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Pakolaisia ja 
lamatunnelmia
1990-luvun alussa verisesti hajonneen 
Jugoslavian pakolaisia saapui myös Suo-
meen. ”Täällä meidän on hyvä olla”, to-
teavat Kosovon albaanit Teuta ja Sacih 
Mehmet poikineen numerossa 35/1992. 

Jutussa haastatellaan myös Oulu-
joen seurakunnan kirkkoherraa Paavo 
Moilasta, jonka mukaan kansalaisille 
pitäisi sallia mahdollisuus ottaa 
pakolaisia ja turvapaikanhakijoita 
kotiinsa asumaan. 

Lehdessä kerrotaan myös muun 
muassa uuden raamatunkäännöksen 
pokkariversiosta, laman vaikutuksesta 
koulunkäyntiin ja Kempeleessä vapaa-
ehtoisten voimin pyöritettävistä 
iltapäiväkerhoista. 

Jumalainen laulu

Täytin pyöreitä ja pakenin tuntureille. Patikointimat-
ka pohjoiseen Norjaan ja Ruotsiin oli rakkaani yllä-
tyslahja. Hieno lahja! Tein monta asiaa ensimmäistä 
kertaa elämässäni ja ylitin itseni.

Kun täytin kolmekymmentä, kriiseilin viikkotolkulla. 
Ajattelin, että elämä loppuu tähän. Muistan miettineeni, et-
tä nyt tuli iso piste, ja että tässäkö tämä sitten oli. Onneksi 
sain huomata, että tulikin kaksoispiste, jota seurasi kaikkea 
mahdollista kysymysmerkistä huutomerkkiin.

Näitä syntymäpäiviä edelsi ahdistus ja pelko, että nyt se 
elämä ainakin on eletty. Lasten ja ystävien kysymykset, mil-
tä tuntuu, yritin ohittaa huumorilla. En kehdannut kertoa 
todellisia ajatuksiani, kuinka pelottaa ihan sairaasti.

Tuntureilla unohdin kaiken – oikeastaan millään ei ollut 
mitään merkitystäkään. Kuljimme hitaasti, ja välillä olim-
me pitkiä aikoja ihan hiljaa. 

Jännä juttu, miten aistini herkistyivät. Sa-
depisarat, tunturipurojen solina ja putouk-
sien pauhina olivat parasta juhlamusiikkia. 
Ja miten kaunis olikaan juhlavalaistus värei-
neen ja sumuineen.

Lauloimme lapsenlapseni kanssa alkuke-
sästä Jumalan kämmenellä -laulua. Hän oli 
pyytänyt myöhemmin vanhempiaan, että 
lauletaan se Jumalainen laulu. Hetken olivat 
miettineet, että mistähän laulusta on kyse. 

Lapsukainen soitti sitten mummulaan ja 
lauloi: ”Jumalan kämmenellä ei oo mittään 
vaalaa, että kiinni saalaan. Kalhu nukkuu, 
kahlu nukkuu – eipäs nukukkaan.”

Viimeisellä patikkamatkalla lauloin tuota 
lapsen lapseni tekemää Jumalaista laulua. It-
kin onnesta. Kaikesta siitä, mitä elämäni on 
juuri nyt.

Kirjoittaja on 
Hailuodon ruustinna ja 

OAMKin viestintäjohtaja

”Syntymäpäiviä 
edelsi ahdistus 
ja pelko, että nyt 
se elämä ainakin 
on eletty.

Arkkipiispan valta on mielipidevaltaa

”Ei kannata unohtaa sitäkään 
tosiasiaa, että monille 
arkkipiispa on kirkon 
ykköspiispa.

Arkkipiispa Kari Mäkisen 
siirtyessä eläkkeelle kirk-
ko saa uuden arkkipiispan 
kesäkuun alussa. Ehdok-
kaiden etsiminen on jo al-
kanut, sillä ehdokasasette-

lu tapahtuu syyskuun lopun ja marras-
kuun lopun välillä. 

Täältä Oulun seudulta katsottuna 
saattaa äkkiseltään tuntua yhdenteke-
vältä, kuka arkkihiippakunnassa eli Tu-
run seudulla on piispana. Näin ei kuiten-
kaan ole.

Arkkipiispan rooli on vuosien varrella 
muuttunut niin, että hänelle on annettu 
yhä enemmän koko kirkkoa koskevia teh-
täviä. Tämän vuoksi myös vaalitapaa on 
kehitetty. Tulevat vaalit ovat ensimmäiset, 
joissa arkkihiippakunnan äänten painoar-
vo heikkenee suhteessa muualta Suomesta 
tuleviin ääniin. Äänioikeuttaan saa käyt-

tää tässä vaalissa yhteensä 1 525 henkilöä.
Äänivaltaisia ovat muun muassa kir-

kolliskokousedustajat sekä hiippakunta-
valtuustojen ja tuomiokapitulien jäsenet. 
Toivottavasti jokainen Oulun hiippakun-
nan 43 äänioikeutetusta käyttää ääntään.

Vaikka ei itse pääsisikään äänestä-
mään, ehdokasasetteluun vaikuttami-
nen ja keskusteluun osallistuminen vaa-
lin eri vaiheissa vaikuttavat siihen, miten 

Oulun seudun ääni kuuluu ja näkyy ark-
kipiispan valinnassa. 

Ei kannata unohtaa sitäkään tosiasiaa, 
että monille arkkipiispa on kirkon ykkös-
piispa. Hänen imagollaan on siis väliä. 

Mediassa arkkipiispa esiintyy usein 
silloin, kun halutaan jokin kirkon viral-
liseksi kannanotoksi mielletty käsitys tai 
linjaus. 

Virallisissa yhteyksissä korostetaan 
kuitenkin usein latinaksi, että arkkipiis-
pa on “primus inter pares”, mikä tarkoit-
taa, että hän on ensimmäinen vertaisten-
sa, eli toisten piispojen, joukossa.

Ennen kaikkea arkkipiispalla on kui-
tenkin mielipidevaltaa. Pian valittava 
arkkipiispa vaikuttaa omalta osaltaan sii-
hen, millaiselta kirkko näyttää julkises-
sa keskustelussa tulevien vuosien aikana. 
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Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin liitos avaa pelikenttää seurakuntalaisten taidoille 

Seurakuntalaisvastuun ajatus 
nousee vahvasti esille, kun tä-
nä ja ensi vuonna valmistellaan 
Ylikiimingin ja Yli-Iin seura-
kuntapiirien liittämistä Oulu-
joen seurakunnasta Kiimingin 

seurakuntaan vuoden 2019 alusta alkaen. 
– Seurakuntalaisia halutaan mukaan lii-

toksen valmisteluun sekä kantamaan vas-
tuuta toiminnasta liitoksen toteuduttua, 
sanoo Kiimingin kirkkoherra Pauli Nie-
melä.  

Seurakunnan työntekijöillä on oma 
korvaamaton roolinsa, mutta rinnalle pi-
tää löytää tehtäviä myös seurakuntalaisille. 

– Jos toiminta on työntekijäkeskeistä, 
seurakuntalaiset helposti passivoituvat. 
Rosoinen kentän ääni ei pääse kuuluviin. 

Niemelän mielestä esimerkiksi yksin-
kertaisella kaavalla toteutettava sanaju-
malanpalvelus voitaisiin hoitaa jopa koko-
naan seurakuntalaisten voimin, ilman pap-
pia, kanttoria ja suntiota. 

– Jumalanpalvelus voitaisiin toteuttaa 
tällä tavoin esimerkiksi kerran kuussa, mi-
käli sellaiseen on valmiutta.

Niemelä uskoo, että on iso joukko seu-
rakuntalaisia, jotka haluavat antaa taito-
jaan ja osaamistaan seurakunnan hyväksi. 
Työntekijöiden rooli olisi toimia siinä tuki-
jana, valmentajana ja kannustajana.

Samalla Niemelä muistuttaa, että seu-
rakunnassa pitää olla tilaa myös tulla val-
miille:

– Ei seurakuntalaisen arvo ole siinä, pal-
jonko pystyy osallistumaan tilaisuuksien 
toteuttamiseen. Ihmisillä on erilaisia elä-
mäntilanteita.

Hyvä yhteistyö paikallisiin järjestöihin 
ja yhdistyksiin on myös osa seurakunta-
laisvastuun kasvattamista. 

– Seurakunta voi tuoda sanomaansa 
esille myös vaikka asukasyhdistyksen, met-
sästysseuran, eläkeläisjärjestön tai urheilu-
seuran järjestämässä tilaisuudessa. 

Oulujoelta siirtyy 
virkoja Kiiminkiin
Kiimingistä, Ylikiimingistä ja Yli-Iistä 
syntyy noin 17 000 jäsenen seurakunta.

Siellä on kuusi pappia, neljä nuoriso-
työntekijää, neljä diakonia, kolme kant-
toria, yksi lapsityönohjaaja, seitsemän las-
tenohjaajaa, kaksi seurakuntasihteeriä, kol-
me seurakuntamestaria, yksi lähetyssihtee-
ri ja yksi perhetyöntekijä.

Oulujoen seurakunnasta Kiimingin 
seurakuntaan siirtyy yksi nuorisotyön-

tekijän virka, yksi diakonin virka, kolme 
lastenohjaajan virkaa, kaksi seurakunta-
mestarin virkaa sekä molempien piirikap-
palaisten virat. Jatkossa työtehtäviä katso-
taan nykyistä laajemmin. 

– Eri työalat tekevät enemmän yhteis-
työtä ja työtehtäviä katsotaan laajemmin 
kuin nyt. Tarvitaan moniosaamista, Nie-
melä näkee.

Maaseutumaisuus
yhdistävänä tekijänä
Nyt valmisteltavan liitoksen taustalla on sel-
vitys, jossa tarkasteltiin Oulun seurakuntien 
seurakuntarakennetta toiminnallisuuden, 
tilojen käytön, seurakuntalaisten saaman 
palvelun sekä etäisyyksien näkökulmasta.

Ylikiimingin seurakunta liitettiin osak-
si Oulujoen seurakuntaa vuonna 2007 ja 
Yli-Iin seurakunta vuonna 2011.

Yksi keskeinen peruste niiden liittämi-
sellä nyt Kiimingin seurakuntaan on se, et-
tä Oulujoen seurakunta muuttuu kaupun-
kimaisemmaksi ja kasvava Hiukkavaaran 
alue tuo seurakunnalle omat haasteensa.

Kiimingissä seurakuntaelämä on Nie-
melän mukaan vielä tyyliltään ja luonteel-
taan maaseutumaisempaa. Tämä on etu 
seurakuntaliitoksessa: 

– Se mikä toimii Yli-Iissä ja Ylikiimin-
gissä toimii Kiimingissäkin ja päinvas-
toin. Toiminta ei kaipaa suuria muutoksia 
tai muokkauksia.

Minna Kolistaja

Ääni kuuluviin ja toiveet esiin

”Seurakuntalaisia halutaan 
mukaan liitoksen 
valmisteluun.
Pauli Niemelä

Nyt ideoidaan, 
talvella päätetään, 
valmista on 2019

 y Kiimingin seurakunnan laajentu-
mista valmisteleva työ alkoi ke-
väällä. Valmistelu toteutetaan 
monessa vaiheessa.

 y Työntekijät valmistelevat kulu-
van vuoden loppuun mennessä 
työaloittain esityksen, miten ky-
seisen työalan toiminta hoide-
taan laajentuneen seurakunnan 
alueella.

 y Torstaina 30.8. laajennusta ideoi-
daan Ylikiimingissä, keskiviikko-
na 4.10. mietitään toteutustapo-
ja Yli-Iissä ja 15.11. suunnitelmia 
kootaan yhteen Kiimingissä. Näi-
hin tapaamisiin pyydetään mu-
kaan myös seurakuntalaisia. 

 y Seurakunta- ja piirineuvostot käy-
vät läpi laajentumissuunnitelmia 
alkuvuodesta 2018. Helmi–maa-
liskuussa suunnitelmat lyödään 
lukkoon. 

 y Vuoden 2019 alusta lukien Yli-Ii 
ja Ylikiiminki ovat osa Kiimingin 
seurakuntaa.
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 ʝ Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelä tietää, että jos 
seurakunnan toiminta on hyvin 
työntekijäkeskeistä, seurakuntalaiset 
passivoituvat. Tällöin toiminta ei ole 
seurakuntalaisten näköistä.
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Viime maanantaina  
päättyi yksi kappa-
le Karjasillan seu-
rakunnan histo-
riassa, kun liki nel-
jä vuosikymmentä 

seurakuntalaisia palvelleen Kau-
kovainion kappelin purkaminen 
alkoi. Kappelin on tarkoitus ol-
la purettuna lokakuuhun men-
nessä.

– Onhan se surullista, mutta 
surutyö on jo tehty, Kaukovainion 
kappelin pitkäaikainen seurakun-
tamestari Maisa Laukka toteaa.

Kappeli hiljeni lopullisesti jo 
vuoden alusta, kun se asetettiin 
käyttökieltoon sisäilmaongel-
mien myötä. Kappelin viimeisek-
si messuksi jäi jouluaaton hartaus. 
Jo eläkkeellä olevaa Laukkaa pyy-
dettiin tuolloin töihin.

– Kappelissa oli silloin paljon 
kävijöitä. Monella oli voimakkai-
ta tuntemuksia. Ikävästä ja surus-

ta keskusteltiin pitkään, Laukka 
kertoo.

Kappelista jää 
hyviä muistoja
Kaukovainion kappeli kukoisti 
yhdessä Kaukovainion keskuk-
sen kanssa. Arkkitehti Veli Kar-
jalaisen suunnittelema Kaukovai-
nion seurakuntatalo valmistui os-
toskeskuksen ja kansakoulun jäl-
keen vuonna 1977. Rakennuksen 
nimi vaihdettiin Kaukovainion 
kappeliksi lokakuussa 2006.

– Kappeli oli monelle kauko-
vainiolaiselle tärkeä. Esimerkik-
si lähetyspiiri oli todella ahkera, 
Laukka kertoo.

Osia Kaukovainion kappelis-
ta jää kuitenkin elämään. Kappe-
lin urut soivat nyt Intiön Vanhas-
sa kappelissa. Puinen alttaritaulu 
muuttaa Karjasillan kirkon seura-
kuntasaliin. 

Kappelin historiaan mahtuu 

monta tarinaa. Myös Laukalla on 
hyviä muistoja kappelista.

Erityisen hyvin Laukalla on 
jäänyt mieleen Esko Oikarisen 
pitämä isänpäivän jumalanpalve-
lus, jota varten hän toi alttarille 
Patrick Dicksonin kanssa muun 
muassa vanhan pistolapion ja kir-
joja rekvisiitaksi. Messussa papit 
puhuivat hänen mukaansa kau-
niisti isästä ja hänen merkityk-
sestään. Toki myös muut messut 
ovat olleet mieleenpainuvia.

– Jumalanpalvelukset olivat 
aina juhlavia. Oli mukavaa, kun 

MUUT MEDIAT

IHMISIÄ | Mari Liukkonen

Kanttori aloittaa pian

Hailuotoon matkaa pian Liukkosen Mari, muuttokuor-
ma ja kissa.  Muuttopäivä ja asunto eivät ole vielä 
selvillä, mutta selvillä sen sijaan on, että Liukkonen 
aloittaa syyskuun alussa Hailuodon seurakunnan 

kanttorina. 
Oulussa asuva Liukkonen rakastaa merta ja siksi uusi asuinsi-

ja on mieluinen.
– Olen haaveillut Hailuotoon muutosta ja tämä on oiva tilai-

suus toteuttaa haave. Hailuodossa pääsee asumaan meren ympä-
röimänä. Luontokin on puhdas ja marja- ja sienimetsät hyvät.

Liukkonen siirtyy työhönsä Karjasillan seurakunnan musiik-
kipainotteisen lastenohjaajan tehtävästä. Hänellä on kanttorin 
koulutus. 

– Olen ymmärtänyt, että työkuvani on Hailuodossa pääasiassa 
musiikkikeskeinen. Edeltävällä kanttorilla oli myös kasvatustyö-
tä, mutta hänen tehtävänsä on jaettu muille työntekijöille.

Hailuoto on pieni seurakunta ja työntekijöitä vain muutama. 
Liukkonen odottaakin, että pääsee paiskimaan hommia moni-
puolisesti. Erityisen innokkaasti hän suhtautuu seurakunnan 
kuorotoimintaan.

Liukkonen aikoo ensin katsastella, mitä hyvää Hailuodon seu-
rakunnan musiikkityössä on ja jatkaa siltä pohjalta. Toki hän 
myös tuo seurakuntaan jotakin uutta.

– Toivon, että pystyn tarjoamaan monipuolista musiikkia ja 
rikastuttamaan jumalanpalveluselämää Hailuodossa eri tavoin. 
Hallitsen monta soitinta, joten voin elävöittää jumalanpalvelus-
elämää muillakin kuin uruilla.

Liukkoselta sujuvat viulu, piano, laulu, urut, kitara, viisikieli-
nen kannel, ukulele ja monenkokoiset nokkahuilut.

Uusi kanttori myöntää jännittävänsä pestinsä aloittamista.
– Se on sellaista innostunutta jännittämistä, hän naurahtaa.

PEKKA HELIN

 c���낶輙� Luonto on 
tärkeä Hailuodon 
uudelle kanttorille 
Mari Liukkoselle.

M
ar

ia
 P

ir
ko

la

 ✢ Venäläiset rahoittavat ydinvoimalasta 
ison osan. He käyttävät siihen kansallisen 
hyvinvointirahastonsa varoja ainakin kaksi ja 
puoli miljardia euroa.

Maijalan mukaan ei ole epäselvyyttä siitä, 
kuka lopulta kaikesta määrää.

”Haluaisin ajatella, ettei tällä ole mitään 
tekemistä suurvaltapolitiikan kanssa. Ne 
ovat niin suuria asioita, ettei tahdo ymmärrys 
riittää. Mutta kuka tietää, miten sitä tullaan 
käyttämään hyväksi? Mitä Krimillä ja 
Ukrainassa on tapahtunut?”

Helena Maijala

Pro Hanhikivi -yhdistyksen puheenjohtaja Helsingin Sanomissa 13.8.2017

”Ikävästä ja surusta 
keskusteltiin pitkään.
Maisa Laukka

Viimeiset kuvat 
Kaukovainiolta

 c���낶輙� Kaukovainion kappelin alttaritaulu on siirretty Karjasillan kirkkoon.
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Kouluun siunaamiset 
keräsivät kirkot 
täyteen koululaisten 
lisäksi myös 
vanhempia, 
isovanhempia ja 
kummeja.

Onhan tämä iso jut-
tu, toteaa Paula Ivola. 
Hän on saapunut seu-
raamaan ensimmäisen 

lapsenlapsensa Alman koulu-
tielle siunaamista Oulun Puoli-
välinkankaalle Pyhän Tuomaan 
kirkkoon. 

– Tulin Tyrnävältä ihan 
asioikseni tähän tilaisuuteen. 

Paula Ivola muistaa myös 
omien lasten ensimmäiset kou-
lupäivät. 

– Se jännitti kamalasti. Ja niin 
jännittää nyt tämän pikkuisen 
Almankin puolesta.  

Alma osaa jo lukea, kuten mo-
ni lapsi osaa lukea kouluun men-
nessään. Myös Ivola kertoo op-
pineensa lukemaan viisivuotiaa-
na ja menneensä kuusivuotiaana 
kouluun kuunteluoppilaaksi ko-
keilemaan, josko aloittaisikin 
koulun vuoden etuajassa. 

– Kun minulta sitten kysyt-
tiin, haluanko jäädä, olin kui-
tenkin vastannut, että haluan 
takaisin äidin luo. Ja sinne mi-
nä sitten palasin äidin helmoi-
hin. Eihän se lukutaito tarkoita 
sitä, että olisi koulukypsä, Ivola 
toteaa naurahtaen. 

Pyhän Tuomaan kirkossa pas-
tori Riikka Honkavaara toivot-
taa kaikki tervetulleiksi. Kun 

hän kysyy, monellako on reppu 
jo pakattuna, pienimmistä suu-
rin osa nostaa kätensä. 

Honkavaara nostaa näkyville 
ison kimaltelevan kirjan. Sitten 
hän antaa pakkausvinkin.

– Sinne voi laittaa tällaisen 
ison kirjan kuin Raamatun. Sii-
nä lukee 365 kertaa ”Minä rakas-
tan sinua”. Siellä lukee myös, että 
älä pelkää, hän kertoo.

Elsi salovaara

GALLUP | Millä mielin aloitat koulun?

Puolivälinkankaalla Pyhän Tuomaan kirkossa siunatut ekaluokka-
laiset kertoivat tunnelmiaan päivää ennen koulujen alkua.

Teksti ja kuvat: 
Elsi salovaara

 » Menen Koskelan kouluun. 
Minulla on sellainen koira- ja 
kissareppu. Siellä on kyniä val-
miina. Muutimme vasta, ja toi-
von saavani kavereita koulusta.
Jenna

 » Olen menossa Tervatoppilan 
kouluun. Repussani on sellainen 
kylmälokero, jossa voi säilyttää 
juttuja. Samaan kouluun on tu-
lossa ainakin pari kaveria.
Mio

 » Minä menen Paulaharjun 
kouluun. Repussani on penaa-
li, mutta ei muuta. Kuljen kou-
lumatkan kävellen. Samalle luo-
kalle on tulossa kavereita.
Ronja

sain laittaa kappelin juhlakun-
toon. Ihmiset tulivat työssä tu-
tuiksi ja oli aina ilo huomata, kun 
uusia ihmisiä tuli jumalanpalve-
lukseen. Kirkkokahvien aikaan 
minulla oli välillä aikaa myös ju-

tella ihmisten kanssa, Laukka 
muistelee.

– Se oli rikasta aikaa itse kul-
lekin.

anna-Mari  Kilpijärvi

 ʝ Kaukovainion keskus muuttuu huomattavasti kappelin kadotessa 
katukuvasta.
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”Tulin Tyrnävältä ihan 
asioikseni tähän 
tilaisuuteen.
Paula Ivola

Siunatut ekaluokkalaiset 
aloittivat koulutaipaleensa

 ʝ Pastori Riikka Honkavaara ja lapsi- ja perhetyön sihteeri Anu Hannula 
siunasivat ekaluokkalaisia Pyhän Tuomaan kirkossa.
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Minne ovat kukat kadonneet?
Eräs lukijamme lähetti meille 

vihaisen kirjeen: ”Kävimme 
Rantsilan hautausmaalla. Ja 

portista astuttua törmäsimme 
kukattomaan sankarihautaan. 
Ja Rantsilassa jos missä, on ai-
na ollut näyttävä sankarihauta.

Hautausmaalla kulkiessam-
me kuulimme, että kukat olivat 
olleet juhannusaattona laati-
koissa kirkon lähettyvillä. Mut-
ta ei saatu haudalle....

Eli miten vastaa Siikalatvan 
seurakunta kyseiseen? Onhan 
kerrassaan järkyttävää, että ku-
kat on jo hautausmaalla, muttei 
saada paikoilleen. 

Onko seurakunnassa liikaa 
henkilökuntaa, jotta sekoillaan, 
mikä kellekin kuuluu?”

Sankarihaudat peruskorjataan
Siikalatvan seurakunnan ta-
louspäällikkö Tarmo Myllykos-
ki, miksi Rantsilan sankarihau-
doilla ei ole kukkia?

– Viime viikolla alkoi Rantsi-
lan sankarihautausmaan perus-
korjaus. Hautausmaalla on ollut 
lappu, josta on voinut lukea, että 
hautausmaa kunnostetaan ja sen 
vuoksi sankarihaudoille ei laite-
ta tänä kesänä kukkia. 

Kukkia ei ole Myllykosken 
mukaan kannattanut laittaa, sil-
lä ne olisi pitänyt repiä pois pe-

ruskorjauksen tieltä.
– Koko alue otetaan auki.
Myllykosken mukaan luki-

jamme mainitsemat laatikoiden 
kukat on tarkoitettu niille hau-
doille, joita koskevat hautainhoi-
tosopimukset. Kukkia pidetään 
myös kuihtumisten varalta.

– Kylmästä alkukesästä joh-
tuen kukkien istuttamiseen 
päästiin noin kaksi viikkoa 
myöhemmin kuin aikaisem-
min.

Myöskään Piippolan hau-
tausmaalla ei ole ollut kukkia 
sankarihaudoilla, sillä haudat 
kunnostetaan sielläkin. Molem-
mat remontit on tarkoitus saa-
da valmiiksi lokakuun loppuun 
mennessä. 

Sankarihaudoille laitetaan 
eristysnauhat. Jumalanpalve-
luksia ja muita toimituksia re-
montit eivät Myllykosken mu-
kaan haittaa. 
Siikalatvan kaikkia sankari-
hautausmaita odottaa remont-
ti.  Seurakunnalla on viisi kap-
pelia, joilla kaikilla on oma san-
karihautausmaa.

– Haimme kirkkohallitukses-
ta avustusta Siikalatvan seura-
kunnan kaikkien sankarihauto-
jen kunnostukseen. Ensi vuonna 
peruskorjataan Kestilä, Pulkki-
la ja Pyhäntä.

– Remonteissa hautakivet 
kunnostetaan ja pestään. Sitten 
tekstit maalataan. Jos teksteissä 
on kultauksia, ne korjataan sen 
mukaisesti.

Myllykosken mukaan sanka-
rivainajien kivet myös asetetaan 
samalle tasolle. Käytävät uusi-
taan ja sankaripatsaisiin suun-
nataan valaistus. 

– Eli kunnon remontti. Täl-
lä mennään taas muutama kym-
menen vuotta. 

Remontti alkaa Kestilässä, 
Pulkkilassa ja Pyhännällä Myl-
lykosken mukaan heti, kun rou-
ta sulaa eli toukokuun alkupuo-
lella.

Remonttien kokonaiskus-
tannusarvio on Myllykosken 
mukaan noin 140 000 euroa. 
Tästä summasta kirkkohalli-
tuksen avustus on vajaa 40 pro-
senttia.

Siikalatvan seurakunta ra-
hoittaa remontteja myymällä 
metsiään seurakunnan viiden 
kappelin alueilta.

Seurakunta pyysi tarjousta 
viideltä fi rmalta, mutta vain yh-
deltä tuli tarjous. Sankarihau-
toja kunnostaa Pohjolan kivi- ja 
viherrakennus oy. 

Urakan hinta on 108 000 eu-
roa.

PEKKA HELIN

 c���ꁊ稡� Rantsilassa alkoi viime viikolla sankarihautojen kunnostustyö.
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Isokatu 45, 90100 Oulu  
Ma-Pe klo 8.30–21, La-Su klo 10–21  
Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001  
oulun.keskus.apteekki@apteekit.net  
www.oulunkeskusapteekki.fi   

Elokuussa 
Avainasiakastarjouksessa 

Multi-Tabs Family, 190 tabl. 
 

 

 
 

17,90€ (0,09€/tabl) 

 (norm. 22,01€/0,11€/tabl) 

Monivitamiini-
kivennäisainetabletti 
aikuisille ja yli 7-vuotiaille 
lapsille!  

 

TERVETULOA! 

Meiltä saa apua kotiin 
Tarjoamme ikäihmisille monipuo-

lisia kotipalveluja, asiointiapua 
ja kotisairaanhoitoa. Lisäksi 

omaishoitajille on tarjolla kotiin 
annettavaa palvelua lakisääteisten 
vapaiden järjestämiseksi. Käynnin 
kestot suunnitellaan aina perheen 

toiveiden mukaan. 

Asiakkaaksi voi tulla palvelusete-
lillä tai yksityisesti. Kysy lisää!

www.caritaslaiset.fiTiedustelut:
040 769 8615/
Anna-Leena

HOITOA ALKOHOLISMIIN 
Avominne päihdeklinikka Oulu

www.avominne.fi

Minnesota-mallista avohoitoa
päihde- ja peliriippuvuuteen.
Avohoito sopii hyvin myös
työelämässä oleville. 

Kirjamme Viimeinen pisara
myös äänikirjana. Tilaa:

Tuiran hautaustoimisto
Valtatie 59, 90500 OULU  puh: 0400 399 506

Muhos
Valtatie 9  

0400 399 486

Liminka
Linnukkatie 2 

0400 399 679 

Tyrnävä
Joonaantie 4 C 1 
0400 399 466

Päivystys ja neuvonta 24h : 0400 399 466 

Opi soittamaan pianoa innostavan opettajan 
opastuksella tai tule opiskelemaan espanjaa tai 
englantia yksin tai pienryhmässä!

p. 044 325 5470 
suvi@sointukaannos.fi
www.sointukaannos.fi

pianotunnit • säestykset • musiikkiesitykset
oikoluvut • käännökset • kieltenopetus

Eläkkeellä on aikaa harrastaa

ja toteuttaa unelmia!

Seurakuntia mukana Taiteiden yössä 

Taiteiden yössä 17.8. on ta-
pahtumia Oulun seura-
kunniltakin.

Tuiran kirkossa jär-
jestetään Pyhän tanssin ilta kel-
lo. Ensimmäinen tanssihetki al-
kaa kello 17 ja sopii myös ensi-
kertalaisille. Kello 18 alkavassa 
työpajassa opetellaan vaikeam-
pia askelkuvioita. Osallistujil-
la olisi hyvä olla aiempaa koke-
musta pyhästä tanssista tai tans-
sista ylipäänsä. Opettajina  toi-
mivat Päivi Päivike ja Riikka 
Honkavaara. Tanssiosiot ovat 
maksuttomia.

Oulun tuomiokirkossa jär-

jestetään Taiteiden yön konsert-
ti kello 20 alkaen. Piano- ja ur-
kumusiikkia ja yksinlaulua kon-
sertissa esittävät Henna-Mari 
Sivula (sopraano), Lauri-Kalle 
Kallunki (baritoni), Vesa Kajava 
(urut) ja Miikka Lehtoaho (pia-
no). Konserttiin on vapaa pääsy.

Ylikiimingin seurakuntatalos-
sa kuullaan Kesäillan musiikkia 
-konsertti kello 20 alkaen. Kon-
sertissa esiintyvät Hannu Niska-
saari (laulu) ja Minna-Mari Nis-
kasaari (piano). Haukiputaan 
kirkossa pidetään kesäillan sä-
velhartaus kello 20 alkaen. Ilkka 
Virta esiintyy kitaran säestyksel-

lä, iltahartauden toimittaa kirk-
koherra Jaakko Tuisku. Konsert-
teihin on vapaa pääsy.

Tähtititornin kahvilassa esi-
tetään kello 20.30 alkaen Re-
formaatio.Tragedia -näytelmä 
(K18).  Reformaation 500-merk-
kivuoden innoittamana syn-
tynyt näytelmä on avantgar-
dis-anarkistinen tulkinta refor-
maation ytimestä kreikkalaisen 
tragedian innoittamana. Näytel-
män jälkeen käydään keskuste-
lua aiheesta kahvilassa. Näytel-
män työryhmään kuuluvat Ár-
pád Kovács, Mirjami Rautio ja 
Juha Valppu.
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Laitasaaren rukoushuo-
ne Muhoksella on täyn-
nä. Kansanlaulukirkkoon 
saapuneet viimeiset tulijat 

mahtuvat istumaan oviaukkoon, 
josta käy mukavan raikas tuulen-
henkäys. Tunnelma on lämmin, 
ukkosta lienee ilmassa, vaikka 
sadekin on jo lakannut.

Kun seurakunnan kappalai-
nen Tarja Pyy toteaa saarnas-
saan: Yhdessä pidetty rukous-
huone on parasta lääkettä it-
seensä käpertymistä vastaan, 
85-vuotisjuhliaan viettävään ru-
koushuoneeseen kokoontunut 
väki nyökyttelee. 

Kesällä 1932 valmistunut hir-
sinen rukoushuone on saanut 
nuorison suussa lempinimen 
ruksa, kertoo Laitasaaren ru-
koushuoneyhdistyksen sihteeri 
Vappu Räätäri puheenvuoros-
saan, jossa hän kertaa viimeisen 
viiden vuoden tapahtumia. Ruk-
saa kunnostetaan koko ajan tal-
koovoimin, ja hirsitalo on aktii-
visessa käytössä.  

Kakkukahvien jälkeen kuul-
laan heleitä ääniä, kun siskokset 
Eveliina, Matleena ja Helmii-
na Törrö laulavat äitinsä Sanna 
Törrön säestäessä. Lopuksi Lai-
tasaaren rukoushuoneyhdistyk-
sen puheenjohtaja Anna-Mari 
Silenius kertoo juhlaväelle, että 
siskoksista vanhin, Eveliina, tu-
li tänä kesänä toiseksi Savonlin-
nan musiikkijuhlilla pidetyissä 
Mestarilaulaja-kilpailuissa. Saa-
vutukselle annetaan raikuvat ta-
putukset.  

Elojuhlilla perehdyttiin 
kolmeen jokeen
Oulujoen Elojuhlilla oltiin myös 
koolla joen äärellä. Perinteik-
käässä Elojuhlassa teemana oli 
Elämää jokivarsilla ja meren ää-
rellä. Messussa saarnasi Oulussa 
viikonloppuna pidetyille Meri-
mieskirkon kesäpäiville osallis-
tunut Lontoon merimieskirkon 
pastori Marjaana Härkönen. 

Kirkkokahvit ja juhla nautit-
tiin Oulujoen pappilan pihamaal-
la. Seurakunnan alueella virtaavat 
Oulujoen lisäksi Ii- ja Kiiminkijo-
ki. Ohjelmassa olikin musiikin li-
säksi jokiaiheisia esitelmiä.

Hailuodossa ja Lumijoella
vietettiin kotiseutupäiviä
Lumijoella kotiseutupäivien oh-
jelmaa riitti koko viikonlopuk-
si. Lauantaina oli mahdollisuus 
muun muassa käydä ihastele-
massa maisemia Lakeuden kat-
edraalin kirkontornista.

Portaissa olikin melkoinen 
ruuhka, sillä tunnin aikana yl-
häällä kävi 150 ihmistä, kertoo 
seurakuntasihteeri Marjo Kos-
ki-Vähälä.

Sunnuntaina Varjakassa vie-
tettiin rantakirkkoa, jonne sade-
säästä huolimatta tuli sanankuu-

loon kuutisenkymmentä henkeä.
Hailuodossa vietettiin myös 

kotiseutupäiviä. Sunnuntain ju-
malanpalvelus pidettiin ulko-
kirkkona, jonka jälkeen saattoi 
osallistua hautausmaakierrok-

selle. Hailuoto-seuran järjestä-
män Suomii 100 -henkisen kä-
velyn oppaana toimi Markku 
Piekkola. 

Elsi  salovaara

Ruksalla juhlittiin 
monen polven voimin

 ʝ Laitasaaren rukoushuoneen 85-vuotisjuhlassa äitinsä Sanna Törrön säestyksellä esiintyneet Matleena, Helmiina ja 
Eveliina ovat ruksalaisia jo viidennessä polvessa, sillä heidän isoisoisoäitinsä Kirsti Keränen oli mukana Laitasaaren 
rukoushuoneen perustamisessa. Rukoushuoneyhdistyksen kansallispukuinen puheenjohtaja Anna-Mari Silenius 
kiitteli tyttöjä esityksestä.

 ʝHailuodossa hautausmaakävelyn teemaksi nousivat 100-vuotiaan 
Suomen Hailuodossa vuonna 1917 syntyneet sankarivainajat, jotka on 
haudattu sankarivainajien hautausmaahaan. Lisäksi käytiin vuonna 1917 
syntyneen lotan haudalla. 

 ʝ Lumijoen Varjakkaan saapui kirkkoherra Markku Tölliä kuuntelemaan noin 
60 henkeä. Lopuksi nautittiin kahvit Hailuoto-laivasta.
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Pikkukirkko 
talkoillaan pystyyn  
Oulun tuomiokirkon kirkkotar-
haan suunniteltu pikkukirkko 
etenee: hirsirakenteista rakennus-
ta ryhdytään kokoamaan elokuun 
viimeisellä viikolla.

Hirsikirkko kootaan talkoil-
la Intiössä viikolla 35. Talkoolai-
seksi voi ilmoittautua pastori Sal-
la Autereelle ( puh. 044 316 1742).

Arkkitehti Weikko Kotilan 
suunnittelema pikkukirkko on 
Oulun ensimmäinen tuomiokirk-
ko minikoossa.

Oulunsalon 
Terveyspointti juhlii
Oulunsalon Punaisen Ristin ter-
veyspiste eli Terveyspointti on toi-
minut 10 vuotta, pääosin seura-
kunnan yhteydessä. 

Tätä juhlitaan 28. elokuuta. 
Pysäkki ja Terveyspointti (Kaup-
piaantie 5) ovat silloin avoinna 
kello 11–14. Luvassa on tarjoi-
lua, kantelemusiikkia ja puheen-
vuoroja terveydestä. Paikalla on 
muun muassa sosiaali- ja terveys-
ministeri Pirkko Mattila.

Vuosittain Terveyspointissa 
järjestetään noin 300 yksilövas-
taanottoa, noin 20 ryhmätilai-
suutta sekä kymmenkunta luento-
tilaisuutta tai muuta tapahtumaa. 
Toiminnasta vastaavat Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset terveysalan 
yhteistyössä alueen muiden toi-
mijoiden ja järjestöjen kanssa.

Syyskuussa vietetään 
Vauvan päivää
Syyskuun viimeisenä perjantaina 
29.9. vietetään ensimmäistä ker-
taa Vauvan päivää.

– Tavoitteena on tuoda esil-
le tarpeita ja haasteita, joita vau-
van ja vauvaperheen elämään liit-
tyy, selittää Vauvan päivän taus-
taorganisaation, VauvaSuomi ry:n 
hallituksen puheenjohtaja Mer-
ja-Maaria Turunen. 

Vauvan päivää vietetään yh-
dessä yritysten, julkisen sektorin, 
järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. 
Päivään osallistutaan eri tavoin 
kodeissa, kunnissa, kirjastoissa, 
kaupoissa, työpaikoilla, puistois-
sa, neuvoloissa sekä seurakun-
nissa. Sosiaalisessa mediassa päi-
vä näkyy tunnisteilla #vauvasuo-
mi ja #vauvanpäivä.

Musiikkiryhmästä 
yhteistä tekemistä
Oulun seurakuntien varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmiin voi il-
moittautua parhaillaan.

Karjasillan HelmiMuskareita 
pidetään Pyhän Andreaan ja Kas-
tellin kirkossa kahdesti viikossa. Il-
moittautuminen on käynnissä 31.8. 
saakka. Tuiran Pehmotassut on 
suunnattu alle 1-vuotiaille ja Ryt-
mitassut alle kouluikäisille joka toi-
nen viikko Pyhän Luukkaan kapp-
elilla, Palokan seurakuntakodilla, 
Tuiran kirkolla, Pyhän Tuomaan 
kirkolla ja Ritaharjun koululla. Il-
moittautuminen 20.8. saakka.
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Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 Su 20.8. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, 
Jukka Klapuri, Pasi Markkanen, Laulun Aika. 
Lastenkokoukset ja seimi. Ke 23.8. klo 17 
Kahvikirkko. La 26.8. klo 13-15 Gospel-
kuoro Chariotsin konsertti Rotuaarin lavalla. 
Vapaa pääsy. Makkara- ja kahvitarjoilu, lapsille 

hattaraa ja ilmapalloja. Su 27.8. klo 11 Jumalanpalvelus, Heikki Kangas ja 
Messiaaninen musiikkiryhmä Israelista. Lastenkokoukset ja seimi. Ke 30.8. 
klo 19 Rukousilta, Raili Harjula, Pasi Markkanen & co. Päivärukous ti, ke ja 
to klo 11. www.uskotv.fi

Tilaisuudet Toppila-Centerissä Paakakatu 2 ja 3. La 19.8. klo 11-13 
Soppaa ja evankeliumia. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 20.8. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
Ti 22.8. klo 10–10.30 hartaus,  
klo 10.30–12 Taukopaikka-kahvila

Su 27.8. klo 10.30 rukouskokus, klo 11 jumalanpalvelus
Ti 29.8. klo 10–10.30 hartaus, klo 10.30–12 Taukopaikka-kahvila

To 17.8. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Jukka Kauppila. Su 20.8. 
klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Risto Wotschke, God’s Bell. 
Ke 23.8. klo 18 Varkki-ilta (5.-8. -luokkalaiset). To 24.8. klo 19 Rukous-
ilta, Pekka Pietola, Pekka Tuominen. Pe klo 19 Helmi, syyskauden avaus. 
25.-27.8. Nuorten kaupunkileiri kirkolla, ilm. juha.piippo@hotmail.com. 
La 26.8. klo 13-15 Gospelkuoro Chariotsin konsertti Rotuaarin lavalla. 
Vapaa pääsy. Makkara - ja kahvitarjoilu, lapsille hattaraa ja ilmapalloja. 
Su 27.8. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Risto Wotschke, 
Tapani Suonto, aihe: Terve karismaattisuus. Ma 28.8. klo 10 Äitimiitti alkaa. 
Ke 30.8. klo 13 Senioripiiri. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Hotelli Tervis, Pärnu
22.10.-29.10.2017 630€/hlö (2hh)

Superior-huoneet, täyshoito!

26.11.-3.12.2017 583€/hlö (2hh)
Superior-huoneet, täyshoito!

JOULUMATKA
20.12.-27.12. (7 vrk) 641€/hlö (2hh)

Superior-huoneet, puolihoito!

Fra Mare Thalasso Spa, Haapsalu
5.11.-11.11.2017 476€/hlö (2hh)

6 vrk täysihoidolla!

10.12.-16.12.2017 476€/hlö (2hh)
6 vrk täysihoidolla!

VIELÄ EHTII MUKAAN!

VARAA
MATKASI

Matka-
kaupasta

sassinliikenne.fi 
puh. 050 308 0698

Bussimatkalle suoraan
Oulusta!

Su 20.8. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 23.8. klo 18.30 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
Su 27.8. klo 11.00 JUMALANPAVELUS

Vieraana Tuija Valtanen ICEJ:stä
Su 3.9. klo 18.00 (huom. aika)  

EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
Marttyrien ääni -järjestön vierailu

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

OULUN MAJA - YHTEISKRISTILLINEN KESKUS 
Kallisenhaara 3, p.040 9615377 www.oulunmaja.com 

TERVETULOA LÄMPIMÄSTI YHTEYTEEN JA ISÄN RAKKAUTEEN!
Lauantaisin klo 18 PYHÄN HENGEN ILTA. Vierailijat: pe-la 18.-19.8. klo 18 ja 
su 20.8. klo 12 JEESUKSEN VERI RIITTÄÄ! Room. 8:31-39 MARTIN REEN; 
to 24.8. klo 18 KANSALLINEN PAASTO- JA RUKOUSPV Suomen puolesta; la 
26.8. klo 12 Yhteiskristillinen rukouskokous ja klo 18 pastori JACOB MARINENI 
Intiasta: Intia tänään herätyksen ja vainojen keskellä! Ke 30.8. klo 18 ja pe-la 
1.-2.9. klo 18 MERJA SALMINEN, la 2.9. klo 13 LUOVUUS VALLOILLEEN! 
MERJA SALMINEN; pe-la 8.-9.9. klo 18 Pyhän Hengen tuli-illat RUTH NÄRHI ja 
la 9.9. klo 11-14 NAISTENPÄIVÄ Naiset etulinjassa RUTH NÄRHI; su 10.9. klo 
16 MIESTENILTA; pe-la 15.-16.9. klo 18 PYHÄN HENGEN VOIMA Apt. 4:29-
31 ARILD MÅSØ; pe 22.9. klo 18 Rukous- ja evankeliointi-ilta; la 23.9. klo 18 
YLISTYS- JA RUKOUSYÖ (mahd. paaston kera) su-aamuun klo 06 asti; pe-la 
29.-30.9. klo 18 VALERIE JA GREGG ELLIS; viikko 40 Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun RUKOUSVIIKKO Suomen puolesta; pe 6.10. klo 18 Rukous- ja evan-
keliointi-ilta; la 7.10. klo 18 JARI KOIVU; la 14.10. klo 18 RIITTA KOSKINEN; 
to 19.10. klo 18 KANSALLINEN PAASTO- JA RUKOUSPV Suomen puolesta; 
pe-la 27.-28.10. klo 18 JEESUKSEN VERESSÄ ON VOIMA Apt. 4:33 RAUNO 
JA SALME HELPPI; ti 31.10. klo 18 Pirkko Vesavaara; OULUN KRISTITTYJEN 
YHTEINEN RUKOUSKONFERENSSI pe-su 10.-12.11.useassa srkssa, mukana 
JORMA JA TARJA LAPPALAINEN ja TIMO NÄRHI; la 18.11. klo 18 MIRJAM 
RUKAJÄRVI; pe 1.-2.12. klo 18 JUHLIMME JEESUSTA! Apt. 4:12-16 TIMO 
NÄRHI; to 14.12. klo 18 KANSALLINEN PAASTO- JA RUKOUSPV; viikko 52 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun RUKOUSVIIKKO Suomen puolesta.
Olet sydämellisesti tervetullut! Tule ja tuo ystäväsikin! ”Kiitä Herraa, minun 
sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, Hänen pyhää nimeänsä.” Ps. 103:1

MUUT SEURAKUNNAT

PALVELUJA
TARJOTAAN

Puuro

Puumalan viittaPuumalan viitta

Kirkkovene
Soutu
Etappi

Lättytauko

Kansanjuhla 
torirannassa

Oulun piispa Samuel 
Salmi kutsuu jälleen 
kaikenikäisiä ja -kun-
toisia mukaan ole-

maan yhdessä ja nauttimaan ul-
koilusta. 

Piispansauvakävelyn avaus ja 
kävelyreiteille lähtö on poikke-
uksellisesti samaan aikaan Ra-
disson Blu -hotellin edessä esit-
täytyvän Nuku rauhassa -ko-
konaisturvallisuustapahtuman 
esiintymislavalla. 

Jo perjantaina alkavassa Nu-
ku rauhassa -tapahtumassa esillä 
ovat niin puolustusvoimat kuin 
poliisi ja erilaiset maanpuolus-
tusjärjestöt. Ohjelmassa on toi-
mintanäytöksiä, tietoiskuja, koi-
ranäytöksiä kuin armeijahenki-
siä muotinäytöksiä.

Piispansauvakävelyn avaus 
on ohjelmassa lauantaina kello 
10.45. Avauksessa kuullaan kuo-
roja, tervehdyksiä ja tehdään yh-
teinen alkuverryttely.

Viisi erimittaista
kävelyreittiä
Piispansauvakävely toteutetaan 
avausta lukuun ottamatta sa-
malla konseptilla kuin aiem-
minkin. Reittejä on viisi, lyhim-
millään 500 metriä ja pisimmil-
lään 7 kilometriä. 

Matkalle lähdetään aikatau-
lun mukaan kello 11.25. Reit-
tien opastuksesta vastaa Ou-
lun Tarmo ja Martat jakavat 

matkan varrella mehua ja vettä.
Ennen tai jälkeen kävelyn on 

mahdollista tutustua esittelypis-
teisiin Oulun kaupunginteatte-
rin aulaan pystytetyllä tapahtu-
matorilla. Myös 110-vuotista tai-
valtaan juhliva Rauhan Terveh-
dys on paikan päällä. 

Opastettuja kierroksia 
Piispantalossa
Piispansauvakävelyn maali on 
kaupunginteatterin sisäänkäyn-
nin luona. Muistoksi osallistu-
misesta saa tarran ja samalla 
pääsee mukaan arvontaan, jos-
sa palkintona on esittäytymässä 
olevien yhteistyökumppanien 
tuotteita. Arvonta on luvassa 
kello 13.30.

Päivän ohjelma päättyy koti-
seutuneuvos Kaarina Niskalan 
vetämiin opastettuihin kierrok-
siin Ojakadun ja Hallituskadun 
kulmassa sijaitsevassa Piispan-
talossa. Kierroksille lähdetään 
kello 14 ja 15.15. Myös opaskier-
rokset ovat kaikille avoimia ja il-
maisia. 

ELSI SALOVAARA

Piispansauvakävely ja Nuku rauhassa 
-kampanja tuovat lauantaina 26.8. kuhinaa 
Oulun kaupunginteatterin ympäristöön.

 c���1笞� Piispansauvakävelyjä on järjestetty vuodesta 2007. Viime vuonna 
tapahtuma järjestettiin jo kymmenennen kerran.

”Matkalle lähdetään 
aikataulun mukaan 
kello 11.25. 
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Liminkalainen Joona Pen-
gerkoski käveli kesällä 
157 kilometriä, Siuntios-
ta Piikkiöön.

Partiolippukunta Niit-
tykärppien Karhujen ja 

Majavien poikaryhmä vaelsi li-
minkalaisten Hamina17 -viesti-
vaelluksen kuudennen etapin.

Matkaa tarvottiin viisi päivää. 
Pisin päivämatka oli noin 35 ki-
lometriä.

– Ensimmäisenä päivänä tun-
tui vähän siltä, että mitähän täs-
täkin tulee. Mutta seuraavina 
päivinä vaellus alkoi sujua, sanoo 
14-vuotias Pengerkoski.

Liminkalaisten partiolaisten 
viestivaellus alkoi 25. kesäkuuta 
Savonlinnasta ja päättyi Hämeen-
linnaan 4. elokuuta.

Matka kulki reittiä Savonlin-
na (Olavinlinna) – Imatra – Lap-
peenranta – Kuninkaantietä seu-

raten Turkuun – Hämeen härkä-
tietä seuraten Hämeenlinnaan. 

Reitin pituus oli yli 800 kilo-
metriä. 

Matka oli jaettu etappeihin, 
joita kulkivat eri ryhmät. 

Partiolaiset lukivat matkan 
varrella viestin kuntien päättäjil-
le. Niittykärpät veivät toivon, tu-
levaisuuden ja yhdessä tekemisen 
sanomaa satavuotiaan Suomen 
kunniaksi.

Kerta kaikkiaan
mahtavaa
Pengerkoski kertoo, että mat-
ka kulki muun muassa vanhojen 
ruukkien kautta. 

– Siellä aisti vanhaa historiaa. 
Kerta kaikkiaan mahtavaa.

Pojat yöpyivät teltoissa. Kerran 
yövyttiin uimarannalla. 

Iltaisin pojilla riitti teltassa 
pitkään juttua, sillä voimat eivät 

suinkaan olleet lopussa. 
– Nauruunkin remahdettiin 

usein.
Pengerkosken paras oppi vael-

luksella oli, että on paras kävellä 
nopeasti: se kestää vähemmän ai-
kaa ja kävelijä väsyy vähemmän. 

– Se ei juuri maksa, jos ottaa 
vähän isomman askeleen, jotta 
pääsee nopeammin perille.

Liminkalainen Jenni Väyry-
nen, 14, teki matkaa ensimmäi-
sellä etapilla tyttöryhmässä Kar-
palot. 

Tytöt kävelivät Savonlinnasta 
Puumalaan neljässä päivässä. Ki-
lometrejä kertyi noin 80. 

Ruoka valmistettiin retkikeit-
timillä itse. Sponsorit olivat lah-
joittaneet ruokatarvikkeita. 

– Valmistimme esimerkiksi 
kanaa, lihapullia ja muusia. Kai-
kenlaisia kehitelmiä, Väyrynen 
luonnehtii.

Vettä on juotava 
vähän kerrallaan
Pitkällä vaelluksella tulee huoleh-
tia veden saannista. Vettä pitää 
juoda hallitusti vähän kerrallaan.

– Kymmenen minuutin sisäl-
lä pitää nauttia kulaus vettä. On 
helpompi kävellä, kun ei kauhean 
paljon juo kerrallaan. 

Väyrynen toipui nopeasti ajoit-
tain raskaalta tuntuneen vaelluk-
sen jälkeen. 

Ensimmäisenä päivänä käve-
ly tuntui raskaalta, mutta iltaan 
mennessä helpotti.

– Kun joka päivä kävelee, siinä 
väsyy yllättävän paljon. Jalat ki-
peytyvät aika lailla. Viimeiset ki-
lometrit ottivat jo jalkoihin. 

Viestivaellukseen osallistui 
noin 200 partiolaista. 

Partiolaiset vaelsivat ryhmis-
sä aikuisten johtajiensa tukemina. 

Niittykärpät on Limingassa ja 
Lumijoella toimiva Suomen suu-
rin partiolippukunta. Sen tausta-
yhteisöjä ovat Limingan ja Lumi-
joen seurakunnat sekä Limingan 
Partiotyön Tuki ry.

Lisää tunnelmia kuvin ja sa-
noin Hamina17 -vaellukselta löy-
tyy nettiosoitteesta www.niitty-
karpat.fi/hamina17.

Pekka Helin

”Matka on paras 
kävellä nopeasti.
Joona Pengerkoski

800 kilometriä Suomen kunniaksi

 ʝHamina 17 
oli Limingan 
Niittykärppien 
kolmas pitkä 
juhlavaellus. 
Tällä kertaa 
viestivaellus alkoi 
Savonlinnasta 
ja päättyi 
Hämeenlinnaan.

Liminkalaiset partiolaiset vaelsivat Savonlinnasta Hämeenlinnaan
Ku
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”Olin ihan ummikko, 
kun aloitin. Sain 
tukea muilta, ja siksi 
halusin laittaa hyvän 
kiertämään.

Jaana Lukkari on löytänyt esivanhempansa liki 500 vuoden taakse. Hänen mukaansa 
sukututkimukseen voi hurahtaa, koska se tarjoaa onnistumisen elämyksiä. 

Haukiputaan Kel-
lossa asuva Jaa-
na Lukkari on pa-
lannut vastikään 
kotiin Sotkamos-
ta. Viime talve-

na hänen isänsä kuoli, ja Lukka-
ri on vieraillut sen jälkeen entis-
täkin useammin syntymäpitäjäs-
sään äitinsä luona.

Isää on kiittäminen siitä, et-
tä Jaana Lukkari innostui suku-
tutkimuksesta reilut kymmenen 
vuotta sitten. Hänen poikansa oli 
lähtenyt armeijaan, joten äidille 
jäi enemmän vapaa-aikaa.

– Kuulin silloin, että isäni oli 
sukuseuran jäsen. Seuran lehteä 
lukiessani toiminta alkoi kiin-
nostaa, pian olinkin sukuseuras-
sa mukana, Lukkari kertoo.

Nykyisin hän on jäsenenä use-
assa sukuseurassa – jo kannatuk-
senkin vuoksi. Hänen innostuk-
sensa ei ole kuitenkaan jäänyt 
pelkkiin jäsenyyksiin, sillä suu-
ri osa valveillaoloajasta on kulu-
nut viime vuosina sukututkimus-
ta tehdessä. 

Vuonna 2013 hän sai valmiik-
si Sotkamon Lukkarien sukukir-
jan. Jaana Lukkari ei ole rajannut 
tutkimistaan vain yhteen tausta-
sukuunsa.

– Kainuuta kun tutkii, niin 
kaikki ovat sukua, hän naurah-
taa. Hänen omat isovanhempan-
sa ovat Lukkari, Korhonen, Piirai-
nen ja Kyllönen. Lukkareitakin on 
kahdessa haarassa. 

Digitaaliset aineistot 
nuorentavat tutkijakuntaa
Usealla mielikuva sukututkijas-
ta on vanhempi mies, joka istuu 
aamusta iltaan arkistossa tehden 
muistiinpanoja kynällä. 

Maakunta-arkistot ovatkin 
yhä paikka, josta esivanhempien 
etsintä kannattaa aloittaa. Jaana 
Lukkari ei ole kuitenkaan istu-
nut päiväkausia arkistoissa. Hän 
muistelee käyneensä eri maakun-
ta-arkistoissa viitisen kertaa. 

Arkistojen siirtäminen digitaa-
liseen muotoon on tuonut muka-

naan muutoksen, joka mahdollis-
taa tutkimuksen teon kotoa käsin. 
Sukututkijoiden on myös yhä hel-
pompi kommunikoida keskenään 
ja vaihtaa tietoja netin kautta. 

– Sukututkimus ei ole yksinäis-
tä hommaa. Olen tutustunut mo-
niin ihmisiin, vaikka kohtaamiset 
eivät tapahdukaan kasvokkain.

Jaana Lukkari ylläpitää Face-
bookissa Kainuulaiset suvut -ryh-
mää. Siellä voi esittää kysymyksiä 
ja antaa neuvoja. Kuvien tunnis-
tukseenkin siellä saa heti apua 
isolta joukolta.

– Olin ihan ummikko, kun 
aloitin. Sain tukea muilta, ja siksi 
halusin laittaa hyvän kiertämään, 
hän perustelee. 

Lähdeaineistojen siirtyminen 
digitaaliseen muotoon on nuo-
rentanut Lukkarin kokemuksen 
mukaan tutkijakuntaa. 

– Ryhmissä on suunnilleen yh-
tä paljon miehiä ja naisia, myös 

nuoria.  
Lukkari on etsinyt sukulaisia 

netistä ”hakuammuntana” myös 
esimerkiksi Facebookista. Etäsu-
kulaisia onkin löytynyt Ameri-
kasta ja Australiasta asti. Heidän 
kanssaan on vaihdettu tietoja ja 
valokuvia.

Verottajaa 
voi kiittää paljosta
Ruotsinvallan aikana, aina 
1600-luvulta alkaen kirkonkirjoi-
hin merkittiin syntymät, naimi-
siin menot ja kuolemat. Kirkon-
kirjojen lisäksi verotusta varten 
laaditut henkikirjat, maanomis-
tuksesta kertovat maakirjat ja oi-
keuslaitoksen tuomiokirjat ovat 
sukututkimuksen perusta.

Lukkari luonnehtii itseään pe-
dantiksi tutkijaksi, joka haluaa 
tarkistaa kaiken itse. Tekninen 
kehitys on tuonut sukututkimuk-
sen kaikkien ulottuville esimer-

kiksi kännykkäsovellusten avul-
la. Alan ammattilaiset ja harras-
tajat eivät niihin luota.

– Pelkään perinteisen, alkupe-
räislähteisiin perustuvan sukutut-
kimuksen puolesta. Suhtaudun 
kriittisesti netin julkaisualustoi-
hin, sillä niissä on hirveän paljon 
virheitä ja vajaita tietoja. Tiedän 
että niissä on ”naitettu” sisaruk-
siakin.

Suomen armeijan kirjurien 
laatimat sotapäiväkirjat ovat ol-
leet myös parisen vuotta netissä. 
Niiden myötä on tullut myös yksi 
uusi arvoitus selvitettäväksi.

– Sieltä löytyi vastaus ukin vel-
jenpojan kohtaloon. Luulimme, 
että hän kuoli telttaan räjähdyk-
sessä, sillä ruumista ei koskaan 
löytynyt. Kirjurin mukaan hän 
haavoittui ja katosi. Vankileireiltä 
hänestä ei ole löytynyt vielä tietoa.

Kirkonmies
kaukaisin sukulainen 
Oman taustansa selvittämisessä 
Jaana Lukkari on päässyt pitkälle.

– Varhaisin esi-isä jonka olen 
selvittänyt, on Jaakko Olavinpoi-
ka (ruotsalaisittain Jacob Olai). 
Hän on ollut Iissä kirkkoherrana 
vuodesta 1581 alkaen. Sama her-
ra on ollut Isossakyrössä kappa-
laisena.

– Sitä kauemmaksi on haas-
teellista päästä. Tiedot ovat ha-
janaisia, sillä rippikirjojakin on 
alettu pitää vasta 1600-luvun lo-
pulla. 

Sotkamon Lukkari-sukunimi 
on otettu käyttöön 1700-luvun 
alussa. Sukunimet ovat synty-
neet Suomessa yleisimmin asuin-
paikan, kotitalon mukaan tai ih-
misten luonteenpiirteiden viittaa-
vien lisänimien mukaan. 

Myös ammateista on tullut ni-
miä. Sellainen on myös Lukkari, 
joka juontuu seurakunnan kel-
lonsoittajaa tarkoittavasta sanas-
ta ”klockare”. 

Dna-testi voi auttaa 
oikeaan suuntaan
Aiemmin uskomus oli, että Sa-

 

vosta olisi tullut Lukkarinen-ni-
minen henkilö, josta nimi olisi ly-
hentynyt muotoon Lukkari. 
– Teetimme isälinjaisen dna-tes-
tin varmistaaksemme tämän, Jaa-
na Lukkari kertoo. 

Tulokset eivät vieneet Savon 
suuntaan, vaan Somero-Uskela 
suunnasta. Sinne esi-isä on saa-
punut ehkä Baltiasta. Jaakko Ola-
vinpojan tausta on yhä hämärän 
peitossa. 

– Elän kuitenkin toiveissa 

 ʝ Kuvassa on Simon Määtän perukirja vuodelta 1752. Kokemuksen karttuessa 
sukututkijan silmä harjaantuu lukemaan historiallisia ruotsinkielisiä lähteitä.
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päästä vähän eteenpäin. Papeista 
saa tietoa nimityskirjoista, sillä he 
eivät maksaneet veroja. 

Dna-testien tekeminen on ny-
kyään helppoa. Suomalaiset yri-
tykset eivät sukututkimustar-
koitusta varten testejä tee, mutta 
markkinoilla on muutamia maa-
ilmanlaajuisia toimijoita. Näyt-
teen voi ottaa itse kotona ja vas-
tauksen voi lukea netistä.

– Menossa on oikea buumi, 
minullakin on jo tuhansia osu-
mia saman firman kautta testin 
tehneitä, ovat kaikki jonkin sor-
tin serkkuja.

Liikkeelle 
perimätiedosta
Testin tehneiden määrän kasva-
minen helpottaa jatkossa myös 
niin sanottua geneettistä sukutut-
kimusta.  Perinteinen sukututki-
mus on kuitenkin kaiken perus-
ta, ja dna-testit antavat vain lisä-

väriä tutkimukseen, Lukkari huo-
mauttaa. 

Vanhempien sukupolvien tieto 
kannattaa hyödyntää. 

– Äidin kanssa olemme teh-
neet maakuntamatkoja äidin 
kanssa. On katseltu maisemia jot-
ka liittyvät sukuun.

Lisäksi hän on saanut perimä-
tietoa molemmilta isoäideiltään, 
jotka olivat eläneet pärevaloaikaa. 

– He elivät 96- ja 101-vuotiaik-
si. Molemmilla pysyi myös muisti 
terävänä loppuun saakka.

Nyt isoäidit ovat edesmennei-
tä. Jaana Lukkari on tyytyväinen, 
että hän ehti käydä heidän kans-
saan läpi menneitä sukupolvia. 
Usein tietojen keräämiseen herä-
tään liian myöhään. 

– Kun kokosin Lukkarien su-
kukirjaa lähettämällä tietopyyn-
töjä ihmisille, valtaosa vastauksis-
ta oli innostunutta. Monella oma 
tietämys katkeaa isovanhempiin. 

Tulokset ilahduttavat 
itseä ja muita
Sukututkimus vaatii Jaana Luk-
karin mukaan aikaa ja keskitty-
mistä, mutta se tarjoaa mahtavia 
onnistumisen tunteita, kun on-
nistuu selvittämään jotain. Tu-
loksilla voi myös ilahduttaa mui-
ta.

– Tein enolle 70-vuotislahjak-
si satasivuisen sukukirjan oman 
tutkimukseni pohjalta, Lukkari 
kertoo.

Reilun vuosikymmenen tutki-
mustyön tuloksena Jaana Lukka-
rin tietokoneella on jo yli 40 000 
nimeä – ja lisää tulee koko ajan.

– Elämän realiteetit ovat kui-
tenkin mielessä. Olen miettinyt, 
kenelle testamenttaan tiedostoni. 

Sitä ennen hän aikoo kuiten-
kin selvittää Jaakko Olavinpojan 
alkuperän. 

Elsi salovaara

 ʝHaukiputaan Kellossa 
asuva Jaana Lukkari on ollut 
innokas sukututkija jo yli 
vuosikymmenen. Hän on 
monen sukuseuran jäsen, ja 
kirjahyllystä löytyy sukukirjoja 
varsinkin Kainuusta ja muualta 
Itä-Suomesta. 

Sukututkimus alkaa vanhempia 
haastattelemalla

 y Tee pohjatyö ottamalla selvää esivanhempien nimistä ja syntymä-
ajoista yli sadan vuoden taakse.

 y Näillä tiedoilla voit suunnata maistraattiin tai kirkkoherranviras-
toon hakemaan vanhempia tietoja. Tulevaisuudessa tutkimus-
ta helpottaa se, että vuoden 2017 loppuun mennessä kaikkien kir-
konkirjojen pitäisi olla digitaalisessa muodossa. 

 y Osallistu sukututkimuskurssille ja lue sukututkimuksen perusop-
paita. Oulussa kursseja järjestävät esimerkiksi Oulu-opisto ja Ou-
lun sukututkimusseura.

 y Kaikki tutkijat eivät ole netissä, mutta kysy silti apua harrastajien 
keskusteluryhmistä. 

 y Kirjaa kaikki tiedot heti koneelle. Olemassa on ilmaisia ohjelmisto-
ja noin satasen maksaviin. Niihin voi lisätä tarinoita, kuvia ja mul-
timediaa.

 y Jos onnistut kartoittamaan esivanhempasi seitsemän sukupolven 
taakse, voit kutsua itseäsi sukututkijaksi.
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”Tuskan ja trauman 
voi takoa hurskaaksi 
miekaksi, ja sillä voi 
puolustaa elämää, 
rakkautta, inhimillistä 
armoa ja Herran 
siunausta.

Rock-ikoni Bruce Springsteenin omaelämäkerta kertoo  
syvällisestä taiteilijasta, joka löysi laulunsa alun  
katolisuudesta ja julistaa nyt armoa ja anteeksiantoa. 

”Ihminen voi jatkaa elämää 
särkynyt sydän vahvistuneena 
ja luoda uutta rakkautta. Tus-
kan ja trauman voi takoa hurs-
kaaksi miekaksi, ja sillä voi 
puolustaa elämää, rakkautta, 
inhimillistä armoa ja Herran 
siunausta.” 

Ei ihan tavanomaista teks-
tiä megaluokan rocktäh-
deltä. Born to Run -elä-
mäkerrassaan (Otava 
2016) Bruce Springsteen 
kertoo itsestään kaiken 

olennaisen. Hän tekee sen riisuen 
itsensä vereslihalle niin taitavas-
ti, että lukija elää väkisinkin mu-
kana. 

Tänä vuonna 68 vuotta täyttä-
vä Bruce Springsteen kasvoi kir-
jaimellisesti katolisen kirkon pii-
rissä pappilan, nunnaluostarin ja 
katolisen koulun vieressä. Katoli-
seen kasvatukseen kuuluivat tuol-
loin olennaisina osina fyysinen 
kuritus ja julkinen häpäisy, mikä 
tietenkin jätti jokaiseen jälkensä. 

Arkisilta ja samaan aikaan yli-
maallisilta tuntuneet papit ja nun-
nat olivat nuorelle Brucelle vah-
van auktoriteetin ja avautumat-
toman seksuaalisuuden henki-
löitymiä, portinvartijoita, ” jotka 
valvovat pääsyä hämärään, au-
tuaaseen maailmaan, jonne pel-
kään ja haluan astua”. 

Sanoitukset täynnä 
raamatullisia kielikuvia
Omaelämäkerta todistaa väke-
västi, kuinka taitava sanankäyttä-
jä Bruce Springsteen on, ja mistäs 
muusta kuin Jumalan armosta. 
Uskonnon äidinkieli, kuten ko-
ko Raamattukin, on kuvien kiel-
tä, metaforaa metaforan perään, 
koska siinä yritetään tavoittaa ta-
voittamatonta. Siksi se on läheis-
tä sukua runoudelle. 

Koska nuori Springsteen ei ol-
lut mikään lukutoukka, hän am-
mensi kaiken kielellisen kuvas-
tonsa rocklyriikan ohella katoli-
sen kirkon sanastosta, kuvastosta 
ja symboliikasta – niin, ja tieten-
kin Raamatusta. 

Niin omaelämäkerran sivut 

kuin Springsteenin laulutkin ovat 
kristillisten ja raamatullisten ter-
mien ja symboliikan kauttaaltaan 
värittämiä: ”Tällainen oli maail-
ma, josta löysin lauluni alun. Ka-
tolisuudessa oli sitä runoutta, vaa-
raa ja pimeyttä, jotka kuvastivat 
sisintäni ja mielikuvitustani.” 

Lapset maksavat 
isien syntejä
Lapsena Bruce näki kotonaan ju-
malten muuttuvan paholaisiksi. 

Olin omasta mielestäni nähnyt 
Saatanan mustasukkaiset kas-
vot. Nuo kasvot olivat isäparka-
ni kasvot, kun hän särki koto-
na paikkoja humalaisen raivol-
la ja pelästytti meidät pahan-
päiväisesti. 
Väkivaltaista juoppoa ei pojasta 

tullut, mutta isänsä mielentervey-
songelmat hän peri. Kenties väke-
vin todistus Springsteenin lyriikan 
raamatullisuudesta on laulu Adam 
Raised A Cain, joka kertoo riipi-
västi siitä, kuinka isät siirtävät pa-
hoja perintöjään, omia traumojaan 
ja pelkojaan omille pojilleen. 

Laulun lohduton sanoma va-
paasti kääntäen on tämä: sinä 
synnyt tähän maailmaan maksa-
maan jonkun toisen menneisyy-
den syntejä.

Koko 500-sivuista kirjaa sävyt-
tää vilpittömyys sekä halu ja kyky 
kertoa asiat itseään säästelemättä. 
Springsteen on itselleen ankara ja 
vaatii itseltään kohtuuttomia, jos-
kin iän varttuessa hän on oppinut 
olemaan armollinen itselleen. Eli 

rakastamaan itseään niin kuin lä-
himmäistään.

Henkilökohtainen suhde 
Jeesukseen
Kun Springsteen kuvaa riipivän 
rehellisesti voimakasta kaipuu-
taan ja haluaan parempaan ihmi-
syyteen, vapautta isän pojalleen 
siirtämistä demoneista, mieleen 
tulee keskiajan merkittävin mys-
tikko Mestari Eckhart.

Mestari Eckhart kirjoitti 
1300-luvulla samasta asiasta näin: 
Jos tunnet, että sinulta puuttuu 
harrasta mieltä ja vilpittömyyttä, ja 
olet siitä pahoillasi, niin juuri se on 
harrasta mieltä ja vilpittömyyttä.

Päästyään kahdeksannelta 
luokalta nuori Bruce käänsi ka-
toliselle kirkolle selkänsä ja sanoi 
ei enää koskaan. Aikuistuttuaan 
hän huomasi, että katolilaiseksi 
kasvatettu on aina katolilainen.

Niinpä lakkasin valehtelemas-
ta itselleni. En usein harjoita 
uskontoani, mutta tiedän, et-
tä jossain syvällä sisimmässä-
ni… olen edelleen joukkueessa. 
Joukkueessapa hyvinkin: Niin 
hassulta kuin tämä kuulostaa, 
minulla on edelleen ’henkilö-
kohtainen’ suhde Jeesukseen, 
Springsteen jatkaa uskontun-
nustustaan. 
Ei se kuulosta yhtään hassulta. 

Eikä tunnu hassulta sekään, että 
kirjansa viimeisillä sivuilla, en-
nen epilogia, Springsteen päättää 
koskettavan kuvauksensa käyn-
nistään kotikaupungissaan, lap-
suutensa kulmilla, Isä meidän 
-rukoukseen.

Ongelmallinen ja traumaat-
tinen suhde omaan isään värit-
tää voimakkaasti miehen Juma-
la-suhdetta.

Hän (Jeesus) on edelleen yk-
si minun isistäni, joskin hänen 
kohdallaan on kuten oman isä-
ni kohdalla: en enää usko hä-
nen jumalalliseen voimaansa. 
Minä uskon hartaasti hänen 
rakkauteensa, hänen kykyynsä 
pelastaa… mutta ei tuomita… 
sitä on jo muutenkin tarpeeksi.

Teemu JärvenTie

Pomosta 
paljastuu 
hengenmies 
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Bruce 
Springsteen 

  Yhdysvaltalainen muusikko, 
joka syntyi 1949 New Jerseys-
sä. Puoliso Patti Scialfa ja kolme 
lasta. Kärsii masennuksesta.

  Lempinimi The Boss eli Pomo. 
Soittaa kitaraa, huuliharppua ja 
pianoa, esiintyy yhtyeensä The E 
Street Bandin kanssa.

  Albumeja myyty yli 120 miljoo-
naa. Voittanut muun muassa 
20 Grammyä sekä parhaan elo-
kuvamusiikin Oscarin.

  Tunnetuimpia kappaleita: 
Streets of Philadelphia, Born to 
Run, The River, Dancing in the 
Dark, Born in the U.S.A., Hun-
gry Heart, Thunder Road, Glo-
ry Days.

  Esiintynyt Suomessa vuosina 
2003, 2008, 2009, 2012 ja 2013.

  Rutgersin yliopiston professo-
ri Azzan Yadin-Israelin kirja The 
Grace of God and the Grace of 
Man: The Theologies of Bruce 
Springsteen (2016) paneutuu 
Springsteenin lyriikassa olevaan 
teologiaan, jonka pohja on van-
kasti katolisuudessa.

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19
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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

OULUN RAUHAN 
SANAN KESÄSEURAT
Karjasillan kirkossa 19.–20.8.2017
Nettiradio  www.lyrs.fi/seuraradio

Lauantai 19.8.
klo 12 Seurat, Esko Leinonen, Sven Erik Olsen
klo 14.30 Seurat, Yrjö Haapala, Magnus 
Sundkvist
klo 17 Pyhäkoulu
klo 17.30 Seurat, Yrjö Haapala
klo 18.30 Lauluilta ja iltahartaus, Sven Erik Olsen
klo 20 Nuortenilta Toukomettisessä 
(Koulukatu 10), Magnus Sundkvist 

Sunnuntai 20.8.
klo 12.00 Seurat, Ari Juntunen
klo 13.45 Seurat, Magnus Sundkvist,  
Sven Erik Olsen
klo 16.00 Seurat, Yrjö Haapala, Pekka Kyösti 
Puheet tulkataan suomeksi / ruotsiksi.  
Tervetuloa!

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

Herättäjän päivä: su 20.8. klo 10.00 messu Pyhännän kirkossa ja seurat seura
kuntatalossa, su 27.8. klo 10.00 messu Tyrnävän kirkossa ja seurat seurakunta
talossa.
Siioninvirsiseurat: pe 18.8. klo 18.00 Korpisen kylätalolla, Turpeisenvaarantie 
1150, Pudasjärvi, su 20.8. klo 18.00 Maunonpäiväseurat Muhoksen seurakun
tatalolla, Kirkkotie 32, to 24.8. klo 18.00 Pattijoen metsäkirkolla, Mansikka
karintie 189/Leiritie, to 24.8. klo 18.30 Luontokeskuksessa, Rantakurvi 6, 
Liminka, su 27.8. klo 15.00 Siikajoen pappilassa, Pappilankuja 41, su 27.8. 
klo 16.00 seurakuntakodin alasalissa Rovaniemellä.
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

YHDISTYKSET

HAUTAUSPALVELUJA

La-Su 19.-20.8. Kesäseurat Karja-
sillan kirkossa, kts. erillinen ilmoitus.
Su 27.8. klo 17 Seurat, Ari Juntunen.

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

Tuhlaajapoika luento, Kari Heikkinen
1.9.–2.9.17 pe klo 18.00, la klo. 11.00 
ja 14.00, su klo. 15.00.

SANAN JA RUKOUKSEN 
ILTA Keskustan seurakuntata-
lolla (Isokatu 18) maanantaina 
28.8. klo 18.00. Mukana evan-
kelistat Merja ja Rauno Salminen 
Tampereelta ja Hartti Lindgren. 
Mukana myös Juha Tervaskanto. 
Esirukouspalvelua. Rukoillaan 
erityisesti sairaiden puolesta. 
Järjestää raamattupiiri. 
Tervetuloa!

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
La 19.8. klo 12 ja 18
Su 20.8. klo 12 ja 17
Tervetuloa!
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Varhaiskasvatus
Perhekerhot kokoontuvat  viikosta 34 alkaen:
keskiviikkoisin klo 10–11.30  Wirkkula,
torstaisin klo 9.30–11  Kellon srk-koti ja
perjantaisin klo 10–11.30  Martinniemen srk-koti ja  Jokelan vanha koulu.
Tapahtumia:
Nelivuotissynttärit  su 8.10. klo 13 Kellon srk-kodissa
Isä–lapsi -päivä la 11.11.
Lasten joulukirkko  to 14.12. klo 18
Jouluaaton perhekirkko  su 24.12. klo 14

Alakouluikäisten kerhot
Säännöllinen viikkotoiminta 1.–6.-lk tytöille ja pojille alkaa viikolla 37. 
Kerhoissa pelataan, askarrellaan, kokkaillaan, liikutaan ja hiljennytään har-
tauksiin yhdessä. Kokkikerhoihin ilmoittautuminen on 21.8.–1.9., linkki löy-
tyy hakusanoilla Haukiputaan seurakunnan kerhot. Sieltä löytyvät tiedot 
myös muista kerhoista. Lisätietoja: Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960 tai Eli-
sa Manninen, p. 050 5133 225 tai etunimi.sukunimi@evl.fi

Aamupuuro-akatemia 4.9.–4.12. 
maanantaisin seurakuntakeskuksessa
klo 9.45 aamuhartaus kappelissa
klo 10 aamupuuro, voileivät ja kahvit
klo 10.30–11.30 päivän aihe
Naisten iltapäivä tiistaisin klo 14–16 
Wirkkulassa, alkaen 5.9.
Torstain toivo -ryhmä torstaisin klo 14–15.30 
Hyvinvointikeskuksessa alkaen 31.8., 
yhteistyössä kaupungin työntekijöiden kanssa
Seurakuntakerhot alkaen viikolla 36
•  joka toinen maanantai klo 13–14.30 
 Jokivarren vanhustentalon kerhohuoneessa
•  joka toinen torstai klo 13–14.30 
 Kellon seurakuntakodissa ja 
 Haukiputaan  seurakuntakeskuksessa
Juttukahvila alkaen viikolla 35 joka toinen keskiviikko 
klo 13–14.30 Martinniemen srk-kodissa

Seurakuntakerhoihin ja juttukahvilaan voi saada 
taksikuljetuksen, hinta 3 €/ suunta. Taksilistalle 
ilmoittautuminen diakoniatoimistoon,  
ma klo 9–11, p. 044 7310 232.
Kellon diakonia-lähetyspiiri joka toinen maanantai 
klo 14.30–16 Kellon seurakuntakodissa.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä 
kuukauden toinen tiistai klo 13–14.30. 
Ensimmäinen kokoontuminen 12.9. 
Lisätietoja diakoniatyöntekijä, p. 040 5898 362. 
Ajanvaraus taloudellisen avun hakemista varten 
diakoniatoimistosta maanantaisin 
klo 9–11 p. 044 7310 232.
Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot: 
Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Minna Lappalainen, p. 040 5819 316
Minna Similä, p. 040 8668 319 
Sari Lukka, p. 040 5898 362

HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA  | TAPAHTUMIA SYKSYLLÄ 2017

Terveisiä 
kirkonmäeltä!

Vuosi 2017 on jo hyvässä vauhdissa! 
Monta pienokaista on kastettu, rakkaita 
saateltu ikuiseen lepoon, monta yksinäistä 
kohdattu, nuorta opastettu kohti itsenäistä 

elämää, toivon ja lohdutuksen sanaa pidetty 
esillä päiväkodeista hoivakoteihin. Yhdessä on 
kokoonnuttu kiittämään ja anomaan yhteiseen 
juhlaan, jumalanpalvelukseen. Yhä uudelleen saan 
ilokseni huomata, että janoinen etsiytyy ikuisen 
veden äärelle.

Kesäkuussa kirkonmäen pihapiiri muuttui 
olennaisesti. Betoniset Vakkurilat purettiin 
kokonaan pois. Nyt tilalla kasvaa jo nurmikko. 
Tilaa ja avaruutta on syntynyt. Samoin toinen 
seurakuntamme aluella sijainnut tärkeä rakennus, 
Isoniemen leirikeskus, on uuden edessä. Leirikeskus 
on asetettu käyttökieltoon ja nyt toivomme kovasti, 
että uusi merenranta leirikeskus tulee samalle 
paikalle vanhan tilalle.

Vaikka rakennukset vähenevät, toiminta vilkastuu. 
Seurakunta on saanut palkata monta uutta 
työntekijää. Vuoden alussa aloitti uusi kappalainen 
Saila Karppinen. Seurakuntamestarin työssä 
aloitti heinäkuussa puolestaan Tapani Raappana. 
Kanttorin sijaisena on keväästä lähtien toiminut 
Laura Alasaarela ja diakoniatyöntekijän sijaisena 
Sari Lukka. Lastenohjaajan sijaisena aloittaa Anitta 
Koskela. 

Koko Suomessa tätä vuotta on vietetty Armoa 2017! 
-teemalla. Tänä vuonna juhlitaan reformaation 
500 vuotta. Meillä Haukiputaalla juhlavuosi on 
monessa esillä.  Vuosi on kuitenkin vielä puolessa 
välissä ja monenlaista innostavaa on tulossa. Tällä 
aukeamalla ja uudessa syysesitteessämme on paljon 
tietoa seurakunnan toiminnasta. Tule mukaan, tule 
kanssamme toteuttamaan seurakunnan elämää!

Itseni reformaation juhlavuosi saa miettimään, 
mitä kaikkea annettavaa sillä on tulevaan. Maailma 
on muutoksessa, ihmisten ajatukset uskonnosta 
ja kristillisyydestäkin ovat erilaiset kuin vuosisata 
sitten. Se mikä ei muutu, on ihmisen kaipuu toivon 
lähteille. Armo on mitä todellisinta tänäänkin.

JAAKKO TUISKU
kirkkoherra

Moottoritietä pitkin Haukiputaalle
Saila Karppinen asetetaan kappalaisen virkaan, Tapani Raappana siunataan seurakuntamestarin tehtävään

L ämmin vastaanotto. Se jäi erityisesti 
mieleen pappi Saila Karppiselle, kun 
hän – vielä toisaalla työskennellessään 
– kävi muutamaan otteeseen hoitamas-
sa kirkollisia toimituksia Haukiputaalla.

Tapani Raappanalla on vastaavanlai-
nen muistikuva, vielä hiukan tuoreempi.

– Tuntui mukavalta, kun moni seurakunta-
lainen kävi kättelemässä ja toivottamassa terve-
tulleeksi ensimmäisessä messussa, jossa toimin 
suntiona.

Raappana on ehtinyt tutustua uuden työpai-
kan käytäntöihin, kolmeenkymmeneen uuteen 
työkaveriin sekä seurakuntalaisiin nyt kuukau-
den päivät. 

Perinteitä halutaan vaalia,
mutta uuttakin saa kokeilla
Vuoden alusta lukien Haukiputaalla työskennel-
lyt Karppinen pystyy jo tiivistämään, minkälais-
ta seurakunnassa on toimia:

– Vanhoja perinteitä arvostetaan, mutta toi-
saalta on myös vapaus kokeilla uutta, Karppinen 
iloitsee. 

– Tykkään, että täällä on vahvoja perinteitä. 
Pidän myös siitä, että Haukipudas on säilyttänyt 
mukavaa maalaismaisuutta, Raappana jatkaa.

Karppinen toimi 2003–2014 diakonissana sekä 
pappina Siikalatvan seurakunnassa. Ennen Hau-
kiputaalle tuloa hän teki pari vuotta hoitotyö-
tä sekä muutaman kuukauden papin töitä Ou-
lunsalossa.

Diakoniatyö

Saila Karppinen aloitti pappina Haukiputaalla tammikuussa, Tapani Raappanan työt seurakuntamestarina alkoivat heinäkuussa. 
Karppinen asetetaan kappalaisen virkaan 27. elokuuta. Raappana siunataan seurakuntamestarin tehtävään 10. joulukuuta.

Hautajaiset, 
ristiäiset, 
vihkiminen, 
konfirmaatio… 
kaikki ne ovat 
niihin osallistuville 
ihmisille 
ainutkertaisia 
tilaisuuksia.
Tapani Raappana
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Nuorisotyön tilaisuuksia
Ilta stand up -koomikko Mikko Vaismaan seurassa pe 25.8. klo 18 
seurakuntakeskuksessa. Ilta on samalla nuorisotyön toimintakau-
den aloitus. Vapaa pääsy.
Nuorten gospel-bändi. Jos laulaminen luonnistuu ja soittaminen 
sujuu, niin tule mukaan bändiin. Treenit pidetään keskiviikkoisin 
klo 18 Wirkkulassa. Lisätietoja: Katri Haapakorva, p. 045 6576 122.
Nuorten illat perjantaisin klo 18–21 Wirkkulassa. Illat on hyvä 
paikka kohdata kavereita ja solmia uusia ystävyyksiä. Joka illassa 
on hartaus.  Veisumessuiltoina nuorten ilta alkaa klo 19.
Veisumessu 6.10., 3.11. ja 15.12. klo 18 seurakuntakeskuksessa. 

Retket ja leirit
Oulun nuorten telttaleiri Rokualla 1.–3.9. Hinta 20 €. Ilm. 20.8. 
mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat, 
hakusanalla telttaleiri. Ohjelmassa Paint Ballia, melontaa, retkei-
lyä, nuotiointia ja esiintyjänä RoopeJulia.
Retki Maata Näkyvissä -festareille Turkuun 17.–19.11. Hinta 60 € 
sis. festariliput (56 €), matkat, majoitukset ja ruuat. Tietoa festa-
reista ja ohjelmasta osoitteessa www.maatanakyvissa.fi. Ilmoit-
tautuminen www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat hakusanalla 
maata näkyvissä 29.10. mennessä.
Haukiputaan seurakunnan nuorten joululeiri 8.–10.12. Suvelan 
leirikeskuksessa. Hinta 10 €. Ilmoittautuminen 19.11.mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat hakusanalla 
joululeiri.

Rippikoulut 2018
Rippikouluun ovat tervetulleita kaikki ensi vuonna vähintään 15 
vuotta täyttävät. Rippikoulun kutsukirje saapuu postitse ennen 
ilmoittautumista kaikille seurakuntaan kuuluville vuonna 2003 
syntyneille nuorille. Muut kuin seurakunnan jäsenet voivat myös 
ilmoittautua rippikouluun. Ilmoittautuminen 4.–10.9. ja lisätietoa 
rippikoulusta www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu tai rippikoulu-
vastaava Elisa Manninen, p. 050 5133 225.

Kuorot
Haukiputaan kirkon kamarikuoro 
Harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30. Syyskausi alkaa to 7.9. srk-
keskuksessa. Tiedustelut, kuoronjohtaja Hannu Niemelä, p. 040 
5471 660, hannu.niemela@evl.fi, www.haukiputaankirkonkama-
rikuoro.fi.
Lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin klo 17–18 srk-keskuksessa. Syyskausi al-
kaa to 7.9. Uusia laulajia otetaan 7.9. ja 14.9. klo 16.30 lähtien. Kuo-
ro on tarkoitettu 7–13-vuotiaille tytöille ja pojille. Kuoroleiri Kii-
mingin Suvelassa syyskauden alkupuolella. Tiedustelut: kuoron-
johtaja Laura Alasaarela, p. 040 5818 974, laura.alasaarela@evl.fi.
Nuorisokuoro
Harjoitukset keskiviikkoisin klo 18–19 srk-keskuksessa. Kuoro on 
tarkoitettu 13–18 vuotiaille. Laulamme hengellistä kuoromusiik-
kia sekä kansanlauluja nuorekkaaseen sävyyn. Uusia laulajia ote-
taan 13.9. ja 20.9. Lisätiedot kanttoreilta.
Eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontuu srk-keskuksessa noin kerran kuukaudessa torstaisin 
klo 13–14.30. Ensimmäinen kokoontuminen on to 28.9. Eläkeläis-
ten musiikkipiirissä lauletaan yhdessä ja perehdytään musiikkiin 
mm. kuuntelun kautta. Musiikkipiiri ei ole kuoro. Tiedustelut kant-
tori Hannu Niemelältä.

Musiikkitilaisuuksia
Anna-Maria Tirroniemen konsertti Opeta minulle polkusi srk-kes-
kuksessa pe 15.9. klo 19.
Varrella virren virsi-ilta srk-keskuksessa ke 4.10. klo 18.30. Juon-
taa FM Rauno Kinnunen.
Laulu kuuluu Kirkkotiellä srk-keskuksessa ma 16.10. klo 19.
Lapsikuorojen yhteiskonsertti kirkkomusiikkiviikoilla.
Kreettan kammarin konsertti kirkossa la 21.10. klo 18. Laura Kan-
gas, barokkiviulu ja Laura Röntynen, cembalo.
Urkumaraton srk-keskuksessa pe 10.11. klo 19–22.
Kreettan kammarin konsertti la 25.11. klo 18 srk-keskuksessa. 
Kontratenori David Hackston ja Mikko Ikäheimo, barokkikitara 
ja teorbi. 
Suomi 100 -konsertti srk-keskuksessa su 3.12. klo 17. Oopperalau-
laja Hannu Niemelä ja Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, johtaa 
dir. mus. Hannu Niemelä. Sari Hukari, kantele.
Haukiputaan kuorojen Isänmaallinen joulukonsertti srk-keskuk-
sessa ti 5.12. klo 19. 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron Joulumusiikkia kynttilän va-
lossa Oulun tuomiokirkossa ma 18.12. klo 20 ja Haukiputaan srk-
keskuksessa to 21.12. klo 20.

Tapahtumia syksyllä 2017
Raamattupiiri keskiviikkoisin alkaen 6.9. klo 18 seurakuntakeskuksen Poijussa. 
Aiheena Matteuksen evankeliumi.
Vapaaehtoisten päivä la 9.9. Uusien vapaaehtoisten perehdytys 
sekä uusien ja jo mukanaolevien vapaaehtoisten yhteinen toimintapäivä.
Vapaaehtoisten toimintakaudelle siunaaminen su 10.9. klo 10 messun yhteydessä.
Back to church -tapahtuma su 17.9. Haukiputaan kirkossa. 
Jumalanpalvelukseen kutsutaan uudet ja vähemmän kirkossa käyvät 
seurakuntalaiset. Jumalanpalveluksen jälkeen tilaisuus seurakuntakeskuksessa.
Reformaatio 500 vuotta – Haukiputaan kirkossa su 5.11. klo 10 jumalanpalvelus,
jonka jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa ja paneelikeskustelu eri kristillisten 
suuntausten edustajien kesken.
Parisuhdeilta ke 11.10. klo 18. Lastenhoito järjestetty. 
Ilmoittautuminen pe 6.10. mennessä Minna Similä, p. 040 8668 319. 
Sururyhmä, kokoontuu 8 kertaa marras–toukokuun aikana. 
Ryhmään ilmoittautuminen lokakuun lopussa, seuraa kirkollisia ilmoituksia.
Aikuinen usko -viikonloppuleiri 24.–26.11. Juumassa. 
Adventtimyyjäiset Kellon seurakuntakodissa la 2.12.
Kaikkien yhteinen joulupuuro pe 15.12. seurakuntakeskuksessa.

Moottoritietä pitkin Haukiputaalle
Saila Karppinen asetetaan kappalaisen virkaan, Tapani Raappana siunataan seurakuntamestarin tehtävään

Raappanan työhistoria seurakuntamestarina 
alkoi Karjasillan seurakunnasta. Kempeleessä 
hän ehti toimia suntiona vuodesta 2009 alkaen. 

Nyt työmatka taittuu samaa moottoritietä, 
mutta eri suuntaan.

Yksi syy muutokseen oli rutinoituminen. 
– Uusi motivoi, Raappana selittää. 
Uuteen hyppääminen aika ajoin on myös 

Karppisen mielestä toisinaan tarpeen. 
– Siikalatva oli ensimmäinen vakituinen kir-

kon työpaikka minulle. Siksi ajattelin, että on hy-
vä nähdä myös millaista työ on muilla paikka-
kunnilla.

Parasta on olla läsnä 
ihmisten elämässä
– Työhöni kuuluu paljon hallintoa ja organisoin-
tia, joten tietokoneellakin kuluu aikaa. Työn su-
juvuuden kannalta se on välttämätöntä, Karppi-
nen sanoo. 

– Mutta kyllä sanan ja sakramentin jakaminen 
ovat papin tärkeimmät tehtävät. Mieluisinta on 
olla läsnä ihmisten elämässä, arjessa ja juhlassa. 

Seurakuntalaisten ilot ja surut ovat myös seu-
rakuntamestarin työtä. 

– Hautajaiset, ristiäiset, vihkiminen, konfir-
maatio… kaikki ne ovat niihin osallistuville ih-
misille ainutkertaisia tilaisuuksia, Raappana tie-
tää.

Mieluisina hän pitää myös tilaisuuksia, joissa 
näkee uusia kasvoja. 

Esimerkiksi konsertteihin tulee seurakunta-
laisia, jotka eivät välttämättä käy muissa seura-
kunnan tilaisuuksissa.

Sailan vastuulla papin työssä ovat erityises-
ti julistustiimi sekä koulutyö. Tapani on seura-
kuntamestarin töiden ohella seurakuntapalvelu-
tiimin lähiesimies.

Vapaaehtoisille
on aina tilaa
Haukiputaalla vapaaehtoiset ovat vahvasti mu-
kana jumalanpalvelusten tekemisessä. He muun 
muassa keittävät kirkkokahvit, jakavat ovella vir-
sikirjoja tai avustavat esirukouksessa.

Raappana toivoo myös vapaaehtoisia, jotka 
suuntautuisivat nimenomaan suntion apulaisiksi. 

Uudet kasvot toivotetaan tervetulleeksi siis 
myös vapaaehtoistehtäviin.

MINNA KOLISTAJA

Minna Kolistaja

Saila Karppinen aloitti pappina Haukiputaalla tammikuussa, Tapani Raappanan työt seurakuntamestarina alkoivat heinäkuussa. 
Karppinen asetetaan kappalaisen virkaan 27. elokuuta. Raappana siunataan seurakuntamestarin tehtävään 10. joulukuuta.
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Varhaiskasvatus
Perhekerhot kokoontuvat  viikosta 34 alkaen:
keskiviikkoisin klo 10–11.30  Wirkkula,
torstaisin klo 9.30–11  Kellon srk-koti ja
perjantaisin klo 10–11.30  Martinniemen srk-koti ja  Jokelan vanha koulu.
Tapahtumia:
Nelivuotissynttärit  su 8.10. klo 13 Kellon srk-kodissa
Isä–lapsi -päivä la 11.11.
Lasten joulukirkko  to 14.12. klo 18
Jouluaaton perhekirkko  su 24.12. klo 14

Alakouluikäisten kerhot
Säännöllinen viikkotoiminta 1.–6.-lk tytöille ja pojille alkaa viikolla 37. 
Kerhoissa pelataan, askarrellaan, kokkaillaan, liikutaan ja hiljennytään har-
tauksiin yhdessä. Kokkikerhoihin ilmoittautuminen on 21.8.–1.9., linkki löy-
tyy hakusanoilla Haukiputaan seurakunnan kerhot. Sieltä löytyvät tiedot 
myös muista kerhoista. Lisätietoja: Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960 tai Eli-
sa Manninen, p. 050 5133 225 tai etunimi.sukunimi@evl.fi

Aamupuuro-akatemia 4.9.–4.12. 
maanantaisin seurakuntakeskuksessa
klo 9.45 aamuhartaus kappelissa
klo 10 aamupuuro, voileivät ja kahvit
klo 10.30–11.30 päivän aihe
Naisten iltapäivä tiistaisin klo 14–16 
Wirkkulassa, alkaen 5.9.
Torstain toivo -ryhmä torstaisin klo 14–15.30 
Hyvinvointikeskuksessa alkaen 31.8., 
yhteistyössä kaupungin työntekijöiden kanssa
Seurakuntakerhot alkaen viikolla 36
•  joka toinen maanantai klo 13–14.30 
 Jokivarren vanhustentalon kerhohuoneessa
•  joka toinen torstai klo 13–14.30 
 Kellon seurakuntakodissa ja 
 Haukiputaan  seurakuntakeskuksessa
Juttukahvila alkaen viikolla 35 joka toinen keskiviikko 
klo 13–14.30 Martinniemen srk-kodissa

Seurakuntakerhoihin ja juttukahvilaan voi saada 
taksikuljetuksen, hinta 3 €/ suunta. Taksilistalle 
ilmoittautuminen diakoniatoimistoon,  
ma klo 9–11, p. 044 7310 232.
Kellon diakonia-lähetyspiiri joka toinen maanantai 
klo 14.30–16 Kellon seurakuntakodissa.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä 
kuukauden toinen tiistai klo 13–14.30. 
Ensimmäinen kokoontuminen 12.9. 
Lisätietoja diakoniatyöntekijä, p. 040 5898 362. 
Ajanvaraus taloudellisen avun hakemista varten 
diakoniatoimistosta maanantaisin 
klo 9–11 p. 044 7310 232.
Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot: 
Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Minna Lappalainen, p. 040 5819 316
Minna Similä, p. 040 8668 319 
Sari Lukka, p. 040 5898 362

HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA  | TAPAHTUMIA SYKSYLLÄ 2017

Terveisiä 
kirkonmäeltä!

Vuosi 2017 on jo hyvässä vauhdissa! 
Monta pienokaista on kastettu, rakkaita 
saateltu ikuiseen lepoon, monta yksinäistä 
kohdattu, nuorta opastettu kohti itsenäistä 

elämää, toivon ja lohdutuksen sanaa pidetty 
esillä päiväkodeista hoivakoteihin. Yhdessä on 
kokoonnuttu kiittämään ja anomaan yhteiseen 
juhlaan, jumalanpalvelukseen. Yhä uudelleen saan 
ilokseni huomata, että janoinen etsiytyy ikuisen 
veden äärelle.

Kesäkuussa kirkonmäen pihapiiri muuttui 
olennaisesti. Betoniset Vakkurilat purettiin 
kokonaan pois. Nyt tilalla kasvaa jo nurmikko. 
Tilaa ja avaruutta on syntynyt. Samoin toinen 
seurakuntamme aluella sijainnut tärkeä rakennus, 
Isoniemen leirikeskus, on uuden edessä. Leirikeskus 
on asetettu käyttökieltoon ja nyt toivomme kovasti, 
että uusi merenranta leirikeskus tulee samalle 
paikalle vanhan tilalle.

Vaikka rakennukset vähenevät, toiminta vilkastuu. 
Seurakunta on saanut palkata monta uutta 
työntekijää. Vuoden alussa aloitti uusi kappalainen 
Saila Karppinen. Seurakuntamestarin työssä 
aloitti heinäkuussa puolestaan Tapani Raappana. 
Kanttorin sijaisena on keväästä lähtien toiminut 
Laura Alasaarela ja diakoniatyöntekijän sijaisena 
Sari Lukka. Lastenohjaajan sijaisena aloittaa Anitta 
Koskela. 

Koko Suomessa tätä vuotta on vietetty Armoa 2017! 
-teemalla. Tänä vuonna juhlitaan reformaation 
500 vuotta. Meillä Haukiputaalla juhlavuosi on 
monessa esillä.  Vuosi on kuitenkin vielä puolessa 
välissä ja monenlaista innostavaa on tulossa. Tällä 
aukeamalla ja uudessa syysesitteessämme on paljon 
tietoa seurakunnan toiminnasta. Tule mukaan, tule 
kanssamme toteuttamaan seurakunnan elämää!

Itseni reformaation juhlavuosi saa miettimään, 
mitä kaikkea annettavaa sillä on tulevaan. Maailma 
on muutoksessa, ihmisten ajatukset uskonnosta 
ja kristillisyydestäkin ovat erilaiset kuin vuosisata 
sitten. Se mikä ei muutu, on ihmisen kaipuu toivon 
lähteille. Armo on mitä todellisinta tänäänkin.

JAAKKO TUISKU
kirkkoherra

Moottoritietä pitkin Haukiputaalle
Saila Karppinen asetetaan kappalaisen virkaan, Tapani Raappana siunataan seurakuntamestarin tehtävään

L ämmin vastaanotto. Se jäi erityisesti 
mieleen pappi Saila Karppiselle, kun 
hän – vielä toisaalla työskennellessään 
– kävi muutamaan otteeseen hoitamas-
sa kirkollisia toimituksia Haukiputaalla.

Tapani Raappanalla on vastaavanlai-
nen muistikuva, vielä hiukan tuoreempi.

– Tuntui mukavalta, kun moni seurakunta-
lainen kävi kättelemässä ja toivottamassa terve-
tulleeksi ensimmäisessä messussa, jossa toimin 
suntiona.

Raappana on ehtinyt tutustua uuden työpai-
kan käytäntöihin, kolmeenkymmeneen uuteen 
työkaveriin sekä seurakuntalaisiin nyt kuukau-
den päivät. 

Perinteitä halutaan vaalia,
mutta uuttakin saa kokeilla
Vuoden alusta lukien Haukiputaalla työskennel-
lyt Karppinen pystyy jo tiivistämään, minkälais-
ta seurakunnassa on toimia:

– Vanhoja perinteitä arvostetaan, mutta toi-
saalta on myös vapaus kokeilla uutta, Karppinen 
iloitsee. 

– Tykkään, että täällä on vahvoja perinteitä. 
Pidän myös siitä, että Haukipudas on säilyttänyt 
mukavaa maalaismaisuutta, Raappana jatkaa.

Karppinen toimi 2003–2014 diakonissana sekä 
pappina Siikalatvan seurakunnassa. Ennen Hau-
kiputaalle tuloa hän teki pari vuotta hoitotyö-
tä sekä muutaman kuukauden papin töitä Ou-
lunsalossa.

Diakoniatyö

Saila Karppinen aloitti pappina Haukiputaalla tammikuussa, Tapani Raappanan työt seurakuntamestarina alkoivat heinäkuussa. 
Karppinen asetetaan kappalaisen virkaan 27. elokuuta. Raappana siunataan seurakuntamestarin tehtävään 10. joulukuuta.

Hautajaiset, 
ristiäiset, 
vihkiminen, 
konfirmaatio… 
kaikki ne ovat 
niihin osallistuville 
ihmisille 
ainutkertaisia 
tilaisuuksia.
Tapani Raappana
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Nuorisotyön tilaisuuksia
Ilta stand up -koomikko Mikko Vaismaan seurassa pe 25.8. klo 18 
seurakuntakeskuksessa. Ilta on samalla nuorisotyön toimintakau-
den aloitus. Vapaa pääsy.
Nuorten gospel-bändi. Jos laulaminen luonnistuu ja soittaminen 
sujuu, niin tule mukaan bändiin. Treenit pidetään keskiviikkoisin 
klo 18 Wirkkulassa. Lisätietoja: Katri Haapakorva, p. 045 6576 122.
Nuorten illat perjantaisin klo 18–21 Wirkkulassa. Illat on hyvä 
paikka kohdata kavereita ja solmia uusia ystävyyksiä. Joka illassa 
on hartaus.  Veisumessuiltoina nuorten ilta alkaa klo 19.
Veisumessu 6.10., 3.11. ja 15.12. klo 18 seurakuntakeskuksessa. 

Retket ja leirit
Oulun nuorten telttaleiri Rokualla 1.–3.9. Hinta 20 €. Ilm. 20.8. 
mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat, 
hakusanalla telttaleiri. Ohjelmassa Paint Ballia, melontaa, retkei-
lyä, nuotiointia ja esiintyjänä RoopeJulia.
Retki Maata Näkyvissä -festareille Turkuun 17.–19.11. Hinta 60 € 
sis. festariliput (56 €), matkat, majoitukset ja ruuat. Tietoa festa-
reista ja ohjelmasta osoitteessa www.maatanakyvissa.fi. Ilmoit-
tautuminen www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat hakusanalla 
maata näkyvissä 29.10. mennessä.
Haukiputaan seurakunnan nuorten joululeiri 8.–10.12. Suvelan 
leirikeskuksessa. Hinta 10 €. Ilmoittautuminen 19.11.mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat hakusanalla 
joululeiri.

Rippikoulut 2018
Rippikouluun ovat tervetulleita kaikki ensi vuonna vähintään 15 
vuotta täyttävät. Rippikoulun kutsukirje saapuu postitse ennen 
ilmoittautumista kaikille seurakuntaan kuuluville vuonna 2003 
syntyneille nuorille. Muut kuin seurakunnan jäsenet voivat myös 
ilmoittautua rippikouluun. Ilmoittautuminen 4.–10.9. ja lisätietoa 
rippikoulusta www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu tai rippikoulu-
vastaava Elisa Manninen, p. 050 5133 225.

Kuorot
Haukiputaan kirkon kamarikuoro 
Harjoitukset torstaisin klo 18.30–20.30. Syyskausi alkaa to 7.9. srk-
keskuksessa. Tiedustelut, kuoronjohtaja Hannu Niemelä, p. 040 
5471 660, hannu.niemela@evl.fi, www.haukiputaankirkonkama-
rikuoro.fi.
Lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin klo 17–18 srk-keskuksessa. Syyskausi al-
kaa to 7.9. Uusia laulajia otetaan 7.9. ja 14.9. klo 16.30 lähtien. Kuo-
ro on tarkoitettu 7–13-vuotiaille tytöille ja pojille. Kuoroleiri Kii-
mingin Suvelassa syyskauden alkupuolella. Tiedustelut: kuoron-
johtaja Laura Alasaarela, p. 040 5818 974, laura.alasaarela@evl.fi.
Nuorisokuoro
Harjoitukset keskiviikkoisin klo 18–19 srk-keskuksessa. Kuoro on 
tarkoitettu 13–18 vuotiaille. Laulamme hengellistä kuoromusiik-
kia sekä kansanlauluja nuorekkaaseen sävyyn. Uusia laulajia ote-
taan 13.9. ja 20.9. Lisätiedot kanttoreilta.
Eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontuu srk-keskuksessa noin kerran kuukaudessa torstaisin 
klo 13–14.30. Ensimmäinen kokoontuminen on to 28.9. Eläkeläis-
ten musiikkipiirissä lauletaan yhdessä ja perehdytään musiikkiin 
mm. kuuntelun kautta. Musiikkipiiri ei ole kuoro. Tiedustelut kant-
tori Hannu Niemelältä.

Musiikkitilaisuuksia
Anna-Maria Tirroniemen konsertti Opeta minulle polkusi srk-kes-
kuksessa pe 15.9. klo 19.
Varrella virren virsi-ilta srk-keskuksessa ke 4.10. klo 18.30. Juon-
taa FM Rauno Kinnunen.
Laulu kuuluu Kirkkotiellä srk-keskuksessa ma 16.10. klo 19.
Lapsikuorojen yhteiskonsertti kirkkomusiikkiviikoilla.
Kreettan kammarin konsertti kirkossa la 21.10. klo 18. Laura Kan-
gas, barokkiviulu ja Laura Röntynen, cembalo.
Urkumaraton srk-keskuksessa pe 10.11. klo 19–22.
Kreettan kammarin konsertti la 25.11. klo 18 srk-keskuksessa. 
Kontratenori David Hackston ja Mikko Ikäheimo, barokkikitara 
ja teorbi. 
Suomi 100 -konsertti srk-keskuksessa su 3.12. klo 17. Oopperalau-
laja Hannu Niemelä ja Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, johtaa 
dir. mus. Hannu Niemelä. Sari Hukari, kantele.
Haukiputaan kuorojen Isänmaallinen joulukonsertti srk-keskuk-
sessa ti 5.12. klo 19. 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron Joulumusiikkia kynttilän va-
lossa Oulun tuomiokirkossa ma 18.12. klo 20 ja Haukiputaan srk-
keskuksessa to 21.12. klo 20.

Tapahtumia syksyllä 2017
Raamattupiiri keskiviikkoisin alkaen 6.9. klo 18 seurakuntakeskuksen Poijussa. 
Aiheena Matteuksen evankeliumi.
Vapaaehtoisten päivä la 9.9. Uusien vapaaehtoisten perehdytys 
sekä uusien ja jo mukanaolevien vapaaehtoisten yhteinen toimintapäivä.
Vapaaehtoisten toimintakaudelle siunaaminen su 10.9. klo 10 messun yhteydessä.
Back to church -tapahtuma su 17.9. Haukiputaan kirkossa. 
Jumalanpalvelukseen kutsutaan uudet ja vähemmän kirkossa käyvät 
seurakuntalaiset. Jumalanpalveluksen jälkeen tilaisuus seurakuntakeskuksessa.
Reformaatio 500 vuotta – Haukiputaan kirkossa su 5.11. klo 10 jumalanpalvelus,
jonka jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa ja paneelikeskustelu eri kristillisten 
suuntausten edustajien kesken.
Parisuhdeilta ke 11.10. klo 18. Lastenhoito järjestetty. 
Ilmoittautuminen pe 6.10. mennessä Minna Similä, p. 040 8668 319. 
Sururyhmä, kokoontuu 8 kertaa marras–toukokuun aikana. 
Ryhmään ilmoittautuminen lokakuun lopussa, seuraa kirkollisia ilmoituksia.
Aikuinen usko -viikonloppuleiri 24.–26.11. Juumassa. 
Adventtimyyjäiset Kellon seurakuntakodissa la 2.12.
Kaikkien yhteinen joulupuuro pe 15.12. seurakuntakeskuksessa.

Moottoritietä pitkin Haukiputaalle
Saila Karppinen asetetaan kappalaisen virkaan, Tapani Raappana siunataan seurakuntamestarin tehtävään

Raappanan työhistoria seurakuntamestarina 
alkoi Karjasillan seurakunnasta. Kempeleessä 
hän ehti toimia suntiona vuodesta 2009 alkaen. 

Nyt työmatka taittuu samaa moottoritietä, 
mutta eri suuntaan.

Yksi syy muutokseen oli rutinoituminen. 
– Uusi motivoi, Raappana selittää. 
Uuteen hyppääminen aika ajoin on myös 

Karppisen mielestä toisinaan tarpeen. 
– Siikalatva oli ensimmäinen vakituinen kir-

kon työpaikka minulle. Siksi ajattelin, että on hy-
vä nähdä myös millaista työ on muilla paikka-
kunnilla.

Parasta on olla läsnä 
ihmisten elämässä
– Työhöni kuuluu paljon hallintoa ja organisoin-
tia, joten tietokoneellakin kuluu aikaa. Työn su-
juvuuden kannalta se on välttämätöntä, Karppi-
nen sanoo. 

– Mutta kyllä sanan ja sakramentin jakaminen 
ovat papin tärkeimmät tehtävät. Mieluisinta on 
olla läsnä ihmisten elämässä, arjessa ja juhlassa. 

Seurakuntalaisten ilot ja surut ovat myös seu-
rakuntamestarin työtä. 

– Hautajaiset, ristiäiset, vihkiminen, konfir-
maatio… kaikki ne ovat niihin osallistuville ih-
misille ainutkertaisia tilaisuuksia, Raappana tie-
tää.

Mieluisina hän pitää myös tilaisuuksia, joissa 
näkee uusia kasvoja. 

Esimerkiksi konsertteihin tulee seurakunta-
laisia, jotka eivät välttämättä käy muissa seura-
kunnan tilaisuuksissa.

Sailan vastuulla papin työssä ovat erityises-
ti julistustiimi sekä koulutyö. Tapani on seura-
kuntamestarin töiden ohella seurakuntapalvelu-
tiimin lähiesimies.

Vapaaehtoisille
on aina tilaa
Haukiputaalla vapaaehtoiset ovat vahvasti mu-
kana jumalanpalvelusten tekemisessä. He muun 
muassa keittävät kirkkokahvit, jakavat ovella vir-
sikirjoja tai avustavat esirukouksessa.

Raappana toivoo myös vapaaehtoisia, jotka 
suuntautuisivat nimenomaan suntion apulaisiksi. 

Uudet kasvot toivotetaan tervetulleeksi siis 
myös vapaaehtoistehtäviin.

MINNA KOLISTAJA

Minna Kolistaja

Saila Karppinen aloitti pappina Haukiputaalla tammikuussa, Tapani Raappanan työt seurakuntamestarina alkoivat heinäkuussa. 
Karppinen asetetaan kappalaisen virkaan 27. elokuuta. Raappana siunataan seurakuntamestarin tehtävään 10. joulukuuta.
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RADIO & VERKKO | Kirkko lähelläsi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys sunnuntaisin 
klo 9.55–12.
Sunnuntaina 20.8. 
Klo 8.45 Radiopyhäkoulussa 
Oulujoen seurakunnan lasten-
ohjaaja Kirsi Isola kertoo ko-
ti-ikävästä. Ikävöimme asioita, 
jotka ovat meille rakkaita. Tai-
vaan kotia emme vielä tunne, 
mutta silti saatamme tuntea 
taivaskaipuuta täällä maan 
päällä eläessämme. Raamatussa 
kerrotaan, että Taivaan kodissa 
paha mieli, kipu ja kärsimys 
jäävät taakse. 
Klo 10 messu Karjasillan kirkosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. 
Sunnuntaina 27.8.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pitää 
lapsi- ja perhetyön sihteeri 
Mari Jääskeläinen Karjasillan 
seurakunnasta. Hän kertoo 
Joonasta, joka joutuu vaikean 
valinnan eteen. Samalla tavoin 
meidänkin elämässämme tulee 
eteen risteyksiä, joissa on päätet-
tävä, mihin suuntaan kulkea. 
Klo 10 messu Haukiputaan 
kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Sunnuntaina 20.8. 
Klo 9.45 Radiopyhäkoulu. Oulu-
joen seurakunnan lastenohjaaja 
Kirsi Isola kertoo koti-ikävästä.
Klo 10 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta. 
Sunnuntaina 27.8.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulu. Karja-
sillan seurakunnan lapsi- ja 
perhetyön sihteeri Mari Jääske-
läinen kertoo Joonasta, joka 
joutuu vaikean valinnan eteen. 
Klo 10 jumalanpalvelus Kalajoen 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta. 

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toinen 
lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista 
perjantaihin klo 18.50–19, 
lauantaisin klo 18.
Sunnuntaina 20.8.
Klo 10 jumalanpalvelus Keravan 
kirkosta.
Sunnuntaina 27.8.
Klo 10 jumalanpalvelus Riihimäen 
keskuskirkosta.

YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.05 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.
Sunnuntaina 27.8.
Elokuisen suviaamun Nojatuoli-
kirkon teemana on itsensä tutki-
minen. Nojatuolikirkkoa isännöi 
Ville Talola, pastorina on Teemu 
Paarlahti. Musiikista vastaa 
Pekka Nyman.

Linkki juttuarkistoon, ohjelmatiedot 
ja pääkirkkojen nettiradiot 

verkossa: www.oulunseurakunnat.fi /
verkkokirkko
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Radiohartaudet ovat Yleisra-
dion vanhimpia ohjelmia. 
Yleisradio on välittänyt 

kirkon hartauksia radiossa vuo-
desta 1932 lähtien. 

Alkuaikoina hartaudet olivat 
suoria lähetyksiä, joihin kuului 
alkuvirsi, saarnatuolista pidetty 
hartauspuhe ja loppuvirsi, jos-
ta tosin laulettiin vain yksi sä-
keistö.

Radiohartauksien 85-juh-
lavuoden kunniaksi Yle radio 
1 kysyi kuuntelijoilta ikimuis-
toisimpia hartauksia. Yli paris-
tatuhannesta vastauksesta on 

poimittu juhlavuoden varrel-
la uudelleen kuultaviksi har-
tauksia. 

Niitä kuullaan kolmena eri-
tyisenä juhlaviikkona. Keskim-
mäinen juhlaviikoista on me-
neillään juuri nyt. Viimeinen 
juhlaviikko on vuorossa 11.–15. 
joulukuuta.

Aamuhartaus kuullaan maa-
nantaista lauantaihin kello 6.15–
6.25, toinen lähetys 7.50. 

Iltahartaus lähetetään Yle Ra-
dio 1:ssä maanantaista perjan-
taihin kello 18.50–19.00, lauan-
taisin kello 18. 

Toivehartauksia ja 
arkistojen helmiä radiosta

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

Tee tilaus haluamallasi tavalla.
Postita oheinen tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi.

Soita 020 754 2333
Tilaa sähköpostilla: asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa verkosta: www.askellehti.fi/tarjous

Tarjoushinta on voimassa 31.12.2017 saakka ja koskee vain tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla tulee 
olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen 
vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

Tilaaja/maksaja
Nimi ________________________________________________________________________________________________

Osoite ______________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ______________________________________________________________________

Puhelin _____________________________________________________________________________________________

Sähköposti _________________________________________________________________________________________

Saaja, jos eri kuin maksaja
Nimi ________________________________________________________________________________________________

Osoite ______________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ______________________________________________________________________

Kyllä kiitos!

   Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 3 kk vain 19,- (norm. 23,-). 

Tilaan Askel-lehden    lahjaksi      itselleni.

RT _23

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Askel 
maksaa 

postimaksun.

TILAUSKORTTI

Askel-lehti
3 kk vain

(norm. 23 €)
19 €

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

  Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 
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SANAN AIKA
Etsikkoaikoja
Elämässä on aikoja, jolloin ihminen 
ja ihmisyhteisöt erityisesti joutuvat 
ratkaisujen ja valintojen eteen. 

Sunnuntai 20.8.2017
 ʍ Psalmi: Ps. 81:9-17
 ʍ 1. lukukappale: Jer. 6:16-19
 ʍ 2. lukukappale: Room. 11:17-24
 ʍ Evankeliumi: Luuk. 4:23-30

Luuk. 4: 23-30
Jeesus sanoi:
    ”Kohta te kaiketi tarjoatte minulle 
sananlaskua ’Lääkäri, paranna 
itsesi!’ ja sanotte: ’Tee täälläkin, 
omassa kaupungissasi, kaikkea 
sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen 
Kapernaumissa.’” Ja hän jatkoi: 
”Totisesti: kukaan ei ole profeetta 
omalla maallaan. Uskokaa minua: 
Israelissa oli monta leskeä Elian 
aikana, silloin kun taivas ei antanut 
vettä kolmeen ja puoleen vuoteen 
ja koko maahan tuli kova nälän-
hätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän 
luokseen, vaan Sidonin maahan, 
Sarpatissa asuvan leskivaimon 
luo. Samoin Israelissa oli monta 
spitaalista profeetta Elisan aikana, 
mutta yhtäkään heistä ei puhdis-
tettu, ainoastaan Naaman, joka oli 
syyrialainen.”
    Tämän kuullessaan kaikki, jotka 
olivat synagogassa, joutuivat raivon 
valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, 
ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista 
ja veivät hänet jyrkänteelle syös-
täkseen hänet sieltä alas; kaupunki 
näet oli rakennettu vuorelle. Mutta 
Jeesus kulki väkijoukon halki ja 
jatkoi matkaansa.

Jer. 6: 16-19
Näin sanoo Herra:
- Pysähtykää ja katsokaa, minne 
olette menossa,
ottakaa oppia menneistä ajoista!
Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä,
niin löydätte rauhan.
Näin sanoin,
mutta te vastasitte: 
”Emme kulje!”
Minä asetin teidän turvaksenne 
myös vartiomiehiä
ja sanoin teille:
Kuunnelkaa torven ääntä!
Mutta te vastasitte: 
”Emme kuuntele!”
    ”Kuulkaa nyt, kansat! Te kaikki, 
jotka olette koolla, pankaa merkil-
le, mitä nyt tapahtuu. Kuule, maa! 
Minä tuon onnettomuuden tälle 
kansalle - se on seuraus sen omis-
ta pahoista ajatuksista. Se ei ole 
totellut minun sanojani, ja lakini se 
on hylännyt.”

Elämme jälleen kiireistä aikaa. Mo-
nella on ollut mieluisa hoppu tar-
poa marjametsässä, jotta mehut 
eivät jäisi tekemättä ja pakastimet 
täyttämättä. Elonkorjuun vilk-

kaimmat ajat ovat käsillä. Koulut ovat 
pyörähtäneet täydellä höyryllä käyntiin.   

Huomaamme, että monessa asiassa on 
meneillään etsikkoaika. Ellei tiettyjä toi-
menpiteitä tehdä oikeaan aikaan, silloin 
menetetään mahdollisuus onnistua. Näin 
etsikkoaika voidaan myös hukata. Marjoja 
ei voi poimia minä hetkenä tahansa, vilja 
pitää korjata sille varattuna aikana, kou-
luun on mentävä tietyllä kellonlyömällä. 
Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka 
asialla taivaan alla (Saarn. 3:1), sanotaan 
Raamatussa. Ihmiselle jää vastuu siitä, mi-
ten hän määrähetkensä käyttää ja kuin-
ka hän toimii oman elämänsä ratkaisevil-
la hetkillään. 

”Jumalan oman kansan historia osoit-
taa, että elämässä on aikoja, jolloin ihmi-
nen ja ihmisyhteisöt erityisesti joutuvat 
ratkaisujen ja valintojen eteen. Omiin ky-

kyihin, ihmisviisauteen ja omaan erikois-
asemaan luottaminen estävät usein näis-
sä tilanteissa kuulemasta Jumalan ääntä ja 
noudattamasta hänen kutsuaan.”

Näin sanotaan kirkon käsikirjassa tä-
män pyhäpäivän kohdalla. Aivan kuten 
etsikkoajat kohtaavat meitä maallisissa 
askareissa, niin ne kohtaavat meitä myös 
hengellisessä elämässämme. 

Joka päivä eteemme avautuu uusia 
tienristeyksiä, joissa pitää päättää mihin 
suuntaan matkaa jatkaa. Ratkaisua ei voi 
loputtomiin viivyttää. Kyselemmekö sil-
loin Herran tahtoa vai vaellammeko pel-
kästään oman viisautemme varassa? Huk-
kaammeko taivaan aarteet ennemmin 
kuin maalliset? Emme suinkaan! Jos em-
me jätä metsän ja peltojen kalleuksia hyö-
dyntämättä niiden etsikkoaikana, niin 
emme kai tahdo tehdä sitä myöskään tai-
vasten valtakunnan aarteiden kohdalla?

 
Minna  Matinlauri

lastenohjaaja
Tyrnävän seurakunta

Kaikella on aikansa

Pi
xa

ba
y

”Ajatuksena on ylittää 
teemaviikonlopun 
mukaisesti yhdessä 
kieli-, ikä- ja 
kulttuurirajat.
Päivi Liiti

Oulun tuomiokirkossa pi-
detään sunnuntaina 27.8. 
”Suomi 100 – suomalai-

nen juhlamessu” kello 15 alkaen. 
Juhlamessu on Oulun ev.-lut. 

seurakuntien ja Oulun hiippakun-
nan yhdessä järjestämä tilaisuus. 

Se kuuluu osana valtakun-
nallista Suomi 100 -tapahtumiin 
kuuluvaa Yhdessä-viikonloppua. 

– Messua on järjestämässä seu-
rakuntien työntekijöitä ja vapaa-
ehtoisia aina Torniosta Himan-
galle, Oulun hiippakunnan kuu-
rojenpappi Päivi Liiti kertoo.

Messu toteutetaan kahdella 
kielellä, suomen lisäksi suoma-
laisella viittomakielellä. Lisäksi 

messussa on tekstitulkkaus. 
Messun ajatuksena on ylittää 

teemaviikonlopun mukaisesti yh-
dessä kieli-, ikä- ja kulttuurirajat. 

Liiti iloitsee siitä, että messun 
yhteydessä myös kastetaan yk-
si lapsi. 

– Asiat, jotka meitä kristittyjä 
ja ihmisiä ylipäätään yhdistävät, 
ovat paljon suurempia ja merkit-
tävämpiä kuin ne kieli- tai kult-
tuurirajat, jotka arjessa kenties 
näyttävät meitä erottavan. 

Päivi Liitin mukaan messussa 
iloitaan reilusti siitä satavuotiaas-
ta Suomesta, joka on meille rakas 
ja yhteinen. 

– Onhan itse elämän antaja-

kin olemukseltaan suuri Yhdis-
täjä, ei erottaja.

Juhlamessu pohjautuu Lasse 
Heikkilän sävelteokseen Suoma-
lainen messu. Musiikki kuljettaa 
kuulijat läpi Suomen. 

Juhlamessun musiikista vas-
taa Lauluyhtye Sointu johtajanaan 
Sari Pahkala. 

Mukana on lisäksi Oulun seu-
rakuntien viittomakielinen kuo-

ro johtajanaan Ulla-Maija Aal-
tomaa. 

Lauluyhtye ja kuoro esittävät 
yhdessä messun viimeisen kap-
paleen Viimeiset veneet.

Suomi 100 -juhlamessua vietetään kaksikielisenä

 ʝ Elokuun lopussa vietetään Suomi 100 -juhlavuoteen liittyvää Yhdessä-
viikonloppua. 
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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, ke myös klo 13–16, 
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: Viivi Vanessa 
Kangaskorte, Leo Eetu Herman-
ni Hautamäki, Jasper Nietos 
Meriläinen.
Haukipudas: Sara Eila Sofia 
Laurila, Lily Vanessa Torvinen,  
Julius Kristian Kortesalmi, Ji-
ri Jooa Henrik Raunio, Liina Or-
vokki Tuomela.
Karjasilta: Aleksandra Elsa So-
fia Hollanti, Viljo Ilmari Jokinen, 
Aake Eliel Kärkkäinen, Veeti 
Emil Juhani Lahtinen, Inga Eeva 
Aliisi Peltola, Venla Jessica Pir-
kola, Elliot Voitto Rikhard Ryt-
könen, Iina Aurora Siivikko, Tes-
sa Olivia Isabella Södö, Verne-
ri Pyry Akseli Viita, Roni Mika-
el Isokääntä, Leona Elsa Ame-
lie Jaakola, Hilda Eila Olivia Ku-
bin, Iisa Augusta Marjeta, Leea 
Rebekka Mattila, Lyydia Johan-
na Mattila, Mea Rianna Alexan-
dra Valle.
Kiiminki: Enni Helmi Isokangas, 
Martta Adeliina Palokangas, Ju-
hana Jalmari Häkkilä, Veeti El-
meri Pohto, Venni Mikael Tör-
mänen, Manu Mikael Nevalai-
nen, Ellen Lily Helene Tuohimaa.
Oulujoki: Lenni Johannes Kaat-
tari, Emma Katariina Kukka, 
Nuutti Oskari Lönnqvist, Isla El-
vi Olivia Pellikainen, Vanamo 
Elina Raatikainen, Helka Eliisa 
Linnea Kokkonen, Filip Emanuel 
Kolmonen, Eemeli Eero Matias 
Linna, Emil Tapani Ohtonen, Ee-
dit Auroora Raappana, Isla Ma-
ria Viveka Vähäsaari.
Oulunsalo: Leevi Heikki Elmeri Si-
pola, Ella Hilma Lyydia Juntunen, 
Enni Aino Inkeri Kurttila, Hugo 

Sakari Lindroos, Lina Helena Lind-
roos, Veeti Valtteri Hiltunen.
Tuira: Miklo Matti Haarala, Eeli 
Mikael Holopainen, Veikko Ak-
seli Isoniemi, Luka Henrik Oli-
ver Kainu, Miio Oliver Kallio-
koski, Lilja Jade Manangou, Siiri 
Aurora Tahkola,  Jesse Mio Ilma-
ri Huhtala, Kasperi Heino Sakari 
Koskela, Viena Leea Maria Lap-
palainen, Väinö Esa Alpo Lum-
me, Eevi Helli Inkeri Lämsä, Au-
ra Sofia Ollila, Lauri Olavi Ran-
ta, Samuli Juhani Vallius, Armi 
Kreetta Kristiina Ylikörkkö.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mikko Tapani 
Kiuttu ja Lotta Karoliina Savola, 
Riku Aulis Säärelä ja Tiina Tuu-
lia Kettunen, Pauli Antero Kes-
ki-Oja ja Anna Katariina Saukko, 
Marko Juhani Rytky ja Niina An-
na Kaarina Jokela, Osmo Samu-
li Sillanpää ja Tiia Emilia Kinnu-
nen, Toni Tapani Kivijärvi ja Te-
resa Anniina Pistemaa, Juuso 
Matias Runtti ja Annika Mariel-
la Pakanen, Joni Petteri Tuohi-
maa ja Viivi Lilja Maria Puoska-
ri, Valtteri Viljo Olavi Airaksinen 
ja Miia Sofia Sahlberg.
Haukipudas: Samuli Antero 
Laurila ja Anna Maria Johanna 
Erkkilä.
Karjasilta: Jaakko Heikki Juha-
na Pirnes ja Jemina Sofia Susan-
na Seppälä, Jani Teemu Juhani 
Leinonen ja Sanni Lahja Kemp-
painen, Antti Alpo Johannes Pil-
to ja Eveliina Tuulikki Aro, Vil-
le Juho Pietari Kuoksa ja Noo-
ra Tytti Ilona Riipinen, Mika Ta-
pani Nikkilä ja Henriikka An-

Oulun seurakunnis-
sa järjestetään il-
tapäivätoimintaa 
1.–2.-luokkalaisil-

le. Ryhmissä on mahdollis-
ta askarrella, leikkiä ja le-
vätä. Välillä kerhossa myös 
hiljennytään pohtimaan 
lapselle tärkeitä kysymyk-
siä elämästä ja Jumalasta.

Iltapäivätoiminnan 
myötä lapsella on turvalli-
nen paikka viettää iltapäi-
vää koulun jälkeen.

Oulun seurakunnat pi-
tävät kaupungin kanssa 
yhteistyössä iltapäivätoi-
mintaa Heikkilänkankaan, 
Hintan, Hiukkavaaran sekä 
Talvikankaan kouluissa. Il-
tapäivätoimintaa on koulu-
päivinä kello 11–16.30.

Kouluissa pidettävään il-
tapäivätoimintaan on ollut 
haku jo alkuvuodesta, mut-
ta vapaita paikkoja voi vielä 
kysellä lapsityönohjaajalta.

Reppukerhossa voi 
leikkiä ja tehdä läksyt
Myllyojan seurakuntatalos-

Iltapäiväkerho tarjoaa turvallisen 
paikan pienelle koululaiselle

na Sofia Tiensuu, Janne Johan-
nes Laitinen ja Sari Maarit Han-
nele Heinola, Roope Mikko Pet-
teri Koivisto ja Saara Maria Sa-
ranpää, Eerik Herman Pelto-
mäki ja Linnea Helmiina Pudas, 
Tuomas Topi Aleksander Jaati-
nen ja Hannele Marjaana Salon-
saari, Antti Veli Johannes Lassila 
ja Tiia-Maria Erämeri, Tommi Il-
mari Haho ja Laura Mirjami Jur-
mu, Ville Pekka Tanhuala ja Liisa 
Aulikki Kärkinen.
Kiiminki: Heidi Kristiina Paso 
ja Jani Kalevi Kaaresto, Jari Ju-
hani Kuukasjärvi ja Sari Hanne-
le Ikonen, Ville-Veikko Tapani 
Hongisto ja Liza-Beth Anton, Ja-

ni Jaakko Annunen ja Seita Hen-
riikka Uusi-Illikainen.
Oulujoki: Timo Johannes Toi-
vanen ja Henna Riikka Emilia 
Rytilahti, Eero Erkki Vuorijär-
vi ja Satu Annika Ukkola, Alek-
si Ahokumpu ja Sanna Mari An-
nika Ijäs, Jari Ilmari Peltomäki 
ja Eeva Kaisa Korhonen, Juha-
Matti Bask ja Päivi Maria Rau-
nio, Teemu Juhani Keränen ja 
Hanna Riikka Tuppurainen, Jan-
ne Mikael Korri ja Veera Johan-
na Laitila, Tomi Olavi Suosalo ja 
Sari Susanna Ihamäki.
Oulunsalo: Osmo Johannes Pit-
käkangas ja Satu Marika Savo-
lainen.
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ELÄMÄN POLKU

Iltapäivätoimintaa oh-
jaavat seurakunnan lasten-
ohjaajat. Kaupungin kanssa 
yhteistyössä järjestettävän 
iltapäivätoiminnan maksu 
on 100 euroa kuukaudessa.

Reppukerhon lukukau-
simaksu on 50 euroa, joka 
veloitetaan sekä syys- ja ke-
vätlukukaudelta. Maksu si-
sältää välipalan.

sa järjestetään ensimmäistä 
kertaa reppukerho, joka ko-
koontuu maanantaisin ja kes-
kiviikkoisin kello 12–15.30.

– Kerhon tarkoitus on 
tarjota vaihtoehto yksin ko-
tona olemiseen 1.–2.-luok-
kalaisille kahtena iltapäi-
vänä viikossa. Kerhossa on 
mahdollisuus leikkiä, teh-
dä läksyjä, ulkoilla ja tou-

huilla kavereiden kanssa 
turvallisten aikuisten seu-
rassa, Oulujoen seurakun-
nan lapsityönohjaaja Maa-
ret Sulkala kertoo.

Reppukerhoon on ol-
lut jo ilmoittautuminen, 
mutta vapaita paikkoja voi 
kysyä Maaret Sulkalalta, 
p. 044 316 1654, maaret.sul-
kala@evl.fi.

Kerhon tarkoitus 
on tarjota 
vaihtoehto yksin 
kotona olemiseen 
1.–2.-luokkalaisille 
kahtena 
iltapäivänä viikossa
Maaret Sulkala

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Etsimme saattohoidon 
tukihenkilöitä 
kaupunginsairaalan 
palliatiivisen osaston A2:n, 
hoivaosastojen sekä Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistyksen käyttöön.

Olisiko sinulla aikaa ja sydämenpaloa toimia 
saattohoidossa olevan potilaan vierellä ja 
tarjota tukeasi hänelle sekä hänen läheiselleen?
Olet empaattinen, elämänkokemusta omaava 
tasapainoinen ihminen, kiireetön vierellä kulkija 
ja pystyt sitoutumaan toimintaan.

Koulutuspäivät pidetään Oulussa keskustan srk-talossa, 
Isokatu 17,  ke 18.10. klo 16–19 ja la 28.10. koko päivä.

Ilmoittautuminen 8.9. mennessä Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distyksen neuvontahoitajalle Virpi Sipolalle, p. 0400 944 263 
tai virpi.sipola@pssy.org.
Mukaan kaivataan sekä miehiä että naisia. Koulutukseen ha-
kijat haastatellaan ennen koulutusta.

Yhteistyössä Oulun seurakuntayhtymä, Kaupunginsairaalan 
palliatiivinen osasto A2 sekä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry.
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Oulun tuomiokirkossa

MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 17.–31.8.2017

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 20.8. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jouko 
Lankinen. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi ja Radio Pooki.  
Messu su 27.8. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi.

Suomi 100 – 
suomalainen
juhlamessu 
sunnuntaina 27.8. klo 15 
Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittavat Päivi Liiti ja 
Leila Ikonen. Musiikis-
ta vasta Lauluyhtye Soin-
tu johtajanaan Sari Pah-
kala. Päätöslaulun esittää 
Oulun seurakuntien viit-
tomakielinen kuoro, joh-
tajanaan Ulla-Maija Aal-
tomaa. Tulkkeina toimi-
vat Sirpa Suomela ja Ulla-
Maija Aaltomaa. Messu on 
kaksikielinen. Kolehti kerä-
tään Kuurojen lähetyksen 
ja Tyrnävän seurakunnan 
nimikkolähettiperheen 
hyväksi.

Messu su 3.9. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso. Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi.
Messu su 3.9. klo 13, Intiön srk-
koti. Toimittaa Ari-Pekka Metso.

Oulun hautausmaakierros 
ma 21.8. klo 18–20 Intiön hautausmaalla, Kajaanintie 1, 
lähtö hautausmaan pääportin hautajaishuoneiston 
edestä. Maksuton, ei ilmoittautumista.

Arkisto / Elsi Salovaara

Oulun 
tuomiokirkon 

opastetut  
kirkkokierrokset

maanantaisin 
klo 18–19 

ja torstaisin 
klo 14–15

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.

Illan ohjelmassa on kesäisiä suomalaisia yksinlauluja 
piano- ja urkusäestyksellä, sekä mm. Sibeliuksen Finlandia 

uruilla soitettuna. Vapaa pääsy, kolehti 
tuomiokirkkoseurakunnan musiikkityölle. Tervetuloa!

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

Muut menot
Elämän lähteellä - Sanaa ja ru-
kousta su 27.8. klo 17–20.30, 
Keskustan srk-talo.
Sana elää – Raamattu ja ru-
kousilta pe 1.9. klo 18–20, Van-
ha pappila. Raamattu ja ru-
kousilta- Matka halki Raama-
tun jatkuu Jeesuksen seurassa 
Mark.2-8.
Vanhan pappilan raamattu- 
ja rukouspiiri la 2.9. klo 10–12, 
Vanha pappila.

KUULUTUS
Oulujoen seurakunnassa toimitetaan sunnuntaina 
5.11.2017 kirkkoherranvaali. 
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävä-
nä 5.9.2017 kello 10–14 ja 6.9.2017 kello 15–19 Oulujoen seu-
rakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Hintantie 89. 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkit-
ty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 5.11.2017 
18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seura-
kunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen 
ensimmäistä vaalipäivää, siis viimeistään 26.8.2017.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa teh-
dä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty 
pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva 
merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
8.9.2017 kello 16.00 mennessä Oulujoen seurakunnan kirk-
koherranvirastoon , osoite Hintantie 89, 90650 Oulu. 

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 18.9.2017 
kello 17.30 pidettävässä kokouksessaan.

Oulu  12.6.2017
Oulujoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Antti Leskelä

Nuorille
Nuorten aikuisten grilli-il-
ta ti 29.8. klo 18–21 Hieta-
saaren leirikeskus. Legen-
daariset Hietsunillat päät-
tyvät. Viimeistä iltaa vie-
dään. Vielä ehdit mukaan. 
Nuotio ja grillieväät on tar-
jolla seurakunnan puoles-
ta. Pihapelejä, yhdessäoloa 
ja hiljentymistä hetkeksi.

kiittää kesästä. 
Meillä kävi 2 625 asiakasta 
ja keräsimme lähetystyölle 

11 352,30€

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. 040 5747 181
Oulujoen seurakunta, Anna-Maija Sälkiö, p. 040 5157 601
Tuiran seurakunta, Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Karjasillan seurakunta, Asta Leinonen, p. 040 5747 157

Mukaan voi ilmoittautua myös osoitteessa  
www.vapaaehtoistyo.fi.

Tuira:  Sami Matti Juhani Tuis-
ku ja Riikka Marja Katriina Kek-
konen, Jaakko Henrik Viitala ja 
Sanna Elisabet Keränen, Aku-
Oskari Uotila ja Aino Sofia Här-
könen, Timo Antero Lintonen ja 
Sini-Katariina Karita Liinamaa, 
Joni Henrik Paloniemi ja Anni 
Elisa Valjus, Eemeli Johannes 
Toljamo ja Saara Elina Posti.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Helvi Maria Pen-
tinsaari 87, Helmi Josefiina Per-
nu 96, Aino Irja Kaarina Keinä-
nen 86, Janne Jaakko Matias 
Marttila 36, Kari Tapani Mälli-
nen 68.
Haukipudas: Verna Katariina 
Luukela 98. 
Karjasilta: Elsa Sofia Huha 90, 
Kaarlo Kosti Rikhard Krohns 88, 
Kirsti Maria Röpelinen 88,

Veikko Kaarlo Niskanen 91, Sep-
po Sulo Sigurt Nurro 73.
Kiiminki: Markku Tapio Timis-
järvi 70, Seija Maija-Liisa Näp-
pilä 80.
Oulujoki: Riitta Leena Polojärvi 
54, Aili Esteri Väänänen 91, Sep-
po Johannes Åqvist 60,  Jouko 
Veli Kullervo Filpus 63, Aili He-
leena Jestoi 84, Teuvo Onni Jo-
hannes Mainio 84.

Oulunsalo: Lempi Maria Kopp-
ström 101, Anja Viola Nauska 92.
Tuira: Pekka Tapio Heikkilä 49, 
Liisa Esteri Kannisto 89, Pirkko 
Annikki Lippo 70, Lyyli Eliina Oh-
tonen 87,  Maila Amanda Airak-
sinen 82, Kerttu Amanda Have-
rinen 86, Sakari Johannes Kur-
ronen 86, Risto Antero Rikberg 
65, Esa Tuomo Juhani Suurhas-
ko 62.
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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 20.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pauli Niemelä, avus
taa Seija Helomaa, kanttori
na Jarkko Metsänheimo, tapu
likahvit.
Messu su 27.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Marika Huttu, avus
taa Aulikki Rinta-Säntti, kantto
rina Sari Wallin.
Messu su 27.8. klo 13 Jäälissä. 
Toimittaa Marika Huttu, avus
taa Aulikki Rinta-Säntti, kantto
rina Sari Wallin.

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

Musiikkitilaisuudet
Kotona la 19.8. klo 19 srk-kes
kuksessa Alankomaiden kama
riorkesteri ensemble, Virpi Räi
sänen, mezzosopraano. Liput 
22 / 19 € ennakkoon nettiosoit
teesta ticketmaster.fi sekä Kii
mingin yhteispalvelupisteestä. 
Liput ovelta 25 €.

Lapsille ja lapsiperheille
Pyhäkoulu su 27.8. klo 12 Kirk
kopirtillä.

Harrastukset ja kerhot
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ke 30.8. klo 13–15 
Jäälin kappelin neuvotteluhuo
ne, käynti takakautta. Ryhmä on 
avoin, keskusteleva vertaistuki
ryhmä uudet jäsenet tervetuloa.
Kaikille avoin ”laulun taito” -il-
ta to 17.8. klo 18.30–19.30 Kirk

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 20.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jari Flink, avustaa 
Saila Karppinen. Messudiakoni 
Minna Similä, kanttorina Laura 
Alasaarela ja Joona Kärnä. Kel
lon ry:n kirkkopyhä, kirkkokah
vit srkkeskuksessa.
Messu su 27.8. klo 10 kirkos
sa. Kappalainen Saila Karppi
sen virkaan asettaminen, jonka 
toimittaa lääninrovasti Juha
ni Lavanko, avustaa kirkkoher
ra Jaakko Tuisku. Saarnaa Saila 
Karppinen. Messudiakoni Tarja 
Kainulainen, kanttorina Laura 
Alasaarela, Hannu Niemelä ja 
Joona Kärnä, mukana Haukipu
taan Kirkon Kamarikuoro. Mes
sun jälkeen ruokailu ja juhlahet
ki seurakuntakeskuksessa. Ra
diointi radio Dei 106,9 MHz. 
Raamattupiiri keskiviikkoisin 
klo 18 srk-keskuksen Poiju-ko
koustilassa. Alkaa 23.8. aiheena 
Matteuksen evankeliumi luku 1. 

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerhot aloittavat viikol-
la 34. Kerhot kokoontuvat keski
viikkona klo 10–11.30 Wirkkulas
sa, torstaina klo 9.30–11 Kellon 
srk-kodissa, sekä perjantaina 
klo 10–11.30 Martinniemen srk-
kodissa  ja Jokelan vanhalla kou
lulla. Perhekerho on lasten ja ai
kuisten yhteinen kerho, johon ei 
tarvitse ilmoittautua, vaan sinne 
voi tulla silloin kun itselle sopii. 
Kerhossa lauletaan, leikitään, as
karrellaan, kahvitellaan ja hiljen
nytään. Koulujen lomaaikoina 
kerhot eivät kokoonnu. Lisätieto
ja: Outi Palokangas, p. 040 5471 

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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Kesäillan sävelhartaudet 
Haukiputaan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa
torstaisin  klo 20 elokuun loppuun. 

To 17.8. kirkossa. Ilkka Virta kitara.
Iltahartaus Jaakko Tuisku. 
To 24.8. srkkeskuksessa. 
Cappella pro Vocale lau
luyhtye (kuvassa). Iltahar
taus Saila Karppinen. 
To 31.8. srkkeskuksessa. 
Sofia Magdalena -kama
rikuoro, johtaa Taru Pisto. 
Iltahartaus rovasti Jaakko 
Kaltakari. Kesän viimei
nen sävelhartaus. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

”Soi kunniaksi Luojan!” 

472,outi.palokangas@evl.fi.

Nuorille 
Haluatko sinä kerhonohjaa-
jaksi Haukiputaalle? Syksyl
lä 2017 alkavalle kerhokaudel
le tarvitaan uusia kerhonohjaa
jia. Ilmoittaudu 18.8. mennes
sä www.oulunseurakunnat.fi/
tule-mukaan/nuorille/kerhon
ohjaus. Lisätietoja: Pekka Rin
tamäki, p. 040 5436 960. Hauki
putaan seurakunnassa on mah
dollista toimia alakouluikäisten 
kerhoissa kerhonohjaajana rip
pikoulun jälkeen. Kerhokausi al
kaa syksyllä kerhonohjaajakou
lutusleirillä, jossa saat perustie
dot kerhon ohjaamisesta. 
 
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.
Omaisen ABC -kurssi. Kurssi on 
tarkoitettu omaisille, joille lä
heisen mielenterveyden ongel
mat tai sairaus ovat uusi asia se

kopirtillä. Ohjaajana laulun
opettaja Mari Klemettilä.

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 pianistit Philip ja Jenni Ljung. 
Lauluyhtye Vanamot eivät esiinny ennakkotiedoista poiketen. 
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).

srk-keskuksessa. Syksyn 2017 
lukupiirin kirjat: Antti Tuuri; 
Ameriikan raitti ma 9.10. Ulla-
Leena Lundgerg; Sade ma 20.11. 
Harper Lee; Kuka surmaisi sata
kielen. Lukupiiri kokoontuu ker
ran kuukaudessa maanantaisin 
klo 18 Haukiputaan srk-keskuk
sessa. Lukupiiri on kaikille avoin 
ryhmä eikä edellytä ennakkoil
moittautumista. 
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 24.8. klo 14 Kultasim
pussa ja klo 16 ry:llä, lauluseu

rat ke 30.8. klo 18.30 Tarja ja Jyr
ki Huovisella, Lenkkitie 4. Kello: 
seurat su 27.8. klo 17 ry:llä. Joki-
kylä: eloseurat la 19.8. klo 18 ry:llä 
ja su 20.8. klo 13 ry:llä, viikkomes
su su 20.8. klo 18 kirkossa. Mes
sun jälkeen iltahartaus iltahar
taus ry:llä, grilli-ilta 25.8. klo 17.30 
ry:llä, seurat su 27.8. klo 18 ry:llä.
Kellonkartanon toimintaa: 
Nuorten viikonloppu 18.–20.8., 
Missio-opiskelijaleiri 25.–27.8., 
Kartanon kirkko sunnuntaisin 
klo 13.

Miesten ilta 
keskiviikko 23.8. klo 17 
Isoniemen leirikeskuksessa. 
Illanvietto kaikenikäisille 
miehille. Sauna on lämpi
mänä ja kodassa odottaa 
kahvit ja makkarat. Mukana 
pastori Pekka Mustakallio.
Ennakkoilmoittautumista 
ei tarvita. 

kä jo pidempään sairastaneiden 
omaisille, jotka tarvitsevat tie
toa ja tukea. Kokoontuminen 
kolme kertaa syyslokakuun ai
kana. Ilm. 11.9. mennessä, p. 041 
5402 354. Kurssi on Hyvän mie
len talon järjestämä, seurakun
ta ja Haukiputaan hyvinvointi
keskus ovat yhteistyökumppa
neina.
Torstain toivo -ryhmä torstai
sin klo 14–15.30 Hyvinvointikes
kuksessa alkaen 31.8. Ryhmässä 
mukana vuorotellen seurakun
nan ja kaupungin työntekijöitä.

Muut menot
Juttukahvila ke 30.8. klo 13 Mar
tinniemen srkkodissa. Juttu
kahvilassa hartaus, kahvit, oh
jelmaa, yhteislaulua, jumppaa 
ja joskus vierailijoita. Mahdol
lisuus saada taksikyytiä josta 
omavastuu 3 € / suunta. Kyy
tipyynnöt diakoniatoimistoon 
maanantaisin klo 9–11, p. 044 
7310 232.
Kirkkoretki palveluasuntojen 
asukkaille ja omaisille to 31.8. 
klo 14 alkaen viikkomessul
la Haukiputaan kirkossa, jon
ka jälkeen kirkkokahvit srkkes
kuksessa. Ilmoittautuminen 
kyytien ja kahvitarjoilun jär
jestämisen vuoksi ke 23.8. men
nessä diakoniatyöntekijä Sari 
Lukalle, p. 040 5898 362 tai sa
ri.lukka@evl.fi. Voit tulla kirk
koretkelle myös omalla kyydillä. 
Haukiputaan kirkko on tiekirk-
ko ja se on avoinna tutustumis
ta ja hiljentymistä varten 18.8. 
saakka arkisin klo 10–18, jolloin 
myös kirkon opas on paikalla.  
Lukupiiri alkaa ma 11.9. klo 18 

Lähetyspiiri 
kokoontuu joka toinen 
torstai Montinsalissa 
klo 13–14.30. 
Jos olet kiinnostunut seura
kunnan lähetystyöstä, tule 
mukaan! Kokoontumisajat: 
24.8. Syksyn aloitus, 
7.9.  mukana afrikkalai-
 nen naistenryhmä, 
21.9. kuulumisia Hiippa-
 kunnan lähetys
 juhlilta, Seija Helomaa, 
5.10.  KUA, 19.10. Lähetys-
 lauluja, mukana 
 kanttori Sari Wallin, 
2.11.  vieraina lähetit Pirkko 
 ja Aki Tuppurainen, 
16.11. Luther ja lähetys, 
30.11. adventtimyy-
 jäisten talkoot, 
14.12. yhteinen 
 jouluruokailu

Tule mukaan Toimintastarttiin
perjantaina 25.8. klo 18 alkaen 
Gospelmessulla 
seurakuntakeskuksessa.

Nuorisotyön Toimintastartissa 
pääset ilmoittautumaan tulevan
vuoden koulutuksiin, tapahtumiin,
reissuihin sekä leireihin…
Olet sitten rippikoulun juuri 
käynyt tai jo konkari, tervetuloa 
tutustumaan tuleviin mahdollisuuksiin ja aloittamaan 
yhdessä uutta toimintakautta.

Poikakuoron pääsykokeet to 
31.8. klo 17.30–19 Jäälissä. Kuo
ro alkaa Jäälissä to 5.9. siten, et
tä junnut klo 17–17.30 ja Pohjan
tähdet klo 17.45–19.15. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 19.8. klo 18 
kesäseurat Kiimingin ry, Antti 
Kaisto ja Risto Lohi, su 20.8. klo 16 
kesäseurat Kiimingin ry, Tarmo 
Leppälä ja Antti Kaisto, su 27.8. 
klo 17 seurat Kiimingin ry, Erkki 
Vähäsöyrinki ja Juha Paananen.

Perhekerhot ja -kahvilat 
sekä Esikko-ryhmä 
aloittavat toimintansa viikolla 34
Perhekerho ja kahvila on lasten ja aikuisten kohtaamispaik
ka, johon lapsi tulee yhdessä aikuisen kanssa. Perhekerhossa 
ja -kahvilassa on hetki hiljentymiselle, lauluille ja leikille. Tar
jolla on kahvit ja mehut. Toiminta ei maksa mitään ja erillistä 
ilmoittautumista ei tarvita. 
Esikkoryhmä on tarkoitettu esikoisvauvoille ja heidän äideil
leen. Mukaan ovat tervetulleita myös raskaana olevat ensi
synnyttäjät. Ryhmän tarkoituksena on kerätä yhteen samas
sa elämäntilanteessa olevia äitejä. Esikkoryhmässä touhu
taan vauvojen tahdissa, keskustellaan, hiljennytään ja saa
daan ystäviä. Ryhmässä on mahdollisuus tulla hetkeksi hen
gähtämään valmiiksi keitetyn kahvikupposen ääreen. Ei il
moittautumista. Käynti Jäälin kappeliin takakautta.

Kokoontumisajat:
Kirkkopirtillä
Perhekerho tiistaisin 9.30–11 
Perhekahvila perjantaisin klo 9.30–11
Jäälissä 
Perhekahvila maanantaisin klo 9.30–11 
Perhekerho torstaisin 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 9.30–11.30 Esikkoryhmä tiistaisin klo 9.30–11.30 
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KARJASILLAN
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset
Messu su 20.8. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Liisa Karkuleh-
to, kanttorina Riitta Piippo. Ra-
dio Dei. 
Messu su 20.8. klo 10, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, Ville Vakkuri saarnaa, kant-
torina Heidi Heikkala. 
Messu su 20.8. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. Toimittaa Mirja-
mi Dutton, Ville Vakkuri saar-
naa, kanttorina Heidi Heikkala. 
Messu su 27.8. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Maija Hy-
vönen, avustaa Paula Rosbacka, 
kanttorina Juha Soranta. 
Messu su 27.8. klo 10, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, saarnaa Ville Vakkuri, kant-
torina Heidi Heikkala. 
Messu su 27.8. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. Toimittaa Mirja-
mi Dutton, saarnaa Ville Vak-
kuri, avustaa Paula Rosbacka, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 

Kastemessut 
sunnuntaina klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa
24.9., 12.11., 7.1., 11.3. ja 29.4.

Ilmoittautumiset kahta
viikkoa aikaisemmin 
Karjasillan 
kirkkoherranvirastoon 
p. 08 5313 200 tai 
karjasillan-
seurakunta@evl.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39
Kastellin kirkko
Töllintie 38
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.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 3161 
579 tai Karjasillan kirkolla, dia-
koniatoimistolla, Nokelantie 39. 
Diakonian avustusvastaanotol-
le voi varata ajan silloin, kun tar-
vitset apua, neuvontaa ja ohjei-
ta taloudelliseen tilanteeseesi.
Diakoniaryhmä ti 29.8. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 

Perhekerhot ja -tupa syksyllä 2017 
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

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

sunnuntaina 3.9. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
Toimittaa Heikki Karppinen, 

avustaa Hanna Valkama.

Kirjavirtaa Pappilassa – kirjal-
lisuuspiiri lukevaisille ke 30.8. 
klo 18, Kastellin kirkko.  Ensim-
mäisessä kokoontumisessa 
keskustelemme Enni Mustosen 
Emännöitsijä- ja Katja Kallion 
Yön Kantaja -romaaneista. Tu-
le jakamaan lukukokemuksiasi 
teekupin ääressä. Syksyn muut 
kokoontumiset ovat 20.9., 18.10., 
15.11. ja 13.12. Vapaa pääsy! 

Lattiakuvailta 
keskiviikkona 30.8. klo 18 Maikkulan kappelissa. 

Tervetuloa iltahartauteen lattiakuvamenetelmän muodos-
sa. Aikuisille ja lapsille omat hartaudet. Lattiakuvailtaan 
Maikkulan kappelille olet lämpimästi tervetullut yksin, ystä-
väsi tai perheesi kanssa. Aikuisten ja lasten hartauksien jäl-
keen kokoonnumme yhteiseen iltapalaan. 

Lattiakuvaillat 
keskiviikkoisin syksyllä 2017: 
30.8. Kirkastusvuori, 
27.9. Kuka on suurin, 
22.11. Tuhlaajapojan veli. 

Lattiakuvamenetelmästä: "Lattiakuvamenetelmä on alun 
perin Saksasta peräisin. Sen perusideana on liittää Raama-
tun kertomukset osaksi osallistujien arkea ja kokemusmaa-
ilmaa. Työskentelyissä käytetään hyväksi kaikkia aisteja, lii-
kettä, musiikkia, visuaalista ilmaisua, kerrontaa. Kertomuk-
sen edetessä lattialle syntyy kuva, jonka ryhmä yhdessä ra-
kentaa ja joka ei vain kuvita kerrottua kertomusta vaan tuo 
esille sen keskeisen sanoman." (Lattiakuvat -kirjasta)

Pyhäkouluohjaajien starttipäivä 
lauantaina 26.8. klo 10 Kastellin kirkossa. 

Haluatko tulla seurakuntaasi vetämään mukavaa ja tärkeää 
toimintaa lapsille ja perheille? Toimintaa on monipuolista ja 
mukana menossa toiset pyhäkouluohjaajat sekä seurakun-
nan työntekijät. Työhön saat koulutuksen ja pidämme muun 
muassa kokouksia teemoineen sekä yhteisiä retkiä ja juhlia 
säännöllisesti pyhäkouluohjaajaporukalla. Kutsumme mu-
kaan myös kokeneet pyhäkouluohjaajat. Saat vinkkejä tule-
vaan ja valmistelemme tulevaa kautta. 
Ota yhteyttä: 
lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109. 
Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@evl.fi.

Karjasillan seurakunnan 
kuorojen syyskausi alkaa
ChappelBänd torstaina 17.8. klo 18, Maikkulan kappelissa. 
Lisätiedot: kanttori Riitta Piippo, p. 040 5833 035.
Pyhän Andreaan lapsikuoro torstaina 24.8. klo 16, 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Lisätiedot: kanttori Sirpa Ilvesluoto, p. 050 5251 882.
Pyhän Andreaan tyttökuoro torstaina 24.8. klo 17, 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Lisätiedot: kanttori Sirpa Ilvesluoto, p. 050 5251 882.
Pyhän Andreaan Naiskuoro keskiviikkona 30.8. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Lisätiedot: kanttori Sirpa Ilvesluoto, p. 050 5251 882.
Karjasillan kirkkokuoro keskiviikkona 6.9. klo 18, 
Lähetyksen puoti ja paja Siivessä.
Lisätiedot: kanttori Juha Soranta p. 050 4067 286.
Kastellin kirkkokuoro keskiviikkona 6.9. klo 18, 
Kastellin kirkossa.
Lisätiedot: kanttori Eeva-Maija Sorvari 
Cantio Laudis maanantaina 28.8. klo 18.30,
Karjasillan kirkossa. Lisätiedot: Olli Heikkilä, p. 041 5479 929.

Hengelliset tilaisuudet
Oulun Rauhan Sanan kesäseu-
rat la–su 19.–20.8. Karjasillan 
kirkko. La 19.8. klo 12 seurat: Es-
ko Leinonen, Sven Erik Olsen, 
klo 14.30 seurat: Yrjö Haapala, 
Magnus Sundkvist, klo 17 py-
häkoulu, klo 17.30 seurat: Yr-
jö Haapala, klo 18.30 lauluilta 
ja hartaus: Sven Erik Olsen, klo 
20 nuortenilta Toukomettises-
sä: Magnus Sundkvist. Su 20.8. 
klo 12 seurat: Ari Juntunen, klo 
13.45 seurat: Magnus Sundkvist, 
Sven Erik Olsen, klo 16 seurat: 
Yrjö Haapala, Pekka Kyösti.
Raamattupiiri ke 23.8. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
24.8. klo 18, Maikkulan kappeli. 
Hanna rukousryhmä to 31.8. 
klo 18–19.30, Kastellin kirkko.  
Kokoonnumme Kastellin kirkon 
pappilan kamarissa joka toinen 
torstai. Ryhmän vetäjä: Mari 
Vakkilainen, p. 050 3035 243. 
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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 17.8. klo 13.30 Tep-
pola. Hanna Vapaavuori, Anna-
Kaisa Pitkänen. 
Messu su 20.8. klo 10 kirkossa.  
Toimittaa Jukka Joensuu, avus-
taa Hanna Vapaavuori, kanttori 
Anna Kälkäjä, kirkkoväärti San-
na Tuuli. 
Hartaus ke 23.8. klo 13.30 Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu, Pir-
jo Mäntyvaara. 
Hartaus to 24.8. klo 13.30 Tep-
pola. Jukka Joensuu, Pirjo Män-
tyvaara. 
Varjakan virsilaulupiiri ti 29.8. 
klo 11 Kerttu Piiraisella. Maija 
Sivula. 

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimintaa:
Kirkonkylä: Su 20.8. klo 16 seu-
rat ry:llä, Toivo Määttä ja Mau-
no Linnanmäki. Su 27.8. klo 16 
yhteinen pyhäkoulu ja seurat 
ry:llä (myyjäiskolehti) Matti 
Lääkkö (nuor.) ja Hannu Jaakko-
la. Ti 29.8. klo 18.30 seurat Keski-
kylällä, Antti Korkiakoskella, Vi-
sakoivunkuja 16. Salonpää: La 
19.8. klo 18.30 nuortenilta Um-
pimähkän kodalla klo 18.30. Su 
20.8. klo 14 toimintapäivä ja seu-
rat Umpimähkässä. Su 27.8. 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
Messu su 20.8. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, avustaa kirkkoväärti, kant-
tori Sanna Leppäniemi. 
Messu su 20.8. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kanttori Sanna Lep-
päniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 20.8. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Anna-Maria Veijo, kanttori An-
ja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 20.8. 
klo 10, Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kanttori 
Lauri Nurkkala. 
Seurat su 20.8. klo 14, Eeva-Liisa 
ja Martti Turkalla, Ehtiäisentie 
88. Useita puhujia. Tervetuloa. 
Messu su 27.8. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Satu Krei-
vi-Palosaari, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttori Lauri Nurkkala. 
Messu su 27.8. klo 12, Turkan-
saaren kirkko Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttori Lauri 
Nurkkala. 
Messu su 27.8. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttori Sanna Leppäniemi. 
Messu su 27.8. klo 12, Ylikiimin-
gin kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula, kanttori Sanna Leppäniemi. 
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Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Vastaanotto muissa asioissa 
sopimuksen mukaan ottamalla 
yhteys oman alueesi diakonia-
työntekijään. 

Lähetys- ja avustustyö
Piispankamari pe 25.8. ja pe 
1.9. klo 11, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen puoti ja kahvi-
la Kahvittelun lomassa voit teh-
dä pieniä ostoksia lähetystyön 
hyväksi. 

Perheiden syksy 2017  
Hintan perhekerho ma klo 9.30–11, Hintantie 89, alkaen 21.8.

Yli-Iin perhekerho ti klo 10–12.30, Kirkkokuja 3 a 4, 
alkaen 22.8.

Ylikiimingin perhekerho pe, Kirkkomäki 12, alkaen 1.9.
Myllyojan perhetupa pe, Koivumaantie 2, alkaen 25.8.

Hiukkavaaran perhetupa tiistaisin, Tahtimarssi 3 
(Hiukkavaaratalon nuokkari) 9–11.30, alkaen 29.8.

Hintan iltaperhekahvilat keskiviikkoisin 17.30–19.30: 
13.9., 11.10., 8.11., ja 13.12.

Oulujoen seurakunnan sururyhmä 
torstaina 14.9. kello 17.30 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Sururyhmä on tarkoitettu heille, jotka ovat kokeneet mene-
tyksen lähimenneisyydessä. Ryhmä on siihen sitoutuneiden 
ihmisten vertaistukiryhmä, joka kokoontuu kaikkiaan seit-
semän kertaa. Sururyhmä rakentuu tänä vuonna keskuste-
lun lisäksi toiminnallisesti. Ryhmän kanssa osallistutaan yh-
dessä konserttiin, surua työstetään myös konkreettisesti kät-
ten töillä ja liikutaan myös seurakunnan ulkopuolisissa tilois-
sa. Sururyhmä sopii sekä naisille että miehille.  Sururyhmäs-
tä hyötyy parhaiten, jos menetyksestä on aikaa muutamista 
kuukausista noin vuoteen saakka. Sururyhmää vetävät dia-
koniatyöntekijä Ulla-Maija Ruotsalainen ja pastori Satu Krei-
vi-Palosaari. 
Ilmoittautumiset 25.8. mennessä Ulla-Maija Ruotsalainen, 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 Pyhäinpäivän 
messu Oulujoen kirkko klo 18. 

Kauppiaantie 5

KYLÄKAMARILLA

Punaisen Ristin 
Terveyspointin 
10-vuotistapahtuma
maanantaina 28.8 klo 11–14 
• Kahvitarjoilu
• Vieraana sosiaali -ja 
terveysministeri Pirkko Mattila,
Oulun kaupungin edustaja 
Maarit Niva ja
Punaisen Ristin keskustoimiston 
edustaja Kristiina Myllyrinne.

Diakonian aamun 
emäntäkokous 
ti 5.9. klo 13 Myllyojan srk-
talolla. Tervetuloa uudet ja 
entiset emännät jakamaan 
syksyn keittiövuoroja. 
Tarjolla päiväkahvit. 
Ilmoittautumiset Ullalle 1.9. 
mennessä, p. 040 574 7097

Hae apua! Oulujoen seurakunnan yv-keräyksen tuotos-
ta (1600 €) on haettavissa avustuksia oman seurakunnan alu-
eella asuvien lapsiperheiden liikuntavälineisiin ja -vaatteisiin. 
Liikkuminen voi olla omaehtoista liikuntaa tai ohjattua harras-
tustoimintaa. Hakeminen tapahtuu lomakkeella, jonka saat 
ottamalla yhteyttä diakoniatyöntekijä Anu Fedotof fiin, p. 040 
5747 098. Hakemusten tulee olla perillä 18.9. mennessä.

Kesäillan musiikkia 
to 17.8. klo 20 Ylikiimingin 

srk-talossa. 
Hannu Niskasaari, laulu, 
Minna-Mari Niskasaari, 

piano. 
Vapaa pääsy. 

Lähetysilta ma 28.8. klo 18, Yli-
kiimingin srk-talo. Hannu ja Si-
ru kertovat sanoin ja kuvin tä-
män kesän Tiiksan lastenleiris-
tä Vienan-Karjalassa. Kahvit-
telua ja arpoja keskustelun lo-
massa.

Sunnuntaina 27.8. 

Messu 
klo 10 Oulunsalon kirkossa ja 

kesäisiä lauluja 
klo 11.30 Museolla

Messun toimittaa Petri Satomaa,  
avustaa Jussi Saviharju, 
kanttori Anna-Kaisa Pitkänen, 
kirkkoväärti 
Markku Kärkkäinen.

Messun jälkeen 
museon pihassa
soppatykkilounas ja
kesäisiä lauluja.

Tervetuloa
Perhekerhoon!

Perhekerhot kokoontuvat:
g  Vattukujalla maanantaisin klo 9.30–11.30 
(ma 21.8. alkaen)
g  Repussa (Opintie 2) torstaisin klo 9.30–11.30 
(to 24.8. alkaen)
g  Salonpään kylätalolla (Helasentie 13) perjantaisin 
klo 9.30–11.30 (pe 25.8. alkaen)

Perhekerho on isojen ja pienten yhteinen kohtaamispaikka. 
Kerho koostuu hiljentymisestä, vapaasta leikistä, seuruste-
lusta ja kahvittelusta.
Kerho on ilmainen, eikä sinne tarvitse ilmoittautua.

Parkkikerho (perhepäivähoitajille ja heidän hoitolapsilleen) 
kokoontuu torstaisin Vattukujalla klo 9–10.30 
(to 24.8. alkaen)

Arkisto / Elsi Salovaara
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Tuiran seurakunnan 
vapaaehtoisten leiri Juumassa
pe–su 15.– 17.9. Juuman leirikeskus. 

Tule yhdessä kokemaan syksyinen Juuma! 
Ohjelmassa ulkoilua, lepoa ja virkistystä. 
Anna Sanan ja luonnon puhutella. 
Leirin hinta 64 €. 
Ilmoittautumiset 25.8. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi. 
Lisätietoja: diakonissa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092.

Kirkon kuvapankki

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

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

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

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

TUIRAN 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 20.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Mari Tiekstra, 
avustaa Lauri Kujala, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Messu su 20.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttori Katri Sippo-
la. Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Messu su 20.8. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa Ma-
ri Tiekstra, avustaa Lauri Kujala, 
kanttori Katri Sippola. 
Iltamessu su 20.8. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Riikka Honkavaara, 
kanttori Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 23.8. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Messu su 27.8. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Louhe-
lainen, ehtoollisavustaja Juha 
Tervaskanto, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Messu su 27.8. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa Jaak-
ko Syynimaa, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Messu su 27.8. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Petteri Tuulos, kanttori Anu Ar-
vola. 
Perhemessu su 27.8. klo 12, Pa-
lokan seurakuntakoti. Toimit-
taa Soili Pitkänen, avustaa Mar-
ja Raatikainen, kanttori Katri 
Sippola. Kansanlaulumessu. 
Iltamessu su 27.8. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la, avustaa Mari Tiekstra, kant-
tori Raakel Pöyhtäri. 
Viikkomessu ke 30.8. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Päivi Jussi-
la, kanttori Katri Sippola. 
Hartaus pe 18.8. klo 14, Caritas 
Matriiti, Valtatie 37. Hartauden 
pitää pastori Jukka Kolmonen. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus ma klo 
9–11 p. 044 3161 412. 
Soppatykki Rajakylän toril-
la to 24.8. klo 12–13, Rajakylän 
tori. Keittoa saa omaan astiaan 
klo 12.30 lähtien.

Aikuisille
Ikäihmisten suvantohetki ma 
28.8. klo 14–15, Tuiran kirkko, 
Suvantosali. Tule kohtaamaan 
vanhoja ja uusia tuttuja yhdes-
säolon ja kahvittelun merkeis-
sä Tuiran kirkolle! Mukana dia-
koniatyöntekijä Sirpa Vähäaho-
Kuusisto.
Eläkeläisten kerho ti 29.8. klo 
14–15, Tuiran palvelukeskuksen 
ruokasali, Kangastie 1. Laulam-
me Tuiran seurakunnan vapaa-
ehtoisten ryhmän kanssa, hil-
jennymme hartauteen ja jutte-
lemme. Mukana diakoniatyön-
tekijä Sirpa Vähäaho-Kuusisto. 

Raamattua 
arkiaamuisin 
klo 8 Tuiran kirkossa

pe 18.8. Matt. 9
ma 21.8. Matt. 11
ti 22.8. Matt. 12
ke 23.8. Matt. 14
to 24.8. Matt. 15
pe 25.8. Matt. 16-17
ma 28.8. Matt. 18
ti 29.8. Matt. 19-20
ke 30.8. Matt. 21
to 31.8. Matt. 22

Ilmoittaudu lukijaksi!
www.oulunseurakunnat.
fi/tuiran-seurakunta/raa-
matunlukuhetket tai www.
vapaaehtois-tyo.fi/oulu
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keskiviikkona 23.8. ja 30.8. klo 17.30–18 Tuiran kirkossa. 

Hiljaisuuden harjoittamisen tueksi Tuiran kirkolla 
alkaa joka keskiviikko yhteinen 

hiljainen rukous klo 17.30.
 

Hetki koostuu raamatunluvusta, hiljaisuudesta 
ja loppurukouksesta. 

Hiljainen rukous on asettumista paikoilleen 
katsellakseen maisemaa, jossa tällä hetkellä on. 
Se ei vaadi muuta kuin halun pysähtyä hetkeksi. 

Sen tarkoituksena ei ole tehdä ihmisestä paremmin 
öljyttyä ratasta yhteiskunnan koneistossa tai hoitaa 

kerralla kuntoon kaikkia ongelmia. 
Hiljaisuus on tie, jolle kuka tahansa voi astua. 

Ilmoittautua ei tarvitse. Paikalle voi tulla jokainen, jonka 
kalenteriin ja elämään sopii juuri silloin viivähtää pieni tovi 

katsellen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa.

Hiljainen   		 		rukous	osaksi			 		arkea

Soppatykki 
Rajakylän ostoskeskuksessa 

torstaina 24.8. klo 12–13
 

Keittoa saa omaan astiaan mukaansa klo 12.30 lähtien.
 

Keittoateria on maksuton.

Sekakuoro Tuike
torstaina 7.9. klo 18–20 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Sekakuoro Tuikeen syyskauden ensimmäiset harjoitukset.

Sekakuoro Tuikeeseen otetaan uusia laulujia!  
Ota yhteyttä kanttori Raakel Pöyhtäriin, p. 040 5747 086 

ja tule rohkeasti koelauluun!

Krito vertaistukiryhmä
keskiviikkona 6.9. klo 18–20 Koskelan seurakuntakodissa.

Uusi Krito-vertaistukiryhmä alkaa Tuiran seurakunnassa 6.9. 
Ryhmä kokoontuu joka keskiviikko klo 18–20 Koskelan 
seurakuntakodilla (Koskelantie 86). 

Ryhmässä käsitellään vaikeita tunteita, ihmissuhteita ja 
jumala-suhdetta kirjallisuuden ja kirjallisien kotitehtävien 
kautta. Syksyn 2017 ryhmässä käytetään seuraavia kirjoja 
(osallistuja valitsee mieleisensä): 
Toiveena sisäinen paraneminen: 
Mirja Sinkkonen ja Paula Tähtinen 
tai 
Erosta eteenpäin: 
Salme Karvinen, Ulla Halttunen ja Aila Keskinen. 

Ryhmään voi ilmoittautua ryhmän ohjaajille 17.8 alkaen: 
Heleena Hietala, p. 050 5644 152 tai 
Piia Jokelainen, p. 044 0554 710 (klo 16 jälkeen).

Varhaiskasvatuksen syksyn 
toimintakausi on alkanut. 
Lisätietoja:  www.oulunseurakunnat.fi ja Facebook:  

"Tuiran seurakunnan  varhaiskasvatus - 2017 alkaen".

Pixabay

Tuu tsekkaan 
-tapahtuma 
perjantaina 18.8. klo 18–20 Tuiran kirkossa.

Tuiran seurakunnan nuorisotyön väki esittäytyy ja 
kertoo syksyn toiminnasta. Saat tietoa nuorten toi-
minnasta ja voit ilmoittautuavaikkapa isoseksi, ker-
honohjaajaksi ja palveluryhmäläiseksi! Kerromme 
myös avareiden ja yökahviloiden toiminnasta. 
Jatkamme tapahtumaa siirtymällä yhteisbussikulje-
tuksella Tuiran kirkolta klo 20 alkavaan SAVE-bändin 
konserttiin Keskustan seurakuntatalolle, osoite Iso-
katu 17. Konsertti kestää noin tunnin. Kuljetus takai-
sin Tuiran kirkolle.

Freeim
ages / M

argaret Ralev
Arkisto

Pixabay
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MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 17.–31.8.2017

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

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. 
Kehitysvammaisten syysleiri pe–su 1.–3.9., Juuman leirikeskus. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Suomalainen messu su 27.8. klo 15 tuomiokirkossa. Kolmikielinen 
messu: viittomakielinen, tekstitulkattu ja suomenkielinen. 
Toimittaa kuurojenpappi Päivi Liiti, saarna Leila Ikonen.
Mehu- ja munkkitarjoilu kirkon pihamaalla messun päätteeksi.

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.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien läheisille to 17.8. ja 31.8. 
klo 17–19, Keskustan srk-talo. Vertaistukiryhmä. Kokoonnumme 
joka toinen torstai Keskustan seurakuntatalon Kivijalassa, 
Asemakatu 6, sisäpiha. 
Tavoiteryhmä ma 28.8. klo 10–12 Keskustan srk-talo, monitoimitila. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja naisille.
Naistenryhmä pe 1.9. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.

Kuvaa kirkko!
Osallistu Oulujoen kirkon 

valokuvauskilpailuun
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.
Raadin valitsemat kolme parasta valokuvaa palkitaan 200 
euron, 150 euron ja 100 euron lahjakorteilla oululaiseen Di-
gitarvikkeeseen. 
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvan sähköpostilla 
osoitteeseen oulujoki.diakonia@evl.fi 31.8.2017 mennessä. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi.

IN ENGLISH – KANSAINVÄLISYYS

Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 20.8. klo 
16, Communion Service in English (sermon also in Finnish) on 
Sunday 20th Augusta at 4 pm.
Englanninkielinen hartaus su 27.8. klo 16, Worship Service in 
English on Sunday 27th August at 4 pm.
Tuttu messu kansainvälisellä mausteella englanniksi. Weekly 
gathering for international people. Kaksikielinen pyhäkoulu 
lapsille messun aikana. Sunday school for children. Kirkkokahvit, 
cof fee fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.
 

Pyhäkouluohjaajien starttipäivä 
lauantaina 26.8. klo 10 Kastellin kirkossa. 

Haluatko tulla seurakuntaasi vetämään mukavaa ja tärkeää 
toimintaa lapsille ja perheille? Toimintaa on monipuolista ja 
mukana menossa toiset pyhäkouluohjaajat sekä seurakun-
nan työntekijät. Työhön saat koulutuksen ja pidämme muun 
muassa kokouksia teemoineen sekä yhteisiä retkiä ja juhlia 
säännöllisesti pyhäkouluohjaajaporukalla. Kutsumme mu-
kaan myös kokeneet pyhäkouluohjaajat. Saat vinkkejä tule-
vaan ja valmistelemme tulevaa kautta. 
Ota yhteyttä rohkeasti seurakuntasi pyhäkouluvastaavaan: 
Tuiran seurakunta 
lastenohjaaja Anu Hannula, p. 044 3161 718, 
Tuomiokirkkoseurakunta 
lastenohjaaja Outi Metsikkö, p. 050 5213 380, 
Karjasillan seurakunta 
lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109. 
Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@evl.fi.

KESÄMUSIIKKIA KIRKOISSA 2017

ELOKUU
Kesäillan musiikkia
ke 16.8. klo 19–20, Yli-Iin seurakuntatalo.
Jouni Kokkoniemi, laulu ja kitara. Yli-Iin kirkkokuoro, 
johtaa Anja Hyyryläinen. Toivo Hyyryläisen kirjan julkistaminen.
Kesäillan sävelhartaus
to 17.8. klo 20–21, Haukiputaan kirkko.
Ilkka Virta kitara. Iltahartaus Jaakko Tuisku. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
Kesäillan musiikkia
to 17.8. klo 20–21, Ylikiimingin seurakuntatalo.
Hannu Niskasaari, laulu , Minna-Mari Niskasaari, piano.
Laulu- ja pianomusiikkia. Vapaa pääsy.
Taiteiden yön konsertti
to 17.8. klo 20–21.30, Oulun tuomiokirkko.
Laulumusiikkia taiteiden yön iltaan. Henna-Mari Sivula (sopraa-
no), Lauri-Kalle Kallunki (baritoni), Vesa Kajava (urut), Miikka Leh-
toaho (piano). Illan ohjelmassa on kesäisiä Suomalaisia yksinlaulu-
ja piano- ja urkusäestyksellä, sekä mm. Sibeliuksen Finlandia uruil-
la soitettuna. Vapaa pääsy, kolehti tuomiokirkkoseurakunnan mu-
siikkityölle. 
Kotona 
la 19.8. klo 19–20, Kiimingin seurakuntakeskus.
Virpi Räisänen, laulu ja Alankomaiden kamariorkesterin yhtye kon-
sertoivat. Oulunsalo soi tapahtumaan liittyvä konsertti, pääsyliput.
Kesäillan sävelhartaus 
to 24.8. klo 20–21, Haukiputaan seurakuntakeskus.
Cappella pro Vocale -lauluyhtye.
Iltahartaus Saila Karppinen. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Käsitöitä, puutöitä, kirjoja, 
lehtiä ja kortteja sekä kahvila 

Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.
Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 

p. 044 3161 720. 

Avoinna ma 21.8. lähtien: 
ma–ti klo 10–14, 

to klo 14–18 neulekahvila ja 
pe klo 10–14.

www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

WE WANT 
YOU!

Hei sinä rippikoulun käynyt nuori! 
Tervetuloa mukaan 

Rokuan telttaleirille 1.–3.9.
Leirillä ohjelmassa mm. 

paint ballia, retkeilemistä, melomista, yhdessäoloa… 
ja paljon muuta mukavaa! 

 
Ilmoittaudu nyt:

http://www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat/
2017-09-01/nuorten-telttaleiri-rokualla  

Ilmoittautuminen päättyy 20.8.

Mukana Kiiminki, Karjasilta, Oulujoki, 
Tuomiokirkko, Haukipudas, Oulunsalo, Tuira ja Ii

Uudenveroisten 
laadukkaiden 
vaatteiden ja 

sisustustuotteiden 
putiikki

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

(vintti, käynti 
sisäpihalta)

044 7881 392 • 
facebook.com/

domsecondhand

Pikkukirkko pystyyn talkoilla!
Tervetuloa talkoilemaan ja kokoamaan Oulun tuomiokirkon 
kirkkotarhaan hirsirakenteista pikkukirkkoa!
Kirkon on suunnitellut arkkitehti Weikko Kotila arkkitehtitoimis-
to Laatiosta. Pikkukirkko on minireplika Oulun ensimmäisestä 
tuomiokirkosta. Kirkon rungon on toimittanut Kontiotuote Oy.
Kokoaminen tapahtuu johdetusti Intiössä, viikolla 35. Talkoo-
laiset on vakuutettu seurakunnan toimesta. Talkoolaisiksi 
ilmoittautumiset pastori Salla Autereelle osoitteeseen 
salla.autere@evl.fi tai p. 044 316 1742.
Lisätietoja: seurakuntapastori Salla Autere, p. 044 3161 742, 
kirkkoherra Satu Saarinen, p. 040 5567 840 ja 
rakennuttajainsinööri Matti Suutari, p. 040 5616 236.
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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.

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!

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 muis-
tomerkillä ja pieni hautaus
maakierros, Jouni Heikkinen.
Maunonpäiväseurat su 20.8. 
klo 19 srktalossa, puhujina Lei-
la Ikonen, MarjaKaisa ja Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ke 23.8. klo 15 Rantako-
dissa, Tarja Pyy.
Rukouspiiri keskiviikkoisin 
23.8. alkaen klo 17.45 srktalon 
kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
Hartaus to 24.8. klo 13 Päiväkes-
kuksessa, Tarja Pyy.
Iltapäivän musiikkihetki su 
27.8. klo 13 Sylvi Sarian kesämö-
killä, Valkolantie 5, Ossi Kajava, 

Jouni Heikkinen. Virsikirjat mu-
kaan!
Hartaus ja ehtoollinen ti 29.8. 
klo 14 tksairaalan bosastolla, 
Jouni Heikkinen. 
Hartaus ti 29.8. klo 14.30 ryh-
mäkodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 30.8. klo 14 Koivu ja 
Tähtikodeissa, Tarja Pyy.
Hartaus to 31.8. klo 13 Onnen-
rinteellä, Tarja Pyy.
Ruokakassien jakelu vähäva-
raisille maanantaisin klo 9.30–
10.30 (tai niin kauan kuin kas-
seja riittää) srktalon alakerras-
sa. Otathan mukaasi varakas-
sin, joka on tarpeen, jos olem-
me saaneet reilusti jaettavaa!
Lapset / perheet: Perhekerhot 
tiistaisin klo 9.30–11.30 srkta-
lossa ja Laitasaaren ry:n tilois-
sa Päivärinteellä sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. Päiväkerhot ja Stop-
pi aloitetaan viikolla 34. Stopis-
sa on ohjattua toimintaa 3–5v. 
lapsille perjantaisin klo 9–11.30 
srktalossa. Stoppiin ilmoittau-
dutaan saman viikon keskiviik-
koon klo 12 mennessä teksti-
viestillä, p. 040 5795 799 / Soi-
le tai 040 5799 263 / Anne. Las-
ten ja isovanhempien iltakam-
mari maanantaisin klo 18–19.30 
vuoroviikoin Päivärinteen seu-
rakuntasalissa (28.8. alkaen) ja 
srktalon alakerrassa (4.9. alka-
en). Iltakammari on yhteistä ai-
kaa ja tekemistä sekä yhdessä-
olosta nauttimista. 
Nuoret / rippikoulut: Rippikou-
luinfo tulossa viikolla 36. Isos-
koulutukseen ehtii ilmoittau-

Sanajumalanpalvelus su 
20.8. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski.

Messu su 20.8. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa  Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski.

Herättäjäyhdistyksen 
kirkkopyhä su 27.8 klo 10 
Tyrnävän kirkossa. 
Liturgi Teemu Isokääntä, 
saarna Matti Nuorala, 
kanttori Pentti Korkiakoski.

Elintarvikkeiden jako vähäva-
raisille tyrnäväläisille maanan-
taisin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun tavaraa riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys:  Seu-
rat ry:llä su 20.8 klo 16. Elomyy-
jäiset ry:llä la 26.8 klo 16 aloi-
tamme ruokailulla ja myynti-
pöydät avataan 16:30. Seurat 
su 27.8 klo 14 Lepolassa ja klo 
16 ry:llä.

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 17.–31.8.2017

TYRNÄVÄ |  www.tyrnavanseurakunta.fi

Kastettu: 
Rafael Ukko Tapani Bildo 

Kirkon kuvapankki / H
enna Aaltonen

Kastettu: 
Siiri Tuuli Eveliina Kärsämä, 
Akseli Lauri Matias 
Uusimäki, 
Amanda Lilja Asikainen, 
Nelma AinoMariia Jokela, 
Leonel Elian Lehtola, 
Eliel Aleksis Ylikulju,
Lilja Salome Väänänen

Vihitty: 
Antti Olavi Hirvonen ja Kati 
Miia Maria Uusikartano

Kuollut: 
Niilo Antero Jaara 82, 
Martti Eemeli Lustig 85, 
Erkki Armas Ronkainen 89

Sanna Krook

Messu su 20.8. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Eero Nuolioja, 
kanttorina Ossi Kajava.
Muhoksen rauhanyhdistyksen 
kesäseurojen messu.

Kansanlaulukirkko 
su 27.8. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, 
soitinryhmä. Mobilistien, 
motoristien ja mopedistien 
kirkkopyhä, kirkkokahvit 
seurakuntatalossa. 

Tyrnävän seurakunnan ja kunnan järjestämä

Perinteinen  
perhevaellus  Rokualla 

lauantaina 9.9.
 

Vaellamme Rokuan maastossa n. 10 – 12 km, jonka 
jälkeen on mahdollisuus käydä kylpylässä ja syömässä 
omin kustannuksin. Matkat osallistujille ovat ilmaiset. 

Mukaan tarvitset omat eväät vaellukselle ja
ILOISTA SEIKKAILUMIELTÄ.

Ilmoittautumiset Salmelle, p. 044 7372 631. 
Lisätietoja matkasta saa myös Vellulta, p. 050 3430 303.

Naisten vaellusretki 
Syötteellä 

16.–17.9. 

Kahdeksan innokkainta tallustelijaa mahtuu mukaan 
syysretkellemme. Yövymme varaustuvassa ja patikoim-
me molempina päivinä useampia kilometrejä. 
Teemme retken omakustannushin-
taan eli kunkin maksettavak-
si tulisi vähän polttoaine 
ja elintarvikekuluja. 
Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset 1.9. mennessä 
Salmelle, 
p. 044 7372 631 tai Rii-
talle, p. 044 7372 630.

Mielenterveys- ja  päihde-
kuntoutujien retki Ranualle 
tiistaina 12.9. 
Lähtö klo 8.30 Tyrnävän Seurakuntatalolta, 
paluu klo 18.30–19 Tyrnävälle.
Ohjelmassa mm tutustuminen Pudasjärven kirkkoon ja 
Ranuan eläinpuistoon. Takaisin ajetaan Simon kautta.
Retkipäivän hinta 10 € /hlö, sisältää matkat, kahvit 
Pudasjärvellä, ruokailun ja sisäänpääsymaksun Ranualla. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Salme Kinnunen, 
p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi 25.8. mennessä. 
Retken järjestää Limingan rovastikunnan diakoniatyö. 

me molempina päivinä useampia kilometrejä. 
Teemme retken omakustannushin-
taan eli kunkin maksettavak-

www.ranuazoo.com

Maunonpäivä-
seurat 

sunnuntaina 20.8. klo 19 
seurakuntatalossa.

Puhujina Leila Ikonen, 
MarjaKaisa ja Jouni 

Heikkinen.

Mobilistien, motoristien 
ja mopedistien kirkkopyhä 

sunnuntaina 27.8. 
Kansanlaulukirkko klo 18 kirkossa. 

Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, soitinryhmä. 

Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntatalossa.

Arkisto / Minna Kolistaja

tua vielä elokuun aikana Raine-
rille, p. 040 5851 057 tai rainer.
vaananen@evl.fi.
Laitasaaren rukoushuone: Aa-
murukous maanantaisin klo 
6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: Ke-
säseurat 19.–20.8.: La 19.8. klo 17 
alustus ry:llä. Su 20.8. klo 12 ruo-
kailu ja klo 13 seurat ry:llä, klo 
18 messu Muhoksen kirkossa. Ti 
22.8. klo 13 varttuneiden kerho 
Sisko ja Aarre Pitkäsellä. Pe 25.8. 
klo 19 nuorten perjantai ry:llä. 

Su 27.8. klo 12 yhteinen pyhä-
koulu ry:llä. Klo 14 seurat ter-
veyskeskuksessa ja klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 28.8. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Su 20.8. klo 18 iltakirkko Mu-
hoksen kesäseurojen yhteydes-
sä. Ti 22.8. klo 13 varttuneiden 
kerho Sisko ja Aarre Pitkäsellä. 
Pe 25.8. klo 19 nuorten perjan-
tai Muhoksen ry:llä. Su 27.8. klo 
17 seurat ja laulutuokio ry:llä. 
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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 

Ehtoollishartaudet: to 17.8. klo 
13 Pohjantähdessä sekä su 27.8. 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 14 
Siikalatvan vuodeosastolla.
Lauluilta to 17.8. ja to 24.8. klo 
18 Selkälässä. Illassa luvassa 
makkaranpaistoa ja toivevirsiä.
Kirpputori avoinna 23.–25.8. klo 
12–17 Pyhännän seurakuntata-
lon alakerrassa.
Kauneimmat virret -tilaisuus 
ke 23.8. klo 19 Pyhännän kir-
kossa. Tilaisuudessa lauletaan 
”suosituimmat virret” -äänes-
tyksen virsiä.
Isoskoulutus startti pe 1.–3.9. 

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

Messu su 20.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Olli 
Seikkula, avustaa Marja-Liisa 
Hautamäki, kanttorina Hanna 
Korri, jumalanpalvelusryhmä 
Tupos.
Messu su 27.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa ja 
saarnaa Aino Pieskä, avustaa 
Marja-Liisa Hautamäki, 
kanttorina Mika Kotkaranta, 
jumalanpalvelusryhmä 
Diakonia.

Messu su 20.8 klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttori Timo Ustjugov. 
Kirkkokahvit.

Sanajumalanpalvelus 
su 27.8 klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen.
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Alttarikukkia 
saa mieluusti tuoda 

omilta pihoilta 
kesäajan 

jumalan-palveluksiin. 
Vuoron varaus 

suntiolta.

Pixabay

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Kastettu: 
Enna Alina Haapalainen, 
Mikko Eliel Hiltunen, 
Paulus Oskar Hintsala, 
Eeli Siilas Samuel Pekkanen, 
Alvar Emilio Tahkola, 
Isla Martta Ellida Väisänen,
Saaga Viola Väyrynen
Avioliittoon vihitty: 
Heikkinen Pasi Antero ja 
Rahikkala Anitta Hannele, 
Karhunen Ismo Tapani ja 
Pöllänen Heli Marjukka, 
Leinonen Joni Julius ja 
Kiipeli Tinja Iina Pauliina
Kuollut:
 Eila Inkeroinen 92, 
Airi Helena Kuokkanen 86
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Kastettu: 
Varpu Helmiina Hintsala 
(Pyhäntä)
Aaron Rafael Tuomela 
(Pulkkila)

Vihitty: 
Ismo Heikki Samuel Fält ja 
Eini Marjatta Hautaniemi 
(Pyhäntä)

Kuollut: 
Vieno Marjatta Suni e. 
Kyrölä 88 (Rantsila),
Onni Aukusti Koivuhuhta 73 
(Pyhäntä)

Nuorisotyön syyskauden ava-
jaiset ke 23.8. klo 18. Täällä voit 
tavata tuttuja, saada lisätietoa 
toiminnastamme sekä ilmoit-
tautua isoseksi ja / tai kerhon-
ohjaajaksi. Tervetuloa! 
Siioninvirsiseurat to 24.8 klo 
18.30 Luontokeskuksessa
Aamupuuro pe 25.8 klo 9–10.30 
ja ruokajakelu 10–10.30 seura-
kuntatalolla.
Kirkkoseurat su 27.8. klo 14.
Omaishoitajien vertaisryhmä 
ja toiminnallinen ryhmä ma 
28.8. klo 13.30, ohjaajina dia-
konissa Antti Härkönen ja sh 
Liisa Mettovaara, sekä toimin-
nallinen ryhmä muistisairail-
le, ohjaajina muistiluotsiohjaa-
ja Juulia Mourujärvi ja Annikki 
Salmela.
Lukupiiri ti 29.8. klo 14 pappi-
lan salissa. Keskustellaan Jenni 
Haukion toimittamasta kirjasta 
Katso pohjoista taivasta. 
Ystävänpalvelun tukihenki-
löilta ti 29.8. klo 18 kirkonkylän 
diakoniatoimistolla. Työnohja-
uksellinen vertaisryhmä ystä-
väpalvelussa toimiville vapaa-
ehtoisille. Jutellaan toiminnas-
ta, kahvitellaan ja jaetaan koke-
muksia. Mukana diakonissa Ma-
rika Kamps, p. 044 7521 243.

Kehitysvammaisten 
retki Hailuotoon 
maanantaina 28.8. 

Lähtö Tyrnävän 
seurakuntatalolta 
klo 8.30 ja Limingan 
toimintakeskuksesta 
klo 8.50.
Ohjelma: Matkustamme 
klo 10 lautalla Hailuotoon. Tutustumme mm. kirkkoon ja 
seurakuntataloon, jossa ruokailemme. Sen jälkeen käym-
me Marjaniemessä Luontokeskuksessa, jossa opas kertoo 
alueesta ja sen historiasta. Kahvit juodaan näköalaravinto-
la Aavassa ja päivän päätteeksi tutustumme vielä emujen 
elämään. Olemme takaisin n. klo 18.30 Limingassa ja klo 
19 Tyrnävällä. Matkassa mukana myös kehitysvammatyön 
pastori Risto Tabell.
Hinta: 20 € / osallistuja  (avustajat ilmaiseksi). Hintaan 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

Raamattu- ja rukousilta  ti 
22.8 klo 18  Viitaluomalla, Län-
sivainiontie 25.
Oulunsalo soi -konsertti la 
26.8. klo 16 kirkossa. Ismo Es-
kelinen, kitara, Janne Rättyä, 
harmonikka ja Virpi Räisänen, 
mezzosopraano.
Euron aamiainen pe 1.9 klo 
7.30–9.15. 
Uusi kanttori Mari Liukkonen 
aloittaa työnsä 1.9. Lue lisää 
Marjasta sivulta 4.

Päiväkerhot alkavat viikolla 35 
(28.8. alkaen). Kaikille ilmoit-
tautuneille on lähetetty kerho-
kirje kotiin. Jos olette ilmoitta-
neet lapsenne kerhoon, eikä kir-
jettä kuulu, niin olethan yhtey-
dessä Tuijaan, p. 044 7521 230. 
Muutamia vapaita kerhopaik-
koja on vielä jäljellä. Niistäkin 
voit kysellä Tuijalta. 
Perhekerhot starttaavat viikol-
la 36, katso ajat ja paikat www.
liminganseurakunta.fi.

Kirkkolaulajat ke 6.9. klo 18.30 
srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Pe 18.8. klo 
19 pitsailta ry:llä. Su 20.8. klo 
14 seurat Niittypirtin palvelu-
talolla sekä klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä. Pe 25.8. klo 18 nuoti-
oilta Maikki ja Markku Holmal-
la. Su 27.8. klo 14 seurat Limin-
gan kirkossa sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä.

Rovastikunnallinen mie-
lenterveys- ja päihdekun-
toutujien retki Ranuan 
eläinpuistoon ti 12.9. klo 
8.30–19. Matkan hinta 10 
€ / henkilö. Ilmoittautumi-
nen 21.8. mennessä Marika 
Kampsille, p. 044 7521 243 
tai marika.kamps@evl.fi

Tähdet-kuoro 
(1.-6.lk) alkaa 6.9. klo 17 srk-talolla. 
Ilmoittautuminen seurakunnan kotisivujen kautta 17.8. alkaen. 
Tervetuloa mukaan sekä vanhat että uudet laulajat!

Limingan ja Lumijoen seurakuntien 

Miestenretki 
Hossan uuteen kansallispuistoon 

lauantaina 9.9. Retken teemana Suomi 100 v. 
Lähtö Lumijoen srk-talon pihalta klo 6.45 ja Limingan 
srk-talon pihalta klo 7. Retken hinta 25 €, kerätään 
linja-autossa (mielellään tasaraha).
Ilmoittautuminen viimeistään to 31.8. mennessä 
Limingan kirkkoherranvirastoon, p. 044 7521 220.
Varustus: Lämmin säähän sopiva ulkoiluasu, maastokengät 
tai lenkkarit, päähine ja käsineet. Repussa vesipullo, sadeasu, 
oma muki, puukko ja istuinalusta. 
Hinta sisältää aamukahvin ja sämpylän, lounaan, makkarat ja 
nokipannukahvit, sekä iltapäiväkahvin opastuskeskuksessa. 
Paluumatkan kahvi ei sisälly hintaan. Paluu Liminkaan klo 20.

Tiedustelut 20.8. jälkeen: Markku Korhonen, p. 044 7521 223, 
Mika Kotkaranta, p. 044 7521 234, Markku Tölli, p. 044 7750 602

Miestenretki 
Hossan uuteen kansallispuistoon 
Miestenretki 
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Lasten kerhot alkavat viikolla 
35. Kerhoajat ilmoitetaan jokai-
selle henkilökohtaisesti. Lisätie-
toa kerhoista ja vapaista kerho-
paikoista voi tiedustella Siljalta, 
p. 044 7750 601.
Perhekerhon aloituksesta il-
moitetaan myöhemmin.
Hartaushetki Lumilyhdyssä ke 
23.8. klo14.
Rauhanyhdistys: Pe 18.8. klo 
19 nuotioiltaseurat kodalla. Su 
20.8. klo 15.30 seurat Lumilyh-
dyssä. Ma 21.8. klo 19 miesten

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 
20.8 klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Maili 
MuuttolaJunkkonen. 

Iltamessu su 27.8. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, saarnaa Erkki Piri, 
kanttorina Maili Muuttola
Junkkonen. 
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Viikkomessu la 19.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa. Liturgi Merja 
Jyrkkä, saarnaa Perttu Kyllönen, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 20.8. klo 10 Pyhännän kirkossa. Liturgi Merja Jyrkkä, 
saarnaa Ulla Säilä, kanttorina Unto Määttä. Herättäjän päivä. 
Kahvit ja seurat srktalossa.
         Messu su 20.8. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Jonne 
Pirkola, kanttorina Arja Leinonen. Lähetyksen tapulikahvit.
Messu su 20.8. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Jonne 
Pirkola, kanttorina Arja Leinonen.
Viikkomessu la 26.8. klo 19 Rantsilan kirkossa. Liturgi Jonne 
Pirkola, saarnaa Aukusti Nevala, kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 27.8. klo 10 Pyhännän 
seurakuntatalon rannassa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Veijo Kinnunen. Kyläpäivät. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 27.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 27.8. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa Martti 
Arkkila, kanttorina Arja Leinonen. Lähetyskahvit ja 
lähetyskentän kuulumiset srktalossa.

Jumalanpalvelukset

Kastettu: 
Joel Elmeri Mäkitalo

Kuollut: 
Aino Maria Marttila 92

Kirkon tiedotuskeskus / Henna Aaltonen

alkaen pe klo 16.30 Selkälässä. 
Vielä ehdit ilmoittautua mu-
kaan, mikäli olet rippikoulun 
käynyt ja sinut on konfirmoitu! 
Ilmoittautumiset viimeistään 
28.8. Sirkulle, p. 040 7427 669.
Kuorot: Pyhäntä: Lapsikuoro 
torstaisin klo 17.30 srktalossa.

16 ry:llä. Seurat su 27.8. klo 16 
ry:llä. Rantsila: Ompeluseurat 
pe 18.8. klo 19 ry:llä. Viikkomes-

ilta. La 26.8. klo 18 kesäseurat 
ry:llä. Su 27.8. klo 13 kesäseu-
rat jatkuu ry:llä, klo 18 messu 
kirkossa, klo 19.30 iltahartaus 
ry:llä. Ke 30.8. klo 10 puuroker-

ho I & R Laurilalla. Päiväkerhot 
aloittavat toiminnan viikolla 35 
(ti 29.8.) kokoontuen tiistaina, 
keskiviikkona ja torstaina klo 
17 alkaen ry:llä.

Miesten retki 
Limingan ja Lumijoen seurakun-
tien miestenretki la 9.9. Hossan 
uuteen kansallispuistoon, tee-
malla: Suomi 100 v. Lähtö Lumi-
joen srktalolta klo 6.45 ja paluu 
Lumijoelle n. 20.15. Retken hinta 
25 € ja se sisältää aamukahvin ja 
sämpylän, lounaan, makkarat ja 
nokipannukahvit sekä iltapäivä-
kahvin opastuskeskuksessa. Paluumatkan kahvi ei sisälly 
hintaan.
Ilmoittautumiset virastoon, p. 044 7750 600 to 31.8. men-
nessä. Lisätietoa voi kysyä Markulta, p. 044 7750 602. Retken 
varustus: lämmin säähän sopiva ulkoiluasu, maastokengät 
tai lenkkarit, päähine ja käsineet. Repussa vesipullo, sade-
asu, oma muki, puukko ja istuinalusta.

Naisten retki
lauantaina 16.9. Tornioon ja Ke-
miin. Tutustumme Tornion kirk-
koon, syömme ja sen jälkeen va-
paata kaupungilla oloa parin tun-
nin ajan. Päivällä ajamme Kemiin 
ja pääsemme tutustumaan op-
paan johdolla jalokivigalleriaan ja 
lumilinnanäyttelyyn. Luvassa mm. 
100v Suomen kuninkaan kruunu! Kotimatkalle lähdemme 
Kemistä n. 16.45. Retken hinta lumijokisilta 25 €, sisältäen 
matkat, ruuan sekä pääsymaksut näyttelyihin. Ilmoittau-
tumiset virastoon viimeistään pe 8.9. p. 044 7750 600. Lisä-
tietoa Marjolta, p. 045 6381 973.

Lapsikuoro Stellat
ensimmäinen kerta to 31.8. klo 15 Pulkkilan srktalossa

Lapsikuoro Stellat
ensimmäinen kerta ke 30.8. klo 15 Rantsilan srktalossa

Lapsikuoroihin ovat tervetulleita uudet sekä 
aiemmin kuorossa olleet laulajat.

Kappelikuoro
ensimmäinen kerta ke 6.9. klo 18.30 Rantsilan srktalossa

Kuoroon ovat tervetulleita kaikki naiset ja miehet
seurakunnan alueelta. Lastenhoitoa pyrimme järjestämään 

tarvittaessa, kysy lisää Arjalta!

Kirkon kuvapankki /  M
arkku Pihlaja

Rauhanyhdistys: Pulkkila: 
Viikkomessu la 19.8. klo 19 kir-
kossa, kirkkokahvit ja iltakylä 
ry:llä. Kesäseurat su 20.8. klo 13 
ja klo 18.30 ry:llä. Kyösti Karppi-
nen ja Jorma Sonninen. Pyhän-
tä: Hartaus su 20.8. klo 12.30 
Nestorissa. Seurat su 20.8. klo 

su la 26.8. klo 19 kirkossa. Syys-
seurat su 27.8. klo 12.30 ja klo 
18.30 srktalossa.

Siikalatvan Omaishoitajien retki 
Kuopioon 29.8.  
Tule sinäkin mukaan!  

Vierailemme mm. Matkuksen 
kauppakeskuksessa ja Kuopion 
Tuomiokirkossa. 
Omavastuu 20 €, johon kuuluu 
linjaauto kyyti ja lounas. 
Ilmoittautumiset 22.8 mennessä, 
p. 044 2991 385. 
Pulkkila klo 8.30 – Piippola klo 8.40 – 
Pyhäntä klo 9.00 – Kuopiossa n. 11.00.

Yhteistyössä: 
Haapaveden–Siikalatvan 
omaishoitajat ja läheiset ry / Linkkiprojekti 
ja Siikalatvan seurakunta.

Kestilän ja Rantsilan 
seurakuntakerholaisten retki
Liminkaan perjantaina 25.8.

Lähtö Kestilästä klo 9, Rantsilasta klo 9.40.
Kohteina: Limingan kirkko, laulaja Abraham Ojanperän 
muistokoti, ja Lampimuseo.
Ilmoittautumiset viim. ke 23.8. kirkkoherranvirastoon 
p. 040 5528 989. Hinta 10 € / hlö, 
mikäli paikkoja jää, muut kuin kerholaiset 20 € / hlö.

Tule Arja-kanttorin 

kuoroon!

Päiväkerho 
3–5-vuotiaille 
käynnistyy 
viikolla 36.
Ilmoittautumiset 
diakonissaMarjalle,
p. 040 7430 382.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Euron aamiainen  
perjantaina 1.9 klo 7.30–9.15 seurakuntasalissa.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Omenapuujuhla 
perjantaina 25.8. klo 18 Pyhännän 
seurakuntatalon rannassa.

Hartaus ja 
omenapuiden 
istutus.
Lätynpaistoa, pelejä 
ja leikkimielisiä kilpailuja.
Tervetuloa koko 
perheen iltamaan!

Järj. Pyhännän 
kappelineuvosto
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Lasten kerhot alkavat viikolla 
35. Kerhoajat ilmoitetaan jokai-
selle henkilökohtaisesti. Lisätie-
toa kerhoista ja vapaista kerho-
paikoista voi tiedustella Siljalta, 
p. 044 7750 601.
Perhekerhon aloituksesta il-
moitetaan myöhemmin.
Hartaushetki Lumilyhdyssä ke 
23.8. klo14.
Rauhanyhdistys: Pe 18.8. klo 
19 nuotioiltaseurat kodalla. Su 
20.8. klo 15.30 seurat Lumilyh-
dyssä. Ma 21.8. klo 19 miesten

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 
20.8 klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Maili 
MuuttolaJunkkonen. 

Iltamessu su 27.8. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, saarnaa Erkki Piri, 
kanttorina Maili Muuttola
Junkkonen. 
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Viikkomessu la 19.8. klo 19 Pulkkilan kirkossa. Liturgi Merja 
Jyrkkä, saarnaa Perttu Kyllönen, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 20.8. klo 10 Pyhännän kirkossa. Liturgi Merja Jyrkkä, 
saarnaa Ulla Säilä, kanttorina Unto Määttä. Herättäjän päivä. 
Kahvit ja seurat srktalossa.
         Messu su 20.8. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Jonne 
Pirkola, kanttorina Arja Leinonen. Lähetyksen tapulikahvit.
Messu su 20.8. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Jonne 
Pirkola, kanttorina Arja Leinonen.
Viikkomessu la 26.8. klo 19 Rantsilan kirkossa. Liturgi Jonne 
Pirkola, saarnaa Aukusti Nevala, kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 27.8. klo 10 Pyhännän 
seurakuntatalon rannassa. Toimittaa Martti Arkkila, 
kanttorina Veijo Kinnunen. Kyläpäivät. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 27.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 27.8. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa Martti 
Arkkila, kanttorina Arja Leinonen. Lähetyskahvit ja 
lähetyskentän kuulumiset srktalossa.

Jumalanpalvelukset

Kastettu: 
Joel Elmeri Mäkitalo

Kuollut: 
Aino Maria Marttila 92

Kirkon tiedotuskeskus / Henna Aaltonen

alkaen pe klo 16.30 Selkälässä. 
Vielä ehdit ilmoittautua mu-
kaan, mikäli olet rippikoulun 
käynyt ja sinut on konfirmoitu! 
Ilmoittautumiset viimeistään 
28.8. Sirkulle, p. 040 7427 669.
Kuorot: Pyhäntä: Lapsikuoro 
torstaisin klo 17.30 srktalossa.

16 ry:llä. Seurat su 27.8. klo 16 
ry:llä. Rantsila: Ompeluseurat 
pe 18.8. klo 19 ry:llä. Viikkomes-

ilta. La 26.8. klo 18 kesäseurat 
ry:llä. Su 27.8. klo 13 kesäseu-
rat jatkuu ry:llä, klo 18 messu 
kirkossa, klo 19.30 iltahartaus 
ry:llä. Ke 30.8. klo 10 puuroker-

ho I & R Laurilalla. Päiväkerhot 
aloittavat toiminnan viikolla 35 
(ti 29.8.) kokoontuen tiistaina, 
keskiviikkona ja torstaina klo 
17 alkaen ry:llä.

Miesten retki 
Limingan ja Lumijoen seurakun-
tien miestenretki la 9.9. Hossan 
uuteen kansallispuistoon, tee-
malla: Suomi 100 v. Lähtö Lumi-
joen srktalolta klo 6.45 ja paluu 
Lumijoelle n. 20.15. Retken hinta 
25 € ja se sisältää aamukahvin ja 
sämpylän, lounaan, makkarat ja 
nokipannukahvit sekä iltapäivä-
kahvin opastuskeskuksessa. Paluumatkan kahvi ei sisälly 
hintaan.
Ilmoittautumiset virastoon, p. 044 7750 600 to 31.8. men-
nessä. Lisätietoa voi kysyä Markulta, p. 044 7750 602. Retken 
varustus: lämmin säähän sopiva ulkoiluasu, maastokengät 
tai lenkkarit, päähine ja käsineet. Repussa vesipullo, sade-
asu, oma muki, puukko ja istuinalusta.

Naisten retki
lauantaina 16.9. Tornioon ja Ke-
miin. Tutustumme Tornion kirk-
koon, syömme ja sen jälkeen va-
paata kaupungilla oloa parin tun-
nin ajan. Päivällä ajamme Kemiin 
ja pääsemme tutustumaan op-
paan johdolla jalokivigalleriaan ja 
lumilinnanäyttelyyn. Luvassa mm. 
100v Suomen kuninkaan kruunu! Kotimatkalle lähdemme 
Kemistä n. 16.45. Retken hinta lumijokisilta 25 €, sisältäen 
matkat, ruuan sekä pääsymaksut näyttelyihin. Ilmoittau-
tumiset virastoon viimeistään pe 8.9. p. 044 7750 600. Lisä-
tietoa Marjolta, p. 045 6381 973.

Lapsikuoro Stellat
ensimmäinen kerta to 31.8. klo 15 Pulkkilan srktalossa

Lapsikuoro Stellat
ensimmäinen kerta ke 30.8. klo 15 Rantsilan srktalossa

Lapsikuoroihin ovat tervetulleita uudet sekä 
aiemmin kuorossa olleet laulajat.

Kappelikuoro
ensimmäinen kerta ke 6.9. klo 18.30 Rantsilan srktalossa

Kuoroon ovat tervetulleita kaikki naiset ja miehet
seurakunnan alueelta. Lastenhoitoa pyrimme järjestämään 

tarvittaessa, kysy lisää Arjalta!

Kirkon kuvapankki /  M
arkku Pihlaja

Rauhanyhdistys: Pulkkila: 
Viikkomessu la 19.8. klo 19 kir-
kossa, kirkkokahvit ja iltakylä 
ry:llä. Kesäseurat su 20.8. klo 13 
ja klo 18.30 ry:llä. Kyösti Karppi-
nen ja Jorma Sonninen. Pyhän-
tä: Hartaus su 20.8. klo 12.30 
Nestorissa. Seurat su 20.8. klo 

su la 26.8. klo 19 kirkossa. Syys-
seurat su 27.8. klo 12.30 ja klo 
18.30 srktalossa.

Siikalatvan Omaishoitajien retki 
Kuopioon 29.8.  
Tule sinäkin mukaan!  

Vierailemme mm. Matkuksen 
kauppakeskuksessa ja Kuopion 
Tuomiokirkossa. 
Omavastuu 20 €, johon kuuluu 
linjaauto kyyti ja lounas. 
Ilmoittautumiset 22.8 mennessä, 
p. 044 2991 385. 
Pulkkila klo 8.30 – Piippola klo 8.40 – 
Pyhäntä klo 9.00 – Kuopiossa n. 11.00.

Yhteistyössä: 
Haapaveden–Siikalatvan 
omaishoitajat ja läheiset ry / Linkkiprojekti 
ja Siikalatvan seurakunta.

Pyhäntä klo 9.00 – Kuopiossa n. 11.00.
Kestilän ja Rantsilan 
seurakuntakerholaisten retki
Liminkaan perjantaina 25.8.

Lähtö Kestilästä klo 9, Rantsilasta klo 9.40.
Kohteina: Limingan kirkko, laulaja Abraham Ojanperän 
muistokoti, ja Lampimuseo.
Ilmoittautumiset viim. ke 23.8. kirkkoherranvirastoon 
p. 040 5528 989. Hinta 10 € / hlö, 
mikäli paikkoja jää, muut kuin kerholaiset 20 € / hlö.

Kirkon kuvapankki /  M
arkku Pihlaja

Kirkon kuvapankki /  M
arkku Pihlaja

Tule Arja-kanttorin 

kuoroon!

Päiväkerho 
3–5-vuotiaille 
käynnistyy 
viikolla 36.
Ilmoittautumiset 
diakonissaMarjalle,
p. 040 7430 382.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Euron aamiainen  
perjantaina 1.9 klo 7.30–9.15 seurakuntasalissa.

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Omenapuujuhla 
perjantaina 25.8. klo 18 Pyhännän 
seurakuntatalon rannassa.

Hartaus ja 
omenapuiden 
istutus.
Lätynpaistoa, pelejä 
ja leikkimielisiä kilpailuja.
Tervetuloa koko 
perheen iltamaan!

Järj. Pyhännän 
kappelineuvosto

27RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 23  |  17.8.2017



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 %  
           

Julkaisemme Postia-palstalla lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja 
yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Kommentoi!  toimitus@rauhantervehdys.fi

POSTIA & PALAUTETTA | Kirjoita meille!

Rauhan Tervehdys

SUORAAN KYSYTTYNÄ |
Kerro meille, mitä meidän pitäisi kysyä ja keneltä!

Jos lehti ei tule sinulle viimeistään  
torstaina, ilmoita siitä
JakeluPalauTe p. 044 5626 453  
(päivystäjä vastaa pe klo 9-12) tai  
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi.

Kiitokset  
verkkolehdestä

 » Luin kiinnostuneena viime 
lehden (22/2017) heti sen ilmes-
tyttyä nettiin. Jo Mari Tiekstran 
kolumni sisälsi tärkeää asiaa, jo-
ka on arkipäivää myös monelle 
turvapaikanhakijalle. Olen iloi-
nen siitä, että jotkut ovat löytä-
neet paikkansa myös suomalais-
ta kirkoista. 

Erkki Kiiski piirsi kivasti nä-
kyviin ’poikkeavat’ – kiitos sii-
täkin hyvästä mielestä, minkä se 
tuotti. 

Erityisesti mieleen jäi artikke-
li kiusaamisen jättämistä arvista. 
Arvelen, että monet meistä tun-
nistavat sekä kiusattuja että kiu-
saajia omassa elämässään. Kiitos 
siis Tärskäyksen nettiversiosta!

Raija Halonen, Oulu

Kesäinen runoilta 
sykähdytti

 » Pastori Juha Vähäkangas oli 
koonnut Armas Einar Leopold 
Lönnbohmin, ehkä paremmin Ei-
no Leinona tunnetun, runoista 33 
esitettäväksi heinäkuisen runoil-
lan aikana.

Kastellin kirkkoon kokoontui 
lähes täysi sali runojen ystäviä. . 

Tempauduin mukaan runo-
matkalle vaihtelevasti valittuihin 
erityylisiin runoihin. Mieli vir-
kistyneenä tilaisuuden monipuo-
lisuudesta, kiitollisena saadessa-
ni kokea satavuotiaan lyriikan 
kosketuksen lähdin kotiin. Lei-
noa mukaillen: Ilta antoi arkehen 
voimaa, se uskoa suvehen loi. Lo-
kakuussa runoillat jatkuvat.

Terttu Kukkonen, Oulu

Oikaisu
 » Viime numerossa (RT 22/2017 

sivu 6) Abrahamin pidot -ooppe-
rassa esiintyvän Tomi Punkerin 
nimi oli kirjoitettu kuvatekstiin 
muotoon Paukkeri. Toimitus pa-
hoittelee erhettä.

Kriittistä palautetta 
Jukka Teiniselle » Pastori Jaakko Töllin haastat-
telu (RT 21/2017) hämmensi mi-
nua suuresti. Viimeisimmässä 
lehdessä (RT 22/2017) oleva Juk-
ka Teinisen mielipidekirjoitus, 
jossa naispappeja haukutaan Baa-
lin palvelijoiksi, menee mielestäni 
jo räikeästi liiallisuuksiin.

Miespappi ja naispappi ovat 
molemmat syntisiä olentoja, jotka 
ovat saaneet pappisvihkimyksen, 
mutta vain toista näistä henkisis-
tä olennoista syytetään jo olemas-
saolonsa takia Jumalanpilkasta, 
paholaisen työstä ja kykenemät-
tömyydestä toimia kirkon virassa 
oikein, koska tällä ei ole oikean-
laiset välineet haarovälissä.

Kaikki tämä höystettynä lai-
nauksilla, jotka eivät raamatun-
tutkijoiden mukaan kestä päivän-
valoa ja ovat lähinnä osoituksia 
naisen asemasta ja suhtautumi-
sesta naiseen tuolloin vallinnees-
sa kulttuurissa. 

Jari Kähönen,  
Oulu

 » Kysymys Jukka Teiniselle, 
jonka kolmen lauseen mittaises-
sa mielipidekirjoituksessa (RT 
22/2017) väitetään, että a) Nais-
pastorin messu on kristillistä 
teatteria ja ehtoollisessa hän ja-
kaa ”pelkkää leipää ja viiniä” ja 
b) Näin on epäuskossa toimitet-
tu Herran pyhä ehtoollinen, vie-
läpä Isebelin valtuuksilla ja Baa-
lin profeettana. 

Miten naispastorin toimitta-
ma messu voi olla samaan aikaan 
”pelkkää leipää ja viiniä” ja kui-
tenkin Herran pyhän ehtoollisen 
saastuttava pahimman sortin tur-
mion iljetys ja epäjumalanpalve-
lus? 

Eli kumpi se on: harmitonta 
teatteria kuten lasten ristiäisleik-
ki (”Jaakko Tölli on ihan oikeassa 
naispapin messun toimittamiseen 
nähden”) vai itsensä Antikristuk-
sen toimitus? 

Mirja-Liisa Sassi-Puitti,  
Oulu

Lähetysjärjestöt yhteen?

Suomen lähetysseuran toiminnanjohtaja Seppo Rissa-
nen ehdotti joitakin vuosia sitten kirkon virallisten 
lähetysjärjestöjen yhdistämistä, sillä niitä on seitse-

män. Rissasen mukaan järjestöjen kilpailu synnyttää risti-
riitoja seurakunnissa. Lisäksi koordinointiin ja hallinnol-
liseen päällekkäisyyteen kuluu liikaa varoja. Rissanen esitti 
näkemyksensä Kirkko ja Kaupunki -lehdessä vuonna 2012.

Lähetysjärjestöt eivät kuulu kirkon hallinto-organisaa-
tioon, vaan ovat historiallisista syistä itsenäisiä yhdistyksiä. 
Kirkon lähetystyön keskus perustettiin 1970-luvulla ohjaa-
maan ja koordinoimaan niiden työtä.

Keskuksen johtaja Risto Jukko, pitäisikö kirkossa ryhtyä 
harkitsemaan lähetysjärjestöjen yhdistämistä? 
Jukon mukaan asiasta keskusteltiin kirkon lähetysstrategiaa 
laadittaessa viime vuosikymmenellä. Lähetysseuran Rissa-
nen kannatti yhtä isoa kirkon organisaatiota, mutta muiden 
järjestöjen edustajat halusivat säilyttää tilanteen entisellään.

Vuonna 2010 kirkkohallitus vahvisti vallinneen tilan-
teen, eikä yhdistymistä ole Jukon mukaan näköpiirissä. Jär-
jestöjen tahto moninaisuuden puolesta oli vahva, eikä se 
ole muuttunut.

– Jos kirkon lähetysjärjestöjä olisi yksi tai muutama, osa 
ihmisistä ei olisi löytänyt paikkaansa lähetystyön kokonai-
suudessa, koska osa lähetysjärjestöistä on herätysliikepoh-
jaisia, kuten esimerkiksi Kansanlähetys, Jukko kuvaa säi-
lyttäjien perusteluja.

Huonoja puolia moninaisuudessa on Jukon mukaan se, 
että joissakin seurakunnissa voidaan kokea, että monen jär-
jestön olemassaolo luo sekavan kuvan kirkon lähetystoi-
minnasta. Seurakunnille voisi olla selkeämpää, jos järjes-
töjä olisi yksi tai muutamia.

Kirkko solmi vuonna 2013 lähetysjärjestöjen kanssa pe-
russopimukset, jotka määrittävät järjestöjen oikeudet ja vel-
vollisuudet. Järjestöille on muun muassa taattu toiminta-
vapaus.

– Kirkollinen päätöksenteko on jonkin verran hidasta 
ja kankeaa. Järjestöt ovat huomattavasti ketterämpiä teke-
mään muutoksia, Jukko toteaa. 

Järjestöillä on raportointivelvollisuus kirkolle. Järjestöt 
on sidottu perussopimuksilla vahvemmin kirkkoon.

PeKKa Helin

 ʝ Lumijoen kirkontornissa vieraili lauantaina 150 henkeä. Komeiden 
maisemien lisäksi siellä saattoi ihailla hienoa kirkonkelloa. Lue lisää sivulta 7.

”Miespappi ja 
naispappi ovat 
molemmat syntisiä 
olentoja.
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Seuraava 
lehti 

jaossa 31.8.
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