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Hengellisen kodin ikävä

Astumme sisälle ravintolaan. Katto, jota joskus koristi-
vat kristilliset symbolit, on täynnä desing-lamppuja. 
Penkkirivistöjen paikalla on pöytiä tuoleineen, 
jopa urkuparvella on ruokailutila. 

Siellä, missä ennen polvistuttiin rukoukseen, pulppuaa nyt 
jättimäinen pannu valmistaen olutta.

Alankomaissa, jossa kirkkoon kuulumisprosentit eivät ole 
lähelläkään Suomea, tyhjenneille kirkkorakennuksille on kek-
sitty uutta käyttöä. Jollain tasolla ajatus kylmää. Onko tässä 
Suomenkin kirkon tulevaisuus?

Onnekseni täällä toimii myös suomalainen seurakunta. 
Tarjolla on toimintaa markkinoista Suomi-kauppaan ja sau-
nanvuokrauksesta viininmaistajaisiin. Jumalanpalvelus on 
kerran kuukaudessa. 

Jokainen seurakunnassa tuntuu jo löytäneen paikkansa, 
ja olo on helposti ulkopuolinen ja irrallinen. Kaipaan virsiä 
urkusäestyksellä, janoan ehtoollista, ikävöin kirkkokahveja.

Virtuaalikirkon lähetyksen katsomme 
joka sunnuntai. Se antaa lohtua ja lievit-
tää koti-ikävää, voin melkein tuntea Ou-
lun tuomiokirkon tuoksun ja kovat penkit 
– mutta vain melkein.

Monissa kirkoissa vierailimme, ja 
useimmissa saimme turistin vastaanoton. 
Kerran kävelimme Hollannin luterilaisen 
kirkon ohi. Astuimme sisään juuri kun ju-
malanpalvelus oli päättynyt ja pientä kirk-
kotilaa muutettiin ruokailutilaksi. Meil-
le tultiin juttelemaan heti. Tunsin tulleeni 
niin kohdatuksi, että minua itketti. 

Pitäisi muistaa, että jokainen kirkkoon 
saapuja on aina etsijä; etsimme Jumalaa, 
elämän tarkoitusta, anteeksiantoa, Kristus-
ta. Olemme avoinna ja haavoittuvaisia, em-
me aina edes varmoja siitä, mitä etsimme. 

Ensikohtaaminen on tärkeä. Tuo koh-
taaminen voi olla ovi hengelliseen kotiin.

Kirjoittaja on viimeisen 
vuoden Alankomaissa 

asunut oululainen pastori

”Tunsin tulleeni niin 
kohdatuksi, että 
minua itketti.

 c������ Pastori Mari Tiekstra 
Alvar-poikansa kanssa.

Alennusmyyntimme 
jatkuu
Kangasosastolta: lasten, naisten ja 
miesten sadetakkeja 60 % alennuk-
sella. Suojalahkeita, kumitettuja ja 
nailonmuovitettuja 35 % alennuk-
sella. Poikain ja miesten farmarihou-
suja 40 % alennuksella. (- - - ) Tullut 
uusi erä ruotsalaiskuosia olevia verho- 
ja pukukankaita, 30–50 % alennuk-
sella. Miesten kreppisukkia 1 mk/pari. 
(- - - ) Nahkasormikkaita 1 mk/pari. 
Perunannostokäsineitä 1 mk/pari. 
Rautaosastolta: Galvanoituja lasten 
pesupunkkia 8 mk. Galvanoituja tuhka-
astioita 7 mk. (- - - ) Poran (veivarin) 
pää vaihteella 6 mk. Karhu-piikkareita, 
koot 37, 38, 39, 41 ja 44 24 mk/pari. 
Tervetuloa! Limingan Osuuskauppa

Katsomus on osa kasvatusta

”Uudet varhaiskasvatus-
suunnitelmat muuttavat 
myös seurakuntien roolia 
päiväkodeissa.

Päiväkodeissa on siirrytty täl-
lä viikolla uuteen aikakauteen. 
Elokuun alussa koko maas-
sa käyttöön otetut paikalliset 
varhaiskasvatussuunnitelmat 
näkyvät pian perheissä, joissa 

on alle kouluikäisiä lapsia.   
Opetushallituksen laatimat varhais-

kasvatuksen perusteet ovat ensimmäis-
tä kertaa kansallinen normi, joka ohjaa 
päiväkotien, perhepäivähoidon ja muun 
varhaiskasvatuksen toimintaa. Perusteet 
pohjautuvat kaksi vuotta aiemmin voi-
maan tulleeseen varhaiskasvatuslakiin.

Kansallinen normi tarkoittaa selko-
kielellä sitä, että kyse ei ole suosituksista, 
vaan määräyksistä. Tavoitteena on mah-
dollisimman lapsikeskeinen ja tasapuoli-
nen, mutta silti yksilöllinen varhaiskasva-
tus. Lähtökohdaksi on otettu lapsi kysy-
myksineen ja tarpeineen.

Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat 
muuttavat myös seurakuntien roolia päi-
väkodeissa. Aiemmin päiväkotien uskon-
tokasvatus on käytännössä ollut paikal-
listen seurakuntien tehtävänä. Nyt se siir-
tyy aiempaa enemmän päiväkotien hen-
kilökunnan vastuulle. Eri uskonnot ja 
katsomukset tulee huomioida tasapuoli-
sesti kaikessa toiminnassa, mikä on vaa-
tiva tavoite. 

Uudet normit painottavat varhais-
kasvatuksen henkilökunnan keskustelu-
ja myös lasten vanhempien kanssa. Siten 
se laittaa vanhemmat pohtimaan, mitä he 
haluavat lapselleen tuotavan esiin omasta 
katsomuksestaan. 

Vaikka muutos tuo aina mukanaan 
vastarintaa, uudistuminen on nähtävä 
ennen kaikkea mahdollisuutena. Seura-
kunnat on kirjattu varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteisiin yhtenä yhteistyöta-
hona. Kirkkoa ei siis olla jättämässä ulko-
puolelle, vaan sille tarjotaan uudenlaista 
ja monipuolisempaa roolia.  

Alkava syksy on uudenlaisten toimin-
tamallien kehittelyn aikaa varhaiskasva-
tuksessa. Siihen tarvitaan kaikkien kas-
vatustyöhön osallistuvien panosta.

elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi 
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Varhaiskasvatus uudistuu huomioimaan monikulttuurisuuden tarpeita

Elokuun alussa koko maassa on 
otettu käyttöön uudet varhais-
kasvatussuunnitelmat (vasu). 
Uudistuksen myötä uskontokas-
vatus päiväkodissa tulee muuttu-
maan. Jatkossa päivähoidon hen-

kilökunnan vastuulla on huolehtia katso-
muskasvatuksesta eli eri katsomusten ta-
sa-arvon toteutumisesta.

– Olen tyytyväinen uuteen vasuun. Se 
on lapsilähtöinen ja siinä mielessä niin sel-
keä kuin vain olla voi. Näinhän sen olisi pi-
tänyt olla aina! tiivistää Nuori kirkko ry:n 
varhaiskasvatuskouluttaja Tiina Haapsalo.  

Aiemmin uskontokasvatus jäi usein seu-
rakunnan vastuulle.

– Seurakunnilla ei ole sellaista roolia 
kuin aiemmin. Yhteistyö on jatkossa uu-
denlaisten oppimisympäristöjen kartoitta-
mista, Haapsalo luonnehtii.

Kirkot ovat oivia 
oppimisympäristöjä 
Näitä oppimisympäristöjä voivat olla esi-
merkiksi kirkkorakennukset ja hautaus-
maat. 

– Viiden aistin pedagogiikkaa pitää nos-
taa. Seurakuntien leirikeskukset tarjoavat 
mahdollisuuksia esimerkiksi ympäristö-
kasvatuksessa.

Erityisen positiivista Haapsalon mukaan 
on se, että katsomuskatsomus ei ole erillinen 
saareke, vaan osa kaikkea toimintaa. 

Seurakuntia hän kannustaa ottamaan 

muutoksen vastaan mahdollisuutena.
– Toivon, että uudistus ei luo ristiriitaa. 

Ei pidä ajatella, ettei seurakunnilla olisi 
enää mitään tekemistä päiväkotien kans-
sa. Siitä ei ole kyse.

Yhteistyökäytännöt 
luodaan uusiksi
Tiina Haapsalo painottaa, että kasvatuskat-
somuksessa lähdetään liikkeelle puhtaalta 
pöydältä ja yhteistyökäytännöt luodaan uu-
siksi. Tavoitteena on tasaveroinen varhais-
kasvatus joka puolella maata. 

– Siellä, missä seurakunnat ja päivähoi-
to ovat tehneet tiiviisti yhteistyötä, joudu-
taan hakemaan uusi malli yhteistyölle, kun 
taas joillakin paikkakunnilla yhteistyö tu-
lee lisääntymään.

Tärkeintä on lasten oma tausta. Van-
hemmilta kysytään, mitä he haluavat omas-
ta katsomuksestaan tuotavan esille. Kerto-
mukset, ruokakulttuuri ja eri kulttuurien 
yhteinen juhlakalenteri ovat keinoja, joilla 
lasten lähikulttuuriin, tapoihin ja perintei-
siin tutustutaan.  

Joulukirkkoon 
pääsee jatkossakin
Seurakuntien työntekijät voivat olla jat-
kossakin mukana toiminnassa, mutta ei-
vät vastuullisina toiminnan järjestäjinä. 
Uskontojen harjoittamisesta, kuten jou-
lujuhlista, sovitaan erikseen. Esimerkiksi 
joulu- ja kevätkirkkoihin osallistuminen 

onnistuu siis jatkossakin.
Tasa-arvon toteutumisessa halutaan olla 

hyvin tarkkoja, sillä vanhemmat ovat hy-
vin tietoisia oikeuksistaan. Jos he kokevat, 
ettei toiminta päiväkodissa ole tasapuolis-
ta, seurauksena voi olla valituskierre. 

Hoitajien panos
yhä persoonallisempi
Seurakuntien työntekijät ovat toimineet 
jo vuosia päivähoidon henkilökunnan 
mentoreina. Tiina Haapsalo uskoo, että yh-
teistyö jatkuu. Katsomuskasvatukseen ra-
kennetaan myös johtajakoulutus.  

Päivähoidon henkilökunta on yhä enem-
män mukana omana itsenään. Esimerkiksi 
eri kulttuuritaustoista tulevat hoitajat voi-
vat kertoa omasta uskonnostaan. Vaativaa 
on se, että on oltava hyvin neutraali. 

– Päivähoidon väki tarvitsee nyt tukea 
seurakunnan väeltä katsomussensitiivisyy-
dessä. 

Elsi salovaara

Haussa katsomusten tasa-arvo

”Päivähoidon väki tarvitsee 
nyt tukea seurakunnan väeltä 
katsomussensitiivisyydessä.
Tiina Haapsalo

Kolmen tason vasu 
 y Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet on Opetushallituksen 
antama valtakunnallinen mää-
räys, jonka mukaan paikalliset ja 
lasten varhaiskasvatussuunnitel-
mat laaditaan ja varhaiskasvatus 
toteutetaan. 

 y Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden uudistuksen lähtö-
kohtana ovat lasten kasvuympä-
ristön ja varhaiskasvatuksen toi-
mintaympäristön muutokset. 
Perusteita on valmisteltu sidos-
ryhmäyhteistyössä hyödyntäen 
uusimpien tutkimus- ja kehittä-
mistyön tuloksia.

 y Varhaiskasvatuksen järjestäji-
en tulee laatia paikalliset varhais-
kasvatussuunnitelmat. Velvoite 
koskee myös kunnan hankkimaa 
muuta varhaiskasvatusta sekä yk-
sityistä lasten päiväkotitoimintaa 
tai perhepäivähoitoa.

 y Sisällöllinen jatkumo esi- ja perus-
opetuksen opetussuunnitelmiin 
vahvistaa varhaiskasvatuksen 
asemaa osana suomalaista koulu-
tusjärjestelmää.

Opetushallituksen www-sivut
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 ʝ Varhaiskasvatussuunnitelman 
uudet perusteet ovat valtakunnallisia 
ja määrääviä. Esimerkiksi 
pikkukirkkoja ei järjestetä jatkossa 
päiväkodeissa, mutta lapset voivat 
osallistua oman uskonnon tai 
katsomuksen tilaisuuksiin, kuten 
kevät- ja joulukirkkoihin.
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MUUT MEDIAT

IHMISIÄ | Liisa Jaakonsaari

Yhteyttä uraohjuksille

Alakko nää mua, kysytään Merimieskirkon kesäjuhlil-
la Oulussa 12.–13.8. Lauantaina juhlapuheen Tuiran kir-
kossa pitää europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari.

– Jotakin reformaatioon liittyvää on tarkoitus käsitel-
lä, hän lupailee reilu kuukausi ennen h-hetkeä.

Euroopassa eletään murrosten ja valtataistelujen keskellä ku-
ten reformaation aikaan 500 vuotta sitten.

– Toivon, että kirkot voisivat islamofobian keskellä tähdentää, 
että muslimit eivät aina ole terroristeja. Olemme kaikki lopulta 
saman Aabrahamin lapsia.

– Suomen ja reformaation juhlavuonna on syytä pohtia myös, 
mitä merkitsee se, että Suomi on maailman luterilaisin maa. 

Jaakonsaari on työskennellyt Euroopan parlamentissa vuodes-
sa 2009 lähtien. Maanmiehiä on Brysselissä tuhansia.

– Sen näkee esimerkiksi kaupungin kaduilla kulkevien mari-
mekkokasseista.

Hän kiittää Merimieskirkon satsausta ulkosuomalaistyöhön. 
Monet ovat ottaneet suomalaisen kirkon omakseen Brysselissä.

– Joulu- ja juhannusjuhlat ovat vakituisille asukkaille tärkeä 
kohtaamispaikka. Yhteisyyttä kaipaava pääsee vaihtamaan muu-
taman sanan toisen suomalaisen kanssa. Uraohjus voi poiketa 
kirkolle, osallistua talkoisiin ja huoahtaa: on muutakin kuin ura.

Merimieskirkolle hän toivoo nykyistä isompaa roolia euroop-
palaisuuden ja kansainvälisyyden avaajana.

– Jo olemamassaolollaan kirkko tekee kansainvälisyystyötä. 
Odotan sille renessanssia ja uusia tehtäviä. 

LEA TAIVALSAARI

Lue lisää Merimieskirkon kesäpäivistä s. 6-7 ja katso ohjelma s.20.

 c������ Liisa 
Jaakonsaarta 
kuullaan 
Merimieskirkon 
kesäjuhlilla 
Oulussa.

 ✢ Kaaoksen syntymiseenhän ei aina 
tarvita draamaa, ikävyyksiä, kriisejä 
tai henkilövahinkoja, vaan pelkkä koko 
perheen vatsatauti voi antaa sysäyksen 
ennakoimattomalle tapahtumasarjalle.

Pahin mokani oli kuitenkin se, että 
olin jälleen kerran haksahtanut siihen 
ikivanhaan ajatusansaan, että elämää 
voisi jotenkin kontrolloida, kunhan oikein 
kunnolla suunnittelee ja ennakoi.

On vaikea hyväksyä, että vain epävarma 
on varmaa. 

Elina Tanskanen 
Helsingin Sanomissa 25. heinäkuuta 
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”Hääpäivä on meidän 
oma juttu.
Satu Pitkäkangas

Qstockin hääteltassa 
tahdottiin rakastaa 
koko loppuelämä.

Sua vain yli kaiken mä 
rakastan, Sinä taivaa-
ni päällä maan…

Risteilymiehistön 
jäseniksi pukeutuneet 
muusikot aloittavat 

suomalaisten rakkauslaulujen to-
dellisen klassikon Romanssin en-
sisävelet. Satu Savolainen ilmes-
tyy teltan oviaukkoon valkoisessa 
puvussa kimppu kädessään. 

15-henkinen vierasjoukko nou-
see seisomaan. Alttarilla odottava 
sulhanen, Osmo ”Ose” Pitkäkan-
gas näyttää häikäistyneeltä. 

Hääpuvun paljettien lisäksi 
myös vieraiden silmissä kimmel-
tää, kun morsian kävelee lyhyen 
matkan sulhasen luo. Satu ja Ose 
hymyilevät toisilleen ja asettuvat 
alttarille käsi kädessä. 

– Olemme kokoontuneet tän-
ne juhlistamaan Satun ja Osmon 
rakkautta. Pyydämme, että hän 
vahvistaisi teitä ja lujittaisi rak-
kauttanne, aloittaa pastori An-
na-Maria Veijo.

Festarien päälavalla on me-
neillään Antti Tuiskun keikka, 
ja bassot jytkyvät vihkiteltassa, 
mutta se ei häiritse koolla olevaa 
seurakuntaa. 

Rakkaus syttyi 
baaritiskillä
Sadun ja Osen yhteinen taival al-
koi liki viisi vuotta sitten. Paikal-
lista ravintolaa pyörittänyt Sa-
tu oli juuri saanut eronsa päätök-
seen, kun hän kiinnitti huomiota 
nuoreen mieheen, joka asioi usein 
tiskin toisella puolella. 

– Ja pian Ose sitten myönsi, 
että olihan siihen syykin, mik-
si hän käy niin usein juuri täs-
sä ravintolassa, Savolainen muis-
telee hersyvästi nauraen häiden 
aattona.

Ose oli ihaillut Satua jo pidem-
pään, ja Satu ihastui heti Osen sil-
miin ja miehen rauhallisuuteen. 
Puolen vuoden jälkeen pari muut-
ti saman katon alle. 

Sadulla on aiemmasta liitos-
taan kaksi tytärtä, ja yhteisten 
vuosien aikana tyttäriä on synty-
nyt kaksi lisää. Qstockissa heitä ei 
kuitenkaan nähdä. 

– Hääpäivä on meidän oma 

juttu, Satu kertoo Osen nyökytel-
lessä vieressä. 

Juhlat luvassa 
joulukuussa
Parilla tulee tasan viisi vuotta yh-
dessäoloa täyteen 9. joulukuuta. 
Silloin häitä juhlitaan sukulais-
ten ja ystävien voimin kotikul-
milla, Oulunsalon Nuorisoseu-
ran toimitalolla. 

Ose on syntyperäinen oulun-
salolainen, mutta Helsingistä läh-
töisin olevan Satun perhettä asuu 
laajalta ympäri Suomen. 

– Lähetimme hääkutsut, jois-
sa kerroimme, että varsinainen 
vihkiminen tapahtuu täällä Qs-
tockissa. Toivotimme kaikki ter-
vetulleiksi paikalle ja vinkka-
simme mahdollisuudesta seura-
ta vihkimistä suorana lähetykse-
nä MTV3:n nettisivujen kautta.

Satun ja Osen suuri päivä
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GALLUP | Missä haluaisit mennä naimisiin?

Kysyimme Qstockin festivaaliyleisöltä, ovatko he haaveilleet erikoi-
semmasta vihkipaikasta, kuten kuumailmapallosta tai latohäistä.

Teksti: ELSI SALOVAARA 
Kuvat: MARI LÄHTEENMAA

 » Enpä ole oikein koskaan miet-
tinyt, mutta noissahan olisi kyl-
lä ideaa! Mitään suurta haavetta 
ei itsellä ole päällimmäisenä mie-
lessä. Festarihäät voisivat olla ki-
vat, mutta olisihan se jo vähän 
matkintaa, kun nyt olen täällä 
kaverin häissä.
Tiia Ruuskanen, Oulu 

 » Olemme kyllä jo ehtineet naimi-
siin, mutta jos miettisi jotain eri-
koista, niin vihille voisi mennä pyö-
rän selässä. Harrastamme molem-
mat nimittäin pyöräilyä. Siihen tar-
vittaisiin sitten pyöräilevä pappi. 
Kuumailmapalloon meitä ei saisi!
Marja-Leena Haapakorva-
Mäkelä, Juha Mäkelä, Kempele

 » Olen kyllä aina ajatellut, että 
menen naimisiin kirkossa, mutta 
joku romanttinen miljöö olisi ki-
va, esimerkiksi jossain mökillä tai 
maatilalla. Kun oli vaihto-opis-
kelijana Amerikassa, olin häissä 
joissa morsiamella oli valkoinen 
puku ja buutsit. Se jäi mieleen.
Katariina Lehtonen, Kiiminki

Osa sukulaisista ja ystävistä 
yllättyi parin ratkaisusta men-
nä naimisiin festareilla. Idea nai-
misiin menosta Qstockista tuli jo 
vuosi sitten. Silloin pari oli kui-
tenkin myöhässä ilmoittautumi-
sen kanssa.

– Olen aina puhunut, että ha-
luan kirkkohäät. Ose taas ei ha-
lunnut perinteisiä kirkkohäitä. 
Minä halusin mennä naimisiin 
talvella ja Ose kesällä, joten tämä 
on aika täydellinen ratkaisu meil-
le, Satu toteaa vihkimistä edeltä-
vänä päivänä.

Jännitys 
vei yöunetkin
Hääpäivä valkenee harmaana. 
Vartti ennen vihkimistä pari on 
vielä teltan takaosassa ja täyt-
tää virallisia papereita pastorin 
kanssa. 

Tunnelma vaikuttaa rennol-
ta, sillä sulhanen ja morsian ovat 
molemmat yhä arkivaatteissaan. 
Morsian tunnustaa, että rentous 
on vain pintaa.

– Sain edellisenä yönä nukut-
tua neljä tuntia, eikä ruoka ole 
maistunut tänäänkään. Söin vain 
muutaman ranskanperunan. 

Satun ja Osen suuri päivä
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– Nyt voitte rentoutua, sil-
lä tässä vaiheessa minä olen ai-
noa, joka voi enää mokata, pasto-
ri tsemppaa. 

Kymmenen minuuttia ennen 
h-hetkeä vieraat ohjataan telt-
taan ja hääpari siirtyy vaihta-
maan asuja. 

Itkua ja naurua 
vihkimisessä
Tunteikas seremonia jatkuu pas-
torin aloitussanojen jälkeen yh-
tä mallikkaasti, eikä kukaan mo-
kaa.

Jännitys kuitenkin purkautuu, 
kun tahtomisten jälkeen siirry-
tään sormusten vaihtoon. Mor-
sian ei meinaa saada sulhasen 
sormusta mahtumaan ja siitähän 
seuraa naurua, joka tarttuu myös 
vieraisiin. 

Kun Satu ja Osmo Pitkäkan-
gas astuvat Lemmenlaivan tun-
nusmusiikin soidessa ulos häätel-
tasta, heille paistaa aurinko. 

Satun ja Osen lisäksi tänä 
vuonna Qstockissa meni naimisiin 

kuusi muuta paria. Vihkimiset 
ovat katsottavissa YouTubessa. 

 c������ Satu ja Osmo ”Ose” 
Pitkäkangas menivät 
naimisiin Lemmenlaiva-
teemaisessa hääteltassa 
Oulussa järjestetyn 
Qstockin aikana. 
Parin vihki pastori 
Anna-Maria Veijo.

Caritas Lääkärit myydään 
kotimaiselle terveysfi rmalle
Oululaisyhtiö on liian 
pieni pärjätäkseen 
markkinoilla

Sosiaali- ja terveyspalve-
luja tuottava Pihlajalin-
na ostaa oululaisen Cari-
tas Lääkärit Oy:n. Caritas 

Lääkärit tarjoaa Oulussa ja Raa-
hessa työterveys- ja lääkäriase-
mapalveluita. 

Yhtiön suurin omistaja on 
oululainen yleishyödyllinen Ca-
ritas-Säätiö, joka kuuluu Oulun 
seurakuntayhtymän konserniin. 
Säätiön pääasiallisena tavoittee-
na on kristillisen diakonian hen-
gessä edistää vammaisten ja van-
husten asumisoloja, terveyttä ja 
kuntoutusta.

Caritas-säätiön hallituksen 
puheenjohtajan Heikki Kerä-
sen mukaan myyntiin on monia 
syitä. Yksi on Suomessa jatkuva 
yksityisen terveydenhuollon kes-
kittyminen yritysostojen myötä 
muutamalle suurelle toimijalle.
Isojen fi rmojen toimintaedelly-
tykset ovat paremmat kuin pie-
nillä, kuten esimerkiksi Cari-
tas Lääkäreillä. Isojen fi rmojen 
omistus on usein ulkomaisissa 
käsissä.

Sote suosii 
isoja firmoja
Tulevaisuudessa pienten yritys-
ten kyky toimia perustervey-
denhuollon palvelujen tuottaja-
na käy Keräsen mukaan todella 
haasteelliseksi. 

– Jos aiotaan olla vahva poh-
joissuomalainen terveydenhuol-
lon toimija, ei riitä, että toimi-

taan Oulussa vaan pohjoissuo-
malaisiin kaupunkeihin pitäisi 
rakentaa sote-keskuksia.

Maakunnat ja yksityiset yri-
tykset tarjoaisivat hallituksen 
kaavailujen mukaan sote-kes-
kuksissaan perusterveydenhuol-
toa, josta kansalaiset voisivat va-
lita vapaasti. Sote-keskusten pe-
rustaminen vaatisi mittavia in-
vestointeja. 

Kolmas merkittävä trendi ter-
veydenhuollossa on digitalisaa-
tio, joka edellyttää suuria talou-
dellisia kehittämispanoksia. 

Caritas-säätiö teki itse aloit-
teen kaupankäynnin aloittami-
sessa. Myyntiajatus syntyi vii-
me vuonna, kun sote-kuvio al-
koi muotoutua. 

– Me pidämme suitsenperät 
omissa käsissämme, Keränen 
kuvaa ratkaisua.

Säätiö päätyi tekemään kau-
pat Pihlajalinnan kanssa kilpai-
lutuksen jälkeen. Pihlajalinna on 
kotimaisessa omistuksessa, mil-
lä oli Keräsen mukaan merkittä-
vä rooli kauppoja päätettäessä. 
Toiminnan tuomat rahat jäävät 
Suomeen, vaikka Caritas Lääkä-
rit myydäänkin.

PEKKA HELIN

 c������ Caritas Sairaala avasi ovensa tammikuussa 2015. Potilas Maija-Liisa 
Panuman verenpainetta mittasi tuolloin lähihoitaja Jenny Vihavainen. 
Caritas ei myy sairaalaa eikä palvelutalojaan.
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”Me pidämme 
suitsenperät 
omissa 
käsissämme.
Heikki Keränen
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”Antarktis on ainoa 
manner, jossa en 
käynyt.
Leila Holviala

Lättyjä 
tropiikissa

Elettiin kesää 1965. 
Kuusitoistavuotias ha-
minalainen Leila Hol-
viala oli lähdössä en-
simmäiselle seilaus-
matkalleen. 

Päätöksen merille lähdös-
tä hän oli tehnyt jo kaksi vuot-
ta aiemmin. Toinen vaihtoeh-
to olisi ollut kotitalousopetta-
jan opinnot, mutta niitä varten 
olisi pitänyt käydä lukio. Se ei 
kiinnostanut, vaan mieli paloi 
maailmalle.

Lupalapun merille lähtöön 
allekirjoitti isä, joka oli amma-
tiltaan laivanselvittäjä. 

– Isä uskoi, että tulen takaisin 
kahden kuukauden päästä häntä 
koipien välissä. 

Tyttären ensimmäinen seila-
us kesti vuoden ja kolme päivää, 
vapaapäiviä oli vain yksi. 

Nuori nainen olisi halunnut 
töihin kannelle, mutta huono 
näkö esti sen. Työsarka löytyi 
laivan keittiöstä. 

Merimieskirkkoon
oli aina tervetullut
Maailman meriä Leila Holviala 
kiersi kaksi vuosikymmentä. In-
toa ei laimentanut edes se, että 
hän kärsi koko ajan merisairau-
desta. Enimmäkseen hän työs-
kenteli hakurahtiliikenteen lai-
voissa, jotka kävivät valtamerien 
takana. 

– Antarktis on ainoa manner, 
jossa en käynyt, Leila naurahtaa.

Muonavarat täydennettiin 
puolivuosittain. Emäntä vasta-
si niiden varastoinnista niin, et-
tä mikään ei pilaannu, eikä lop-

Leila Holviala vietti kaksi vuosikymmentä laivan keittiössä. 
Seilausuran jälkeen hän on ollut mukana Merimieskirkon toiminnassa.

puviikkoina tarvitse syödä yhtä ja 
samaa ruokaa. 

– Tykkäsin työstäni ihan hir-
veästi ja panin sydämeni siihen 
hommaan. 

Leila esittelee valokuvia, joissa 
näkyy laivan arkea: lättyjen pais-
toa tropiikissa, grillijuhlia kan-
nella, merimiehiä työssään. Yh-

 c������ Kuvamuisto lätynpaistosta on 
1970-luvulta.
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Ensi-ilta pian Limingassa

Uusi ooppera kertoo 
laulaja Abraham 
Ojanperästä. Johanna Kropsu ja joukko 

tohkeissaan ja kuohuksis-
saan olevia naisia saapuu 
paikalle. Kropsu näyttää 
erittäin päättäväiseltä: hä-

nen mustaharmaat korkokenkän-
sä paukkuvat jymäkästi kanvee-
silla. Tilanne on miltei pelottava.

Pelkoon ei ole syytä, sillä kyse 
on Abrahamin pidot -oopperan 
harjoituksista. Kropsun rooli-
hahmo Katri Tuori vain on oop-
peran kohtauksessa säpinässä ja 
naiset villeinä.

Ohjaaja-koreografi Jouni 
Prittinen harjoittaa kohtauk-
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 c������ Virva Puumala ja Tomi Paukkeri esittävät oopperassa romanttisia kohtauksia.
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Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

Lounas alk. 6,90 €
Tervetuloa kotiruokalounaalle:
Caritas-Koti, Kapellimestarinkatu 2 

Caritas Matriiti, Valtatie 37
 Caritas Kempele, Suolatie 4 A

Eläkeläiset 6,90 €, 
muut normaalihintaan 8,50 €

 Lounaslistat ja yhteystiedot: 
www.caritaslaiset.fi

Tiedustelut: 045 636 5372

LAKIASIAINTOIMISTO 
JORMA HERTTUAINEN

Kauppurienkatu 23, puh. 040 5081 675
jorma.herttuainen@jormaherttuainen.fi

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat, 
omaisuuden ositukset, kauppakirjat, oikeudenkäynnit ym.

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

dessä kuvassa näkyy saaliiksi saa-
tu hai. Leilalla on yhä muutama 
hammas muistona.

Aikanaan satamissa saatettiin 
olla kuukausikin, kun alusta pu-

rettiin ja lastattiin. Merimieskir-
kot olivat tärkeitä paikkoja. 

– Aina niissä tunsi itsensä ter-
vetulleeksi, eikä missään eroteltu 
uskonnon mukaan. 

 ʝ Leila Holviala vietti kaksi 
vuosikymmentä merillä laivan 
emäntänä. 

Elsi Salovaara

Paikalliset merimieskirkot 
järjestivät myös kiertomatkoja. 
Leila näyttää kuvia Etelä-Afri-
kasta, jossa suomalaiset pääsi-
vät käymään Zulumaassa. San 
Franciscossa puolestaan tutus-
tuttiin hippien kortteleihin. 

Rakkaus löytyi
laivan konehuoneesta
Meriltä löytyi puoliso Paavo 
Heikkilä, joka työskenteli lai-
van konehuoneessa. Kun suo-
malaiset varustamot myytiin, 
oli aika kasvattaa kahta poikaa 
ja jatkaa työuraa maissa.

Vuonna 1993 Leila lähti mu-
kaan merimieskirkon vapaa-
ehtoistoimintaan. Hän uskoo, 
että omista kokemuksista oli 
hyötyä kohtaamisissa. 

– Laivalla vietettyjen viik-
kojen jälkeen merimiehet kai-
paavat lähinnä uusia kasvoja ja 
juttelua vieraiden kanssa.  

Aiheet ovat arkisia. Mo-
ni koti-ikävän vaivaama pu-
huu perheestään. Usein pelk-
kä kuunteleminen riittää.

– Monesti jo oman äänen 
kuuleminen selvittää ajatuksia. 

Se polte, joka innosti nuoren 
tyttösen merille, on laimentu-
nut, muttei sammunut.

– Joskus keväällä, kun on 
kaunis ilma ja tulee meren 
tuoksu, silloin iskee ikävä.

Elsi salovaara
Merimieskirkon kesäpäiviä 

vietetään 12.-13.8. Oulussa. 
 Ks. ohjelma s. 20.
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 ʝ Leila Holviala vietti kaksi vuosikymmentä merillä laivan emäntänä. 
Sittemmin oululaistunut Holviala on ollut vuodesta 1993 yksi merimieskirkon 
vapaaehtoisista.

”Abraham eli Aappo 
on kaveri, jossa on 
valtava elämänilo.
Tomi Punkeri

Ensi-ilta pian Limingassa
sen monta kertaa. Naiset nouse-
vat lavalle kerta toisensa jälkeen. 

Harjoitusten aikana myös lib-
reton kirjoittaja, ohjaaja Helena 
Tornberg antaa ohjeitaan ja ka-
pellimestari Ville Mankkinen 
kehuu tämän tästä esiintyjiä. 

Mankkisen edessä on kansio 
nuottipapereita. Tauon aikana 
hän heiluttaa itsekseen napakas-
ti tahtipuikkoa. Mitähän mahtaa 
kapellimestari pohtia? Ehkäpä 
säveltäjä Jukka Linkolan työtä.

Abrahamin pidot -oopperaa 
esitetään elokuussa Limingan 
Areenalla. Ooppera kertoo li-
minkalaislähtöisen laulaja-lau-
lunopettaja Abraham  Ojan-
perän elämästä (1856–1916). 
Poikamiehenä elänyt ja kuol-
lut Ojanperä oli ohjaaja Hele-
na Tornbergin mukaan super-
julkkis, joka nykyään on paljol-
ti unohdettu.

Ojanperä tunsi Jean Sibeliuk-
sen, Oskar Merikannon ja Ro-
bert Kajanuksen, juhli Eino Lei-
non kanssa, lauloi kansainväli-
sillä lavoilla ja nautti sosioteetis-
sa suurta suosiota.

Ojanperällä oli elämässään 
kaksi suurta naissuhdetta. Li-

minkalaiseen Katri Tuoriin ja 
norjalaiseen oopperalaulajaan 
Aurora Hanneborgiin.

Molemmat suhteet, joissa oli 
romanttisiakin vaiheita, kestivät 
Tornbergin mukaan vuosikym-
meniä. Naiset jopa ystävystyivät.

Hanneborgia esittää Virva 
Puumala. Oopperassa Hanne-
borgin ja Ojanperän välillä näyt-
tää rätisevän ruutia ja erotiikkaa. 

Ojanperää esittää Tomi Pun-
keri. Millainen roolihahmosi on?

– Abraham eli Aappo on ka-
veri, jossa on valtava elämänilo. 
Hän rakastaa kaikkea ja on pir-
teä veikko. Hän rakastaa ennen 
kaikkea kotiseutuaan ja myös 
naisia.

Ojanperä suhtautui elämänsä 

loppupuolella torjuvasti naisiin. 
– Hän ei halunnut, että nai-

set hoitivat häntä sairasvuoteel-
la vaan toivoi, että uskolliset 
miesystävät tekisivät sen, Torn-
berg kertoo.

Ojanperä sanoi Katri Tuorille 
vähän ennen kuolemaansa, että 
elämä on ihanaa.

– Hän ei ajatellut niinkään 
kuolemaa vaan ylösnousemusta. 
Hän pyysi, että hänet puetaan 
kuoltuaan valkoiseen pukuun, 
Tornberg sanoo.

Abraham Ojanperä kuoli ko-
titilallaan Aappolassa Limingas-
sa ystäviensä ympäröimänä.

PEkka HElin

Ooppera toteutetaan Oulun am-
mattikorkeakoulun opiskelijoi-
den ja alueen osaajien kanssa. Li-
mingan kunnan muita yhteistyö-
kumppaneita ovat muun muassa 
ArsLiminka ry, Oulunsalon En-
semble, Limingan Taidekoulu, 
Via Dolorosa ry, Limingan seu-
dun musiikkiopisto sekä Limin-
gan seurakunta. Lisää tietoa si-
vulta abrahaminpidot.fi/
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Keskusta hissillinen as perheelle tai 
opiskelijoille. 3mh,oh,rh,k,kh,wc, 2xvh 
ja parveke. Vapaa 1.8. Vuokra 1100€ 
+ vesim 14€/henk. Takuu 2x kk-vuok-
ra. Kotivakuutus. 0403345894/Sari Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

HAUTAUSPALVELUJA PALVELUJA
TARJOTAAN

VUOKRALLE
TARJOTAAN

www.kotimaa.fi

Hyvä ilmoittaja!

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

Vielä ehdit hyödyntää kesähintamme ilmoituksissa. 
Rauhan Tervehdys ilmestyy elokuussa vielä  
kaksi kertaa (17.8. ja 31.8.).
Tartu tilaisuuteen ja varaa ilmoitustilasi heti! 
Alennus koskee uusia varauksia.
Anna lukijoiden löytää sinut – kesälläkin!

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia 
työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana 

TALOUSSUUNNITTELIJAN 
työsuhde, 

sijoituspaikkana talous- ja tukipalvelut

Hakuaika päättyy 11.8.2017 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/rekry. 

PAIKKOJA AVOINNA

Suomen luterilaisen kirkon 
seurakunnissa tammi-ke-
säkuussa järjestettyihin 

miljoonaan tapahtumaan osal-
listui 12 miljoonaa henkilöä. 
Sama henkilö on voinut osallis-
tua useaan tapahtumaan. Seu-
rakuntien tapahtumiin laske-
taan muun muassa retket, leirit 
ja ryhmien kokoontumiset sekä 
erilaiset tilaisuudet.

Jälkimmäisellä ryhmällä eli 
seurakuntien tilaisuuksilla tar-
koitetaan muun muassa messu-
ja, kirkollisia toimituksia ja juh-
lia. Tällaisia tilaisuuksia seura-
kunnat järjestivät puolen vuo-
den aikana noin 130 000, joista 
jumalanpalveluksia ja kirkolli-
sia toimituksia oli vajaa puolet. 
Niihin osallistui 6,5 miljoonaa 
henkilöä. 

Valtakunnallisesti seura-
kuntien tilaisuuksiin osallistui 
keskimäärin 51 henkilöä. Suu-

rimmat tilaisuudet olivat La-
puan ja Oulun hiippakunnis-
sa. Niihin osallistui keskimää-
rin 57 henkilöä. Pienimmät 
tilaisuudet järjestettiin Helsin-
gin hiippakunnassa (keskimää-
rin 36 osallistujaa) ja Porvoon 
hiippakunnassa (keskimäärin 
40 osallistujaa).

Tiedot käyvät ilmi Kirkon ti-
lastopalvelusta.

Seurakunnissa miljoona 
tapahtumaa alkuvuonna

 c������ Viime helatorstain messu kokosi Rotuaarille satoja ihmisiä. 
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”Tammi-kesäkuussa 
järjestettyihin 
miljoonaan 
tapahtumaan 
osallistui 12 miljoonaa 
henkilöä.
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”Esimerkiksi meidän 
tsasounamme 
ei minulle ole 
ortodoksinen eikä 
luterilainen vaan 
ekumeeninen. 
Eeva Tervaskanto

Ikonit oman tsasounan seinälle 

Eeva Tervaskannon maa-
laamat ikonit saivat ar-
voisensa paikan, kun 
puoliso Jussi Tervas-
kanto rakensi Muhok-
sella sijaitsevan kak-

koskodin pihalle tsasounan, jon-
ka hirsiseinälle pyhät kuvat nos-
tettiin. 

Kiuruvedeltä syntyneelle ja 
lapsuuden kesät kesämökillä Pie-
lavedellä viettäneelle kanssakäy-
minen karjalaisten kanssa on ol-
lut aina luontevaa. 

– Kummassakin pitäjässä on 
ortodoksikirkko ja paljon Salmin 
karjalaisia. Karjalaisia oli perhe-
tuttuina, ja heitä tuli avioliiton 
kautta sukuun. Myöhemmilläkin 
asuinpaikkakunnilla olen aina ol-
lut tekemisissä karjalaisten kanssa.  

Tsasounaan esille myös
muistoja vanhemmista 
Tsasounassa on ikonien lisäksi 
Eevan äidin kutoma ryijy ja isän 
matkaikoneja, jotka pakattiin 
matkalaukkuun joka reissulle. 

– Isä oli körttiläiskodistaan 
huolimatta kiinnostunut ortodok-
sisuudesta. Sota-ajan Karjalan-ko-
mennusten aikana kiinnostus voi-
mistui entisestään. Isä liittyi orto-
doksiseen kirkkoon eläkkeelle jää-
tyään, Tervaskanto sanoo. 

Hän itse kannattaa ekumeniaa, 
kristillisten kirkkojen ja tunnus-
tuskuntien yhteistyötä ja pyrki-
mystä läheisempään yhteyteen. 

– Esimerkiksi meidän tsasou-
namme ei minulle ole ortodok-
sinen eikä luterilainen vaan eku-
meeninen. 

Sana tsasouna tarkoittaa ru-
koushuonetta. Tervaskannol-
le tsasouna on paikka, jonne voi 
tulla hiljentymään, miettimään 

asioita, katselemaan joelle. 
Peräseinällä on koti-ikonostaa-

si. Siksi tsasouna osin syntyikin: 
jotta ikonit saataisiin katseltaviksi. 

Säännöt ovat 
noudatettaviksi 
Sanotaan, että ikoni on rukous-
ta tai väreihin puettua teologiaa. 

Niiden maalaamiseen liittyy 
paljon yksityiskohtaista sääntelyä. 
Tervaskannolle sääntöjen noudat-

taminen on itsestäänselvyys. Iko-
nit maalataan alkuperäistä jälji-
tellen, maalarin ei kuulu tehdä 
omia sovelluksia. 

– Ikonin täytyy olla sillä tavalla 
oikeaoppisesti tehty, että sen edes-
sä on hyvä rukoilla. Rukous kes-
keytyy, jos huomio kiinnittyy jo-
honkin virheelliseen yksityiskoh-
taan, Tervaskanto selittää. 

Leivän enentäjä 
Kylmälänkylän kappeliin 
Monet luterilaiset maalaavat orto-
doksien pyhiä kuvia. Tervaskanto 
on maalannut ikoneita yli 20 vuo-
den ajan harrastuksenaan ja lah-
joiksi läheisille. 

Poikkeus on Muhoksen Kyl-
mälänkylän kappelin uusi Leivän 
enentäjä -ikoni. Se on tilaustyö, 

josta tekijä ei halunnut maksua.
Ikonissa pilven päällä istuvan 

Marian edessä levittäytyy tuleen-
tunut viljapelto ja lyhteitä. Ikoni 
viestittää, että kaikkein pyhin Ju-
malansynnyttäjä on ihmisten apu 
myös jokapäiväisen leivän hank-
kimisessa. 

– Aihe sopii hyvin Kylmälän-
kylään. Se on maanviljelysseutua, 
missä työ tuottaa satoa. 

Ikonimaalari 
uskoo ihmeisiin 
Ortodoksit ajattelevat, että osa 
ikoneista on ihmeitä tekeviä.

Ikonin edessä rukoileva voi ko-
kea ikonin Jumalan erityisen ar-
mon välikappaleeksi. Sanotaan, 
että esimerkiksi Venäjällä Leivän 
enentäjä -ikonit varjelivat kansaa 
nälänhädältä 1800-luvun kato-
vuosien aikana. 

Myös Eeva Tervaskanto uskoo 
ihmeisiin. 

– Ihmeellä on laaja skaala. Ei 
sen tarvitse olla mitään hirvittävän 
suurta. Ihme oli jo sekin, kuinka 
helposti Leivän enentäjä valmistui, 
ilman mitään vaikeutta. 

– Enkä olisi sitäkään uskonut, 
että entinen Muhoksen kunnan-
puutarhuri saa joskus maalata 
ikonin Kylmälänkylän kappeliin. 

MINNA KOLISTAJA

 c������ Tsasounaan mahtuu vain osa Eeva Tervaskannon maalaamista ikoneista. 
Kylmälänkylän kappeliin tilattu Leivän enentäjä -ikoni oikeassa reunassa.

Oululainen Eeva Tervaskanto on luterilainen, 
jolle ortodoksisuus on läpikotaisin tuttua ja luontevaa
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 c������ Puoliso Jussi Tervaskanto 
rakensi Eeva Tervaskannolle 
tsasounan kakkoskodin 
pihamaalle Muhokselle.
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RADIO & VERKKO | Kirkko lähelläsi

Vuoden 2017 lopussa avio-
liiton esteiden tutkinnan 
voi halutessaan hoitaa 

kirkon verkkopalvelussa. Pal-
velun käyttöönotto ja käyttö on 
seurakunnille maksutonta.

Kaikille Suomen ev.lut. kir-
kon jäsenille tarkoitettu aviolii-
ton esteiden tutkinnan verkko-
palvelu toimii samaan tapaan 
kuin liitykirkkoon.fi . Palvelus-
sa tutkintaa pyytävä tunnistau-
tuu, täyttää tutkintapyyntölo-
makkeen ja lähettää sen odotta-
maan tulevan puolison vastaa-
vaa pyyntöä. 

Myös avioliittoaikomuksen 
ilmoittaminen on tarkoitus liit-
tää palveluun. Tämä tehdään eri 
puolilla Suomea varsin eri ta-
voin, mutta tiedon julkistamis-
luvan kysymiselle pyritään löy-
tämään yhteinen malli.

Palvelulla halutaan vastata 
jäsenten odotuksiin sähköises-
tä asioinnista ja helpottaa seu-
rakuntien työprosesseja. Sisäl-
lön suunnittelusta vastaa pro-
jektiryhmä, jossa on sekä seura-
kuntien että Kirkkohallituksen 
edustajia. 

Avioliiton esteiden tutkinta 
onnistuu pian verkossa

Su 6.8. klo 17 Seurat, Matti Rahja.
Su 13.8 klo 17 Seurat.
La–Su 19.–20.8. Kesäseurat Karja
sillan kirkossa.

Su 6.8. klo 11.00 EHTOOLLISJUMALAN-
PALVELUS, Esa Vähäaho

Su 13.8.klo 11.00 LÄHETYSJUMALAN-
PALVELUS, Kari Miettunen

Ke 16.8. klo 18.30  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 6.8. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
Ti 8.8. klo 10–10.30 hartaus,  
klo 10.30–12 Taukopaikka-kahvila

Su 13.8. klo 10.30 rukouskokus, klo 11 jumalanpalvelus
Ti 15.8. klo 10–10.30 hartaus, klo 10.30–12 Taukopaikka-kahvila

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14
Tervetuloa!

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 Su 6.8. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Pasi 
Markkanen, Yrjö Kemppainen, Jari Levy. Seimi. 
Ma 7.8. klo 18 Vanhimmiston kokous.
Ke 9.8. klo 19 Rukousilta, Jari Mykkänen, 
Arto Rukajärvi, Timo Herronen.
Su 13.8. klo 11 Jumalanpalvelus, lasten 

siunaaminen koulutielle, Raino Ojala, Kaisa ja Kelvey Marden, Leiribändi. 
Lastenkokoukset ja seimi. Ke 16.8. klo 19 Rukousilta, Mika Keisu.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi
Tervetuloa!

Herättäjän päivä: su 20.8. klo 10.00 messu Pyhännän kirkossa ja seurat seura
kuntatalossa
Siioninvirsiseurat: pe 18.8. klo 18.00 Korpisen kylätalolla, Turpeisenvaarantie 
1150, Pudasjärvi, su 20.8. klo 18.00 Maunonpäiväseurat Muhoksen seura
kuntatalolla, Kirkkotie 32
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

YHDISTYKSET

MUUT SEURAKUNNAT

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys sunnuntaisin 
klo 9.55–12.
Sunnuntaina 6.8. 
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pitää 
pastori Heikki Karppinen 
Karjasillan seurakunnasta. Hän 
puhuu uskosta ja epäuskosta. 
Elämässä on monia harha-
polkuja, mutta Jeesuksen 
huolenpitoon saamme aina 
luottaa.
Klo 10 messu Oulunsalon 
kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 
Sunnuntaina 13.8. 
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pitää 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan lastenohjaaja Outi 
Metsikkö. Hän kertoo pienen 
pienestä siemenestä, josta 
lopulta kasvaa suuri puu. 
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Sunnuntaina 6.8. 
Klo 9.45 Radiopyhäkoulun pitää 
pastori Heikki Karppinen 
Karjasillan seurakunnasta. Hän 
puhuu uskosta ja epäuskosta. 
Elämässä on monia harha-
polkuja, mutta Jeesuksen 
huolenpitoon saamme aina 
luottaa. 
Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista Ylivieskasta.
Sunnuntaina 13.8. 
Klo 9.45 Radiopyhäkoulun pitää 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan lastenohjaaja Outi 
Metsikkö. Hän kertoo pienen 
pienestä siemenestä, josta 
lopulta kasvaa suuri puu.
Klo 10 jumalanpalvelus 
Saloisten kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta. Lisäksi 
sunnuntaina 6.8. klo 10 Oulun-
salon kirkon jumalanpalvelus.

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 6.8. 
Klo 10 mukulamessu Mikkelin 
Pitäjänkirkosta.
Sunnuntaina 13.8. 
Klo 10 jumalanpalvelus 
Virtain kirkosta.

YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.05 ja uusintana 
maanantaisin kello 11.
Sunnuntaina 13.8. 
Klo 10 lasten jumalanpalvelus 
Pyhän Lapsen kirkossa Lohjan 
Vivamossa. Jumalan ihmeellinen 
syli.

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja pääkirkkojen 

nettiradiot verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi /

verkkokirkko
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SANAN AIKA

”Jos oikein 
kovasti sataa, 
kävijöitä ei ole.
Essi Lotvonen

Kun parkkipaikalle tulleen 
auton ovi pamahtaa kiin-
ni, hautausmaan kukkais-

tutusten ääreltä nousee ylös 
nuori nainen ja tulee tervehti-
mään.

Essi Lotvonen on Muhok-
sen kirkon oppaana toista ke-
sää. Kun opastettavia ei ole, 
Lotvonen siistii sankarihau-
tausmaiden kukkaistutuksia, siivoaa kirk-
koa tai haravoi pihamaata.

Kirkon esittelyjä on kesällä tavallisesti 
kolme päivässä. 

– Jos oikein kovasti sataa, kävijöitä ei ole 
– mutta ei tule oikein kovalla helteelläkään, 
Lotvonen on havainnut.

Muhoksen 1634 valmistu-
neessa tukipilarikirkossa poik-
keaa paljon ulkomaalaisia. Heis-
tä suurin osa on sveitsiläisiä tai 
saksalaisia matkaajia, jotka ovat 
löytäneet kohteen jostakin Suo-
men nähtävyyksiä esittelevästä 
saksankielisestä oppaasta. 

– Aika pieni kirkko, niin 
kommentoidaan usein. Ja ul-

komaalaisia ihmetyttää, että tällainen puu-
kirkko on käytössä talvellakin.

Kivikirkkoihin tottuneita keskieuroop-
palaisia kiinnostavat eritoten Emanuel 
Granbergin maalaukset. 

– Yleensä matkalaiset kuvaavat alttari-
taulua, sakastin seinämaalauksia sekä leh-

terin kaiteeseen maalattuja profeettoja. 
Kirkko ikuistetaan yleensä myös ulkoa 

käsin. Valtaosa kävijöistä viipyy 10–15 mi-
nuuttia. 

Lotvonen hoitaa opastukset englan-
niksi. Paperiesitteitä kirkosta löytyy myös 
ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi.

Suurin osa poikkeaa kirkossa kolmen 
ensimmäisen aukiolotunnin aikana, Lot-
vonen on huomannut. Muhoksen kirkko 
on avoinna arkisin 11.8. saakka kello 12–18.

Minna Kolistaja

Viimeinen opastusviikko edessä

 ʝ Silloin kun kirkossa ei ole kävijöitä,  
kirkon oppaana toimiva Essi Lotvonen  

pitää huolta muun muassa  
sankarihautojen kukkaistutuksista.

M
in
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Totuus ja harha
Kristitty joutuu elämässään kamp-
pailemaan erottaakseen totuuden 
valheesta ja oikean väärästä. Juma-
lan tunteminen ja hänen tahton-
sa kyseleminen ohjaavat häntä 
totuuteen.

Sunnuntai 6.8.2017
 ʍ Psalmi: Ps. 92:5-10, 13-16
 ʍ 1. lukukappale: 1. Kun. 18:21-26,   

 36-39
 ʍ 2. lukukappale: Hepr. 4:1-2, 9-13
 ʍ Evankeliumi: Matt. 7:13-14

Matt. 7: 13-14
Jeesus sanoo:

”Menkää sisään ahtaasta 
portista. Monet menevät avarasta 
portista ja laveaa tietä, mutta se vie 
kadotukseen. Miten ahdas onkaan 
se portti ja kapea se tie, joka vie elä-
mään, ja vain harvat löytävät sen!”

Hepr. 4: 1-2, 9-13
Olkaamme siis varuillamme. Juma-
lan lupaus, että pääsemme hänen 
lepopaikkaansa, on vielä täytty-
mättä, eikä yksikään teistä saa 
jäädä taipaleelle. Mehän olemme 
kuulleet hyvän sanoman aivan niin 
kuin nuo entisajan ihmiset. Heille 
ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä 
sanasta, jonka he kuulivat, koska 
he eivät sitä uskoneet eikä se näin 
sulautunut heihin.

Jumalan kansalla on siis yhä sa-
pattijuhla edessään. Se, joka pääsee 
levon maahan, saa levätä kaikkien 
töidensä jälkeen niin kuin Jumala-
kin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme 
siis kaikin voimin tuohon lepoon, 
ettei yksikään lankeaisi seuraamaan 
noiden niskoittelijoiden esimerkkiä 
ja sen vuoksi jäisi taipaleelle.

Jumalan sana on elävä ja väkevä. 
Se on terävämpi kuin mikään kak-
siteräinen miekka, se iskee syvään 
ja viiltää halki sielun ja hengen, 
nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa 
sisimmät aikeemme ja ajatuksem-
me. Jumalalta ei voi salata mitään. 
Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja 
alastonta hänelle, jolle meidän on 
tehtävä tili.

9. sunnuntaina helluntaista lauletaan 
usein virttä 590.

Kiista ja ahneus maailman täyttää,
valta ja kilpailu vahvimpien.
Sorretut pelkäävät kadottavansa
elämän mielen ja tarkoituksen.

Siksi on korkea aika nyt huutaa
kaikille meillekin: Seisahtukaa!
Katsokaa Kristusta, Ihmisen Poikaa,
rauhamme luojaa ja sovittajaa.
Seisahtukaa ja katsokaa ympärillenne! 

Tieto on perinteisesti filosofias-
sa määritelty hyvin perusteltuna 
tosi uskomuksena. Suomen kie-
len verbi tietää juontuu puoles-

taan tie-sanasta. Näin ollen sana on mer-
kinnyt alun perin tien tuntemista. Tämän 
näkökulman myötä voisi sanoa, että tieto 
yhdistyy jollain tavalla tiellä kulkemiseen.

Tieto, jonka ihminen kokee oikeaksi, 
on hänelle totta. Se on hänen sen hetki-
nen totuutensa. Kun ihmisen henkilökoh-

taiset kokemukset ovat mittana, samanai-
kaisesti keskenään hyvin erilaiset ja jopa 
ristiriitaiset asiat voivat olla yhtä aikaa tot-
ta. Kuitenkaan pelkät omat arkihavainnot 
eivät yksinään voi muodostaa objektiivis-
ta totuutta, sillä silloin keskiössä ovat vain 
minä itse ja minun havaintoni.

Aiheellisesti on viime aikoina keskus-
telu paljon tiedon ja epätiedon, informaa-
tion ja disinformaation, välisestä suhtees-
ta. Keskustelu on osoittanut erityisen hy-
vin sen, että mielipiteen, tiedon ja totuu-
den välillä on suuria laadullisia eroja. Ei 
ole niin, että kaikki arvot ovat keskenään 
yhteismitallisia.

Jeesus sanoo itsestään, että ”Minä olen 
tie ja totuus”. Voisiko tosiaan olla niin, et-
tä totuus löytyy vain tietä kulkemalla – ja 
yhdessä muiden kanssa? Jos pysähdymme 
katsomaan ympärillemme, toisiamme sil-
miin, mitä näemme? Kristus, rauhamme 
luoja, on ehkä yllättävän lähellä. 

 nuusa ParKKinen
seurakuntapastori, Kajaanin seurakunta

Seisahtukaa ja katsokaa
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Rimma Hämäläinen pääsi irti itsetuhoisuudesta kertomalla 
ongelmastaan rohkeasti. Hän toivoo, että kiusaamisesta  
ja itsetuhoisuudesta puhuttaisiin enemmän. Kiusattujen  
lisäksi on autettava myös kiusaajia.

K eväällä ylioppi-
laaksi kirjoitta-
nut 18-vuotias 
oululainen Rim-
ma Hämäläinen 
muistaa, että ylä-
asteella nuorten 
itsetuhoisuutta 

käsiteltiin kerran tai kaksi. Luki-
ossa ongelmasta ei puhuttu lain-
kaan. 

 Suomen Mielenterveysseuran 
mukaan noin kolmasosalla nuo-
rista ilmenee itsetuhoisuutta.

– Noin viidesosa nuorista on 
joskus tarkoituksenmukaisesti 
satuttanut itseään, Hämäläinen 
muistelee kuulemaansa tietoa, jo-
ka hänen mielestään kertoo siitä, 
että itsetuhoisuus on nuorten pa-
rissa pelottavan yleistä.

Itsetuhoisuudella tarkoitetaan 
ajatuksia ja tekoja, jotka voivat 
johtaa itsensä vahingoittamiseen 
tai kuolemaan.

Hämäläinen haluaa kysyä: 
Mitä koulut tekevät asialle? Juuri 
niissä pitäisi viestiä nuorille, ettei 
itsetuhoisuudessa ole mitään hä-
vettävää.

Avoimuus on
ratkaisevaa
Rimma Hämäläinen kärsi itse-
tuhoisuudesta useita vuosia. Nyt 
hän haluaa puhua ongelmastaan 
avoimesti.

– Ala-asteen kiusaamiskoke-
muksen loputtua aloin satuttaa 
itseäni tarkoituksenmukaisesti. 
Olin tuolloin 12-vuotias. En tiedä 
tarkalleen, miksi tein niin, mutta 
jäin viiltelyyn koukkuun. Tuntui, 
etten olisi pystynyt selviämään 
elämästäni ilman sitä, hän kertoo.

Hämäläisen kokemus on, että 
aiheesta keskustelemista pahim-
millaan lähes kartetaan kouluis-
sa. Nuoret, joilla on itsetuhoisia 
ajatuksia, pelkäävät kohtaavansa 
negatiivisia asenteita, jos he hake-
vat apua. He pelkäävät myös pu-
hua koulupsykologille tai -kuraat-

torille sen takia, että eivät halua 
kokea oloaan epänormaaliksi. 

– Itsetuhoisuudella on stigma, 
aihe leimaa koko ihmisen. Tun-
tuu kuin itsetuhoisuudesta syy-
tettäisiin usein henkilöä itseään. 
Minulle muutamat oppilaat luki-
ossa kommentoivat, että haluan 
viiltelyllä hakea huomiota osak-
seni.

– Jos koulu olisi minun koh-
dallani puuttunut asiaan parem-
min ja kehottanut olemaan asias-
sa avoin, olisin päässyt eroon it-
seäni vahingoittavasta käyttäyty-
misestä aikaisemmin, hän arvioi.

Rimman mukaan pari opetta-
jaa hänen koulullaan tiesi oppi-
laansa itsetuhoisista ajatuksista.

Taustalla 
negatiivinen minäkuva
Lukiossa Rimma pyrki pääse-
mään hiljalleen eroon viiltelystä, 
mutta lukion viimeisellä vuosi-
kurssilla itsetuhokäyttäytyminen 
iski takaisin ikävämpänä kuin 
koskaan aikaisemmin. Myös kiu-
saaminen jatkui lukiossa.

– Luulin, että en selviä lukios-
ta hengissä. 

Muiden nuorten tavoin Hämä-
läisen oli vaikea puhua itsetuhoi-
suudesta kavereilleen, mutta myös 
ammattiauttajille. Häntä hävetti 
oma ongelma, mutta lopulta hän 
rohkaistui.

Kaikkein vaikeinta oli avautua 
asiasta omille vanhemmille.

– Ajattelin, että vanhemmat 
varmasti vihaavat minua ja ovat 
pettyneitä minuun. Kun äiti sai 
tietää asiasta, kysyin, onko hän 
vihainen minulle. Mutta ei äiti 
syyttänyt minua eikä ollut petty-
nyt. Molemmat vanhemmat olivat 
ymmärtäväisiä.  

Itsetuhoisuudesta selviämises-
sä tarvitaankin Hämäläisen mie-
lestä nuoren rinnalle tukiverkko: 
vanhemmat, ystäviä ja sukulaisia. 

– He voivat välittää nuores-
ta ehdoitta, juuri sellaisena kuin 
hän on. Silloin ei tarvitse pelätä 
tuomitsemista. 

Ymmärtävät ja lempeät
sanat ovat tarpeellisia
Hämäläisen mielestä itsetuhoi-
sen ihmisen on hyvä kuulla täl-
laista kannustusta: ”sinussa ei ole 
mitään vikaa”, ”sinä et ole tyhmä, 
et heikko”, ”mitään hävettävää ei 
ole”, ”sinusta välitetään” ja ”asiat 
paranevat ajan kanssa”.

Oikein valituilla sanoilla on 
väliä, hän sanoo.

– Jos minua pidetään outona, 
sellaisena näen myös itseni.

Rimma painottaa, ettei ongel-
ma ratkea sillä, että käyttäytymi-
selle etsitään väkipakolla syyllis-
tä. Tärkeämpää on panostaa rat-
kaisun löytämiseen. 

Hämäläisen mukaan nuorel-
le on ”tehtävä” mahdollisimman 
normaali olo. 

– Kommentit, kuten “sulla on 
ongelma, hanki apua”, saattavat 
satuttaa. Ne aiheuttavat epänor-
maalin olon ja pohdintaa omi-
ta virheistä sen sijaan, että voisi 
keskittyä positiivisiin puoliin it-
sessä ja siihen hyvään, mitä elä-
mässä on. 

Juuri tämän vuoksi Rimma 
Hämäläinen haluaa puhua myös 
suvaitsevaisuuden tärkeydestä.

Kun nuorella on vimma vahin-
goittaa itseään, tekee hyvää kuulla, 
että hän on ehkä erilaisuudessaan-
kin täydellinen sellaisena kuin on. 

Kiusaaminen  
jätti arvet

Itseään saa ja 
pitää rakastaa
Hämäläisen mukaan itsensä rakas-
taminen on elämässä tärkeää. Mei-
dän tulee huolehtia toisistamme, 
mutta emme saisi unohtaa välittää 
myös itsestämme, Rimma pohtii.

Itsensä rakastamisessa ei ole 
mitään paheksuttavaa. Päinvas-
toin: jotta kykenee rakastamaan 
muita, tulee osata rakastaa itseä. 

Hämäläinen kertoo saaneensa 
viime vuosina tummien pilvien 
keskelle valon pilkahduksia siitä, 
että on ryhtynyt auttamaan toi-

sia. Lukiossa Rimma vieraili pu-
humassa itsetuhoisuudesta ylä-
koululaisille. Hetki jännitti, mut-
ta kannatti.

– Kokemukseni ovat vahvista-
neet minua ihmisenä. Olen lopet-
tanut itseni epäilemisen ja päät-
tänyt, että olen tarpeeksi vahva 
päihittämään ongelmani. Lopul-
ta olen siihen pystynyt. 

”Menneisyys ei saa
määritellä minua”
Viiltelyn jäljiltä arvet nuoren nai-
sen jaloissa ja käsissä ovat yhä ole-

”Mennyt ei saa 
määritellä minua 
kaiken aikaa. Elämä 
menee eteenpäin. 

Puheet on otettava vakavasti
 y Itsetuhoisuudella tarkoitetaan kaikkea sellaista käyttäytymis-

tä, jossa vapaaehtoisesti ja tietoisesti vahingoitetaan itseä. It-
setuhokäyttäytymistä ovat kaikki ajatukset tai teot, jotka uh-
kaavat nuoren terveyttä tai henkeä.

 y Oman itsen vahingoittaminen johtuu yleensä ahdistukses-
ta, masennuksesta tai mielen hajoamisen tunteesta. Oma pa-
hoinvointi voi purkautua monella tavalla vahingollisesti. 

 y Jotkut ihmiset satuttavat kehoaan viiltelemällä tai polttamal-
la sitä, jotkut käyttävät liikaa alkoholia tai muita päihteitä. 
Niin ikään syömishäiriö, joko liiallinen syöminen tai syömättö-
myys, on tuhoisaa ihmisen keholle.

 y Nuoren puheet itsemurhasta ja itsetuhoinen käyttäytyminen 
on aina otettava vakavasti sekä selvitettävä, mihin ne liittyvät. 
Itsetuhoinen nuori, joka on kääntynyt terveydenhuollon puo-
leen, haluaa tulla autetuksi.

Lähde: www.tukinet.fi ja www.mielenterveysseura.fi
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”Luulin, että en selviä 
lukiosta hengissä. 

massa, mutta aivan vastikään Hä-
mäläinen rohkaistui kulkemaan 
ihmisten parissa sääret paljaana. 

– Katsokoon, jos haluavat. En 
välitä, mitä muut ajattelevat. Men-
nyt ei saa määritellä minua kaiken 
aikaa. Elämä menee eteenpäin. 

Hämäläinen haluaa todeta, et-
tä hän ymmärtää myös niitä it-
setuhoajatuksista kärsineitä nuo-
ria, jotka eivät halua hänen ta-
paansa puhua menneisyydestä 
julkisesti. 

– He käsittelevät asiaan sisäl-
lään tai ehkä puhuvat tuntemuk-

sistaan aivan lähimmille ihmisil-
le. Sekin saattaa olla hyvä vaihto-
ehto jollekulle. Toki toivon, ettei 
kukaan jää aivan yksin mietti-
mään näin isoa asiaa.…

Itsensä takia on
hyvä antaa anteeksi
Eteenpäin menemisessä Rimma 
Hämäläiselle on ollut tärkeää se, 
että hän on voinut antaa anteeksi 
omille kiusaajilleen. Rimma ker-
too arvostavansa kristillisyyteen 
kuuluvaa anteeksiantamisen ke-
hotusta.

– Olen antanut anteeksi kaikil-
le niille, jotka ovat minua vuosien 
varrella satuttaneet. Tein sen pel-
kästään itseni vuoksi. Ymmärsin, 
että joskus on täysin okei olla it-
sekäs. En jäänyt odottamaan, että 

he olisivat jollakin tapaa ansain-
neet anteeksiantoni.  

– Pitkävihaisuuteen en ole ha-
lunnut takertua.

Hämäläinen kertoo, että on 
yrittänyt jälkeenpäin jutella muu-
tamien koulutovereidensa kanssa, 
jotka kiusasivat häntä. Tulos ei ol-
lut kaikkien kohdalla ihmeelli-
nen, mutta myös anteeksipyyn-
nön Rimma on kuullut. 

Olisit samanlainen 
kuin muut?
Rimma Hämäläinen toivoo, ettei 

 ʝ Rimma Hämäläinen 
jätti taakseen 
koulukiusaamisen 
aiheuttaman 
itsetuhoisuuden.

kenenkään tarvitsisi kuulla edes 
hyvää tarkoittavana avunantoyri-
tyksenä kehotusta miettiä, miten 
se, jota kiusataan, voisi käyttäytyä 
siten, etteivät kiusaajat innostuisi. 
Ole enemmän samanlainen kuin 
muut, Hämäläistä ”autettiin”.

– Tuollainen puhe ei kohenta-
nut oloani.

Hämäläinen muistuttaa vielä, 
että myös opettaja voi puhua ru-
masti oppilaalle eivätkä vain op-
pilaat toisilleen.

– Sillä ei tulisi olla väliä, mihin 
itse kukin uskoo tai mitä harras-
taa, saati miltä joku näyttää. Itse 
olen saanut kuulla opettajalta hy-
vinkin ikäviä heittoja ulkonäös-
täni. Runsas meikki ja lävistyk-
set provosoivat kommentointiin.

Enemmän myötätuntoa
kuin vihaa
Hämäläinen hämmästyttää sa-
nomalla, että myös kiusaajia koh-
taan tulisi näyttää myötätuntoa. 
Helppoa se ei ole, hän myöntää. 
Miksi olla myötätuntoinen sel-
laista kohtaan, joka on tehnyt 
pahaa.

– Useat meistä ehkä ajattele-
vat, ettei kiusaamista tule antaa 
anteeksi. Ymmärrän näkökulman 
varsin hyvin, ajattelin itsekin pit-
kään juuri niin. En kuitenkaan 
tunne kiusaajiani kohtaan vihaa, 
pelkästään myötätuntoa. 

– Vaikka he eivät ole tilanteen 
uhreja, tulisi heitäkin auttaa. Suu-
rimmalla osalla lapsuuden kiu-
saajistani oli ongelmia omassa 
perheessä tai heitä itseään oli ai-
kaisemmin kiusattu. 

Syksyllä edessä ovat opiskelut 
Helsingin yliopistossa. Siellä Rim-
ma aikoo päästää lähelleen vain 
niitä, jotka hyväksyvät hänet sel-
laisena kuin hän oikeasti on. 

Riitta HiRvonen

Jutussa on käytetty haastattelun 
lisäksi lainauksina Hämäläisen 

itsensä kirjoittamaa tekstiä. 
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Leikkaa talteen!

Virkatodistukset  ja  sukuselvitykset
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 tila-
varaukset 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 liittymäsopi-
muksesi 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

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

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, 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

Kastetut
Tuomiokirkko: Veeti Viljami 
Pelasoja, Alva Irene Haapaoja, 
Klaara Sofia Heikkilä, Joakim 
Kristian Pekkarinen, Kalle An-
selmi Juhani Pöntinen.
Haukipudas: Teemu Tapani 
Daniel Vahteri, Vanamo Milka 
Marjaana Suomala, Elviira Lotta 
Olivia Tiensuu, Milo Mikael Kivi-
oja, Minka Anna Matilda Huttu, 
Matteus Eliel Mehtälä. 
Karjasilta: Sam Paul Olavi Go-
erger, Joel Johan Edvard Haa-
pasalo, Melissa Helmiina Hau-
tajärvi, Teo Matte Ilmari Kokko-
nen, Teodor Eino Edgar Liukko, 
Niila Adiel Nurkkala, Onni Ti-
mo Juhani Pellikainen, Vilja Ire-
ne Ahola, Iina Sofia Aunio, Lar-
go Arvid Hakala, Eela Helviina 
Tommintytär Huusko, Jaakko 
Antti Matias Kaarela, Oiva Eino 
Kalevi Kurikka-aho, Silvia Ma-
tilda Kurunlahti, Adele Ulriikka 
Mäenpää, Metti Adela Nieme-
lä, Ronja Oona Linnea Peltonen, 
Herman Dominik Timlin.
Kiiminki: Enni Aurora Ma-
ria Arf fman, Jasmin Sofia Par-
viainen, Jare Verneri Ben-Ba-
ruch,  Alisa Enni Amalia Sirviö, 
Iina Matilda Irene Kujala, Dánel 
Mihka Guttorm, Jaajo Jeremia 
Eliel Leskelä.
Oulujoki: Iiro Osvald Elias Jur-
velin, Matleena Aino Emilia 
Myllysaari, Bertta Inkeri Ranta-
la, Aada Emilia Siltari, Vaula An-
na Ilona Halvari, Linnea Helmii-
na Katajala, Patrik Hugo Aata-
mi Ketola, Niilo Oskari Kivinie-
mi, Jooa Vilho Aapeli Manni-
nen, Eemeli Onni Aukusti Niku-

la, Veeti Mikael Sikala, Elmo Ul-
jas Kullervo Urpilainen, Emil Jo-
hannes Verkko, Sisu Joonas Ee-
meli Ylijoki.
Oulunsalo: Elisabeth Lilja Alek-
sandra Muotka,  Vilja Aune Es-
teriina Rantala, Senni Johanna 
Julia Ketola, Isla Adalmiina Kos-
kelo, Lyydia Karoliina Lääkkö.
Tuira: Minea Marika Ansamaa, 
Oscar Peter Kapraali, Noa Nii-
les Sammeli Länsman, Otso El-
meri Palojärvi, Leo Aaron Suho-
nen, Eevi Inkeri Säkkinen, Kielo 
Kaisa Sofia Vahtola, Vilho Ilma-
ri Välimäki, Fiina Emilia Holma, 
Olli Arvo Elmer Immonen, Sii-
ri Kanerva Kiviniemi, Kiia Cari-
na Kuusela, Sylvi Aliisa Katarii-
na Mäkelä, Silja Elisabet Säävä-
lä, Hermanni Arvo Sanfred Ta-
kaluoma, Iivo Antti Matias Tuo-
mela, Miro Johannes Ukkonen, 
Aapo Valentin Ukkonen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Lasse Antero 
Kuoppala ja Jenna Jasmina Jul-
kunen, Miikka Matias Korkala 
ja Minna Maarit Leipivaara, Sa-
ku Eero Johannes Äijälä ja Emi-
lia Ruusa Adalmiina Ahola, To-
mi Henrik Pakanen ja Heli Ire-
ne Aaltonen, Janne Ilpo Sakari 
Kuusela ja Riikka Maria Perttu-
nen, Arto Toivo Ilonen ja Ritva 

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

luokkalaiset elokuussa juu-
ri koulujen alkamisen alla.  

– Seurakunta haluaa ol-
la mukana tässä lapsen ja 
koko perheen uudessa elä-
mänvaiheessa. Tahdom-
me olla rukouksin saattele-
massa kouluun lähtevää ja 
muistuttamassa koko per-
hettä, että kaikissa elämän-
vaiheissa saa jättäytyä suu-
remman, hyvän Taivaan 
Isän suojaan, Oulujoen 
seurakunnan lehtori Riitta 
Kentala kertoo.

Ekaluokkalaiset 
siunataan koulutielle

Hellevi Okkonen, Peetu Robert 
Rytkönen ja Jaana Marika Koi-
vuniemi, Mikko Elias Karjalai-
nen ja Laura Kristiina Yypänaho.
Haukipudas: Ilkka Sakari Huttu 
ja Marjo Anneli Kokko, Onni Pie-
tari Lahtinen ja Laura Vilhelmii-
na Vänttilä.
Karjasilta: Janne Henrik Kan-
kaala ja Jenna Kristiina Ritokan-
gas, Jukka-Pekka Mikko Tapani 
Sarajärvi ja Ida Anniina Niska, 
Jokke Sulevi Tuulaniemi ja Sir-
pa Helena Rusanen, Antti Ola-
vi Lind ja Emmi Johanna Pynttä-
ri, Mikko Juhani Laitila ja Anne 
Kaarina Myllyniemi, Juho Mat-
ti Tapani Niemistö ja Eeva Mari-
ka Heiskanen, Pekka Juhani Ki-
viniemi ja Eva Elisabeth Backe.

Kiiminki: Joni Matias Pintamo-
Kenttälä ja Johanna Maria Häi-
välä, Petra Susanna Leinonen ja 
Jarkko Juhana Mehtälä, Iisko Ari 
Henrik Isola ja Karita Esan-Tytär 
Nevala.
Oulujoki: Joonas Henrikki Kos-
kikangas ja Anuliina Marjuk-
ka Perälä, Aki Kauno Johannes 
Harri ja Nina Lilja Maria Tapio, 
Antti Elias Piirainen ja Saara Ka-
roliina Viio, Mikael Jaakko Uusi-
Kokko ja Salla Mari Hepo-oja, 
Jonne Matias Karinkanta ja An-
ni Sofia Hoskio.

Oulunsalo: Viljami Samuel Ri-
tola ja Paula Piritta Portti.
Tuira: Hannu-Heikki Sirviö ja 
Hanna Loviisa Alavahtola, Mii-
ka Pekka Johannes Keisu ja An-
niina Hanna-Maria Pyhäjärvi, 
Simo Kalle Matias Manninen ja 
Tiia Henriikka Snellman, Jani Jo-
hannes Huitsi ja Nina Anna Ma-
rianne Vasama,  Hannu Antti Ju-
hani Ansala ja Kati Annika Pihla-
jamaa, Niko Johannes Haapavii-
ta ja Jaana Elina Jalkanen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Minna Orvokki 
Korento 47. 
Haukipudas: Aino Eliisa Pulli 
64, Kaarlo Juhani Halonen 64, 
Reijo Juhani Pakonen 70.
Karjasilta: Kiril Erkki Kotasaari 
85, Heino Olavi Oksaoja 84, Ve-
li Lauri Mäkelä 71, Raimo Kalevi 
Poutanen 58.
Kiiminki: Jorma Johannes Pik-
karainen 79, Ari-Matti Jussila 
58,  Markku Samuli Nyman 71.
Oulujoki: Elsa Vappu Mertala 
88, Heino Henrikki Sänkiaho 82, 
Arto Olavi Kaarre 52, Aku Veikko 
Sakari Kovalainen 26, Anna-Lii-
sa Nokela 91.
Oulunsalo: Matti Juhani Jussi-
la 71.
Tuira: Paavo Verner Hirvinen 86, 
Kari Juhani Kinnunen 57, Paavo 
Niemelä 88, Marja-Liisa Rön-
könharju 64, Sami Petter Tavast 
36, Helga Anneli Oja 75, Kauko 
Kullervo Ollila 61, Brita Helena 
Palmroos 97, Pentti Olavi Saa-
rela 84, Liisa Marjatta Tiilikai-
nen 75.
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ELÄMÄN POLKU

voi myös pyytää kummit. Jos 
oman seurakunnan tilaisuu-
den ajankohta ei ole sopiva, 
perhe voi valita jonkin toisen 
ajankohdan ja kirkon. 

Puolituntinen tilaisuus 
pitää sisällään laulettuja ja 
leikittyjen lasten virsien li-
säksi yhteisiä rukouksia.

Syyslukukausi alkaa Ou-
lussa 10.8.2017.

Oulussa lapsia on siunat-
tu koulutielle yli 30 vuotta, 
alkujaan osana sunnuntain 
jumalanpalvelusta. 

Suosio on kasvanut vuo-
sien myötä, esimerkiksi vii-
me vuoden elokuussa Py-
hän Luukkaan kappeliin 
saapui 400 henkeä siunaus-
tilaisuuteen. 

Tuiran seurakunnan 

kappalainen Päivi Jussi-
la uskoo suosion johtu-
van siitä, että siirtymärii-
tit ovat luontaisia ihmisil-
le. Kun lapsi aloittaa kou-
lutiensä,  muutos koskettaa 
koko perhettä, ei vain lasta. 

Tulevat ekaluokkalaiset ja 
heidän perheensä on kutsut-
tu oman alueensa ja seura-
kuntansa kirkkoon. Mukaan 

Vanhemmat, isovanhemmat, kummit ja muut tärkeät aikuiset ovat mukana siunaamassa ekaluokkalaisia.

Arkisto / Elsi Salovaara

Kun lapsi aloittaa 
koulutiensä,  
muutos koskettaa 
koko perhettä
Päivi Jussila

”
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
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
TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 6.8. klo 10 Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Satu Saa-
rinen. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi  
Messu su 13.8. klo 10 Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Salla Au-
tere, saarna Katri Oldendorf f. 
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi

Apua ja tukea 
tarvitseville
Tuomiokirkon diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 419 tai käynti Isokatu 17.

Nuorille ja Aikuisille
Pienoismallikerho su 6.8. klo 
15–16, Heinätorin srk-talo. Ker-
ho on tarkoitettu kaikenikäisille 
pienoismallien ja figuurien ra-
kentajille. Kerhossa voi opiskel-
la rakentelua ja tutustua malli-
en esikuvien historiaan yhdes-
sä toisten kerholaisten kanssa. 

www.lahjoitaapua.fi/

Sanna Krook

Oulun hautausmaakierrokset 
ma 7.8. ja 14.8. klo 18–20 Intiön hautausmaalla, Kajaa-
nintie 1, lähtö hautausmaan pääportin hautajaishuo-
neiston edestä. Maksuton, ei ilmoittautumista.
Ma 7.8. Sodan ja rauhan sankarit/Kulttuurin kaikuja
Ma 14.8. Sodan ja rauhan sankarit/Kulttuurin kaikuja. 

Arkisto / Elsi Salovaara

Tunnelmallinen kesäkahvila Cafe Krypta ja 
pieni käsityöpuoti ovat  avoinna 11.8. saakka

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.

Kotkan Urkuduon konsertti – 
Irina Lampén ja Jaana Jokimies 

tiistaina 8.8. klo 20. 
Konserttiin vapaa pääsy. Käsiohjelma ovella maksaa 7 €.

Taiteiden yön konsertti 
torstaina 17.8. klo 20–21.30. 

Laulumusiikkia taiteiden yön iltaan: 
Henna-Mari Sivula, sopraano, 
Lauri-Kalle Kallunki, baritoni, 

Vesa Kajava, urut, 
Miikka Lehtoaho, piano.

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

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

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
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.

Tulevat ekaluokkalaiset ja heidän perheensä on kutsuttu 
oman alueensa ja seurakuntansa kirkkoon. Mukaan voi 
pyytää myös kummit. Jos oman seurakunnan tilaisuuden 
ajankohta ei ole sopiva, perhe voi valita jonkin toisen 
ajankohdan ja kirkon.

Tuomiokirkkoseurakunta:
Ke 9.8. klo 18 Oulun tuomiokirkossa (Kirkkokatu 3a)
Haukiputaan seurakunta:
Ke 9.8. klo 18 Haukiputaan kirkossa (Kirkkotie 10)
Karjasillan seurakunta:
Su 6.8. klo 17 Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8)
Ma 7.8. klo 18 Kastellin kirkko (Töllintie 38)
Ti 8.8. klo 18 Karjasillan kirkko (Nokelantie 39)
Ke 9.8. klo 17 Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8)
Kiimingin seurakunta:
Ke 9.8. klo 18 Jäälin kappelissa (Rivitie 9)
Ke 9.8. klo 19 Kiimingin kirkossa (Kirkonniementie 8)
Oulujoen seurakunta:
Ke 2.8. klo 18 Yli-Iin kirkko (Kirkkokuja 4)
To 3.8. klo 18 Ylikiimingin kirkko (Kirkkomäki)
Ma 7.8. klo 18 Oulujoen kirkko (Oulujoentie 69)
Ti 8.8. klo 18 Oulujoen kirkko (Oulujoentie 69)
Oulunsalon seurakunta:
Ma 7.8. klo 18 Oulunsalon kirkossa (Uhrikirkonkuja 2)
Tuiran seurakunta:
Ma 7.8. klo 17 Pyhän Luukkaan kappeli (Yliopistokatu 7) Ri-
taharjun koulu
Ma 7.8. klo 18.30 Pyhän Luukkaan kappeli (Yliopistokatu 7) 
Oulun normaalikoulu, Kuivasjärven ja Pöllönkankaan koulut
Ti 8.8. klo 18 Tuiran kirkko (Myllytie 5)
Ke 9.8. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkko (Mielikintie 3)

Nuorten aikuisten grilli-ilta 
ti 8.8. ja 15.8 klo 18–21, Hieta-
saaren leirikeskus. Legendaari-
set Hietsunillat päättyvät, vii-
meisiä viedään. Vielä ehdit mu-
kaan. Nuotio ja grillieväät tar-
jolla seurakunnan puolesta. Pi-
hapelejä, yhdessäoloa ja hiljen-
tymistä hetkeksi.
Tuu tsekkaan 16.8 klo 18, Kes-
kustan srk-talo, Monitoimisa-

li. – Tuomiokirkkoseurakunnan 
nuorisotyön syyskauden avaus.

Lapsille ja lapsiperheille
Opastettu kirkkokierros tors-
taisin klo 14–15 ja maanantai-
sin klo 18–19 Oulun tuomiokirk-
ko. Kesäopas paikalla ja Oulun 
tuomiokirkon ovet avoinna joka 
päivä 29.5.–31.8. klo 10–20. 

Grillitref fit 
keskiviikkona 16.8. klo 12 
Isokatu 17 sisäpiha. 
Tule kertomaan kesäkuu-
lumisia ja herkuttelemaan 
Kotivaran kärkkäreillä. 

keskiviikkona 9.8. klo 18–18.30 
Oulun tuomiokirkossa. 
Ilmoittautuminen 6.8. mennessä 
tarjoilun järjestämiseksi outi.metsikko@evl.fi  
(ilmoittautuminen tulee perille lomailmoituksesta huolimat-
ta p. 050 521 3380). Olet myös tervetullut tilaisuuteen, jos olet 
vasta muuttanut Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan tai et jos-
tain muusta syystä ole saanut kutsua tapahtumaan.

Tervetuloa!

Iloinen startti koulutielle! 
perjantaina 11.8 klo 17.30–19 Keskustan srk-talossa. 

Ohjelmassa ”pähkinöitä 
purtavaksi”, herkullista tarjoilua ja hartaus. 

Tervetuloa yksin, ystäväsi tai vanhempiesi kanssa.
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MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 3.–17.8.2017

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@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
TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 6.8. klo 10 Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Satu Saa-
rinen. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi  
Messu su 13.8. klo 10 Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Salla Au-
tere, saarna Katri Oldendorf f. 
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi

Apua ja tukea 
tarvitseville
Tuomiokirkon diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 419 tai käynti Isokatu 17.

Nuorille ja Aikuisille
Pienoismallikerho su 6.8. klo 
15–16, Heinätorin srk-talo. Ker-
ho on tarkoitettu kaikenikäisille 
pienoismallien ja figuurien ra-
kentajille. Kerhossa voi opiskel-
la rakentelua ja tutustua malli-
en esikuvien historiaan yhdes-
sä toisten kerholaisten kanssa. 

www.lahjoitaapua.fi/

Sanna Krook

Oulun hautausmaakierrokset 
ma 7.8. ja 14.8. klo 18–20 Intiön hautausmaalla, Kajaa-
nintie 1, lähtö hautausmaan pääportin hautajaishuo-
neiston edestä. Maksuton, ei ilmoittautumista.
Ma 7.8. Sodan ja rauhan sankarit/Kulttuurin kaikuja
Ma 14.8. Sodan ja rauhan sankarit/Kulttuurin kaikuja. 

Arkisto / Elsi Salovaara

Tunnelmallinen kesäkahvila Cafe Krypta ja 
pieni käsityöpuoti ovat  avoinna 11.8. saakka

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.

Kotkan Urkuduon konsertti – 
Irina Lampén ja Jaana Jokimies 

tiistaina 8.8. klo 20. 
Konserttiin vapaa pääsy. Käsiohjelma ovella maksaa 7 €.

Taiteiden yön konsertti 
torstaina 17.8. klo 20–21.30. 

Laulumusiikkia taiteiden yön iltaan: 
Henna-Mari Sivula, sopraano, 
Lauri-Kalle Kallunki, baritoni, 

Vesa Kajava, urut, 
Miikka Lehtoaho, piano.

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

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

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
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.

Tulevat ekaluokkalaiset ja heidän perheensä on kutsuttu 
oman alueensa ja seurakuntansa kirkkoon. Mukaan voi 
pyytää myös kummit. Jos oman seurakunnan tilaisuuden 
ajankohta ei ole sopiva, perhe voi valita jonkin toisen 
ajankohdan ja kirkon.

Tuomiokirkkoseurakunta:
Ke 9.8. klo 18 Oulun tuomiokirkossa (Kirkkokatu 3a)
Haukiputaan seurakunta:
Ke 9.8. klo 18 Haukiputaan kirkossa (Kirkkotie 10)
Karjasillan seurakunta:
Su 6.8. klo 17 Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8)
Ma 7.8. klo 18 Kastellin kirkko (Töllintie 38)
Ti 8.8. klo 18 Karjasillan kirkko (Nokelantie 39)
Ke 9.8. klo 17 Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8)
Kiimingin seurakunta:
Ke 9.8. klo 18 Jäälin kappelissa (Rivitie 9)
Ke 9.8. klo 19 Kiimingin kirkossa (Kirkonniementie 8)
Oulujoen seurakunta:
Ke 2.8. klo 18 Yli-Iin kirkko (Kirkkokuja 4)
To 3.8. klo 18 Ylikiimingin kirkko (Kirkkomäki)
Ma 7.8. klo 18 Oulujoen kirkko (Oulujoentie 69)
Ti 8.8. klo 18 Oulujoen kirkko (Oulujoentie 69)
Oulunsalon seurakunta:
Ma 7.8. klo 18 Oulunsalon kirkossa (Uhrikirkonkuja 2)
Tuiran seurakunta:
Ma 7.8. klo 17 Pyhän Luukkaan kappeli (Yliopistokatu 7) Ri-
taharjun koulu
Ma 7.8. klo 18.30 Pyhän Luukkaan kappeli (Yliopistokatu 7) 
Oulun normaalikoulu, Kuivasjärven ja Pöllönkankaan koulut
Ti 8.8. klo 18 Tuiran kirkko (Myllytie 5)
Ke 9.8. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkko (Mielikintie 3)

Nuorten aikuisten grilli-ilta 
ti 8.8. ja 15.8 klo 18–21, Hieta-
saaren leirikeskus. Legendaari-
set Hietsunillat päättyvät, vii-
meisiä viedään. Vielä ehdit mu-
kaan. Nuotio ja grillieväät tar-
jolla seurakunnan puolesta. Pi-
hapelejä, yhdessäoloa ja hiljen-
tymistä hetkeksi.
Tuu tsekkaan 16.8 klo 18, Kes-
kustan srk-talo, Monitoimisa-

li. – Tuomiokirkkoseurakunnan 
nuorisotyön syyskauden avaus.

Lapsille ja lapsiperheille
Opastettu kirkkokierros tors-
taisin klo 14–15 ja maanantai-
sin klo 18–19 Oulun tuomiokirk-
ko. Kesäopas paikalla ja Oulun 
tuomiokirkon ovet avoinna joka 
päivä 29.5.–31.8. klo 10–20. 

Grillitref fit 
keskiviikkona 16.8. klo 12 
Isokatu 17 sisäpiha. 
Tule kertomaan kesäkuu-
lumisia ja herkuttelemaan 
Kotivaran kärkkäreillä. 

keskiviikkona 9.8. klo 18–18.30 
Oulun tuomiokirkossa. 
Ilmoittautuminen 6.8. mennessä 
tarjoilun järjestämiseksi outi.metsikko@evl.fi  
(ilmoittautuminen tulee perille lomailmoituksesta huolimat-
ta p. 050 521 3380). Olet myös tervetullut tilaisuuteen, jos olet 
vasta muuttanut Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan tai et jos-
tain muusta syystä ole saanut kutsua tapahtumaan.

Tervetuloa!

Iloinen startti koulutielle! 
perjantaina 11.8 klo 17.30–19 Keskustan srk-talossa. 

Ohjelmassa ”pähkinöitä 
purtavaksi”, herkullista tarjoilua ja hartaus. 

Tervetuloa yksin, ystäväsi tai vanhempiesi kanssa.
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HAUKIPUTAAN
SEURAKUNTA

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6
Leirikeskus Suvela
Pasontie 40
Jäälin kappeli
Rivitie 9
Vanha koulu
Kirkonniementie 6
Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

KIIMINGIN
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 6.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pauli Niemelä, avus
taa Erja Haho, kanttorina Jark
ko Metsänheimo, tapulikahvit
Messu su 13.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Miia Seppänen, saar
naa Merimieskirkon vapaaeh
toispappi Raimo Salonen, kant
torina Jarkko Metsänheimo, ta
pulikahvit.
Messu su 13.8. klo 13 Jäälissä. 
Toimittaa Miia Seppänen, kant
torina Jarkko Metsänheimo.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön ajanvaraus talou
dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11 p. 040 7008 151.

Musiikkitilaisuudet
Kotona la 19.8. klo 19 seurakun
takeskuksessa. Alankomaiden 
kamariorkesteri ensemble, Vir
pi Räisänen, mezzosopraano. 
Liput 22 / 19 € ennakkoon net
tiosoitteesta ticketmaster.fi se
kä Kiimingin yhteispalvelupis

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 6.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tuisku, avus
taa Jari Flink, messudiako
ni Minna Lappalainen, kantto
ri Hannu Niemelä. Messun jäl
keen pystykahvit kirkossa. 
Messu su 13.8. klo 10 kirkkos
sa. Toimittaa Saila Karppinen,  
saarna Sasa Lehtinen Merimies
kirkosta, avustaa Jaakko Tuisku, 
messudiakoni Outi Palokangas, 
kanttori Hannu Niemelä. Meri
mieskirkon vierailu. Messun jäl
keen pystykahvit kirkossa.

Musiikki
Kesäillan sävelhartaudet Hau
kiputaan kirkossa ja seurakun
takeskuksessa kesällä 2017 
torstaisin klo 20 juhannukselta 
elokuun loppuun. 
To 3.8. klo 20 srk-keskuksessa, 
HennaMari Sivula sopraano ja 
Emilia Soranta urut. Iltahartaus 
Jari Flink. Myytävänä illan muu
sikoiden virsilevyä "Katseeni ko
hotan".
To 10.8. klo 20 srk-keskuksessa, 
lauluyhtye Lumoa: Kaisa Kaup
pinen, Sanni Salo ja Tiina Sauk
koriipiHaapala. Iltahartaus 
Pekka Mustakallio.
To 17.8. klo 20 kirkossa, Ilkka 
Virta kitara. Iltahartaus Jaakko 
Tuisku. Tilaisuuksiin on vapaa 
pääsy, ohjelma 5 euroa.

Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerhoryhmissä on vielä 
tilaa! Kerhot kokoontuvat kir
konkylän Wirkkulassa, Kellon 
ja Martinniemen srkkodeissa 
ja Jokelan vanhalla koululla. Lo

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
suljettu ke 16.8.
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakun
ta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srkkoti 
Repolantie 2
Kellon srkkoti 
Kylätie 8
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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.  

Arkisto 

Seurakunta on mukana 
Kiiminkipäivillä 4.–6.8. 
∙ Perjantaina yhteislaulutilaisuus klo 16.30, 
 Jarkko Metsänheimo. 
∙ Lauantaina klo 10 seurakunnan tervehdys lähetti 
 Saara Kalaluka, jonka jälkeen Kansanlaulukirkko, 
 Pauli Niemelä ja Jarkko Metsänheimo. 
∙ Sunnuntaina klo 10 messu kirkossa, jonka 
 toimittavat Pauli Niemelä ja Jarkko Metsänheimo. 
Seurakunnan teltassa on myytävänä muurinpohjalättyjä, 
kahvia, teetä ja mehua. Teltalla on lauantaina tavattavissa 
seurakunnan työntekijöitä ja lähetti Saara Kalaluka, joka 
tekee töitä eteläisen Afrikan alueella. 

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 14.8. mennessä Erja Haholle, 
p. 0400 775 164 ja 7.8. alkaen Jaana Kontiolle, p. 040 5793 248.

Arkisto / Minna Kolistaja

Elokuun nuotioillat 
kello 18

ke 2.8. Kalimenkylällä, Yläkalimentien 
risteyksen kohdalla pellolla.

ke 16.8. Ukkolanrannassa, Luotsiasemantie. 

Yhteislaulua, hartaus, kahvitarjoilu ja 
makkaranpaistoa. 

Oman istuimen voi ottaa mukaan. 

Arkisto / Minna Kolistaja

maajasta johtuen emme pys
ty vastaamaan puhelimeen. Jä
tä sähköpostiviesti outi.palo
kangas@evl.fi, niin otamme 
yhteyttä viimeistään elokuun 
alussa. Kerro viestissäsi lapsen 
ikä, toive kerhopaikasta ja omat 
yhteystietosi.

Nuorille 
Haluatko kerhonohjaajaksi 
Haukiputaalle? Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ja päi
vystys maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistossa srkkes
kuksessa. Ajanvaraus taloudel
lisen avun hakemiseksi, p. 044 
7310 232. Diakoniatoimistoon 

voi tulla myös käymään.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto  suljettu 
ke 16.8.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 6.8. klo 18 ry:llä, kesä
seurat la 12.8. klo 18 ry:llä, kesä
seurat su 13.8. klo 13 ja 18 ry:llä, 
Kello: leiripäivä ja kirjekuorimyy
jäiset su 6.8. klo 12 Isollaniemel
lä, seurat su 13.08. klo 17 ry:llä. Jo-
kikylä: seurat su 6.8. klo 18 ry:llä, 
nuotioilta pe 11.8. klo 18.30 Nie
melällä, Onkamontie 107.             
Kellonkartanon toimintaa: Elo
juhlat 11.–13.8., Nuorten viikon
loppu 18.–20.8., Kartanon kirk
ko sunnuntaisin klo 13.

Haluatko sinä kerhonohjaajaksi 
Haukiputaalle? 
Syksyllä 2017 alkavalle kerhokaudelle tarvitaan uusia ker
honohjaajia. Ilmoittaudu 18.8. mennessä 
http://www.oulunseurakunnat.fi/tule-mukaan/nuorille/
kerhonohjaus. 
Lisätietoja: Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960. 
Haukiputaan seurakunnassa on mahdollista toimia ala
kouluikäisten kerhoissa kerhonohjaajana rippikoulun jäl
keen. Kerhokausi alkaa syksyllä kerhonohjaajakoulutus
leirillä, jossa saat perustiedot kerhon ohjaamisesta. 

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

teestä. Liput ovelta 25 €.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerhot ja -kahvilat sekä 
Esikko-ryhmä aloittavat toi
mintansa viikolla 34.
Syksyn päiväkerhoryhmiin 
mahtuu vielä! Vapaita paikko
ja voi kysyä, p. 040 7431 902 Kii
mingin lastenohjaajat, 0400 
835 374 Jäälin lastenohjaajat.

Muut menot
Kaikille avoin ”laulun taito” -il-
ta to 17.8. klo 18.30–19.30 Kirk
kopirtillä. Ohjaajana laulun
opettaja Mari Klemettilä.
Rauhanyhdistys: su 6.8. klo 12 
päiväseurat ja ruokailu Kiimin
gin ry, Vesa Jokitalo, su 13.8. klo 
17 seurat Kiimingin ry, Antti 
Kemppainen ja Ilkka Alakärppä.

Kouluun lähtevien 
siunaaminen 9.8. 
Kouluun lähteminen on lapselle 
ja koko perheelle merkittävä 
elämänmuutos. Seurakunta haluaa olla 
mukana tässä tärkeässä elämänvaiheessa. 
Uudet ekaluokkalaiset siunataan koulutielle 
siunaamistilaisuuksissa 
ke 9.8. klo 18 Jäälin kappelissa ja 
ke 9.8. klo 19 Kiimingin kirkossa. 
Tervetuloa mukaan koko perheellä! 

EKALUOKKALAISTEN 
KOULUTIELLE 
SIUNAAMINEN

Tervetuloa viettämään Maija-Liisa Huttulan 60-v. 
syntymäpäiviä kahvi- ja musiikkitilaisuuteen 
Kiimingin seurakuntakeskukseen lauantaina 19.8. klo 12. 
Tilaisuudessa lauletaan yhdessä vanhoja tuttuja lauluja ja 
virsiä ja esiintymässä ovat lauluyhtye Vanamot sekä pianistit 
Philip ja Jenni Ljung. Mukana on myös Liisa Kingma 
kertomassa työstään.

Mahdolliset muistamiset pyydetään osoittamaan oman seurakunnan 
lähetystyöhön tilille FI12 5741 4020 0242 33 Oulun ev.lut. seurakun
tayhtymä, viestikenttään kustannuspaikkanro 1062600300 ja lahjan 
antajan nimi. (1062600300 / Maija Meikäläinen).
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KARJASILLAN
SEURAKUNTA

Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 
10, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Erja Oikarinen, avustaa Anna-
Leena Ylänne, kanttorina Riit-
ta Piippo. Maikkula 1 rippikou-
luryhmä. 
Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 
10, Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Esa Nevala, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Kaakkuri 1 rip-
pikouluryhmä. 
Messu su 6.8. klo 10, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Liisa Karku-
lehto, avustaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Heidi Heikkala. 
Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 
14, Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Erja Oikarinen, avustaa Anna-
Leena Ylänne, kanttorina Riit-
ta Piippo. Maikkula 2 rippikou-
luryhmä. 
Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 
14, Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Esa Nevala, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Kaakkuri 2 
rippikouluryhmä. Kolehti Saa-
ra Kalalukan työlle Sambiassa 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Messu su 13.8. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Maija Hyvö-
nen, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 13.8. klo 10, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Heikki Karp-
pinen, avustaa Erja Oikarinen, 
kanttorina Riitta Piippo. 

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
Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan kirkon 
jumalanpalvelukset 

kuultavissa 
nettiradiossa:

www.oulunseura-
kunnat.fi/

verkkokirkko.

Jumalan-
palvelukset

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.

Kirjallisuuspiiri lukevaisille
SYKSYLLÄ 2017 keskiviikkoisin klo 18–20
Kastellin kirkon pappilankamarissa, Töllintie 38

www.oulunseurakunnat.fi/kirjavirtaa
Lisätietoja: pastori Juha Vähäkangas, 
p. 040 574 7158, juha.vahakangas@evl.fi

6.8. Pyhä Andreas klo 17
7.8. Kastelli kello 18 

8.8. Karjasillan kirkko klo 18
9.8. Pyhä Andreas klo 17

Koulut alkavat Oulussa 10.8.

EKALUOKKALAISTEN 
KOULUTIELLE SIUNAAMINEN

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

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

HelmiMuskarit

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

Messu su 13.8. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. Toimittaa Heikki 
Karppinen, avustaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti  isoäidit orpolasten tu-
kena -hanke Zimbabwessa Suo-
men Lähetysseuran kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 9.8. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
10.8. klo 18,  Maikkulan kappeli. 

Musiikki
Iltamusiikki "On riemu, kun 
saan tulla!" pe 11.8. klo 19, Kar-
jasillan kirkko. Olli Kinnunen, 
urut. Urkusävellyksiä ja -imp-
rovisaatioita virsikirjan virsien 
pohjalta, sekä yhteislaulua. Va-
paa pääsy.

Aikuisille
Pihaseurat ke 16.8. klo 12.30,  
Hiirosenkoti (Merikotkantie 5). 

Lämpimästi tervetuloa piha-
seuroihin Hiirosenkodin sisäpi-
halle (sateen sattuessa juhla-
saliin). Seuroissa hiljennymme 
hartauteen, veisaamme tuttuja 
virsiä ja lauluja. Seuroihin ovat 
lämpimästi tervetulleita Hiiro-
senkodin asukkaat ja päivätoi-
minnan väki sekä asukkaat lä-
heltä ja kauempaa! Pihaseurat 
järjestää Karjasillan seurakun-
ta yhteistyössä Hiirosenkodin 
kanssa.

Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden kesäilta Lämsänjär-
vellä ke 16.8. klo 18–19.45, Läm-
sänjärven leirikeskus. Tervetu-
loa viettämään mukavaa yh-
teistä kesäiltaa Lämsänjärvel-
le! Luvassa iltahartaus, kivaa 
yhdessätekemistä, makkaran-
paistoa yms. Perheiden kesäil-
ta juhlii toiminnan aloittamista 
näin elokuun alussa.

Majakkailta
perjantaina 8.9. klo 18.30
Pyhän Andreaan kirkossa.

Vieraana pastori 
Tapani Suonto, aiheena 
”erämaasta elämään”.
Musiikkia, yhteislauluja, 
tarjolla iltapalaa. 
Vapaa pääsy.
Illan järjestävät 
Karjasillan seurakunta
ja Majakkatiimi.

Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

Iltamusiikki 
"On riemu, kun saan tulla!"

perjantaina 11.8. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Olli Kinnunen, urut

Urkusävellyksiä ja -improvisaatioita virsikirjan virsien 
pohjalta, sekä yhteislaulua.

 Vapaa pääsy.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
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

Ylikiiminki
Kirkkomäki 12 
Avoinna sop. mukaan
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop. mukaan 
piirikappalainen
p. 040 1921 158

OULUJOEN 
SEURAKUNTA

OULUNSALON 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Hartaus to 3.8. klo 13.30 Teppo-
lassa. Jukka Joensuu,  Anna-Kai-
sa Pitkänen. 
Messu su 6.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuo-
ri, avustaa Maija Sivula, kant-
tori Anna-Kaisa Pitkänen, kirk-
koväärti Tuula Tervonen, Radio 
Dei, virtuaalikirkko. Kirkkokah-
vit kirkossa.
Hartaus ke 9.8. klo 13.30 Salon-
kartanossa. Maija Sivula, Anna-
Kaisa Pitkänen. 
Hartaus to 10.8. klo 13.30 Teppo-
lassa. Maija Sivula, Anna-Kaisa 
Pitkänen. 
Sanajumalanpalvelus su 13.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, saarna Matti Kont-
kanen, kanttori Anna-Kaisa Pit-
känen, kirkkoväärti Heimo Tölli. 
Ry:n kirkkopyhä. 
Hartaus ke 16.8. klo 13.30 Salon-
kartanossa.  Anna-Kaisa Pitkänen. 
Hartaus to 17.8. klo 13.30 Teppo-
lassa. Anna-Kaisa Pitkänen. 

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimintaa:
Kirkonkylä:  Su 6.8. klo 16 seurat 
ry:llä, Martti Lahtinen, Esa Kur-
kela. La 12.8. klo 18 kesäseurojen 
viikkomessu kirkossa, Matti Kon-
tkanen, Aimo Koskelo. Su 13.8. klo 
10 sanajumalanpalvelus kirkossa 
ja ry:n kirkkopyhä, Jukka Joensuu, 
Aimo Koskelo. Su 13.8. klo 11.30 
ruokailu ry:llä. Su 13.8. klo 12.30 
kesäseurat ry:llä. Matti Kontka-
nen, Aimo Koskelo. Su 13.8. klo 17 
kesäseurat ry:llä, Matti Kontka-
nen, Aimo Koskelo. Salonpää: Su 
6.8. klo 16 seurat ry:llä.

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 
10, Oulujoen kirkko. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, avustaa San-
na Nissinen, kanttori Anna Käl-
käjä. Oulujoki 4 rippikouluryhmä. 
Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 
14, Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Anna-Maria Veijo, avustaa Jouni 
Heikinheimo, kanttori Anna Käl-
käjä. Oulujoki 5 rippikouluryhmä. 
Messu su 6.8. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttori Anna 
Kälkäjä. 
Messu su 6.8. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttori Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 6.8. 
klo 13, Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kanttori 
Anja Hyyryläinen. 
Messu su 13.8. klo 10, Oulujoen 
kirkko. Toimittaa Antti Leske-
lä, saarna Marjaana Härkönen, 
avustaa Matti Jurvelin, urkuri-
na Lauri Nurkkala, kanttorina 
ja kuoronjohtajana Anja Hyy-
ryläinen, Yli-Iin kirkkokuoro. 
Elojuhla Oulujoen pappilan pi-
hamaalla. Elojuhlaan kyyditys 
Ylikiimingin ja Yli-Iin kirkoilta.
Messu  su 13.8. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttori Sanna Lep-
päniemi. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Vastaanotto muissa asioissa 
sopimuksen mukaan ottamalla 
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yhteys oman alueesi diakonia-
työntekijään. 

Musiikki
Kesäillan musiikkia ke 16.8. klo 
19, Yli-Iin srk-talo. Jouni Kok-
koniemi, laulu ja kitara. Toivo 

Hyyryläisen kirjan Toivon kipi-
nöitä julkistaminen. Mukana 
Yli-Iin kirkkokuoro.
Kesäillan musiikkia to 17.8. klo 
20, Ylikiimingin srk-talo. Hannu 
Niskasaari, laulu ja Minna-Mari 
Niskasaari, piano. Vapaa pääsy. 

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.

Arkisto / Minna Kolistaja

Elojuhla 
sunnuntaina 13.8. messun jälkeen Oulujoen pappilan pihamaal-
la. Juhlan aiheena on Elämää jokivarsilla ja meren äärellä. Juh-
la alkaa klo 10 jumalanpalveluksella Oulujoen kirkossa. Mes-
sussa saarnaa Lontoon merimieskirkon pastori Marjaana Här-
könen. Messun jälkeen on kirkkokahvit ja juhla Oulujoen pap-
pilan pihamaalla. Ohjelmassa on elävää musiikkia ja jokiaihei-
sia esitelmiä. Oulujoen seurakunnan alueella virtaavat Oulujo-
en lisäksi Ii- ja Kiiminkijoki Perämereen, nämä vesistöt ovat ai-
nutlaatuisia. Elojuhlaan kyyditys Ylikiimingin ja Yli-Iin kirkoilta.

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. 

EKALUOKKALAISTEN 
KOULUTIELLE 
SIUNAAMINEN

Reppukerho 
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.Lisätietoja: lapsityönohjaaja Maaret Sulkala, p. 044 3161 654.

Oulujoen seurakunnan sururyhmä 
torstaina 14.9. kello 17.30 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Oulujoen seurakunta järjestää syksyllä 2017 sururyhmän, 
joka on tarkoitettu heille, jotka ovat kokeneet menetyksen 
lähimenneisyydessä. Sururyhmä on siihen sitoutuneiden 
ihmisten vertaistukiryhmä, joka kokoontuu kaikkiaan seit-
semän kertaa. Sururyhmä rakentuu tänä vuonna keskus-
telun lisäksi toiminnallisesti. Ryhmän kanssa osallistutaan 
yhdessä konserttiin, surua työstetään myös konkreettises-
ti kätten töillä ja liikutaan myös seurakunnan ulkopuolisis-
sa tiloissa. Sururyhmä sopii sekä naisille että miehille.  Su-
ruryhmästä hyötyy parhaiten, jos menetyksestä on aikaa 
muutamista kuukausista noin vuoteen saakka. Sururyh-
mää vetävät diakoniatyöntekijä Ulla-Maija Ruotsalainen ja 
pastori Satu Kreivi-Palosaari. 
Ilmoittautumiset 1.–25.8. (viimeistään) Ulla-Maija Ruotsa-
lainen, p. 040 5747 097 tai ulla-maija.ruotsalainen@evl.fi.  
Kokoontumisajat:
14.9. klo 17.30,  21.9. klo 17.30,  28.9. klo 17.30,  5.10. klo 17.30,  
12.10. klo 18 (Huom! aika),  16.11. klo 17.30,  4.11 Pyhäinpäi-
vän messu Oulujoen kirkko klo 18. 

Kouluun lähtevien 
siunaaminen pidetään 
Oulunsalon kirkossa 
maanantaina 7.8. klo 18.

Kirkkohetken jälkeen on kahvi- ja mehutarjoilu  kirkossa.

Tervetuloa koko perheellä!

EKALUOKKALAISTEN 
KOULUTIELLE 
SIUNAAMINEN

Kauppiaantie 5

Pysäkillä, seurakunnan tilassa 
Kauppiaantie 5, palvelee 

SPR:n Terveyspointti 
kesämaanantaisin klo 11–13.

Paikalla on  terveysalan vapaaehtoisia ammattilaisia.
Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää keskustelua 
ja ohjausta, verenpaineen mittausta, 
diabetesriskikartoitusta, 
ravintoneuvontaa jne.
Välipalatarjoilu.

Tiedustelut, p. 050 4314 210.

Uusia työntekijöitä 
Oulunsalon seurakuntaan
Seurakuntapastori Hanna Va-
paavuori (kuvassa) on aloitta-
nut työt Oulunsalossa 1.8.
Hanna on aikaisemmin toi-
minut Siikalatvan seurakun-
nassa.
Hanna toimittaa messun 6.8. 
Messun jälkeen on kirkkokah-
vit kirkossa.

Nuorisotyönohjaaja Taina Jaakola on aloittanut osa-aikaise-
na (50%) nuorisotyönohjaajana 1.8.

Kanttori Pirjo Mäntyvaara siirtyy toisen seurakunnan pal-
velukseen 1.10.

Anna Kälkäjä toimii kanttorin sijaisena siihen saakka, kunnes 
uusi viranhaltija on valittu ja aloittaa työt Oulunsalon seura-
kunnassa.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot
Tuiran kirkko   
Myllytie 5 
Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Toimipaikat
Koskelan srk-koti
Koskelantie 86
Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2
Palokan srk-koti
Parkettitie 3

TUIRAN 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Hiippakunnallisen partiorippi-
koulun Konfirmaatiomessu la 
5.8. klo 11 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Saija Kronqvist, avus-
taa Sanna Parkkinen, kanttori-
na Taina Voutilainen, musaryh-
mä avustaa.
Messu su 6.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Mari Tiekstra, 
avustaa Lauri Kujala, kanttori 
Anu Arvola. 
Messu ja kesäkahvit su 6.8. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Päivi Jussila, kanttori 
Raakel Pöyhtäri. 
Messu su 6.8. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttori Anu Arvola. 
Iltamessu su 6.8. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Mari Tiekstra, 
kanttori Anu Arvola. 
Iltamessu su 6.8. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. Oulun rauhanyhdis-
tyksen kesäseuroihin liittyvä il-
tamessu. 
Viikkomessu ke 9.8. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Soili Pitkä-
nen, kanttori Raakel Pöyhtäri. 
Juhlamessu su 13.8. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Niilo Pe-
sonen, saarnaa Timo Lappalai-
nen, avustaa Riikka Honkavaa-
ra, kanttori Raakel Pöyhtäri.  
Messu ja nyyttäribrunssi su 
13.8. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Päivi Jussi-
la, avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttori Katri Sippola. 
Messu su 13.8. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttori Anu 
Arvola. 
Iltamessu su 13.8. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jaakko Syyn-
imaa, avustaa Soili Pitkänen, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 16.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, kanttori Tom-
mi Hekkala.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus ma klo 
9–11 p. 044 3161 412. 

Raamattua 
arkiaamuisin 
klo 8 Tuiran kirkossa
to 3.8.  1. Tim. 5            
pe 4.8.  1. Tim. 6            
ma 7.8.  2. Tim. 1-2        
ti 8.8.  2. Tim. 2-3        
ke 9.8.  2. Tim. 3-4        
to 10.8.  Titus 1-2            
pe 11.8.  Titus 2-3            
ma 14.8.  Matt. 1              
ti 15.8.  Matt. 2              
ke 16.8.  Matt. 3-4          
to17.8.  Matt. 8  

Ilmoittaudu lukijaksi!
www.oulunseurakun-
nat. fi/tuiran-seurakun-
ta/raamatunlukuhetket 
tai www.vapaaehtois-
tyo.fi/oulu
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Freeimages / Mike Wagner

Rukouskävely 
sunnuntaina 13.8. 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.

Jazz kohtaa vanhan musiikin 
kahden huippukokoonpanon voimin

G.V.A. Bach 
sekä 

Perko & Perkola 
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 Ville Her-
rala esittävät oman näkemyksensä J.S. Bachin soolosello-
sarjoista. Nämä rakastetut musiikin historiaa muuttaneet 
teokset saavat uuden esteettisen ilmeen kolmen persoo-
nallisen jazzmuusikon tulkitsemina.
G.V.A. Bach sai alkunsa jo vuonna 2008, kun Gunu ja Ver-
neri harjoittelivat yhdessä Bachin soolosellosarjoja, ja hei-
dän välilleen syntyi jatkuvaa keskustelua sävellysten ryt-
misestä tulkinnasta ja soundin estetiikasta; kautta aikojen 
soolosellosarjojen merkittävät esitykset ovat sisältäneet 
aimo annoksen esittäjän omaa persoonallisuutta.
Triossa soittajat kohtaavat Bachin musiikin parissa ja pää-
osissa ovat upeat melodiat sekä vapaa ilmaisu.
Mikko Gunu Karjalainen, trumpetti
Verneri Pohjola, trumpetti
Ville Herrala, basso 

klo 19:15
Perko & Perkola
Saksofonisti Jukka Perkon ja gambisti Mikko Perkolan mu-
sisoinnissa kohtaavat eri tyylit ja aikakaudet kuulijaa ra-
visuttavalla 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 jännit-
teet luovat tyylillisesti määrittelemättömän kokonaisuu-
den, joka pitää kuulijat otteessaan konsertin alusta lop-
puun.
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 -palvelupis-
teet ja Kulttuuritalo Valveen lipunmyynti.

Nuotiolauluilta 
torstaina 10.8. klo 18 

Koskelan 
seurakuntakodin 

pihalla. 

Laulamme kanttori
Raakel Pöyhtärin 

johdolla. 
Iltahartauden pitää 
pastori Lauri Kujala. 

Makkaran paisto 
laulujen lomassa. 
Sateen sattuessa 
laulamme sisällä.

Tarjolla syötävää, tuo sinäkin jotain jos haluat.
Laitathan omiin leipomuksiin allergikkoja varten

merkinnän siitä, mitä aineksia tuote sisältää.

Tervetuloa!

Nyyttäribrunssi
su 13.8. messun jälkeen Pyhän Luukkaan kappelissa.

Merimieskirkon kesäjuhlat
12.–13.8. Tuiran kirkko

Lauantaina 

Sunnuntaina 

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.

21.00  Iltasoitto
Henri Pigg, I viulu, Mirella Sipola, II viulu,  
Maria Vesterinen, alttoviulu, Maria Mattila, sello ja  
Raakel Pöyhtäri, piano ja continuo.

10.00  Juhlamessu
Saarna Timo Lappalainen, liturgia Niilo Pesonen, 
avustaa Riikka Honkavaara. 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!

Vapaaehtoisten leiri 
15.–17.9. Juumassa
Ilmoittautuminen 25.8. mennessä: Saila Luukkonen, 
p. 040 574 7092 tai www.oulunseurakunnat.fi

EKALUOKKALAISTEN 
KOULUTIELLE 
SIUNAAMINEN

ma 7.8. Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
 klo 17 Ritaharjun koulu
 klo 18.30 Normaalikoulu, Kuivasjärven ja 
 Pöllönkankaan koulut
ti 8.8. klo 17.30 Tuiran kirkko, Myllytie 5
ke 9.8. klo 17.30 Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
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MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 3.–17.8.2017

NUORET AIKUISET JA OPISKELIJAT

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten kesätoimintaa 
voi seurata ja ilmoitella 
Facebookissa Ryhmässä 
”Kristitty kesä 2017”. 
Laita tänne rohkeasti pienet ja isot menovinkit! 
Liity ryhmään, jos haluat julkaista!

ERITYISDIAKONIA

KESÄMUSIIKKIA KIRKOISSA 2017

ELOKUU
Kahden konsertin kokonaisuus 
(Yhteistyössä Elojazz ry)
G.V.A. Bach: 
Mikko Gunu Karjalainen ja Verneri Pohjola, trumpetti 
sekä Ville Herrala, 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.

Uudenveroisten 
laadukkaiden 
vaatteiden ja 

sisustustuotteiden 
putiikki

Avoinna ke–pe 12–18. 
Asemakatu 6, Oulu 

(vintti, käynti 
sisäpihalta)

044 7881 392 • 
facebook.com/

domsecondhand

KEHITYSVAMMAISTYÖ
Perhekahvila erityisille perheille to 17.8. klo 17.30–19.30 
Heinätorin srk-talo. Perhekahvila perheille, joilla on erityislapsi. 
Tervetuloa jakamaan erityistä perhearkea kahvikupposen äärelle. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Leiripäivä näkövammaisille tiistaina 29.8. klo 9–15 
Suvelan leirikeskuksessa Kiimingissä. Päivän hinta 10 € 
sisältää kuljetuksen, aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin. 
Ilmoittautuminen 1.8. alkaen Annelle, p. 050 4305 178.

Kuvaa kirkko!
Osallistu Oulujoen kirkon 

valokuvauskilpailuun
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. Ku-
via voi ladata kilpailuun 31.8.2017 asti.
Oulujoen seurakunta järjestää valokuvakilpailun, jossa ha-
lutaan kuvia Oulujoen upeasta puujugendkirkosta. Kuvas-
sa tulee näkyä Oulujoen kirkko tai osia siitä, kuva voi olla kir-
kon sisältä tai ulkoa. Kilpailu on avoin kaikille. 
Kuvan tulee olla otettu 1.1.2016–31.8.2017 välillä. Siis jos pöy-
tälaatikossa tai muistikortilla odottaa jo valmiiksi upea otos, 
silläkin voi osallistua kilpailuun.
Voittajan valitsee raati, jonka jäseninä ovat Pohjoisen valo-
kuvaskeskuksen toiminnanjohtaja Alla Räisänen, arkkiteh-
tuurivalokuvaaja llpo Okkonen, pastori Satu Kreivi-Palosaa-
ri, valokuvaaja ja tiedottaja Sanna Krook sekä diakoniatyön-
tekijä Anu Fedotof f. 
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvan sähköpostilla 
osoitteeseen oulujoki.diakonia@evl.fi 31.8.2017 mennessä. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi.

Otitko 
hyvän kuvan 
seurakunnan 
tapahtumassa?
Lähetä se osoitteeseen tiedottaja.oulu@evl.fi, 
niin saatamme jakaa sen Instagramissa 
ja nostaa sen Oulun seurakuntien nettisivujen etusivulle.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Yksinhuoltajaperheiden leiripäivä
sunnuntaina 20.8. klo 9.30–17 Hietasaaren leirikeskuksessa. 

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

Varrella virren -virsilauluilta 
keskiviikkona 9.8. klo 18.30–19.30 Turkansaaren kirkossa.
Laulamme vanhempia ja uudempia virsiä Turkansaaren 
idyllisessä saarikirkossa harmoonin säestyksellä. 
Musiikkia rikastuttamassa myös viulisti  ja huilisti.
Muusikot: Taina Voutilainen, Anu Arvola ja
Pauliina Sormunen.

Merimieskirkon kesäjuhla järjestetään 
tänä vuonna Oulussa la–su 12.–13.8. Juhlia isännöi 
Tuiran seurakunta, ja pääpaikkana on Tuiran kirkko. 
Lauantaina on ohjelmassa tutustumisretkiä, näyttelyitä ja 
vuosikokous. Pääjuhla on lauantaina klo 15, juhlapuhuja-
na Liisa Jaakonsaaari. Iltakonsertti klo 19 ja iltasoitto klo 21. 
Pääjuhla ja konsertit ovat Tuiran kirkossa.
Sunnuntaina pidetään juhlamessu klo 10 Tuiran kirkossa. 
Merimiespastorit saarnaavat klo 10 messuissa Oulun seu-
rakuntien pääkirkoissa Haukiputaalla, Karjasillalla, Kiimin-
gissä, Oulujoella sekä Oulun tuomiokirkossa.

Suomen Merimieskirkon kesäjuhlien pääjuhla 
lauantaina 12.8. klo 15 Tuiran kirkossa.
Juhlapuheen pitää europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari.
Omat tervehdyksensä tuovat Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi, Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Peso-
nen, Konttivuokraus Oy:n toimitusjohtaja Ralf Mattson se-
kä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.
Juhlan musiikista vastaa puhallinorkesteri Primo kapel-
limestarinaan Pauliina Sormunen. Ohjelmassa on lisäksi 
Hailuodon kirkkoherran Timo Juntusen esitys ”Mereni, ys-
täväni…”.

Suomen Merimieskirkon kesäjuhlien konsertti 
lauantaina 12.8. klo 19–20 Tuiran kirkossa. 
Aki Saarela, tenori.  Freelancermuusikkona työskentelevä 
Aki Saarela on esiintynyt viime vuosina Oulussa nimiroole-
ja mm. Tuntematon Sotilas -oopperassa Honkajokena, INRI 
-musikaalissa Jeesuksen roolissa sekä useissa muissa pro-
duktioissa pienemmissä rooleissa. Hänet on totuttu näke-
mään mm. Pohjan Laulun solistina ja monille ääni on tut-
tu myös radiomainoksista.  Saarela kiertää paljon bändi-
en kanssa kevyen musiikin parissa ja hänet on nähty myös 
vuonna 2014 tangofinaaleissa. Aki Saarela Five on tunne-
tuin orkesteri, jonka kanssa hän keikkailee aktiivisesti. 
 
Katso juhlien aikataulu sivulta 19.

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

Käynti- ja postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

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

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakunnan 
perhetyö
Muhoksen seurakunnan 
varhaiskasvatus

MUHOS |  www.muhoksenseurakunta.fi/

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

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

Hartaus ti 8.8. klo 13 Päiväkes-
kuksessa, Soile Tuusa.
Hartaus ti 8.8. klo 14.30 ryhmä-
kodissa, Soile Tuusa.
Kouluun lähtevien siunaami-
nen ti 8.8. klo 18 kirkossa, Soi-
le Tuusa, Ossi Kajava, lasten
ohjaajat. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 9.8. 
klo 14 Koivu ja Tähtikodeissa, 

Soile Tuusa.
Kesäinen lauluilta ke 9.8. klo 18 
museolla, Ossi Kajava.
Hartaushetket to 10.8. klo 13.30 
alkaen Mikevan palvelukodeis-
sa, Soile Tuusa.
Hartaus to 10.8. klo 14 Helmin 
kodissa, Soile Tuusa.
Tiekirkkokauden päätösti-
laisuus to 10.8. klo 17 kirkos-
sa, kirkon esittelijä Essi Lotvo-
nen, musiikkia Ossi Kajava, pu-
he Tarja Pyy.

Ekumeeninen 
praasniekka 
lauantaina 12.8. klo 12 
Öhrnbergin rannassa. 
Isä Marko Patronen, 
Jouni Heikkinen. 

Hartaus ke 16.8. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Soile Tuusa.
Hartaus ja ehtoollinen ke 16.8. 
klo 13.30 Laurinkodissa ja klo 14 
Matinkodissa, Tarja Pyy.
Hartaushetket to 17.8. klo 13 al-
kaen Mikevan palvelukodeissa, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen to 17.8. 
klo 13.30 Esperin Orvokkikodis-
sa, Tarja Pyy.
Hautausmaahartaus to 17.8. 
klo 18 muualle haudattujen 
muistomerkillä ja pieni hauta-
usmaakierros, Jouni Heikkinen.
Ruokakassien jakelu vähäva-
raisille 7.8. alkaen maanantai-
sin klo 9.30–10.30 (tai niin kau-
an kuin kasseja riittää) seura-
kuntatalon alakerrassa. Otat-

Sanajumalanpalvelus su 
6.8. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Anu Kanerva-aho.

Maakirkko Röössä 
su 6.8. klo 14. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Anu Kanerva-aho

Messu su 13.8. klo 18 
Tyrnävän kirkossa. 
Liturgi Outi Pohjanen, 
saarna Lääkkö Matti,  
kanttori Anu Kanerva-aho.

Kouluun lähtevien siunaus 
ke 9.8. klo 18 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Isokään-
tä, kanttori Anu Kanervaaho, 
avustaa Meiju Kaakinen ja Min-
na Matinlauri.
Elintarvikkeiden jako vähäva-
raisille tyrnäväläisille maanan-
taisin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin kau-
an kuin tavaraa riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: Lä-
hetysseurat su 6.8. klo 18 Tyrnä-
vän kirkossa. Su 13.8. klo 12 al-
kaen leiripäivä Tyrnävän seura-
kunnan kesäkodilla, klo 14 seu-
rat kesäkodilla. Hartaus Villa 
Tyrnissä klo 14.30.

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 3.–17.8.2017

TYRNÄVÄ |  www.tyrnavanseurakunta.fi

Kastettu: 
Ilmari Iikka Juhani Riikola, 
Alina Elisabet Laurila

Kuollut: 
Eero Antero Huovinen 70

Kirkon kuvapankki / H
enna Aaltonen

Kastettu: 
Emilia Maija Tuulikki 
Niemelä, 
Saimi Matilda Paasimaa, 
Susanna Maria Partanen
Kuollut: Greta Annikki 
Antila s. Mäkipää 82

Sanna Krook

Flickr / Anni Vartola

han mukaasi varakassin, joka 
on tarpeen, jos olemme saaneet 
reilusti jaettavaa!
Lapset/perheet: Kouluun läh-
tevien siunaaminen ti 8.8. klo 
18 kirkossa. Perhekerhojen yh-
teinen aloitus ti 15.8. klo 9.30–
11.30 Koortilassa. Päiväkerhot 
aloitetaan viikolla 34. 
Partio: Partion kauden aloitus 
ma 14.8. klo 17 Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuone: Aa-
murukous maanantaisin klo 
6.30. Kansanlaulukirkko ja ru-
koushuoneen 85vuotisjuhla su 
13.8. klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: To 
3.8. klo 18.30 yhteinen nuotioil-
ta Koortilassa. Su 6.8. klo 17 lau-
lutuokio ja seurat ry:llä. Su 13.8. 
klo 17 seurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
To 3.8. klo 18.30 yhteinen nuoti-
oilta Koortilassa. Su 6.8. ja 13.8. 
klo 17 seurat ry:llä.

* Kirkkoherranvirasto 
avoinna 17.7.–11.8.

maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10–13.

Vanhusten leiripäivä 
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.

Tervetuloa viettämään 
ikäihmisten leiripäivää!
Leiripäivä pidetään torstaina 17.8. klo 10 –14.30 Koortilassa 
virkistävän ohjelman ja maittavan ruuan merkeissä! 

Ilmoittautumiset (ja ruokavaliot) kirkkoherranvirastoon 
10.8. mennessä, p. 08 5331 284. Osallistumismaksu leirille 
on 5€ ja mukaan mahtuu 45 leiriläistä.

Messu su 6.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Tuomo Rahko. 
Messun jälkeen Jouni Riipisen 
”lähtökahvit” ja juhla 
seurakuntatalossa.

Sanajumalanpalvelus 
su 13.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tarja Pyy, 
kanttorina Ossi Kajava.

Kansanlaulukirkko 
su 13.8. klo 12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 
Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Tarja 
Pyy, kanttorina Ossi 
Kajava, musiikkiryhmä. 
Kirkkokahvit ja rukous-
huoneen 85vuotisjuhla, 
historiikki Vappu Räätäri.

Siunausta
 koulutielle

Kirkkohetki
tiistaina 8.8. klo 18

Kirkkohetkessä siunataan
tämän syksyn ekaluokkalaiset.

Siunaamisella toivotetaan ja 
rukoillaan pienelle koululaiselle 

Taivaan Isän turvaa ja 
huolenpitoa koulutielle ja 

koko elämän tielle.
Tilaisuuden jälkeen 

lahjoitetaan
ekaluokkalaisille 

kirjalahja
sekä tarjoilua!

Tervetuloa! 

Kaiken kansan 
seurakuntaretki 
Kuhmoon 
30.–31.8.

Tutustumiskohteita mm. Sotkamossa Huovishuone, 
Kuhmossa talvisotamuseo, Juminkeko (Karjalaisen 
kulttuurin keskus) ja Lentiiran kirkko. Yövymme 
Kuhmossa Hotelli Kalevalassa 2 h huoneissa.

Hinnat: Aikuiset 100 €, lapset 412 v. 50 €,  alle 4 v. ilmaiseksi.
Hinnat sisältävät matkat, majoituksen, sisäänpääsymaksut, 
2 lämmintä ateriaa sekä aamu ja iltapalan.

Lisätietoja: Salme Kinnunen, p. 044 7372 631. 
Retkikirje ja lasku lähetetään elokuun alussa 
kaikille osallistujille.
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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

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 

Rippikoululaisten konfirmaa-
tioharjoitukset la 5.8. klo 10 
Rantsilan ja klo 13 Kestilän kir-
kossa. 
Pihaseurat su 13.8. klo 13 Piip-
polassa Leena ja Johannes Hyy-
tisellä, Niemenkuja 23. Mukana 
Martti Arkkila.
Ehtoollishartaudet: ke 16.8. klo 
14 Pihlajistossa ja to 17.8. klo 13 
Pohjantähdessä.

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
Martti Arkkila
p. 044 5181 191
vt. seurakuntapastori
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600
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

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

www.vapaaehtoistyo.fi 
-sivustolta 

löydät Limingan
 seurakunnan sekä 

Limingan alueen 
yhdistysten 

vapaaehtoistöitä! 

Messu su 6.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa ja 
saarnaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta, 
jumalanpalvelusryhmä 
Alatemmes.
Messu su 13.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä.

Barokkimessu
su 6.8. klo 12, Hailuodon 
kirkko. Toimittaa Timo 
Juntunen. Esilaulajana 
kanttori Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus 
su 13.8. klo 10. Kotiseutupäivän 
sanajumalanpalvelus 
ulkokirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttori Timo 
Ustjugov. Hailuotoseuran 
järjestämä hautausmaakävely 
kirkon jälkeen klo 11.
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HAILUOTO  |       www.hailuodonseurakunta.fi

SIIKALATVA  |     www.siikalatvanseurakunta.fi

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

Alttarikukkia 
saa mieluusti tuoda 

omilta pihoilta 
kesäajan 

jumalan-palveluksiin. 
Vuoron varaus 

suntiolta.

Pixabay

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Kastettu: 
Kiira Ilona Ahola, 
Sulo Tapani Ahola,  
Nuutti Olli Eemeli Isokoski, 
Urho Samuli Lappalainen, 
Onni Aatos Einari Lääperi, 
Eevi Isla Vilhelmiina Rautio,
Minea Ella Elina Pinnonen

Avioliittoon vihitty: 
Tuukka Antton Aaprami 
Hyytinen ja 
Julia Anniina Vappula, 
Tuomas Oskari Salmela ja 
Ida Charlotta Lesonen
  
Kuollut: 
Saara Johanna Korhonen 82
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Kastettu: 
Eino Tapani Kamula 
(Pulkkila)

Vihitty: 
Jaakko Juhani Kylmänen 
ja Katariina Vähäkangas 
(Rantsila), 
Mika Tapani Mäkikangas 
ja Sanna Mari Karjalainen 
(Piippola)

Kuollut: 
Anja Tuulikki Mellin e. 
Romppainen 87 (Kestilä), 
Toivo Ensio Ryky 86 
(Rantsila), 
Bertta Sanelma Määttä e. 
Luukkonen 83 (Rantsila), 
Hannu Olavi Kyllönen 81 
(Piippola)

Esikoiset ry:n seurat su 13.8. klo 
14 seurakuntatalolla.
Rauhanyhdistys: Pe 4.8. klo 19 
nuotioilta Pirjo ja Mikko Törmä-
sellä. Su 6.8. klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä. Su 13.8. klo 14 seurat 
Joutsenkodilla ja klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä. Pe 18.8. klo 19 pit-
sailta 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 jäl-
keen käymme Marjaniemessä Luontokeskuksessa, jossa 
opas kertoo alueesta ja sen historiasta. Kahvit juodaan nä-
köalaravintola Aavassa ja päivän päätteeksi tutustumme 
vielä emujen elämään. Olemme takaisin n. klo 18.30 Limin-
gassa ja klo 19 Tyrnävällä. Matkassa mukana myös kehitys-
vammatyön pastori Risto Tabell.
Hinta: 20 € / osallistuja  (avustajat ilmaiseksi). Hintaan kuu-
luu kuljetus, ruokailu, kahvi sekä ohjelma.

Sitovat ilmoittautumiset 
21.8. mennessä
Liminkalaiset: 
Kirkkoherranvirasto 
p. 044 7521 220
Tyrnäväläiset: 
Merja Niemelä, 
Lakeuden palveluyhdis-
tys  p. 044 5767 011

Suvilinnun lauluilta
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!

Rovastikunnallinen 
mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujien 

retki Ranuan 
eläinpuistoon 
tiistaina 12.9. klo 8.30–19. 

Matkan hinta 10 € / hlö. 
Ilmoittautuminen 21.8. 
mennessä Marika Kampsille 
p. 044 7521 243, tai 
marika.kamps@evl.fi.

Niittykärppien 
Hamina-vaellus 
saapuu määränpäähänsä 
Hämeenlinnaan 4.8. 
Viestivaellus kulki Savon-
linnasta (Olavinlinna) 
Kuninkaantietä seuraten 
Turkuun ja sieltä Hämeen 
härkätietä Hämeenlin-
naan. Reitin pituus on 
yli 800 kilometriä.
Vaelluskertomuksia, 
kuvia ja videoita 
nettisivuilla: 
ww.niittykarpat.fi/
Hamina17

www.ranuazoo.com

Rauhanyhdistyksen kesäseu-
rat su 13.8 klo 13 kirkossa. Juha-
ni Lepistö, Matti Lääkkö.
Ks. kotiseutupäivän koko oh-
jelma: /www.hailuoto.fi/ta-
pahtumat/kotiseutupaiva-ja-
muusajuhla/
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Virasto avoinna normaalisti, 
ks. ajat yhteystieto-osasta. Mui-
nakin aikoina ovet ovat auki, jos 
olemme paikalla.
Lumijokipäivien markki-
nat la 12.8 klo 11–14 
toriaukiolla kirjas-
ton edessä. Lä-
hetyksen pöy-
dässä luvassa 
ainakin arvon-
taa!
Konsertti kir-
kossa – Teemu 
Roivainen su 13.8. 
klo 18. Konsertin jär-
jestää Lumijoen kunta, yhteys-
henkilö Salla Mertala. Konsert-
tiin on lipunmyynti poikkeuslu-
valla, joten sisäänpääsyyn tar-

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
91980 Lumijoki

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

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

Sanajumalanpalvelus su 
6.8 klo 11 hautausmaalla 
ruostuvan ristin äärellä. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. Kolehtia ei kerätä. 
Ota varalta sateenvarjo 
mukaan. Jumalanpalveluksen 
jälkeen teemme pienen 
hautausmaakierroksen.
Rantakirkko Varjakassa 
su 13.8. klo 13. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Yhteiskyytiä tarvitseville 
lähtö srk-talolta klo 
12.30. Sateen sattuessa 
mahtunemme osittain 
Hailuoto-laivalle. Kirkon 
jälkeen kahvit laivalla. 

Konsertti 
kirkossa – 

Teemu Roivainen 
sunnuntaina 13.8. klo 18. 

Konsertin järjestää 
Lumijoen kunta,

liput 15 €.

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 3.–17.8.2017

LUMIJOKI |  www.lumijoenseurakunta.fiHAILUOTO  |       www.hailuodonseurakunta.fi

SIIKALATVA  |     www.siikalatvanseurakunta.fi
Arkisto

Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 10 Rantsilan kirkossa.
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Avustaa Sirkku Palola, Johanna Hietala ja isoset.
Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Avustaa Sirkku Palola, Johanna Hietala ja isoset.
Iltakirkko su 6.8. klo 19 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Unto Määttä, kanttorina Alma Tervo.
Messu su 6.8. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Sulo Kautto, kanttorina Helmi-Riitta Pikkarainen.
Messu su 13.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Arja Leinonen. 
Lähetyskahvit ja Martti Arkkilan lähetyskentän kuulumiset 
seurakuntatalossa.
        Sanajumalanpalvelus su 13.8. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.
Iltakirkko su 13.8. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurkinen, kanttorina Veijo Kinnunen.

= Jumalanpalvelusta 
voi seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa 
www.siikalatvan-
seurakunta.fi.

Jumalanpalvelukset

Kastettu: 
Emilia Sofia Aurora 
Koivunen
Vihitty: 
Janne Tapio Kamula ja 
Maria Helena Eskola
Kuollut: 
Onni Juhani 
Ojantakanen 71

Kirkon tiedotuskeskus / Henna Aaltonen

Lauluilta to 17.8. klo 18 Kestilän 
Selkälässä. Makkaranpaistoa ja 
toivevirsiä.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Kesä-
seurat la 5.8 klo 19 ry:llä. Erkki 
Kautto ja Onni Timlin. Kesäseu-
rat jatkuvat su 6.8. 12 ry:llä. Kal-

le Lohi ja Eero Hyytinen. Messu 
su 6.8. klo 19 seurojen yhteydes-
sä, kirkossa. Pulkkila: Seurat su 
13.8. klo 19 ry:llä. Rantsila: Om-
peluseurat pe 4.8. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 6.8. klo 18.30 ry:llä. Ko-
din päivä su 13.8. klo 13 ry:llä.

Pyhännän lapsikuoron 
harjoitukset alkavat

torstaina 17.8. klo 17.30 Pyhännän srk-talossa.

Tule mukaan laulamaan!
Lisätietoja Veijo-kanttorilta, p. 040 8231 860.

Koulujen syyskirkot
ke 9.8. klo 12 Pulkkila, yläkoulu ja lukio

Martti Arkkila, Veijo Kinnunen ja Johanna Hietala
to 10.8. klo 9 Rantsila

Jonne Pirkola, Arja Leinonen, Johanna Hietala
to 10.8. klo 10 Piippola

Martti Arkkila, Veijo Kinnunen ja Sirkku Palola
pe 11.8. klo 8.20 Pyhäntä

Martti Arkkila, Veijo Kinnunen ja Sirkku Palola
pe 11.8. klo 9 Pulkkila, alakoulu

Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Johanna Hietala
pe 11.8. klo 12 Kestilä

Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Johanna Hietala

Ekaluokan aloittaneet siunataan koulutielle!

Koulukirkot ovat kaikille avoimia jumalanpalveluksia.

Kauneimmat virret 
-virsiäänestys
Virsiäänestys on käynnissä! Äänestä mielestäsi 
kauneinta virttä viimeistään 15.8.2017.
Äänestyslaatikoita löytyy Pyhännältä: kirkosta, 
seurakuntatalosta sekä kirjastosta.

Ke 28.8. klo 19 on Pyhännän kirkossa tilaisuus, 
jossa lauletaan äänestettyjä virsiä.
Laita päivämäärä jo kalenteriin!

Johanna Hietala

Antti Kinnunen
Pixabay

vitsee 15 euron arvoisen pää-
sylipun. Lippuja myynnissä en-
nakkoon vapaa-aikatoimen toi-
mistosta tai kirjastolta, samoin 

myös kirkon ovelta 30 mi-
nuuttia ennen kon-

sertin alkua.
Rauhanyhdis-

tys: Ke 9.8. klo 
19 johtokunnan 
ja toimikuntien 
puh.joht.sekä 

vastuussa olevi-
en kokous ry:llä. 

Pe 11.8. klo 19 nuor-
tenilta Simunalla. Su 

13.8. klo 17 seurat ry:llä. Ke 16.8. 
klo 10 puurokerho uimamon-
tulla.

Lumijokipäivien markkinat 
la 12.8 klo 11–14 toriaukiolla kirjaston edessä. 

Lähetyksen pöydässä luvassa arvontaa!

Kirkon torni avoinna 
markkinapäivänä lauantaina 12.8. klo 13–14. 

Arkisto / Sanna Turunen

Hailuodon musiikkipäivät 3.–6.8, 

Rakastan elämää
to 3.8. klo 15, Vanha pappila, 10 €. Esiintyjinä Pi-Chin Chien, 
Joanna Broman, Sini Rautavaara ja Sinikka Ala-Leppilampi.

Kaikuja Argentiinasta
to 3.8. klo 18, Hailuodon kirkko, 10 €. Astor Piazzolla, Sonia 

Possetti, Ramiro Gallo. Kolmen taiteilijan välinen vuosien ys-
tävyys soi kokoonpanossa, jonka jäsenet tavallisesti työsken-

televät tahoillaan Hollannissa, Japanissa ja Suomessa. Hai-
luoto tuo heidät jälleen yhteen, ja kuulemme tunnelmallisen 

konsertin ilta-auringon säteiden aikaan.

Suomalaisen musiikin ilta
pe 4.8. klo 17, Hailuodon kirkko, 10 €. Hailuodon Musiikkipäi-

vät 2017 juhlistaa 100-vuotiasta Suomenmaata esittämäl-
lä yhden kokonaisen kirkkokonsertin suomalaisten säveltäji-
en musiikkia! Konsertin päätösnumero esitetään Einojuhani 

Rautavaaran muistoksi.

Maestrot kohtaavat
la 5.8.klo 17, Hailuodon kirkko, 10 €.

Konsertin johtaa Maurizio Colasanti.

Barokkimessu
su 6.8. klo 12, Hailuodon kirkko, Vapaa pääsy. Toimittaa 

Timo Juntunen. Esilaulajana kanttori Timo Ustjugov. 
Kaisa Ruotsalainen (barokkiviulu) Sinikka Ala-Leppilampi 

(barokkiviulu) Ida Tunkkari (viulu) Maria Saari (barokkisello) 
Olli Hyyrynen (arkkiluuttu) Laura Vihreäpuu (cembalo).

Barokkimessu päättää musiikkipäivät. 

Katso koko ohjelmisto: www.hailuodonmusiikkipaivat.fi
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Virasto avoinna normaalisti, 
ks. ajat yhteystieto-osasta. Mui-
nakin aikoina ovet ovat auki, jos 
olemme paikalla.
Lumijokipäivien markki-
nat la 12.8 klo 11–14 
toriaukiolla kirjas-
ton edessä. Lä-
hetyksen pöy-
dässä luvassa 
ainakin arvon-
taa!
Konsertti kir-
kossa – Teemu 
Roivainen su 13.8. 
klo 18. Konsertin jär-
jestää Lumijoen kunta, yhteys-
henkilö Salla Mertala. Konsert-
tiin on lipunmyynti poikkeuslu-
valla, joten sisäänpääsyyn tar-

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
91980 Lumijoki

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

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

Sanajumalanpalvelus su 
6.8 klo 11 hautausmaalla 
ruostuvan ristin äärellä. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. Kolehtia ei kerätä. 
Ota varalta sateenvarjo 
mukaan. Jumalanpalveluksen 
jälkeen teemme pienen 
hautausmaakierroksen.
Rantakirkko Varjakassa 
su 13.8. klo 13. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Yhteiskyytiä tarvitseville 
lähtö srk-talolta klo 
12.30. Sateen sattuessa 
mahtunemme osittain 
Hailuoto-laivalle. Kirkon 
jälkeen kahvit laivalla. 

Konsertti 
kirkossa – 

Teemu Roivainen 
sunnuntaina 13.8. klo 18. 

Konsertin järjestää 
Lumijoen kunta,

liput 15 €.

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 3.–17.8.2017

LUMIJOKI |  www.lumijoenseurakunta.fiHAILUOTO  |       www.hailuodonseurakunta.fi

SIIKALATVA  |     www.siikalatvanseurakunta.fi
Arkisto

Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 10 Rantsilan kirkossa.
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Avustaa Sirkku Palola, Johanna Hietala ja isoset.
Konfirmaatiomessu su 6.8. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Avustaa Sirkku Palola, Johanna Hietala ja isoset.
Iltakirkko su 6.8. klo 19 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Unto Määttä, kanttorina Alma Tervo.
Messu su 6.8. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Sulo Kautto, kanttorina Helmi-Riitta Pikkarainen.
Messu su 13.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Arja Leinonen. 
Lähetyskahvit ja Martti Arkkilan lähetyskentän kuulumiset 
seurakuntatalossa.
        Sanajumalanpalvelus su 13.8. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.
Iltakirkko su 13.8. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurkinen, kanttorina Veijo Kinnunen.

= Jumalanpalvelusta 
voi seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa 
www.siikalatvan-
seurakunta.fi.

Jumalanpalvelukset

Kastettu: 
Emilia Sofia Aurora 
Koivunen
Vihitty: 
Janne Tapio Kamula ja 
Maria Helena Eskola
Kuollut: 
Onni Juhani 
Ojantakanen 71

Kirkon tiedotuskeskus / Henna Aaltonen

Lauluilta to 17.8. klo 18 Kestilän 
Selkälässä. Makkaranpaistoa ja 
toivevirsiä.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Kesä-
seurat la 5.8 klo 19 ry:llä. Erkki 
Kautto ja Onni Timlin. Kesäseu-
rat jatkuvat su 6.8. 12 ry:llä. Kal-

le Lohi ja Eero Hyytinen. Messu 
su 6.8. klo 19 seurojen yhteydes-
sä, kirkossa. Pulkkila: Seurat su 
13.8. klo 19 ry:llä. Rantsila: Om-
peluseurat pe 4.8. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 6.8. klo 18.30 ry:llä. Ko-
din päivä su 13.8. klo 13 ry:llä.

Pyhännän lapsikuoron 
harjoitukset alkavat

torstaina 17.8. klo 17.30 Pyhännän srk-talossa.

Tule mukaan laulamaan!
Lisätietoja Veijo-kanttorilta, p. 040 8231 860.

Koulujen syyskirkot
ke 9.8. klo 12 Pulkkila, yläkoulu ja lukio

Martti Arkkila, Veijo Kinnunen ja Johanna Hietala
to 10.8. klo 9 Rantsila

Jonne Pirkola, Arja Leinonen, Johanna Hietala
to 10.8. klo 10 Piippola

Martti Arkkila, Veijo Kinnunen ja Sirkku Palola
pe 11.8. klo 8.20 Pyhäntä

Martti Arkkila, Veijo Kinnunen ja Sirkku Palola
pe 11.8. klo 9 Pulkkila, alakoulu

Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Johanna Hietala
pe 11.8. klo 12 Kestilä

Jonne Pirkola, Arja Leinonen ja Johanna Hietala

Ekaluokan aloittaneet siunataan koulutielle!

Koulukirkot ovat kaikille avoimia jumalanpalveluksia.

Kauneimmat virret 
-virsiäänestys
Virsiäänestys on käynnissä! Äänestä mielestäsi 
kauneinta virttä viimeistään 15.8.2017.
Äänestyslaatikoita löytyy Pyhännältä: kirkosta, 
seurakuntatalosta sekä kirjastosta.

Ke 28.8. klo 19 on Pyhännän kirkossa tilaisuus, 
jossa lauletaan äänestettyjä virsiä.
Laita päivämäärä jo kalenteriin!

Johanna Hietala

Antti Kinnunen
Pixabay

vitsee 15 euron arvoisen pää-
sylipun. Lippuja myynnissä en-
nakkoon vapaa-aikatoimen toi-
mistosta tai kirjastolta, samoin 

myös kirkon ovelta 30 mi-
nuuttia ennen kon-

sertin alkua.
Rauhanyhdis-

tys: Ke 9.8. klo 
19 johtokunnan 
ja toimikuntien 
puh.joht.sekä 

vastuussa olevi-
en kokous ry:llä. 

Pe 11.8. klo 19 nuor-
tenilta Simunalla. Su 

13.8. klo 17 seurat ry:llä. Ke 16.8. 
klo 10 puurokerho uimamon-
tulla.

Lumijokipäivien markkinat 
la 12.8 klo 11–14 toriaukiolla kirjaston edessä. 

Lähetyksen pöydässä luvassa arvontaa!

Kirkon torni avoinna 
markkinapäivänä lauantaina 12.8. klo 13–14. 

Arkisto / Sanna Turunen

Hailuodon musiikkipäivät 3.–6.8, 

Rakastan elämää
to 3.8. klo 15, Vanha pappila, 10 €. Esiintyjinä Pi-Chin Chien, 
Joanna Broman, Sini Rautavaara ja Sinikka Ala-Leppilampi.

Kaikuja Argentiinasta
to 3.8. klo 18, Hailuodon kirkko, 10 €. Astor Piazzolla, Sonia 

Possetti, Ramiro Gallo. Kolmen taiteilijan välinen vuosien ys-
tävyys soi kokoonpanossa, jonka jäsenet tavallisesti työsken-

televät tahoillaan Hollannissa, Japanissa ja Suomessa. Hai-
luoto tuo heidät jälleen yhteen, ja kuulemme tunnelmallisen 

konsertin ilta-auringon säteiden aikaan.

Suomalaisen musiikin ilta
pe 4.8. klo 17, Hailuodon kirkko, 10 €. Hailuodon Musiikkipäi-

vät 2017 juhlistaa 100-vuotiasta Suomenmaata esittämäl-
lä yhden kokonaisen kirkkokonsertin suomalaisten säveltäji-
en musiikkia! Konsertin päätösnumero esitetään Einojuhani 

Rautavaaran muistoksi.

Maestrot kohtaavat
la 5.8.klo 17, Hailuodon kirkko, 10 €.

Konsertin johtaa Maurizio Colasanti.

Barokkimessu
su 6.8. klo 12, Hailuodon kirkko, Vapaa pääsy. Toimittaa 

Timo Juntunen. Esilaulajana kanttori Timo Ustjugov. 
Kaisa Ruotsalainen (barokkiviulu) Sinikka Ala-Leppilampi 

(barokkiviulu) Ida Tunkkari (viulu) Maria Saari (barokkisello) 
Olli Hyyrynen (arkkiluuttu) Laura Vihreäpuu (cembalo).

Barokkimessu päättää musiikkipäivät. 

Katso koko ohjelmisto: www.hailuodonmusiikkipaivat.fi

23RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 22  |  3.8.2017



JulkaisiJa Ja kusTaNTaJa  
Rauhan Tervehdys ry. ISSN 0356-2840,
Lehti ilmestynyt vuodesta 1907
PaiNO Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
ilmesTymiNeN  torstaisin 40 kertaa  
vuodessa
Jakelu Oulun jakelutoimisto Oy ja Posti Oyj
levikki noin 105 400 kpl, 13 seurakuntaa: 

Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva, 
Tyrnävä sekä Oulun ev.lut. seurakunnat.  
 verkkOJulkaisu www.rauhantervehdys.fi 
FacebOOk facebook.com/rauhantervehdys  
TOimiTus 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447

Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Seurakuntasivut Mari Lähteenmaa,  
p. 044 5626 458 
sähköPOsTi toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
OsOiTe PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PuheliN 044 5626 450
ilmOiTusTilaN myyNTi 
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila on varattava 8 pv 
ennen lehden ilmestymistä. 

ilmOiTusTeN valmisTus Ja 
vasTaaNOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen,  
p. 040 750 5508 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  

TaiTTO Ja kuvaNkäsiTTely 
Kotimaa Oy
TilaukseT Ja OsOiTTeeNmuuTOkseT 
toimitus@rauhantervehdys.fi
p. 044 5626 450
TilaushiNNaT 
Seurakunnille vuositilauksen hinta 
per kotitalous: 9,35 € + alv 10 % 
Yksityistilaukset: 
vuosi 32 € + alv 10 % 
6 kk 22 € + alv 10 %
3 kk 15 € + alv 10 %  
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POSTIA & PALAUTETTA | Kirjoita meille!

Rauhan Tervehdys

SUORAAN KYSYTTYNÄ |
Kerro meille, mitä meidän pitäisi kysyä ja keneltä!
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torstaina, ilmoita siitä
JakeluPalauTe p. 044 5626 453  
(päivystäjä vastaa pe klo 9-12) tai  
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Kirkonmenoja karsittava?

Väitetään, että Oulun kirkot ovat jumalanpalveluk-
sissa niin tyhjiä, että kirkonmenoja ei tulisi järjestää 
usein. Palvelukset keskitettäisiin säästösyistä tiettyi-

hin kirkkoihin ja niihin kuskattaisiin väkeä.

Pitäisikö Oulussa harventaa kirkonmenoja, Tuiran seura-
kunnan kirkkoherra Niilo Pesonen?

Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtajana toimiva Pesonen ei niele ajatusta. Hä-
nen havaintonsa mukaan pyhäköissä on ihan reilusti vä-
keä, vaikka ne ovatkin joskus puolityhjiä. Suuressa kirkos-
sa suhteellisen isokin joukko näyttää pieneltä.

– Jumalanpalveluksia totta kai pitää joskus järkeistää. 
Esimerkiksi nyt kesällä palveluksia on vähemmän kuin 
muulloin. Se ei johdu pelkästään siitä, että seurakuntalai-
sia on vähemmän paikalla vaan myös siitä, että pappeja ja 
kanttoreita on lomalla.

Kirkkoherra muistuttaa, että esimerkiksi Tuiran seura-
kunnassa järjestetään hiljaisina kirkkopyhinä jumalanpal-
velus vain Tuiran kirkossa.
– Kyllä tällaista järkeistämistä tapahtuu koko ajan.

Kirkonmenojen suurta rukkaamista kirkkoherra ei kui-
tenkaan halua. Hän painottaa, että kirkolle jumalanpalve-
lukset ovat olennaisen tärkeä tehtävä.

– Vaikka kirkossa olisi vähemmän ihmisiä, palvelus on 
niin tärkeä, että se kannattaa toteuttaa. Se on jotain, josta 
me emme luovu koskaan. 

– Me palvelemme Jumalaa ja Jumala palvelee meitä. Ih-
misille jotka käyvät kirkossa vain jouluna, pääsiäisenä tai 
vielä harvemmin, on tärkeää tietää, että kirkoissa pidetään 
jumalanpalveluksia, jossa rukoillaan tämän kaupungin ja 
kaikkien ihmisten puolesta.

Pesosen mukaan jumalanpalveluksia on paljon muun 
muassa siksi, että Oulu on suuri kaupunki. Jumalanpalve-
lusten alkamisajankohtaa on porrastettu eri aikoihin, jotta 
ihmiset pääsivät aikataululleen sopivasti kirkkoon.

Jos kirkonmenoja karsittaisiin, korvaava kirkko oli-
si monelle Pesosen mukaan liian kaukana. Lähikirkko on 
seurakuntalaisille tärkeä.

– Periaatteessa voitaisiin järjestää mahdollisuus kuljet-
taa seurakuntalaiset tuomiokirkkoon, mutta eivät he kui-
tenkaan tulisi.

Pekka Helin

 ʝ Kirkoissa on joskus vähän väkeä.
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Uskonnon, omantunnon 
ja mielipiteen vapautta 
on puolustettava 

 » Yhteiskunnassamme on me-
neillään merkittävä arvojen mur-
ros. Jumalan sanan arvovalta mi-
tätöidään monilta osin, luomis-
työn ihmiskäsitys hylätään ja 
kristillinen avioliitto- ja perhe-
käsitys ovat yleisessä mielipitees-
sä menettämässä ainutlaatuisen 
merkityksensä. 

Kristillisiin arvoihin pitäyty-
vien perheiden uskonnon, oman-
tunnon ja mielipiteen vapaus ovat 
uhattuina. On jo havaittavissa, 
että päiväkodeissa ja kouluissa 
viestitetään muuttuneiden arvo-
jen mukaista ihmis-, avioliitto- ja 
perhekäsityksiä. 

Esimerkiksi käsitys ihmisestä 
luotuna nimenomaan mieheksi ja 
naiseksi katsotaan vanhentuneek-
si ja avioliiton voivat solmia kak-
si samaa sukupuolta olevaa henki-
löä. Perinteisten ihmis- ja avioliit-
tokäsitysten puolustaminen kat-
sotaan jopa vihapuheeksi. 

Lapsia ja nuoria kasvatettaessa 
ja opetettaessa luodaan arvopoh-
ja tulevaisuuden yhteiskunnalle. 
Kristilliseen arvopohjaan pitäy-
tyvien perheiden itsemääräämis-
oikeus lastensa kasvatuksessa on 
turvattava. 

Omantunnon vapaus tulee kä-
sittää myös niin, ettei kukaan ole 
velvollinen osallistumaan oman-
tuntonsa vastaiseen tilaisuuteen 
tai tapahtumaan. Tämä koskee 
myös nuorille annettavaa seksu-
aaliopetusta. Heitä ei tule altistaa 
vastoin heidän omaa ja vanhem-
piensa tahtoa asennekasvatuk-
seen, joka esittää hyväksyttävinä 
ja suorastaan normaaleina esi-
merkiksi esiaviolliset sukupuoli-
suhteet sekä homouden ja lesbou-
den toteuttamisen.

Kari Niemi
hallituksen puheenjohtaja

Juhani Rautiainen
hallituksen sihteeri

Esikoislestadiolaiset ry.

Palautetta 
pääkirjoituksesta

 » Kiitos Rebekka Naatukselle 
ytimekkäästä kirjoituksesta; kir-
kon ja kristillisen perinteen seksi-
keskeisyyteen on jo aika puuttua. 

Tanja Lamminmäki-
Kärkkäinen

 » Kiitos Rebekka Naatus pääkir-
joituksesta Seksi ei ole uskonasia 
(RT 21/2017). Kiitokset myös niil-
le nuorille & työntekijöille, joilta 
sait ajatuksia. Loistava termi tä-
mä ”seksuaalidogmi”. Sitä ei löy-
dy Raamatusta, vain kultainen 
sääntö, rakkauden kaksoiskäsky 
ja muut kohdat, joissa ohjataan 
lähimmäisen kohtaamiseen rak-
kaudella.

Seppo Viljamaa

Jaakko Tölli on oikeassa
 » Jaakko Tölli on ihan oikeas-

sa naispapin messun toimittami-
seen nähden (RT 21/2017 s.12-13). 
Naispastorin messu on kristillistä 
teatteria ja ehtoollisessa hän jakaa 
”pelkkää leipää ja viiniä”. Näin on 
epäuskossa toimitettu Herran py-
hä ehtoollinen, vieläpä Iisebelin 
valtuuksilla ja Baalin profeettana.

Jukka Teininen
Forssa

Kylmälänkylän kappelin 
55-vuotisjuhla kosketti

 » Sunnuntaina 16.7. messun ja 
täytekakkukahvien jälkeen vie-
tettiin juhla, jossa saimme kuul-
la kappelin vaiheista sekä siinä 
nykyisin tapahtuvasta toimin-
nasta. Oulun ortodoksisen seu-
rakunnan isä Eino siunasi Lei-
vän enentäjä -ikonin. Kiitämme 
ja onnittelemme Muhoksen seu-
rakuntaa ja Kylmälänkylän vä-
keä. Olemme aina saaneet kokea 
olevamme tervetulleita kappelin 
tilaisuuksiin.

Tuula ja Markku 
Karjalainen 

 ʝ Salla Alila toimi vapaaehtoisena Oulun seurakuntien Qstock-teltalla, jossa 
jaettiin ristinmuotoisia siirtotatuointeja sekä värikkäitä ristikaulanauhoja.
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Seuraava  

Rauhan 

Tervehdys 

ilmestyy 
17.8.
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