 20 Ihan sata lasissa 
Nuorten ohjelma ja kon-
sertti kaikille Tuiran kir-
kon juhlaan liittyen. Esiin-
tyjänä gospel-yhtye SAVE
Lauantai 
10–14 Toimintaa lapsiper-
heille, brunssi tarjolla klo 
10.15–12.
14 Räpinan ystävyysseura-
kunnan kuoron, D ámenin 
ja Pyhän Tuomaan lapsi- ja 
nuorisokuoron yhteiskon-
sertti
16 ”Kirkko Tuirassa – mi-
ten usko ja uskonnollisuus 
toteutuvat muuttuvassa
kaupunkiympäristössä?” 
-paneelikeskustelu
17.30–18.30 Päivällinen
19 Entisten nuorten ilta
20 Iltatee
22 Ovet sulkeutuvat
Sunnuntai
10 Piispanmessu, Radio Dei
11.45 Ruokailu
13 Pääjuhla 
14.30 Juhlakahvitus

100 vuotta

Tuiran 
kirkko

Ihan sata 
lasissa!

Ihan sata 
lasissa!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Varttihartaus to 18.8. ja 
25.8. klo 18–18.15 Oulun tuo-
miokirkko.
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 kirkkokierros ma 
22.8. ja 29.8. klo 18–18.30 
Oulun tuomiokirkko. Oulun 
tuomiokirkon kesäoppaat 
esittelevät kirkkoa ja sen his-
toriaa. 
Opastettu kävelykierros ma 
22.8. klo 18–20 Intiön hauta-
usmaa, Kajaanintie 1; Sodan 
ja rauhan sankareita, Leipää 
ja sirkushuveja.
Sanajumalanpalvelus su 
28.8. klo 10 Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen ja avustaa Sal-
la Autere. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Péter 
Marosvári. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen tarjoamme kirk-
kokärkkärit kirkkotarhassa 
200 ensimmäiselle messuun 
osallistujalle. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Pienoismallikerho su 21.8. 
klo 15–17 Heinätorin srk-ta-
lo. Pienoismallikerho kaiken-
ikäisille pienoismallien ra-
kentajille, pikkupojista vaa-
riin ja miksei tytöistä mum-
moihin. Kerho on tarkoitet-
tu pienoismallien ja figuuri-
en rakentajille. Kerhossa voi 

opiskella rakentelua ja tutus-
tua mallien esikuvien histori-
aan yhdessä samanhenkisten 
kanssa. Rakentelu on kärsi-
vällisyyttä vaativa harrastus, 
joka samalla opettaa histori-
aan ja tekniikkaan liittyvissä 
asioissa. 

Muut menot
Domin teatteriryhmä esit-
tää Taiteiden Yössä lyhyitä 

teatterikappaleita 18.8. klo 
20–21. Vanha Pappila. Ks. 
Domin ilmoitus s. 20.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä paikan päällä, 
Isokatu 17.

Konsertit 
Oulun Tuomiokirkossa

• 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

Juho Henrik Sipilä ja Tiia As-
ta Emilia Ryynänen, Asko 
Juhani Mäkäräinen ja An-
na-Riina Helena Honkanen, 
Markus Pentti Tapani Sep-
pälä ja Krista Susanna Lind-
blom, Timo Väinö Pouta ja 
Saara Talvikki Saarinen, Mii-
ka-Tapani Samuel Lehtinen 
ja Kaisa Päivikki Pynssi, Sau-
li Kalervo Huovinen ja Nina 
Maarit Venäläinen.
Kiiminki: Asko Sakari Piis-
panen ja Saana Meri-Tuulia 
Karttunen.
Oulujoki: Taneli Sakarias 
Kyllönen ja Henna Maaria 
Mannermaa, Mikko Niko Ta-
pani Happo ja Essi Alisa Ma-
rianne Hast, Timo Matias 
Ahola ja Maija Kaarina Sil-
takoski, Timo Juhani Torve-
la ja Sanna Elina Maria Les-
kelä, Juha Petteri Hurnasti ja 
Maria Helena Niemelä, Aki 
Kalevi Pirilä ja Minna Evelii-
na Jääskeläinen.

Oulunsalo: Mikko Eero An-
tero Vihelä ja Elina Kaarina 
Kärki, Jari Juhani Vahera ja 
Tanja Maarit Åstedt, Heikki 
Tapani Karjalainen ja Mervi 
Tuulikki Mäkelä.
Tuira: Ville-Valtteri Valtonen 
ja Jenna Johanna Puolakan-
aho, Veli-Matti Raappana ja 
Henriikka Maria Holappa, 
Jukka Kalevi Hermanni Val-
kama ja Marjo Elisa Anne-
li Ryönänkoski, Tomi Hen-
rik Tiiro ja Sara Suvi Mar-
jaana Koskikuru, Sami Hen-
rik Saiho ja Hanna Tellervo 
Mustonen, Antti Mikael Me-
riläinen ja Reetta Karoliina 
Leppäluoto, Tuomo Antero 
Härkönen ja Ennamaria Emi-
lia Kärkkäinen, Teemu Jaak-
ko Juhana Jämsä ja Rosan-
na Sofia Sarlotta Törmikos-
ki, Jouni Samuli Lukkarinen 
ja Emma Amalia Turku, Timo 
Mikael Lesonen ja Jenni Tuu-
lia Kömi, Matti Sameli Riek-
ki ja Maaria Karoliina Vuoti, 

Jarno Juhani Kilpinen ja Nii-
na Susanna Kauppila, Antti 
Matias Hyytinen ja Heidi So-
fia Kouva, Jyri Juhani Vete-
läinen ja Jonna Janica Evelii-
na Riikonen, Jani Jukka Ma-
tinlassi ja Maria Emilia Ha-
mara, Teemu Tapani Kaija-
la ja Emmi Anniina Kärkkäi-
nen, Ville Aki Juhani Aarnio 
ja Elisa Sofia Kaarina Törmä-
nen, Ari Matti Autio ja Ulla 
Pauliina Korkeakoski.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Helga Lyydia 
Harju 89, Tuomo Mikko Ola-
vi Sarkkinen 65, Taimi Ma-
tilda Värttö 90, Helena Or-
vokki Åman 73, Taimi Elviira 
Haapaniemi 90, Katri Hartik-
ka 88.
Haukipudas: Mikko Lauri 
Kanniainen 33.
Karjasilta: Petri Olavi Hevos-
maa 48, Väinö Martti Jaara 
84, Silja Helena Koivula 82, 
Pentti Olavi Mustonen 84, 

Osmo Ilmari Pelto 85, Aatos 
Untamo Hissa 84, Marja-Lee-
na Jokinen 77, Jatta Marjat-
ta Kröger 58, Aira Ilona Niva 
87, Eine Irene Pentti 85, Tai-
mi Esteri Sumén 81, Airi Anel-
ma Tuovinen 69.
Kiiminki: Anja Kaarina Kaup-
pi 83, Heikki Juhani Keckman 
58, Pentti Paavo Antero Lau-
rila 69.
Oulujoki: Heikki Olavi Grön-
roos 87, Jouko Sarkkinen 88.
Oulunsalo: Mauno Elias Pyl-
käs 74, Keijo Rainer Pekkari-
nen 59, Laura Maria Nylan-
der 80, Reino Johannes Me-
rilä 84.
Tuira: Linnea Esteri Erkki-
lä 82, Alli Hilda Isola 52, Ja-
ri Martti Lehtonen 52, Sulo 
Yrjö Palosaari 94, Sirkka Liisa 
Uhrmacher 68, Tyyne Heikki-
lä 93, Kalervo Johannes Heik-
kilä 81, Osmo Ilmari Jakku 60, 
Kirsti Eliina Juutistenaho 88, 
Raili Sisko Vähämäki 79.

Oulun tuomiokirkkokuoro uudistuu
Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan kootaan uutta seka-
kuoroa.
Kuoro on tarkoitettu kuorolaulua jo aikaisemmin har-
rastaneille laulajille.
Kuoro rikastuttaa tuomiokirkkoseurakunnan jumalan-
palveluselämää ja laulaa erilaisissa seurakunnallisissa ti-
laisuuksissa. Kuoro on ensisijaisesti tarkoitettu työikäi-
sille laulajille.
Kuorolaisilta odotetaan kohtuullista nuotinlukutaitoa. 
Koelauluista voi sopia kuoronjohtaja, kanttori Henna-
Mari Sivulan kanssa. henna-mari.sivula@evl.fi, p. 040 
7450 160.

Diakonian aamu 
ti 30.8. klo 9–11 Keskustan 

seurakuntatalon Monitoimisali. 
Työttömien ja vähävaraisten maksuton aamupala 

ja kaikenikäisten juttutupa.
 Aamupala on tarjolla kello 10.30 asti. 

Paikalla diakoniatyöntekijä ja vapaaehtoiset emännät. 

Heinäpään eläkeläisten kerho 
torstaina 1.9. klo 10.30–12 Heinätorin srk-talossa. 

Kaikille eläkeläisille avoin kerho hartauden, ohjelman 
ja kahvittelun merkeissä. Tervetuloa! 

Intiön eläkeläisten kerho 
torstaina 1.9. klo 12.30–14 Intiön srk-kodissa. 
Kaikille avoin kerho hartauden, keskustelun 

ja kahvin äärellä.
Kerhot kokoontuvat säännöllisesti tuttuna 
ajankohtana, poikkeuksista tiedotamme. 

Perhekahvila 
30.8 alkaen tiistaisin klo 10–11.30 Heinäpään srk-
talossa. Tule tapaamaan vanhoja ja uusia ystäviä. 

Seurakunta tarjoaa kahvia, teetä ja mehua. Lapsilla 
on mahdollisuus leikkiä, väritellä ja piirrellä. Kahvila 

aukeaa yhteisellä lyhyellä hartaushetkellä ja päätetään 
lasten ja aikuisten yhteiseen hetkeen. Perhekahvilassa 

voit halutessasi vain piipahtaa tai viettää koko 
yhteisen ajan toisten seurassa.

Perhekerho 
1.9 alkaen torstaisin klo 10–11.30 Keskustan srk-

talossa (2. krs). Lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, 
johon lapsi tulee yhdessä huoltajan kanssa. Kerho 

alkaa yhteisellä hartaushetkellä, jonka jälkeen 
kahvitellaan, askarrellaan ja leikitään. Päätämme 

kerhon aikuisten ja lasten yhteisellä laulu/ 
lorutuokiolla.

Cafe Krypta sulkee ovensa 
ja kiittää kesästä!
Tänä kesänä meillä kävi 2002 asiakasta ja 
saimme kerättyä lähetystyölle 9203,65 €.
Lämmin kiitos asiakkaillemme ja kesätyön-
tekijöillemme. Siunausta syksyynne.

sunnuntaina 4.9. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Paula Rosbacka, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Kolehti oppilaitos- ja nuo-
risotyöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

Seuraava eroryhmä 
alkaa syyskuussa 
perheasiain neuvottelukeskuksessa, Isokatu 17. Ko-
koontumiskerrat ovat tiistaisin klo 15.30–17: 20.9., 27.9., 
11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 29.11. ja 13.12. 
Ryhmään otetaan 8 henkilöä, joiden parisuhde on päät-
tynyt eroon. Vertaisryhmässä jaetaan eroon liittyviä ko-
kemuksia ja tuetaan jaksamista erokriisissä.
Ilmoittautumiset perheasiain neuvottelukeskukseen 
15.9. mennessä puhelimitse, p. 044 3161 557 (klo 9–12, 
keskiviikkoisin myös klo 13–16). 
Tiedustelut ryhmän ohjaajilta, Marja Haapakoski, mar-
ja.haapakoski@evl.fi ja Kari Rekilä,  kari.rekila@evl.fi. 
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Menot Oulun seurakunnissa 18.8.–1.9.2016

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 21.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustajana Jaana Kon-
tio, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, tapulikahvit.
Messu su 28.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, tapulikahvit.
Messu su 28.8. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Seija 
Helomaa, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Lähetyspiiri kokoontuu syk-
syllä torstaisin alkaen 8.9. 
klo 13–15 joka toinen torstai. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 21.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, avustaa Pekka Musta-
kallio. Messudiakonina Jo-
hanna Kerola, kanttorina 
Hannu Niemelä, pasuuna Ju-
ha-Pekka Syrjälä. Kirkkokah-
vit srk-keskuksessa. Radiointi 
Radio Dei 106,9 MHz.
Messu su 28.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Musta-
kallio, avustaa Jaakko Tuis-
ku, saarna Haukiputaan 
seurakunnan nimikkolähet-
ti Kaija Grundell. Nimikko-
lähetti tavattavissa messun 
jälkeen pystykahveilla kir-
kossa. Messudiakonina Min-
na Similä, kanttorina Kaisa 
Säkkinen. 
Rukouspiiri to 18.8. ja 25.8. 
klo 14.30 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa. 

Raamattupiiri ke 31.8. klo 18 
srk-keskuksen Poiju-kokous-
tilassa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot aloittavat vii-
kolla 35. To 1.9. klo 9.30–11 
Kellon srk -koti, pe 2.9. klo 
10–11.30 Wirkkula, Martin-
niemen srk-koti ja Jokelan 
vanha koulu. Lisätietoja Outi 
Palokangas, p. 040 5741 472, 
outi.palokangas@evl.fi. Ks. 
lisää sivut 12–13. 

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten syyskauden toi-
minnan ja isoistoiminnan 
aloitus pe 19.8. klo 18–21 
srk-keskuksessa (Kirkkotie 
10). Esiintyjänä Save ja esit-
telyssä nuorten toiminta. 
Vapaa pääsy! Nuorten illat 
26.8. alkaen perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Haukiputaan Työnha-
kijat ry ja Haukiputaan 
seurakunta jakavat
EU-ruokakasseja 
29.8. klo 9–14 osoittees-
sa Kauppakuja 2 (ent. 
Valintatalo).
EU-tuotteet on tarkoi-
tettu vähävaraisille hen-
kilöille.

Mielenystävät ti 30.8. klo 17 
srk-keskuksessa. Tuetaan toi-
siamme ja etsitään iloa elä-
mään kahvi- ja teekuppo-
sen äärellä. Kahvitarjoilu on 
maksuton. Kahvila alkaa har-
taudella. Ajoittain vaihtuvaa 
toimintaa askartelua, leipo-
mista, yms. 

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na ke 31.8. klo 9–11.30
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja avoinna yleisölle 
26.8. saakka maanantaista 
perjantaihin klo 10–18, jolloin 
myös kirkon opas on paikalla. 
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 29.8. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla neulotaan ja 
kahvitellaan diakonian ja lä-
hetystyön hyväksi ja järjes-
tetään adventtimyyjäiset 
marraskuussa. Voit tulla eh-
dottamaan ja toteuttamaan 
myös omaa keräysideaasi. Pii-
rissä on hartaus.  
Toisenlaiset kotikutsut – 
Kirkon Ulkomaanavun ilta 
ke 31.8. klo 18 Paula Mäke-

Huomioithan muuttuneen 
viikonpäivän! Ensimmäinen 
kokoontuminen on srk-salissa 
ja muut kerrat Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 040 7008 151.

Lapsille ja
lapsiperheille

Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä 
21.8. ja 28.8. klo 12.
Perhekerhot Kirkkopirtillä ti 
klo 9.30–11 ja Jäälin kappelil-
la to klo 9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
pe klo 9.30–11 ja Jäälin kap-
pelilla ma klo 9.30–11.
Lasten iltaparkki Kirkkopir-
tillä ke 31.8. klo 17.30–19.30 
(3–7-vuotiaille lapsille).

Perhekerhot ja –kahvilat 
aloittavat toimintansa viikolla 34.

Perhekerho ja –kahvila on lasten ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdessä aikuisen kanssa. 

Perhekerhossa ja -kahvilassa on hetki hiljentymiselle, 
lauluille ja leikille. Tarjolla on kahvit ja mehut. Toiminta 
ei maksa mitään ja erillistä ilmoittautumista ei tarvita. 

Lämpimästi tervetuloa! Kokoontumisajat:
Kirkkopirtillä

Perhekerho tiistaisin 9.30–11 ja 
Perhekahvila perjantaisin klo 9.30–11.

Jäälissä 
Perhekahvila maanantaisin klo 9.30–11 ja 

Perhekerho torstaisin 9.30–11.

Uutta toimintaa:

 Lasten iltaparkki 
Kirkkopirtillä 3–7-vuotiaille lapsille.

Lasten iltaparkki antaa aikuiselle omaa aikaa jolloin 
voi käydä ostoksilla, siivota kotona tai vaikka vain 
levähtää hetkisen. Pienet eväät kannattaa laittaa 

lapselle mukaan, parkissa syödään kun nälkä yllättää.
 Parkista vastaavat seurakunnan lastenohjaajat. 

Lasten iltaparkki on maksuton. Kokoontumisajat ovat 
seuraavat: 31.8., 28.9. ja 23.11. klo 17.30–19.30. 

Ilmoittautumiset lasten iltaparkin kokoontumisviikoilla 
ma–ti klo 8–15 soittamalla numeroon 040 7431 902.

H
elsin

kim
issio

lällä, Nikintie 22, Kello. Hele-
na Seppänen kertoo Minulla 
on #suunnitelma – kampan-
jasta. Iltahartaus. Kahvi / tee-
tarjoilu, arvontaa Kirkon Ul-
komaanavun työn hyväksi.
Lukupiiri alkaa ma 
29.8. klo 18 srk-
keskuksessa. 
Syksyn 2016 
lukupiirin kir-
jat: Mustonen, 
Enni; Paimen-
tyttö ma 29.8. 
Hiekkapelto Ka-
ti; Suojattomat 
ma 26.9. Itäranta, 
Emma; Teemestarin kirja 
ma 31.10. Shin Kyung-sook; Pi-
dä huolta äidistä ma 28.11. Lu-
kupiiri kokoontuu kerran kuu-
kaudessa maanantaisin klo 18 

Haukiputaan srk-keskuksessa. 
Lukupiiri on kaikille avoin ryh-
mä eikä edellytä ennakkoil-
moittautumista. 
Kellonkartanon toimintaa: 

Kartanon kirkko sunnun-
taisin klo 13. Raa-

mattuopiston elo-
juhlat 12.–14.8.
Ry:n toimintaa: 
Haukipudas: 
pihaseurat pe 
19.8. klo 18.30 
Haksolla, Ran-

nantie 18, seurat 
su 28.8. klo 14 Kul-

tasimpussa ja klo 16 
ry:llä. Jokikylä: eloseurat 

la 20.8. klo 17 ja su 21.8. klo 
13 ry:llä, viikkomessu su 21.8. 
klo 18 kirkossa, jonka jälkeen 
iltahartaus ry:llä.

Veteraanien ja eläkeläisten leiripäivä 
torstaina 1.9. klo 10–14 Kellon srk-kodilla. 
Leiripäivä tarkoitettu veteraaneille ja heidän puolisoil-
leen tai saattajilleen sekä niille eläkeläisille, joilla ei ole 
mahdollisuutta osallistua muille leireille. Leiripäivän hin-
ta 10 € peritään paikan päällä. Ohjelmassa hemmotte-
lua, lounas, yhteislaulua, hartaus ja päiväkahvit. Mah-
dollisuus myös lepoon. Sitovat ilmoittautumiset 18.–25.8. 
Minna Similälle, p. 040 8668 319 tai minna.simila@evl.fi. 
Ilmoittautumisen yhteydessä varaa aika hemmotteluhoi-
dolle, kerro erikoisruokavaliot sekä kyyditystarve. 

Kesällä torstaisin klo 20 Haukiputaan srk-keskuksessa. 
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. 

Musiikkitilaisuudet
Laulunäytelmä ”Uppo-Nal-
le löytää ystävän” to 1.9. klo 
18 Kiimingin srk-keskuksessa. 
Vapaa pääsy kaikille. Esittä-
jinä mm. Jussi Juola ja Tuo-
mo Rahko.

Luontoretki
Tervetuloa kaikki luon-
nosta kiinnostuneet 
luontoretkelle Kali-
meenlammelle ke 7.9. 
klo 13! Retkellä on mah-
dollisuus mm. tutustua 
Kalimeenlammen luon-
toon ja maastoon esim. 
patikoimalla, osallistua 
rastipolulle, paistella 
makkaraa ja kahvitella 
ja olla yhdessä luonnon 
helmassa. Retkellä mu-
kana diakoni Erja Haho 
ja diakoniapappi Jaakko 
Tölli. Ilmoittautumiset 
ti 6.9. mennessä Erjalle, 
p. 0400 775 164 tai er-
ja.haho@evl.fi. Ota mu-
kaasi hyvät jalkineet, 
makkaraa ja vesipullo. 
Seurakunta tarjoaa pul-
lakahvit! Sateen sattu-
essa retki peruuntuu.

Harrastukset ja kerhot
Laulukouluilta työikäisille 
aikuisille to 25.8. klo 19 srk-
keskuksessa. Laulutekniik-
kaa parantavia harjoituksia 
laulunopettajan johdolla. 
Yhteyshenkilö: Jarkko Met-

sänheimo, p. 0400 487 187.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 21.8. 
klo 17 seurat ja laulutuokio 
ry:llä, su 28.8. klo 17 seurat 
ry:llä, Simo Kinnunen, Ris-
to Lohi.

Ruskaleiri eläkeläisille 
26.–28.9. Rokuan leirikeskuksessa Utajärvellä. 
Etusija ensi kertaa leirille tuleville haukiputaalaisille. 
Leirin hinta täysihoidolla kuljetuksineen 33,50 €/ hlö. 
Leirille ilmoittautuminen sähköisesti www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmoittautuminen tai p. 040 5819 316 diakoni 
Minna Lappalaiselle maanantaisin 15.8., 22.8. ja 29.8. 
klo 9–12. Leirille valituille lähetetään leirikirje.

Lisää tietoa 
Haukiputaan 

lasten ja nuorten 
kerhoista, kuoroista 

ja diakoniasta  
löydät lehden 
sivuilta 12–13. 

Vuoden 2016 
rippikoulujen 
jatkisillat Suvelassa
To 25.8. klo 18–20 
ryhmät 1,2 ja 3.
To 1.9. klo 18–20 
ryhmät 4,5 ja 6.
Tule moikkaamaan ri-
parikavereita, isosia ja 
työntekijöitä. Illan ai-
kana leikitään, muistel-
laan ripareita, lauletaan 
musa ryhmän säestyksel-
lä, kahvitellaan ja näh-
dään mainioita sketsejä. 
Olet tervetullut mukaan!

Senioripysäkki
Senioripysäkki on keskus-
teluryhmä yli 65-vuotiaille. 
Senioripysäkin tavoittee-
na on yksinäisyyden, ahdis-
tuksen ja masennuksen lie-
ventäminen, joita muuttu-
nut elämäntilanne voi tuoda mukanaan. Ryhmässä 
on ohjaajan lisäksi  5–8 henkilöä. Ryhmä on maksu-
ton, luottamuksellinen ja suljettu ryhmä. Se on paik-
ka, jossa sinulla on mahdollisuus jakaa omia tunteita-
si ja ajatuksiasi toisten kanssa. Ryhmä kokoontuu 1,5 
tunnin ajan kerran viikossa 15 kertaa. Uusi ryhmä al-
kaa syyskuussa Kiimingin alueella. 
Tied. ja ilm. 31.8 mennessä ryhmänohjaaja 
diakonissa Jaana Kontio, p. 040 5793 248.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Hengelliset tilaisuudet
Oulun Rauhan Sanan kesä-
seurat la–su 20.–21.8. klo 12 
alkaen, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri ke 24.8. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat pe 26.8. klo 17, Läm-
sänjärven leirikeskus. Syys-
kauden aloitus.
Mökkiseurat su 28.8. klo 
15, Kirsti Vuoren kesämökil-
lä. Kolehti kerätään Naisten 
Pankille. 
Lattiakuvailta ke 31.8. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ilta-
hartaus lapsille ja aikuisil-
le. Aiheena Pyhä huoletto-
muus. Lisätietoa: www.evl-
slk.fi/tyon_tueksi/lattiakuvat  

Harrastukset ja kerhot 
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
24.8. klo 18, Kastellin kirkon 
pappilan kamarissa. Jukka 
Viikilä: Akvarelleja Engelin 
kaupungista ja Pauliina Van-
hatalo: Pitkä valotusaika.
Oulun seudun virsikuoro 
ma 29.8. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Omaishoitajien leiri 28.–
30.9. Rokualla. Ks ilmoitus 
14.

Jumalanpalvelukset

Pyhän Andreaan kastemessut
18.9.2016, 20.11.2016 ja 8.1.2017 ja 23.4.2017.
Ilmoittautumiset kahta viikkoa ennen Karjasillan 

kirkkoherranvirastoon p. 08 5313 200.

Sururyhmä
alkaa 15.9. Karjasillan kirkolla.
Sururyhmä on vertaistukiryhmä, jossa yhdessä keskus-
tellen päästään surussa eteenpäin. On suositeltavaa, et-
tä ryhmään tullessa läheisen kuolemasta on kulunut vä-
hintään 3 kk. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Nina Nie-
melälle, p. 040 5752 711, nina.niemela@evl.fi. 

Kirkko lähelläsi verkossa
Karjasillan kirkon jumalanpalvelukset 

ovat kuultavissa nettiradiossa
 www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko.

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, Kaakkuris-
sa (Sulkakuja 8). Kuoroon otetaan uusia laulajia.
Naiskuoro ke 31.8. klo 18, Pyhän Andreaan kirkko. 
Naiskuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo 18-20 Pyhän 
Andreaan kirkossa, Kaakkurissa Sulkakuja 8. Nuorek-
kaaseen kuoroon otetaan uusia laulajia. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kanttori Sirpa Ilves-
luodolle tekstiviestillä, p. 050 5251 882 tai  sähköpos-
titse 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 varhaiskas-
vatus. 
Ilmoittautumiset ajalle 8.8.–4.9. (vk 32–35)
ja lisätiedot muskariopettaja Mari Liukkonen, 
mari.liukkonen@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.

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 €.

Tervetuloa 
messuavustajaksi 
Kastelliin 
ja Maikkulaan
Kastellin kirkon ja Maik-
kulan kappelin jumalan-
palveluksissa vapaaeh-
toiset toimivat tekstinlu-
kijoina ja muissakin teh-
tävissä. Joukkoomme et-
sitään uusia messuavus-
tajia "vanhojen" lisäksi. 
Tervetuloa uudet ja van-
hat suunnittelukokouk-
seen Kastellin kirkkoon 
su 21.8. klo 10 alkavan 
messun jälkeen. Osallis-
tumme ensin messuun, 
ja aloitamme kokouksen 
sen jälkeen. Tehtäviin 
perehdytetään, ja sopiva 
tehtävä löytyy Sinulle ai-
van varmasti. Lisätietoja: 
erja.oikarinen@evl.fi.
Tule mukaan antoisaan 
vapaaehtoistyöhön!

Ihan sata lasissa! 
perjantaina 

26.8. klo 20 

Tuiran kirkossa. 

Nuoret juhlivat 

Tuiran kirkon 100-

vuotissynttäreitä 

perjantaina 26.8. klo 

20 Tuiran kirkossa. 

Synttärit huipen-

tuvat SAVE-yhty-

een gospelkonsert-

tiin klo 21. Menossa 

mukana ovat Tuiran 

ja Karjasillan seu-

rakuntien nuoret – 

toivottavasti 

sinäkin! 
Tervetuloa mukaan!

Ihan sata 

lasissa!Ihan sata 

lasissa!

Messu su 21.8. klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, saarnaa Ari Juntunen, kanttorina Juha 
Soranta. Rauhan Sanan kirkkopyhä.
Messu su 21.8. klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Maija 
Hyvönen, avustaa Erja Järvi, kanttorina Ilkka Järviö.  
Messu su 21.8. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Maija Hyvönen, kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja 
lähetystyössä. 

Messu su 28.8. klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Satu Kreivi-Palosari, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto.  

Luontovirsien messu su 28.8. klo 10 Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksen pihalla, Lämsänjärventie 
2. Kaatosateen sattuessa sisällä. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Olavi Mäkelä, Riitta Yliluoma, 
Sari Lukka, Maisa Laukka, Ilkka Järviö, Riitta 
Piippo ja soitinryhmä. Messun jälkeen tarjolla 
kasvissosekeittoa. Lämpimästi tervetuloa. 
Kastellin kirkossa ei ole jumalanpalvelusta klo 10. 

Messu su 28.8. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Juha Soranta. Kolehti kristilliseen nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön Kansan Raamattuseuran kautta.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 21.8. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Tert-
tu Laaksonen, avustaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Messu su 21.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Terttu Laaksonen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 12 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 28.8. klo 10 Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, saarna Riitta Kentala, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Haukkukirkko su 28.8. klo 12 
Hintan srk-talo. Hartaushet-
ken pitää Terttu Laaksonen. 
Messu su 28.8. klo 12 Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarna Riitta Kenta-
la, kanttori Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
28.8. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 28.8. klo 12 Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 

Harrastukset ja kerhot 
Lähetysilta ke 24.8. klo 18 Yli-
kiimingin srk-talo. Siru ja Han-
nu kertovat terveisiä matkas-
taan Venäjän Tiiksaan. Kah-
vittelua ja yhdessäoloa. 

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 18.8.–1.9.2016

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 21.8. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, saarna Antto Jout-
siniemi, avustaa Hannele Hei-
nonen, kanttori Pirjo Mänty-
vaara, kirkkoväärti Marjatta 
Tomperi. Kirkkokahvit.
Oulunsalolaisten kirkkopy-
hä 28.8.  messu klo 10 ja ke-
säisiä lauluja Museolla klo 
11.30. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi. Ks. ilmoitus.
Hartaus Salonkartanossa ke 
24.8. klo 13.30, Maija Sivula.
Hartaus Teppolassa to 1.9. 
klo 13.30, Maija Sivula.

Lapsille ja
lapsiperheille

Rytmiä ja riimiä vauvaryh-
mä alle 1-vuotiaalle lapsel-
le ja vanhemmalle torstaisin 
klo 9.30–11 Pysäkillä. Ryhmä 
aloittaa 1.9. Ks. ilmoitus.
Vattukujan perhekerho ma 
22.8. klo ja ma 29.8. klo 9.30–
11.30 seurakunnan Toimita-
lolla. Kerho on ilmainen eikä 
sinne tarvitse ilmoittautua. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 25.8. ja 
to 1.9. klo 9–10.30 seurakun-
nan Toimitalolla.  
Repun perhekerho to 25.8. 
ja to 1.9. klo 9.30–11.30. Ker-
ho on ilmainen eikä sinne 
tarvitse ilmoittautua. 
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 26.8. ja 
pe 2.9. klo 9.30–11.30 Varja-
kan kylätalolla. Kerho on il-
mainen eikä sinne tarvitse il-
moittautua. 

muissa asiois sa sopimuksen 
mukaan ottamalla yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi /lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. Perhekerhot 
avautuvat viikolla 35.

Piispankamari pe 26.8. klo 11 
Ylikiimingin asukastupa, Har-
jutie 18. 

Musiikkitilaisuudet
Kesäillan musiikkia to 18.8. 
klo 20 Ylikiimingin kirkko 
BACH / BRITTEN no 3, Juhana 
Ritakorpi, sello. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa ajan-
varaus ma 29.8. klo 9–11 p. 
040 7033 690. Vastaanotto 

Vauvaryhmä ”Rytmiä ja riimiä” 
Pysäkillä (Kauppiaantie 5) Torstaisin klo 9.30–11.

Laulua, rytmiä ja kahvittelua, vauvalle ja 
vanhemmalle. Ryhmä alkaa to 1.9.

Ryhmään mahtuu 8 vauva/vanhempi -paria.
Ilmoittautuminen alkaa to 18.8. Lisätietoja ja 

ilmoittautuminen Heidi Lampela, p. 044 7453 871.

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.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 21.8. klo 16 yhteinen 
pyhäkoulu sekä seurat ry:llä, 
Mauno Linnanmäki.
Ma 22.8. klo 19 pyhäkoulu-
opettajien virkistys- ja koulu-
tustilaisuus ry:llä, ”Jeesus ja 
lapset”, Jukka Joensuu.
To 25.8. klo 13.30 seurat Sa-
lonkartanossa, Toivo Määttä.

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.

La 27.8. klo 11.30 seurat Tep-
polakodissa, Toivo Määttä.
Su 28.8. klo 16 seurat ry:llä, 
myyjäiskolehti, Jorma Vuor-
ma ja Toivo Määttä.
Salonpää: La 20.8. klo 18.30 
nuortenilta Umpimähkän ko-
dalla.
Su 21.8. klo 14 toimintapäi-
vä ja seurat Umpimähkässä.
Su 28.8. klo 16 seurat ry:llä.

Oulunsalolaisten 
kirkkopyhä 
sunnuntaina 28.8. 

Messu klo 10 Oulunsalon kirkossa ja 
kesäisiä lauluja museolla klo 11.30. 

Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Jukka Joensuu ja 
Riitta Markus-Wikstedt, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
musiikkiavustus Eero Blomberg, 
kirkkoväärti Katja Collins. 
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.

Messun jälkeen 
museon pihassa 
soppatykkilounas ja 
kesäisiä yhteislauluja. 

Lämpimästi tervetuloa!

Sururyhmä 
torstaina 15.9. klo 17 Myllyojan seurakuntatalossa.  

Sururyhmä heille, jotka ovat menettäneet lähimmäi-
sensä vähintään 3 kuukautta tai enintään kaksi vuotta 
sitten. Ryhmässä voi turvallisesti käsitellä menetyksen 
aiheuttamia tuntemuksia. Yhdessä pääsemme surussa 
eteenpäin ja voimme käsitellä surun herättämiä asioi-
ta ja tunteita turvallisessa luottamuksellisessa ympä-
ristössä. Vertaistukiryhmä kokoontuu 6 kertaa syksyn  
aikana. Ryhmänvetäjinä ovat pappi Pentti Kortesluo-
ma ja diakonissa Kati Riipinen. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset  5.–8.9. Kati Riipisel-
le, p. 040 528 1813.

Myllyojan perhetupa 
torstaina 1.9. klo 9–12 Myllyojan 

seurakuntatalossa. Perhetupa on yhteinen 
olohuone, jossa saa kahvitella ja hengähtää 
mukavassa seurassa vaikkapa neuvola- tai 

kauppareissulla. Tuvassa on paikalla seurakunnan 
työntekijöitä. Kävijöillä on mahdollisuus leikkiä, 

piirrellä, seurustella tai vaan olla. 
Olet lämpimästi tervetullut.
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Ihan sata 

lasissa!Ihan sata 

lasissa!

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 21.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Stiven Naa-
tus, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Messu su 21.8. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Minna Salmi, avustaa 
Soili Pitkänen, kanttori An-
na Kälkäjä. Kesäkahvit. Py-
häkoulu saarnan aikana.
Messu su 21.8. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Petteri Tuulos, kanttori An-
na Kälkäjä. 
Iltamessu su 21.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Soi-
li Pitkänen, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 24.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soi-
li Pitkänen, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Piispanmessu Tuiran kirkon 
100-vuotisjuhlassa 28.8. klo 
10, Tuiran kirkko. Toimittaa 
piispa Samuel Salmi, saarnaa 
kirkkoherra Niilo Pesonen, 
avustavat Pasi Kurikka, Ju-
hani Liukkonen, Riitta Lou-
helainen, Irma-Elina Muka-
ri, Juha Valppu ja Esko Ala-
saarela, kanttoreina Tommi 
Hekkala, Anu Arvola-Greus 
ja Heikki Jämsä. Jumalanpal-
veluksessa avustavat D’amen 
kuoro sekä Räpinan seura-
kunnan kirkkokuoro. Radi-
ointi Radio Dei.
Iltamessu su 28.8. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Minna Sal-
mi, kanttori Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 31.8. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttori 
Anna Kälkäjä. 

Harrastukset ja kerhot 
Käsityökahvila ti 23.8. ja 
30.8. klo 12–15, Koskelan srk-
koti. Tule tekemään käsitöi-
tä mukavaan porukkaan lä-
hetystyön myyjäisiin tai hy-
väntekeväisyyteen. 
Klo 14, kerhossa 
vierailee Etu-Aa-
sian nimikkolä-
hetti. Tervetu-
loa kuulemaan 
terveisiä maail-
malta.
Eläkeläisten kerho 
Tuiran palvelukeskuk-
sessa ti 30.8. klo 14–15, Tui-
ran palvelukeskus. Ohjelmal-
linen päivätuokio eläkeläisil-
le. Mukana diakoniatyönte-
kijä Sirpa Vähäaho-Kuusis-
to ja Tuiran seurakunnan va-
paaehtoisten lauluryhmä. 
Laulamme Tuiran seurakun-
nan vapaaehtoisten ryhmän 
kanssa, hiljennymme hartau-
teen ja juttelemme. 
Raamattupiiri to 1.9. klo 17, 
Rajakylän srk-koti. Vetäjänä 
Jarmo Luoto. 
Raamattupiiri torstaisin al-
kaen 8.9. klo 12.30, Tuiran 
kirkko, Suvantosali.
Omaishoitajien leiri ke–

Käsityökahvila 
ti 23.8. ja 30.8. 

klo 12–15, 
Koskelan 

seurakunta-
kodissa.

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. Ryh-
mä kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen 
torstai-ilta 8.9. alkaen,  jolloin pidetään myös ryhmän al-
kuinfo. Krito-ryhmä on vertaistukiryhmä, jossa käsitel-
lään vaikeita tunteita, ihmissuhteita ja jumalasuhdetta 
myös kirjallisuuden ja kirjallisien kotitehtävien kautta. 
Ryhmässä käydään läpi kirjaa "Sovintoon 
elämän kanssa" (Saara Kinnunen).
Ryhmään voi ilmoittautua 4.–25.8. ryhmän ohjaajille: He-
leena Hietala, p. 050 5644 152 ja Kaija Lahtinen, 
p. 040 5966 979. Ryhmä on alkamisensa jälkeen suljettu, 
eli siihen ei voi enää tulla mukaan sen alettua.

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

pe 28.–30.9., Rokuan leiri-
keskus. Tervetuloa syksyi-
sen luonnon keskelle. Sinulla 
on mahdollisuus ottaa omaa 
aikaa, ulkoilla tai osallistua 
yhteiseen toimintaan. Leirin 
hinta 45 € sisältäen matkat ja 
täysihoidon ja tapaturmava-

kuutuksen ev.-lut. seu-
rakunnan jäsenil-

le. Mukana leiril-
lä ovat diakonia-
työntekijät Sir-
pa Vähäaho-
Kuusisto Tuiras-

ta ja Asta Leino-
nen Karjasillalta 

sekä omaishoidon 
ohjaaja Heini Kemo-

la Oulun seudun omaishoi-
tajat ja läheiset ry:stä.  Leiri 
on tarkoitettu kaikille Oulun 
seurakuntien omaishoitajille. 
Ilmoittautuminen sähköises-
ti osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo tai 5.–
9.9. välisenä aikana Sirpalle, 
p. 040 7235 880 tai Heinille, 
p. 040 5268 105.

Apua ja tukea 
tarvitseville 

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

tekijään.
Diakonian aamupala ke 
31.8. klo 10–11, Tuiran kirkko. 
Diakonian aamupala vähäva-
raisille ja työttömille suun-
nattu diakoninen tilaisuus, 
jossa tarjolla aamupuuro li-
sukkeineen. Aamupala on 
osallistujille ilmainen. 
Sanaa ja rukousta to 1.9. klo 
13–15, Palokan srk-koti. Ker-
hossa keskustellaan hengel-
lisistä asioista, luetaan Raa-
mattua ja rukoillaan. Ker-
hoon ei tarvitse ilmoittau-
tua erikseen. Mukaan voi 
tulla milloin vain. Kerho ko-
koontuu noin kolmen viikon 
välein torstaisin klo 13–15 vä-
lisenä aikana. Lisätietoja an-
taa kerhon vetäjä, diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145 
tai heli.m.mattila@evl.fi 

Musiikkitilaisuudet

Ihan sata lasissa! pe 26.8. 
klo 20–21.30, Tuiran kirkko. 
Nuoret juhlivat Tuiran kirkon 
100-vuotissynttäreitä per-
jantaina 26.8. klo 20 Tuiran 
kirkossa. Synttärit huipen-
tuvat SAVE-yhtyeen gospel-
konserttiin klo 21. Menossa 
mukana ovat Tuiran ja Karja-
sillan seurakuntien nuoret –
toivottavasti sinäkin! Terve-
tuloa mukaan!

Lähetysilta tiistaina 23.8. klo 18–20 Tuiran kirkossa. 
Tule kuulemaan ajankohtaisia asioita Etu-Aasiasta, 
nimikkolähettiemme kertomana. 
Läheystyön  kertomuksia muuttuvasta maailmasta.
Kokoonnutaan Tuiran kirkolla Suvantosaliin, 
käynti toimiston ovesta. Tervetuloa!

Perheiden syyspäivä
la 17.9. kello 10–15, Hietasaaren leirikeskuksessa.

Päivä alkaa klo 10 hartaudella, jonka jälkeen 
mahdollisuus kanooteilla melomiseen Mustassa salmessa, 

monenlaiseen pelailuun, askarteluun jne.
• Soppatykkiruokailu klo 11–12 • Lättykahvit klo 13

• Poniratsastusta klo 13.30–15 • Saunomis-
mahdollisuus klo 10–15. Tervetuloa!

Perhekerhot aloittavat viikolla 34. 
Tarkempia tietoja nettisivuiltamme.

Ilmoittautuminen Ekavauva-ryhmään
Tarkoitettu perheen ensimmäiselle, alle vuoden ikäiselle 
vauvalle ja vanhemmalle. Puuhailemme vauvan kanssa – 
laulamme, loruilemme, teemme taidetta. Keskustelemme 

vauva-arjesta kahvipöydän ääressä. Vauvoille 
pilttitarjoilu. Hiljennymme pieneen vauvapyhikseen 

alttarin äärellä. Mahdollisia asiantuntijavierailuja. 
Ilmoittautumiset 26.8 mennessä anu.hannula@evl.

fi. Mainitse ilmoittautumisessa nimenne, vauvasi ikä ja 
mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

100 vuotta

Tuiran 
kirkko

Tuiran kirkon 100-vuotisjuhla
perjantaina 26.8. klo 20 Ihan sata lasissa
Nuorten ohjelma ja konsertti kaikille Tuiran kirkon 
juhlaan liittyen.
lauantaina 27.8. Päivä kirkolla
klo 10–14 Toimintaa lapsiperheille, 
brunssi tarjolla klo 10.15–12.
klo 14 Räpinan ystävyysseurakunnan kuoron, D’amenin
ja Pyhän Tuomaan kirkon lapsikuoron yhteiskonsertti
klo 16 ”Kirkko Tuirassa – miten usko ja uskonnollisuus 
toteutuvat muuttuvassa kaupunkiympäristössä?” 
-paneelikeskustelu
klo 17.30–18.30 Päivällinen
klo 19 Entisten nuorten ilta
klo 20.30 Iltatee
sunnuntaina 28.8. Pääjuhla
klo 10 Piispanmessu. Pyhäkoulu lapsille saarnan aikana.
klo 11.45 Ruokailu
klo 13 Juhla ja juhlakahvit. Juhlaesitelmä rovasti TL Hannu 
Ojalehto. Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro ja D’amen.
Huom! Jos Tuiran kirkon parkkipaikoille ei mahdu 
100-vuotisjuhlapäivien aikana, niin auton voi pysäköidä 
Tuiran koululle (Koskitie 27) tai Vuolle Setlementin park-
kipaikalle (Kaarretie 14).
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Eu-ruokapakettien jako vä-
hävaraisille to 18.8. klo 16-
18 Piippolan srk-kodissa. 
Omat kassit mukaan.
Isoskoulutus startti pe 19. – 
su 20.8. alkaen pe klo 17 Kes-
tilän Selkälässä.
Naistenpiiri pe 19.8. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Ehtoollishartaus su 21.8. klo 
13 Koivulehdossa ja klo 14 
Siikalatvan vuodeosastolla.
Kirkkokahvit ja lähetysjuh-
lien talkooinfo su 28.8. klo 
12 messun jälkeen Pulkkilan 
srk-talossa. 
Järvikylän ja Rivinperän 
diakonia- ja lähetyspiiri ti 
30.8. klo 11 Sirkka ja Matti 
Härmällä.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 21.8. klo 19 ry:llä, 
Tarmo Leppälä. Nuotioilta 
pe 26.8. klo 19 ry:llä, Mark-
ku Pikkarainen. Seurat su 
28.8. klo 12 ry:llä, Esko Ok-
sa, Ilpo Sippola.   Pulkkila: Il-
takylä la 20.8. viikkomessun 
jälkeen klo 20 ry:llä. Kesä-
seurat su 21.8. klo 13 ja klo 
18.30 ry:llä, Jouko Luukko-
nen ja Aarno Sassi. Kesäillan 
seurat ti 31.8. klo 19 ry:llä. 
Raamattuluokka ja nuorte-
nilta la 3.9. klo 19.30 ry:llä. 
Pyhäntä: Hartaus su 21.8. 
klo 12.30 Nestorissa. Seurat 
su 21.8. klo 16 ja su 28.8. klo 
16 ry:llä. Rantsila: Ompelu-
seurat pe 19.8. klo 19 ry:llä. 
Kodinpäivä su 21.8. klo 13 
ry:llä. Nuorisotyön opettaji-
en virkistysilta ma 22.8. klo 
19  ry:llä. Kirkonkylän syys-

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 18.8.–1.9.2016

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 18.8.–1.9.2016

Kotiseutupäivän kan-
sanlaulukirkko su 21.8. 
klo 10 kesäkirkossa van-
han kirkon raunioilla. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Anni Ran-
ta-Suomela avustaa har-
monikalla. Hailuoto-seu-
ran järjestämä hautaus-
maakävely klo 11.
Messu su 28.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Erityisdiakonia
NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 1.9. klo 13 Caritas-kodil-
la, Kapellimestarinkatu 2. Opasystävä vastassa Caritas-
kodin pihalla pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 29.8. klo 10–12. Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville. 
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
1.9. klo 17–19 Keskustan srk-talo. Vertaistukea ja yhteyt-
tä huumeiden käyttäjien läheisille. Vieraanamme yliko-
misario Veijo Alavaikko.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Yliopiston lukuvuoden ekumeeninen avajaisjumalan-
palvelus ma 29.8. klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Ari Savuoja ja Marko Patronen, saarnaa Anne-
Mari Heikkinen. Tervetuloa, erityisesti opiskelijat ja hen-
kilökunta!  
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kesätoimintaa voi 
seurata ja ilmoitella Facebookissa Ryhmässä ”Kristitty ke-
sä 2016”. Laita tänne rohkeasti pienet ja isot menovinkit! 
Liity ryhmään, jos haluat julkaista!

Lähetys
Siipi - lähetyksen puoti ja paja on avoinna ma, ti, to 
ja pe klo 10–14 Höyhtyällä osoitteessa Nokelantie 48 B.
Astioita, kirjoja, cd-levyä ym. kirpputoritavaraa, uusia 
neuleita, leluja, puutöitä sekä kahvila lähetyksen hy-
väksi. Keräiletkö kirjoja, etsitkö vauvalle neuletta, kai-
paatko juttuseuraa? Tähän kaikkeen ja moneen muu-
hun saat vastauksen Siivestä. Pullakahvit voit nauttia 3 
eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Syksyllä 2016 Siipi on avoinna lauantaina 27.8., 17.9., 
22.10., 26.11. ja 10.12. Tervetuloa!

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 messu (saarna myös suomeksi),
Communion Service in English (sermon also in Finnish)
su 21.8. klo 16.
English Worship Service, englanninkielinen hartaus
su 28.8. klo 16.
Kansainvälisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen,
Weekly gathering for international people. Kaksikie-
linen pyhäkoulu messun aikana. Sunday school for 
children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoite /
address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Raamattu- ja rukousilta ti 
24.8. klo 18 srk-salissa.
Rauhanyhdistyksen kesä-
seurat su 28.8. klo 13 koulul-
la Aito-Helmi -salissa.
Työntekijöiden vuosilo-
mia: Suntio Kari Tanskanen 
1.–23.8. Kanttori Kaisamar-
ja Stöckell’in työpäivät elo-
kuun ajan perjantaista sun-
nuntaihin.

Pyhäkoulunohjaajien starttipäivä

Kiinnostaisiko sinua toimia pyhäkoulunohjaajana seu-

rakunnassasi? Kutsumme uusia ja vanhempia pyhäkou-

lunohjaajia syksykauden starttipäivään Lämsänjärven 

leirikeskukseen 3.9 klo 10-15.30. Päivän aikana saamme 

käytännön vinkkejä pyhäkoulun pitämiseen, vaihdam-

me kokemuksia ja päivitämme ensiaputaitoja.

Ilmoittaudu mukaan päivään seurakuntasi 

pyhäkouluvastaavalle:

Tuiran seurakunta – Anu Hannula, p. 044 3161718, 

Tuomiokirkkoseurakunta – Outi Metsikkö, p. 050 5213 380    

Karjasillan seurakunta – Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109

Miten elää kristittynä maailmassa
Leif Nummela – Ensimmäinen Pietarin kirje
10 osainen luentosarja Oulussa
Perjantai 26.9 
Klo 16–16.45
Osa 1 Kirjeen Johdanto
Kuka kirjoitti? Kenelle? Milloin? Missä? Miksi?
Klo 17–17.45
Osa 2 Uskovat ovat valittuja muukalaisia (1 Piet 1:1-12)
Klo 18.15–19
Osa 3 Kutsu pyhään elämään (1 Piet 1:13-25)
Klo 19.15–20
Osa 4 Jätä pahuus ja hanki hyvää hengellistä ravintoa 
(1 Piet 2:1-3)
Klo 20.15–21
Osa 5 Kristus, seurakunnan kulmakivi  (1 Piet 2:4-10)
Lauantaina 27.9 
Klo 10–10.45
Osa 6 Kristitty ja esivalta (1 Piet 2: 11-15)
Klo 11–12
Osa 7 Kun Kristitty kärsii syyttömästi (1 Piet 2: 16-25)
Klo 13–13.45
Osa 8 Puolison voi voittaa Kristukselle (1 Piet 3:1-7)
Klo 14–14.45
Osa 9 Vastaa pahaan hyvällä  (1 Piet 3: 8-21)
Klo 15–16
Osa 10 Jumalalle eletty elämä (1. Piet 4)

Järjestää Kansanlähetys ja Tuomiokirkkoseurakunta

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.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe 12–18.
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand
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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
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www.hailuodonseurakunta.fi

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 18.8.–1.9.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 

28.8. mennessä osoitteessa 
www.siikalatvanseurakunta.fi.

Messu su 21.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa.
Iltamessu su 28.8. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, saarnaa Juhani 
Pitkälä, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa.

Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 24.8. klo 14.
Rakennustyömaa etenee. 
Seurakuntatalossa tapahtuu 
lasikäytävän yhdistämistä vii-
koilla 33–36, joten silloin srk-
talolla ei ole tapahtumia.
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat Siikalatvalla Piippo-
lassa 2.–4.9. Tarkempaa tie-
toa seurakunnista ja nettisi-
vulta www.oulunhiippakun-
nanlahetysjuhlat.fi. Kysy kyy-
tiä Marjolta, p. 045 6381 973 
tai Markulta, p. 044 7750 602.
Kuoro aloittaa syyskauden 
ke 7.9. klo 18.30. 
Lasten kerhotoiminta toimii 
alkusyksyn poikkeusjärjeste-
lyin, joista ilmoittelemme tule-
vissa ilmoituksissa. Kerhot pää-
sevät osittain aloittelemaan 
toimintaansa viikolla 37. Lisä-
tietoa Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerhon aloitus siirtyy 
lokakuun puolelle.
Joulun lapsi -keräystä on jo 
hyvä palautella mieliin näin 
kun syksyn illat alkavat pi-
metä! Paketteja kokoilem-
me lokakuussa, mutta nyt on 
jo hyvä aika neuloa vaikka 

Kastettu: Minea Ada 
Jadessa Viinikka

villasukkia ja lapasia tai pie-
niä pehmoleluja tai kaupas-
sa kulkiessaan tehdä löytöjä 
koulutarvikkeista, värikynis-
tä, hammasharjoista, tahnois-
ta tms. Lisätietoa keräykses-
tä Marjolta, p. 045 638 1973.
Rauhanyhdistys: Pe 19.8.klo 
19 nuortenilta Holmilla. Su 
21.8.klo 15.30 seurat Lumi-

Kastettu: Altti Jooseppi Jylhänkangas (Pulkkila),
Lenna Benjamin Nissilä (Kestilä)
Kuollut: Meeri Raili Maria Junno e. Rautiainen 
76 (Pulkkila), Kerttu Katri Pitkäkoski e. Heikkinen 
94 (Pyhäntä), Valtonen e. Punkeri Elsa Tellervo 72 
(Rantsila), Eeva Esteri Pajander e. Minkkinen 83 
(Rantsila)
Vihitty: Jukka Mikael Haaraniemi ja 
Katri Marita Ylitalo

 

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 
2.–4.9. Piippolassa 
Ohjelma osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi 
tai www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi

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

lyhdyssä. La 27.8.klo 18 ke-
säseurat ry:llä. Su 28.8.klo 13 
kesäseurat ry:llä, klo 18 mes-
su kirkossa ja klo 19.30 ilta-
hartaus ry:llä. Ma 29.8.klo 10 
puurokerho T&I Mäkitalolla.

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.

 

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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Pulkkilan lankapiiri
Kokoontuu klo 17 joka toinen maanantai 29.8. 

alkaen Pulkkilan kerhokodilla. Mukavaa 
yhdessäoloa kahvittelun ja käsitöitten merkeissä.

seurat la–su 27.–28.8.: la 
27.8. klo 19 lauluilta kirkos-
sa, su 28.8. klo 10 messu kir-
kossa ja su 28.8. klo 12.30 ja 
klo 18.30 seurat srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 2.9. klo 19 

ry:llä.   
Kuorot: Kestilä: kirkkokuo-
ro keskiviikkoisin klo 17 srk-
kodissa. Pulkkila: torstai-
sin 25.8. alkaen kirkkokuo-
ro klo 13 ja Lapsikuoro Stel-

lat klo 15.15 srk-talossa. Py-
häntä: torstaisin veteraani-
kuoro klo 12, nuorisokuoro 
klo 14.30 ja lapsikuoro klo 
17.45 srk-talossa. Rantsila: 
Lapsikuoro Stellat keskiviik-
koisin klo 15.15  srk-talossa, 
kappelikuoro aloittaa ke 7.9. 
klo 18.30. 

Kuoroihin mahtuu laulajia, 
laulamisesta kiinnostunut 
tule paikalle tai soita. Kuo-
ron johtajana Pulkkilassa ja 
Rantsilassa on Arja Leino-
nen, p. 044 5181 151 ja Kesti-
lässä ja Pyhännällä Veijo Kin-
nunen, p. 040 8231 860.

Jumalanpalvelukset
Viikkomessu la 20.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Saarna Jorma Niinikoski, liturgia Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. Pulkkilan ry:n kesäseurat.
Messu su 21.8. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 21.8. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen.
Iltakirkko su 21.8. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Tuomo Näsänen, kanttorina Jaakko Tyni.
Messu su 28.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Liturgia Merja Jyrkkä, saarna Jonne Pirkola, kanttorina 
Veijo Kinnunen. Lähetysjuhlien vapaaehtoisten
siunaaminen. Kirkkokahvit ja juhlainfo 
seurakuntatalossa, mukana muitten lisäksi 
Matti Laurila. 
Messu su 28.8. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen. 
Rantsilan ry:n kesäseurat.
Maakirkko su 28.8. klo 13 Pyhännän 
seurakuntatalon rannassa, sateen sattuessa srk-talossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Perttulipäivät.

Seurakunta näkyy, kuuluu ja maistuu
lauantaina 27.8. klo 10–14 

Pyhännän Perttulitorilla Op:n edessä.
Myynnissä Perttulikeittoa uunituoreiden 

sämpylöiden kera, 5 € / annos.
Myös arpoja myytävänä.

 
Pyhännällä kirpputori

avoinna 23.–25.8. klo 12–17 Partiokololla.
Tavaraa otetaan vastaan.

Perhetapahtuma
Liminganlahden  luontokeskuksessa 
lauantaina 24.9. klo 10–14.

Yhteinen aloitus auditoriossa klo 10. 
Alkuhartaus ja Elämää Liminganlahdella -multimediaesitys. 
Opastusta lintutornilla, "Lintujen kahdeksan vuodenaikaa" 
-näyttelyyn tutustuminen, ulkoleikit, eläintarina, ”hassut ku-
vat luonnossa”…
Yhteinen loppuhetki klo 13.30–14. 
Luontokeskuksella on mahdollisuus ruokailla. Voit ottaa myös 
omia eväitä mukaan. Lounas sisältää salaattipöytä, leivät, levit-
teet, ruokajuomat, lämmin ruoka, jälkiruoka, kahvi, tee.
Aikuiset 12 € / hlö 
Lapset 4–12-v. 6 € / hlö 
Lapset alle 4-v. maksutta
Ilmoittautuminen 8.9. mennessä 
Kaisamarjalle, p. 040 7430 381.

Yhteistyössä Hailuodon, 
Limingan, Lumijoen, 
Kempeleen, Muhoksen, 
Tyrnävän ja Utajärven 
seurakunnat.

Omat kiikarit halutessa mukaan!

Päiväkerhoon
ilmoittautuminen
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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.
1.9. alk. ma–ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Siioninvirsiseurat ti 23.8 klo 
18 Liminganlahden luonto-
keskuksessa. 
Niittypirtin kerho ma 5.9. 
klo 13 päiväsalissa. Kahvitar-
joilu. Mukana diakonissa Si-
nikka Ilmonen.
Jussilan porinahetki ti 6.9. 
klo 13 Juttutuvassa. Kahvi-
tarjoilu. Mukana diakonissa 
Sinikka Ilmonen.
Kuorot: Celeste-kuoron 
harjoitukset ke 24.8 ja ke 
31.8. klo 17 kirkossa. Minka-
kuoron harjoitus ke 31.8 klo 
18.30 kirkossa. 
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 19. ja 26.8 srk-talolla va-
paaehtoisten kattama aa-
mupala eurolla klo 9–10.30. 
Kauppojen lahjoittamaa 

Virasto on suljettu  24.–25.8. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Diakonian palveluryhmä ul-
koiluttajat ulkoiluttavat Hovi-
lan ja Hovintien palvelutalon 
asukkaita. Tervetuloa suunnit-

Messu su 21.8. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa, avustaa Juha 
Maalismaa, messudiako-
ni Leena Hintsala, kanttori 
Marjo Irjala. Lasten kirkko-
hetki saarnan aikana mo-
nitoimitilassa. Lähimmäi-
sen sunnuntai. Messuva-
paaehtoisten messuvuo-
rojen jako syyskaudelle ja 
koko seurakunnan yhtei-
nen jumalanpalveluspäivä 
messun jälkeen Keskustan 
seurakuntatalolla, Tiilitie 1. 
Messu su 28.8. klo 10 Van-
hassa kirkossa. Liturgi Ve-
sa Äärelä, saarna Veikko 
Kärnä, messudiakoni Pia 
Rättyä, kanttori Marjo Ir-
jala. Riemurippikoululai-
set mukana messussa.
Sanajumalanpalvelus su 
28.8. klo 13 Vanhassa kir-
kossa. Liturgi Mari Jussi-
Pekka, saarna Seppo Myy-
ryläinen. Sukutapaamiseen 
liittyvä jumalanpalvelus.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi.

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Messu su 21.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula, avustaa 
diakonissa Marika Kamps, 
kanttorina Hanna Korri
Messu su 28.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Ilkka Tornberg, avus-
taa Marja-Liisa Hautamä-
ki, kanttorina Mika Kot-
karanta. Diakonian juma-
lanpalvelusryhmä. Limin-
gan Naisvoimistelijat LNV 
tarjoaa kirkkokahvit.

Kastettu: Nuutti Juho Tapio Junikka, 
Ebba Johanna Junnilla, Patrik Eliel Iironpoika Keränen, 
Elia Aukusti Klasila, Mila Hilla Aurora Pirinen, 
Elea Aurora Pulkkinen, Martta Eeva Juulia Vuoti.
Kuollut:  Aino Anneli Luhasto 76, Eila Maria Särkelä 76, 
Jaakko Henrik Kajula 93, Toivo Johannes Kaarteenaho 96

Kastetut: Elviira Iida Sofia Vaajakivi, Olivia 
Eeva Leila Vuotso, Veikka Eemeli Lääkkö, 

Peetu Viljami Korkiakoski, Karoliina En-
ni Maria Kuha, Milla Julia Elisabet Taski-

nen, Hilla Amalia Moilanen, Riia Adal-
miina Moilanen

Vihityt: Jyrki Johannes Seppänen ja Maria Hannele Mikko-
la, Joni Jukka Johannes Lotvonen ja Johanna Maarit Åman, 
Antti Johannes Klemola ja Pia Katriina Kiiskinen
Kuollut: Hilkka Sulinto s. Moilanen 89

Miesten kotitalouskerho
Kempeleen seurakunta järjestää yksinäisille miehille kok-
kikerhon syyskaudella 2016. Kerho kokoontuu seitsemän 
kertaa Kokkokankaan seurakuntakeskuksesssa klo 13 al-
kaen: 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11. ja 21.11. Kokki-
kerhoon ilmoittautuminen Arvo Yrjölälle, p. 040 7707 431. 
Kerho on maksuton. 
Järj. Kempeleen seurakunta/diakoniatyö

Minka-kuoroon toivotaan 
mukaan myös uusia laulajia
Minka-kuoro on seurakunnan naiskuoro, joka laulaa 
pääosin uudempaa hengellistä musiikkia. Tule rohkeas-
ti mukaan laulamaan! 
Kuoron syyskausi alkaa ke 31.8. Harjoitukset keskiviik-
koisin kirkossa klo 18.30–20.
Lisätietoja antaa kuoronjohtaja Hanna Korri, 
p. 044 7521 242. Tervetuloa uudet ja vanhat laulajat!

Luentotilaisuus ikäihmisille
ke 31.8. klo 18 srk-talolla.

”Paraneeko wanhan vointi levähtämällä?”
Geriatri Maisa Karjula. Kahvitarjoilu.

Järjestää: Limingan kunta ja seurakunta

Hyvät omaishoitajat Limingassa!
Syksy saapuu kesän jälkeen. Toivottavasti olet jaksanut 
hyvin  ja pystynyt nauttimaan kesäajasta. Nyt  on aika 
suunnata ajatukset  tulevaan:
Omaishoitajien vertaisryhmä 
kokoontuu maanantaisin klo 13.30–15  srk-talolla
29.8., 19.9., 17.10., 7.11., 28.11. ja joulujuhla ke 14.12. klo 
12 kaikille omaistaan hoitaville. Ohjaaja Sinikka Ilmonen.
Toiminnallinen ryhmä muistisairaalle / tai hoidettavalle-
si samaan aikaan srk-talolla 29.8., 19.9., 17.10., 7.11., 28.11. 
ja joulujuhla ke 14.12. klo 12. Ohjaaja Paula Mustonen ja 
Annikki Salmela.
Hoidettava laitoksessa -vertaisryhmä.
Maanantaina 12.9.  ja 21.11. klo 13.30–15 srk-talolla. Oh-
jaaja Sinikka Ilmonen.
Lisätietoja: diakonissa Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226 
tai sinikka.ilmonen@evl.fi. Tervetuloa ryhmiin!

Päiväretki hiippakunnan lähetysjuhlille la 3.9.
Lähtö Kempeleen srk-talolta klo 8, Limingan srk-talo klo 
8.20 ja Tyrnävän srk-talo klo 8.40. Matkan hinta on 20 €. 
Olemme juhlilla klo 10 tilaisuudesta iltaan saakka, jolloin 
lähtö Suomalaisen messun jälkeen n. klo 19.30. 
Ilmoittautumiset 24.8. mennessä osoitteessa www.li-
minganseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset 
tai Hanna Korteniemelle, p. 040 7520 085.

ruokaa jaossa klo 10 alka-
en niin kauan kuin tavaraa 
riittää. Kierrätystori avoin-
na klo 9.30–11.Voit ha-
kea tarvitsemasi il-
maiseksi tai tuo-
da ylimääräis-
tä kierrätyk-
seen. Lisä-
tietoja: dia-
konissa Mari-
ka Kamps, p. 
044 7521 243.
Ystävätoimin-
nan tukihenkilöil-
ta to 25.8 klo 18 Pappilan 
yläkerrassa. Työnohjaukselli-

nen vertaisryhmä ystäväpal-
velussa toimiville. Mukana 
diakonissa Marika Kamps, p. 

044 7521 243.
Siivouspäivän kier-

rätystori la 27.8. 
Käy läpi kaap-
pisi ja lahjoi-
ta ylimääräiset 
vaatteet, ken-
gät, astiat, lii-

navaatteet ym. 
Limingan seura-

kunnan kierrätys-
torille! Tori avoinna 

klo 10–14. Lähetysvintin ala-
kerrassa.
Partio: Markku Korhonen va-
paalla vuosilomalla 15.–28.8. 
Ke 24.8. Samoajien toimin-
takauden aloitus klo 18–20. 
To 25.8. Sudenpentujen toi-
mintakauden aloitus klo 18–
20. Tarkemmat tiedot toimin-
nasta löydät  www.niittykar-

Sinä
ikäihminen.

Odotatko diakonissan 
kotikäyntiä? Soita ja 
sovi aika mielellään 

elokuun aikana.
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226.

pat.fi
Rauhanyhdistys:   Pe 19.8. 
klo 19 nuotioilta Jenni ja Jou-
ko Aholalla sekä Terttu ja Sa-
muli Laurilalla. Su 21.8. klo 
14 seurat Niittypirtin palve-

lutalolla sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä. Pe 26.8. klo 18 
pitsailta ry:llä. Su 28.8. klo 
14 seurat Limingan kirkos-
sa sekä klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä.

telemaan syyskautta uudet ja 
vanhat vapaaehtoiset ti 23.8. 
klo 13 Keskustan seurakunta-
talon kokoushuoneeseen. 
Ystäväpalveluilta ti 23.8. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
24.8. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Aamukahvilavapaaehtois-
ten palaveri ma 29.8. klo 10 
Keskustan seurakuntatalon 
kokoushuoneessa. Tervetuloa 
myös uudet vapaaehtoiset.
Hanna-rukouspiiri ti 30.8. 
klo 18 Keskustan srk-talon 
kokoushuoneessa.
Kirkkokuoro to 1.9. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
1.9. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

Nuoret: Isosten ja kerhonoh-
jaajien info + nuorten messu 
ti 23.8. klo 18 Vanhassa kir-
kossa. Nuorten ilta to 1.9. klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 21.8. klo 16 ry:llä. 
Aloitusraamattuluokka 6.–8.- 
lk pe 26.8. klo 18 ry:llä. Nuo-
rempien raamattuluokkalais-
ten retki, 4.–5.-lk pe 26.8. klo 
18 Liminganlahden luontokes-
kus. Aloituspyhäkoulu su 28.8. 
klo 12 ry:llä. Seurat su 28.8. klo 
16 ry:llä. Päiväkerho R1 ma 
29.8. klo 18 ry:llä. Tiistaikerho 
30.8. klo 12 ry:llä. Päiväkerho 
R2 ti 30.8. klo 17 ry:llä. Perhe-
kerho ke 31.8. klo 10 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Seu-
rat su 21.8. klo 16 ry:llä.  Venet-
sialaiset pe 26.8. klo 18 ry:llä. 
Koko perheen pyhäkoulu su 
28.8. klo 13 ja seurat ry:llä.  

Kipuryhmä
Vertaistuellinen keskusteluryhmä erilaisten kipujen kans-
sa kamppaileville aloittaa toiminnan 13.9. klo 13–14.30 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Jaana, p. 040 7790 368 tai Soile, p. 040 7790 367.

Limingan rovastikunnan päiväretki  
HIIPPAKUNNAN LÄHETYSJUHLILLE 
Piippolaan la 3.9.  
 

Lähtö:   
Kempeleen seurakuntatalo klo 8.00 
Limingan seurakuntatalo klo 8.20  
Tyrnävän seurakuntatalo klo 8.40.  
 

Matkan hinta 20 €.  
Olemme juhlilla klo 10 tilaisuudesta iltaan  
saakka, kotiinlähtö suomalaisen messun  
jälkeen n. klo 19.30.  
 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 23.8. men-
nessä: minna.sorvala@evl.fi tai 040 779 7705. 
 

Juhlien ohjelma: 
www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi Koko seurakunnan yhteinen jumalanpalveluspäivä 

su 21.8. alkaa klo 10 messulla ja jatkuu messun jälkeen Kes-
kustan srk-talolla. Yhteisessä jumalanpalveluspäivässä tu-
tustumme alkavan reformaation juhlavuoteen liittyen sii-
hen, miten nykyinen liturgia liittyy Lutherin löytöihin – ja 
miten edelleen jatkamme samalla tiellä. Kristus Jumalan Sa-

nana ja ilmoituksena kantaa varmalla pohjalla eteenpäin.
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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

  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!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: Aaron Nuutti Ensio Salmela, Vertti Viljami 
Huovinen, Silja Marika Henriksson, Eetu Mikael Tiirola
Vihitty: Henri Gabriel Korva ja Anne Maria Koivumaa, 
Jaakko Matias Henriksson ja Sari Marika Lesonen
Kuollut: Aini Terttu Linnea Pelkonen s. Peltomaa 87

Hartaushetket to 18.8. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa.
Maunonpäiväseurat pe 19.8. 
klo 18 Koortilassa, puhujina 
Pertti Heikinheimo,  Marja-
Kaisa ja Jouni Heikkinen.
Iltapäivän musiikkihetki su 
21.8. klo 13 Sylvi Sarian ke-
sämökillä, Valkolantie 5, Jou-
ni Heikkinen, Ossi Kajava. 
Huom. virsikirjat mukaan!
Hartaus ti 23.8. klo 13 Päivä-
keskuksessa.
Kirkkoherranvirasto ja talo-
ustoimisto suljettu ke 24.8. 
Hartaus ke 24.8. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
24.8. klo 15 Rantakodissa.
Rukouspiiri ke 24.8. ja 31.8. 

Messu su 21.8. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Juk-
ka Kolmonen, kanttorina 
Ossi Kajava. Rauhanyhdis-
tyksen kesäseurojen ilta-
kirkko.
Messu su 28.8. klo 18 kir-
kossa. Liturgia Jouni Heik-
kinen, puhe Marja-Kai-
sa Heikkinen kanttorina 
Ossi Kajava. Mobilistien, 
motoristien ja mopedis-
tien kirkkopyhä, messun 
jälkeen kirkkokahvit seu-
rakuntatalossa.

Vanhusten leiripäivä ti 23.8. 
klo 10–15 Temmeksen muse-
olla. Lähtö klo 9.45 Tyrnävän 
srk-talolta.
Aamukammari ke 31.8. klo 
9–10.30 jatkaa kesätauon 
jälkeen keskiviikkoaamuisin. 
Mahdollisuus yhdessäoloon, 
jutusteluun, käsitöiden te-
koon ja totta kai kahvitkin 
juodaan.
Hartaus to 1.9. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Nuttupiiri pyörähtää kesä-
tauon jälkeen käyntiin to 1.9. 
klo 17 tutussa paikassa eli 
seurakuntatalolla Olkkarissa. 
Tervetuloa kaikki käsitöistä 
kiinnostuneet paikalle.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-

Messu 21.8. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, avustaa 
Salme Kinnunen, kantto-
ri Riitta Ojala. Lähimmäi-
sen päivä. Messun jälkeen 
srk-talolla lounas ja kirkko-
kahvit, joista on vapaaeh-
toinen maksu.
Sanajumalanpalvelus su 
28.8. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Isokääntä, kanttori Anu 
Kanerva-aho.
Messu su 28.8. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Teemu Isokään-
tä, kanttori Anu Kaner-
va-aho.

taisin klo 10–11 srk-talon ala-
kerrassa. 
Lapset / perheet: Perhekerhot 
viikosta 34 alkaen tiistaisin klo 
9.30–11.30 srk-talossa ja Laita-
saaren rauhanyhdistyksen ti-
loissa Jokirinteellä sekä tors-
taisin klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 
Nuoret / rippikoulut: Yökah-
vila Valopilikku la 20.8. klo 19–
24 yläkoulun tiloissa. Nuorte-
nilta rippikoululaisille ke 24.8. 
klo 17–18.30 Päivärinteen srk-
salissa ja to 25.8. klo 18–19.30 
srk-talon alakerrassa. Nuorte-
nillasta saa merkinnän rippi-
koulukorttiin. Syksyn isoskou-
lutukseen ilmoittautuminen 
elokuun loppuun mennessä 
Rainerille rainer.vaananen@
evl.fi tai p. 040 5851 057. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho 25.8. 
alkaen torstaisin klo 10–12. 
Lauluilta pe 26.8. klo 18.30. 

Muhoksen rauhanyhdistys: 
20.–21.8. kesäseurat; la 20.8. 
klo 17 alustus ry:llä. Su 21.8. 
klo 12 ruokailu ja klo 13 seu-
rat ry:llä, klo 18 messu kirkos-
sa. Ti 23.8. klo 13 lauluseura-
kerho Kirsti ja Hannu Män-
niköllä. Su 28.8. klo 12 yhtei-
nen pyhäkoulu ry:llä. Klo 14 

klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen. 
Hartaus to 25.8. klo 14 Hel-
minkodissa.  
Hartaus ti 30.8. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla.  
Hartaus ke 31.8. klo 13 Päivä-
keskuksessa.
Hartaus ke 31.8. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa.   
Tulossa: Vanhemman väen 
Lotta Svärd -kirkkopyhä alka-
en su 4.9. klo 10 kirkossa. Mes-
suun järjestetään kirkkokyyti, 
ilmoittautumiset viim. pe 2.9. 
diakoni Hanna Kaisto-Vanha-
mäelle, p. 040 5470 784.      
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-

seurat terveyskeskuksessa ja 
klo 17 seurat ry:llä. Ma 29.8. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 19.8. klo 19 toimintai-
la ry:llä. Su 21.8. klo 18 messu 
Muhoksen kirkossa. Su 28.8. 
klo 17 seurat ja laulutuokio 
ry:llä.

Kahden vartin kirkko 
to 25.8. klo 14 Tyrnävän kirkossa. Ehtoollisjumalanpal-
velus on tavallista lyhyempi ja suunniteltu ikäihmisille. 
Kirkkokahvit kirkon pihalla, sateen sattuessa kirkossa. 
Kyytiä tarvitsevat olkaa  22.8. mennessä yhteydessä Riit-
taan, p. 044 7372 630.

Kastettu: Esko Lauri-Matias Aho, Livia Elmiina Heikkala, 
Niko Kristian Heikkinen, Oona Matilda Hyry, 
Juho Aukusti Kautto, Mila Vieno Aurora Laurukainen
Avioliittoon vihitty: Vesa Pekka Väänänen ja 
Janika Helena Järvelä, Aleksi Eemeli Niemi ja 
Petra Eerika Pulkkinen
Kuollut: Aira Annikki Konola s. Rantaeskola 80, 
Kaisa Kristiina Ahola s. Hoikkala 76

Lähekkönää isoseksi?
Riparin käyneillä on nyt mahdollisuus osallistua isoskou-
lutukseen! Koulutuksessa opetellaan ohjaamaan ryhmiä, 
toimimaan erilaisten tyyppien kanssa, opitaan elämää ja 
ennen kaikkea sukelletaan syvemmälle jo riparilla avat-
tuihin kristinuskon asioihin.
Ilm. Jossulle pe 26.8. mennessä, p. 044 737 2632 (esim. 
whatsuppissa). Ensimmäinen kokoontuminen pe 2.9. klo 
15.15 Tyrnävän srk-talolla.

Lähimmäisen kirkkopyhä
Kutsumme tyrnäväläisiä osallistumaan Lähimmäisen päi-
vään tulemalla messuun su 21.8. klo 10 Tyrnävän kirk-
koon. Mukaan voi ottaa ystävän tai läheisen.
Messun jälkeen srk-talolla on tarjolla lounas ja kirkkokah-
vit, joista on vapaaehtoinen maksu. 

le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  
Seurat su 21.8. klo 16 ry:llä. 
Elomyyjäiset la 27.8. klo 17 
ry:llä, ruokailu klo 16. Seurat 

Perhevaellus Rokualla la 3.9.
Mukaan otetaan linja-autollinen vaeltajia, joiden pitäisi 
jaksaa vaeltaa n. 10–12 km. Alaikäisillä tulee olla huolta-
ja mukana. Lähtö: klo 9 Tyrnävän S-market, klo 10 Rokua/
Pitkäjärvi, vaelletaan kuntokeskusta kohti, klo 16 Kunto-
keskus, joko kylpylään tai syömään (omakustanne). Klo 
19 lähtö takaisin Tyrnävälle. Ilmoittautumiset Salmelle, p. 
044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi. 
Lisätietoja Salmelta tai Vellu Hietikolta, p. 050 3430 303.

su 28.8. klo 14 Lepolassa ja 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja laulutuokio su 21.8. 
klo 16 ry:llä. Venetsialaiset 
pe 26.8. klo 18 ry:llä. Koko 
perheen pyhäkoulu ja seurat 
su 28.8. klo 13 ry:llä.

 
Matka lähetysjuhlille 
Piippolaan 
Päiväretki Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlille lauantaina 3.9. 
yhteiskyydein. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen pe 26.8. 
mennessä, p. 040 5629 131 / Anja. 

Lauluilta 
Laitasaaren rukous-
huoneella, Rantatie 190,
perjantaina 26.8. 
klo 18.30. 
Jenni Kinnunen ja Tuo-
mo Rahko, laulu,
Petteri Turunen, piano.
Yhteislaulua! Iltakahvista/ 
-teestä vapaaehtoinen maksu. Myynnissä syksyn satoa 
rukoushuoneen hyväksi. Tervetuloa!

Muhoksen seurakunta 250-v. 

Juhlaseminaari
la 20.8. klo 12 Koivu ja tähti -kulttuurikeskuksessa 
Juhlakaffeet  seurakuntatalossa klo 11
• Muhoksen seurakunta ja työväenliike 1900-luvun   

alkupuoliskolla, Dosentti  Jouni Kauhanen 
• Oskar Merikanto: Soipa kieli : Jenni Kinnunen, sopraano, 

trad. Amazing Grace: Tuomo Rahko, tenori,  
 Ossi Kajava, säestys  
• ”On Kuninkaallinen Majesteetti erottanut tämän 
 pitäjän Oulun seurakunnasta” Muhoksen  seurakunnan 

syntytilanne, Dosentti Ritva Kylli
• Juhlaseminaarin päätös, Kirkkoherra Jouni Heikkinen
Tervetuloa!

Kuoroharjoitukset alkavat
Aikuisten kuoro Capella keskiviikkoisin klo 18–19.30 Tyr-
nävän srk-talolla. Aloitus 31.8. Lapsikuoro Helmikello 
torstaisin klo 16–17 Tyrnävän srk-talolla. Aloitus 1.9.
Tervetuloa mukaan uudet ja entiset laulajat. Lisätietoja 
kuorojen johtaja Riitta Ojalalta, ritta.ojala@evl.fi tai p. 
044 7372 635.

Taiteiden yö 
perjantaina 19.8. Tyrnävän kirkkopihalla ja kirkossa

Klo 18–20 Jalkapuuhun tai armonpullia. Julkinen tuo-
mio kirkon pihalla, ja missä on kadonnut lammas?  
Klo 18.30 ja 19.30 nuorten seurakunnan veisuita. 

Klo 20–22 Urkuyö, urkumusiikkia tauotta taiteiden yös-
sä. Uruissa Timo Liikanen klo 20, Eerika Näsänen klo 

20.30, Riitta Ojala klo 20.45, Anu Kanerva-aho klo 21.15 
ja Heikki Lumiaho klo 21.30.

Ystäväpalvelukurssi
maanantaina 12.9. klo 17.30–20.30 Ravintola Pömilässä. 
Kurssin jälkeen voit toimia vapaaehtoisena ystävänä esim. 
nuorelle, ikäihmiselle, olla laitosystävänä tai mukana ryh-
mätoiminnassa. SPR:n kouluttajana Aira Saloranta Mu-
hokselta. Ilm. ke 7.9. mennessä, p. 040 5930 780 / Maarit 
tai tyrnava@punainenristi.fi. Kurssin järjestää SPR:n Tyr-
nävän osasto, yhteistyössä seurakunta.

  
Diakoniatyön johtokunta päätti jakaa 
2016 Yhteisvastuukeräyksen tuoton lasten ja 
nuorten harrastustoimintaan 10 muhoslaisel-
le perheelle, 70 € / perhe. Jos perheenne ko-
kee tarvitsevansa avustusta, lähettäkää vapaamuotoinen 
anomus ja kertokaa perustelut avun tarpeelle.  Anomus 
tulee osoittaa diakoniatyön johtokunnalle viimeistään 
2.9.2016 osoitteeseen: Muhoksen seurakunta, Diakonia-
työn johtokunta, Kirkkotie 32, 91500 Muhos.
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Marketta Taipaleenmäki huokaisi helpotuksesta, 
kun koko päivän järjestelyjä vaatinut 

illanvietto sujui hyvin.

Aloitin aamuni soittamalla läpi lähetystiimin jäsenet. 
Illalla on luvassa lähetyksen toimintailta Kurun ko-
dalla Rantsilassa, ja haluan varmistaa, että kaikki 
ovat ajan tasalla tehtävistä. Vapaaehtoiset tiimiläi-

set ovat todella tärkeitä Siikalatvan seurakunnassa.
Lähetystyön osuus lastenohjaaja-vahtimestari-lähetys-

sihteerin työnkuvastani on vain 10 prosenttia, mutta tämä 
päivä on oikeastaan kokonaan sitä. Liki kolmenkymme-
neen vuoden aikana olen tehnyt seurakunnassa monen-
laista työtä. Aiemmin tein keittiöhommiakin, mutta jalat 
eivät enää kestä sitä. 

Nykyisin vedän pää-
asiassa perhe- ja päivä-
kerhoja sekä varhais-
nuorten kerhoja. Olen 
alkujaan kouluttautu-
nut ompelijaksi ja as-
kartelu ja käsityöt ovat 
se minun juttuni. Ai-
koinaan olen työsken-
nellyt myös perhepäi-
vähoitajana. 

Soittokierroksen 
jälkeen käyn hake-
massa kaupasta illan 
leikkimielisten kil-
pailujen palkinnoiksi 
muun muassa perunankuo-
rimishanskoja ja kyniä. Palattuani Pulkkilan seurakunta-
talon kerhotiloihin etsin varastosta pihapelejä, jotka ovat 
muuton jäljiltä hukassa. 

Tällainen kappeliseurakuntien yhteinen illanvietto on 
hyvä juttu. Koetan rohkaista siikalatvalaisia kulkemaan 
ristiin eri kappeliseurakuntien alueella. Minulle se on ihan 
luontaista, sillä olen syntynyt Rantsilassa, asunut Kestilässä 
ja Pulkkilassa, ja työpisteeni on ollut pitkään Piippolassa. 
Pyhäntä on ainoa, jossa olen ollut vain käymässä. 

Ilta Kurun kodalla sujuu hienosti ja sadekaan ei mei-
tä kastele, vaikka se minua huoletti. Kappalainen Jonne 
Pirkola pitää hartauden tunnelmallisesti kynttilänvalossa. 
Kaikki paikalla olijat osallistuivat peleihin lapsista alkaen. 
Parhaiten pisteitä kerännyt lapsi ja aikuinen saavat palkin-
not. Minua ilahduttaa erityisesti, että kynäpaketin saa eka-
luokalle menevä poika. 

Kannustan aina vanhempia antamaan lapsilleen rajo-
ja ja rakkautta. Jos lapsi on huonossa seurassa, hänet pitää 
mennä kylmänviileästi hakemaan pois. Eläkeikään minul-
la on viisi vuotta, jos vain pysyn terveenä. Mietin jo nyt, et-
tä lapsia jää varmasti kova ikävä.

”Olen 100-vuotias Tuiran kirkko. Tänä vuonna 
juhlin – on vuosi 2016. On vaiheitani seuranneet 
sukupolvet monet. On suojassani kastettu, on vi-
hitty ja siunattu kotiin iäiseen. 

Paljon kertoa voisinkin siitä, kun suojaani 
tahdon sulkea teidät, seuraan Kristuksen. On 
seurakunta, niin papit kuin kirkkoherrat mon-
ta ilosanomaa alttariltani julistaneet ja rukouk-
set Herrallemme lähettäneet.

Tulkaa, tulkaa te työn ja kuormien uuvutta-
mat on suojassani hyvä olla. En vanhus vielä ole, 
vain vasta 100 vuotta, ja sitä juhlistan kanssa tei-
dän tuiralaisten. Tervetulleeksi tahdon toivottaa, 
jokaisen. Siunausta ja varjelusta meille yli vuo-
sisatojen.”

Kanssakulkija

Onnentoivotuksena Tuiran seurakunnalle

Lähetysjuhlilla laaja 
kattaus ulkomaantyötä
Oulun hiippakunnan lä-

hetysjuhlilla syyskuun 
alussa pääsee kuule-
maan isoa joukkoa ih-

misiä, joilla on ensi käden tietoa 
ja kokemusta kirkon tekemästä 
hengellisestä työstä ulkomailla.

Pakolaiset kotiovella on otsik-
kona Aaro Rytkösellä, joka on 
Kirkon ulkomaanavun uskon-
nollisten ja perinteisten johtajien 
rauhanvälitysverkoston sihteeris-
tön päällikkö. 

Pipliaseuran ulkomaisen työn 
ohjelmajohtaja Richard Brewis 
puolestaan kertoo, miksi Ambo-
maa tarvitsee uuden raamatun-
käännöksen.

Lähetystyöntekijä Sanna Ere-

län kanssa kuulijat pääsevät Je-
rusalemiin, etsimään kristinus-
kon juuria. Muuttuvan maail-
man haasteista Tansaniassa ker-
tovat vuodesta 2007 alkaen Tan-
saniassa lähetystyötä tehneet Pia 
ja Mikko Pyhtilä. Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetyksen maahanmuut-
tajatyötä vuodesta 2006 alkaen 
Saksassa tehneet Suvi ja Ari Sal-

minen kertovat työstään siirto-
laisten parissa. 

Inkerin kirkon työtä Vienan 
Kemissä valottaa Vienan Kemin 
seurakunnan kirkkoherra Vladi-
mir Jakushov. Nepal maanjäris-
tyksen jälkeen on aiheena yli 30 
vuotta Nepalissa työskennelleel-
lä Kirsti Kirjavaisella. Hosai-
nan teologisen seminaarin reh-
tori Degu Genffe sekä Etiopiassa 
seurakuntatyön neuvonantajana 
ja opettajana toimiva Taina Tas-
kila pohtivat puheenvuorossaan, 
miksi Etiopian kirkko kasvaa.

Lähetysjuhlien tilaisuudet jär-
jestetään pääosin Piippolan am-
matti- ja kulttuuriopiston juhla-
salissa 2.–4. syyskuuta.

Viikonlopun kuvasatoa

Kiimingin seurakunta oli mukana 
Kiiminkipäivillä 13.–14.8. Lähetyksen hyväksi 
myytyjen lättykahvien lisäksi suun sain makeaksi 
etsimällä leluaitauksesta kaikki lampaat.  

Sunnuntaina 14.8. vietettiin Oulujoella Elojuhlia. 
Teemana oli karjalaisuus ja pappilan pihalla kuultiin 
muun muassa Oulun Karjalaseuran Käköset-kuoron 
laulantaa. Kuoroa johti Vitaly Chapkovich.

K
u

vat: Elsi Salo
vaara


