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PÄÄKIRJOITUS | Rebekka Naatus

Seksi ei ole uskonasia

K

irkon tulisi vallankäyttäjänä
sekaantua mahdollisimman
vähän seksiopetukseen ja ylipäänsä puheeseen seksistä.
Ne eivät ole kirkon tehtäviä,
ja harvalla kirkon työntekijällä on niiden tiimoilta minkäänlaista
osaamista. Joillakin toki on ja hyvä niin.
Kirkko ei muodosta virallista kantaa
siihen, minkälaista ruokavaliota ihmisten tulisi noudattaa tai mitä kukin tekee työkseen. Sen sijaan kirkossa juhlitaan koulunsa aloittavien kanssa, osallistutaan työpaikkojaan menettäneiden
suruun tai pohditaan länsimaisen ruokavalion vaikutusta ilmastomuutokseen.
Nämä ovat esimerkkejä niistä lukemattomista tärkeistä kysymyksistä, joita jokainen ihminen kohtaa.
Seksistä on kuitenkin syystä tai toisesta muodostunut aihe, josta myös kirk-
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Kesäpirtti pappilan rannassa
Oulujoen seurakunta on avannut
oman kesäkotinsa ovet kesäkuun
alussa. Jo nyt, vaikka tie on vielä monelle outo ja kesäkoti tuntematon käsite, on kesäkodissa vieraillut paljon nuoria ja viettänyt
iltaansa muiden nuorten kanssa.
Päivisin temmeltää parikymmentä poikaa ja saman verran tyttöjä pappilan pihamaan nurmikkoa ja kirkkopirtin lattiaa. Illalla tulevat nuoret, heitä on hieman
toista kymmentä, enemmänkin ja
pelinsä ja keskustelunsa lisäksi he
saavat nauttia teetä

VASTARANNAN KIISKI | Erkki Kiiski

”

Kirkko ei muodosta virallista
kantaa siihen, minkälaista
ruokavaliota ihmisten tulisi
noudattaa.
ko-instituutiolla pitää olla mielipiteitä.
Sen tiimoilta käydään arvokeskustelua
yleisellä tasolla ikään kuin seksi olisi jokin uskonopillinen kysymys.
Olisi parasta lopettaa yleinen kantaa
ottaminen ja todeta, että ei ole olemassa
seksuaalidogmatiikkaa, vaan aiheeseen
voidaan soveltaa muita ihmisten kanssakäymiseen liittyviä periaatteita. Tämä pätee myös vaikkapa avioliittoon tai rippikouluopetukseen.

Suomesta löytyy kyllä oikeitakin
asiantuntijoita ja tukea tilanteissa, joissa ihminen kaipaa neuvoa ja tukea seksikysymyksissä tai seksuaalikasvatuksessa.
Pappi ei sitä ole.
Kirkon työntekijöiden tehtäväksi jää
kuunnella, iloita ja tukea kutakin ihmistä hänen hengellisissä pohdinnoissaan
ja elämäntilanteissaan. Tehtävä on sama kuin muissakin tärkeissä elämänkysymyksissä.
Itsessään seksi ei ole uskonasia tai elämäntilanne, mutta joskus se saattaa liittyä niihin. Ihan vain asiana muiden asioiden joukossa.
P.S. Tätä lehteä ovat tehneet yhdessä toimituksen kanssa Kiimingin seurakunnan mediarippikoululaiset. Toimitus
kiittää nuoria ja heidän ohjaajiaan aktiivisuudesta!
rebekka.naatus@rauhantervehdys.ﬁ

KOLUMNI | Minna-Maaria Sipilä

Kristuksen tuoksu

V

iileä heinäkuun päivä. Todella viileä, kahdeksan
plusastetta ja vinkuva tuuli.
Koiran kanssa on kuitenkin lenkkeiltävä satoi tai
paistoi.
Niinpä kaivelin villapaitaa ja tuulitakkia kaapin perältä, jonne olin ne survaissut olettaen heinäkuussa olevan hieman lämpimämpää.
Olimme jo kulkeneet tovin, minä ja koira. Huomasin
nuuhkivani ilmaa samaan tahtiin kuin vierelläni hölköttävä lenkkikaveri, mutta sitten tuoksut siivittivätkin minut jo
lapsuusmuistoihin.
Istuin viltin päällä isosiskoni pyörän tarakalla. Uimaan
piti helteisenä päivänä päästä ja niinpä lähdimme Lintulasta kohti Nallikaria. Kohtuullisen pitkä matka, mutta ei se
silloin haitannut, ei polkijaa sen enempää kuin kyytiläistäkään.
Mutta ne tuoksut. Nyt kävellessäni öljysoraa nenääni hivelivät muistojen tuoksut; voimakkaat, eteeriset, täynnä kesää olevat.
Sekoitus nokkosta, puna-ailakkia, kurjenpolvea, niittyleinikkiä, koiranputkea, vatukkaa, heinää, kieloa ja montaa muuta.
Ajatukseni juontuivat kaiken sen kauneuden ja muistojen keskellä siihen, mitä RaaTuoksut
mattu sanoo meille Kristuksen tuoksuna olesiivittivät
misesta.
Meitä kehoitetaan olemaan Hänen tuoksu- minut lapsuusnaan; voimakkaana, eteerisenä, täynnä Taimuistoihin.
vaan kesää olevina.
Ajattelen, että parhaimmillaan tuo voisi olla se tuoksu, joka vie meidät siihen viattomuuteen ja hyvään, mikä lapsessa asustaa.
Ehkäpä muistoihimme nousisi Kristuksen
tuoksun vaikutuksesta jotakin kaunista ja hyvää, joka saisi meidät kiiruhtamaan takaisin
Kristuksen jalkojen juureen siunattavaksi ja
rakastettavaksi.

”

Kirjoittaja on Sipilä-säätiön hallituksen puheenjohtaja
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ʝʝMatleena Ikola osallistui Nilsiän Herättäjäjuhlille reilu viikko sitten. Seuroissa oli puhetta ja veisuuta mutta myös hiljaisuus tuo Jumalan Ikolan lähelle.

Seurapenkillä ennättää ajatella
Nykyinen keskustelukulttuuri tarvitsee nöyryyttä, Matleena Ikola sanoo

K

eskipohjanmaalaisen Nivalan
seurakunnan pastori Matleena
Ikola oli reilu vuosi sitten perustamassa tasa-arvo- ja sukupuolikysymyksiin keskittyvää
Feministinen kirkko -liikettä.
Kuulumalla Sinapinsiemen-yhdistykseen hän edistää yhteisöllisyyden, jakamisen sekä yksinkertaisen elämäntavan ja hiljaisuuden arvoja.
Ikola on myös körtti ja hänen kesiinsä
kuuluvat Herättäjäjuhlat, kuten heinäkuun
alussa Nilsiässä vietetyt isot kesäseurat.
Jos monen mielikuvissa puheet ovat tärkeä osa seuroja, Ikolaa seurapenkissä koskettavat usein ennemminkin veisuu ja tauot Siionin virsien säkeistöjen välissä. Kun
sanomisissa ei kiirehditä, ehtii seuraväki
pureskella kuulemaansa.

Feministikirkko syntyi
ajankohtaisesta tarpeesta
Vaikka kesään kuuluisi kepeys, Ikola pysähtyy ajattelemaan vakavia ja isoja asioita. Pääasiassa netissä toimiva Feministinen
kirkko on lähimmäisenrakkauden, ihmisoikeuksien ja moninaisen luomakunnan
puolella – näin liike määrittelee tarkoituksensa.
Vaikutustyö juuri näissä asioissa on Ikolan mielestä nyt ajankohtaisempaa kuin ehkä moni tulee ajatelleeksikaan.
– Uskon, että juuri nyt tarvitsemme
tasa-arvotyön uudelleen määrittelemis-

ʝʝKun Herättäjäjuhlat päättyvät, seurapenkit
kerätään talkoilla kasaan.

tä enemmän kuin koskaan. Itsestäni tuntuu siltä, että tänä monien totuuksien aikana polarisoituminen – asioiden ja ilmiöiden ajautuminen vastakkain – ja myös niin
kutsuttu ääriajattelu ovat lisääntyneet huolestuttavasti.
Ikola pelkää, että oman maailmankatsomuskuplansa sisällä jokainen voi saada tukea
kritiikittömille mielipiteilleen. Tällöin hurjatkin ajatukset saattavat saada tulta alleen.

Kauniit lauseet
on elettävä todeksi
Ikola kertoo kasvaneensa herännäisyydessä kiinni siihen, että muiden syntisäkkejä
on turha mennä penkomaan, kun itsessäkin riittää tutkittavaa.
– Luulen, että tämä ajatus on välillisesti
vaikuttanut myös körttiläiseen tasa-arvokäsitykseen. Se on ollut osaltaan pehmentämässä ihmisten välisiä hierarkioita. Körttiläisyydessä ketään ei haluta nostaa jalustalle, vaan nöyryyttä pidetään hyveenä.
– Juuri nöyryyttä nykyinen keskustelukulttuuri tarvitsisi kipeästi. Väitän, että se
on yksi piirre, joka nimenomaan herännäisyydellä on tarjottavana tasa-arvotyölle.
Ikolan mielestä luterilaisessa kirkossa
on aika ryhtyä elämään todeksi niitä kauniita lauseita, joita saarnoissa toistetaan.
Hän kuvailee hirvittävän ristiriitaiseksi muun muassa nykyistä keskustelua tasa-arvoisesta avioliitosta.
– Kirkossa näennäisesti hyväksytään ja
ymmärretään, mutta kun tulee konkretian
aika, evätäänkin perusoikeuksia. Ihmisten
erilaiset elämäntarinat on tehtävä näkyviksi, jotta kaikki, jotka haluavat astua sisälle
kirkkoon, uskaltavat sen myös tehdä.
Ikolan mukaan kristittyjen yhteisöön
tulisi uskaltaa kutsua aiempaa rohkeammin esimerkiksi ihmiset, jotka jäävät perinteisen sukupuolijaottelun ulkopuolelle.
Riitta Hirvonen

Jatka lauseita
yy Herätysliikkeitä tarvitaan erityisesti siinä, että osaisimme nähdä kirkon kotinamme – paikkana,
jonne uskaltaa mennä myös väsyneenä ja ärtyneenä. Herätysliikkeissämme elävä yhteisöllisyys
on se salaisuus, jota kirkossamme
kaivataan.
yy Sinulle nuori tyttö ja poika haluan sanoa Herättäjä-yhdistyksen nuorisotyön sanat: ”Sinä riität, sinä kelpaat, sinä et ole yksin.”
Se, että uskallamme olla niitä ihmisiä, joiksi Luoja on meidät luonut, tuo maailmaamme ihanasti värejä.
yy Kaikkien ihmisten pitäisi opetella viljelemään Jumalan valtakunnan siemeniä. Kylvää ja ruokkia sitä hyvää, jota maailmasta rutkasti löytyy, jos pysähtyy katsomaan.
yy Juuri nyt taistelumieli on rauhoittunut ja metsässä olo kutsuu. Puiden hiljainen humina ja tyyni järvenselkä tekevät kehossani ihmeitä ja antavat mielelle tilaa
kuulostella ajatuksenjuoksuaan.
Tällainen pysähtyminen on niin
tarpeellista.
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Veikko Kähkönen

Riitta Hirvonen

IHMISIÄ | Aija Puurtinen

ʝʝAija Puurtinen oli Herättäjäjuhlilla lavalla perheyhtyeensä Honey B.
Familyn kanssa.

Harvinainen keikka

M

uusikko Aija Puurtinen on keikkaillut ammatikseen kolmisenkymmentä vuotta. Tänä kesänä hänen
eteensä tuli harvinaislaatuinen tilaisuus. Konsertti reilu viikko sitten Herättäjäjuhlilla Nilsiässä oli hänelle ensimmäinen esiintyminen kirkollisilla kesäjuhlilla.
Muutama päivä ennen Blues & Gospel Rhythm Revue -iltaa
Nilsiän liikuntatalossa odotukset tapahtuman tunnelman suhteen olivat Puurtisella korkealla – ja lisäksi toivoa täynnä.
Juuri toivo ja sen rinnalla kaipaus olivat juhlien blues- ja gospelkonsertin teemoja.
Toivon ja kaipauksen tunteet ovat tosielämän isoja asioita ja
Puurtisen mukaan molemmat aiheet ovat läsnä lähes kaikessa
musiikissa ja musiikkityyleissä.
– Kaipaus ja toive ovat käsitteinä hyvin lähellä toisiaan: toivo ja kaipaus paremmasta on saanut esimerkiksi ihmiset jo vuosisatojen ajan muuttamaan uusille asuinsijoille etsimään parempaa elämänlaatua, Puurtinen pohtii musiikkitilaisuuden teemoja
ja samalla ajankohtaista asiaa maailmalla.
Jotta musiikki puhuisi toivosta ja kaipauksesta, se ei Puurtisen mukaan välttämättä edellytä tuekseen aiheisiin liittyvää sanoitusta.
– Myös instrumentaalimusiikki voi koskettaa kuulijaa, jos se
on väriltään ja tunnelmaltaan tai melodian ja harmonian väkevyydessä juuri tilanteeseen sopivaa. Tämänkaltainen kokeminen
vaatii toki sitä, että kuulija hakeutuu, antautuu ja altistaa itsensä
musiikin vietäväksi.
Muusikolle itselleen toivoa elämässä tuovat esimerkiksi nuoret ihmiset.
– Toimin artistiurani ohella Taideyliopistossa laulupedagogina. On fantastista kohdata päivittäin nuoria, joilla on vahva usko ja toivo tulevaisuuteen. Siihen he ovat valmiita myös panostamaan.

Riitta Hirvonen

MUUT MEDIAT
✢✢ Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlan
kunniaksi maallemme tahdottiin nimetä
kansallisruoka. Yleisöäänestyksessä siksi
valikoitui ylivoimaisesti ruisleipä. Täällä
ankaran luonnon keskellä ruisleipä on saatellut
ihmisiä elämän tiellä vuosisatoja ja tekee niin
edelleen. Me syömme ruista enemmän kuin
yksikään toinen kansa. Suomalaisilla on ruista
ranteessa. Sananparren mukaa rukiista ei
leipä somene eikä palttinasta paita parane.
Ja joka kauraleipää kiittää, se ei ruisleipee ole
maistanakkaa.
Askel 7–8/2017

ʝʝOulun tuomiokirkkoseurakunnan nuoret Sara Luttinen ja Ella Ikonen ovat kiinnostuneita selvittämään, voisiko
Oulussa toimia päättäjien tukena nuorten parlamentti.

Vaikuttamisella
on väliä
Nuoret ehdottavat nuorten omia parlamentteja
vaikutuskanavaksi seurakunnissa.

K

irkon tulee muuttua nuorten mukana. Näin painokkaasti sanoo Oulun
tuomiokirkkoseurakunnan jäsen Sara Luttinen, 17.
– Mielestäni nuorten pitää olla mukana kaikessa kirkollisessa päätöksenteossa. Nuoret ovat
seurakuntien tulevia aktiivijäseniä ja työntekijöitä, joten minusta kirkon tulisi muovautua nuorten mukana.
– Nuoria kiinnostaa kirkon
tulevaisuus jo senkin takia, et-

tä omasta aktiivisuudesta riippumatta kirkko on huomattavan
suuri ja vaikutusvaltainen osa yhteiskuntaa.
Tuomiokirkkoseurakunnan
nuoret ovat ehdottaneetkin, että
heidän kotiseurakuntaansa tulisi
saada nuorten parlamentti.
Yksittäisissä paikallisseurakunnissa eri puolilla Suomea on
toiminut jo pitkään epävirallisia
nuorten parlamentteja. Niiden
kautta nuoret ovat päässeet vaikuttamaan seurakuntien asioihin ja heitä on voitu kuulla seurakunnan hallinnossa.

Hienot mielipiteet
innostivat
Nelisenkymmentä 16–18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea
osallistui kesän alussa Tampereella pidettyyn Kirkko 2025 -tulevaisuusseminaariin.
Nuoret eri seurakunnista –
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kokousedustaja Sara Luttinen muiden mukana – pohtivat
seminaarissa muun muassa sitä,
millaista toimintaa kirkon tulisi
järjestää jäsenilleen. Miten kaikki tuntisivat olevansa tervetulleita kirkkoon ja miten kirkon tulisi
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Kirkon tulisi olla
paikka, jonne kaikkien
on mukava tulla.

sa. Konkreettisemmin asia etenee syksymmällä kesälomien jälkeen, Kuoppala sanoo.
Kaikille
hyvä kirkko
Luttinen ja Ikonen pitivät erityisen antoisana tulevaisuusseminaarin Kenelle kirkon ovet avautuvat -työpajaa.
– Työpajassa todettiin, että kirkossa tulisi hyväksyä erilaiset ihmiset riippumatta esimerkiksi heidän kulttuuristaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.
Nuo aiheethan ovat olleet mediassa jo pitkään ajankohtaisia, Luttinen toteaa.
Oululaisnuoret ovat yhtä mielJuha Kinanen

toimia osana yhteiskuntaa? Nuoret kyselivät myös, miltä kirkko
näyttää ulospäin.
Luttinen pitää tulevaisuusseminaaria antoisana kokemuksena.
– Ihmisillä oli paljon hienoja mielipiteitä, joita he olivat valmiita jakamaan. Saimme aikaiseksi oikein hyviä keskusteluja.
Luttisen mukaan seminaari oli
hyödyllinen myös hänen oman
tulevaisuutensa näkökulmasta.
– Sain paljon hyödyllistä tietoa siitä, miten me nuoret voimme vaikuttaa kirkon tulevaisuuteen esimerkiksi seurakuntatasolla. Minua kiinnostavat myös
vaikutusmahdollisuudet kirkon
ulkopuolella.

ʝʝNuorten tulevaisuusseminaariin osallistui noin 60 nuorta. Heidän kanssaan
keskusteli muun muassa Espoon piispa Tapio Luoma.
Eri-ikäisten ajatuksille
on tarvetta
Luttisen tavoin tuomiokirkkoseurakuntaa tulevaisuusseminaarissa
edustanut Ella Ikonen,16, on samoilla linjoilla.
– Seminaarissa sai paljon tietoa nuorten vaikutusmahdollisuuksista ja -väylistä. Oli mukavaa kuulla muitten nuorten mielipiteitä asioista.
Ikonen uskoo, että oman
alueen toiminnan lisäksi nuoria
kiinnostaa muun muassa kirkon
suhtautuminen yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
– Nuorten mielipiteiden kuuleminen on tärkeää, koska eri ikäryhmien ajatusmaailmojen välillä on eroja.
Nuoret olivat pohtineet vaikuttamista seurakunnissa ja ylipäätään kirkossa jo seminaarin ennakkotehtävissä.
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyöntekijä Mono Kuoppala on lämmennyt seurakuntansa nuorten haaveelle
omasta parlamentista.
– Haluan olla tukemassa heitä tässä asiassa. Vien ehdotusta
eteenpäin seurakuntahallinnos-

tä siitä, että kirkon tulisi olla
paikka, jonne kaikkien on mukava tulla.
Seminaarin osallistujat haastavatkin työntekijöitä ja seurakunnan päättäjiä aitoon erilaisuuden
kohtaamiseen.
Nuoret pitävät tärkeänä myös
sitä, että seurakuntien tapahtumat tuotaisiin sosiaalisen median puolelle.
Esimerkiksi rippikoulussa voisi olla media-isonen, joka jakaisi
tietoa someen. Sitä kautta vanhemmat voisivat seurata, mitä riparilla tapahtuu.
Seminaarissa kävi ilmi myös
se, että nuoret kantavat huolta kirkosta eronneiden suuresta määrästä ja luonnon saastumisesta.
Kirkon tulisi kantaa suurempaa
vastuuta ilmastonmuutoksesta,
nuoriso peräsi.
Kirkko 2025 -tulevaisuusseminaari pidettiin jo kahdeksatta kertaa. Sen järjestivät Kirkon
kasvatus ja perheasiain yksikkö,
NAVI-ryhmä ja Nuori kirkko ry.
Juhana Unkuri

Kymppileiriläiset ovat
tukeneet vuosien ajan
onnistuneesti kuuroja
etiopialaislapsia.

Sanna Krook

”

Lasten kysymykset
ihastuttivat

O

ululaiset kymmenvuotiaat onnistuivat tekemään kesällä vaikutuksen etiopialaisiin
nuoriin naisiin. Rokuan Kymppileirillä kesäkuun lopussa vierailleet kuurot Banchigize Bayehu ja Atsedemariam Milkias
hämmästelivät leirin jälkeen,
miten paljon suomalaistytöt ja
-pojat tietävät asioista ja ovat
kiinnostuneita kuulemaan lisää.
Lapset myös kuuntelivat keskittyneesti heidän terveisiään.
– Leiriläisillä oli paljon hyviä
kysymyksiä, kuten millä tavalla kuurosokean ihmisen kanssa
voi kommunikoida, Banchigize
Bayehu ja Atsedemariam Milkias
ihastelevat.
Kun Bayehu kertoi menettäneensä vanhemmat, olivat leiriläiset hyvin empaattisia: vieras
on kuuro ja myös orpo.
Töitä ja opiskelua
on riittänyt
Rokuan harvinaiset vieraat ovat
opiskelleet Hosainan kuurojenkoulussa, jota kymppileiriläiset ovat tukeneet monen vuoden
ajan leirimarkkinoiden tuotolla.
Etiopialaisvieraat olivat hyviä
esimerkkejä siitä, että tuki koululle on ollut tarpeellista.
Kuurojenkoulu Lounais-Etiopiassa alkoi vaatimattomissa
puitteissa vuonna 1981. Alus-

ʝʝBanchigize Bayehu (vas.) ja Atsedemariam Milkias vierailivat Rokualla
entisen opettajansa, tulkkina toimineen Suomen Lähetysseuran työntekijän
Mirja Himasen kanssa.

”

Miten kuurosokean
kanssa voi
kommunikoida?
Kymppileiriläiset
sa kuurojen ei uskottu pystyvän
oppimaan mitään, viime vuosina
yliopistojenkin ovet ovat auenneet heille. Asenteet ovat muuttuneet pikkuhiljaa.
Atsedemariam Milkias sai heti Hosainan koulusta valmistuttuaan työpaikan esikoulunopettajana entisessä opinahjossaan.
Työn ohessa hän kävi iltakoulua
ja sai pätevyyden opettajaksi.

Hän on myös jatkanut opintojaan Addis Abeban yliopistossa.
Banchigize suuntautui koulun
jälkeen ravintola-alalle. Hän kävi talouskoulun ja on saanut itselleen töitä.
Naiset toivoivat, etteivät suomalaiset lopeta Hosainan tukemista.
– Koulussa on paljon köyhiä
lapsia ja uusia oppilaita tulee aina lisää. He tarvitsevat paljon
apua esimerkiksi kirjojen ja kouluvaatteiden hankintaan.
Vierailullaan etiopialaiskuurot ihmettelivät välillä, näkyykö
heidän kotimaassaan sittenkin
enemmän iloisia ihmisiä kuin
Suomessa, vaikka siellä on paljon köyhyyttä.
Riitta Hirvonen

GALLUP | Mitä Jeesus sanoisi nykyihmisille?
Tätä kysymystä Kiimingin seurakunnan mediarippikouluryhmässä
nuoret kysyivät toisiltaan.

Kuva Aleksi Nykyri
Teksti Mediarippikoululaiset

»»

Insta ja snäppi on syöpää, tuhotkaa ne.
Teemu
Hankkikaa kunnon töitä, say
no to racism by jesus, miksi te tapatte toisia?
Eelis
Ihmiset on tasa-arvoisia. Jokainen on syntinen. Tuhoatte
maailman nopeasti.
Nina
Kohdelkaa hyvin kaikenlaisia
ihmisiä, auttakaa kaikkia ihmisiä, huolehtikaa maapallosta.
JK
Rakastakaa itseänne ja maailmaa. Älkää olko niin ankaria itsellenne ja muille. Hyväksykää
kaikki sellaisina kuin he ovat.
Janette

»»
»»
»»
»»

ʝʝTeemu, Eelis, Nina, JK ja Janette tekivät riparillaan gallupin Rauhan
Tervehdykseen.
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Lisätarinoita Luukkaan
kappelista kaivataan

Uskoa, toivoa
ja rakkautta.
Askel on Suomen suurin kristillinen aikakauslehti.
Se on kuin hyvä ystävä,
joka tuo tullessaan lämpöä ja välittämistä.

Askel-lehti
3 kk vain

19 €
(norm. 23 €)

Postita oheinen tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi.
Soita 020 754 2333
Tilaa sähköpostilla: asiakaspalvelu@kotimaa.fi
Tilaa verkosta: www.askellehti.fi/tarjous

TILAUSKORTTI

Tilaan Askel-lehden

lahjaksi

kertoo vuorostaan oman muistikuvansa Leena Maria Lehtonen.
”1970-luvulla ulkomaalaisia oli Oulussa alle kymmenen.
Vuosien varrella kansainvälistyminen on voimistunut Pohjois-Suomessakin”, Lehtonen
muistelee.
Tiia Brockmanin koko aikuiselämä liittyy vahvasti Luukkaan kappeliin. ”Luukkaan opiskelijailloissa tutustuin tulevaan
mieheeni ja sain myös monta
ystävää. Kun ensimmäinen lapsemme syntyi, kävin Luukkaalla perhekerhossa ja toisen lapsen syntymän myötä minut kysyttiin mukaan pyhäkouluohjaajaksi.”
Luukkaalla alettiin pitää pyhäkoulua lapsille kymmenisen
vuotta sitten. Pyhäkoulu on

E

itselleni.

Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 3 kk vain 19,- (norm. 23,-).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaaja/maksaja

30-vuotisjuhlaa varten. Monet niistä ovat koskettavia ja hauskoja, hän
kertoo.

tuonut messuun paljon pieniä
osallistujia.
”Lapseni ovat nykyään ihan
kotonaan Luukkaalla. Se tuntuu
ihanalta ja rennolta. Luukkaan
messuissa ei koskaan tunnu siltä, että lapset eivät saisi olla lapsia ja olisi tervetulleita mukaan
ja osallistumaan”, Brockmanin
tarinassa sanotaan.
Vielä ennättää
muistella
Lisää kuvia ja tekstejä Pyhältä Luukkaalta voi lähettää Soile Kontiolle, soile.kontio@evl.
fi tai postitse osoitteeseen Soile
Kontio, Myllytie 5, 90500 Oulu.
Muistoja voisi lähettää 31.8. asti.
Vinkit haastateltavista ovat
myös tervetulleita.
SOILE KONTIO

Merimieskirkko juhlii Oulussa

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Askel
maksaa
postimaksun.

Kyllä kiitos!

c뀤 Seurakuntamestari Soile Kontio on kerännyt muistoja kappelin

RT _21/17

Nimi __________________________________________________________________________________________
Osoite ________________________________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka ________________________________________________________________
Puhelin _______________________________________________________________________________________
Sähköposti ___________________________________________________________________________________

Saaja, jos eri kuin maksaja
Nimi __________________________________________________________________________________________
Osoite ________________________________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka ________________________________________________________________
Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.
Tarjoushinta on voimassa 31.12.2017 saakka ja koskee vain tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin
lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan
käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden
ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

ntisestä maineikkaasta
merenkulkukaupungista
tulee elokuussa merihenkinen juhlapaikka, sillä
Oulussa vietetään Suomen Merimieskirkon kesäjuhlia 12.–13.
elokuuta.
Kesäjuhlien teema on Alakko nää mua.
Tuiran kirkkoherra Niilo
Pesonen pitää hienona sitä, että juuri Ouluun on saatu Merimieskirkon juhlat. Näin kaupunkilaisilla on mahdollista
päästä tutustumaan Merimieskirkon toimintaan.
Merimieskirkko ei toimi vain
merimiesten parissa, vaan myös
tukena ihmisille, jotka ovat siirtyneet töihin ulkomaille, Pesonen muistuttaa.
– Merimieskirkko on osa luterilaisen kirkkomme toimintaa ja osoittaa osaltaan sitä, että kirkkona haluamme olla mukana ihmisten arjessa ja juhlassa kaikkialla maailmassa.

Elsi Salovaara

Tee tilaus
haluamallasi
tavalla.

Alusta saakka englannin
kielistä toimintaa
Luukkaalla on järjestetty toimintaa englanniksi lähes koko
sen olemassaolon ajan.
”Ouluun oli tullut vietnamilaisia pakolaisia, jotka asuivat
enimmäkseen Syynimaalla. Oli
luontevaa tavata Linnanmaalla”,

Sanna Krook

O

ulun yliopiston kampuksella sijaitseva Pyhän Luukkaan kappeli
täyttää ensi vuonna 30 vuotta.
Juhlavuoden kunniaksi ihmiset ovat kertoneet muistojaan
Luukkaalta, mutta lisätarinat
yliopistokappelista ovat tervetulleita.
Varhaisin tähän mennessä
välitetty muisto Pyhän Luukkaan kappelilta on 1960-luvulta – siis ajalta, jolloin kappelia
ei vielä ollut edes olemassa.
Pohjois-Suomen ylioppilaiden kristillisen yhdistyksen eli
Pykyn taloudenhoitajana toiminut Hilkka Freygang kertoo
kappelin syntysanoista omassa
muistossaan näin: ”Kerran Pykyn hallituksen kokouksessa
rupesimme pohtimaan kokoustilojen puutetta. Ois kiva, jos
meillä olisi oma kirkko. Kirkkoa varten perustettiin oma tili.
Pykyläiset keräsivät varoja esimerkiksi lapsenvahteina ja lahjoituksin. Alun perin pieni tili, mutta hieno, suuri idea, joka on toteutunut. Älä aliarvioi
pienten alkujen päivää”, Freygang sanoo.

c뀤 Oulun merimieskirkko sijaitsee
Oritkarin satamassa.

Kesäjuhlat näkyvät yleisölle etenkin pääjuhlan sekä konserttien muodossa. Tuiran kirkossa on avoinna lisäksi meriaiheinen näyttely. Tarkempi juhlaohjelma on luettavissa tämän
lehden sivulta 20.
Kesäjuhlien konsertissa esiintyy Aki Saarela. Iltasoitosta vas-

taa jousikvartetti, jossa soittavat
Henri Pigg, Anna Manninen,
Maria Vesterinen, Marja Mattila ja Raakel Pöyhtäri.
Lauantain pääjuhlan juhlapuheen pitää europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari. Omat
tervehdyksensä tuovat lisäksi Oulun hiippakunnan piispa
Samuel Salmi, Konttivuokraus
Oy:n toimitusjohtaja Ralf Mattson sekä kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Juha Hänninen.
Sunnuntaina merimiespastorit saarnaavat Oulun seurakuntien pääkirkoissa Haukiputaalla,
Karjasillalla, Kiimingissä, Oulujoella sekä Oulun tuomiokirkossa. Juhlamessu pidetään Tuiran
kirkossa. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.
Merimieskirkon juhla on
osa ”Ouhoi! Merta näkyvissä –
merelliset tapahtumat Oulussa
1.5.–30.9.2017” kokonaisuutta.
ANNA-MARI KILPIJÄRVI
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Tunnetko Suomen tuotteliaimman
kirkkoarkkitehdin töitä?

Tervetuloa kotiruokalounaalle:
Caritas-Koti, Kapellimestarinkatu 2
Caritas Matriiti, Valtatie 37
Caritas Kempele, Suolatie 4 A

Satu Lapinlampi

N

oin 260 kirkkoa eri
puolilla Suomea on
avoinna tiekirkkoina
vähintään koulujen alkuun asti. Osa on avoinna vielä senkin jälkeen, 20.8. saakka.
Tiekirkkoreitin voi suunnitella myös jonkin teeman ympärille. Kohteiksi voi valita esimerkiksi Josef Stenbäckin suunnittelemat kirkot.
Stenbäck tunnetaan tuotteliaimpana suomalaisena kirkkoarkkitehtina. Hänen suunnittelemiaan kirkkoja on 35. Tiekirkkoina niistä toimivat muun
muassa Kemin kirkko, Mikkelin tuomiokirkko sekä Kotkan
kirkko.
Rauhan Tervehdyksen ilmestymisalueella tai lähialueella hänen suunnittelemiaan ovat Pulkkilan 1909 valmistunut puukirkko, Pattijoen rakennettu
betonikirkko (1912) ja Raahen
punagraniittinen Pyhän Kolminaisuuden kirkko (1912).
Näistä ainoastaan Raahen
kirkko on tänä kesänä tiekirkko,
ja avoinna maanantaista sunnuntaihin kello 10–18 vielä 13.8.
saakka.
Pulkkilan tai Pattijoen kirkoista kiinnostuneen pitää ajoittaa käyntinsä siten, että kirkko
on avoinna esimerkiksi jumalan-

Lounas alk. 6,90 €

Eläkeläiset 6,90 €,
muut normaalihintaan 8,50 €
Lounaslistat ja yhteystiedot:
www.caritaslaiset.fi
Tiedustelut: 045 636 5372

HOITOA ALKOHOLISMIIN
Avominne päihdeklinikka Oulu

c Pulkkilan kirkon julkisivua peittää koristeellinen laudoitus.
palvelusta tai konserttia varten.
Josef Daniel Stenbäck (1854
– 1929) suunnitteli kansallisromanttisia ja uusgoottilaisia kirkkoja. Osassa kirkoista on myös jugendarkkitehtuurin vaikutteita.
Mieluisin rakennusmateriaali oli graniitti, mutta Stenbäck
on suunnitellut myös puu- ja tiilikirkkoja.
Tyypillistä hänen suunnittelemilleen kirkoille on leveä ja
lyhyt kirkkosali, näkyvä saarnastuoli, epäsymmetrinen pohjakaava ja kansallisromanttiset
holvikaaret.
Stenbäckin tyyli oli 1910-lu-

vulla vallitseva kirkkoarkkitehtuurin tyylisuunta Suomessa.
Stenbäck oli aikanaan edelläkävijä kirkkoarkkitehtuurin
kehittämisessä. Hän kokeili rakennusmateriaalina betonia aikanaan moderneissa Pattijoen
ja Joutsenon kirkoissa. Molemmat valmistuivat vuonna 1912,
jolloin betonivalu oli Suomessa
aivan uusi rakennusmenetelmä.
Stenbäck on suunnitellut
myös muita rakennuksia, esimerkiksi Kuopion kaupungintalon, Juseliuksen mausoleumin
Poriin sekä kerrostaloja Helsingin Eiraan ja Ullanlinnaan.

Minnesota-mallista avohoitoa
päihde- ja peliriippuvuuteen.
Avohoito sopii hyvin myös
työelämässä oleville.
Kirjamme Viimeinen pisara
myös äänikirjana. Tilaa:

www.avominne.fi

Hyvä ilmoittaja!
Hyödynnä nyt kesähintamme ilmoituksissa.
Kesäalennuksemme on – 50 %
vielä elokuussa.
Tartu tilaisuuteen ja varaa ilmoitustilasi heti.
Alennus koskee uusia varauksia.

Yhteinen keittiö laajenee koko maahan
väestöryhmät saavat mahdollisuuden yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen. Pääpaino
on yhteisöllisessä kohtaamisessa.
Tarkoituksena on ruoan
suunnitteleminen ja valmistaminen yhdessä sekä yhteinen
ateriointi. Tavoitteena on myös
lisätä terveitä elintapoja, arjessa
selviytymistä sekä vähentää ruokahävikkiä.
Mukana on paikallisia seu-

rakuntia, kaupunkeja ja kuntia,
sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia ja yhdistyksiä. Valtakunnallisina toimijoina ovat muun muassa Marttaliitto, Ehyt ry, Maa- ja
kotitalousnaiset sekä Helsingin
Diakonissalaitos.
Hanke on käynnistynyt jo
Tampereella, Seinäjoella, Lahdessa, Porvoossa ja Vihdissä.
Toiminta laajenee koko maahan
vuosien 2017−2018 aikana.

Oulugospel taas marraskuussa

Pirjo Teva
myyntipäällikkö
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

www.kotimaa.fi

HAUTAUSPALVELUJA

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa
hautausalan palvelua vuodesta 1913
Isokatu 11, OULU Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354 Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354
Asiakaspysäköinti sisäpihalla www.hautaustoimisto.info

le nousee myös laulaja-lauluntekijä Ida Elina.
Lippujen ennakkomyynti alkaa syyskuussa.

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Asemakatu 4

Puh: 08 311 2203 (24 h)

oA
l a- A

h

GFM sekä Gospostolit ja SAVE.
Oulugospel huipentuu sunnuntaina Jarkko Martikaisen
keikkaan. Päätöspäivänä laval-

Ju

Suomen vanhimpiin lukeutuva
gospeltapahtuma Oulugospel
järjestetään 3.–5. marraskuuta.
Oulun ev.lut. seurakuntien
perinteisen tapahtuman esiintyjinä ovat tänä vuonna muun
muassa Jarkko Martikainen,
Ida Elina ja Mikaveli.
Monipuolista musiikkia tarjoava tapahtuma alkaa perjantaina messulla ja jatkuu rap-artisti Mikavelin keikalla.
Oulugospelissa kuullaan
myös kokoonpanoa nimeltä
Park 7. Se on kristillinen pop
punk -bändi. Lauantain musiikkitarjonnasta vastaavat lisäksi suomalainen pop-yhtye

Ota yhteyttä!

54

J

okaiseen tulevaan maakuntaan perustetaan vähintään kaksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa, Yhteistä
keittiötä.
Kyseessä on on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja
Kirkkohallituksen koordinoima
kaksivuotinen hanke.
Tavoitteena on, että erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden osalta heikommassa asemassa olevat

Anna lukijoiden löytää sinut – kesälläkin!

ho 187

9
4- 1

www.ala-aho.fi
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Tilaa itselle tai lahjaksi

Kotimaa-lehti.
Sisältöä elämään.

Kotimaa-lehden lukijana pääset näköalapaikalle muuttuvassa kirkossa ja
yhteiskunnassa. Saat merkityksellistä tietoa ja näkökulmia elämääsi kristittynä.

c Kolehtikäytäntö voi tulevaisuudessa muuttua, kun yhä harvemmalla on
Neljä piispaa arvioi
kriittisesti arkkipiispan
avioliittopuhetta.
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SiVUT 4–5

|

h i n ta: 3,70 €

|

11 2. v u os i k e rta

SiVU 13

|

Kolehtiraha kulkee
monen kassakaapin kautta

0 04 3 59 5 –1 7– 08
olli seppälä

1 6. h E L m i kU U TA 20 1 7

mukanaan käteistä rahaa.

lähetyshiippakunnasta
irtaantunut pappi kertoo
tarinansa.

20
€
/3 kk
SEURAT
ETELÄSSÄ

Lomalla kaiken ei tarvitse olla
kevyttä. Vanhoillislestadiolaiset
kokoontuvat seuroihin myös
Kanariansaarilla. Sivut 18–19

Tee tilaus haluamallasi tavalla:
Postita oheinen tilauskortti,
postimaksu on maksettu puolestasi.
Tilaa soittamalla 020 754 2333
Tilaa sähköpostilla asiakaspalvelu@kotimaa.fi



TILAUSKORTTI

√ Kyllä kiitos!

Tilaan

Itselleni

Lahjaksi
Kotimaa
maksaa
postimaksun

Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena
3 kuukautta 20 € (normaalihinta 33 €)

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.
TIL A AJA /MAKSAJA

RT 21/17

Nimi ________________________________________________________________________________________________
Osoite ______________________________________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka ____________________________________________________________________
Puhelin _____________________________________________________________________________________________
Sähköposti _________________________________________________________________________________________
SA AJA (jos eri kuin maksaja)

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Nimi ________________________________________________________________________________________________
Osoite ______________________________________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka ____________________________________________________________________
Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.
Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Hintatarjous on voimassa toistaiseksi ja koskee vain tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin
lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin
henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

T

uiran seurakunnassa paljastunut kolehti- ja käteisvarojen kavallus on saanut
seurakunnan tarkentamaan rahan käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyviä käytäntöjään.
– Ja jos tarve vaatii, tarkennetaan lisää, vakuuttaa kirkkoherra Niilo Pesonen.
Tuirassa on esimerkiksi rajattu entisestään joukkoa, joka
pääsee käsiksi kassakaapin sisältöön.
Lisäksi jatkossa tehdään pistokoemaisia vertailuja siitä, täsmäävätkö seurakunnasta lähteneiden kolehtirahojen ja kohteeseen tilitettyjen kolehtien summat keskenään.
Kolmen kassakaapin
kautta kohteeseen
Kolehtirahat kulkevat monipolvisen reitin kirkosta kohteeseen.
Jumalanpalveluksen ajan kolehtilahjoitukset odottavat kolehtihaaveissa alttarin lähellä
olevissa telineissä, mistä suntio
vie ne sakastiin lukittuun tilaan.
Heti jumalanpalveluksen
päätyttyä kaksi ihmistä laskee
kolehdin. Rahamäärästä kirjoitetaan seurakunnan kirjanpitoon kuitti, jonka laskijat todistavat allekirjoituksillaan.
Rahat suljetaan sinetöityyn
kuoreen seurakunnan kassakaappiin.
Sieltä kuori matkaa sisäisessä postissa seurakuntayhtymän
kassakaappiin.
Kuori pääsee vielä turvakuljetusfirman kyydillä Kirkon palvelukeskuksen kassakaappiin
ennen kuin Kipa hoitaa tilittämisen ennalta määrättyyn kolehtikohteeseen.
Oikeus myötätuntoon
ja anteeksiantoon
Kirkkoherra pitää varkaustapausta todella ikävänä ja onnettomana asiana työyhteisölle ja seurakuntalaisille mutta myös varkaudesta epäillylle.
Seurakunnan maine ja ihmisten luottamuksentunne sai-

”

Tekojensa
seurauksien
kantamiselta ei
voi välttyä, mutta
myötätuntoon ja
anteeksiantoon on
silti oikeutettu.
Niilo Pesonen

vat kolhun, mutta Pesonen tuntee myötätuntoa työntekijää ja
tämän läheisiä kohtaan.
– Tekojensa seurauksien kantamiselta ei voi välttyä, mutta
myötätuntoon, anteeksiantoon
ja välittämiseen on silti oikeutettu.
Pesonen toivoo, että tapahtuma ei heikentäisi ihmisten halua antaa lahjoituksensa kolehtiin, sillä kolehdista saatu tuotto
on monelle kohteelle elintärkeä.
– Mielestäni ihmiset voivat
yhä turvallisella mielellä lahjoittaa kolehtiin. Tällaiset tapaukset ovat harvinaisia yksittäistapauksia.
Pesonen sanoo, että kirkossa on mietitty mahdollisuutta
maksaa kolehti pankkikortilla kirkossa olevalla maksupäätteellä tai esimerkiksi tekstiviestillä, samaan tapaan kuin järjestöille tehtävät lahjoitukset voi jo
hoitaa.
– Arvioin, että kolehdin maksaminen sillä tavalla yleistyy ennen kaikkea siitä syystä, että ihmiset eivät enää kuljeta käteistä
mukanaan.
Epäilty reilun 4000 euron katoaminen on poliisitutkinnassa. Toimistossa työskennellyt
kavalluksesta epäilty on irtisanoutunut.
MINNA KOLISTAJA
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ʝʝMukava paikkahan tämä on, sanoo Tapio Kortesluoma Oulunsalon Papinjärvestä. 1800-luvun alkuun asti järvi tunnettiin nimellä Isojärvi.

Yhteen ahveneen ei haavia tarvita
Hellepäivänä Papinjärvellä saaliiksi voi tulla enemmän ”salaattiaineksia” kuin ahvenia tai haukia

M

enepä nyt takaisin hoitamaan virkaasi, kalamies sanoo poistettuaan
virvelin kuvaan takertuneita leviä.
Ranneliike, siiman
suhahdus ja viehe on taas vedessä.
– Punainen se on se väri, johon kala täällä ottaa, sanoo Tapio Kortesluoma.
Ollaan Oulunsalon Papinjärvellä. Se on
pieni järvi aivan Oulun lentokentän kupeessa.
Korva erottaa veden liplatuksen veneen
kylkiä vasten, vaikka äänimaailma on urbaani: yleiseltä uimarannalta kantautuu
järvenselälle vedessä pulikoivien lapsien
riemukas mekastus, yllä kaartelee pieni vesitaso ja lentokentän suunnalta kuuluu kiitoradan korjaustyömaan ääniä.
Huomio kalastamisessa,
ei maisemissa
Sorsalintu lentää siivet melkein vedenpintaa hipoen. Vastarannalla joutsen ojentelee siipiään. Rannan kitukasvuisten mäntyjen juurella niittyvilla ja suopursu kukkivat täyttä päätä.
Kortesluoma ei kuitenkaan nyt silmäile maisemia.
– Kalassa ollessani keskityn kalastamiseen, hän sanoo. Hiilikuituvapa heilahtaa
ja viehe on taas vedessä.
Koukusta on välillä putsattu pois siihen
tarttunut levätukko.
– Salaatti olisi, kala puuttuu, kalamies
vitsailee.

”

Taas nokkii vaappu pohjaa.
Tapio Kortesluoma
Jos ei saalista niin
ainakin raitista ilmaa
Saalis ei ole hänelle kalastamisessa oleellisinta.
– Kun joku kysyy, sainko mitään, voin
aina vastata että kyllä: raitista ilmaa ja kokemusta välineiden käsittelystä.
Kortesluoma soutaa kaislikon ja rannan
väliin jäävään tuulensuojaisampaan kohtaan.
Lähellä rantaa on pieni maalämpäre. Se
on tekosaari, jolla kertoman mukaan on aikoinaan sijainnut Oulunsalon kirkkoherrana 1911–1950 toimineen rovasti J. N. Merenheimon pikkuruinen mökki.
Papinjärvellä on muunkinlainen liittymäkohta pappeihin.
Vuonna 1810 Oulun lääninoikeus päätti, että kalastus järvessä kuuluu seurakunnan ainoan papin palkkaetuihin.
Päätös on edelleen lainvoimainen.
Nykyihmiselle kalastusoikeudella tällaisessa järvessä ei ole rahallista arvoa, mutta
menneinä vuosisatoina elanto oli tiukassa.
Perimätieto väittää, että 1800-luvulla olisi
yksi kirkkoherra kuollut nälkään.
– Pappeja on pidetty varakkaina, mutta
ihmiset usein unohtavat, että hienot pap-

pilat olivat seurakunnan, eivät papin omaisuutta. Pappi teki töitä elantonsa eteen
myös viljelemällä virkatalonsa tiluksia.
Kalastusoikeus Papinjärvessä kuuluu
tänäkin päivänä Oulunsalon kirkkoherralle, mutta asianmukaiset luvat hankkimalla Papinjärvellä saavat kalastaa
muutkin.
Mukava järvi,
ei voi moittia
Työvuosinaan aluksi Oulunsalon kappalaisena ja viimeksi kirkkoherrana Tapio Kortesluoma ei kovin usein Papinjärvelle ehtinyt.
Nyt eläkkeessä ollessaan hän suuntaa
kalaan useimmiten muualle, esimerkiksi
Kiiminkijoelle.
– Veneen kuljettamisessa kotipihasta
tänne rantaan on oma hommansa ja onhan Papinjärvi käynyt myös pikkuisen köyhäksi kalakannaltaan.
– Mutta on tämä ihana paikka olla. Mukava järvi, ei voi moittia.
Pieni harmituksen aihe on kyllä järven
mataluus. Vettä on syvimmilläänkin vain
kolmisen metriä.
– Taas tuo vaappu nokkii pohjaa. Ei ole
Papinjärvi niin kuin vaikka Rokuan syvät
suppajärvet. Niistä kalaakin tulee aivan eri
tavalla.
Kärsivällinen kalamies voi saada Papinjärvestä ahvenia tai haukia.
Kirjolohta osuuskunta ei ole Papinjärveen istuttanut enää pariin vuoteen.
Veneeseen nostamaansa haavia Kortes-

luoma ei tällä kertaa tarvitse.
– Yksi pikku affen kävi näytillä, hän
summaa.
– En tällaisena hellepäivänä mitään odottanut saavanikaan. Jos saalis on pääasia, varmin ja halvin tapa saada kalaa on mennä Citymarkettiin, Kortesluoma nauraa.
Minna Kolistaja

Ongella maksutta,
vieheellä luvan kanssa
yy Perinteisellä mato-ongella kalastaminen kuuluu jokamiehenoikeuksiin. Se on maksutonta eikä siihen
tarvita lupia.
yy Viehekalastajan kalastuslupa Papinjärvelle vuodeksi maksaa 6 euroa
/ henkilö tai 10 euroa / perhe.
yy Katiskojen ja verkkojen käyttö on
järvellä kiellettyä.
yy Papinjärven kalastuslupia saa kirkkoherranvirastosta (Vattukuja 2,
Oulunsalo) käteismaksulla tai luvan
voi maksaa Papinjärven hoitokunnan tilille FI1057402760909416. Tulostettu maksukuitti toimii kalastuslupana.
yy 18–64-vuotiaiden pitää maksaa lisäksi valtion kalastonhoitomaksu
(lisätietoa www.eraluvat.fi).
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RADIO & VERKKO | Kirkko lähelläsi
Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

TERVEYS JA
HYVINVOINTI

YHDISTYKSET

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä
Oulussa vuodesta 1998
Kotiin tarjottavia
palveluitamme ovat
• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
• omaishoidonlomitus
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito
• jalkojenhoito

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

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS

Vastaanotto ajanvarauksella
• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja,
psykiatria
Palvelemme aamusta iltaan
kaikkina viikonpäivinä

puh. 040 823 7390

www.h-y.fi
www.herattajajuhlat.fi

Siioninvirsiseurat: to 20.7 klo 18.30 Limingan seurakuntatalon terassilla.
Tervetuloa!

SEUROJA

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14
Tervetuloa!

Kesätauko, seurat jatkuvat su 6.8.
Nettilähetykset kesäseuroista:
https://lyrs.fi/seuraradio/
www.oulunrauhansana.fi

KAI ILKKA
hammasproteesit,
pohjaukset ja
korjaukset
Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

MUUT SEURAKUNNAT

Radio Pooki 88,0 MHz,
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Sunnuntaina 23.7.
Klo 9.45 Rakkauden laki: Lastenohjaaja Outi Metsikkö Oulun
tuomiokirkkoseurakunnasta kertoo pienestä pojasta, jota kiusattiin koulussa. Hän sai apua tytöltä, joka uskalsi tehdä sen, mihin
Rakkauden kaksoiskäsky meitä
kehottaa.
Klo 10 jumalanpalvelus Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden
kirkosta.

Isokatu 4, 5. krs.

Viikko-ohjelma:
Su 23.7. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus
Ti 25.7 klo 10 –10.30 hartaus,
klo 10.30 –12 Taukopaikka-kahvila
Su 30.7. klo 10.30 rukouskokus, klo 11 jumalanpalvelus
Ti 1.8. klo 10 –10.30 hartaus, klo 10.30 –12 Taukopaikka-kahvila
pelastusarmeija.fi/oulu

Facebook: Oulun Osasto

Su 23.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Veera
ja Daniel Hug, Juan ja Katja Castillo. Seimi.
Ke 26.7. klo 19 Ystävän paikka.
Pe 28.7.–su 30.7. Telttakokoukset Kiimingin
keskustassa. Su 30.7. klo 11 Jumalanpalvelus,
Hannu Orava, Reijo Komu, Pirkko Junnila & Anne Junnila. Seimi.
Ke 2.8. klo 17 Kahvikirkko. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi
Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU

•

Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 23.7.
Klo 8.45 Rakkauden laki: Lastenohjaaja Outi Metsikkö Oulun
tuomiokirkkoseurakunnasta kertoo pienestä pojasta, jota kiusattiin koulussa. Hän sai apua tytöltä, joka uskalsi tehdä sen, mihin
Rakkauden kaksoiskäsky meitä
kehottaa.
Klo 10 messu Tuiran kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun
uusinta aamulta.
Sunnuntaina 30.7.
Klo 8.45 Kirkastussunnuntain Radiopyhäkoulun pitää Karjasillan
seurakunnan lapsi- ja perhetyön
sihteeri Mari Jääskeläinen. Hän
kertoo mitä opetuslapset kokivat lähtiessään Jeesuksen kanssa
korkealle vuorelle.
Klo 10 messu Kiimingin kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun
uusinta aamulta.

Klo 10 jumalanpalvelus Suvannon kappelista Ylivieskasta.
Sunnuntaina 30.7.
Klo 9.45 Kirkastussunnuntain Radiopyhäkoulun pitää Karjasillan
seurakunnan lapsi- ja perhetyön
sihteeri Mari Jääskeläinen. Hän
kertoo mitä opetuslapset kokivat lähtiessään Jeesuksen kanssa
korkealle vuorelle.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin
kirkosta.
Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin
Oulun tuomiokirkosta.
Radio YLE 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista
lauantaihin klo 6.15–6.25, toinen
lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista
perjantaihin klo 18.50–19,
lauantaisin klo 18.
Sunnuntaina 23.7.
Klo 10 jumalanpalvelus Oulun
tuomiokirkosta.
Sunnuntaina 30.7.
Klo 10 jumalanpalvelus Mäntyharjun kirkosta.
YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin
kello 15.05 ja uusintana maanantaisin kello 11.
Linkki juttuarkistoon, ohjelmatiedot
ja pääkirkkojen nettiradiot
www.oulunseurakunnat.ﬁ/
verkkokirkko

www.ohsrk.fi

Su 23.7. klo 18 Iltakirkko, Paula Mustonen, Pekka Tuominen, musiikki: Toni
Väyrynen. Pe 28.7. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 30.7. klo 18 Iltakirkko,
Pekka Packalén, Markus Packalén, musiikki: Tuomas Keskitalo & band.
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

MYYDÄÄN
Erkki Huhta: Maallikkosaarnaajan kirja,
saagoja meän kielelä. Hinta 20 €.
Tilaus: tekstiviesti puh. 044 2910 706.

PALVELUJA
TARJOTAAN

Inarin ja Utsjoen
yhdistymisestä esitys

O

ulun hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt
kirkkohallitukselle esityksen, että se hyväksyisi Inarin ja Utsjoen seurakuntien yhdistymisen Pohjois-Lapin seurakuntayhtymäksi.
Molempien seurakuntien
kirkkovaltuustot ovat hyväksyneet Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän perussäännön sekä
luettelot seurakuntayhtymälle
siirtyvästä omaisuudesta. Tuomiokapituli esitti lausunnossaan,
että kirkkohallitus myöntäisi Ut-

sjoen seurakunnalle noin 180 000
euron avustuksen vuodelle 2017
velkojen maksuun ja toimintaan.
Lisäksi esitettiin, että kirkkohallitus huomioisi vuoden 2018
talousarviossa Karigasniemen
kappelin rakentamiseen otetun
pankkilainan loppuosan takaisinmaksun.
Utsjoen ja Inarin seurakunnat
ovat seurakuntayhtymää koskevasta päätöksestä huolimatta molemmat halunneet yhä pitää esillä
sitä vaihtoehtoa, että Utsjoen seurakunta voisi jatkaa itsenäisenä.
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SANAN AIKA
ʍʍ
ʍʍ
ʍʍ
ʍʍ

Veeti Leinonen

Sunnuntai 23.7.2017
Psalmi: Ps. 28:1–2, 6–9
1. lukukappale: 1. Sam. 15:22–26
2. lukukappale: Jaak. 2:8–13
Evankeliumi: Mark. 10:17–27

Jaak. 2: 8–13
Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on:
”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi”, te teette oikein. Mutta jos te
erottelette ihmisiä, te teette syntiä,
ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. Sillä
se, joka muuten kaikessa noudattaa
lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin.
Hän, joka sanoi: ”Älä tee aviorikosta”, sanoi myös: ”Älä tapa.” Vaikka
siis et teekään aviorikosta, olet
lainrikkoja, jos tapat. Vapauden lain
mukaan teidät tuomitaan; pitäkää
se mielessänne, mitä puhutte tai
teettekin. Joka ei toista armahda,
saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta
riemuvoiton.

Mark. 10: 17–27
Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja
kysyi: ”Hyvä opettaja, mitä minun
pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?” Jeesus vastasi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi?
Ainoastaan Jumala on hyvä, ei

J

Ahneus vai taivas?

eesus kulki kävellen ihmisten keskellä. Hän kohtasi kulkiessaan monenlaisia ihmisiä. Erään kerran hänen luokseen tuli juoksujalkaa mies,
joka kysyi, miten sinne taivaaseen
päästään.
Kysyjä sai vastaukseksi kehotuksen
luopua runsaasta omaisuudestaan, neuvon jakaa se köyhille ja seurata Jeesusta.
Mies lähti alakuloisena pois, koska omaisuus oli hänelle tärkeää – tärkeämpää
kuin Jeesuksen seuraaminen. Halu omistaa hallitsi häntä.
Minkälaiset asiat sitten hallitsevat meitä? Raha? Puhelin? Musiikki? Meikki?
Meidän kannattaa miettiä tarkasti,
minkälaisilla asioilla ympäröimme itsemme ja millä täytämme elämämme. Juuri
niistä asioista voi joskus tulla meille liiankin tärkeitä. Raamatussa Jeesus sanoo:
missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.
Me elämme keskellä tätä maailmaa, ja
tehtävänämme on rakastaa ja palvella toisiamme. Samalla katseemme kohoaa kohti taivasta.

Mutta mihin me sitten sitä Jeesusta oikeastaan tarvitsemme?
Mediarippikoulun nuoret kertovat Jeesuksen merkityksestä kristityille näin:
”Tarvitsemme Jeesusta, jotta saadaan armoa, päästään Taivaaseen. Se kuoli ja otti tyyppien synnit. Se auttaa ja tuo turvaa,
jos sitä tarvitsee. Se on meille armollinen,
vaikka oltais tehty jotain väärin. Tarvitsemme Jeesusta auttamaan kaikkia ihmisiä ja Hän kantoi ja kantaa syntimme, jotta
saisimme iankaikkisen elämän. Hän antaa meille armoa.”
Rukoilemme näin:
Jeesus, muistuta meitä antamaan aikaa hyville ja oikeille asioille. Auta luopumaan turhista ja vääristä asioista. Anna
ymmärrystä pitää suunta kirkkaana. Auta
meitä kulkemaan elämän halki toisiamme
rakastaen ja vaeltamaan kohti iankaikkisuutta.
Kiimingin seurakunnan
mediarippikoululaiset
pastori Seija Helomaan johdolla

Seuroja vaaramaisemassa

L

estadiolainen Uusheräys viettää kesäseuroja Rovaniemellä 28.–30. heinäkuuta. Valo voittaa -tapahtuman
ohjelmassa on runsaasti seuroja, esimerkiksi perjantai-iltana kello 21 yöttömän
yön seurat Ounasvaaralla.
Paljon muutakin hengellistä ohjelmaa päivillä on, kuten sunnuntaina Rovaniemen kirkossa piispanmessu, jonka
toimittaa Samuel Salmi. Messussa siunataan työhönsä myös vankilaevankelista.
Uusheräys on yli 100-vuotias herätysliike luterilaisessa kirkossa. Liikkeellä on
aktiivista toimintaa ympäri Suomea. Se
syntyi aikoinaan lestadiolaisuuden hajaannuksen seurauksena.
Uusheräyksen verkkosivuilla tode-

”

Liike on syntynyt yli
sata vuotta sitten
uudistusliikkeeksi
lestadiolaisuuteen.
taan, että liike on syntynyt yli sata vuotta sitten uudistusliikkeeksi lestadiolaisuuteen. Kuten vanhoillislestadiolaisuudessa myös Uusheräyksessä synnit julistetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja
veressä. Liikkeessä uskotaan siihen, että Jumala armahtaa syntinsä tunnusta-

vaa yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden.
Uusheränneet haluavat tunnustaa Jumalan lapsiksi, sisariksi ja veljiksi, kaikki Jeesukseen ja hänen sovitukseensa uskovat, kuuluivatpa he mihin hengelliseen
ryhmään tai kirkkokuntaan tahansa.
Herätysliikkeessä halutaan edistää
ulkomailla tehtävää lähetystyötä. Yhdistys on Suomen Lähetysseuran yhteistyöjärjestö, jonka kautta se tekee lähetystyötä.
Oulussa on Uusheräyksen toimintaa
– esimerkiksi seuroja ja nuorten aikuisten iltoja – ympäri vuoden. Ne keskittyvät Koulukadun rukoushuoneelle.
Riitta Hirvonen

Rakkauden laki
Kristus tuli täyttämään Jumalan
tahdon ja käskyt, ei kumoamaan
niitä. Siksi myös kristityn on noudatettava rakkauden lakia.

kukaan muu. Käskyt sinä tiedät: älä
tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta,
älä todista valheellisesti, älä riistä
toiselta, kunnioita isääsi ja äitiäsi.”
”Opettaja, kaikkea tätä olen
noudattanut nuoresta pitäen”, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen,
rakasti häntä ja sanoi: ”Yksi sinulta
puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä
sinulla on, ja anna rahat köyhille,
niin sinulla on aarre taivaassa.
Tule sitten ja seuraa minua.” Mies
synkistyi näistä sanoista. Hän lähti
surullisena pois, sillä hänellä oli
paljon omaisuutta.
Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: ”Kuinka vaikea
onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan!”
Opetuslapset hämmästelivät hänen
sanojaan, mutta Jeesus jatkoi:
”Lapseni, Jumalan valtakuntaan on
todella vaikea päästä. Helpompi
on kamelin mennä neulansilmästä
kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” Opetuslapset olivat yhä
enemmän ihmeissään ja kyselivät
toisiltaan: ”Kuka sitten voi pelastua?” Jeesus katsoi heihin ja sanoi:
”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki
mahdollista.”
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Suorapuheinen
pastori etsii
totuutta
Vanhoillislestadiolaisen pastorin Jaakko Töllin tie nousi pystyyn:
enää ei kuulu kutsua kirkkoon eikä rauhanyhdistykselle.
Työsuhde Kiimingin seurakunnassa päättyi.

J

aakko Tölli, 30, tietää,
että hänen pappeutensa evankelisluterilaisen
kirkon virkasuhteissa on
vaakalaudalla. Rauhanyhdistykselle puhumaan
hän ei myöskään enää kelpaa.
Silti hän sanoo kiertelemättä:
naispappi ei ole Kristuksen kirkon pappi, eikä kristityn lähtökohtaisesti kannata osallistua sellaiseen messuun, jonka naispappi toimittaa.
Tämän väitteen esittäminen
sai keväällä aikaan kohun, joka
johti lopulta siihen, että Tölli etsii nyt töitä muualta kuin evankelisluterilaisesta kirkosta.
Totuuden etsintä
tärkeintä
Tölli ei ensisilmäyksellä vaikuta
anarkistilta. Hän puhuu rauhallisesti, miettii sanojaan ja haluaa
korostaa analyyttistä ja pohdiskelevaa asennettaan. Kristuksen
seuraaminen on hänelle jatkuvaa
totuuden etsimistä.
Mistä sitten on muodostunut
kuva änkyräpapista, joka paukuttaa mielipiteitä, joista on maltillisuus kaukana?
Sosiaalisessa mediassa alkoi
keväällä kiertää linkki puheenvuoroon, jonka Tölli oli pitänyt
Jämsän kansanopistolla vanhoillislestadiolaisten teologian opiskelijoiden keskusteluillassa.
Reaktio
tuli nopeasti
Tekstissä puhuu konservatiivinen
ja suoraviivainen pastori, joka on
sitä mieltä, ettei naispapin toimittama ehtoollinen ole välttämättä
lainkaan ehtoollinen, koska naispappi ei ole oikea pappi.
Töllin senhetkisellä työpaikalla Kiimingin seurakunnassa kirjoitukseen reagoitiin nopeasti, ja
Tölli otettiin puhutteluun.

Papit toimivat
kuin poliitikot
Jaakko Tölli ei halua puhua pahaa entisestä työpaikastaan, Kiimingin seurakunnasta. Hän toteaa vain irtisanoutuneensa, koska koki sen ainoaksi järkeväksi
vaihtoehdoksi. Olisi turhaa taistella vastaan, jos ei aio korjailla
lausuntojaan.
– Tiedän miten perinteisellä
virkakannalla olevia viranhaltijoita kohdellaan eikä ole mielekästä kuluttaa voimia sellaiseen.

”

Kristuksen
seuraaminen
on minulle
irtipäästämistä
ja uudelleen
sitoutumista.
Jaakko Tölli

Miten perinteisestä virkakannasta puhuminen ja naispappeuden äänekäs torjuminen sitten sopivat vanhoillislestadiolaisen papin kielenkäyttöön?
Tölli on sitä mieltä, että hänen
herätysliikkeensä papit toimivat
kirkossa kuin poliitikot: tehtävän
menestyksekäs hoitaminen vaatii diplomaattisia taitoja eikä totuudellisuus ole silloin tärkein hyve. Kun käytännön asiat rullaavat,
ei ole tarvetta herättää kiusallisia
kysymyksiä ja hämmennystä.
Messu on vain
työtehtävä
Sama piittaamattomuus totuudesta vaivaa Töllin mukaan myös
kirkkoa.

Koska messua ei katsota papin oman uskon harjoittamiseksi vaan ensisijaisesti työtehtäväksi, pappi voi olla työnsä sisällöstä
mitä mieltä tahansa.
Toisin sanoen papin mielipiteillä tai teologialla ei ole mitään
väliä, kunhan työ hoidetaan. Tällä Tölli viittaa siihen, että naispappeuteen kriittisesti suhtautuminen ei haittaa, jos mielipide ei
vaikuta käytännön työhön.
Tölli itse on kyllästynyt tabuihin ja epämääräisyyksiin sekä
kirkossa että rauhanyhdistyksellä.
– Teologina olen oppinut tarkastelemaan analyyttisesti herätysliikettäni ja sen opetusta. Havaitsin, että liikkeeni suojeluksessa elää opillisia harhoja, jotka
mahdollistavat vallan väärinkäytön ja hengellisen mielivallan.
Mielipidettä pitää
pystyä vaihtamaan
Omassa teologiassaan Tölli haluaa keskittyä siihen, että se olisi mahdollisimman johdonmukaista:
– Koska Jumala on johdonmukainen.
Tämä tarkoittaa Töllille sitä,
että hän haluaa etsiä totuutta seurauksista välittämättä. Toisaalta hän pyrkii avoimeen keskusteluun eikä halua olla jäärä, jonka
mielipiteet ovat kiveen hakattuja.
– Kristuksen seuraaminen on
minulle irtipäästämistä ja uudelleen sitoutumista. Evankeliumin
voimalla haluan päästää irti siitä, mikä ei kestä totuutta. Samalla haluan sitoutua siihen, mikä on
hyvää, vaikka se olisikin heikkoa.
Seurapuhujaksi ei
kutsua kohun jälkeen
Totuuden etsiminen on johtanut
pastorin paitsi välirikkoon kirkon
kanssa myös vakaviin ongelmiin
herätysliikkeessä.

ʝʝJaakko Tölli on muuttanut pohjoisesta
Itä-Suomeen. Kohun jälkeisen elämän
olisi tarkoitus alkaa siellä.

– Minut on vapautettu rauhanyhdistyksen puhujan tehtävästä,
hän kertoo.
Se tarkoittaa, että Tölli ei enää
saa pitää puheita paikallisten rauhanyhdistysten seuroissa tai vanhoillislestadiolaisten vuosittaisilla
kesäjuhlilla suviseuroissa.
Syitä tehtävästä vapauttamiselle on annettu useita, joista keskeisin liittyy ehtoolliskäsitykseen.
Tölli opettaa niin kuin luterilaisessa kirkossa yleisesti ottaen opetetaan: ehtoollisella ihminen saa
synnit anteeksi.
Tämä taas ei vastaa vanhoillislestadiolaisuudessa vallitsevaa
ajatusta, jonka mukaan ehtoollinen toimii uskon vahvistuksena,
mutta syntejä siellä ei saa anteeksi.

– Kristus itse sanoo, että ehtoollisen viini on hänen verensä, joka vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. Luterilaiset
tunnustuskirjat seuraavat tätä
linjaa.
SRK ei ole
nuorten juttu
Välirikosta huolimatta Tölli kokee olevansa edelleen myös vanhoillislestadiolainen ja korostaa,
että se on eri asia kuin rauhanyhdistysläisyys. Ero organisaation
johdon ja liikkeen jäsenten välillä kasvaa hänen käsityksensä mukaan koko ajan.
– Rauhanyhdistykset ja SRK
ovat yhä enenevissä määrin yli
40-vuotiaiden juttu, Tölli pohtii.
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Hänen mukaansa ilmiö saattaa selittyä sillä, että yli 40-vuotiaiden vanhoillislestadiolaisten sukupolvien hengellinen murrosikä
on jäänyt elämättä.
Hengellisen väkivallan uhan
alla he eivät ole kasvaneet aikuisuuteen Kristuksen seuraajina,
vaan etsintä tai kapina on tukahdutettu. Kriittiset mielipiteet käsitellään hiljaa ja piilossa, vaikka Töllin mielestä epäily ei välttämättä kerro uskon puutteesta.
– Se voi olla osoitus myös perusteita etsivästä uskosta, hän
muistuttaa.
Vaikka kirkon tulevaisuus ei
Töllin silmin näytä herätysliikkeen tulevaisuutta valoisammalta, uskoo hän kuitenkin lujas-

”

Havaitsin,
että liikkeeni
suojeluksessa elää
opillisia harhoja.
Jaakko Tölli

ti siihen, että Jumala tekee työtään. Hän vie lopulta tahtonsa
läpi, vaikka siltä ei aina näyttäisikään.
Muutoksen kannalta välttämätöntä olisi Töllin mielestä ryhtyä keskittymään teologisiin sisältöihin. Niistä kirkko on juuri nyt
liian vähän kiinnostunut, hän sanoo.
Tällä erää Töllin oma tie evankelisluterilaisen kirkon pappina
näyttää päätyneen umpikujaan.
– Jos minua tarvitaan vielä,
olen avoin sille mahdollisuudelle.
Luulen kuitenkin, että evankelisluterilaisen kirkon juna puksuttaa
eri suuntaan kuin omani.
Rebekka Naatus

Näin Tölli kirjoitti:
– Seurakunnalla jolla on naispastori, ei ole pastoria ollenkaan.
Naispappeuden hyväksyneet ovat
perustaneet evl-organisaatioon
uuden viran, jolla ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa.
– Kenian luterilaisen kirkon
johtava piispa Walter Obare
Omwanza on todennut naispappeuden olevan hengellistä homoseksuaalisuutta.
– Kun siis nainen toimittaa ”ehtoollisen” hän ei toimita Kristuksen kirkon virkaa, eikä voi siis toimittaa pyhää ehtoollista. Samoin

kuin ei lasten leikkiessä kirkkoa,
ole läsnä oikea ehtoollinen, eikä
silloin jos joku erehdyksessä kastaa pingviinin, tapahdu mitään
jumalallista toimintaa, sillä apostolista virkaa ei ole annettu lapsille, eikä pingviiniä ole tarkoitettu sakramentin vastaanottajaksi.
– Miten me vanhoillislestadiolaiset olemme joutuneet tällaiseen tilanteeseen, jossa olemme
elävältä keittyviä sammakoita.
Lähde: Hulluinhuonelainen
-blogi, ”Pappina Suomen ev.lut.
kirkossa 2010-luvulla”
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Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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.

Tilavaraukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin

p. 040 0221 180. Auttava puhelin on avoinna joka ilta klo
18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakka, muina päivinä klo 01
saakka. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).

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
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Taavi Aalto, p. 040 5747 118
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
Ajanvarauksia vastaanotetaan seuraavan
kerran 26.7. klo 9–11 p. 044 3161 557
Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806
Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori
Risto Tabell p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104
Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Naimisiin
Qstockissa
Festarihumussa on myös
mahdollista mennä nai-

Oulun seurakunnat olivat mukana Qstokissa myös edelliskesänä.

misiin käräjätuomarin tai
papin vihkimänä. Pari voi
myös uusia vihkivalansa
festarialueella. Vihkipappeina Qstockissa toimivat
Marika Huttu ja AnnaMaria Veijo.
Kirkollisen vihkimisen
edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä ev.lut.

kirkon jäseniä. Kirkollinen
vihkiminen on mahdollista
myös silloin, kun toinen vihittävistä kuuluu johonkin
muuhun kristilliseen kirkkokuntaan, ja toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt ev.lut. kirkon jäsen.
Mukaan tarvitaan esteettömyystodistus, joka
on hankittu viimeistään

seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä.
Esteettömyystodistuksella varmistetaan, että parilla on oikeus mennä naimisiin. Todistuksesta tulee
käydä ilmi kirkollisen vihkimisen edellytykset.
Oulun ev.lut. seurakunnissa avioliiton esteiden
tutkintaa tehdään arkipäivisin kello 9–16 seurakuntien keskusrekisterissä, osoitteessa Isokatu 17,
p. (08) 3161 310.
Lisäksi Haukiputaan,
Kiimingin ja Oulunsalon
seurakunnissa avioliiton
esteiden tutkinta voidaan
tehdä myös seurakunnan
kirkkoherranvirastossa. Esteettömyyslomakkeen voi
tulostaa osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/esteidentutkinta ja palauttaa
täytettynä keskusrekisteriin.

ELÄMÄN POLKU
Kastetut

Haukipudas: Onni Reino Eemeli Puranen, Malviina Hilkka Auroora Parviainen, Aleksi Antti
Jalmari Illikainen, Kasper Julius Kaan, Ohto Aukusti Matikainen, Lauri Ilmari Mikael Ojala,
Elli Maija Amalia Sarpola.
Karjasilta: Elea Sofianna Heikkala, Adele Anni Henriikka Kinnunen, Joonas Antero Ritvonen,
Antton Juho Ronkainen, Veeti
Väinö Hermanni Veteläinen, Joel Henrik Viitanen, Sofia Greta
Maria Heino, Adele Minea Härö, Daniel Aukusti Karsikas, Anni Ilona Kähkönen, Aino Maria
Matilda Lahdenperä, Inga Maija Matikainen, Frans Eliel Sippola, Tomas Erik Marcelo Tapia
Olguin, Kaarlo Juhani Turunen.
Kiiminki: Enna Alissa Haikara,
Oliver Henrik Kemppainen, Vili
Matias Salo, Niilo Erik Johannes
Lehto, Olga Anna Annikki Viitala, Sylvi Loviisa Kettunen.
Oulujoki: Niillas Oskár Mikael Jokkala, Luna Linnea Junttila, Matias Simo Nestori Käyrä,
Iina Elisabet Rantalankila, Sinna Olga Aulikki Salmela, Helga Tuuli Sylvia Harmaala, Eemeli Aulis Helin, Jasper Joonas
Jalmari Hoppa, Elja Aslak Hytönen, Hilda Eevi Josefiina Juntti, Oona Emilia Karhu, Lumi Ella Sofia Kehusmaa, Thor William Riutta, Eetu Aleksanteri
Sarpola, Filip Gabriel Tolonen,
Marianna Aino Emilia Viro, Enna Sofia Wathén, Tilda Josefiina Wathén.
Oulunsalo: Kusti Jalmari Luokkanen, Iisa Amanda Ohtamaa,
Lumi Olga Elvia Korkiakoski.
Tuira: Ella Aino Marianne Kangas, Selma Sofia Maniraho, Aa-

da Elisabeth Niiranen, Aava Sofia Paitsola, Nella Emilia Auroora Ryyppö, Sandra Sofia Karhumaa, Helmi Liisa Kristiina Keskisärkkä, Olivia Aurora Koivisto, Leevi Kasperi Kumpuniemi,
Roope Pietari Kurkinen, Meea
Eila Tuulia Pahtaharju, Eevi Vellamo Penttilä, Essi Kerttu Emilia Tolvanen, Eemeli Onni Ilmari
Tuikkanen, Karla Aino Väätäjä.

Vihityt

Tuomiokirkko: Olli Aleksanteri
Tuovinen ja Jenni Heidi Pauliina
Hautamäki, Harri Tapani Kaikkonen ja Riikka Elina Takkinen,
Vesa-Matti Murtovaara ja Janita Elisabet Hiltula.
Haukipudas: Antti Olavi Nukarinen ja Kirsi Pauliina Kauppila, Tommi Taneli Rautio ja Anu
Maritta Koivukangas, Ari-Pekka Kaan ja Riikkaliina Koskelo.
Karjasilta: Marko Olavi Halonen ja Kaisa Eveliina Lehosmaa,
Jarmo Kalevi Pirnes ja Marjo
Anneli Palin, Kai Tapio Meriläinen ja Pirjo Johanna Hanhinen,
Henri Jaakko Olavi Maarala ja
Eveliina Ida Sofia Ahola, Paulus
Jalmari Limma ja Mirka Helena
Mäkelä, Vili Waltteri Ilvesluoto
ja Jenni Sofia Sallinen.
Kiiminki: Sami Petteri Penttilä
ja Minna Maarit Nikkola.
Oulujoki: Franco Vincenzo Allevato ja Virpi Kaarina Nurro, Jouni Petteri Karppinen ja Heli Mirjami Stenbäck, Timo Jaakko Pinola ja Susanna Inkeri Haarala, Jouko Iisakki Juurikka ja Nina Katariina Lassila.
Tuira: Tommi Mikael Komulainen ja Kirsi Anna-Mari Käsnänen, Harri Tapani Halonen ja
Iida-Maria Milja Kokko, Juhani

Fre eimages

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 Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.
Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

O

ulun seurakunnat
tarjoavat Qstockin
festivaalikansalle
leposijan ja häähumua tänäkin vuonna.
Oulun seurakuntien festariteltassa juhlija saa hetken hengähdystauon. Kirkon teltassa festariväki voi
huokaista, nauttia raikasta
vettä ja ladata puhelimen.
– Festarikansa on seurakuntaa, muistuttaa Tuiran
seurakunnan pastori Helena Paalanne.
Ja luonnollisesti seurakunnan työntekijät ovat
siellä missä seurakuntakin:
Qstockin juhlahumussa
on mukana pappien lisäksi
nuorisotyöntekijöitä ja vapaaehtoisia.

Salla Autere

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Seurakunnan teltasta virtaa
sielulle, ruumiille ja kännykälle

Antero Kinnunen ja Piia Maria
Määttä, Arto Markus Hurskainen ja Heidi Hannele Säilä.

Kuolleet

Tuomiokirkko: Liisa Martta Eilola 82, Martti Johannes Koivurova 87, Aino Katri Tervo 88.
Haukipudas: Matti Juhani Ahlroth 74, Reino Kullervo Jämsä 33.
Karjasilta: Pentti Karhi 90, Eino
Ilmari Ollikainen 92, Vappu Sallima Perhomaa 94, Paavo Lennart Pietilä 90, Elsa Kaarina Rapakko 71, Vilho Niilo Ruha 82,
Rauni Marita Tolonen 94, Pekka Juha Johannes Juola 55, Lahja Keskipoikela 82, Martta Katariina Moilanen 91, Bertta Pietilä 85, Kaija Hellevi Valkonen 76.

Kiiminki: Lasse Petri Olavi Putaala 50.
Oulujoki: Kari Arvo Allan Balk
60, Raili Tellervo Kauppi 75, Anna Katariina Märsy 94, Yrjö Veikko Johannes Alatalo 75, Kari Kalevi Hepo-oja 58, Eero Antero
Savilaakso 86, Irja Annikki Siivola 87.
Oulunsalo: Marja-Liisa Hirvonen 63, Martti Henrikki Lindström 80, Hulda Annikki Saarni 93.
Tuira: Anja Mirjam Kaipiainen
86, Hilkka Marjatta Kekolahti
82, Vappu Emilia Koistinen 56,
Saara Anneli Koskela 81, Raakel Annikki Pietilä 89, Matti Johannes Sillanpää 71, Aulis Adolf
Ahola 69, Eeva-Liisa Ukonmaanaho 69.

15

RAUHAN TERVEHDYS | Nro 21 || 20.7.2017
20.7.2017

MENOT OULUN SEURAKUNNISSA | 20.7.–3.8.2017
Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Teatteri- ja
kulttuurimatka
Iisalmeen

Sanajumalapalvelus su 23.7. klo
10, Oulun tuomiokirkko. Toimittaa Salla Autere. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 30.7. klo 10 Oulun tuomiokirkko. Toimittaa Jouko Lankinen. Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.

OULUN
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkkoseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072
ma–to klo 9–12
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
tuomiokirkon
opastetut
kirkkokierrokset
maanantaisin
klo 18–19
ja torstaisin
klo 14–15

la–su 5.–6.8. Lähtö aamulla Oulusta Iisalmeen Koljonvirralle, jossa teatteriesitys
Tuntematon sotilas, Nightwishin musiikilla. Päivällinen Metsäpirtillä. Majoittuminen Wuoksi-laivalle. Laivan ”kapteeni”
Ismo Apell tarinoi hetken, jonka jälkeen koko laiva on ryhmän
käytössä. Illalla makkaranpaistoa ja vapaamuotoista seurustelua. Sunnuntaina aamiainen hotellilaivalla, mahdollisuus
osallistua jumalanpalvelukseen Iisalmen kirkossa. Opastettu tutustuminen Kustaa Adolfin kirkkoon. Lounas Ravintola
Raatihuoneella, esillä pienoismallit rajan taakse jääneistä kirkoista. Vierailu Juhani Ahon museossa, tutustutaan 1800-luvun pappilamiljööseen. Paluu Ouluun noin klo 17. Retken hinta on 200 € / hlö. Sisältää matkan, ohjelman mukaiset ruokailut, pääsymaksut, majoituksen sekä iltapalamakkarat. Ilmoittautuminen netin kautta to 13.7. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi aikataulu postitse ennen matkalle lähtöä. Matkalle lähtevät mukaan diakoniatyöntekijät Kirsi
Karppinen ja Kaisa Jaakkola. Tervetuloa!

Oulun tuomiokirkossa
The Marquette Choral Society -kuoro
maanantaina 24.7. klo 20.
Konserttivieraana esiintyy
The Marquette Choral Society -kuoro Michiganista (USA).
Konserttin on vapaa pääsy.
Käsiohjelma ovella maksaa 7 €.

Hiljaisuuden retriitti

Tanssivat urut
/ The Dancing Organ
Oulun
tuomiokirkossa
Opastetuilla kirkkokierroksilla kesäopas perehdyttää Oulun tuomiokirkon taiteeseen, historiaan, vertauskuviin ja vastaa kysymyksiin kirkosta.

Apua ja tukea
tarvitseville

Tuomiokirkon diakonian ajanvaraus ma 24. ja 31.7. klo 9–11.
Keskustan srk-talo. Ajanvaraus
taloudellisissa asioissa, p. 044
3161 419 tai käynti Isokatu 17.

tiistaina 1.8. klo 20.
Péter Marosvári ja Ildikó Pogány -urut

Urkukonsertissa kuulemme iloisia ja
hauskoja urkukappaleita, jopa nelikätisesti.
Konsertissa voimme nauttia seuraavien
säveltäjien teoksista:
M. Ravel, N. Rawsthorne, Z. Kodály, B. Dennerlein,
Rhoda Scott, J. M. Michel, A. Laprida, P. Cholley.
Konserttiin on vapaa pääsy.
Käsiohjelma ovella maksaa 7 €.

Oulun ev.lut. seurakunnat etsivät laulutaitoisia
vapaaehtoisia muistisairaiden tueksi.
Laulavaksi ystäväksi voi lähteä kuka tahansa laulutaitoinen,
joka haluaa palvella muistisairaita laulun ja musiikin avulla.

Ilmoittautumiset Markku Palosaarelle p. 044 3161 420
tai oman seurakunnan yhteyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta, Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta, Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta, Maija Sivula, p. 044 7453 853
Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Kirsi Karppinen,
p. 044 7884 127,
Oulujoen seurakunta, Anna-Maija Sälkiö, p. 040 5157 601

Sanna Krook

Arkisto / Elsi Salovaara

Tule laulavaksi ystäväksi!

Tehtävään annetaan koulutus maanantaina 4.9.
klo 18–19 Keskustan seurakuntatalossa (Isokatu 17).
Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös jo mukana olevat laulajat.

pe 1.9. klo 16.30 – su 3.9. klo 13
Hilturanta, Pudasjärven seurakunnan leirikeskus
"Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen,
ja puit minut ilon pukuun” Ps. 30:12-13
Hiljaisuuden retriitti tarjoaa sinulle mahdollisuuden sisäiseen ja ulkoiseen pysähtymiseen. Vietämme yhdessä hetkipalveluksia, nautimme Jumalan luomasta kauniista luonnosta ja hyvistä aterioista. Retriitissä majoittaudutaan yhden hengen huoneissa.
Viikonlopun hinta on 70 €, sis. täysihoidon, ohjelman ja vakuutuksen seurakuntaan kuuluville. Ei yhteiskuljetusta.
Ilmoittautumiset ke 26.7. mennessä Oulun seurakuntien
nettisivujen kautta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat
tai puhelimitse Heidi Karvonen, p. 040 5747 091.
Etusija Oulun seurakuntayhtymään kuuluvilla.
Lisätietoja ohjaajilta: pastori Jouko Lankinen, p. 044 3161 577
ja diakonissa Heidi Karvonen, p. 040 5747 091.

– Péter Marosvári ja Ildikó Pogány

Oulun hautausmaakierrokset

ma 10.7. ja 17.7. klo 18–20 Intiön hautausmalla, Kajaanintie 1. Lähtö hautausmaan pääportin hautajaishuoneiston edestä. Kierrosten teema vaihtuu viikoittain:
joukkoon mahtuu niin taiteilijoiden ja kulttuurihenkilöiden kuin tervaporvareiden ja kuvernöörienkin elämäntarinoita. Yleisesti kierrokset keskittyvät elämäntarinoihin kunkin teeman mukaisesti, mutta vaihtelevasti käydään läpi kertomuksia myös hautausmaan
muista muistomerkeistä, rakennuksista sekä oululaisista hautajaisperinteistä. Kierroksille on varattu kaksi opasta ja teemaa, mikäli lähtijöitä on yli 20. Maksuton, ei ilmoittautumista.

Tuiran seurakunta, Sirpa Vähäaho-Kuusisto, p. 040 7235 880,
Karjasillan seurakunta, Asta Leinonen, p. 040 5747 157.
Mukaan voi ilmoittautua myös osoitteessa
www.vapaaehtoistyo.fi.

Eläkeläisten leiripäivä

torstaina 17.8. klo 10–15 Kastellin kirkossa.
Leiripäivässä viikkomessu, lounas ja yhteistä ohjelmaa.
Päivä alkaa klo 10 ja päättyy klo 15. Päivä on maksuton
ja paikalle saavutaan omin kyydein. Ilmoittautuminen
maanantaisin klo 9–11 p. 044 3161 419, viimeistään 31.7.
mennessä. Etusijalla tuomiokirkkoseurakuntalaiset.
Mukana diakoniatyöntekijät Heidi Karvonen ja
Kaisa Jaakkola sekä pastori Jyrki Vaaramo. Tervetuloa!

ja
pieni käsityöpuoti
Tunnelmallinen kesäkahvila Cafe Krypta ja
pieni käsityöpuoti ovat avoinna
ma–to 10–19 ja pe 10–15
osoitteessa Isokatu 6,
Oulun tuomiokirkon kivijalassa.
Kahvilassa myytävänä joka päivä
tuoreita leivonnaisia sekä upeita käsitöitä.
Tuomiokirkko avoinna ja opas paikalla
joka päivä klo 10–20.

www.lahjoitaapua.fi/
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HAUKIPUTAAN
SEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakunta@evl.fi
Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus,
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti
Repolantie 2
Kellon srk-koti
Kylätie 8

Konfirmaatiomessu su 23.7.
klo 10 kirkossa. Toimittaa Pekka Mustakallio, avustaa Martti Heinonen, messudiakoni Elisa Manninen, kanttorina Henriikka Ylikotila. Konfirmoitavana kesärippikoulu 4.
Konfirmaatiomessu su 30.7.
klo 10 kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, avustaa Leena
Brockman, messudiakoni Pekka
Rintamäki, kanttori Laura Alasaarela. Konfirmoitavana kesärippikoulu 5.

Musiikki

”Soi kunniaksi Luojan!” Kesäillan sävelhartaudet Haukiputaan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa kesällä 2017 torstaisin
klo 20 elokuun loppuun.
to 20.7. klo 20 kirkossa, Vaskikvartetti Owla: Arja Ollila trumpetti ja flyygelitorvi, Sauli Orbinski käyrätorvi ja flyygelitorvi, Markus Lankinen pasuuna
ja Juha Pisto tuuba. Iltahartaus
Saila Karppinen.
to 27.7. klo 20 kirkossa, Tove
Åman sopraano ja Christian
Ahlskog urut. Iltahartaus Leena
Brockman.
to 3.8. klo 20 srk-keskuksessa,
Henna-Mari Sivula sopraano ja
Emilia Soranta urut. Iltahartaus
Jari Flink. Tilaisuuksiin on vapaa
pääsy, ohjelma 5 euroa.

Lapsille ja lapsiperheille

Päiväkerhoryhmissä on vielä
tilaa! Kerhot kokoontuvat kirkonkylän Wirkkulassa, Kellon
ja Martinniemen srk-kodeissa

Arkisto

”Soi kunniaksi Luojan!”
Haukiputaan kirkko on tiekirkko
ja se on avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten
18.8. saakka maanantaista perjantaihin klo 10–18,
jolloin myös kirkon opas on paikalla.

ja Jokelan vanhalla koululla. Lo- koulukustannuksiin.
ma-ajasta johtuen emme pys- Nuotioillat kesällä joka toinen
ty vastaamaan puhelimeen.
keskiviikko klo 18. 19.7.
Jätä sähköpostiviesOnkamon uimati outi.palokangas@
ranta, 2.8. KaliNuo
kesä tioi
evl.fi, niin otammenkylä, 16.8.
l
l
l
me yhteyttä vii- 1 kesk ä joka lat
Ukkolanran9.7. O iviikk toine
meistään elota. Yhteislaunkam o klo n
2.8. K on u 18.
kuun alussa. Kerlua, hartaus,
i
m
a
ro viestissäsi lap- 16.8. U limen aranta
kahvitarjoilu
kkol kylä,
, ja makkaransen ikä, toive keranra
nta.
hopaikasta ja omat
paistoa. Oman
yhteystietosi.
istuimen voi ottaa
mukaan.
Muut menot
Ry:n toimintaa: Haukipudas:
Haukiputaan kirkko on tiekirk- seurat su 23.7. klo 18 ry:llä. Kelko ja se on avoinna tutustumis- lo: yhden puheen seurat su 23.7.
ta ja hiljentymistä varten 18.8. klo 17 ry:llä.
saakka maanantaista perjan- Kellonkartanon toimintaa:
taihin klo 10–18, jolloin myös Suomen kielen ja kotouttamikirkon opas on paikalla.
sen kurssi 24.–28.7., Laululeiri
Tapulikahvila ma–pe 12.6.– 28.–30.7., Kartanon kirkko sun28.7. klo 10–18 kirkon kellota- nuntaisin klo 13.
pulissa. Haukiputaalaiset nuoret myyvät kahvia, teetä sekä
päivittäin vaihtuvia kahvileipiä. Myytävänä on myös käsitöitä. Kahvilan tuotto Botswanan Fransistownin koululuokan

Kesäillan sävelhartaudet

Haukiputaan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa
kesällä 2017 torstaisin klo 20 elokuun loppuun.
to 20.7. klo 20
kirkossa, Vaskikvartetti Owla:
Arja Ollila trumpetti ja flyygelitorvi, Sauli Orbinski käyrätorvi ja flyygelitorvi,
Markus Lankinen
pasuuna ja Juha Pisto tuuba.
Iltahartaus Saila Karppinen.
to 27.7. klo 20 kirkossa,
Tove Åman sopraano (kuvassa)
ja Christian Ahlskog urut.
Iltahartaus Leena Brockman.
to 3.8. klo 20 srk-keskuksessa,
Henna-Mari Sivula sopraano
ja Emilia Soranta urut.
Iltahartaus Jari Flink.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Arkisto / Minna Kolistaja

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 23.7. klo 10 kirkossa,
toimittaa Seija Helomaa, kanttorina Sari Wallin.
Messu su 30.7. klo 10 kirkossa,
toimittaa Pauli Niemelä, kanttorina Jarkko Metsänheimo. Tapulikahvit. Radiointi Radio Dei.

Apua ja tukea
tarvitseville

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

Diakoniatyön
ajanvaraus
taloudellisissa asioissa maanantaisin klo 9–11, p. 040 7008
151.

Musiikkitilaisuudet

Kotona la 19.8. klo 19 seurakuntakeskuksessa. Alankomaiden
kamariorkesteri ensemble, Virpi Räisänen, mezzosopraano. Liput 22 € / 19 € ennakkoon nettiosoitteesta ticketmaster.fi sekä Kiimingin yhteispalvelupisteestä. Liput ovelta 25 €.

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko ja
Muut menot
seurakuntakeskus
Rauhanyhdistys: su 23.7. klo 17
Kirkonniementie 6
seurat Kiimingin ry, Pauli NieLeirikeskus Suvela
melä, su 6.8. klo 12 päiväseurat
Pasontie 40
ja ruokailu Kiimingin ry,
Vesa Jokitalo.
Jäälin kappeli
Rivitie 9
ngin
Vanha koulu
Kiimrikko
ki irkko
Kirkonniemenk
n
o tiena ma–pe ,
tie 6
n
i
Avo . klo 10 –16
Kirkkopirtti
3.– 28.7in opas on
Kirkonniementie 6
jollo ikalla.

on pa

Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien yhteinen

LEIRI ELÄKELÄISILLE
Rokuan leirikeskuksessa 30.–31.8.

Leirin omavastuu 50 €/ hlö sisältää kuljetuksen,
majoituksen, ruoat ja leiriohjelman.
Linja-auto lähtee klo 9.30 Kiimingistä entisen
kunnanviraston kohdalta ja klo 9.45 Jäälin kappelilta.
Leirillä rentoa yhdessäoloa, luonnossa liikkumista,
saunomista ja hyvää ruokaa.
Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntalaiset etusijalla.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
p. 0400 775 164 / Erja Haho.

Seurakunta on mukana
Kiiminkipäivillä 4.–6.8.

∙ Perjantaina vietämme yhteislaulutilaisuutta
alkaen klo 16.30.
∙ Lauantaina klo 10 seurakunnan tervehdyksen
tulee pitämään lähetti Saara Kalaluka ja sen jälkeen
alkaa Kansanlaulukirkko.
∙ Sunnuntaina klo 10 on messu kirkossa,
jonka toimittaa Pauli Niemelä.
Seurakunnan teltassa on myytävänä muurinpohjalättyjä,
kahvia, teetä ja mehua. Teltalla on lauantaina tavattavissa
myös lähettimme Saara Kalaluka, joka tekee töitä eteläisen
Afrikan alueella.

WE WANT
YOU!
Hei sinä rippikoulun käynyt nuori!
Tervetuloa mukaan
Rokuan telttaleirille 1.–3.9.
Leirillä ohjelmassa mm.
paint ballia, retkeilemistä, melomista, yhdessäoloa…
ja paljon muuta mukavaa!
Ilmoittaudu nyt:
http://www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat/
2017-09-01/nuorten-telttaleiri-rokualla
Ilmoittautuminen päättyy 20.8.
Mukana Kiiminki, Karjasilta, Oulujoki,
Tuomiokirkko, Haukipudas, Oulunsalo, Tuira ja Ii
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Kirkko
lähelläsi
verkossa

Karjasillan kirkon
jumalanpalvelukset
kuultavissa
nettiradiossa:
www.oulunseurakunnat.fi/
verkkokirkko.

KARJASILLAN
SEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
to 22.6. klo 9–14
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 avustusvastaanotolle voi varata
ajan silloin, kun tarvitset
apua, neuvontaa ja
ohjeita taloudelliseen
tilanteeseesi.

Messu su 30.7. klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Liisa Karkulehto, saarnaa Ville Vakkuri,
kanttorina Heidi Heikkala.
Messu su 30.7. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, Ville Vakkuri saarnaa, kanttorina
Heidi Heikkala.
Konfirmaatiomessu su 30.7. klo
14, Karjasillan kirkko. Toimittaa
Juha Vähäkangas, avustaa Katja Ylitalo, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Kastelli 2 rippikouluryhmä.
Kolehti seurakuntien tekemän
nuorisotyön tukemiseen Nuorten keskuksen kautta.

Hengelliset tilaisuudet

Raamattupiiri ke 26.7. klo 18,
Karjasillan kirkko.
Maikkulan raamattupiiri to
27.7. klo 18, Maikkulan kappeli.

Apua ja tukea
tarvitseville

Kesäkahvit to 20.7. 13–15, Pyhän Andreaan kirkko. Kaikille
avoimet kesäkahvit. Tule vaihtamaan kesäkuulumisia kahvikupposen ääreen.
Kesäkahvit to 27.7. klo 13–15,
Kastellin kirkko. Kaikille avoimet kesäkahvit. Tule vaihtamaan kesäkuulumisia kahvikupposen ääreen.

Perhekerhot ja -tupa syksyllä 2017
Perhekerhot ja -tupa alkavat viikolla 34 eli 21.–24.8.
Perhekerho
∙ ti klo 10–11.30 Pyhän Andreaan kirkko
∙ ke klo 9.30–11 Pyhän Andreaan kirkko
∙ ke klo 9.30–11 Maikkulan kappeli
∙ ke klo 9.30–11 Kastellin kirkko
Monenpolvenkerho
∙ ke klo 9.30–11 Kaukovainio, palvelutalo, Merikotkantie 1
Perhetupa
∙ to klo 9.30–11.30 Karjasillan kirkko

Jumalanpalvelukset
Pihakirkko to 20.7. klo 13, Hiirosenkoti, Merikotkantie 5. Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Konfirmaatiomessu su 23.7.
klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa Maija Hyvönen, avustaa
Tiina Siloaho, kanttorina Heidi
Heikkala. Karjasilta 5 rippikouluryhmä.
Messu su 23.7. klo 10, Kastellin
kirkko. Toimittaa Liisa Karkulehto, avustaa Esa Nevala, kanttorina Emilia Soranta.
Konfirmaatiomessu su 23.7. klo
12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa Heikki Karppinen, avustaa Juha Kivirasi ja Esa Nevala,
kanttorina Emilia Soranta. Vaellusripariryhmä.
Konfirmaatiomessu su 23.7.
klo 14, Karjasillan kirkko. Toimittaa Maija Hyvönen, avustaa
Tiina Siloaho, kanttorina Heidi
Heikkala. Karjasilta 6 rippikouluryhmä.
Kolehti Paulinumin pappisseminaari Namibiassa Suomen
Lähetysseuran kautta.
Konfirmaatiomessu su 30.7. klo
10, Karjasillan kirkko. Toimittaa Juha Vähäkangas, avustaa
Katja Ylitalo, kanttorina Sirpa
Ilvesluoto. Kastelli 1 rippikouluryhmä.

Freeimages

EKALUOKKALAISTEN
KOULUTIELLE SIUNAAMINEN
KARJASILLAN SEURAKUNNASSA
6.8. Pyhä Andreas klo 17
7.8. Kastelli kello 18
8.8. Karjasillan kirkko klo 18
9.8. Pyhä Andreas klo 17

Tervetuloa kahvittelemaan
ja vaihtamaan kuulumisia.

20.7. Pyhän Andreaan kirkko klo 13–15 (Sulkakuja 8)
27.7. Kastellin kirkko klo 13–15 (Töllintie 38)

Tervetuloa mukavaan hetkeen yhdessä hiljentymään,
kahvittelemaan, laulamaan, leikkimään ja
jutustelemaan sekä nauttimaan mukavasta
yhdessä olemisesta ja tekemisestä.

Koulut alkavat Oulussa 10.8.

HelmiMuskarit
Kirjallisuuspiiri lukevaisille
SYKSYLLÄ 2017
keskiviikkoisin klo 18–20
Kastellin kirkon pappilankamarissa, Töllintie 38
30.8. Enni Mustonen: Emännöitsijä
Katja Kallio: Yön Kantaja
20.9. Minna Rytisalo: Lempi
Aino Kallas: Sudenmorsian
18.10. Eeva Tenhunen: Mustat kalat
Antti Tuomainen:
Synkkä niin kuin sydämeni
15.11. Tom Erik Arnkil:
Kyyroksen korva. Kuninkaan korva I
Ilari Aalto & Elina Helkala:
Matkaopas keskiajan Suomeen
13.12. Veijo Meri: Manillaköysi
Petri Tamminen: Suomen historia
Lukeminen on hyvä ja oivallinen
harrastus. Se synnyttää ajatuksia,
pohdintaa, kysymyksiä ja
keskustelukumppanin tarpeen.
Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen
toivomasi foorumi. Ole utelias, ole
häpeilemättömän utelias, kirjoissa
avautuvat uudet maailmat silmiesi
eteen. Avaa kirja ja lue, anna
itsellesi aikaa ja tule jakamaan
lukukokemuksiasi teekupin ääressä!
Siellä nähdään!
Lisätietoja:
pastori Juha Vähäkangas,
p. 040 574 7158,
juha.vahakangas@evl.fi

Kesäkahveja

Iltaperhekerho
∙ ma kerran kuussa klo 18–19.30 (ajat tarkentuvat
elokuun puolivälissä) Pyhän Andreaan kirkko

Pyhän Andreaan kirkossa (Sulkakuja 8)
Tiistaisin
klo 17.30–18.15 PerheenHelmet I
klo 18.15–19 PerheenHelmet II
Perjantaisin
klo 9.30–10 TaaperoHelmet
klo 10.15–10.45 VauvaHelmet
Kastellin kirkossa (Töllintie 38)
Maanantaisin
klo 17.30–18.15 PerheenHelmet I
klo 18.15–19 Perheenhelmet II
Torstaisin
klo 9.30–10 TaaperoHelmet
klo 10.15–10.45 VauvaHelmet
Muskarit alkavat viikolla 35
Kaikissa muskariryhmissä on aina vanhempi
tai muu aikuinen lapsen mukana
Muskarimaksu on 50 € / lukukausi, sisaralennus -50 %
Muskarit järjestää Karjasillan seurakunnan
varhaiskasvatus.
Ilmoittautuminen 10.8. alkaen osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi.
Lisätiedot:
lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen,
p. 040 5747 109, mari.jaaskelainen@evl.fi

Karjasillan seurakunnan
eläkeläisten leiri

4.–7.9. Rokuan leirikeskuksessa.
Lähde syksyn leirille virkistymään Rokuan maisemiin.
Leirin hinta 67 € sis. matkat, majoituksen ja täysihoidon.
Veteraanien osalta leiri on ilmainen.
Ilmoittautuminen 17.8. mennessä osoitteessa
www. oulunseurakunnat.fi/ilmo tai soittamalla
tiistaina 8.8. ja keskiviikkona 9.8. p. 040 5747 162 klo 9–15.
Leirillä ovat mukana Mirja ja Jaakko Granlund,
Hannu Ojalehto sekä diakoniatyöntekijät
Anu Kontio (040 5747 162) ja Seppo Meriläinen.
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OULUJOEN
SEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
17.–28.7. ma–pe klo 9–14
p. (08) 5313 500
Hintantie 89, 90650 Oulu
oulujoenseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa
ma–to klo 10–14,
Hintan sakastissa
17.–28.7. ti ja to 9–14.
Ylikiiminki
Harjutie 5
Avoinna sop. mukaan
piirikappalainen
p. 040 7300 407
Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop. mukaan
piirikappalainen
p. 040 1921 158

Messu su 23.7. klo 10, Oulujoen
kirkko. Toimittaa Matti Jurvelin,
kanttori Lauri Nurkkala.
Perhekirkko su 23.7. klo 12, Turkansaaren kirkko. Toimittaa
Päivi Jussila, kanttori Tommi
Hekkala.
Sanajumalanpalvelus su 23.7.
klo 18, Yli-Iin kirkko. Toimittaa
Anna-Maria Veijo, kanttori Lauri Nurkkala.
Konfirmaatiomessu su 23.7. klo
10, Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Olavi Isokoski, avustaa Pekka Leskinen, kanttori Leo Rahko.
Konfirmaatiomessu su 30.7.
klo 10, Oulujoen kirkko. Toimittaa Olavi Isokoski, avustavat Iida Glumoff ja Pekka Leskinen,
kanttori Lauri Nurkkala. Konfirmaatio Oulujoki 3 rippikouluryhmä.
Messu su 30.7. klo 12, Turkansaaren kirkko. Toimittaa Anna-Maria Veijo, kanttori Lauri
Nurkkala.
Maakirkko su 30.7. klo 10, YliTannilan kylätalo. Toimittaa
Matti Jurvelin, kanttori Anja
Hyyryläinen.
Messu su 30.7. klo 13, Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Matti Jurvelin, kanttori Anja Hyyryläinen.

Arkisto / Minna Kolistaja

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Eläkeläisten leiri

28.–30.8. Rokuan leirikeskuksessa.
Liikunnallinen leiri eläkeläisille. Etusija Oulujoen
seurakunnan alueella asuvilla ja ensikertalaisilla.
Leirillä ulkoilemme lähimaastossa ja vietämme aikaa yhdessä.
Leirin hinta 47 euroa. ( sis. matkat, majoitus täysihoidolla kahden hengen huoneissa, vakuutus Oulun ev.-lut.seurakuntien
jäsenille). Ilmoittautuminen puhelimitse klo 9–13 keskiviikkona 26.7. ja klo 9–13 torstaina 27.7. Ulla-Maija Ruotsalaiselle, p.
040 5747 097 tai Anna-Maija Sälkiölle, p. 040 5157 601.

Kaakaota ja kavereita

1.–2.-luokkalaisille
Reppukerho on 1.–2 -luokkalaisten oma paikka koulun jälkeisen vapaa-ajan viettoon. Kerhossa leikitään, askarrellaan, pelaillaan, ulkoillaan ja levähdetään yhdessä kavereitten ja turvallisten aikuisten kanssa. Kerho kokoontuu Myllyojan seurakuntatalolla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12–15.30.
Kerhossa saa pienen välipalan. Ensimmäinen kerhopäivä on
14.8. Kerhon lukukausimaksu on 50 € syksy ja 50 € kevät.
Kerhoon voi tutustua ilmaiseksi kaksi kertaa.
Ilmoittautuminen 13.8. mennessä osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.
Lisätietoja: Lapsityönohjaaja Maaret Sulkala, p. 044 3161 654.

ke 2.8. klo 18, Yli-Iin kirkko
to 3.8. klo 18, Ylikiimingin kirkko
ma 7.8. klo 18 Oulujoen kirkko
ti 8.8. klo 18 Oulujoen kirkko
Lasta alttarille siunaamaan voi tulla äiti, isä
tai joku muu läheinen.

Elojuhla
sunnuntaina 13.8. messun jälkeen Oulujoen pappilan piha-

maalla. Juhlan aiheena on Elämää jokivarsilla ja meren äärellä. Juhla alkaa klo 10 jumalanpalveluksella Oulujoen kirkossa. Messussa saarnaa Lontoon merimieskirkon pastori Marjaana Härkönen. Messun jälkeen on kirkkokahvit ja juhla Oulujoen pappilan pihamaalla. Ohjelmassa on elävää musiikkia
ja jokiaiheisia esitelmiä. Oulujoen seurakunnan alueella virtaavat Oulujoen lisäksi Ii- ja Kiiminkijoki Perämereen, nämä
vesistöt ovat ainutlaatuisia. Elojuhlaan kyyditys Ylikiimingin
ja Yli-Iin kirkoilta.
Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Musiikki

Kesäillan musiikkia to 27.7. klo
19, Oulujoen kirkko. Sirkka Rautakoski, laulu, Laura Rahko, piano. Vapaa pääsy.

Lähetys- ja avustustyö

Lähetyksen kesäilta pe 28.7.
klo 18, Ahti Alatalon pihamaal-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Hartaus to 20.7. klo 13.30, Teppola. Toimittaa Petri Satomaa,
kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Konfirmaatiomessu su 23.7. klo
10, Oulunsalon kirkko. Toimittaa Risto Räihä, saarna Sanna
Korhonen, avustaa Heidi Lam-

la, Kulmalantie 16, Yli-Ii. Lähet
Lähetti Saara Kalaluka tuo terveisiä
Etelä-Afrikasta. Tervetuloa!

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus taloupela ja Carita Portaankorva,
kanttori Pirjo Mäntyvaara. Juuma 2A.
Konfirmaatiomessu su 23.7.
klo 13, Oulunsalon kirkko. Toimittaa Risto Räihä, saarna Sanna Korhonen avustavat Heidi
Lampela ja Carita Portaankorva, kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Juuma 2B.

dellisissa asioissa maanantaisin
klo 9–11 p. 040 7033 690. Vastaanotto muissa asioissa sopimuksen mukaan ottamalla
yhteys oman alueesi diakoniatyöntekijään.

Hautausmaakierros
Oulujoen hautausmaalla

torstaina 27.7. klo 17.30. Kierros päättyy
Kesäillan musiikkihetkeen Oulujoen kirkossa.

EKALUOKKALAISTEN
KOULUTIELLE
SIUNAAMINEN
Kouluun lähtevien siunaaminen pidetään Oulunsalon kirkossa
maanantaina 7.8. klo 18.

OULUNSALON
SEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta
@evl.fi
Diakoniatyön ajanvaraus ja yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt
p. 044 7453 848
Maija Sivula
p. 044 7453 853
Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

EKALUOKKALAISTEN
KOULUTIELLE
SIUNAAMINEN

Kirkkohetken jälkeen on kahvi- ja mehutarjoilu kirkossa.
Tervetuloa koko perheellä!

Avoinna:
ti–la klo 12–17

"Lehdossa lintujen laulu nyt soi"
Tule viettämään kesäistä ja
kotoista lauluiltaa kotiseutumuseolle
torstaina 27.7. klo 18 alkaen.

Luvassa yhteislauluja, musiikkia ja runoja.

Tervetuloa mukaan!
Yhtesityössä Oulunsalon seurakunnan kanssa
Oulunsalon kotiseutumuseo,
Jääsköntie 5, 90460 Oulunsalo

Messu su 30.7. klo 10, Oulunsalon kirkko. Toimittaa Risto Räihä, avustaa Carita Portaankorva, kanttori Pekka Varonen, kirkkoväärti Marjatta
Tomperi.
Hartaus ke 2.8. klo 12.45, Caritas. Toimittaa Jukka Joensuu.
Hartaus ke 2.8. klo 13.30, Salonkartano. Toimittaa Jukka Joensuu, kanttori Anna-Kaisa Pitkänen.
Hartaus to 3.8. klo 13.30, Teppola. Toimittaa Jukka Joensuu,
kanttori Anna-Kaisa Pitkänen.

Muut menot

Rauhanyhdistyksen toimintaa: Kirkonkylä: Seurat su 23.7.
klo 16 Olavi Korkiakoski, Matti Lääkkö jr. Ranuan opistoseurat 27.–30.7. Seurat su 6.8. klo 16
Martti Lahtinen, Esa Kurkela.

Arkisto / Minna Kolistaja

Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien yhteinen

LEIRI ELÄKELÄISILLE
Rokuan leirikeskuksessa 30.–31.8.

Leirin omavastuu 50 €/ hlö sisältää kuljetuksen,
majoituksen, ruoat ja leiriohjelman.
Linja-auto lähtee Kiimingistä klo 9.30 ja on
Oulunsalon kirkon edessä klo 10.
Leirillä yhdessäoloa, ohjelmaa ja mahdollisuus sienien
ja marjojen poimimiseen, omat ämpärit mukaan.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot 26.7. –14.8. ajalla:
Maija Sivula, p. 044 7453 853.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

TUIRAN
SEURAKUNTA
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

oNimikkti
lähet ssa
vi
tavatt, aPyhän Luuk-

10
23.7. klo kappeli; Saara
n
a
a
k
.
Kalaluka

Messu su 23.7. klo 10, Tuiran
kirkko. Toimittaa Helena Paalanne, avustaa Tuomo Kinnunen, kanttori Heikki Jämsä.
Messu ja kesäkahvit su 23.7.
klo 10, Pyhän Luukkaan kappeli. Toimittaa Pasi Kurikka, saarnaa nimikkolähetti Saara Kalaluka, avustaa Lauri Kujala, kanttori Tommi Hekkala.
Nimikkolähetti tavattavissa
su 23.7. klo 10, Pyhän Luukkaan
kappeli. Suomen Lähetysseuran
lähetti Saara Kalaluka eteläisestä Afrikasta. Hän saarnaa messussa, jonka Pasi Kurikka toimittaa.
Iltamessu su 23.7. klo 18, Tuiran
kirkko. Toimittaa Jonna Piirainen, puhe ja avustus kesäteologi Kaisa Rahko, kanttori Katri
Sippola.
Viikkomessu ke 26.7. klo 19, Tuiran kirkko. Toimittaa Lauri Kujala.
Konfirmaatiomessu su 30.7. klo
10, Tuiran kirkko. Toimittaa Riikka Honkavaara, avustavat Tuulikki Ståhlberg, Pekka Jarkko
ja Alex Ylinärä, kanttori Heikki
Jämsä. Räpinan rippikoululeirin
konfirmaatio.
Messu ja kesäkahvit su 30.7. klo
10, Pyhän Luukkaan kappeli.
Toimittaa Päivi Jussila, ehtoollisavustaja, kanttori Katri Sippola.
Konfirmaatiomessu su 30.7. klo
10, Pyhän Tuomaan kirkko. Toimittaa Soili Pitkänen, avustavat
Marika Alakopsa, Veijo Lohiniva
ja Annaleena Peltoniemi, kanttori Anu Arvola. Pateniemi / Rajakylä 3 konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 30.7. klo
13, Pyhän Tuomaan kirkko. Toimittaa Soili Pitkänen, avustavat
Marika Alakopsa, Veijo Lohiniva
ja Annaleena Peltoniemi, kanttori Anu Arvola. Pateniemi / Rajakylä 4 konfirmaatio.
Iltamessu su 30.7. klo 18, Tuiran
kirkko. Toimittaa Lauri Kujala,
avustaa kesäteologi Alex Ylinärä, kanttori Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 2.8. klo 19, Tuiran kirkko. Toimittaa Jukka Kolmonen.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma klo
9–11 p. 044 3161 412.

Ilta- ja
viikkomessut
Tuiran kirkossa
Iltamessu

su 23.7. klo 18.
Toimittaa Jonna Piirainen,
puhe ja avustus
kesäteologi Kaisa Rahko,
kanttori Katri Sippola.

Raamattua
arkiaamuisin
klo 8 Tuiran kirkossa
Olemme kesätauolla.
Jatkamme 31.7.
Ilmoittaudu lukijaksi!
www.oulunseurakunnat. fi/tuiran-seurakunta/raamatunlukuhetket
tai www.vapaaehtoistyo.fi/oulu

Viikkomessu

ke 26.7. klo 19.
Toimittaa Lauri Kujala.

Rukouskävely

sunnuntaina 30.7. klo 12–12.30 Pyhän Luukkaan kappelilla
Rukouskävely lähtee messun ja kirkkokahvien jälkeen
sunnuntaisin Pyhän Luukkaan kappelilta kasvitieteelliseen
puutarhaan joka toinen sunnuntai 30.7. ja 13.8. ja se
kestää noin puoli tuntia.
"Heitämme pois kaikki maalliset asiat
Keskitymme Jumalan läsnäoloon
Kävelemme rauhassa ja hiljaa
kiinnitämme huomion kävelyn rytmiin ja hengitykseen
Emme reagoi ulkopuolisiin ääniin
Emme myöskään sisäisiin
Keskitymme psalmitekstiin
Kuljemme Jumalan läsnäolossa."
Yhteinen lähtö seurakuntalaisen johdattamana kappelin
pihalta, jossa luetaan psalmiteksti. Rukouskävely päättyy
yhteiseen rukoukseen. Sään mukainen pukeutuminen.
Lisätietoja: pastori Soili Pitkänen, p. 040 5064 244.

Merimieskirkon kesäjuhlat
12.–13.8. Tuiran kirkko
Lauantaina
15.00 Pääjuhla

Tervehdykset: Oulun hiippakunnan piispa Samuel
Salmi, Tuiran kirkkoherra Niilo Pesonen,
Konttivuokraus Oy:n toimitusjohtaja Ralf Mattson,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.
Juhlapuhe: MEP / Euroopan parlamentin jäsen
Liisa Jaakonsaari.
Musiikista vastaa puhallinorkesteri Primo
kapellimestarinaan Pauliina Sormunen.
Lisäksi Hailuodon kirkkoherran Timo Juntusen esitys.

19.00 Konsertti

Tenori Aki Saarela. Musiikin lomassa väläyksiä eri
merimieskirkoilta.

Viikkomessu

ke 2.8. klo 19.
Toimittaa
Jukka Kolmonen.

torstaina 3.8. klo 18–20.30 Tuiran kirkossa.
Kahden konsertin yhteistapahtuma/kirkkokonsertti
yhteistyössä Elojazz ry:n kanssa.
klo 18:00
G.V.A. Bach
Mikko Gunu Karjalainen, Verneri Pohjola sekä Antti Lötjönen
esittävät oman näkemyksensä J.S. Bachin soolosellosarjoista. Nämä rakastetut musiikin historiaa muuttaneet teokset
saavat uuden esteettisen ilmeen kolmen persoonallisen jazzmuusikon tulkitsemina.
G.V.A. Bach sai alkunsa jo vuonna 2008, kun Gunu ja Verneri harjoittelivat yhdessä Bachin soolosellosarjoja, ja heidän
välilleen syntyi jatkuvaa keskustelua sävellysten rytmisestä tulkinnasta ja soundin estetiikasta; kautta aikojen soolosellosarjojen merkittävät esitykset ovat sisältäneet aimo annoksen esittäjän omaa persoonallisuutta.
Triossa soittajat kohtaavat Bachin musiikin parissa ja pääosissa ovat upeat melodiat sekä vapaa ilmaisu.
Mikko Gunu Karjalainen, trumpetti
Verneri Pohjola, trumpetti
Antti Lötjönen, basso
klo 19:15
Perko & Perkola
Saksofonisti Jukka Perkon ja gambisti Mikko Perkolan musisoinnissa kohtaavat eri tyylit ja aikakaudet kuulijaa ravisuttavalla tavalla. Kirkkaat 1600-luvun luuttulaulut ja 1900-luvun savuiset jazzstandardit liimataan yhteen duon omilla sävellyksillä. Tutun ja tuntemattoman, barokin ja nykypäivän,
akustisen ja sähköisen väliset vahvat jännitteet luovat tyylillisesti määrittelemättömän kokonaisuuden, joka pitää kuulijat otteessaan konsertin alusta loppuun.
Jukka Perko, saksofonit
Mikko Perkola, gamba ja laulu
Ohjelma 28€ ovelta sisältää molemmat konsertit.
Ohjelma ennakkoon 25€ Verkkokauppa: ticketmaster.fi
Ohjelmat ilman toimituskuluja myy Oulu10 -palvelupisteet
ja Kulttuuritalo Valveen lipunmyynti.

21.00 Iltasoitto

Henri Pigg, I viulu, Anna Manninen, II viulu,
Maria Vesterinen, alttoviulu, Marja Mattila, sello ja
Raakel Pöyhtäri, piano ja continuo.

Sunnuntaina
10.00 Juhlamessu

Saarna Timo Lappalainen, liturgia Niilo Pesosen.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja tapahtuman
päättäminen.

10.00 Merimiespastorit saarnaavat
Oulun seurakuntayhtymän kirkoissa:
Haukipudas, Sasa Lehtinen
Karjasilta, Jaakko Laasio
Kiiminki, Raimo Salonen
Oulujoki, Marjaana Härkönen
Tuomiokirkko, Katri Oldendorff

Tapahtumiin vapaa pääsy! Tutustu myös
Tuiran kirkon meriaiheiseen näyttelyyn!

Iltamessu

su 30.7. klo 18.
Toimittaa Lauri Kujala,
avustaa kesäteologi
Alex Ylinärä, kanttori
Heikki Jämsä.

G.V.A. Bach:
Johann Sebastian Bachin
soolosellosarjoja
sekä
Perko & Perkola

Messu ja kesäkahvit
Pyhän Luukkaan kappelissa

Messu ja kesäkahvit su 23.7. klo 10.
Toimittaa Pasi Kurikka, saarnaa nimikkolähetti Saara Kalaluka,
avustaa Lauri Kujala, kanttori Tommi Hekkala.
Messu ja kesäkahvit su 30.7. klo 10. Toimittaa Päivi Jussila,
ehtoollisavustaja, kanttori Katri Sippola.

Käsityöputiikki

Essu
ja

Tossu
Avoinna Tuiran kirkon eteisessä
kirkon ollessa auki.
Itsepalvelu!
Tuotto lähetystyön hyväksi
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NUORET AIKUISET JA OPISKELIJAT

KESÄMUSIIKKIA KIRKOISSA 2017

HEINÄKUU
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 20.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Vaskikvartetti Owla. Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti – Kuoromusiikkia
ma 24.7. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa.
Marquette Choral Society -kuoro USA:sta. Ohjelma 7 €.
Kesäillan musiikkia
to 27.7. klo 19 Oulujoen kirkossa.
Sirkka Rautakoski, laulu ja Laura Rahko, piano.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 27.7. klo 20 Haukiputaan kirkossa.
Tove Åman, sopraano ja Christian Ahlskog, urut. Ohjelma 5 €.

ERITYISDIAKONIA

Yksinhuoltajaperheiden leiripäivä

sunnuntaina 20.8. klo 9.30–17 Hietasaaren leirikeskuksessa.

PÄIHDETYÖ
Päihdeongelmaisten leiri. A-leiri Kuusamossa Juuman
leirikeskuksessa 21.–25.8. Ilmoittautumiset 24.–28.7. (viikko 30)
Riku-Matti Järvelle, p. 040 5157 315.

Mukana täytyy vanhemman lisäksi olla vähintään yksi lapsi.
Ilmoittautuminen 24.7.–6.8. välisenä aikana seurakuntien
nettisivujen kautta tai 2.–6.8. erityisnuorisotyöntekijä Taavi Aallolle, p. 040 5747 118. Leiripäivään mahtuu 10 perhettä lapsineen.
Leirivalintoja ei tehdä ilmoittautumisjärjestyksessä vaan
leirivalintaan vaikuttaa mm. perheen taloudellinen tilanne
ja tarve virkistäytymiseen. Kun ilmottaudut seurakuntien
nettisivujen kautta, voit lyhyesti perustella millainen merkitys virkistäytymispäivällä on perheellesi.
Leiripäivä on valituille osallistujille ilmainen. Valituille perheille lähetetään leirikirje viikolla 32. Myös ei-valituille lähetetään kirje.

KUULOVAMMAISTYÖ
Hietasaaren kesäilta to 20.7. klo 17 kaupunkileirikeskuksessa,
Hietasaarentie 19. Vapaamuotoista yhdessäoloa ja toimintaa
sääolosuhteiden mukaan ulkona tai sisätiloissa. Kahvitarjoilu.

IN ENGLISH – KANSAINVÄLISYYS
Englanninkielinen kesähartaus joka sunnuntai 18.6.–13.8. klo 16
Pyhän Luukkaan kappelissa.
Summer devotion in English every Sunday from 18th of June to
13th of August at 4 pm in St. Luke’s Chapel, address Yliopistokatu
7, Linnanmaa.

Käsityömatka

Otitko
hyvän kuvan
seurakunnan
tapahtumassa?

Tallinnaan
ja Rakvereen
ma–ke 18.–20.9.

Lähetä se osoitteeseen tiedottaja.oulu@evl.fi,
niin saatamme jakaa sen Instagramissa
ja nostaa sen Oulun seurakuntien nettisivujen etusivulle.

Lähde syksyiseen Tallinaan ja Rakvereen – käsityöihmisten
paratiisiin. Tervetulleita ovat kaikki käsitöistä kiinnostuneet koko Oulun alueelta.
Matka suuntautuu oikeaan käsityöihmisten paratiisiin –
Tallinnassa käsityökauppoja ja -putiikkeja on useita, joista
on valittu parhaimmat tälle matkalle. Tarjolla on mm. upeita kankaita, nappeja, nauhoja, lankoja ja ompelutarvikkeita, joista jokainen löytää varmasti etsimänsä.
Retken aikana päästään myös valmistamaan itselle upea
kaulakoru ammattilaisen opastuksella. Matkalla vieraillaan myös pellavatehtaalla ja -kutomossa Rakveressa sekä
tutustutaan tähän ihastuttavaan pikkukaupunkiin ja kuullaan sen historiasta. Oma bussi mukana Virossa.
Matkan hinta on 350 euroa / henkilö.
Hinta edellyttää vähintään 32 henkilön ryhmää.
Hintaan sisältyy
- bussimatkat ohjelman mukaan;
oma bussi ja kuljettaja mukana Virossa *)
- laivamatkat kansipaikoin Helsinki-Tallinna-Helsinki
- 2 vrk majoitus Tallink City Hotellissa 2 hengen huoneessa
- aamiainen hotellin ravintolassa kahtena aamuna
- yksi ruokailu / päivä ohjelman mukaan (3 ruokailua/hlö)
- opastettu retki ja kohteet ohjelman mukaan tiistaina,
sis. kahvit
- opastettu retki ja kohteet ohjelman mukaan
keskiviikkona (eri bussi*)
*) aamupäiväretki keskiviikkona tehdään eri bussilla kuin
ryhmän omalla kuljettajan työajasta johtuen.
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Kuvaa kirkko!
Osallistu Oulujoen kirkon
valokuvauskilpailuun

Ilmoittautuminen päättyy 2.8. klo 12
www.oulunseurakunnat.fi
Lisätietoja: Anneli Nieminen, p. 040 5747 105.
Järjestäjä ei tarjoa avustajia, joten mikäli tarvitsee
avustajaa on avustaja hankittava ja kustannettava itse.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki
Heinäkuussa suljettu.
Elokuusta alkaen avoinna ke–pe 12–18,
Asemakatu 6, Oulu
(vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand
Pixabay

Kaatosade, aikaisen aamun valo, kesäyön hämy... Ota kesän
aikana kuva kauniista Oulujoen puukirkosta! Lähetä meille
ottamasi valokuva ja osallistu kilpailuun! Raadin valitsemat
kolme parasta valokuvaa palkitaan 200 euron, 150 euron ja
100 euron lahjakorteilla oululaiseen Digitarvikkeeseen. Kuvia voi ladata kilpailuun 31.8.2017 asti.
Oulujoen seurakunta järjestää valokuvakilpailun, jossa halutaan kuvia Oulujoen upeasta puujuugendkirkosta. Kuvassa tulee näkyä Oulujoen kirkko tai osia siitä, kuva voi olla kirkon sisältä tai ulkoa. Kilpailu on avoin kaikille.
Kuvan tulee olla otettu 1.1.2016–31.8.2017 välillä. Siis jos pöytälaatikossa tai muistikortilla odottaa jo valmiiksi upea otos,
silläkin voi osallistua kilpailuun.
Voittajan valitsee raati, jonka jäseninä ovat Pohjoisen valokuvaskeskuksen toiminnanjohtaja Alla Räisänen, arkkitehtuurivalokuvaaja llpo Okkonen, pastori Satu Kreivi-Palosaari, valokuvaaja ja tiedottaja Sanna Krook sekä diakoniatyöntekijä Anu Fedotoff.
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvan sähköpostilla
osoitteeseen oulujoki.diakonia@evl.fi 31.8.2017 mennessä.
Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

ELOKUU
Kesäkonsertti ”Tanssivat urut”
ti 1.8. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa
Péter Marosvári ja Ildikó Pogány, urut. Ohjelma 7 €
Kahden konsertin kokonaisuus (Yhteistyössä Elojazz ry)
G.V.A. Bach – J.S. Bachin soolosellosarjoja: Mikko Gunu Karjalainen
ja Verneri Pohjola, trumpetti sekä Antti Lötjönen, basso
Perko & Perkola: Jukka Perko, saksofonit ja
Mikko Perkola, gamba ja laulu
to 3.8. klo 18 (G.V.A. Bach) ja klo 19.15. (Perko&Perkola)
Tuiran kirkossa. Ohjelma (sis. molemmat konsertit)
ennakkoon 25€ (ticketmaster.fi) tai ovelta 28€.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 3.8. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
Henna-Mari Sivula, sopraano ja Emilia Soranta, urut.
Ohjelma 5 €.
Kesäkonsertti
ti 8.8. klo 20 Oulun Tuomiokirkossa.
Kotkan urkuduo: Irina Lampèn ja Jaana Jokinen. Ohjelma 7 €
Varrella virren -yhteislaulutilaisuus
ke 9.8. klo 18.30 Turkansaaren kirkossa.
Kanttori Taina Voutilainen.
Nuotiolauluilta – yhteislaulutilaisuus
to 10.8. klo 18 Koskelan seurakuntakodin nuotiolla
(sateen sattuessa sisätiloissa). Kanttori Raakel Pöyhtäri.
”Soi kunniaksi Luojan!”
to 10.8. klo 20 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa
Lauluyhtye Lumoa. Ohjelma 5 €.
”On riemu, kun saan tulla” -iltamusiikki
pe 11.8. klo 19 Karjasillan kirkossa.
Urkumusiikkia ja yhteislaulua.

Opiskelijoiden ja nuorten
aikuisten kesätoimintaa
voi seurata ja ilmoitella
Facebookissa Ryhmässä
Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy.
”Kristitty kesä 2017”.
Laita tänne rohkeasti pienet ja isot menovinkit!
Liity ryhmään, jos haluat julkaista!
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Sanajumalanpalvelus
su 23.7. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Soile Tuusa,
kanttorina Anna-Kaisa
Ollikainen.
Kyläkirkko su 23.7. klo
12 Mäntyrannan salissa.
Toimittaa Soile Tuusa,
kanttorina Anna-Kaisa
Ollikainen.

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

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakunnan
perhetyö
Muhoksen seurakunnan
varhaiskasvatus

n
Laste erros
oki
kirkk

Tiekirkko

Muhoksen kirkko on avoinna 11.8.2017 saakka
ma–pe klo 12–18, jolloin paikalla on kirkon esittelijä.
To 27.7. klo 14 lasten kirkkokierros ja
klo 17 Emanuel Granbergin kirkkomaalausten esittely,
kirkon esittelijä Essi Lotvonen.

Pekka Blomster

Kirkkoherra
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174

Hartaus to 20.7. klo 13.30 Esperin Orvokkikodissa, Soile Tuusa.
Hartaus to 20.7. klo 14 Helmin
kodissa, Soile Tuusa.
Hartaus ke 26.7. klo 13.30 Laurinkodissa ja klo 14 Matinkodissa, Jouni Riipinen.
Hartaus ke 26.7. klo 15 Rantakodissa, Jouni Riipinen.
Hartaus to 27.7. klo 13 Onnenrinteellä, Jouni Riipinen.
Hartaus ja ehtoollinen to 27.7.
klo 13.30 Mikevan palvelukodeissa, Jouni Riipinen.
Lasten kirkkokierros to 27.7. klo
14. Lapsille suunnattu kierros,
jonka aikana tutkimme kirkkoa
sisältä ja ulkoa ja tutustumme
kirkon kiehtoviin esineisiin.
Emanuel Granbergin kirkkomaalausten esittely to 27.7. klo
17. Tule ihailemaan kirkon suurimpia aarteita.
Hartaus ma 31.7. klo 13 Päiväkeskuksessa, Jouni Riipinen.

Hartaus ti 1.8. klo 14 tk-sairaa- Muhoksen rauhanyhdistys:
lan b-osastolla, Jouni Riipinen.
Su 23.7. klo 17 seurat ry:llä.
Ruokakassien jakelu on kesä- 28.–30.7. Opistoseurat Ranualtauolla 31.7. saakka. Jatkamme la. Kesäseuraradio 105.9 MHz
jälleen 7.8. Huom! Elokuusta tai www.rauhanyhdistys.fi. To
alkaen ruokakassien jako
3.8. klo 18.30 yhteinen
alkaa jo klo 9.30 ja jatnuotioilta Koortilassa.
kuu klo 10.30 saakka, mikäli kasseja
Laitasaaren
on jäljellä. Otatrauhanyh.
4
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To 3.8. klo 18.30
olemme saaneet
reilusti jaettavaa!
yhteinen nuotiLaitasaaren rukousoilta Koortilassa.
huone: Aamurukous maanantaisin klo 6.30.

Sanna Krook

Käynti- ja postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Virsimessu su 30.7. klo 18
kirkossa. Toimittaa
Jouni Riipinen, kanttorina
Anna-Kaisa Ollikainen.

Arkisto / Elsi Salovaara

MUHOS | www.muhoksenseurakunta.fi/

Kastettu:
Senja Lyydia
Puolakanaho,
Jasmin Sylvi Sofia
Tervonen,
Lyyli Ilmi Inkeri Tomperi,
Olivia Eleonora
Tauriainen

50v-rippikuva, valokuvaaja Pekka Blomster
kuva tulee lähipäivinä

Kuollut:
Paavo Olavi Nykänen 62,
Veikko Sakari Jäälinoja 89

TYRNÄVÄ | www.tyrnavanseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus su
23.7. klo 10 Tyrnävän kirkossa.
Toimittaa Teemu Isokääntä,
kanttori Anu Kanerva-aho.
Messu su 23.7. klo 12
Temmeksen kirkossa.
Toimittaa Teemu Isokääntä,
kanttori Anu Kanerva-aho.

maanantaina,
keskiviikkona ja
perjantaina
klo 10–13.

torstaina 27.7. klo 18 Temmeksen kirkossa.
Ohjelmassa kuullaan musiikkia mm. Anna Puulta,
Pekka Simojoelta ja Anssi Tikanmäeltä.
Laulamme myös yhdessä. Musiikki-ilta ei kestä
tuntia pitempään, joten se sopii juuri sinulle!
Esiintymässä ovat mm.
Mirja Pohjosenperä, laulu ja trumpetti;
Anna Kauppila, laulu;
Anne Kämäräinen, laulu sekä
Anu Kanerva-aho, urut ja piano.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa 250-vuotiaaseen kirkkoomme!

Kaiken kansan
seurakuntaretki Kuhmoon 30.–31.8.
Kastettu:
Aatos Leonard Katiska,
Aava Helmiina Korhonen,
Alina Elisabet Laurila
Avioliittoon vihitty:
Joni Allan Kalevi Jetsonen ja
Eeva Leena Kristiina Ranta,
Antti Tapani Suhonen ja
Sanna-Marian Pohjavirta,
Herkko Touko Iivari Miettinen ja
Laura Elina Lantto,
Henri Sakari Sarmanne ja
Tanja Emilia Myllyaho
Kuollut:
Asta Aino Orvokki Lappalainen,
Väänänen s. Patala 90,
Eeva Marjatta Kauppi
s. Pehkonen 93

Tutustumiskohteita mm. Sotkamossa Huovishuone,
Kuhmossa talvisotamuseo, Juminkeko (Karjalaisen
kulttuurin keskus) ja Lentiiran kirkko. Yövymme
Kuhmossa Hotelli Kalevalassa 2 h huoneissa.
Hinnat: Aikuiset 100 €, lapset 4-12 v. 50 €, alle 4 v. ilmaiseksi.
Hinnat sisältävät matkat, majoituksen, sisäänpääsymaksut,
2 lämmintä ateriaa sekä aamu- ja iltapalan.
Ilmoittautumiset 28.7. mennessä kirkkoherranvirastoon,
p. 044 7372 610. Lisätietoja: Riitta Pesonen, p. 044 7372 630
tai Salme Kinnunen, p. 044 7372 631. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje ja lasku elokuun alussa.

Flickr / Anni Vartola

Tyrnävän seurakunta
on facebookissa,
käy tykkäämässä!

* Kirkkoherranvirasto
avoinna
17.7.–11.8.

keskiviikkona 23.8. klo 10–15 Temmeksen museolla.
Kaikille eläkeikäisille tarkoitettu päivä, missä ruokailun ja
kahvin lisäksi yhteislaulua, musiikkia ja virkistävää yhdessäoloa. Lähtö bussilla klo 9.30 Tyrnävän seurakuntatalolta
ja paluu n. klo 15.30. Temmesläisille järjestetään taksikuljetus. Osallistumismaksu 5 € sisältää kyydin, ruoan ja kahvin.
Ilmoittautumiset 17.8. mennessä kirkkoherranvirastoon, p.
044 7372 610

Kirkon kuvapankki / Henna Aaltonen

Vt. kirkkoherra
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vs. kappalainen
Teemu Isokääntä
p. 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Iltamusiikkia to 27.7. klo 18
Temmeksen kirkossa, Anu Kanerva-aho.
Elintarvikkeiden jako vähävaraisille tyrnäväläisille maanantaisin klo 8.30–9.30 Pömilässä.
Elintarvikkeita jaetaan niin kauan kun tavaraa riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: Seurat su 23.7. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Seurat
su 23.7. klo 16 ry:llä.

Vanhusten leiripäivä

Pixabay

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
Avoinna
ma–pe klo 9–14*.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Messu su 30.7. klo 10
Tyrnävän kirkossa.
Toimittaa Leila Ikonen,
kanttori Anu Kanerva-aho.

Elämänmakuinen
musiikki-ilta
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Messu su 23.7. klo 10
kirkossa. Toimittaa ja
saarnaa Maisa Hautamäki,
avustava pappi Olli Seikkula,
jumalanpalvelusryhmänä
Heinijärvi.

Sanajumalanpalvelus
su 23.7 klo 18. Toimittaa
Timo Juntunen, kanttori
Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus
su 30.7 klo 18. Toimittaa Árpàd
Kovàcs, kanttori
Timo Ustjugov.

Iltakirkko Nuoren
seurakunnan veisut
-laulukirjan lauluin
su 30.7. klo 19 kirkossa.
Toimittaa ja saarnaa Ilkka
Tornberg, kanttorina Tiina
Saukkoriipi-Haapala,
jumalanpalvelusryhmänä
Lähetys.

Kesäinen lauluhetki to 20.7.
klo 14 seurakuntatalolla. Lauletaan kaiken kansan kesälauluja yhdessä kanttorin säestyksellä, jutellaan ja juodaan kahvia. Tilaisuus on maksuton. Mukana diakonissa Marika Kamps
sekä kanttorina Tiina Saukkoriipi-Haapala.
Siioninvirsiseurat to 20.7. klo
18.30 seurakuntatalolla. Huom.
paikka!
Kesäyön musiikkihetki pe 21.7.
klo 20 kirkossa.
Tupoksen kesäkahvila ke 26.7.
klo 10 Vanamon Olohuoneessa. Ohjelmallinen kesäkahvila
kaikenikäisille vauvasta vaariin.
Nuortenilta pe 28.7. klo 19 Nuorisonurkassa
Partio: To 20.7. Hamina -17 viestivaellus matkaa Siuntiosta
Piikkiöön 19.–24.7. Ma 24.7. Hamina -17 Pökkelöleiri Turun seudulla 24.–29.7. Ke 26.7. Hamina
-17 viestivaellus matkaa Turusta Somerolle 26.–31.7. Ma 31.7.
Hamina -17 viestivaellus matkaa Somerolta Hämeenlinnaan
31.7.–4.8. Pe 4.8. Hamina -17
viestivaellus päättyy Hämeenlinnassa. Tarkemmat tiedot toiminnasta löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Su 23.7. klo 16
ja 17.30 seurat ry:llä.

Kehitysvammaisten retki
Hailuotoon
maanantaina 28.8.

Lähtö Tyrnävän
seurakuntatalolta
klo 8.30 ja Limingan
toimintakeskuksesta
klo 8.50.
Ohjelma: Matkustamme klo 10 lautalla Hailuotoon. Hailuodossa tutustumme mm. kirkkoon ja seurakuntataloon, jossa ruokailemme. Sen jälkeen käymme Marjaniemessä Luontokeskuksessa, jossa opas kertoo alueesta ja sen historiasta.
Kahvit juodaan näköalaravintola Aavassa ja päivän päätteeksi tutustumme vielä emujen elämään. Olemme takaisin n. klo 18.30 Limingassa ja klo 19 Tyrnävällä. Matkassa
mukana myös kehitysvammatyön pastori Risto Tabell.
Hinta: 20 € / osallistuja (avustajat ilmaiseksi). Hintaan kuuluu kuljetus, ruokailu, kahvi sekä ohjelma.
Sitovat ilmoittautumiset 21.8. mennessä
Liminkalaiset:
Kirkkoherranvirasto
p. 044 7521 220
Tyrnäväläiset:
Merja Niemelä,
Lakeuden palveluyhdistys p. 044 5767 011

Kirkkoherranvirasto
ajanvaraus suoraan
työntekijöiden
numeroista
Virkatodistukset
ja sukuselvitykset
Oulun keskusrekisteristä,
p. (08) 3161 300
Kirkkoherra
Timo Juntunen
p. 040 7430 371
Vt. kanttori
Timo Ustjugov
p. 040 7430 381
Diakonissa
Marja Rantasuomela
p. 040 7430 382
Suntio
Kari Tanskanen
p. 040 5858 010

Kirkko on kesäaikaan
avoinna 26.6. –30.7.
sunnuntaisin klo 11–15.
Arkisin kirkon esittelyt
tilauksesta ryhmille,
yhteydenotot työntekijöihin.

Suvilinnun lauluilta

SIIKALATVA |

kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen

keskiviikkona 16.8. Klo 18 Limingan seurakuntatalolla.
Mukana keva-pastori Risto Tabell.
Kanttorina Hanna Korri.
Ilmoittautumiset kahvitusta varten diakoni Ritva Sassalille
maanantaina 14.8. p. 044 7521 227.
Vapaaehtoinen kolehti Kirkon ulkomaanavulle.
Tervetuloa!

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja
Pixabay

Kastettu:
Eelis Antton Korteniemi,
Neo Samuli Mäkelä,
Remu Hugo Juhani
Paavola
Avioliittoon vihitty:
Suvi Jonna Sinikka
Pekkala ja Mikko Petteri
Airaksinen,
Senja Karita Ågren
ja Joona Niko Juhani
Kovaniemi,
Marika Annika
Kanniainen ja Tuomo
Niilo Petteri Arola

Studio Lauri Leinosen lauluryhmän konsertti "Kertojat"
su 23.7. klo 14. Vapaaehtoinen
ohjelmamaksu 10 € seurakunnan musiikkityölle.
Hailuodon Teatterifestivaalien
konsertti pe 28.7. klo 22 kirkossa. Petra Poutanen-Hurme.
Hailuodon musiikkipäivät 3.–
6.8. Kirkossa konsertit pe 4.8.
klo 17 ja la 5.8. klo 17.
Barokkimessu su 6.8. klo 12.

Arkisto

Papit
Ilkka Tornberg
044 7521 222
Aino Pieskä
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit
Hanna Korri
044 7521 242
Mika Kotkaranta
044 7521 234
Lastenohjaajat
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239
Ritva Juvani
044 7521 229
Mila Kimpimäki
044 7521 228
Ari Natunen, pyhäkoulut
044 7521 238
Lähetyssihteeri
Sanna Mettovaara
040 7520 085
Nuorisotyö
Maria Pohjola
044 7521 236
Kirsi Junnonaho
044 7521 225
Markku Korhonen, partio
044 7521 223
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233
Emäntä
Sirkka Puusaari
044 7521 241

HAILUOTO |

Tupoksen kesäkahvila
Vanamon olohuoneessa 2. krs.
Kesä- ja heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10–12.

Mukana seurakunnan eri työntekijöitä.
Kahvia ja keskustelua vapaaseen tahtiin.
Mukaan kutsutaan kaiken ikäisiä vauvasta vaariin!

www.vapaaehtoistyo.fi
-sivustolta löydät Limingan
seurakunnan sekä Limingan alueen
yhdistysten vapaaehtoistöitä!

Ehtoollishartaudet: su 23.7. klo
13 Koivulehdossa sekä ti 25.7.
klo 13 Vaarintalossa ja klo 13.30
Ainolassa.

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11,
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi
Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Kappalainen
1.8.2017 alkaen
Martti Arkkila
p. 044 5181 191
Vs. kappalainen
Jonne Pirkola
p. 040 5199 600
Vs. seurakuntapastori
31.7. saakka
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191
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

Kastettu:
Walter Robert Sebastian
Hako-Rita (Pulkkila),
Armi Eeva Huhtaniska
(Rantsila)
Isla Olivia Kamula (Pyhäntä)
Vihitty:
Saku Ville Hankonen ja
Saana Maaret Kylmänen
(Piippola),
Anssi Olavi Ferdinand
Hietala ja Milla Liisa Maria
Mämmi (Pulkkila)
Kuollut:
Antti Juhani Ritolehto 76
(Pulkkila),
Sirkka Liisa Heikkilä e.
Pehkonen 89 (Rantsila),
Tauno Antti Iisakki Vähä 86
(Rantsila),
Heimo Olavi Kesti 89
(Pyhäntä),
Niilo Mikael Mykkänen 42
(Pyhäntä)

Arkisto / Satu Lapinlampi

Kirkkoherranvirasto
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 9–15,
ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi

LIMINKA | www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi
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LUMIJOKI | www.lumijoenseurakunta.fi

www.hailuodonseurakunta.fi

Arkisto / Minna Kolistaja

Sanajumalanpalvelus su 23.7
klo 13 kirkossa. Toimittaa
Olavi Palovaara, kanttorina
Tiina Saukkoriipi-Haapala.
Sanajumalanpalvelus su
30.7. klo 10 kirkossa. Toimittaa
Olavi Palovaara, kanttorina
Tiina Saukkoriipi-Haapala.

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11
91980 Lumijoki
Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja
pe klo 9–12.

Pixabay

Alttarikukkia
saa mieluusti tuoda
omilta pihoilta kesäajan
jumalanpalveluksiin.
Vuoron varaus suntiolta.

www.siikalatvanseurakunta.fi

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

Viraston aukioloissa muutama
poikkeus heinäkuussa: Virasto
suljettu 20.–21.7, virasto avoinna ma 24.7. klo 9–14, virasto suljettu 25.–28.7. Kiireellisissä asioissa voi kysyä neuvoa seurakuntamestarilta Matilta, p. 044
7750 604.
Kirkko avoinna heinäkuussa
lauantaisin ja sunnuntaisin klo
12–16.

Kirkko avoinna

heinäkuussa lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12–16.
Kirkon tiedotuskeskus / Henna Aaltonen

Heinäkuussa toiminnan
suhteen hiljaiseloa,
mutta toivomme
osallistumista
jumalanpalveluksiin!
Lasten kesäleiritoimintaan on
mahdollisuus osallistua Kellonkartanon lasten ja nuorten kesäleirillä. Leireistä tarkempaa
tietoa seurakunnan ilmoitustaululta tai vaikkapa Mikolta, p.
044 3726 955 tai mikkosakarikarjalainen@gmail.com. Lumijoen seurakunta ei ole näitä leirejä järjestämässä, mutta tukee
osallistumista leireille.

Kastettu:
Alissa Oona Adalmiina Siuvatti,
Siru Liisa Maria Kauppi,
Nella Aada Eveliina Männistö,
Matilda Inka Aurora Tervakoski
Avioliittoon vihitty:
Kari-Tapio Soini ja Heidi Hannele Airaksinen

Arkisto

Ilmoittautumiset in
iväkerhoih
syksyn päsaa
kka osoitteessa
on avoinna 27.8.
.fi.
siikalatvanseurakunta
tautumiset
oit
ilm
>
ti
oin
asi
ja
o
> inf
sa,
us
sku
Kerhot alkavat syy
mme
ilmoit tautuneisiin ole
lä.
syl
syk
ssä
de
yhtey

Jumalanpalvelukset

tioilta pe 21.7. klo 19 ry:llä. Pasi Kurkinen. Seurat su 23.7. klo
19 ry:llä. Tero Väisänen. Pulkkila: Seurat ma 24.7. klo 19 ry:llä.
Ronald Honka USA:sta, tulkkaus suomeksi. Seurat su 30.7.
klo 13 Koivulehdossa ja klo 14
ry:llä. Rantsila: Seurat su 23.7.
klo 18.30 ry:llä. Ompeluseurat
pe 4.8. klo 19 ry:llä.

Kirkon kuvapankki

Toimintailta ke 26.7. klo 19 Kurun kodalla Rantsilassa. Tapahtumassa lähetystyön merkeissä
mm. makkaranpaistoa, arpajaiset ja hartaus.
Rippikoululaisten konfirmaatioharjoitukset: la 29.7. klo 10
Pyhännän ja klo 13 Piippolan
kirkossa. La 5.8. klo 10 Rantsilan
ja klo 13 Kestilän kirkossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Nuo-

Johanna Hietala

Juhlajumalanpalvelus su 23.7. klo 11 Pulkkilan Turulassa.
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Siikalatvan kotiseutujuhla. Jumalanpalveluksen jälkeen
juhla lukiolla sekä kyläkävely.
Maakirkko su 23.7. klo 13 Kestilän Selkälässä. Toimittaa
Paula Petäjäjärvi, kanttorina Veijo Kinnunen. Ruokailu.
Maakirkko su 23.7. klo 15 Kärsämänkylän rukoushuoneessa.
Toimittaa Hanna Vapaavuori, kanttorina Veijo Kinnunen.
Kirkkokahvit.
Iltakirkko su 30.7. klo 19 Pulkkilan kirkossa.
Toimittaa Ahti Myllykoski, kanttorina Jaakko Tyni.

Konfirmaatiomessut
Tervetuloa tiekirkkoon!
Piippolan kirkko on avoinna tiekirkkona
ajalla 26.6.–4.8.
ma–pe klo 9–15

sunnuntaina 30.7.
klo 10 Pyhännän kirkossa
klo 13 Piippolan kirkossa

sunnuntaina 6.8.
klo 10 Rantsilan kirkossa
klo 13 Kestilän kirkossa

Liturgia Merja Jyrkkä,
saarnaa Hanna Vapaavuori,
kanttorina Veijo Kinnunen,
avustaa Sirkku Palola,
Johanna Hietala ja isoset.

Toimittaa Merja Jyrkkä,
kanttorina Veijo Kinnunen,
avustaa Sirkku Palola,
Johanna Hietala ja isoset.
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Haaveesta tuli kuva

SUORAAN KYSYTTYNÄ |

Kerro meille, mitä meidän pitäisi kysyä ja keneltä!

Kiimingin seurakunnan mediarippikoululaiset ideoivat ja ottivat
isostensa avulla kuvia aiheesta Minä ja tulevaisuus.

Mitä mieltä
kasvisruokavaliosta?

Arsi Paananen

M

Natalia Rokosa

itä mieltä olette vegaaniruokavaliosta eli siitä,
että henkilö syö pelkästään kasviksia eikä mitään eläinperäisiä tuotteita?
– Se on minun mielestäni oma valinta, haluaako olla vegaani vai ei. Alle 10-vuotiaille eli alakouluikäisille en suosittelisi pelkkää kasvisruokaa, siis sitä, että he ryhtyisivät
vegaaneiksi. Vanhempana ratkaisun voi tehdä itsenäisesti.

ʝʝ Kalle Rasvala: ”Aion

Lea Oikarinen

Arsi Paananen

pyrkiä yliopistoon,
ja suuntautua siellä
lakitieteeseen.”

ʝʝNico Kokko: ”Pyrin isona
digiagentiksi.”

ʝʝTuuli Tervonen: ”Tulevaisuuden toiveenani on matkustella paljon ja saada
Eetu Hirvelä

Arsi Paananen

sitä kautta paljon uusia ja hyviä kokemuksia.”

ʝʝNiko Backman: ”Toivon hyvää
menestystä lukiossa.”

Seuraava
Rauhan
Tervehdys.8.
ilmestyy 3
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ʝʝEetu Hirvelä: Tulevaisuuden

toiveeni on olla kuvaaja, ja se mikä
olen nyt.

ʝʝAnne Kyllönen tietää, että nuorille maistuu broileripasta.
Oletteko huomannut leireillä, nirsoilevatko lapset ja nuoret ruoan suhteen?
– Eivät yleensä nirsoile, mutta jos nirsoilua on, sitä harrastavat yleensä tytöt. Mutta harvinaisesta ilmiöstä on kyse.
Hernekeitolle nuoret ensialkuun hieman nyrpistelevät nenäänsä, mutta kun he maistavat meidän omatekemää keittoa se maistuukin useimmiten. Nuorilla on ennakkoluuloja joskus myös kokoliharuokia kuten palapaistia kohtaan.
Käykö nuorten leirille ja eläkeläisten leirille samanlaiset ruoat?
– En ole ollut eläkeläisten leirillä, mutta luulisin, että siellä ei olisi erilaiset ruoat kuin nuorten kanssa.
Syövätkö nuoret mielestänne terveellisesti?
– Pääsääntöisesti joo.
Kuuletteko nuorten sanovan ”hyi” ruoalle? Jos, kuinka
reagoitte sellaiseen palautteeseen?
– Aika harvoin sellaista kuulee. Valmistamme nuorille
heidän mieleisiään ruokia lihasta, kalasta ja kasviksista. Suvelan ykkösruoka on ehdottomasti broileripasta.
Kuinka osaat arvioida, paljonko teet ruokaa esimerkiksi 20 henkilön porukalle?
– Yleensä se arvioidaan keskimääräisen annoskoon mukaan. Yleensä pienemmille leiriläisille menee vähemmän
ruokaa kuin esimerkiksi rippileiriläisille.
Milloin joudutte heräämään töihin?
– Herätys riippuu siitä, milloin työni alkavat. Jos työpäivä alkaa kello 11, herään noin kello 8.30. Koska asun
Oulussa, matkaan pitää varata aikaa. Aamuvuoroon herätään kello 5.30-6. Työt alkavat kello 7.
Kiimingin mediarippikoululaisten kysymyksiin vastasivat
emäntä Eija Ahde että keittäjä Anne Kyllönen. Ahde kertoi
viimeisessä kysymyksessä omista työpäivistään.

Kommentoi! toimitus@rauhantervehdys.fi
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