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Suomen evankelisluterilaisen kirkon ei pitäisi 

olla mustasukkainen reviiristään. Vaikka kirk-

ko itse rehottaakin palstallaan valtakasvina, 

sen oma kukkiminen vahvistuu, kun ympärillä kas-

vaa muitakin lajikkeita. Muualta maahan lentäneet 

siemenet juurtuvat vain, jos niille antaa tilaa. Sen 

jälkeen ne kasvavat samasta mullasta.

Muutama vuosi sitten Suomen lehdissä kerrottiin 

Ruotsin hallituksen pohdinnoista rahoittaa Ruotsis-

sa asuvien imaamien koulutusta. Motiivina oli pelko 

siitä, että ruotsalaiset muslimit muutoin ajautuisi-

vat kouluttautumaan ulkomaisten radikaaliryhmien 

tuella. Ruotsissa ääriainesten juurtumista maahan 

pidettiin todellisena uhkana ja sama vaara nähtiin 

koko Länsi-Euroopassa. 

Ruotsalaiset kaavailivat tuolloin, että koulutuk-

sessa keskityttäisiin uskonoppien lisäksi maan lain-

säädäntöön, kieleen ja yhteiskuntaan. Muslimit 

haluttiin ankkuroida ruotsalaiseen yhteiskuntaan 

niin, että he tuntevat maan lait ja arvot.

Imaamien kouluttaminen valtion varoilla ei ole 

yksinkertainen vaan päinvastoin hyvin arkaluontei-

nen asia. Se herättää epäilyksiä niin luterilaisessa 

valtaväestössä kuin muslimien joukossa. Lehtitieto-

jen mukaan Ruotsin muslimipiireissä suhtauduttiin 

hallituksen kaavailuihin epäilevästi. Valtio ei saisi 

puuttua uskonnollisiin kysymyksiin. Yhteiskunnalli-

seen elämään liittyvissä kysymyksissä koulutus sen 

sijaan olisi hyväksyttävää.

Imaamien kouluttamisesta on puhuttu myös 

Suomessa. Pari viikkoa sitten Ylen uutiset kertoi-

vat, että suomalaiset muslimit joutuvat ottamaan 

yhteyttä ulkomaisiin imaameihin monessa heitä 

askarruttavassa käytännön uskonto-kysymykses-

sä, sillä Suomessa ei ole tarpeeksi uskonoppineita. 

Ylen mukaan elämänohjeita haetaan internetin 

välityksellä Saudi-Arabiaa myöten, jolloin ulkomail-

ta saadut vastaukset eivät välttämättä päde Suo-

messa.

Uutisessa kerrottiin, että Suomen muslimit poh-

tivat parhaillaan, pitäisikö Suomessa alkaa koulut-

taa imaameja, jotta tiedettäisiin mitä moskeijoissa 

opetetaan. 

Muslimiyhteisön ulkopuolelta koulutusta on tur-

ha järjestellä. Yhteistyö Suomen muslimien kanssa 

on aivan välttämätöntä.

Elämme parhaillaan kirkossamme siirtolaisuuden 

teemavuotta. Kirkon maahanmuuttajatyön sihtee-

rin Marja-Liisa Laihia muistutti vastikään verkkoleh-

ti Kirkonkellon haastattelussa meitä olennaisesta: 

"Kristittyjen tulee olla edelläkulkijoita vieraanva-

raisuuden osoittamisessa." Torjunnalla saa aikaan 

haittakasvien innokkaan hyökkäyksen, tilan anta-

misella muhean mullan.

Yhteinen puutarhamme

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

26.8.2010

Valamossa   
yt-neuvottelut
Suomen ainoassa ortodoksisessa munk-
kiluostarissa alkavat kaikkia 35 työnte-
kijää koskevat yt-neuvottelut. Valamos-
sa asuu vakituisesti kymmenen munk-
kia. Yt-neuvotteluja perustelee liiketoi-
minnan johtaja Veikko Halonen.

”Työntekijöitä on läpi vuoden sama 
määrä, vaikka vuoden vilkkaimman 
kuukauden, heinäkuun liikevaihto on 
viisinkertainen hiljaiseen talvisydämeen 
verrattuna.”

www.savonsanomat.fi 23.8.2010

Sekoilevat seniorit
Kerettiläinen on huolissaan kirkon seni-
oreiden radikalisoitumisesta.

”Varoittava tarina kertoo papista, joka 
eläkkeellä olemisen sijaan antoi valituttaa 
itsensä omatekoisen hiippakunnan esipai-
meneksi. Erikoista on, että ryhmittymä ha-
luaisi yhä kuulua kirkkoon, josta se toimel-
laan maalaisjärjen mukaan irtisanoutui.

Yleensä eläkepäiviään odottava tyy-

tyy arvuuttelemaan tulevan kultakellon 
merkkiä ja tyhjentämään arkistojaan se-
kä alalaatikon vuosikertaputelia. Myös 
seuraajan alkutaivalta pyritään helpot-
tamaan. Nyt eräs toinen seniori on vii-
me töikseen pelotellut terävällä kynällään 
kirkon luopumisella vihkioikeudesta. 
Tätä ennen hän kiirehti paimentamaan 
omiaan, että samaa sukupuolta olevien 
parisuhteiden puolesta rukoileminen on 
sallittua vasta kun on poistuttu riittävän 
kauas kirkon syntivapaalta territoriolta.”

Kirkko & kaupunki 18.8.2010

Hengenvaarallista 
haureutta
Päätoimittaja Hannu Kippo varoittelee 
kirkkoa samaa sukupuolta olevien pari-
suhteiden turmiollisuudesta.

”Samaa sukupuolta olevia ei voida vih-
kiä avioliittoon, koska homouden har-
joittaminen luokitellaan hengenvaaralli-
seksi synniksi Raamatussa, kirkon perus-
kirjassa, Jumalan sanassa.”

Sanansaattaja 19.8.2010

Aatoksia
Onko olemassa 
kristillistä etiikkaa?
Katolinen kirkko on ottanut ja ot-
taa kantaa maailmaan ja sen tapah-
tumiin Raamatun perusteella. Paavi 
voi sanoa esimerkiksi, että homosek-
suaalisuus ja ehkäisyn käyttäminen 
– myös väkirikkaissa kehitysmaissa 
– ovat syntiä. Miksi sen sanominen 
on jätetty tiettyjen kristillisten liik-
keiden asiaksi?

Miksi suomalaiset piispat eivät 
rupea kritisoimaan maailman tolaa 
Raamatun perusteella, joka sentään 
on kaikkien kristillisten kirkkojen 
ydinteos? Miksei luterilainen kirkko 
ota kantaa suomalaiseen, kaikkia sen 
jäseniä koskettavaan päivänpolitiik-
kaan ja kerro politiikoille mikä oli-
si oikeudenmukaisin tapa toteuttaa 
vaikkapa verotus, eläkeuudistus tai 
valtion budjetti? Tai edes sitä, miten 
meidän olisi elettävä oikein? 

Jotkut ovat vakaasti sitä mieltä, 
että selviämme etiikasta Raamatun 
kymmenen käskyn, kultaisen käskyn 
ja sydämiimme kirjoitetun omantun-
non turvin. Ja että ne auttavat meitä 
seilaamaan epäoikeudenmukaisuu-
den merillä noista aineksista kyhä-
tyllä lautalla oikeudenmukaisuuden 
satamaan. Jonnekin niillä pääseekin, 
mutta usva on liian sakeaa, jotta oi-
keudenmukaisuuden sataman valot 
välkkyisivät lautalla olijoille.

Jo Kant huomautti aikoinaan, et-
tei noista aineksista voi keittää filo-
sofisessa mielessä ns. yleistä kaikkia 
koskevaa etiikkaa. Tämän ajatuksen 
ovat Kantin jälkeen toistaneet monet 
muutkin filosofit. Ratkaisuyrityksiä 
universaalin etiikan hahmottami-
seksi on, mutta ne eivät ole kristillisiä. 

Jos rupean esimerkiksi rakasta-
maan lähimmäisiäni kuten itseäni, 
saattaa siitä seurata mitä oudoimpia ja 
epätoivottavimpia lopputuloksia. Ku-
ka takaa esimerkiksi sen, että minun 

rakastamani asiat ovat niin erinomai-
sen hyviä, että niitä kannattaisi suosit-
taa kaikille muillekin? Voimmeko olla 
varmoja, ettei jonkun sydämeen ase-
tetussa omantunnonkoodissa olisi pa-
hojakin kirjoitusvirheitä?

Vaikka filosofisessa mielessä ei ole 
olemassa ns. kristillistä etiikkaa, on kui-
tenkin olemassa kristillisesti motivoitu-
neita tekoja, joita me kristityt teemme 
maailmassa. Meitä motivoi Raamattu, 
kristillinen traditio, kirkon opetus jne. 
Tästä seuraa, ettei luterilaisella kirkol-
la ole olemassa samankaltaista moraali-
teologiaa kuin katolisella kirkolla, jossa 
Raamatusta kyetään kirkon perinteen 
valossa lukemaan myös yhteiskunnal-
listen asioiden ohjeistusta. 

Sen vuoksi me luterilaiset – piis-
poista apupappeihin – olemme yhteis-
kunnallisissa katsantokannoissam-
me ja oikeudenmukaisuuden määrit-
telyissämme sen varassa, miten olem-
me kyenneet ja jaksaneet seurata maa-
ilman menoa. 

Jo pelkkään oikeudenmukaisuu-
den määrittelemiseen liittyy monen-
laisia intressejä ja intressiryhmiä. Ei-
kä yhteiskunnallisten asioiden poh-
diskeluissa, joihon liittyy aina käsitys 
oikeudenmukaisuuden toteutumises-
ta tai sen puutteista ja taju ympärillä 
olevasta kulttuurista, pelkkä kirkolli-
nen status ole välttämättä kovin pai-
navaa valuuttaa.

JUHA VALPPU 
Tuiran seurakunnan kappalainen
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Nainenkin voi olla imaami

Suomessa toimivien 
imaamien koulutus on 
parhaillaan esillä eri 
ministeriöissä ja myös 
Suomen Islamilaisessa 
Neuvostossa. 

Oulun seurakuntayhty-
män kansainvälisen 
työn pastori Árpád Ko-
vács on ollut yhteydessä 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskukseen 
ELYyn tiedustellakseen sen mah-
dollisuuksia tukea imaamikou-
lutusta Suomessa asuville mus-
limeille. 

Kovácsin mukaan imaamien 
kouluttaminen on tärkeää, kos-
ka imaamit ovat avainasemassa 
muslimien kotouttamisessa ai-
empaa paremmin suomalaiseen 
yhteiskuntaan.

Jos koulutusta ei ole tarjolla 
lähellä, Kovács pelkää että isla-
milaisuuden fundamentalistiset 
suunnat voimistuvat Suomessa.

– Minulla on epäilys siitä, että 
tällä hetkellä muutamat Suomes-
sa toimivat muslimit opiskelevat 
imaamiksi kirjekurssilla Saudi-
Arabiaan, hän sanoo.

Kovács miettii, voisiko valtio 
edistää Suomessa asuvien imaa-
mien koulutusta esimerkiksi Sa-
rajevon yliopiston maltillisessa 
islamilaisessa tiedekunnassa.

Suomen Islamilaisen Neuvos-
ton tiedottajan Isra Lehtisen mu-
kaan Suomessa toimii arviolta 
noin 50–60 imaamia eli rukouk-
sen johtajaa ja opettajaa. 

Imaamilla ei tarvitse olla oppi-
arvoa, mutta Lehtinen kertoo, et-
tä yleensä imaamit ovat opiskelleet 
uskontoa. 

Mahdollista imaami-
koulutusta selvitetään
Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen johtaja, Pohjois-Suo-
men etnisten suhteiden neu-
vottelukunnan puheenjohtaja 
Leila Helaakoski pitää tärkeä-
nä imaamikoulutuksen selvit-
tämistä. Hän kertoo, että asi-
aa tutkitaan yhdessä sisäasi-
ainministeriön ja työ- ja elin-
keinoministeriön virkamiesten 
kanssa.

Opetusministeri Henna 
Virkkusen mukaan imaami-
en kouluttaminen on ollut esil-
lä myös opetusministeriössä, 
mutta ennen kaikkea siksi, että 
Suomessa jo toimivien imaami-
en tietämystä suomalaisesta yh-
teiskunnasta, muun muassa sen 

lainsäädännöstä, halutaan tule-
vaisuudessa lisätä.

Virkkunen pitää ajatusta eri-
tyisestä imaamikoulutukses-
ta Suomessa hieman vieraana, 
koska hänen tietojensa mukaan 
imaamiksi ei pätevöidytä vain 
jonkin yhden koulutuksen avul-
la. Opetusministeri haluaisi-
kin selvittää ensin, mitä kaikkea 
imaamikoulutukseen sisältyisi eli 
minkä tasoisesta koulutuksesta 
olisi kyse.

Koulutustarve tiedostettu 
muslimien keskuudessa
Isra Lehtinen kertoo, että imaa-
mien koulutusta käsitellään par-
haillaan myös Islamilaisen Neu-
voston lainopillisessa lautakun-
nassa.

• Imaami on sunnalaisuudessa yleisesti vain rukousten johtaja, jol-

laiseksi kelpaa kuka tahansa täysivaltainen uskova. Useimmiten 

nainen voi kuitenkin toimia vain naisten imaamina.

• Käytännössä imaami toimii tavallisesti yhteisönsä hengellisenä 

neuvojana ja saa usein säännöllistä palkkaa. 

• Useimmissa islamilaisissa maissa järjestetään säännöllistä koulutus-

ta imaameille ja valtio palkkaa yleensä vain koulutettuja imaameja.

• Muslimeista 90 prosenttia on sunneja. 

• Shiialaisuudessa imaami tarkoittaa yhteisön hengellisistä johta-

jaa, jolle myös maallisen vallan tulisi kuulua.

• Yhteensä muslimeja on eri puolilla maailmaa yli 1,2 miljardia. Tä-

mä on noin 20 prosenttia maapallon väestöstä. 

• Islam on maailman toiseksi suurin uskontokunta. Sillä on luku-

määräisesti eniten kannattajia Indonesiassa ja Intiassa. Useimmis-

sa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan arabimaissa islam on valtauskonto. 

Lähde: Jaakko Hämeen-Anttila Islam-taskusanakirja 

ja kirkon yhteisösivu www.evl.fi.

Ministeri: Imaamien 
Suomen-tietämystä lisättävä

Vihkikeskustelu piti kirkon otsikoissa 

Kirkon vihkioikeus ja su-
kupuolineutraali avioliit-
to ovat olleet kesän lop-
pupuolella tiiviisti otsi-

koissa. Reilu viikko sitten ark-
kipiispa Kari Mäkinen totesi tv-
haastattelussa pitävänsä tärkeä-
nä keskustelua samaa sukupuol-
ta olevien parisuhteen asemasta 
ja oikeuksista yhteiskunnassa ja 
kirkossa sekä siitä, mitä aviolii-
tolla tarkoitetaan. 

Hänen mukaansa tässä yhte-
ydessä ei ole ajankohtaista eikä 
tarpeellista spekuloida kirkon 
vihkioikeuden säilymisellä tai 
siitä luopumisella.

Keskustelu kirkon luopumi-
sesta vihkioikeudesta alkoi jo 

15. heinäkuuta, kun Kotimaa 
otti asiaan kantaa pääkirjoituk-
sessa. Siinä todettiin, että ”kan-
sankirkko ei romuttuisi vihki-
luvasta luovuttaessa, sillä viime 
vuonna kaikesta avioliittoon 
vihkimisistä vain 56 prosenttia 
oli kirkollisia”.

Heinäkuun lopussa Hel-
singin piispa Eero Huovinen 
kommentoi näkyvästi vihki-
oikeudesta luopumista Helsin-
gin Sanomissa sanomalla, et-
tä kirkon täytyy vakavasti har-
kita sitä, jos eduskunta hyväk-
syy lain sukupuolineutraalista 
avioliitosta.

Pian sen jälkeen Aamulehti 
kertoi, että kirkon vihkioikeus 

jakaa vahvasti mielipiteitä puo-
lueiden kannattajissa. Kristil-
lisdemokraattien ja vasemmis-
toliiton kannattajat ovat ha-
lukkaimpia luopumaan kirkon 
vihkioikeudesta, jos ehdotettu 
sukupuolineutraali avioliitto-
laki astuu voimaan. 

Viime lauantaina Yle uuti-
soi vuorostaan oman kyselynsä 
tulokset: Enemmistö suomalai-
sista, 54 prosenttia kansasta an-
taisi kaikille aviopareille samat 
oikeudet sukupuolesta riippu-
matta. Kysely paljasti myös, et-
tä vain alle kolmasosa suoma-
laista pitää kirkon vihkioikeut-
ta keskeisenä syynä kirkkoon 
kuulumiseen.

”Keskustelu 
on demokratiaa”   
Oulun yliopiston professorin 
Erkki Karvosen mukaan tiedo-
tusvälineiden aktiivinen kirjoit-
telu kirkon vihkioikeudesta ja 
sukupuolineutraalista avioliitos-
ta kertoo ennen kaikkea paljon 
mediasta. 

– Se, mitä media nostaa isosti 
esiin, näyttäytyy myös ihmisille 
isona ja tärkeänä asiana. Joskus 
pienet asiat paisuvat turhan suu-
riin mittasuhteisiin mediassa. 

– Keskustelulle vihkioikeu-
desta ja sukupuolineutraalista 
avioliitosta tuntuu olevan yh-
teiskunnallista kaikupohjaa, se 
kiinnostaa ihmisiä. Demokrati-

aan kuuluu, että asioista puhu-
taan ja ongelmakohtiin etsitään 
ratkaisuja. Vuoropuhelu luo yh-
teisöstä hyvää kuvaa, Karvonen 
sanoo.

– Sekin on hyvä muistaa, että 
ortodoksien tai katolisten koh-
dalla ei mistään modernista tule 
ikinä puhetta: ei inahdustakaan 
esimerkiksi naispappeudesta. 

– Luterilainen kirkko on va-
kiintunut osa suomalaista elä-
mänmenoa. Siksi kaikki yhteis-
kunnan uudet asiat näyttävät 
koskevan myös kirkkoa. Tätä 
voinee pitää hyvänä asiana lute-
rilaiselle kirkolle.

RIITTA HIRVONEN

On epäilys 
siitä, että 
tällä hetkellä 
muutamat 
Suomessa 
toimivat 
muslimit 
opiskelevat 
imaamiksi 
kirjekurssilla 
Saudi-
Arabiaan.

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

– Minun näkemykseni on, et-
tä Suomeen tarvittaisiin akatee-
mista tai ainakin ammattikor-
keakoulutasoista imaamien kou-
lutusta. 

Lehtinen muistutaa, että Suo-
messa asuvien imaamien mah-
dollinen koulutus on ennen muu-
ta imaamiksi aikovien oma tarve.

Lehtisen mukaan Suomen val-
tion tulisi tukea imaamikoulu-
tusta samalla tavoin kun se tu-
kee esimerkiksi luterilaisen kir-
kon pappien koulutusta.

– Valtion tulisi osaltaan mah-
dollistaa se, että koulutusta voi-
taisiin antaa esimerkiksi jossakin 
suomalaisessa yliopistossa. 

RIITTA HIRVONEN 
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Matkalaisten suojelusenkeli?
Kempeleläinen lukijamme Suvi Silvola löysi enkelin matkallaan Pohjanmaal-
la. Enkelihahmon voi nähdä kuvassa keskellä olevan puun latvasta.

– Myös matkakumppanini näki enkelihahmon. Toisella ohikulkukerral-
la hahmo näytti aivan Vapahtajalta, jonka kädet ovat ojentuneet siunaamaan 
kulkijoita, Silvola kertoo.

Enkeli varjelee matkalaisia ajettaessa Vimpelistä viitisen kilometriä Ala-
järven suuntaan.

Su v i  S i l vo la

y

Kirkkoa ei saa 
pakottaa vihkimään 
homoja

Arkkipiispa Kari Mäkinen totesi tele-
vision A-studiossa 18.8., että kirkko 
voi jatkossa itse ratkaista, ryhtyykö se 
vihkimään homo- ja lesbopareja, vaik-
ka uusi ”sukupuolineutraali” avioliit-
tolaki tulisi voimaan. Tämä on järkevä 
kannanotto. Kirkon tuleekin itse omis-
ta lähtökohdistaan päättää, miten ho-
mojen vihkiminen sopii kristilliseen 
perinteeseen. Lailla pappeja ei saa pa-
kottaa vihkimään homoja. 

Nykyisen avioliittolain muuttami-
nen sukupuolineutraaliksi näyttää saa-
van vaarallisen laajaa kannatusta eri ta-
hoilla. Lakimuutos on kuitenkin syytä 
torjua päättäväisesti, koska se muren-
taa monen kansalaisen tärkeänä pitä-
män kirkkohäiden perinteen. Pitkälle 
maallistuneessa Suomessa kirkollisilla 
perinteillä on yhä merkitystä. 

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) 
teettää selvityksen lainmuutosta varten 
oikeusministeriössä tulevana syksynä. 
Braxin mielestä selvitys on hyvä teh-
dä, kun alkukesän puoluekokouksis-
saan kokoomus, SDP, vasemmistoliit-
to, vihreät ja RKP kaikki julistivat kan-
nattavansa ajatusta. Keskustan puolue-
kokous päätti kesäkuussa yksimielises-
ti vastustaa avioliittolain muuttamista. 

Suomessa homo- ja lesboparit ovat 
voineet vuonna 2001 voimaan tulleen 
lain mukaan rekisteröidä parisuhteen-
sa, ja heillä on oikeus perheen sisäiseen 
adoptioon eli puolison biologisen lapsen 
adoptointiin. Parisuhteen rekisteröin-
nillä on samat oikeusvaikutukset kuin 
avioliiton solmimisella. Sukupuolineut-
raali avioliitolaki antaisi homo- ja lesbo-
pareille lisäksi samat adoptio-oikeudet 
kuin nyt on nainen-mies-aviopareilla. 

Avioliittolain muuttamista on pe-
rusteltu yhdenvertaisuuden vaatimuk-
sella ja ihmisoikeuskysymyksenä. Nä-
mä asiat on saatettu kuntoon voimas-
sa olevalla parisuhdelailla täysimääräi-
sesti. Jokaisen ihmisarvo on tunnustet-
tu samanarvoiseksi. Mitään yhteiskun-
nallista edistystä uusi laki ei toisi, aino-
astaan romuttaisi kansalaisten ikimuis-
toisen kirkkohäiden perinteen. 

Myöskään homoille ja lesboille uusi 
laki ei merkitsisi varsinaista muutosta. 
On lailla turvattu, että jokainen saa elää 
ja toimia vapaasti sukupuolisen suun-
tauksensa suhteen. Sen sijaan avioliit-
tolain muutos on suuri loukkaus kirk-
koon kuuluvia kohtaan. Se on loukkaus 
niitä kohtaan, jotka haluavat kunnioit-
taa perinteisiä kristillisiä arvoja. 

Mielestäni maailmassa pitää olla pe-
rusinstituutioita, joita ei tule muuttaa 
mihinkään. Tärkein niistä on perus-
perhe. Miehen ja naisen välinen liitto 
on pyhä, ja sitä yhteiskuntamme on ar-

vostettava. Homovihkiminen vähen-
tää kansalaisten arvostusta hyviin in-
stituutioihin. Avioliittolain muutok-
sen vastustaminen ei kuitenkaan tar-
koita, että sinällään tulisi estää yhteis-
kunnallinen ja taloudellinen uudistus-
mielisyys. 

Arkkipiispa Kari Mäkinen huo-
mautti haastattelussa, että käsite ”su-
kupuolineutraali” on outo. Kukaan ei 
ole sukupuolineutraali itse asiassa, kos-
ka jokaisella on sukupuoli. Kristillisen 
perinteen murentajat osaavat taitavas-
ti käyttää retoriikkaa, kun he keksivät 
keinoja romuttaakseen kansalaisten pe-
rusarvoja. 

PAAVO VASALA
yhteiskuntatieteiden maisteri, Oulu

Oulussa Suomen 
ensimmäinen 
siirtolapuutarha?

Rauhan Tervehdys kirjoitti viime nu-
merossaan siirtolapuutarhasta. FL Juk-
ka Juntunen sai selville seuraavan tie-
don tehdessään muutama vuosi sitten 
Nuorten Ystävien 100-vuotishistorian-
kirjaa. 

Kirjallisuudessa mainitaan usein 
maamme vanhimmaksi siirtolapuu-
tarhaksi Porvooseen vuonna 1912 pe-
rustettu, lyhytaikaiseksi jäänyt siirto-
lapuutarhakokeilu. Sen jälkeen perus-
tettiin Tampereelle Hatanpään siirto-
lapuutarha ja toinen Helsingin Ruskea-
suolle. 

Tampereen puutarha mainittiin 
myös teidän lehdessänne Suomen en-
simmäiseksi siirtolapuutarhaksi.  

Kuitenkin monilta historiankir-
joittajilta on jäänyt huomaamatta, et-
tä oululainen Nuorten Ystävät -nimi-
nen yhdistys oli perustanut ”perhe-
puutarhansa” jo ennen näitä kolmea 
eli vuonna 1911. Kaupunki oli luovut-
tanut yhdistykselle ilmaista maata tä-
hän tarkoitukseen Nuottasaaren Orit-
karista. Myöhemmin alueen läheisyy-
teen syntyi Äimäraution siirtolapuutar-
ha, jonka toiminta jatkuu ja kukoistaa 
yhä elinvoimaisena. 

Historiankirjamme kertoo, että tälle 
uudelle työhaaralle ei ollut vielä silloin 
suomalaista esikuvaa. Toiminnan sysä-
si ilmeisesti alkuun vaivaishoidon tar-
kastelija Gustaf Adolf Helsingius.

Nuorten Ystävien aktiiviset johto-
kunnan jäsenet tekivät myös hyödyl-
lisiä havaintoja ulkomaanmatkoillaan. 
Ensimmäinen maailmansota nosti siir-
tolapuutarha-aatteen lopullisesti suosi-
oon. Silloinen puheenjohtajamme Uno 
Wegelius perusteli siirtolapuutarhatoi-
minnan perustamista muun muassa 
sillä, että ”pääasia on lasten terweydel-
liset ja kaswatukselliset näkökohdat ja 

toisessa sijassa tulee siitä hyötyä ruoka-
warojen muodossa”. 

Yhdistyksemme merkittävimpiä al-
kuvuosien voimahahmoja, Uno Wege-
liusta ja Georg Waenerbergiä, pidäm-
mekin näin ollen sosiaali- ja terveys-
alan ansioidensa lisäksi myös siirto-
lapuutarhatoiminnan uranuurtajina 
maassamme ja Oulua toiminnan en-
simmäisenä käynnistäjäkaupunkina. 

MARJA IRJALA 
Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri

Hei leiriläiset!
Kiitokset eläkeläisleiristä Juumassa 
12.–15.8. Jyrki Vaaramolle, Onnille ja 
Elisalle. Leiri oli mukava ja porukka 
hyvä. Tämän kaiken lahjana sain, täs-
tä kaikesta nautin matkallain. Nauttia 
luonnosta maasta, eläinten ruohoises-
ta haasta. Toivottavasti yhteistä aikaa 
vielä saamme ja luonnosta nauttikaam-
me. Ystävät toivon teille kaikkea hyvää 
ja jaksamista elämässä. Tärkein elämäs-
sä on ystävyys. Muistakaa ystävät toisia 
arkena ja sunnuntaina. 

PAULA SARKKINEN 
SIRPA VUORELA

Palautetta
• Kommentoisin numeron 24/2010 gal-
lupia vihkioikeudesta. Jotenkin minun 
on vaikea uskoa, että lehdessä esiinty-
neet henkilöt edustaisivat kaikkia vas-
tanneita. Tuskin kenenkään lukijan 
mielenrauhaa olisi horjuttanut se, jos 

olisitte julkaisseet edes yhden lakimuu-
toksen kannattajan mielipiteen. Hei-
hinkin tuli luultavasti törmättyä ihmi-
siä pysäytettäessä.

Toimitus vastaa: Teimme kyseiseen 
gallupiin vajaan tunnin aikana kuu-
den henkilön pikahaastattelun. Kaik-
kien haastateltujen vastaukset julkais-
tiin. Tämä on käytäntömme, emme 
koskaan valikoi julkaistavia vastauksia 
jonkin tietyn tuloksen saamiseksi. Eni-
ten meitä itseämme yllätti se, että asia 
oli vastaantulijoille aika tuntematon, 
vaikka siitä oli samalla viikolla puhut-
tu paljon tiedotusvälineissä. Kannattaa 
huomioida, että kukaan haastatelluis-
ta ei erityisesti vastustanut ehdotettua 
lakimuutosta, ainoastaan sen tarpeel-
lisuutta ja toimivuutta vain epäiltiin.

ELSI SALOVAARA, 
vt. päätoimittaja 

• Säälittävää kirjoitusta viime numeron 
pääkirjoituksessa! Eikö voida olla tyy-
tyvisiä, jos joku äänestää? Aina on va-
litettu äänestyshaluttomuudesta. Asia 
sukupuolineutraalin avion hyväksymi-
sestä on todellakin niin kirkkoa jakava 
ja Raamatun vastainen, että tämä jos 
mikään pitäisi mietityttää jokaista. Mi-
hin meidän jälkeläiset oppii, jos ei ole 
tervettä isä/äiti-mallia?

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki: n. 93 000, 13 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Vt. päätoimittaja: Elsi Salovaara 044 5626 447
Ulkoasu: Mari Lähteenmaa 044 5626 448
Toimittaja: Pekka Helin 044 5626 451
Toimittaja: Satu Lapinlampi 044 5626 449
Toimittaja: Tytti Pääkkönen 044 5626 452
Toimittaja: Rauhan Tervehdys / Kotimaa
 Riitta Hirvonen 040 5297 558

Osoite: PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 9, 5. krs
Puhelin: 044 5626 450
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Tilaukset: Kustannus-Oy Kotimaa / 020 754 2333 
Tilaushinnat: Seurakuntatilaus 10,93 €, yksityistilaukset 
30,00 € /vuosi, 20,00 € / 6 kk ja 15,00 € / 3 kk

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:  
Kustannus-Oy Kotimaa / Janne-Antti Latvala  
PL 279, 00181 Helsinki  
p. 020 754 2296, 
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 

Ilmoitusmarkkinointi:
Kustannus-Oy Kotimaa  / Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Painopaikka: Rovaniemi– Lapin Kansa
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, p. 0200 71000

Postia

Lähetä postia: Tekstit voi toimittaa 
joko sähköpostilla (toimitus@rauhantervehdys.
fi) tai postitse (PL 102, 90101 OULU). Kirjoit-
tajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen 
tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu
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Vanhan sananparren mu-
kaan rukoilevat parit py-
syvät yhdessä. Uuden 
tutkimuksen mukaan 

väite näyttäisi pitävän paikkan-
sa erityisesti afroamerikkalais-
ten keskuudessa. Uskontoa, ro-
tua ja ihmissuhteita koskeneen 
yhdysvaltalaiskyselyn mukaan 
afroamerikkalaiset käyvät kir-
kossa enemmän kuin muut etni-
set ryhmät.

Neljä kymmenestä afroame-
rikkalaisesta parista osallistuu 
säännöllisesti jumalanpalveluk-
seen. Meksikolaisista tai meksi-
kolais-amerikkalaisista pareista 
31 prosenttia ja valkoihoisista 29 

prosenttia ilmoitti jakavansa kir-
konpenkin. 

– Ilman rukousta tummaihoi-
silla pareilla menisi merkittävästi 
huonommin kuin valkoihoisilla 
pareilla, Virginian yliopiston tut-
kija ja Yhdysvaltojen kansallisen 
avioliittoprojektin johtaja Brad-
ford Wilcox toteaa.

– Juuri uskonnollisen elämän 
vilkkaus kohentaa afroamerik-
kalaisten parisuhteita, Wilcox 
arvioi.

Jumalanpalveluksessa käymi-
sen lisäksi afroamerikkalaiset 
parit rukoilevat ja lukevat koto-
na Raamattua hiukan enemmän 
kuin muut amerikkalaiset. 

Tutkimuksessa kävi myös il-
mi, että parin yhteinen usko lisä-
si suhteen tyydyttävyyttä, kuten 
myös säännöllinen jumalanpal-
veluksessa käynti. Sen sijaan jos 
miehellä ja naisella oli toisistaan 
poikkeava usko ja jos he kävivät 
eri jumalanpalveluksissa, he ei-
vät olleet yhtä onnellisia suhtees-
saan.

– Uskon, että kristinuskoon 
kiinteästi liittyvä anteeksianta-
mus hoitaa parisuhteita, Wilcox 
sanoo.

Aikaisemmissa tutkimuksissa 
on todettu, että anteeksiantami-
sella on avainrooli ihmissuhteis-
sa, työpaikoilla ja kodeissa. Us-

ko edistää myös rakentavaa käyt-
täytymistä ja tuo elämälle mie-
lekkyyttä. 

– Tummaihoisille ja latinoil-
le kristinuskon myönteiset sivu-
vaikutukset ovat erityisen tärkei-
tä, koska he joutuvat kokemaan 
muita enemmän köyhyyttä, ra-
sismia ja työttömyyttä, jotka ra-
sittavat myös parisuhdetta, Wil-
cox toteaa.

Tutkijat huomauttavat, että 
tuloksiin on suhteuduttava vara-
uksella. Kyselyyn vastasi vain pa-
rien toinen osapuoli. 

 RELIGION NEWS SERVICE

Maata  kiertelemässä

Yhteinen rukous petraa parisuhdetta

Jäälin 
seurakunta-
kodista ei tule 
kirkkoa
Kirkkohallitus on päättänyt 
jättää tutkimatta Kiimin-
gin kirkkovaltuuston pää-
töksen Jäälin seurakuntako-
din muuttamisesta kirkok-
si. Perustelun mukaan seura-
kuntakotia ei voi jälkikäteen 
muuttaa kirkoksi. Seurakun-
takoti on rakennettu vuon-
na 1976 ja sitä on laajennettu 
vuosina 1996 ja 2006. 

Kirkon rakentamiseen 
liittyvät asiat ovat alisteisia 
kirkkohallituksen täysistun-
nolle. Kirkkolaissa ei ole kui-
tenkaan säädetty, millainen 
kirkkotilan tulisi olla, että se 
hyväksyttäisiin kirkkoraken-
nukseksi. 

Hiippakunnalliset 
lähetysjuhlat 
Haukiputaalla
Vuoden 2011 hiippakunnal-
liset lähetysjuhlat järjeste-
tään Haukiputaalla. 

Oulun hiippakunta on 
hiippakunnista ainoa, jos-
sa järjestetään omat lähetys-
juhlat valtakunnallisten lähe-
tysjuhlien lisäksi. 

Hiippakunnalliset lähe-
tysjuhlat pidetään Haukipu-
taalla 2.-4. syyskuuta 2011. 
Valtakunnalliset lähetysjuh-
lat ovat Porissa 10.–12. kesä-
kuuta. 

Suomen-
ruotsalainen 
virsikirja 
verkossa

Suomenruotsalainen virsi-
kirja on julkaistu internetissä 
osoitteessa evl.fi/psalmboken. 

Sivusto sisältää vuonna 
1986 ilmestyneen suomen-
ruotsalaisen virsikirjan virsi-
en ja laulujen sanoitukset ja 
sävelmät. Virsikirjan muotoi-
lu noudattaa pitkälti vuonna 
2005 julkaistua suomenkieli-
sen virsikirjan nettiversiota. 
Suomenruotsalainen virsikir-
ja on saanut suomenkielisestä 
poikkeavan ulkomuodon.

Sivustossa on hakupalve-
lu, jossa virsiä voi hakea vir-
ressä esiintyvän sanan, lau-
seen tai nimen mukaan. Vir-
ret löytyvät palvelussa myös 
aakkos- ja numerojärjestyk-
sessä sekä kirjoittajan ja sä-
veltäjän mukaan. Avaussi-
vulla on nähtävissä palvelus-
ta eniten etsityt virret. Raa-
matun teksteihin perustuvat 
virret on linkitetty osoittee-
seen Bibeln.se.

Totuutta hierottiin Oulussa
Kristilliset seurakunnat ja 
yhteisöt leiriytyivät viime 
viikonloppuna Oulun 
keskustaan palvelemaan 
lähimmäisiään. Totuus-
tapahtuma toteutettiin 
vapaaehtoisvoimin.

Vaikka tapahtuma alkaa kuulua 
jo perinteisiin elokuun tapahtu-
miin, oululainen Miia Viinik-
ka löysi sinne ensimmäistä ker-
taa. Teatterin ja kirjaston väliin 
pystytetystä rukousteltasta löytyi 
paljon tarjottavaa. 

– Kävin kirjastossa ihan muis-
sa asioissa ja huomasin, että tääl-
lä on tällainen tapahtuma. Pää-
tin sitten tulla katsomaan tar-
kemmin. 

Teltalla ollut tavaran ilmais-
jakelupiste sai kehuja Viinikalta. 

– Löysin itselleni pari vaatetta 
ja pojalle lelun. On hienoa, että 
nämä saa ihan vaan kiittelemällä.

Leivän, vaatteiden, lelujen ja 
kirkojen lisäksi perjantaina ja 

lauantaina jaettiin satoja kuppeja 
kahvia ja teetä sekä kasviskeittoa.

Ilmaista  
rakkautta 
Ruoan ja tavaran lisäksi tapahtu-
massa jaettiin ilmaiseksi ennak-
kotiedotteen lupaamaa rakkaut-
ta. Lähimmäisenrakkauden ni-
missä hoidettiin käsiä ja jalkoja 
ja maalattiin lapsille koristekuvi-
oita kasvoihin. 

Ihmisten lisäksi Höyhtyällä, 
lähetyspuoti Siivessä hoidettiin 
myös pyöriä. Autojen pesua tai 
imurointia ei tänä vuonna ollut 

Helli Karhunen rasvasi ja hieroi Ritva Olsbon jalkoja. Lääketiedettä opiskeleva Karhunen kertoi monen hoitoa saaneen kiittäneen 
häntä sanomalla "kyllä sinusta vielä hyvä lääkäri tulee".

Rotuaarilla jaettiin kahvin lisäksi 
keittoa. Osa vapaaehtoisista pääsi 
toimimaan myös kaupunkioppaina.

tarjolla.
Sielua hoidettiin paitsi keskus-

teluissa, myös musiikilla, tanssi-
esityksillä ja jopa paperista tai-
teilluilla origamiteoksilla. 

Kun antaa,  
niin myös saa
Oululainen Helli Karhunen oli 
yksi tapahtuman vapaaehtoisis-
ta. Hän rasvasi ja hieroi ihmis-
ten jalkoja useamman tunnin 
vuoroissa. Varmoin ottein ihmi-
siä palvellut Karhunen ei ole alan 
ammattilainen.

– Opiskelen kyllä lääketiedet-
tä, mutta teen jalkahoitoja en-
simmäistä kertaa. On hienoa, et-
tä ihmiset eivät ole arastelleet ol-
lenkaan.

Tuleva lääkäri on ollut muka-
na Totuus-tapahtuman vapaaeh-
toisena useampana vuonna. Jal-
kahoitoa antamaan hän tuli, kun 
pyydettiin.

Suurin osa käsi- ja jalkahoi-
doista nauttineista oli naisia, 
mutta Karhusen mukaan tuoliin 
on istahtanut kaiken ikäisiä mie-
hiä ja naisia. Juteltu on kaikenlai-
sia maan ja taivaan väliltä.

– Olen saanut todistaa uskos-
tani. Tunnelma on ollut ihana. 
Vaikka en itse puhuisikaan, ru-
kousteltasta kuuluva laulu ja mu-
siikki tavoittavat meidät.

TEKSTI JA KUVAT: 
ELSI SALOVAARA
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Tarvitsetko 
kotiapua?

Asiakaspalvelu: 
045–272 6330

www.shht.

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Paikkoja avoinna

 RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Kirjoita ja anna 
palautetta!

Onko sinulla naseva 
mielipide, kysymys 

tai kommentti? 
Lähetä se meille 
palautesivumme 

kautta osoitteessa 
www.rauhan-
tervehdys.fi

tai sähköpostilla 
toimitus@rauhan-

tervehdys.fi. 

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Muut seurakunnat

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

HEPREAA
JA RAAMATTU-

LUENTOJA
Heprealainen Raamattukurssi 27.-28.8.

Raamatun heprean alkeiskurssi 17.-18.9.
Hepreaa ja raamattuluentoja myös torstaisin 23.9. alk.

(Vanha pappila, C-ovi, Asemakatu 6).
Tied. puh. 050 359 6939 (www.gen.  / Kalenteri).

Tervetuloa Jeesuksen nimeen!
Genesis ry, Oulun OPKO ja Koulutuskeskus Agricola

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Alueellinen syyskauden avaus: su 29.8. klo 15.00 Kempeleen vanhassa kirkossa
Herännäis/Siioninvirsiseuroja: ti 31.8. klo 19.00 Limingan seurakuntatalossa
Myyjäiset Oulun Herättäjäjuhlien hyväksi: la 4.9. klo 09.00 alkaen Keskustan
seurakuntatalo Oulu

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Heinätorin srk-koti: 
Su 29.8. klo 15 Sanan ja 

rukouksen iltapäivä. Lapsille oma 
ohjelma. Ti 31.8. klo 18 Matalan 
kynnyksen ilta, saksan kirkkopäivät. 
Tervetuloa!

Su 29.8. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 1.9. klo 19.00 SANAN JA

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-
helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 27.8. klo 19 LIFT- ilta. Henri Tuhkala, Timo 
Kurkela, Markus Pätsi. Su 29.8. klo 11 Jumalan-
palvelus, kastejuhla. Markku Tossavainen,
Ritva Himanka, Ulla Rasinkangas. Pyhäkoulu 
ja lasten kokous. Su 29.8. klo 12.30 Lapsityön 
syyskauden avaus. Tervetuloa kaikki lapsi- ja 

varhaisnuorisotyöstä kiinnostuneet ! Su 29.8. klo 17 International Service. 
Luke Barnes. Ke 1.9. klo 19 Sana ja rukous, Pirjo Orava, Pasi Markkanen, 
Saara & Veera. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Tahdotko parantua? Jeesus Kristus
voi auttaa! Su 13.6. klo 16 Parantu-
miskokous, Hartti Lindgren,
esirukousta sairaiden puolesta.
Olet sydämellisesti tervetullut!

Pe 27.8. klo 19 Nuortenilta Pöyhtä-
reillä, Raitalantie 3. Matkalaulukirjat 
mukaan. Su 29.8. klo 16.30 Pyhä-
koulu, klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!

Sunnuntaina 29.8. EI OLE JUMALANPALVELUSTA !
(Olemme vuosikongressissa)

To 26.8. klo 19 LÄHDE-ilta, Martti Väyrynen, Esko 
Taipale, Thaimaan lähetti Sami Westerholm, God’s 
Bell, aihe: ”Säilytä usko ja hyvä omatunto”.

Pe 27.8. klo 18.30 Varkki-ilta. La 28.8. klo 10 alk. Yksi sydän – vastuullisten päivä. 
Su 29.8. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, kirkkokunnanjohtaja 
Hannu Vuorinen. Ti 31.8. klo 13 Päiväpiiri alkaa. Ke 1.9. klo 14 Senioripiiri,
klo 18 Nuortenilta. To 2.9. klo 19 Rukousilta.
www.oulu.svk.fi    Tervetuloa!

Kempele on kasvava ja kehittyvä yli 15 000 asukkaan 
kunta Oulun seudulla. Seurakunnassa on 35 vakinaista 
työntekijää, työskentelyolosuhteet ovat erinomaiset.

Kempeleen seurakunnassa on haettavana

TALOUSJOHTAJAN VIRKA

Viran pääasialliset vastuualueet ovat seurakunnan talous-, kiinteistö- ja 
hautausmaahallinto, palkka-asiamiehen tehtävät sekä tukipalvelutyön-
tekijöiden esimiehenä toimiminen. Talousjohtaja valmistelee ja esittelee 
vastuualueeseensa kuuluvat asiat kirkkoneuvostolle. 

Viran kelpoisuusehtona ovat korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto ja 
käytännön työkokemus. Etusijalle asetetaan hakija, joka on perehtynyt 
seurakunnan taloudellisten ja hallinnollisten asioiden sekä kirjanpidon 
hoitamiseen. Viranhoito edellyttää hyvää organisointikykyä ja yhteis-
työtaitoja. Lisäksi hakijoilta edellytetään sopivuutta esimiestehtäviin ja 
kirkon johtamiskoulutuksen Kirjo III:n suorittamista tai sitoutumista 
sen suorittamiseen sekä kokemusta kokousten esittelijänä toimimisesta.

Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Ennen 
viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden 
koeaikaa.

Viran vaativuusryhmä on 602. Tämän hetkinen peruspalkkaus on
3 153, 54 €. Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka on 
enimmillään 18 % peruspalkasta.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 2.9.2010
klo 15.00 mennessä osoitteella:
Kempeleen seurakunta, PL 28, 90441 Kempele. Kuoreen merkintä 
”Talousjohtajan virka”. Hakemukseen tulee liittää nimikirjaote tai ansio-
luettelo sekä todistukset mahdollisista muista ansioista. Hakemuksia ei 
palauteta. 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Pekka Rehumäki p. 08 5614 530 tai
040 7790 301, tai kirkkovaltuuston puheenjohtaja Reino Laitinen
050 5237 118.

Kempeleen seurakunta
Kirkkoneuvosto

• Kok. kolesteroli (päivä- tai paastoarvo) 12 €
• Eritelty kolesteroli (ravinnotta 12 t) 24 €
• Verenpaine, -sok., hemoglobiini, CRP (tulehdus) ym. mittaukset
• Kehon koostumusmittaus                                  Tarjous 15 €
 (sisäelinrasva, rasva%, BMI, vesi%, lihas- ja luumassa, kehon fyysinen ikä ym.)
• Korvahuuhtelu, virtsatutkimus ym.
• Keliakia- ja helikobakteeritesti                         Katso tarjoushinnat netistä! 

Isokatu 26 A 3, 2. krs. (Anttilaa vastapäätä) info@terveysimpulssi.com www.terveysimpulssi.com
P. 040 564 4390 ma-pe 9 -15 UUTTA! Syksyllä alkaa turvallinen ja tehokas PAINONHALLINTA. Kysy lisää!

sta
ilman lähetettä ja ajanvarausta, tulokset mukaan!

ELASIN
yksilöllinen kuulo-

suojain
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Kuoronjohtaja Anna 
Haanpää-Vesenterä 
tietää, että kiukutteleva 
lapsi saa heittää hyvästit 
huonolle tuulelleen 
kuoroharjoituksissa. 
Kokenut 
musiikkiterapeutti ja 
lastentarhanopettaja on 
ottanut hoiviinsa kolme 
lapsikuoroa.

Kuoronjohtaja Anna Haan-
pää-Vesenterän mielestä 
musiikkia voi hyödyntää 
omassa elämässä ja siksi 

sitä olisi tärkeää harrastaa mah-
dollisimman paljon. 

– Koska musiikki on niin iso 
osa omaa elämääni, toivoisin, että 
musiikin siemenen saisi kylvettyä 
myös lapsiin. Kuorossa on tieten-
kin mukana yhteisöllisyys: ollaan 
yhdessä ja autetaan pienempiä. 

Oulujoen seurakunnassa toi-
mii sekä muskarikuoro 
että pienten ja iso-
jen lasten kuorot. 
Nuorin laulaja 
on viisivuotias 
ja vanhin käy 
jo musiikkilu-
kiota. 

– Kaksi van-
hinta kuorolais-
ta ovatkin kuo-
ron varajohtajia. 
Olen sanonut heille, 
että saatte sitten perinnöksi 
nämä kuorot, Haanpää-Vesente-
rä nauraa. 

– Tässä on sellainen ihana jat-
kumo. Itse olen tullut seurakun-
nan kirkkokuoroon 18-vuotiaana 
ja siitä asti olen laulanut niissä.

Haanpää-Vesenterän varsi-
nainen työpaikka on kuitenkin 
muualla. 

– Olen koulutukseltani mu-
siikkiterapeutti ja teen sitä pää-
työnäni. Musiikkiterapian mene-
telmiä voi kuitenkin hyvin käyt-
tää myös kuoronjohtamisessa – 
voi nähdä sen, että musiikki on 

paljon muutakin kuin vain lau-
lujen opettelemista. 

Kuorot ovat 
pitkästä aikaa in
Tehdessään aiemmin myös las-
tentarhanopettajan töitä Anna 
Haanpää-Vesenterällä oli kolle-
gansa kanssa Do Re Mi -lapsi-
kuoro. Sitten tulivat lapsikuo-
rojen johtajuudet, joiden parissa 
musiikkiterapeutilla on vieräh-
tänyt aikaa jo yhdeksän vuotta. 

– Olen tässä niin kauan kuin 
saan olla. Nämä kuorot ovat mi-
nulle tällaisia lempilapsia. 

Kuoronjohtajuus merkitsee 
paitsi mielenkiintoista sivutyötä, 
myös vastuuta. 

– Jos ottaa kuoron niin sano-
tusti omakseen, jokaisessa har-
joituksessa tulee olla läsnä ja ole-
massa. Lapsethan tulevat sinne 
laulamaan, mutta joku tulee vä-
lillä möllöttämään ja kiukutte-
lemaankin, Haanpää-Vesenterä 
nauraa.

Television kuorosota-ohjelmi-
en suosio on tehnyt kuo-

rolaulusta trendikäs-
tä.

– Itse en ole 
ehtinyt seurata 
kyseisiä ohjel-
mia. On meil-
le jonkin ver-
ran tullut uu-

sia kuorolaisia, 
mistä se sitten 

johtuneekaan. On 
silti ihanaa ja mahtavaa, 

että kuorot ovat pitkästä aikaa 
in! Ne ovat olleet vähän sellaises-
sa lapsipuolen asemassa pitkään, 
Haanpää-Vesenterä summaa. 

Lasten laulaminen 
koskettaa
Lapsikuoroja pyydetään monen-
laisiin tapahtumiin laulamaan. 
Lisäksi ryhmät avustavat usein 
jumalanpalveluksissa. 

– Ihmiset kuuntelevat kyynel-
silmin lasten laulua. 

On siis ilmiselvää, että kuo-
rot ovat Haanpää-Vesenterän sy-
däntä lähellä. Toisaalta kuoron-

johtajan toisenlainenkin musiik-
kitausta on varsin kirjava ja mo-
nipuolinen. 

– Kuuntelen musiikkia lai-
dasta laitaan. Musiikkiterapeut-
tina minun on täytynyt pereh-
tyä muun muassa nuorten mu-
siikkiin. Pikkutyttönä kuuntelin 
Suzy Quattroa ja hiuksetkin piti 
leikata samalla tavalla, Haanpää-
Vesenterä muistelee hymyillen.

Kuoronjohtajuus antaa paljon.
– Lasten kanssa oleminen on 

rentoa ja heiltä saa suoran palaut-
teen. Ei tarvitse miettiä, että mi-
tähän mieltä he ovat: he kyllä sa-
novat tai ilmaisevat sen muuten, 
Haanpää-Vesenterä toteaa. 

– Kun näkee lasten oppivan ja 
sen, miten taitavia ja lahjakkai-
ta he ovat, se tuo iloa. Toivoisin 
muutenkin, että lapsiin ja nuo-
riin satsattaisiin enemmän, sil-
lä heissä on tulevaisuus ja heis-

Kuorolaulussa on 
terapeuttista voimaa

Oululainen kuoronjohtaja Anna Haanpää-Vesenterä tuli kuoroharjoituksiin yhdessä tyttärensä Adan kanssa. 

tä riippuu, millainen tästä maa-
ilmasta tulee.

Kuorolaulu sopii Haanpää-Ve-
senterän mukaan jokaiselle. 

– Se sopii aivan kaikille. On 
todella terapeuttista laulaa kuo-
rossa niin laulun, musiikin kuin 
yhdessäolon vuoksi. Se on sel-

laista itsehoitoa. Tuntuu, että uu-
si päivä alkaa kuoroharjoituksen 
jälkeen. Siitä saa niin paljon ener-
giaa.

TEKSTI JA KUVAT:  
ANNA VEPSÄ

• Oulussa seurakunnan lapsikuoroja löytyy Myllyojan lisäksi 

Maikkulasta, Kaakkurista, Puolivälinkankaalta ja Ylikiimingistä.

• Nuorille tarkoitettuja lauluryhmiä ovat muun muassa Sarastus-

kuoro sekä Karjasillan ja Oulujoen seurakuntien gospelryhmät

• Aikuisille kuoroja on joka lähtöön: toimintaa löytyy esimerkiksi 

Oulujoen ja Karjasillan seurakunnista sekä Mieskuoro 

TervasCannon ja Tuomiokirkkokuoron parista 

• Joihinkin kuoroihin pääsevät kaikki ja toisissa taas järjestetään 

pyrkijälle ensin laulukoe

• Jokaisesta seurakunnasta löytyy jonkinlainen kuoro. Toiminnasta 

kannattaa kysyä omasta kirkkoherranvirastosta. Kuoroista löytyy 

tietoa seurakuntien menokalentereista s.21–23.

Kuorolaulua kaiken ikäisille 
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Rauhan Tervehdys -lehden 

JAKELUHÄIRIöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

Terveys ja hyvinvointi 

Ei ole välttämättä helppoa 
olla toisinajattelija edes 
Suomessa. Ylivieskalai-
nen Maria Suutala tote-

aa tyynesti, että hän on saanut 
maksaa elämäntapansa valin-
nasta kovan hinnan. 

Kun ei seuraa valtavirtaa 
ajattelijana, kirjoittajana ei-
kä toimijana, saa elää köyhyy-
dessä. Kustan-
tajaa on vaike-
aa löytää, var-
sinkaan sellais-
ta, joka ei siisti 
ja stilisoi teks-
tiä niin, ettei se 
ole enää oman-
näköistä. Myös 
kirjojen myyn-
ti on hoidettava 
itse. Tieteelliset piirit ovat Suo-
messa niin pienet, että ne tutut 
kivat ”oikein” ajattelevat ihmi-
set saavat rahoitusta, kun jaet-
tavaa on rajallisesti.

Aviomies oli 
vastaus rukoukseen
Köyhyys ei merkitse ilotonta 
elämää. Maria Suutalalle luon-
to on kaikki kaikessa ja eh-
tymätön ilon lähde – samoin 
kuin rakas elämänkumppani, 
jonka kanssa voi jakaa kaiken 
ja vaikkapa keskustella aamiai-
sella maailman politiikasta tai 
taloudesta. 

Saksalainen kulttuuri on Ma-
ria Suutalalle läheinen. Hän toi-
voi ja rukoili löytävänsä saksa-
laisen miehen, koska arveli, et-
tei Suomesta löydy tarpeeksi ra-
dikaalia miestä hänelle. Suuta-
la kertookin puolisonsa Ernstin 
löytyneen rukousvastauksena. 

Ernst Heller-Suutala oli ai-
kaisemmassa elämässään sveit-
siläisen pankin valuuttadiile-
ri, joka työmatkallaan Intias-
sa luopui yhdessä yössä enti-
sestä elämäntavastaan tavat-
tuaan gurun, joka vaikutti hä-
neen voimallisesti. Myöhem-
min Ernst jätti entisen elämän-
sä Saksassa ja seurasi Mariaa 
Suomeen tukeakseen vaimo-
aan – varsin harvinainen kuvio 
parisuhteessa.

Vanhempien tukena 
Raudaskylällä
Maria Suutala elää miehensä 
kanssa Ylivieskan Raudaskyläl-
lä ja huolehtii samalla 90-vuo-
tiaasta isästään. Myös alzhei-
merin tautia sairastanut äiti 

hoidettiin kotona kuolemaan-
sa saakka. 

Nyt Suutala haluaa täyttää 
vanhan isänsä viimeisen toi-
veen: kirjoittaa äitinsä van-
hemmista, Iida ja Juho Kytö-
mäestä, jotka olivat suomalai-
sen herännäisyyden vaikuttajia. 

Maria Suutalan isoisä perus-
ti kristillisen keskikoulun ja lu-

kion ja johti pit-
kään Raudas-
kylän kristillis-
tä opistoa. Iso-
isä kuoli kaksi 
viikkoa Marian 
kasteen jälkeen, 
mutta Maria us-
koo siteen iso-
isään syntyneen 
jo ennen synty-

määnsä. Hän kertoo myös saa-
neensa tavata isoisän unessa. 

– Herännäisyys oli lapsuu-
dessani enää vaimea heijastus 
siitä, mitä se isovanhempieni 
aikana oli, sanoo Suutala. 

Hän ei ole erityisen ihastu-
nut tämän ajan kepeään kristil-
lisyyteen, vaan ihailee sitä mo-
raalista selkärankaa, jota aiem-
milla sukupolvilla oli. Isoisänsä 
ajattelussa Suutala näkee ekote-
ologisia piirteitä. Juho Kytömä-
ki kritisoi aikoinaan esimerkik-
si Saimaan rantojen hakkuuta. 

– Nykyihmisillä ei ole kärsi-
vällisyyttä kestää vaikeuksia. Ei 
Jumalan siunaus tarkoita auto-
maattisesti helppoa elämää. 

Vaivaton ja tasapaksu elämä 
latistaa myös kyvyn onnen tun-
temiseen: kun kärsimys on sul-
jettu ulkopuolelle, hyvätkään 
asiat eivät tunnu miltään.

Lapsuus loppui 
vesakkomyrkkyihin
Lapsuuttaan Raudaskylällä 
Suutala kuvaa idylliseksi. Nuo-
rena tyttönä hän vietti liikku-
en kylällä ja metsissä koiransa 
kanssa, mutta vesakkomyrkky-
jen ja avohakkuitten pilaamat 
kuljeskelupaikat ajoivat Suuta-
lan perustamaan Luonto-Liiton 
paikallisosastoa perheen silloi-
sella asuinpaikkakunnalla Sot-
kamossa. 

Järjestötyöhön turhautumi-
nen johti vähitellen Maria Suu-
talan vaikuttamaan luonnon 
puolesta omalla elämällään. 
Rakkaus luontoon on määrit-
tänyt Suutalan tien ja työn tut-
kijana, puhujana ja kirjailijana. 

Lukioaikainen luokkakave-

Kirjailija ja tutkija Maria 
Suutala kaipaa mennyttä 
ja puolustaa reuna-alueita 

Nykyihmisillä ei ole 
kärsivällisyyttä kestää 
vaikeuksia. Ei Jumalan 
siunaus tarkoita 
automaattisesti 
helppoa elämää.

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

 • fysioterapia  • lymfaterapia  • hieronta
 • jalkojenhoito  • liikuntaryhmät  • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

toimintaterapia

Elämää   laitamilla
Hailuodon seurakunnassa 

pidetään piispantarkas-
tus 27.–29. elokuuta. 

Piispantarkastuksen 
yhteydessä piispa Samuel Salmi 
tutustuu Hailuodon kuntaan, 
vierailee päiväkoti Onnensaares-
sa ja tutustuu Polar-Moos Oy:n 
toimintaan. Lisäksi ohjelmassa 
on seurakunnan työntekijöiden 
ja luottamushenkilöiden tapaa-
minen. 

Piispantarkastus päättyy sun-
nuntaina piispan toimittamaan 
messuun. Välittömästi sen pää-
tyttyä on kirkossa yleinen piis-
pantarkastus, jossa kerrotaan 
seurakuntalaisille tarkastuksen 
aikana tehdyistä havainnoista. 
Siinä yhteydessä seurakuntalai-

silla on mahdollisuus tuoda esiin 
seurakuntaa koskevia asioita ja 
keskustella niistä piispan kanssa. 

Piispan tehtäviin kuuluu vie-
railla säännöllisin väliajoin seu-
rakunnissa ja toimittaa piispan-
tarkastuksia. Piispantarkastuk-
silla on pitkä perinne kirkon his-
toriassa, sillä niiden avulla piispa 
hoitaa kaitsentatehtäväänsä. 

Piispantarkastuksessa käsi-
tellään seurakunnan toiminnan 
painopisteitä ja työn kehittämis-
tä sekä hallintoa ja taloutta. 

Piispantarkastusta varten 
seurakunta laatii kertomuk-
sen, jossa on tietoa seurakun-
nan toiminnasta ja taloudesta. 
Hallinnon ja talouden tarkas-
tus on piispantarkastuksen osa 

tai erikseen suoritettava tarkas-
tus. Se kattaa seurakunnan kir-
konkirjat, arkiston, hallinnon, 
omaisuuden ja rahastot. Piispan-
tarkastuksessa piispaa avustavat 
yleensä pappisasessori, lääninro-
vasti ja notaari. 

SATU LAPINLAMPI

Piispantarkastus 
Hailuodossa
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ri Sotkamosta kertoo, että Ma-
ria oli jo kouluaikoina pohtija- ja 
tutkijatyyppiä, josta oli jo silloin 
nähtävissä, ettei hän kulje mas-
san mukana. 

Suutalasta ei kuitenkaan tullut 
biologia eikä pappia, vaan aate-
historioitsija, ekofilosofi ja ekofe-
ministi mutta myös Jeesuksen ja 
Pyhän Hengen seuraaja.

Elämää  
saaristossa
Opiskeluaikanaan Suutala kävi 
matkalla Ahvenanmaalla, johon 
syttyi kolmekymmentä vuotta 
kestänyt rakkaussuhde. 

Vanhojen saaristolaisten elä-
mäntapa kiinnosti niin paljon, 
että syntyi kirja Onnellisia leh-
miä ja viisaita ihmisiä. Siihen on 
tallennettu kokonainen katoava 
luontaistalouteen pohjautuva elä-
mäntapa, johon Suutala paneutui 
haastattelemalla 120 iäkästä saa-
ristolaista. 

Suutala puolisoineen eli it-
se seitsemän kesää ja syksyä ul-
kosaaristossa. Saaristoelämän 
katkaisi iäkkäistä vanhemmista 

Sitaatteja

”Kaikkien fundamentalistikristityiden uhallakin Nainen 
haluaa puhua Jumalasta kaikkien uskontojen tuolla puolen 
olevana ja ihmisen oikeudesta vapautua uskonnosta kohtamaan 
elävän Jumalan. Jumala ei ole dogma, oppirakennelma, vaan 
elävä, kaikkialla läsnä oleva Käsittämätön, jota ei voi rajoittaa 
olemaan oppirakennelmien mukainen. Silloin punavarpusen 
intianpunainen rinta voisi yhtä hyvin olla Jumalan asuinpaikka 
kuin keskiaikainen katedraali.”

”Taistelussa naiseutta vastaan nainen on menettänyt itsestään 
paljon, mutta historia tuntee myös matriarkaalisia kulttuureita, 
joissa korostuivat naisen ja äidin arvot. Matriarkaalisissa 
kulttuureissa seksuaalisuus, naisen hedelmällisyys, oli elintärkeä 
ja pyhä asia. Kuukautiset olivat ”naisen ystävä”, alunperin 
voiman ja luovuuden lähde.”

”Virallinen hoitofilosofia vaatii ihmistä toimimaan, menemään 
terapiaan, ottamaan lääkkeitä tuskan hillitsemiseksi, tarttumaan 
elämään, hoitamaan asiansa, sen sijaan että hänellä olisi oikeus 
surun ja kivun tullessa vetäytyä ja luottaa siihen, että elämän 
omat parantavat voimat tulisivat tekemään tehtävänsä.”

Sitaatit Maria Suutalan kirjasta 
Kettu luumupuussa

huolehtiminen Raudaskylällä, ja 
nyt Itämeren levätilanne on pa-
hentunut niin, ettei pariskunnal-
la ole enää halua muuttaa saaris-
tolaisiksi. 

Jos olisi mahdollista, Maria 
Suutala eläisi rahatalouden ulko-
puolella. Hänen arkielämäänsä ei 
kuulu internet eikä kännykkä, ei-
vät myöskään sanomalehti tai te-
levisio. Siitä huolimatta tai ehkä 
juuri sen takia hän nauraa hersy-
västi ja usein. 

Sukuhistoriaan liittyvän teok-
sen lisäksi Maria Suutalalla on 
työn alla kaunokirjallinen teos, 
jonka nimeksi tullee Vuohi saar-
nastuolissa – Esseitä ja tarinoita 
katoavasta Suomesta. 

Suutalan mielestä syrjäseu-
duilla tapaa todellista suoma-
laisuutta. Ilomantsin Möhkös-
sä voi perhe vielä elää rauhassa 
karhun kanssa, sopusoinnussa 
luonnon kanssa, kaukana kas-
vukeskusten kilpailu- ja kulu-
tushysteriasta. 

– Haluan olla syrjäseutujen 
puolustaja Helsingin metropoli-
politiikkaa vastaan.

Erja Lem
p

in
en

A

Monta  
rakasta
Maria Suutala ihmettelee, miksi 
rakkautta pelätään niin kovasti ja 
se halutaan rajata vain ydinper-
heen sisälle kuuluvaksi. 

Kirjeet aloitettiin ennen ra-
kas-sanalla: Rakas serkku, Rakas 
täti, Rakas Anna. Miksei saa sa-
noa rakastavansa eläimiä tai lai-
tapuolen kulkijoita? Suutala nä-
kee asian niin, että siihen asti kun 
maailmanloppu tulee, voi rakas-
taa. Hänelle Jeesus on kaikkien 
elävien olentojen vapahtaja, myös 
naisten ja eläinten.

Suutalan mielestä uskollises-
sa parisuhteessa toteutuvan sek-
suaalisuuden pyhänä asiana. 
Hän peräänkuuluttaa luonnol-
lista eroottisuutta, jossa jokai-
nen on kaunis ja hyvä. Sellainen 
on myös vanhenevan naisen ke-
ho, vaikka nykynaisen täytyy si-
tä itselleen varta vasten muistut-
taa ympäristöstä ja mediasta tul-
vivista päinvastaisista signaaleis-
ta välittämättä. 

MARJO PÄÄKKöNEN

Elämää   laitamilla
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Eetterissä

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 
94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetykset ovat tauolla radio-
studion muuton takia 12.9. 
saakka.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz 
Su 29.8. klo 10 radiojuma-
lanpalvelus Kemin kirkosta.
Su 29.8. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Eve-
liina Korkea-Aho puhuu lä-
himmäisestä. Ohjelma on 
uusinta.

Suora lähetys 
internetosoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 29.8. klo 10 sanajuma-
lanpalvelus Oulun tuomio-
kirkosta. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorei-
na toimivat Henna-Mari Si-
vula ja Raimo Paaso.
To 2.9 klo 18 Aamusta il-
taan -messu Oulun tuo-
miokirkosta.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 29.8. klo 10 messu Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, avustaa Juha Maa-
lismaa ja Leena Brockman, 
kanttorina Eija Savolainen. 

Kesätyö herätti Nellin 
kiinnostuksen historiaan

Pieni kuolema 
Jerusalemissa 
tulee uudelleen

Piippolan kirkolla ja kirkko-
museolla on vetovoimaa. 
Siikalatvan seurakuntaan 
kuuluvan Piippolan kappe-

lin tiekirkko- ja kirkkomuseovie-
raiden määrä on aiempinakin ke-
sinä ollut merkittävä, mutta eri-
tyisesti tänä kesänä kauniiseen 
kirkkomiljööseen poikenneiden 
määrä ylitti kaikki odotukset. 

– Kävijäennätys oli yli 220 vie-
rasta yhtenä päivänä. Tämä on 
merkityksellistä koko alueelle, 
kirkkoherra Erkki Piri iloitsee.

Kirkkomuseo teki vaikutuk-
sen myös kirkonesittelijänä kesä-
työssä olleeseen Nelli Lesoseen.

– Täällä kirkkomuseossa vie-
raili historian tutkija. Hän ker-
toi mielenkiintoisia juttuja muun 
muassa tämän kirkon rakentajas-
ta, Lesonen kertoo.

Oman synnyinkylän historia 
on työn myötä avautunut Nellille 
aivan uudella tavalla. 

– Yleensä historia kiinnostaa 
minua, mutta kotikyläni histori-
aan en ole perehtynyt kovin pal-
jon. Kesätyön kautta olen saanut 
paljon uutta tietoa, lukion aloit-
tava Nelli juttelee.

Syynä synnyinseudun histo-
rian huonolle tuntemiselle ei yk-
sinomaan ole se, etteikö se nuoria 
kiinnostaisi. 

– Koulussa ei oman seudun 
historia ole kovinkaan paljon 

Pieni kuolema Jerusalemis-
sa -näytelmä kurkistaa us-
kon ydinkysymyksiin seu-
rakunnan työntekijän nä-

kökulmasta. Näytelmän ovat kä-
sikirjoittaneet pastorit Helena 
Paalanne ja Mikko Salmi. Paa-
lanne työskentelee pappina Tui-
ran seurakunnassa ja Salmi on 
oululaisille tuttu työstään Kar-
jasillan seurakunnan pappina ja 
radiojuontajana. 

Pieni kuolema Jerusalemis-
sa kertoo siitä, miten kaikki ih-
miset kokevat pieniä kuolemia, 
vaikka niistä ei tehtäisikään suu-
ria otsikoita. 

Näytelmässä Ilkan ja Marjon 
elämänkohtalot avautuvat pie-
nessä jerusalemilaisessa hotelli-
huoneessa. Ilkan ja Marjon roo-
leissa nähdään Mikko ja Anna 
Salmi. Esityksen kesto on noin 

45 minuuttia. 
Näytelmän kantaesitys oli Ou-

lussa hiippakuntapäivillä vuo-
si sitten ja viime keväänä se esi-
tettiin Haukiputaan Teatterikuo-
passa. 

Näytelmä nähdään torstaina 
2. syyskuuta kello 21.30 Valve-
salissa. Esityksen järjestävät yh-
teistyössä Kirkon tiedotuskeskus 
ja Oulun seurakunnat. Se on osa 
valtakunnallisia kirkon viestintä-
päiviä, mutta on tarkoitettu kai-
kille teatterin ystäville. 

Liput maksavat 10 euroa ja nii-
tä myydään kulttuurikeskus Val-
veella. Lippumyymälä on avoin-
na keskiviikosta sunnuntaihin 
kello 12–19, puhelimitse voi ot-
taa yhteyttä numeroon (08) 5584 
7575.

RAUHAN TERVEHDYS

esillä. Haluaisin tietää enemmän 
esimerkiksi sota-ajasta täällä ko-
tiseudulla ja millaista elämä on 
täällä silloin ollut. 

Nelli ei ole työpäivinään eh-
tinyt pitkästymään. Hän kertoo, 
että vierailijat ovat kyselleet to-

della paljon kirkkoon, museoon 
ja kirkkopihaan liittyvää tietoa. 

Myös kirkkopihassa viimei-
sen leposijansa saanut kirjailija 
Haanpää kiinnostaa vierailijoita. 

Tältä suvelta tiekirkon ovet 
ovat jo sulkeutuneet, mutta Piip-

polan kirkkomuseoon ja kirk-
koon pääsee ympäri vuoden tu-
tustumaan ottamalla etukäteen 
yhteyttä kirkkoherranvirastoon. 

 
ANNELI VIRTANEN

Nelli Lesonen kertoo, että Piippolan kirkkomuseossa vierailleita kiinnosti hyvin paljon esimerkiksi kirkon pienoismalli, joka kuvaa 
pyhättöä ennen 1800-luvun lopun mittavaa peruskorjausta. 

Torstaina 2. syyskuu-
ta kello 18–19 Ou-
lun tuomiokirkossa 
vietettävä Aamus-

ta iltaan -messu on koko-
naan Oulun seudulla asu-
vien ihmisten tuotantoa. 

Messun laulut on jul-
kaistu Oulun seurakun-
tayhtymän tuottamalla le-
vyllä vuonna 2006. Niiden 
sanoituksista vastaa Juha-
ni Konola ja sävellyksistä 
Jussi Rasinkangas. Lau-
lujen sanat kattavat sekä 
vuodenkierron että ihmi-
sen elämänkaaren ja pu-
huttelevat kaikenikäisiä 
kuulijoita.

Kyseessä on musiikki-
painotteinen ehtoollis-
jumalanpalvelus, eli osa 
messun sisällöstä toteu-

tetaan musiikin keinoin 
bändin ja soololaulajien 
avustuksella. Messun toi-
mittaa pastori Outi Äärelä 
ja häntä avustaa kappalai-
nen Stiven Naatus. 

Tilaisuuden järjestä-
vät Oulun seurakunnat ja 
se liittyy valtakunnallisiin 
kirkon viestintäpäiviin, 
jotka järjestetään Oulus-
sa. Messuun on vapaa pää-
sy kaikilla. 

Messua voi seurata suo-
rana lähetyksenä myös 
osoitteessa www.virtuaa-
likirkko.fi. 

RAUHAN TERVEHDYS

Aamusta 
iltaan -messu 
tuomiokirkossa 

Fanita 
Rauhan 

Tervehdystä!
Tärskäyksen omat 
sivut löytyvät nyt 

myös Facebookista. 

Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta 

tuoreeltaan.

A nn e l i  V i r t an e n
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4. sunnuntai helluntaista on lähimmäisen sunnuntai. Evankeliumikirjassa rohkaistaan 
pyyteettömään lähimmäisenrakkauteen: ”Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esi-
merkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva velvoittaa 

meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta saamme myös voiman hy-
viin tekoihin lähimmäistemme hyväksi. Ihminen itse ei ole aina tietoinen siitä, että hän hyvää 
tehdessään toimii Jumalan rakkauden välikappaleena.” Tämän mukaisesti kristitty ihminen 
voi siis aivan kuin ”ajautua” hyviin tekoihin jumalallisen uskon ohjaamana.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo lainopettajalle vertauksen laupiaasta samarialaises-
ta. Sen kielikuvat osuivat hyvin yksiin tuon ajan ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kritiik-
ki varmasti osui kohteeseensa. UT:n lukukappale on Johanneksen 1. kirjeen tuttu rakkau-
den vaatimus, tässä siitä alkuosa: 

”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, jo-
ka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tunte-
maan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän kes-
kuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä 
on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakasta-
nut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.”

On hyvin jumalallista ”rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään”. Jumalan rakkauden 
vuoksi ihmistenkin välit säilyvät ehyenä. Jumalallinen rakkaus on maallisen yläpuolella ole-
vaa ja rajatonta. Silti se voi tulla ja onkin jo tullut keskuuteemme. Johannes käyttää varsin 
paljon energiaa tämän rakkauden luonteen selventämiseen. Rakkaus on myös Jumalan lap-
sia yhdistävä tekijä, sillä rakkauden rikkoutuessa myös hengelliseen yhteyteen tulee etään-
nyttäviä säröjä. Siksi rakkaus lähimmäiseen on pitämisessä – myös hengellisessä mielessä. 
Usko ilman rakkautta on kuollut (vrt. myös rakkaudenepistola).

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 112:5–9  
Ensimmäinen lukukappale 
Miika 6:6–8 
Toinen lukukappale
1. Joh. 4:7–12 
Evankeliumi 
Luuk. 10:25–37 

Jeesus Kristus, Vapahtajamme,

sinä elät kaikissa halveksituissa

ja muserretuissa.

Pysäytä meidät rakkautesi katseella,

kun pelko estää meitä 

kohtaamasta lähimmäistemme hätää.

Anna meille halu ja taito 

rakastaa kaikkia luotujasi.

Kuule meitä, sinä, 

joka elät ja hallitset 

Isän ja Pyhän Hengen kanssa

aina ja ikuisesti.

Jeesus pilkkasi uskovaisia

Tähän käsitykseen on helppo tulla lähimmäisensunnuntain evankeliumin perusteella. Jee-
susta ei usein ole ajateltu satiirisena pilkantekijänä, eikä hänestä ole tehty kuvainraastajaa, 
joka olisi valmis tarttumaan pilkkakirveeseen. Pikemminkin Jeesus lienee monien mie-
lessä useimmin rauhallinen ja hillitty kuin amerikkalaiset 1950-luvulla Jeesusta näytel-
leet filmitähdet. Mukana mielikuvassa on kosolti nykyajan kiiltokuvaa ja viihdekulttuuria.

Näissä mielikuvissa Jeesus ei pane pilkan kohteeksi yksilön vakaumusta, siis usko-
vaista lähimmäistä ja hänen uskoaan Jumalaan. Lähimmäisensunnuntain evankeliumi 
(Luuk. 10:25–37) ei kuitenkaan jätä arvailuille sijaa, sillä sen mukaan tärkeätä ei ole oikea 
usko ja uskonharjoitus. Ne jäävät toiseksi sen rinnalla, että vääräuskoinen ja tuntematon 
mikä-lie-mies katsoo ympärilleen ja auttaa pulassa olevaa. Siis oikeitten ajatusten ja oikean 
uskonopin sijasta ytimessä on toisesta välittäminen, lähimmäisen vaivan näkeminen ja sii-
hen vastaaminen.

Oikeat teot vai oikea usko? Tätä jakoa on monet kerrat pidetty vääränä kysymyksenä 
oikeaan asiaan. Oikea usko ja oikea teko kun pitäisi mieluimmin kuulua yhteen. Tähän 
ihanteeseen Jeesuksen pilkkakirves kuitenkin osuu tarkasti ja halkaisee ajatusyrityksen 
kuin halonhakkaaja tuoreen koivupölkyn. Vertauksen yhteydessä puhe oikeasta uskosta 
kuulostaa enemmänkin selityksiltä ja vakuuttelulta.

Tuntemattoman lähimmäisen tekemä oikea teko on ihmisen mitta. Tällä mittapuulla 
kannatta mitata elämää vähän laajemminkin ja nähdä kuinka keskeistä on katsoa toista 
ihmistä ilman omia ennakkoehtoja ja edellytyksiä.

KARI LATVUS
dosentti ja eksegetiikan yliopistonlehtori, 

Helsingin yliopisto

w w w.sxc . hu
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Virallinen 
vaalitarkkailija Tommi

KUULUTUS 
VAALILUETTELOSTA

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa, Karjasillan, 
Tuiran ja Oulujoen seurakunnissa toimitetaan 14.-
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yh-
teiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin. 
Seurakuntien yhdistymisestä johtuen Oulujoen seura-
kunta järjestää vaalit sekä Oulujoen seurakunnassa et-
tä Yli-Iin seurakunnassa.

Vaaliluettelot pidetään valvonnan alaisena nähtävinä 
torstaina 2.9. kello 9–16 ja perjantaina 3.9. kello 9–19 
seurakuntien keskusrekisterissä, Isokatu 9. Yli-Iin vaa-
liluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä kirk-
koherranvirastossa Kirkkotie 4, torstaina 2.9. klo 9–13 
ja perjantaina 3.9. klo 15–19.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki 
14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, 
jotka 15.8.2010 on merkitty tämän seurakunnan läsnä 
oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saa-
vat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa 15.8.2010 jälkeen 
tapahtuneeseen kyseiseen seurakuntaan muuttoon.

Seurakuntien vaalilautakunnille osoitetut kirjalliset 
oikaisuvaatimukset on jätettävä keskusrekisteriin, Yli-
Iin osalta kirkkoherranvirastoon, viimeistään 7.9.2010 
kello 16.00 mennessä.

Vaalilautakunnat käsittelevät oikaisuvaatimuksia 
1.10.2010 pidettävissä kokouksissaan.

Oulussa 21.6.2010

Vaalilautakuntien puheenjohtajat

Tuomiokirkkoseurakunta    Sirpa Heinonen
Karjasillan seurakunta Petri Satomaa  
Tuiran seurakunta  Pekka Lahdenperä 
Oulujoen seurakunta   Jouni Riipinen

KUULUTUS

Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet 
kirkkovaltuustoon. Vaaliluetteloa pidetään valvon-
nan alaisena nähtävänä torstaina 2.9.2010 kello 10.00–
14.00 ja perjantaina 3.9.2010 kello 15.00–19.00 kirk-
koherranvirastossa, osoite Kirkkotie 10, 90830 Hau-
kipudas.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaik-
ki 14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jä-
senet, jotka 15.8.2010 on merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saa-
vat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen 
seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus on ilman 
laillista syytä häneltä kielletty. Kirkkoherra saa tehdä 
oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että joku on vir-
heellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty 
siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuk-
si. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa 15.8.2010 jäl-
keen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
viimeistään tiistaina 7.9.2010 ennen kello 16.00 kirk-
koherranvirastoon, osoite Kirkkotie 10, 90830 Hau-
kipudas.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaa-
timuksia perjantaina 1.10.2010 klo 17.00 pidettävässä 
kokouksessa.

Haukipudas 17.6.2010

Haukiputaan seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta
Puheenjohtaja Martti Heinonen

KUULUTUS 

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet 
kirkkovaltuustoon. 

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävä-
nä torstaina 2.9.2010 kello 9.00–15.00 ja perjantai-
na 3.9.2010 kello 9.00–19.00 kirkkoherranvirastossa, 
osoite Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaik-
ki 14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jä-
senet, jotka 15.8.2010 on merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoher-
ra saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaa-
timuksen seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä 
oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että äänioike-
us on ilman laillista syytä häneltä kielletty. Kirkko-
herra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, 
että joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelos-
ta taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi 
tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida pe-
rustaa 15.8.2010 jälkeen tapahtuneeseen tähän seu-
rakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
viimeistään tiistaina 7.9.2010 ennen kello 16.00 kirk-
koherranvirastoon, osoite Tiilitie 1, 90440 Kempe-
le. Virasto on tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi 
auki viimeksi mainittuna päivänä kello 14.00–16.00.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisu-
vaatimuksia perjantaina 1.10.2010 kello 18.00 pidet-
tävässä kokouksessa.

Kempele 8.6.2010

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Taavi Jarva

K U U L U T U S

Hailuodon seurakunnassa toimitetaan 14.11.2010 seu-
rakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuus-
toon. 

Vaaliluetteloa pidetään valvonnan alaisena nähtävä-
nä maanantaina 6.9.2010 kello 12.00–16.00 ja tiistai-
na 7.9.2010 kello 12.00–16.00 kirkkoherranvirastossa, 
osoite Luovontie 52, 90480 Hailuoto.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki 
14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, 
jotka 15.8.2010 on merkitty tämän seurakunnan läsnä 
oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saa-
vat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen 
seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaa-
timuksen sillä perusteella, että äänioikeus on ilman 
laillista syytä häneltä kielletty. Kirkkoherra saa tehdä 
oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että joku on vir-
heellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty 
siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuk-
si. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa 15.8.2010 jäl-
keen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä vii-
meistään tiistaina 7.9.2010 ennen kello 16.00 kirkko-
herranvirastoon, osoite Luovontie 52, 90830 Hailuoto.
Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaa-
timuksia perjantaina 15.9.2010 kello 18.00 pidettäväs-
sä kokouksessa.

Hailuoto 30.7.2010

Hailuodon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Paavo Sipola

WTF??!! Pitääkö tässä 
mennä tarkistamaan 
äänestysoikeuttakin 

kirkkoherranvirastoon?

Saanen esittäytyä. Olen Tommi, 
hevimies. Aion seurata seura-
kuntavaalitohinaa Rauhan Ter-
vehdyksessä ainakin jonkin ai-

kaa, ehkä vaaleihin saakka. Katsella, 
kummastella ja heittää toisinaan vä-
liin jonkun kommentin.

Törmäsin vähän niin kuin vahin-
gossa seurakuntavaaleihin, kun vii-
me viikon Rauhan Tervehdys tipah-
ti lattialle ja sattui aukeamaan vaali-
jutun kohdalta. ”Ensimmäinen kerta.” 
Se pisti silmään ja sai tarttumaan leh-
teen tarkemmin.

Voisihan sitä harkitakin. Siis sitä 
ensimmäistä kertaa, ensimmäistä ää-
nestämistä seurakuntavaaleissa. Tä-
hän asti se on jostain syystä jäänyt. 
On ollut kaverin häitä, jääkiekkomat-
sia, isänpäivää ja muuta. 

Niin, ja sekin on vähän nostanut 
kynnystä, ettei niiden listojen nimis-
tä ole saanut mitään selvää. Ei mulle 
”seurakuntalaisen parhaaksi” tai ”pa-
remman seurakunnan puolesta” sano 

mitään siitä, millaisia asioita listalla 
oleva väki kannattaa. Eikä tämä hom-
ma kiinnosta niin paljoa, että kaivele-
maan tai kyselemään ryhtyisin.

Nyt ajattelin vähän katsastaa tar-
kemmin, mikä on homman nimi. Et-
tä löytyykö niitä ehdokkaita, viitsiikö 
mennä äänestämään ja muuta. Jos täs-
tä hommasta – siis kirkkoon kuulumi-
sesta – saisi niin vähän enemmän tolk-
kua.

Jos kiinnostaa tietää, kuka hevimies 
Tommi on, voin vähän raottaa verhoa: 
Olen hevimies. Siis mies, joka kuunte-
lee heviä eikä neitien musiikkia. Elä-
mää on takana useita vuosia ja edessä-
kin toivon mukaan. Vaikka eihän sitä 
koskaan tiedä. Mutta peukkuja pidän 
sen puolesta.



13   Nro 26      26.8.–2.9.2010

KUULUTUS 
VAALILUETTELOSTA

Oulunsalon seurakunnassa toimitetaan 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet 
kirkkovaltuustoon. Vaaliluettelo on valvonnan alai-
sena nähtävänä torstaina 2.9.2010 kello 10.00–14.00 
ja perjantaina 3.9.2010 kello 15.00–19.00 kirkkoher-
ranvirastossa, osoite Vattukuja 2, Oulunsalo.

Vaaliluetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaik-
ki 14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jä-
senet, jotka on 15.8.2010 merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra 
saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaati-
muksen. Oikaisuvaatimusta ei voi perustaa 15.8.2010 
jälkeen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muut-
toon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettä-
vä 7.9.2010 kello 16.00 mennessä kirkkoherranviras-
toon, osoite Vattukuja 2, 90460 Oulunsalo.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 
1.10.2010 pidettävässä kokouksessaan.

Oulunsalossa 19.7.2010

Oulunsalon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Tapio Kortesluoma

KUULUTUS 
VAALILUETTELOSTA

Limingan seurakunnassa toimitetaan 14.–15.11.2010 
seurakuntavaalit, joissa valitaan 23 jäsentä kirkkoval-
tuustoon.

Vaaliluettelo on valvonnan alaisena nähtävänä tors-
taina 2.9.2010 kello 10.00–14.00 ja perjantaina 3.9.2010 
kello 15.00–19.00 kirkkoherranvirastossa, osoite Pap-
pilantie 6.

Vaaliluetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaik-
ki 14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jä-
senet, jotka on 15.8.2010 merkitty tämän seurakunnan 
läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saa-
vat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuk-
sen. Oikaisuvaatimusta ei voi perustaa 15.8.2010 jäl-
keen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
7.9.2010 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, 
osoite Pappilantie 6, PL 29, 91901 Liminka.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 
1.10.2010 pidettävässä kokouksessaan.

Limingassa 14.7.2010

Limingan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Ilkka Tornberg

KUULUTUS 
VAALILUETTELOSTA

Lumijoen  seurakunnassa toimitetaan 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet 
kirkkovaltuustoon.

Vaaliluettelo on valvonnan alaisena nähtävänä 
torstaina 2.9.2010 kello 10.00–14.00 ja perjantaina 
3.9.2010 kello 15.00–19.00 kirkkoherranvirastossa, 
osoite Toukolantie 3.

Vaaliluetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaik-
ki 14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jä-
senet, jotka on 15.8.2010 merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra 
saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaati-
muksen. Oikaisuvaatimusta ei voi perustaa 15.8.2010 
jälkeen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muut-
toon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
7.9.2010 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, 
osoite Toukolantie 3. Vaalilautakunta käsittelee oikai-
suvaatimuksia 1.10.2010 pidettävässä kokouksessaan.

Lumijoella 22.6.2010

Lumijoen  seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Seppo Pietilä

KUULUTUS 
VAALILUETTELOSTA

Muhoksen seurakunnassa toimitetaan 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet 
kirkkovaltuustoon.

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävä-
nä torstaina 2.9.2010 kello 10.00–14.00 ja perjantai-
na 3.9.2010 kello 15.00–19.00 kirkkoherranvirastossa, 
osoite Muhostie 7 B, 91500 Muhos.

Vaaliluetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaik-
ki 14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jä-
senet, jotka 15.8.2010 on merkitty tämän seurakunnan 
läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saa-
vat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuk-
sen. Oikaisuvaatimusta ei voi perustaa 15.8.2010 jäl-
keen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
viimeistään 7.9.2010 kello 16.00 mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, osoite Muhostie 7 B, 91500 Muhos. Vi-
rasto on tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi avoinna 
viimeksi mainittuna päivänä kello 14.00–16.00.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia per-
jantaina 1.10.2010 kello 18 pidettävässä kokouksessa.

Muhos 26.7.2010

Muhoksen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Jouni Heikkinen

KUULUTUS 
VAALILUETTELOSTA

Siikalatvan seurakunnassa toimitetaan 14.–
15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet 
kirkkovaltuustoon. 

Vaaliluettelo on valvonnan alaisena nähtävänä tors-
taina 2.9.2010 kello 10.00–14.00 ja perjantaina 3.9.2010 
kello 15.00–19.00 kirkkoherranvirastossa, osoite Pap-
pilankuja 6, 92620 Piippola. 

Vaaliluetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaik-
ki 14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jä-
senet, jotka on 15.8.2010 merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saa-
vat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuk-
sen. Oikaisuvaatimusta ei voi perustaa 15.8.2010 jäl-
keen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muuttoon. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
tiistaina 7.9.2010 kello 16.00 mennessä kirkkoherran-
virastoon, osoite Pappilankuja 6, 92620 Piippola. Vi-
rasto on tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi auki 
viimeksi mainittuna päivänä kello 14.00–16.00.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 
1.10.2010 pidettävässä kokouksessaan. 

Siikalatva 28.7.2010 

Siikalatvan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Erkki Kauranen

KUULUTUS 
VAALILUETTELOSTA

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan 14.-15.11.2010 
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkoval-
tuustoon.

Vaaliluettelo on valvonnan alaisena nähtävänä 
torstaina 2.9.2010 kello 10.00-14.00  ja perjantaina 
3.9.2010 kello 15.00-19.00 kirkkoherranvirastossa, 
osoite Mankilantie 1 91800 Tyrnävä.

Vaaliluetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaik-
ki 14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jä-
senet, jotka on 15.8.2010 merkitty tämän seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra 
saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaati-
muksen. Oikaisuvaatimusta ei voi perustaa 15.8.2010 
jälkeen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muut-
toon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettä-
vä 7.9.2010 kello 16.00 mennessä kirkkoherranviras-
toon, osoite Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 
1.10.2010 pidettävässä kokouksessaan. 

Tyrnävä 28.7.2010 

Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Timo Liikanen

WTF??!! Pitääkö tässä 
mennä tarkistamaan 
äänestysoikeuttakin 

kirkkoherranvirastoon?
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
29.8. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso ja avustaa Anna-Mari 
Heikkinen. Kanttorit Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso. 
Www.virtuaalikirkko.fi.
Viittomakielinen messu su 
29.8. klo 12 Piispantalon tal-
likappelissa.
Messu su 29.8. klo 17 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Olavi Rimpiläinen, 
saarna Samuel Korhonen.
Aamusta iltaan -messu to 
2.9. klo 18 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Outi Ää-
relä,  avustaa Stiven Naa-
tus. Puhe Kari Yliräisänen. 
Www.virtuaalikirkko.fi.
 
Karjasillan  
seurakunta
Messu su 29.8. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 29.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avus-
taa Petri Satomaa, kantto-
rina Juha Pöykkö. Toimikau-
den aloitus. 
Messu su 29.8. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Atte Kääriäinen, kantto-
rina Juha Soranta. 
Mukulamessu su 29.8. klo 
12 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Erja Järvi, avusta-
vat Riitta Yliluoma, Pia Vaa-
rala, Nina Niemelä, kantto-
rina Riitta Piippo. Toimikau-
den aloitus.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 29.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Hailuoto
Piispanmessu su 29.8. klo 
10 kirkossa. Toimittaa piis-
pa Samuel Salmi, saarnaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Messus-
sa avustavat myös lääninro-
vasti Ilkka Tornberg ja pap-
pisasessori Pekka Rehumäki. 
Kirkkokuoro laulaa. Yleinen 
piispantarkastus ja kirkko.

Haukipudas
Messu su 29.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Eeva Mer-
taniemi, saarna Maria Vähä-
kangas, kanttorina Hannu 
Niemelä. Seurakunta tarjo-
aa kirkkokyydin, ilmoittau-
tumiset diakoniatoimistoon 
pe klo 9–11 p. 08 5472 636. 
Lähimmäisen päivän kirkko-
kahvit Vakkurilassa. Pieneen 
kahvikonserttiin kutsutaan 
erityisesti kaikkia erilaisten 
yhteisöjen vapaaehtoisapua 
saavia ja antavia ihmisiä.

Kempele
Messu su 29.8. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen, 
avustaa Juha Maalismaa ja 
Leena Brockman, kanttorina 
Eija Savolainen.

Liminka
Messu su 29.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Helo-
maa, kanttorina Mika Kot-
karanta.

Lumijoki
Messu su 29.8. klo 18  Lu-
mijoen kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, saarnaa Pekka 
Kyllönen, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Messu su 29.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
lauluryhmä. Laitasaaren rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä. 

Oulunsalo
Messu su 29.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttori Tuomo Kangas. 
Vapaaehtoisten kirkkopyhä 
ja kirkkokahvit seurakunta-
talolla.

Siikalatva
KeStilä
Sanajumalanpalvelus su 
29.8. klo 12 Kestilän seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Un-
to Määttä.

PiiPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
29.8. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Unto Määttä.

PulKKilA
Sanajumalanpalvelus su 
29.8. klo 19 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

Tuiran seurakunta
Messu su 29.8. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu su 29.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Pyhäkoulu.
Messu su 29.8. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Riikka Honkavaara, kanttori-
na Katri Sippola.
Sanajumalanpalvelus su 
29.8. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Marjo Irja-
la. 
iltamessu su 29.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. 
Viikkomessu ke 1.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Katri Sippola. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 29.8. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina San-
na Leppäniemi. Mari Järve-
lä, yksinlaulu.
Messu su 29.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 

YliKiiMinKi
Messu su 29.8. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, kanttorina 
Leo Rahko.

PYhäntä
Perttulinpäivien messu su 
29.8 klo 10 Pyhännän kirkos-
sa, toimittaa Perttu Kyllönen 
ja avustaa Arttu Kamula ja 
Leena Nissinen. Kanttorina 
Veijo Kinnunen ja avustaa 
kirkkokuoro. Kunniakäynti 
sankarihaudoilla ja kirkko-
kahvit seurakuntatalolla.

RAntSilA
Messu su 29.8. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Arja Lei-
nonen.

Tyrnävä
Messu su 29.8. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
29.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Toivo Hyyryläinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 

El
si
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Oulunsalon kirkko on rakennettu vuonna 1891. Se on seurakunnan kolmas kirkko.
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26.8.–2.9.2010enot Oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 26.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Sanan ja rukouksen iltapäi-
vä su 29.8. klo 15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Mukana 
Hilkka ja Kalevi Keränen se-
kä Raili Kemppainen.
Sanan ja rukouksen ilta su 
29.8. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Puhujavieraana 
pastori Kalle Seppänen Hy-
rynsalmelta. Henkilökohtais-
ta rukouspalvelua sekä yh-
teinen esirukous, johon voi 
jättää kirjoitettuja rukous-
pyyntöjä.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 29.8. klo 18, Oulun tuo-
miokirkko. Aimo Hautamäki 
ja Oiva Savela.
hartaus to 2.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 1.9. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Osmo Alamäki.
torstai-illan raamattupiiri 
to 2.9. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. Syksyn ensim-
mäinen kokoontuminen. 

Tuiran seurakunta
Rukouspiiri to 2.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 2.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 2.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pateniemi-herukka-alueen 
ja Rajakylän raamattupii-
ri to 9.9. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Jatkossa joka toinen 
keskiviikko. Lisätietoja p. 040 
5747 145.

  
Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
leipää musiikista -konsert-
ti pe 27.8. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Katso erillinen ilmoi-
tus.
Kosketa minua henki -kon-
sertti pe 17.9. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Katso juttu si-
vulla 15.
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 25.8. klo 18, 
Kastellin kirkko. Syksyn en-
simmäisessä kokoontumi-
sessa ovat Stephenie Meye-
rin Houkutus ja Alica Sebol-
din Oma taivas. 
olen unessa useasti sinun 
kaduillas -runotapahtuma 
su 29.8. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Katso erillinen ilmoitus.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 taloudel-
lisen tuen hakemista varten 
p. 08 531 4616. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehitYSVAMMAiSet
Perheleiri Rokualla 1.–3.10. 
Leiri on suunnattu perheil-
le, joissa on alle 15-vuotiaat 
lapset. Leirin hinta on 39 € / 
aikuinen, 19,50 € / 4–17-vuo-
tiaat. Alle 4-vuotiaat mak-
sutta. Hintaan kuuluvat mat-
kat, majoitus ja ruokailut. 
Leirille lähdetään perjantai-
na klo 18. Ilmoittautumiset 
viimeistään 1.9. Yhteisten 
seurakuntapalveluiden toi-
mistoon p. 08 3161 340. Lisä-
tietoja leiristä diakoniatyön-
tekijä Kaisa Jaakkola p. 040 
515 6935.

KuuloVAMMAiSet
Viittomakielinen messu su 
29.8. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 

näKöVAMMAiSet
näkövammaisten raamat-
tupiiri to 2.9. klo 13–14.30, 
Caritas-kodin kirjastossa, 1. 
kerros. Opasystävä vastas-
sa Caritas-kodin pihalla pää-
oven läheisyydessä. Ennen 
piirin alkua on mahdollisuus 
ruokailla ravintola Caritak-
sessa. Yli 65-vuotiaiden se-
niorilounas 6 €, muut 7,40 €.

PäihDetYö
naistenryhmä pe 27.8. klo 
13–15.30, Öbergin talo.  

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Perhekerho ti 7.9. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä huol-
tajan kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. Har-
tauden jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan ja leikitään. 
Päätämme kerhon lasten ja 
aikuisten yhteisellä hetkellä.
Perhekerho to 9.9. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Mukulamessu ja perheta-
pahtuma Maikkulassa su 

29.8. klo 12. Mukulamessu 
on lasten jumalanpalvelus, 
jossa lauletaan mukulalau-
luja musiikkiryhmän kanssa. 
Katso erillinen ilmoitus.
Perhekerho ke 1.9. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. Avoin ker-
ho lapsille ja aikuisille yh-
dessä. Hiljennytään pieneen 
hartauteen, lauletaan, leiki-
tään, askarrellaan, jutustel-
laan sekä juodaan kahvit tai 
mehut.
Perhekerho ke 1.9. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 1.9. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 29.8. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Pyhäkoulu isoille ja pienil-
le jumalanpalveluksen yhte-
ydessä. Lisätietoja Aila Valta-
vaara p. 040 5747 109.
Musiikkileikkikoulu trillin 
sisarusryhmä to 2.9. klo 17–
17.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Sisarusryhmä vauvoista 
leikki-ikäisille, vanhempi tai 
muu aikuinen mukana. Li-
sätietoja Marjo Irjala p. 040 
5747 086.
Musiikkileikkikoulu trillin 
Viikarit to 2.9. klo 17.45–
18.15, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 4–6-vuotiaille lapsille. 
Ryhmässä lapset ilman van-
hempaa. Lisätietoja Marjo Ir-
jala.
Rytmitassut-musiikkituo-
kio joka toinen tiistai alka-
en 7.9., Pateniemen kirkko. 
I ryhmä klo 9.30–10, II ryh-
mä 10.15–10.45, III ryhmä 
11–11.30 Rytmitassut on alle 
kouluikäisten lasten ja hei-
dän vanhempiensa yhteinen 
musiikkituokio, jossa laule-
taan, leikitään ja loruillaan. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
trilli-muskari ma 30.8. klo 
10, Myllyojan seurakuntata-
lo. Lisätietoja antaa musiik-
kileikkikoulunopettaja An-
na Haanpää-Vesenterä, p. 
040 5832 368 tai anna.haan-
paa@kolumbus.fi.

Nuoret aikuiset 
Kappelive la 4.9. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Jo-
hanna Iivanainen esiintyy. 
Konsertti on ilmainen ja kes-
tää noin tunnin verran.

oPiSKelijAjäRjeStöt
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 27.8. klo 18, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Petri Harju puhuu aiheesta 
Verellä väkevämmäksi.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ma 30.8. ja 1.9. 
klo 13, Intiön seurakunta-
koti. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten seurat to 9.9. 
klo 13–15, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Tilaisuudessa kah-
vitarjoilu. Linja-auton reitti: 
klo 11.50 Hiidentien pysäk-
ki-Järvitie, klo 11.55 Alppi-
lan pysäkki, klo 12.00 Tuiran 
kirkko, klo 12.10 Tuiran pal-

velukeskus, klo 12.15 Koske-
lan palvelukeskus, klo 12.20 
Koskelan seurakuntakodin 
pysäkki, klo 12.25 Rajakylän 
seurakuntakoti, klo 12.30 
Palokan palvelukeskus, klo 
12.35 Pateniemen kirkko-
Raitotie, klo 12.40 Kuivas-
järvi (Karjakentän pysäkki) - 
Kaitoväylä, klo 12.50 Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Seniorien laulupiiri to 16.9. 
klo 13–15, Tuiran kirkko. Har-
joittelemme lauluja 19.9. klo 
12 Pyhän Tuomaan kirkossa 
olevaa Kansanlaulukirkkoa 
varten. Mukana kanttorit 
Lauri-Kalle Kallunki ja Mar-
jo Irjala. Kahvitarjoilu.
 
Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 numerossa 08 
5314 616. Numeroon voi soit-
taa, kun on yksin tai kaipaa 
kuuntelijaa, kun haluaa pu-
hua tärkeistä asioista ja kun 
haluaa pyytää kotikäyntiä 
tai jättää soittopyynnön.

Leirit ja retket
työttömien leiri 18.–21.10., 
Rokuan leirikeskus. Etusijalla 
Karjasillan ja Oulujoen alu-
eella asuvat. Hinta 28 €, sisäl-
tää matkat, majoituksen täy-
sihoidolla sekä vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenil-
le. Ilmoittautumiset viimeis-

tään 24.9. Yhteisten seura-
kuntapalveluiden toimis-
toon p. 08 3161 340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten leiripäivä to 
26.8., Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Karjasiltalaisille 
suunnatun leiripäivän linja-
autoreitti: Caritas 7.40 (Lin-
tulammen pysäkki), Karja-
sillan kirkko 7.50, Kaukovai-
nion kappeli 8.00, Kastellin 
kirkko 8.15 (Töllintie), Maik-
kulan kappeli 8.25, Kaakku-
ri 8.40 (Siipikujan pysäkki), 
Hietasaari 8.30. Paluu leiri-
päivän jälkeen noin klo 15. 
Leiripäivä sisältää ulkoilua 
ja yhdessäoloa. Tied. Marjo 
Heikkinen 040 575 2711 tai 
Asta Leinonen 040 574 7157.

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ro to 2.9. klo 16–16.45, Py-
hän Andreaan kirkko. Lisä-
tiedot Sirpa Ilvesluoto 050 
5251 882.

Tuiran seurakunta
Sekakuoro tuike to 26.8. ja 

2.9. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Johtaa Elisa Silver 
050 300 9965. Otetaan uu-
sia laulajia koelaulun kaut-
ta. Kuoroharjoitukset pää-
sääntöisesti Pyhän Tuomaan 
kirkossa, joka kuukauden vii-
meinen to Tuiran kirkossa.
Pyhän tuomaan lapsikuo-
ron harjoitukset tiistai-
sin Pyhän Tuomaan kirkos-
sa, 6–9-vuotiaille klo 18 ja 
10–14-vuotiaille klo 16.30. 
Ohjelmistoon kuuluu 1–3-ää-
nisiä erityylisiä lauluja. Kuo-
ro esiintyy jumalanpalve-
luksissa ja muissa seurakun-
nan tilaisuuksissa. Järjestäm-
me myös retkiä yms. yhdes-
sä lapsikuoron kannatusyh-
distyksen kanssa. Ilmoittau-
tumiset kanttori Katri Sippo-
lalle, p. 044 3161 576 tai säh-
köposti katri.sippola@evl.fi. 

Oulujoen seurakunta
oulujoen kirkkokuoron har-
joitukset ke 1.9. klo 18, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Uu-
sia laulajia otetaan mukaan 
koelaulun kautta. Lisätietoja 
antaa kuoronjohtaja Sanna 
Leppäniemi, p. 040 7400 511.

YliKiiMinKi
Kirkkokuoro ke 1.9. klo 
18.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Kirkkokuoro 
aloittaa syyskauden.

Sururyhmistä vertaistukea 

Läheisen ihmisen menettämisestä 
seuraa surua ja ikävää. Toisinaan 
surevasta ihmisestä voi tuntua 
tarpeelliselta jakaa tunteita ja 

kokemuksia toisten samanlaisessa ti-
lanteessa olevien ihmisten kanssa.

Sururyhmä on tarkoitettu paikak-
si, jossa omaisensa menettänyt ihmi-
nen saa puhua surusta ja jossa sure-
valla on tilaa ilmaista erilaisia tuntei-
ta. Parhaimmillaan ryhmä tarjoaa su-

revalle aidon kokemuksen kuulluksi 
ja ymmärretyksi tulemisesta. 

Ryhmä kokoontuu 6–8 kertaa. 
Mukana ovat pappi sekä diakonia-
työntekijä.

Ryhmän aloittaessa tulisi olla 
omaisen tai läheisen kuolemasta ku-
lunut vähintään kolme kuukautta, ei 
kuitenkaan kahta vuotta enempää.

Itsemurhan kautta läheisensä me-
nettäneille on oma ryhmä.

Karjasillan seurakunta ke 8.9. klo 18 Karjasillan kirkolla
Ilmoittautuminen viimeistään 2.9. p. 040 730 4119

Oulujoen seurakunta ti 14.9. klo 14 Myllyojan seurakuntatalossa,
Ilmoittautuminen viimeistään 3.9. p. 040 574 7094 tai 040 515 7601

Tuiran seurakunta to 16.9. klo 18 Tuiran kirkolla
Ilmoittautuminen viimeistään 10.9. p. 040 515 7267

Oulun tuomiokirkkoseurakunta to 16.9. klo 17 Heinätorin seurakuntatalossa
Ilmoittautuminen viimeistään 10.9. p. 08 3161 401

Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille
Tiistaina 28.9. kello 18 Oulun kriisikeskuksessa, Tuirantie 1.

A r k i s to  /  Ve l i - Pe k ka V i k lu n d 
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26.8.–2.9.2010enot Oulussa 

Muut menot
Pappi tavattavissa. Oulun 
tuomiokirkko on avoinna ja 
pappi tavattavissa sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
klo 14 saakka kastetoimi-
tuksia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Tällöin on 
mahdollista myös varata ai-
koja kirkollisiin toimituksiin.
opas tuomiokirkossa jok 
apäivä 5.9. saakka klo 10–
21. Opastetut kierrokset kes-
kiviikkoisin klo 19.
Vihkihetki pe 27.8. klo 19–
21, Oulun tuomiokirkko. 
Meillä on ilo kutsua teidät 
omiin häihinne Oulun tuo-
miokirkkoon. Mukaan tarvit-
sette vain toisenne ja esteet-
tömyystodistuksen. Muus-
ta huolehtii Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta. Todista-
jiakaan ette tarvitse, mut-
ta halutessanne voitte kut-
sua juhlaan omat läheisen-

ne. Vihkimisen jälkeen tar-
jolla on hääkakkua ja kahvit 
tuomiokirkon kryptassa. Ti-
laisuuteen ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon. 
oulujoen pappilan kesäkah-
vila su 29.8. klo 11–13, Ou-
lujoen pappila. Myytävänä 
kahvia, teetä, mehua, jää-
telöä ja kotitekoisia leivon-
naisia. 
toimikauden aloitus Kaak-
kurissa su 29.8. klo 13, Py-
hän Andreaan kirkko. Talu-
tusratsastusta. Lettukestit.
Matalan kynnyksen ilta ti 
31.8. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Saksan kirkko-
päivistä kertoo Martti Vai-
nikka.
Kerhojen syyskauden aloi-
tus ke 1.9. klo 18, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kerhojen 
syyskausi aloitetaan yhteisel-
lä kansanlaulumessulla. Sen 
jälkeen iltapala ja leppoisaa 
yhdessäoloa.
Sururyhmät. Katso juttu s. 16. 

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 29.8. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 

Kerhojen 
syyskauden 

aloitus 

keskiviikkona 
1.9. klo 18
Heinätorin 

seurakuntatalossa 

Kerhojen syyskausi 
aloitetaan yhteisellä 
kansanlaulumessulla. 
Sen jälkeen iltapala 

ja leppoisaa 
yhdessäoloa.

"Olen unessa useasti 
sinun kaduillas"

sunnuntaina 29.8. klo 18 
Kastellin kirkossa. 

Katsaus V.A. Koskenniemen 
lyyriseen tuotantoon sanojen 
ja sävelten välityksellä. 

Vapaa pääsy.

lähde rikastamaan parisuhdettasi! 

Rikasta minua -viikonloppu 
24.–26.9. Rokualla 

Viikonlopussa keskitytään parisuhteen hyviin asioihin 
ja pyritään etsimään mahdollisuuksia lisätä ja korostaa 
niitä. Viikonlopun hinta on 78 € / pariskunta. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään 13.9. 
Heikki Kaikkonen p. 040 5025 010.

Kesän viimeinen 
sinkkuilta

tiistaina 31.8. klo 18
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 

Sinkkuilta on aikuisten yksineläjien kohtaamispaikka. 
Yhdessäoloa nuotion äärellä (omat makkarat mukaan), 
iltahartaus ja mahdollisuus saunomiseen.

Kesäillan 
musiikkihetki
Ylikiimingin kirkossa

torstaina 26.8. klo 20

Kamarikuoro Aiolos, 

johtaa Elina Könönen

Rytmitassut
aloittavat 7. syyskuuta 

Rytmitassut on alle kouluikäisten lasten ja heidän 
vanhempiensa yhteinen musiikkituokio, jossa lau-
letaan, leikitään ja loruillaan. Ryhmät kokoontuvat 
joka toinen viikko Pateniemen kirkolla. Tuokio kes-
tää 30 minuuttia kerrallaan ja toiminta on osallis-
tujille ilmaista. 

Rytmitassut aloittaa toimintansa tiistaina 7. syys-
kuuta. Tuokiot alkavat klo 9.00, 10.15 ja 11. Jokai-
seen ryhmään otetaan enintään kuusi perhettä. 

Sitovat ilmoittautumiset Anu Hannulalle elokuun 
loppuun mennessä, p. 044 3161 718.

-muskarin
 syyskausi alkaa

Myllyojan seurakuntatalossa
maanantaina 30.8. klo 10 

Lisätietoja antaa musiikkileikkikoulunopettaja 
Anna Haanpää-Vesenterä, 
p. 040 5832 368 tai anna.haanpaa@kolumbus.fi.

Pyhän luukkaan kappelissa
Sisarusryhmä to 2.9. klo 17–17.30 vauvoista leikki-
ikäisille, vanhempi tai muu aikuinen mukana. 
Viikarit to 2.9. klo 17.45–18.15 4–6-vuotiaille lapsille. 
Ryhmässä lapset ilman vanhempaa. 

Lisätietoja Marjo Irjala, p. 040 5747 086.

tuiran 
kirkkoherran-

virasto 
suljettuna 

torstaina 26. elokuuta. 
Perjantaina avoinna  
jälleen normaalisti.

Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirk-
koneuvosto on päättänyt myöntää jatkoa 
kirkkokyytisetelien jakamiselle.

Kirkkokyytiseteleitä voi saada seura-
kuntien diakoniatyöntekijöiltä ja papeilta. Ne on 
tarkoitettu yli 65-vuotiaiden kirkossa käymistä hel-
pottamaan. Setelit ovat voimassa tämän vuoden 
loppuun ja niitä saa käyttää edestakaisiin taksimat-
koihin omasta kodista lähimpään oman seurakun-
nan kirkkoon.

Seteleitä yhdelle ihmiselle annetaan yhtä tai 
kahta kirkossa käyntiä varten. 

Oulun taksikeskus laskuttaa seurakuntayhty-
mää kuukausittain toteutuneiden kirkkokyytien 
perusteella.

SATU LAPINLAMPI

Kirkkokyytejä
jaetaan jatkossakin

e l ä V ä n  M u S i i K i n  i l l A t

KappeLive

P Y h ä n  l u u K K A A n 

K A P P e l i S S A

 l A u A n tA i n A  4 . 9 .  K l o  1 9 

j o h A n n A  i i V A n A i n e n

V A P A A  P ä ä S Y. 

Paula Kyllönen on yksi kirkkokyytiseteleitä jakavista 
diakoniatyöntekijöistä.

A r k i s to
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Tekoja ihmisarvon puolesta
Kirkon Ulkomaanapu toimii yli 30 maassa, siellä missä hätä on suurin. Teemme työtä 
kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomatta.

Katastrofista kehitystyöhön
Tavoitteemme on saada aikaan pysyvä muutos, joka syntyy vain yhteistyössä paikal-
listen yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Katastrofien jälkeen tuemme ihmisiä jälleenra-
kennustyössä ja pitkäjänteisessä kehitysyhteistyössä.

Ihmisoikeuksien puolesta, köyhyyttä vastaan
Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Teem-
me hankkeissamme työtä näiden molempien puolesta. Haastamme sinua ja kaikkia 
suomalaisia mukaan osallistumaan keskusteluun ja vaikuttamaan rakenteisiin, jotka 
aiheuttavat ja ylläpitävät köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusrikkomuksia. 

Kirkon Ulkomaanapu
Luotsikatu 1 A
00160 Helsinki
www.kirkonulkomaanapu.fi

Kirkon Ulkomaanapu
vie avun tehokkaasti perille

Kirkon Ulkomaanapu on kehitysyhteistyöjärjestö, katastrofiavun antaja ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaja. Teemme työtä oikeudenmukaisen maailman ja 
ihmisarvoisen elämän puolesta. Kirkon Ulkomaanapu kuuluu kirkollisten avus-
tusjärjestöjen yhteenliittymään ACT-allianssiin.

Osallistu
TARVITSEMME 
SINUN TUKEASI!
Tavoitteenamme on taata kehitysmaiden 
pienviljelijöille mahdollisuudet tuottoisaan ja 
tehokkaaseen maanviljelyyn.

Kohteenamme on maatalouden kehittämi-
nen ja tuottavuuden kasvu sekä paikallisten 
markkinoiden toimivuuden parantaminen. 
Tuemme erityisesti naisten mahdollisuuksia 
kasvattaa ja myydä tuotteitaan.

Edistämme hyviä toimintamalleja kan-
sainvälisen elintarvikeavun toimittamisessa. 
Hätäavun jälkeen on siirryttävä kestävän kehi-
tyksen tukemiseen ja paikalliselle väestölle on 
annettava aktiivinen rooli.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme Sinun tukeasi!
Tee lahjoitus – sillä nälkä on paha pala purtavaksi! 

Lahjoita valitsemasi summa: 
Nordea 157230-500504 IBAN: FI3315723000500504 BIC: NDEAFIHH
Sampo 800018-223340 IBAN: FI02 8000 1800 2233 40 BIC: DABAFIHH 
Kirjoita viestikenttään: Tekoja-kampanja

Liity kuukausilahjoittajaksi osoitteessa www.tekojakampanja.fi
KIITOS!

Keräyslupa OKH596A, voimassa 1.1.2009–31.12.2010, koko Suomi,
Keräyslupa 506 K14, voimassa 1.1. – 31.12.2010, Ahvenanmaa
Keräysvarat käytetään vuosien 2010–2011 aikana Kirkon Ulkomaanavun avustustyöhön.

Avustustyön osuus menoista vuonna 2009 

Avustustyö 85,1 %
Tukitoiminnot kotimaassa 11,6 %
Yleishallinto 3,3 %

Tukitoiminnot sisältävät varainhankinnan, 
vaikuttamistyön, viestinnän ja koulutuksen.
Yleishallinto sisältää johtajan toimiston, 
taloustoimiston sekä yleiskulut.

Nälkä. Paha pala purtavaksi?
Kehitysmaiden väestöstä suurella osalla on puutteellinen ruoka-
turva. Se ei tarkoita vain, että heillä ei ole määrällisesti tarpeeksi 
ruokaa. Ruokaturva on puutteellinen myös, jos ihmisillä ei ole 
tarvittavia resursseja ruuan tuottamiseen tai ostamiseen, ruoka 
ei ole riittävän ravitsevaa tai ruoka jakautuu epätasaisesti ihmis-
ten välillä.

Köyhyys aiheuttaa ruokaturvan puutetta, 
kun ihmiset eivät pääse osallisiksi ruoan 
tuottamiseen tarvittavista voimavarois-
ta, kuten maasta, vedestä, työvälineistä, 
tiedoista ja taidoista.

Kirkon Ulkomaanavun vuosien 2010–2011 Tekoja-kampanja Nälkä. 
Paha pala purtavaksi? pureutuu ruokaturvaan ja siihen vaikutta-
viin kysymyksiin. Käy tutus-
tumassa kampanjasivuihin 
ja lue lisää siitä, mitä Kirkon 
Ulkomaanapu tekee ruokatur-
van parantamiseksi, ja mitä 
sinä voit tehdä!

Nälkä. Paha pala purtavaksi? 
-kampanja osoitteessa
www.tekojakampanja.fi

Satoa puutarhasta
May Rem laskeutuu jyrkkäreunaisen 
kuopan pohjalle, täyttää kaksi parinkym-
menen litran sankoa samealla vedellä 
ja aloittaa kapuamisen takaisin ylös. 
Sadevesialtaassa on kasteluvettä vielä 
muutamiksi viikoiksi, sitten vihannesten 
viljely on tältä kaudelta ohi. 

May Rem on 54-vuotias leski pienestä 
Keamonyn kylästä Kambodzhasta. Hän 
viljelee riisiä yhden hehtaarin pellolla ja 
lisäksi vihanneksia pienellä puutarha-
palstalla. Peltomaan ja kastelun puute on 
suurin ongelma Keamonyn kylässä. 

Kirkon Ulkomaanapu on tukenut kyläläi-
siä sadevesialtaiden, kanavien ja patojen 
rakentamisessa. Sen avulla peltoalaa ja 
viljelyaikaa on saatu kasvatettua. Peltoa 
on kuitenkin rajallisesti. Siksi kyläläisten 
on kehitettävä myös muita keinoja hank-
kia tuloja.

Vihannestarha on merkinnyt selvää 
parannusta May Remin perheen ruoka-
turvaan.  Lisätuloja hän hankkii myymällä 
kyläläisille itse valmistamiaan leivon-
naisia. Tarvikkeiden ostamiseen hän on 
saanut pienlainan.

”Olisin onnellinen, jos minulla olisi 
enemmän peltoa ja riittävästi ruokaa”, 
May Rem sanoo.

NÄLKÄ. PAHA PALA
PURTAVAKSI?

konsertti-illat Karjasillan kirkossa klo 19
13.8.	 Sanna	Smolander,	piano.	Visa	Smolander,			
	 viulu.	Johanna	Kiviharju,	huilu.
20.8.	 Yhteislauluilta,	laulattajana	Juha	Soranta.

Konserteissa	ohjelma	5	e	ja	yhteislauluilloissa	
kolehti.	Tuotto	kokonaisuudessaan	Kirkon	Ulko-
maanavulle.	Järjestää:	Oulun	Kamarimuusikot	ry	
ja	Oulun	ev.-lut.	seurakunnat

toimikauden 
aloitus 

Kaakkurissa 
sunnuntaina 29.8. 

klo 13 Pyhän Andreaan kirkolla

Talutusratsastusta. 
Lettukestit.

Vauva-aamut
Vauva-aamua vietetään kerran kuukaudessa 
maanantaisin klo 10–12 Pyhän Luukkaan kappelissa 
ja Pateniemen kirkossa. 

Aamut on suunnattu perheen ensimmäiselle alle 
vuoden ikäiselle vauvalle ja hänen vanhemmalleen. 
Hassutellaan, lorutellaan, lauletaan, hiljennytään 
ja tutustutaan maailmaan eri aistien kautta sekä 
kahvitellaan ja syödään piltit.

Teemat: 
13.9. Vauvat musisoi 
18.10. Vauvojen iltapuuhat 
15.11. Vauvahieronta 
13.12. Vauvat joulun hämärässä 

Kumpaankin ryhmään otetaan 10 vauvaa 
vanhempineen. Ilmoittaumiset lastenohjaajille 
Pyhän Luukkaan kappelin ryhmään 
Teija Kokolle p. 050 5347 477 ja Pateniemen kirkon 
ryhmään Anu Hannulalle p. 044 3161 718. 

Vauvakirkko
 

sunnuntaina 5.9. klo 15 Pateniemen kirkossa 

Seurakunnan pikkuväen yhteisessä kirkkohetkessä 
lauletaan ja leikitään, hiljennytään ja siunataan. Myös 
isovanhemmat ja kummit ovat lämpimästi tervetullei-
ta. Kirkkohetken jälkeen tarjotaan kahvit ja mehut se-
kä pilttiä pienimmille.

Perhekerhot 

oulun tuomiokirkkoseurakunta
• Tiistaisin klo 10.00–11.30 Heinätorin 

seurakuntatalossa (alk. 7.9.).
• Torstaisin klo 10.00–11.30 Intiön seurakuntakodissa 

(alk. 9.9.).

Karjasillan seurakunta
• Maanantaisin klo 10–11.30 Sarasuon 

monitoimitalolla (alk. 6.9.).
• Maanantaisin klo 12–13.30 Pyhän Andreaan kirkolla 

(alk. 6.9.).
• Keskiviikkoisin klo 9.30–11 Karjasillan kirkossa, 

Kastellin kirkossa, Kaukovainion kappelissa ja 
Maikkulan kappelissa (alk. 1.9.).

• Keskiviikkoisin klo 10–11.30 Pyhän Andreaan kirkossa 
(alk. 8.9.).

tuiran seurakunta
• Tiistaisin klo 9.30–11 Niittyaron seurakuntakodissa 

(alk. 7.9.).
• Keskiviikkoisin klo 9.00–10.30 Kuivasjärven 

seurakuntakodissa (alk.8.9.).
• Keskiviikkoisin klo 9.30–11 Pateniemen kirkossa, 

Rajakylän seurakuntakodissa, Pyhän Tuomaan 
kirkossa, Koskelan seurakuntakodissa (alk. 8.9.).

• Torstaisin klo 9.30–11 Pyhän Luukkaan kappelissa 
(alk. 9.9.).

oulujoen seurakunta
• Keskiviikkoisin klo 9.30–11 (15.9. alk.):Myllyojan 

seurakuntatalossa, Hintan seurakuntatalossa, 
Huonesuon seurakuntakodissa, Hönttämäen 
seurakuntakodissa, Saarelan seurakuntakodissa, 
Heikkilänkankaan seurakuntakodissa.

• Torstaisin klo 12.30–14 Sanginsuun 
seurakuntakodissa (alk. 16.9.).

Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka 
seurakunnassa. Kerho alkaa yhteisellä hartaushetkellä. 

Hartauden jälkeen kahvitellaan, jutellaan, 
askarrellaan ja leikitään. 

DiAKoniAn AjAnVARAuS 
tAlouDelliSen tuen hAKeMiStA VARten

oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
Karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
diakoniakeskuksessa os. Kirkkokatu 5, p. 08 3161 321 
• tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
• torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus maanantaina 
14.12. Ensimmäiset ajanvarukset ensi vuonna 
maanantaina 11.1. 

Leipää musiikista 
konsertti-illat Karjasillan kirkossa klo 19

27.8. Ville-Veikko Telkki, baritoni, Mari-Anne Telkki, 
piano, Auroora Lahti, piano, Oulun Kamariorkesterin 
jousikvartetti. 
3.9. Juha Hakulinen, bassobaritoni
Antti Heikkilä, piano ja urut
10.9. Matias Lahti, viulu, Hilla Laitinen, sello, Auroora 
Lahti, piano
24.9. Rigoroso-jousikvartetti Kuopiosta, Mari 
Klemettilä, sopraano, Markus Vaara, piano
1.10. Jussi Juola, baritoni, Maarika Vaara, piano
8.10. Jussi Juola, baritoni, Markus Vaara,piano, Oulun 
kamariorkesterin jousikvartetti

Konserttien ohjelma 5€. Yhteislauluillloissa 
kolehti. Ohjelmatuotto kokonaisuudessaan Kirkon 
Ulkomaanavulle. 

Järjestää myös Oulun Kamarimuusikot ry.

Kävin tässä mennäsunnuntaina jumalanpalvelukses-
sa. Kirkko oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja 
Jumalan henki liikkui vetten yllä. Äh, eihän tämän 
pitänyt näin mennä.

Uusi yritys. Kävin mennäsunnuntaina jumalan-
palveluksessa ja kirkko oli puoliksi tyhjä. Jumalan 
henki liikkui meitin yllä ja meitin oli hyvä olla.

Musiikki soi ja kanttori lauloi. Me muutkin lau-
loimme. Yksi virsi tökkäsi. Se laulamaton. Hetken 
mielijohteessa tajuntaan tullut.

Missä virressä laulettiinkaan, että on aikamme 
kallis? Virsi, joka laulatetaan seitsenkymppisten kir-
kollisissa juhlissa, jotta nämä tajuaisivat lähestyvän-
sä iankaikkisuutta? 

Sen minä halusin tietää. Virsikirjasta löytyisi apu. 
Siinä on luetteloitu virsien ensimmäiset lauseet aak-
kosjärjestyksessä

Mutta mitkä olivat virren ensimmäiset sanat?
Rientäkää, sielut, on aikamme kallis?
Kiirehtikää, sielut, on aikamme kallis?
Menkäämme, sielut, on aikamme kallis?
Vihdoin muistin: Joutukaa, sielut, on aikamme 

kallis. Sehän oli virsi 408, Halullisten sieluin hengel-
lisiä lauluja.

Probleema selvitetty. Seuraavaksi saarnan kimp-
puun.

Saarna oli hyvä ja rohkea, siinä sanottiin asioita, 
joita näillä perukoilla ei tavallisesti uskalleta sanoa. 
Nasaretin Jeesus oli hyvinkin hengessä mukana.

Siitä huolimatta putosin vauhdista. Ei hätää, ju-
malanpalveluksessa ei keskity kukaan muukaan.

Hoksasin naisen seuraavassa penkissä. Naisia oli 
itse asiassa kaksi, mutta toista en oikein nähnytkään.

Hoksatulla naisella oli lumivalkoiset hiukset, jot-
ka olivat ponnarissa tai jossakin muussa vipeltimes-
sä.  Nainen ei lähtenyt ehtoolliselle. Hän oli kaunis.

Ehtoollisen nautin tapani mukaan varoen kuiten-
kin rykäystä, sillä yskä vihoitteli. En juonut pohjia 
myöten. Leipä meni alas ongelmitta.

PEKKA HELIN

Ylistys
jumalanpalvelukselle 
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Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

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

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

elämän polku

Kastetut
tuomiokirkko: Sohvi Aune 
Ingrid Hietala.
Karjasilta: Mimosa Olga 
Matilda Alatalo, Veeti Miko 
Markus Halonen, Sara Aino 
Helena Huumonen, Nanna 
Iisa Amelia Keränen, Anni 
Emilia Kyllönen, Perttu Mi-
kael Mattanen, Eemeli Eino 
Abel Peltokorpi, Hugo Eero 
Patrik Pörhölä, Vili Elias An-
tero Raappana, Onni Mika-
el Ruotsalainen, Venla Ma-
riella Tuisku, Julia Nea Elea-
nora Verkasalo.
tuira: Milja Marjatta Jauho-
järvi, Antton Lionel Karp-
panen, Lumi Alma Olivia 
Kukkonen, Erika Alexandra 
Lepistö, Mirja Inkeri Mylly-
lä, Miko Antton Ojala, Mi-
co Aslan Oliver Pietikäinen, 
Samu Aaron Pyttynen, Rii-
na Eeva Irene Pöyskö, Lilja 
Emilia Raipala, Armi Augus-
ta Romppainen, Viola Eve-
liina Ruha, Josefiina Joan-
na Salo, Matias Julian Whi-
te, Aapo Toivo Åvist.
oulujoki: Ilona Olga Lydia 
Kauppila, Onni Herman-
ni Malila, Anni Ellanoo-
ra Manninen, Oona Sofia 
Määttä, Taimi Stiina Pikku-
hookana, Anni Elina Saa-
rela, Niko Aleksi Veikkolai-
nen.

Vihityt
tuomiokirkko: Antti Kaler-
vo Kylmänen ja Anu Johanna 
Kansanniva, Eino Taneli Jul-
kunen ja Anu-Maarit Myk-
känen, Jukka Tapani Karja-
lainen ja Katja Minna Johan-
na Kauppinen, Niko Henri 
Artturi Paananen ja Hanne-
Elina Härkönen, Pauli Henrik 
Pätsi ja Nina Hannele Pato-
salmi, Tomi Juhani Vähäkuo-
pus ja Henna-Riikka Kukko-
nen, Ville-Veikko Matias Väi-
sänen ja Ella Maria Jussila, 
Riku-Petteri Varala ja Katja 
Helena Äystö.
Karjasilta: Atte Johannes 
Savela ja Päivi Inkeri Honka, 
Juha Lasse Yrjänä Haataja ja 
Riikka Outi Johanna Inget, 
Mauri Mikael Ahola ja Anna-
Liisa Ylisirniö, Teemu Juhani 
Petteri Mattila ja Suvi Tuu-
lia Luoma, Timo Kalevi Sa-
volainen ja Johanna Marjaa-
na Kujasalo, Topi Mikko Jal-
mari Kosonen ja Jenni Susan-
na Kyllönen, Tuomo Markus 
Antero Lyöri ja Niina Tuulik-
ki Määttä, Veli-Markku Ora-
va ja Nina Maria Heikkinen.
tuira: Aharon Ben-Baruch ja 
Piia Sonja Tellervo Puhakka, 
Aki Ensio Mikael Jauhojärvi 
ja Mirva Marika Tuovinen, 
Heikki Samuel Eerola ja Mar-
jo Helinä Pylväs, Ilkka Aar-
ne Olavi Juuso ja Terhi Tuu-

lia Kankaristo, Janne Ans-
si Vatjus-Anttila ja Suvi Kuk-
ka Huhtala, Jari Tapio Halo-
nen ja Riikka Elina Ojantaka-
nen, Jesse Nikolai Matila ja 
Katja Sisko Kristiina Kauppi, 
Kimmo Tapani Rousu ja Tiia 
Maija Pauliina Pääkkö, Lauri 
Olavi Huovinen ja Saija Riina 
Alina Jurvanen, Markku Joo-
nas Mäkelä ja Raija Sinikka 
Aulomaa, Matti-Pekka Kuja-
la ja Minna Heli Elisa Korpi, 
Mikko Olavi Keinänen ja Sei-
ja Sinikka Koivisto, Ossi-Mat-
ti Kalevi Kalliokoski ja Heidi 
Carita Lippo, Rami Sakari Ra-
hikkala ja Riikka Eliisa Hauta-
la, Robert Iisak Antinmaa ja 
Jenna Heljä-Maria Joentaka-
nen, Tomi Riku Matias Miet-
tunen ja Katja Anniina Sora-
mäki, Tuomas Aleksi Jantu-
nen ja Milla Marjaana Sor-
vari, Ville Johannes Hiltunen 
ja Jenni Kaisa Maria Takaluo-
ma, Sami Petteri Mikkonen 
ja Eija Sinikka Heinonen.
oulujoki: Ari Heikki Olavi 
Kärkkäinen ja Mari Susanna 
Lehtonen, Hannu Antero Si-
monen ja Katja Susanna Par-
viainen, Jouni Antero Ylikul-
ju ja Hanna Marja Tölli, To-

ni Ilmari Keskimaula ja Soila 
Katariina Karjalainen, Tuuk-
ka Pekka Tolonen ja Katja Jo-
hanna Marianne Haaranen, 
Vesa Tapani Komulainen ja 
Taru-Tiina Heikkilä.

Kuolleet
tuomiokirkko: Mirjam He-
lena Karppinen s. Malmivaa-
ra 92, Saimi Esteri Kongas s. 
Mahlakaarto 98, Juha Tapa-
ni Murtonen 56, Tuulikki Eli-
sabet Vanninen s. Bollström 
79, Sakari Matteus Vartio 
89, Eva Fredrika Maria Vää-
nänen s. Schildt 81.
Karjasilta: Viljo Antero 
Kaartinen 74, Elli Anneli Ka-
taja s. Sinisalo 76, Eila Alina 
Leppäsaajo s. Heikkinen 82.
tuira: Pirkko Liisa Greus s. 
Korhonen 76, Aili Maria 
Junkkari s. Jokelainen 84, 
Jenni Johanna Perälä 88, Toi-
vo Johannes Raipoaho 88.
oulujoki: Senja Maria Jurva-
kainen s. Koistinaho 87, Jussi 
Tapani Kinnula 45.

26.8.–2.9.2010enot Oulussa 

Mukulamessu 
ja perhetapahtuma
su 29.8. klo 12
Maikkulan kappelissa

Mukulamessu on lasten jumalanpalvelus, 
jossa lauletaan mukulalauluja musiikkiryhmän 
kanssa. Varjoteatterisaarna. Lapset voivat tulla 
vanhempineen ehtoolliselle tai siunattavaksi. 
Alkoholiton ehtoollisviini. Kirkkokahvit ja mehut. 

Messun jälkeen kappelin pihalla 
perhetapahtuma, jossa hupiajelua Potnapekalla, 
ohjattua ulkoleikkiä, onnenpyörä ja 
makkaranmyyntiä.

Tapahtumaan on ilmainen Potnapekkakyyti 
Kastellin kirkolta: lähtö klo 11.30, paluukyyti 
lähtee Maikkulan kappelilta klo 13.30. 

Pölyt pois Raamatusta
Raamattuohjelma jatkaa 
matkaansa:
Syksyn ensimmäinen etappi 
su 29.8. klo 11.45 Keskustan 
seurakuntatalon juhlasalissa
Matkan aikana luetaan 
läpi koko Raamattu. Kokoontumisia 
eli etappeja järjestetään loppiaisesta 2010 
helluntaihin 2012. Mukaan voi tulla milloin vain. 
Matkakumppanina on Jaakko Lounela.
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Pyhän Tuomaan kirkossa pi-
detään jumalanpalveluk-
sen yhteydessä 5. syyskuuta 
yrittäjien kirkkopyhä. Pas-

tori Juha Valppu puhuu saarnas-
saan muun muassa työstä ja lu-
terilaisesta työn etiikasta. Oulun 
yrittäjien edustaja lukee lisäksi 
jumalanpalveluksen tekstejä.

Jumalanpalveluksen jälkeises-
sä kahvitilaisuudessa käsitellään 
enemmän yrittäjien arkea. Silloin 
äänessä on muun muassa Suo-
men Liikemiesten Lähetysliiton 
hallituksen puheenjohtaja Erk-
ki Haarala, joka ehdotti yrittäji-
en kirkkopyhän pitämistä Tuiran 
seurakunnassa. 

Yrittäjän stressitaso  
on huikea
Myös Oulun yrittäjien puheen-
johtaja Jorma Ketola puhuu kah-
vitilaisuudessa. Hänen mukaan-
sa on vaikea ennakoida, kuinka 
paljon yrittäjiä tulee tilaisuuteen, 
vaikka siitä on yrittäjille koko ke-
sän tiedotettu.

Ketola ei muista onko Oulus-
sa ollut ennen vastaavaa tapahtu-
maa. Raahessa ainakin on ollut, 
Ketola huomauttaa.

Yrittäjät suhtautuvat Ketolan 
mukaan hengellisyyteen samal-
la tavalla kuin muukin väestö. 
Sellaista erityispiirrettä yrittäji-
en hengellisyydessä ei ole, joka 
poikkeaisi valtavirrasta.

– Olemme tavallisia kansalai-
sia monista yhteiskuntaluokista.

Yrittäjissä on myös maahan-
muuttajia ja eri uskontojen edus-
tajia. Ketola toivottaa heidätkin 
tervetulleeksi kirkkoon.

Ketola pohtii, voisiko kirkko 
palvella yrittäjiä jollain erityisellä 
tavalla. Hän on aluksi pessimisti-
nen ja toteaa, että hengellisyydes-
tä ei yrittäjän työssä kannata teh-
dä työvälinettä.

Kirkko voisi Ketolan mukaan 
toimia yhteiskuntarauhan puo-
lesta, jotta yrittäjillä olisi parem-
mat työskentelymahdollisuudet.

Tavallisen kansalaisen stres-
sitaso on Ketolan mukaan sata. 
Yrittäjän stressitaso huitelee vii-
dessäsadassa, hän kärjistää.

Kirkko voisi tarjoa apuaan 
myös yrittäjälle, kun hän sitä tar-
vitsee, Ketola lisää.

Kirkkopyhät  
vanha perinne
Suomen Liikemiesten Lähetys-
liitto on pitänyt yrittäjille suun-
nattuja kirkkopyhiä jo 1920-lu-
vulta lähtien. Nykyiselläkin ni-
mellään tilaisuuksia on järjestet-
ty vuosikymmenien ajan. 

Maassamme pidetään vuosit-
tain 10–15 yrittäjien kirkkopy-
hää. Enempään Lähetysliitto ei 
kykene, sillä sen palveluksessa on 
vain kolme työntekijää. 

Lähetysliitto ottaa tavallises-
ti yhteyttä seurakuntiin pyhän 
järjestämiseksi. Myös paikalliset 
yrittäjäjärjestäjät kutsutaan mu-
kaan.

Yrittäjäjärjestöt suhtautu-

Oma kirkkopyhä  
tarjoaa tauon yrittäjille
vat Haaralan mukaan kirkkoon 
myönteisemmin kuin koskaan 
aikaisemmin. Yhteisölliset mes-
sut ovat suosittuja, koska niis-
sä ihmiset kohdataan ryhminä. 
Seurakunnatkin voivat näin lä-
hestyä yrittäjiä.

Tavoitteena on saada yrittä-
jäjärjestöt ja seurakunnat poh-
timaan mitä yrittäjien hyväksi 
voisi tehdä.  Haarala kertoo, että 
pienten ja keskisuurten yritysten, 
joille pyhä etupäässä on suunnat-
tu, takana on aina joku, jolla on 
vastuu. Ihminen, jolla on samat 
kysymykset kuin kaikilla muilla-
kin. He kantavat tuskaa ja mur-
hetta siinä missä muutkin.

– Toivomme, että he löytäisi-
vät kristillisen elämäntulkinnan, 
Haarala toteaa. 

Hän myöntää, että Lähetyslii-
ton toiminta on painottunut Ete-
lä-Suomeen, josta tulee paljon 
pyyntöjä pyhän järjestämiseksi.

Vastuu evankeliumin 
levittämisestä
Haarala painottaa, että Lähe-
tysliitto haluaa levittää evanke-
liumia yrittäjien ja elinkeino-
elämän parissa. Yrittäjissä tuli-
si myös syntyä vastuu evanke-
liumin eteenpäin viemiseksi.

Haarala arvelee, että Puoli-
välinkankaalle tulee noin 20–30 

yrittäjää. Hän odottaa jännityk-
sellä miten myöhäinen jumalan-
palveluksen alkamisajankohta 
vaikuttaa osallistujien määrään. 
Tavallisesti yrittäjien kirkkopy-
hä on alkanut aamukymmenel-
tä, nyt puolelta päivää.

Ajankohta 5. syyskuuta on 
myös valtakunnallinen yrittä-
jän päivä. Yrittäjien kirkkopyhä 
ei leimallisesti osu juuri tähän 
päivämäärään Lähetysliiton vä-
häisten henkilöresurssien vuok-
si. Kirkkopyhiä pidetään muina-
kin ajankohtina. 

Myös muutkin tahot kuin Lä-

hetysliitto järjestävät yrittäji-
en kirkkopyhiä. Seurakunnat ja 
yrittäjäjärjestöt ovat järjestäneet 
pyhiä myös itsenäisesti, johon 
niillä on täysi oikeus. Lähetys-
liitto ei omi yrittäjien kirkkopy-
hää omaksi omaisuudekseen.

Haarala arvelee kuitenkin, että 
kirkkopyhän idea on alun perin 
nimenomaan Lähetysliiton kek-
simä. Hän ei osaa arvioida kuin-
ka laaja ilmiö yrittäjien kirkkopy-
hä on. Haarala ei tiedä myöskään 
kuka ilmaisun on keksinyt.

PEKKA HELIN

Sanajumalanpalvelus sunnuntaina 
5.9. klo 12 Puolivälinkankaalla 
Pyhän Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarnaa Juha 
Valppu, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki, Pertti Haipola, haitari. 
Kolehti ympäristökasvatuksen 
ja ympäristöllisesti kestävien 
pienyrittäjyyshankkeiden 
kehittämiseen Senegalin 
maaseudulla.

• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry (SLL) on 

lähetyskannatusta kokoava ja liike-elämän palve-

luksessa olevien ihmisten henkistä ja hengellistä 

hyvinvointia tukeva yhdistys.

• Liiton perustehtävä on luoda ja ylläpitää pit-

käaikaisia suhteita yrittäjiin ja muihin elinkeino-

elämän palveluksessa oleviin henkilöihin ja saada 

heidät sitoutumaan lähetystyön tukemiseen Suo-

men evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ta-

voitteiden mukaisesti.

• Lähetysliitto tukee kristillistä lähetystyötä Suo-

men Lähetysseuran kautta. Avustuksesta pääte-

tään vuosittain ja se kohdennetaan Lähetysseu-

ran ohjelma-alueiden mukaisesti eri kohteisiin. 

Liikemiesten Lähetysliitto lobbaa elinkeinoelämää

Strateginen painopistealue on yhteistyökirkkojen 

ja -kumppaneiden omaehtoisuuden kehittäminen 

ja taloudellisen omavaraisuuden vahvistaminen.

• Lähetysliitto on varakas järjestö, joka on yksi suu-

rimmista Suomen Lähetysseuran rahoittajista.

• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto sai alkunsa 

Frans Hannulan herätyksestä 1920-luvun kynnyk-

sellä. 

                                          Lähde: www.missionmen.fi

Yrittäjien kirkkopyhän kirkkokahveilla puhutaan arjen haasteista. Pyhän Tuomaan kirkossa pidettävä jumalanpalvelus ja keskusteluhetki ovat luonnollisesti kaikille avoimia.

eurakunnissa tapahtuu

w w w.sxc . hu
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Päiväkerhot aloittavat toi-
mintansa viikolla 34 Lukka-
rinkankaan kerhohuoneel-
la (Toukolantie 3). Joihinkin 
päiväkerhoryhmiin vielä va-
paita paikkoja. Tiedustelut 
Siljalta p. 043 2111 916. Päi-
väkerho ryhmä 3 A maa-
nantaisin klo 12.30. Ryhmä 
3 B tiistaisin klo 10. Ryhmä 
4 A tiistaisin klo 12.30. Ryh-
mä 4B Keskiviikkoisin klo 
10. Sisarusryhmä A keski-
viikkoisin klo 13. 5-v. ryhmä 
torstaisin klo 10. Sisarus-
ryhmä perjantaisin klo 10.

Perhekerho aloittaa syys-
kauden viikolla 35 eli to 2.9. 
klo 10 seurakuntatalolla.
Diakonia: Marjo on jälleen 
töissä, ota yhteyttä tarvit-
taessa puhelimitse p. 045 
6381973 tai tule käymään. 
ehdota uutta kerhoa. Keski-
päivänkerhon tilalle mietim-

hiljaisuuden ilta to 26.8. klo 
18 Isollaniemellä. Kokoon-
numme kotakirkkoon, jonka 
jälkeen vaellamme hiljaisuu-
den vallitessa Isonniemen 
maisemissa. Illan päätös ko-
takirkossa. Mukana vaelluk-
sella Maria Vähäkangas ja 
Laila Rantakokko.
Kesän viimeinen kesäillan 
sävelhartaus to 26.8. klo 20 
kirkossa. Oulun Fröökynät 
ja Lauluflikat, johtaa Ahti 

Kirkkoherranvirasto 
avoinna ti 7.9. klo 16 
saakka mahdollisia 

vaaliluettelon 
oikaisuvaatimuksia 

varten.

Sepp. Iltahartaus piispa Ola-
vi Rimpiläinen. Vapaa pääsy, 
ohjelma 2 €.
Raamattupiiri ke 1.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa, Kirkkotie 
10 C. Luuk. 22.
Rukouspiiri to 2.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa, Kirkkotie 
10 C, Martti Heinonen.
Perhekerhot alkavat viikol-
la 34: Jokelan vanhalla kou-
lulla tiistaisin klo 10–11.30, 
Kellon srk-kodilla torstaisin 
klo 9.30–11, Martinniemen 
srk-kodilla perjantaisina klo 
9.30–11 ja Vakkurilassa kir-
konkylällä perjantaisin klo 
10–11.30. 
Missiokerho (alakoulu-
ikäisten raamattu- ja lähe-
tyskerho) Puttaan Tuvassa, 
Kirkkotie 10 C perjantaisin 

klo 15. Askartelua, leikkiä, 
Raamattuun ja lähetys-

työhön tutustumista.
Puttaan tupa avoin-

na torstaisin ja per-
jantaisin klo 12–
15. Tule kahvit-
telemaan, seu-
rustelemaan, 
tekemään kä-
sitöitä. Voit lu-
kea ja lainata 
lehtiä ja kir-
joja. 
haukipu-
taan kirk-
ko on avoin-
na tutustu-
mista ja hil-
jentymis-
tä varten 
27.8. saak-

ka maanantaista perjantai-
hin klo 11–18.  
Rantapohjan alueen rovas-
tikunnallinen leiripäivä nä-
kövammaisille su 5.9. klo 
10–16 Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Ohjelmassa tulokahvit, 
sunnuntain sanaa hartaudek-
si, ulkoilua, lounas, Katja Sou-
dunsaari esittelee Pohjois-
Pohjanmaan näkövammais-
ten yhdistyksen toimintaa se-
kä esittelee apuvälineitä. Yh-
teislaulua ja lähtökahvit. Leiri-
päivän hinta 10 €. Ilm. pe 27.8. 
mennessä diakoniatoimistoon 
perjantaisin klo 9–11 p. 5472 
636. Ilmoita samalla mahdol-
lisesta kyytitarpeestasi ja eri-
koisruokavaliostasi.
Kellonkartano: Miesten päi-
vä la 28.8., tilaisuudet klo 13, 
15, 16 ja 18. Kartanon kirk-
ko su 29.8. klo 13, pyhäkou-
lu klo 15. 
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Seurat su 29.9. klo 16 
hoivaosastolla. Tutustumi-
silta ja seurat su 29.9. klo 
18 ry:llä. jokikylä: Seurat su 
29.8 klo 16 ry:llä.
Kastettu: Saaga Maria Adal-
miina Simola, Emma Olivia 
Rautio, Eelis Frans Mikael Si-
pola, Anni Maarit Jeskanen, 
Vilma Linnea Sippala.
Avioliittoon kuulutettu: 
Pekka Tapani Syrjäpalo ja 
Heidi Marianne Leppä-Aho, 
Pertti Olavi Alakärppä ja Soi-
le Mirjami Hökkä.
Kuollut: Kerttu Sisko Annik-
ki Maunu 68, Matti Juhani 
Nikula 58.

Nuorisokuoro Oulun Fröökynät on Oulun 
NMKY ry:n kuoroperheen kuopus: kuoro 
perustettiin vuonna 1988. Kuorossa lau-
laa noin 33 tyttöä, iältään 13–20 vuotta. 
Vuoden 1999 syksystä kuoronjohtajana 
on toiminut Ahti Sepp. 

Oulun Fröökynöille perustettiin vuonna 
1999 lapsikuoro nimellä Lauluflikat, jos-
sa laulaa noin 21 iältään 7–13-vuotiasta 
tyttöä. Lauluflikkojen johtajana on toi-
minut vuodesta 2006 lähtien Ahti Sepp, 
mikä mahdollistaa saumattoman toimin-
nan kuorojen välillä. Fröökynöiden vart-
tuneimmista tytöistä on lisäksi muodos-
tettu lauluyhtye Friidut, joka harjoitte-
lee puoleksi itsenäisesti, puoleksi kuo-
ronjohtaja Seppin opastuksella. Heidän 

ohjelmistossaan on beat- ja jazzmusiik-
kia sekä kansanmusiikkia.

Oulun Fröökynöiden ohjelmisto on mo-
nipuolinen, sillä se sisältää musiikin eri 
tyylejä keskiaikaisesta hengellisestä kirk-
komusiikista kansanlauluihin ja perintei-
seen naiskuoro-ohjelmistoon. Kuoro lau-
laa sekä a cappella -tyylillä että säestet-
tynä. Myös nuorille menevä pop- ja rock-
musiikki kuorolle sopivaksi sovitettuna 
kuuluu Fröökynöiden ohjelmistoon. Ou-
lun Fröökynät on osallistunut useisiin 
kuorokilpailuihin ja kuorokatselmuksiin 
ja tehnyt konserttimatkoja.

Lisää kuoron sivuilta http://of.onmky.fi/

oulun Fröökynät 

M . Tö r män e n ,  Täy s t e rävä O y,  20 0 9 .

me uutta leppoisaa toimin-
tamuotoa. Kerro toiveistasi.
Rauhanyhdistys: Kesäseurat 
28.–29.8. La 28.8. klo 18 seu-
rat ry:llä. Su 29.8. klo 12 seu-
rat ry:llä ja klo 18 messu kir-
kossa. Ke 1.9. klo 19 ompelu-
seurat T&H Vanhalalla.

Rovastikunnallinen 
parisuhdetapahtu-
ma kaikenikäisille pa-
reille su 12.9. klo 14–
18 Oulunsalon Umpi-
mähkässä. Ohjelmas-
sa ruokailu, aikaa ja 
toimintaa kahdes-
taan, nuotiolla oloa, 
hiljentymistä sekä He-
lena ja Kauko Hintsa-
lan alustus yhteisestä 
kielestä. Ilmoittautu-
minen 6.9. mennessä 
p. 044 7453 848. Järj. 
Limingan rovastikun-
nan avioparityöryh-
mä ja vapaaehtoiset.

iltAPäiVä 

yhdessä
Kirkkokuoro to 26.8. klo 
18.30 srk-salissa.
Kaverikerho to 2.9. klo 10 
kirkolla.
Kirkkokuoro to 2.9. klo 
18.30 srk-salissa.

Kaikenikäisten kaverikerho kokoontuu torstaisin kirkolla klo 10-11.30. Tule mukaan! 

Seurakunnan 
päiväkerhoon 
ilmoittautuminen
Päiväkerhotoiminta 
alkaa syyskuussa 
ensisijaisesti 
4–5-vuotiaille lapsille. 
Jos ryhmään mahtuu, 
voimme ottaa varalle 
myös 3 vuotta 
täyttäneitä. Soita 
tai laita tekstiviesti 
Kaisamarjalle p. 040 
7430 381. Kerhopäivä 
on keskiviikko ja 
aloitamme kerhon 1.9. 
klo 9.30.

oulun nMKY:n mieslaulajien konsertti 
Hailuodon kirkossa la 28.8. klo 18. 
Johtaa Ahti Sepp. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
seurakunnan musiikkityölle.

Piispantarkastus hailuodossa 

Piispa Samuel Salmi toimittaa Hailuodon seurakunnas-
sa piispantarkastuksen 27.8.–29.8. Perjantaina piispa 
seurueineen vierailee kunnassa, koululla, päiväkodissa 
ja Polar Moosilla. Lauantaina 28.8. on piispan, työnte-
kijöiden ja luottamushenkilöiden tapaaminen kirkol-
la klo 11–12.30. Su 29.8. vietetään piispanmessu kirkos-
sa klo 10. Messun jälkeen kirkossa on yleinen piispan-
tarkastus, johon toivotaan hailuotolaisia joukolla mu-
kaan. Tarkastuksen jälkeen kirkkokahvit ja voileipätar-
joilu seurakuntasalissa.

Kirkkoherranvirastos-
sa päivystys maanantai-
sin klo 9.30–12. Muina ai-
koina palvelu mobiilivaih-
teen kautta numerosta 
08 8100 565. 
Virkatodistukset ja suku-
selvitykset Oulun keskus-
rekisteristä p. 08 3161 300.

työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 040 7430 371
Kanttori  040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010
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Limingan seurakunta järjestää lapsiperheille:

Perhemuskari
tRuMPeli PuM!

Maanantaina 13.9. klo 18 Vanamo-salissa
Tule laulamaan ja leikkimään Trumpeli-Pupun 
kanssa!

Musiikkipyhäkoulu
Sunnuntaina 19.9. klo 13 
seurakuntatalolla
Enkelijumppaa ja rytmikästä 
yhdessäoloa!

Tervetuloa!

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
herännäisseurat su 29.8. klo 
15 vanhassa kirkossa.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 29.8. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 27.8. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 29.8. 
klo 13 ry:llä.
Diakonian palveluryhmän 
suunnittelupalaveri ti 31.8. 
klo 13 Kirkonkylän srk-kodin 
kokoushuoneessa. Suunnit-
telemme syksyn toimintaa, 
tervetuloa mukaan kaikki 
vapaaehtoistyöstä kiinnos-
tuneet. Lisätietoja diakonis-
sa Leena Hintsala p. 040 
7790 365.
Seurakuntapiirin ohjelma-
toimikunnan suunnittelu-
palaveri to 2.9. klo 13 Kir-
konkylän srk-kodin kokous-
huoneessa.
Aamukahvilan väki! Läh-
demme Luurinmutkaan 6.9. 
klo 9 keskustan seurakun-
tatalolta. Ilmoittautumiset  
kirkkoherranvirastoon p. 
5614 500 tai Arvo Yrjölälle 
p. 040 7707 431. 

Kirkkoherranvirasto 
avoinna elokuussa ma-
ti ja pe klo 10–15, ke klo 
10–14, to klo 10–17. Vi-
rasto siirtyy talviaikaan 
1.9., jolloin aukioloajat 
ovat ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17.

lASten KuoRot 
AloittAVAt SYYSKuuSSA
Mukulakuoro 5–7-vuotiaille 
Ryhmä 1 maanantaisin klo 18–18.45
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Ryhmä 2 tiistaisin klo 18–18.45 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

Mukulakuoroon otetaan 10 lasta / ryhmä. Lukukausi-
maksu 10 €.  Muskarityyppistä laulua, leikkiä ja soit-
toa rytmisoittimilla.

Ennakkoilmoittautuminen välttämätön. Tiistain ryh-
mässä enemmän tilaa.

Varhaisnuorten kuorot  8–14-vuotiaille
Torstaisin klo 15–16 Kirkonkylällä kirkossa
Perjantaisin klo 15–16 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa

Harjoittelemme iloisia hengellisiä lasten ja nuorten 
lauluja, luvassa myös esiintymisiä ja retki. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset Eija Savolainen p. 040 7790 337.

Vapaaehtoiseksi kirkkokah-
veille? Vapaaehtoiset järjes-
tävät kirkkokahveja juma-
lanpalvelusten jälkeen. Ve-
täjänä toimii Hilda Kukku-
rainen. Haluatko tulla mu-
kaan toimintaan? Ilmoittau-
tumiset virastoon Helinälle 
p. 5614 511.
oma hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 2.9. klo 
12.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14 Kurikkatie 3.
talkoo- ja virkistysleiri 
päihdeongelmaisille 31.8.–
3.9. Luurinmutkassa. Järj. Li-
mingan rovastikunta. Leirin 
hinta 30 €, sis. matkat, ma-
joituksen ja ruuan. Ilmoit-
tautumiset pikaisesti Arvo 
Yrjölälle, 040 7707 431.
nuoret: Wanhojen ilta pe 
27.8. klo 20 Vanhassa pappi-
lassa. Raamis ke 1.9. klo 18
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Aleksi Onni Antti 
Perämäki, Elias Toivo Kalervo 
Perämäki, Niia Jessika Kurt-
ti, Kerttu Maria Kärkkäinen.
Vihitty: Mikael Ahti Juha-
ni Bäck ja Eija Annika Sark-
kinen. Tapio Mauri Johan-
nes Viinikagas ja Päivi Hele-
na Hannula. Heikki Johannes 
Kurtti ja Riikka Leena Väärä-
niemi. Pasi Markus Kyllönen 
ja Niina Anne Maarit Antto-
nen. 

Rovastikunnallinen parisuhdetapahtuma
kaikenikäisille pareille

Su 12.9. klo 14–18 
oulunsalon umpimähkässä Salonpäässä

Ohjelmassa: 
Ruokailu

Aikaa ja toimintaa kahdestaan nuotiolla
Helena ja Kauko Hintsalan alustus "Yhteinen kieli"

Hiljentymistä

Ilmoittautuminen 6.9. mennessä p. 044 7453 848 

Varatkaa itsellenne omaa aikaa!

Järj. Limingan rovastikunnan avioparityöryhmä ja 
vapaaehtoiset.

hartaus to 26.8. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Suomalainen messu la 28.8. 
klo 17 Limingan kirkossa. Se-
kakuoro Lakeuden laulu, 
johtaa Pentti Korkiakoski, 
yksinlaulajia, seurakuntalai-
set laulavat.
Siioninvirsiseurat ti 31.8. 
klo 19 seurakuntatalolla. Hil-
ja ja Kerttu Inkala toivotta-
vat kaikki tervetulleiksi!
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
1.9. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Diakonia: 70 vuotta täyttä-
vien syntymäpäiväjuhla ke 
1.9. klo 12 seurakuntatalol-
la. Ilmoittautuminen to 26.8. 

iltAPäiVä 
          yhdessä

mennessä p. 044 7521 226.
hyvän mielen päiväkahvit 
ti 31.8. klo 12 mielenterveys-
kuntoutujille lähetysvintillä, 
pappilan pihapiirissä.
Seurakuntaretki su 5.9. 
Paanukirkkoon Kärsämäel-
le. Lähtö klo 9 taksiasemal-
ta, paluu klo 16.30. Hinta 35 
euroa, sis. pullakahvin, esit-
telyn, ruokailun ja matkan. 
Ilmoittautuminen 27.8. men-
nessä, p. 044 7521 226 tai 
044 7521 224. Retken vetä-
jinä Aino Pieskä ja Sinikka Il-
monen. 
Diakoniatoimistot: ajan-
varaus keskustelulle tai ko-
tikäyntipyynnöt: Kirkonky-

w w w.sxc . hu

lä/srk-talo diakonissa Sinik-
ka Ilmonen, p. 044 7521 226. 
Tupos / Vanamo diakonis-
sa Maisa Hautamäki, p. 044 
7521 227.
nuortenilta to 26.8. klo 18–
20 NuorisoNurkassa. Ti 31.8. 
Tosi-isot kokoontuvat klo 
18–19.30 Nuorisonurkassa.
isoskoulutus alkaa syys-
kuun alussa. Jos haluat mu-
kaan, ilmoittaudu Katrille p. 
044 7521 236 tai sähköpostil-
la katri.sillanpaa@evl.fi.
Päiväkerhot: Kerhotoiminta 
käynnistyy 30.8. alkaen. Ker-
holistat nähtävissä Koti-Pie-
tilän ja Vanamon ulko-ovissa 
20.8. alkaen. Alatemmeksen 

kerhotoiminta käynnistyy 
ma 30.8. Jos lapsesi ei tarvit-
se kerhopaikkaa, ilmoita las-
tenohjaajille. Mahdollisia va-
paita paikkoja voi tiedustella 
kerhotoiminnan alettua.
Perhekerhot: Kirkonkylällä 
ti 7.9. klo 9.30–11. Kotikolol-
la ja Tupoksen Vanamossa ke 
8.9. klo 9.30–11. Mukana Ari 
Natunen, kitara.
Rauhanyhdistys: Pizzailta 
pe 27.8. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 29.8. klo 14 Limingan kir-
kossa. Seurat su 29.8. klo 17 
seurat ry:llä.
Kuollut: Asta Seija Luukko-
nen 68.
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Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 26.8.–2.9.2010

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

hartaus to 26.8. klo 13 
Mikevan palvelukodeissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
hartaus to 26.8. klo 14 Vi-
re-kodissa, Jouni Heikkinen.

hartaus ke 1.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Pekka Kyllö-
nen.
hartaus ke 1.9. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Simo Pekka 

Silence  -kirkkokonsertti Muhoksen vanhassa puukirkossa 

sunnuntaina 29.8.2010 klo 18. 

Olli Ahvenlahti, Johanna Iivanainen ja Eero Koivistoinen

Liput 15 euroa

KAKSi 
jAZZ-leGenDAA jA 

enKelin ääni
Silence on kirkkokonsertti, jossa kaksi suomalaisiksi jazzlegendoiksi valittua 

miestä yhdistävät ajatusvirtansa Johanna Iivanaisen enkelimäiseen ääneen, joka 

saattelee kuulijat aina arjen yläpuolelle.

Olli Ahvenlahden ihailijoille ehkä tuntemattomampi juonne on hänen 

urkuritaustansa, joka nyt pääsee loistoonsa koko pillistön äänikertojen 

ja jazz-harmonioiden upeana summana. Eero Koivistoisen 

taas koristelee konsertin kuviot briljantilla 

saksofonilyriikallaan.

Trion esiintyminen ei ui vapaan jazzin 

suuntaan, päinvastoin. Jazz muuttuu kamari- 

ja kirkkomusiikiksi ja tyylilajien raja häviää 

nautittavasti.

Silence-kirkkokonsertissa hengelliset ja henkevät 

laulut vuorottelevat muusikoille rakkaiden 

virsien kanssa. Ohjelmasta löytyy mm. Duke 

Ellingtonin In a Sentimental Mood, Dan 

Alkenäsin The Lord is my Sepherd, Burt 

Bacharachin What the world need now sekä 

virret 354 eli Rakkaus sä kuvaksesi tai 348 eli 

Autuas ken sydämensä.

Pekkala.
Rukouspiiri ke 1.9. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaushetket to 2.9. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka pe 
27.8. klo 19 4.–6.-lk. ry:llä. 
Sisarpiirin retki Männikön 
mökille. Pyhäkoulut su 29.8. 
klo 12 kirkonkylä Kangastie, 
Anttila Syri, Korivaara Mik-
konen, Pälli J. Pitkänen, Suo-
kylä J. Räisänen. Päiväker-
hot ma 30.8. klo 17.30 ja klo 
18.30 ry:llä. Lauluseurakerho 
ti 31.8. klo 13.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Syysseurat la 28.8. klo 
18 ry:llä. Syysseurojen mes-
su su 29.8. klo 10 kirkossa ja 
klo 13 alustus ry:llä aihees-
ta uskovaisena muuttuvas-
sa ajassa. 

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Seurakunnan 
uusi perhekerho 

on aloittanut Salonpään Rauhanyhdistyksen tiloissa
Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 9-10.30. 
Tarjolla aamupala ja mukavaa toimintaa ja 
yhdessäoloa. Tervetuloa.

hartaus ke 1.9. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Pulkki-
nen. 
Seurakuntakerho to 2.9. klo 
11 Seurakuntatalolla. Terve-
tuloa syksyn ensimmäiseen 
seurakuntakerhoon.

hartaus to 2.9. klo 11.30 Tep-
polassa, Vesa Äärelä.
Perhekerho Repussa keski-
viikkoisin  klo 9.30–11.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille keskiviikkoi-
sin toimitalolla klo 9–10.30 
Huom! muuttunut paikka. 
Päiväkerhot ovat aloitta-
neet toimintansa Vattuku-
jalla, Repussa ja Salonpääs-
sä. Muutamia paikkoja vielä 
kerhoissa vapaana, niitä voi 
kysellä  Hannele Heinoselta 
044 7453 850
Pyhäkoulut aloittavat toi-
mintansa su 29.8. klo 12. Re-
pussa ja Salonpäässä Seura-
kuntatalolla toiminut pyhä-
koulu on lopetettu.
Reppu on auki 20.8., 3.9., 
10.9 ja  17.9. 24.9. klo 18–23.  
Reppu on kiinni 27.8. koska 
nuokkarilla on yökahvila.
Reppu-iltaan ovat tervetul-
leita kaikki yli 12-vuotiaat 
nuoret. Tarjolla on iltapalaa, 
pelejä, musisointia tai voit 
ihan olla vaan! 
Kuorot alkavat 1.9.  Lapsi-
kuoro keskiviikkoisin klo 17 

ja aikuiskuoro keskiviikkoi-
sin  klo 18.
Musiikkikerho Repussa tors-
taisin klo 17–15.45 Lisätietoja 
Taru Pistolta. Uusi Ääni -lau-
luryhmän aikataulut nettisi-
vulla.
Varkkari on auki ensim-
mäisen kerran ma 13.9. klo 
14.30–17. Varkkari on tar-
koitettu 7–12 -vuotiaille, siel-
lä voi syödä välipalaa, pela-
ta, soitella, tehdä läksyjä, tai 
ihan olla vaan. 
Varhaisnuorten kerhot al-
kavat viikolla 36. Jos olet 
kiinnostunut kerhonohjaa-
jan vapaaehtoistyöstä, niin 
ota yhteyttä Kirsiin, p. 040 
7720 373 ja Jussiin p. 044 
7453 852. 
Afrikkalainen gospelmes-
su su 5.9. klo 12. Messun jäl-
keen kirkkokahvin yhteydes-
sä nuorisotyön info ja kou-
lutuksiin ilmoittautuminen. 
omaishoitajien vertais-
tukiryhmä ma 6.9. klo 12 
toimitalolla, Vattukuja 2. 
Omaishoitaja tulee rupatte-
lemaan ja kahvittelemaan 

Lähimmäisen päivänä 
su 29.8. klo 10

Messu 
kirkossa
Vesa Äärelä

Kirkkoon kutsutaan 
erityisesti seurakun-
nan vapaaehtoistyös-
sä olevia.

Kirkkokahvit

Tervetuloa

Seurakunnan 
vapaaehtoisten 

RetKi 
hAAPA-

RAntAAn 
ke 8.9.

Messu Haaparannan 
kirkossa klo 9 

(Suomen aikaa)
Hinta 5 €, sisältää 

kuljetuksen ja ruuan.
Lisätiedot ja 

ilmoittautumiset 
p. 044 7453 848 /

Riitta 

Kyläkamarin 
toiminta 

käynnistyy jälleen 
ma 30.8. klo 11–14

lauluhetket KyläKamarilla 
alkavat ke 1.9. klo 12–13.

Laulattaja Taru Pisto.
Lauluhetket keskiviikkoisin parittomina viikkoina.

toisten samassa elämäntilan-
teessa olevien kanssa.  Ryh-
män vetäjänä Päivi Pulkki-
nen.
Salonpään ry: Koulut alkava 
tilaisuus su 29.8. klo  ry:llä. 
Alustus Koti koulun tukena, 
Kauko Kämäräinen.
Kirkonkylän ry:  Raamattu-
luokka ja seurat, kolehtimyy-
jäiset su 29.8. klo 16 ry:llä, Ja-
ri Kupsala.
Kastetut: Luka Oliver Kor-
kiakoski, Sofia Katariina Tör-
mänen, Inka Aino Kristiina
Malinen.
Vihitty:  Antti Ilmari Törmä-
nen ja Miia Susanna Herva, 
Tomi Petteri Unnbom ja Tea 
Marjukka Rajala.
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tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

KeStilä
jumalanpalvelukset tois-
taiseksi kirkon remontin 
vuoksi seurakuntakodissa. 
Seurat su 29.8. klo 13 ry:llä, 
Markku Kämäräinen ja Tar-
mo Väisänen. 
Kodinilta pe 3.9. klo 19 
ry:llä, Timo Aitto-oja.
Avioliittoon kuulutettu: 
Auvo Tapio Karppinen ja 
Marjo Hannele Myllyoja.

Kastettu: Vilho Eemeli Kur-
kinen
Kuollut: Heikki Matias Ra-
hikkala 70. 

PiiPPolA
Martti ja Sinikka Arkkilan 
Sambiaan lähtöseurat su 
29.8. klo 18 Aino Peltomaal-
la Piippolassa.
Veteraanien lauluryhmä 
to 2.9. klo 11 srk-kodissa. 

Kuollut: Toivo Iisakki Var-
hainen 68.

PulKKilA
Diakonissa Kirsti hakkarai-
nen on syyskuusta alkaen 
parilliset viikot töissä ja pa-
rittomat viikot osa-aikaeläk-
keellä. 
Raamattuluokka pe 27.8. 
klo 19 ry:llä.
Seurat su 29.8. klo 13 Koivu-

lehdossa ja klo 14 ry:llä, Esa 
Saukko.
Varhaisnuortenkerho to 
2.9. klo 16 srk-talon kerho-
huoneessa. 
Päiväkerho pe 3.9. klo 10 
srk-talon kerhohuoneessa. 
hartaus pe 3.9. klo 13 Koivu-
lehdossa.
ompeluseurat pe 3.9. klo 
19 Laina ja Matti Jylhänkan-
kaalla.

Kuollut: Martta Katariina 
Lyytinen s. Viio 91

PYhäntä
Kirkkokuoro to 26.8. klo 17 
srk-talossa. 
Aikuisten ilta la 28.8. klo 
19 ry:llä. Aiheena Uskomi-
sen ilo, alustajana Erkki Piri
Perttulin päivät la 28.8. 
osuuspankin edessä. Aamu-
kahvit klo 8–10, sämpylä ja 
tee 3 € diakonian hyväksi ja 
lounas klo 11–13, lihakeitto-
ateria 5 € lähetystyön hy-
väksi. 
nuorisokuoro ke 1.9. klo 
17.30 srk-talossa. Yläkoulu-
laiset ja sitä vanhemmat mu-
kaan! 
nuotioilta ke 1.9 klo 18 
Maaralan rannassa. 
lapsikuoro to 2.9. klo 16.30 
srk-talossa. Kaikki alakoulu-
ikäiset laulutaitoiset lapset 
mukaan.
Päiväkerho pe 3.9. klo 11 srk-
talon kerhotilassa.
lauluseurat pe 3.9. klo 
18.30 Sydänmetsällä. 
Kappelineuvoston pöytä-
kirja nähtävillä pe 3.9. klo 
9–12 seurakuntatoimistossa.
Avioliittoon vihitty: Jark-
ko Visa Petteri Kamula ja 
Helmi Mariia Laurila.

RAntSilA
ehtoollishartaus to 26.8. klo 
14.30 vuodeosastolla.
Virsiä ja Siionin lauluja la 
28.8. klo 19 Rantsilan kirkos-
sa. Lopuksi iltahartaus. Ilta-
pala srk-talossa. 

Rauhanyhdistyksen syys-
seurat su 29.8. klo 10 messu 
kirkossa sekä klo 12.30 ja klo 
18.30 srk-talossa, Erkki Piri ja 
Esa Koukkari. 
Perhekerho Pallerot ma 
30.8. klo 10–12 Nuppulassa.
tyttökerho ma 30.8. klo 
15.30–17 Nuppulassa.
Varhaisnuorten kerho ti 
31.8. klo 14.30–16 Mankilan 
koululla. 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
31.8. klo 10–12 ja Pikku Nu-
put to 2.9. klo 12–14 Nuppu-
lassa. Hovin Nuput pe 3.9. 
klo 10–12 Hovin koululla. 
Varttuneiden kerho ke 1.9. 
klo 12 ry:llä.
lapsikuoro Stellat ke 1.9. 
klo 15 srk-talossa ja pe 3.9. 
klo 13 Hovin koululla. Terve-
tuloa kaikki 1:stä luokasta 
6:een luokkaan pyrkimään 
lapsikuoroon. Ota mukaan 
joku mielilaulu, jonka laulat. 
Tulossa joulukorttilevyn jul-
kistamiskonsertti. 
ompeluseurat pe 3.9. klo 
19 ry:llä.
toimintapäivä alakoulula-
sille la 4.9. klo 9 – 12 Nup-
pulassa. Luvassa askarte-
lua, leikkejä, laulua, välipa-
laa yms. Mukaan otetaan 
15 koululaista. Ilmoittautu-
miset viimeistään ma 30.8. 
Tanja Heleniukselle p. 0207 
109 734.
Kastettu: Hanna Ida Karoli-
ne Jenkins.
Kuollut: Elsa Maria Kyllikki 
Anttila s. Louet 95.

Seurakunta-
kerhojen 
leiripäivä

Siikalatvan 
seurakunnan kaikkien 
seurakuntakerhojen 
yhteinen leiripäivä 
to 2.9. klo 10–14.30 
Ristironkkelissa. 
Ilmoittautumiset 
pe 27.8. mennessä 
kirkkoherranvirastoon 
p. 020 7109 860. 

Kirkkokuoron vierailu ke 
1.9. Pappilaan. Pappilan vä-
en venetsialaiset, yhteislau-
lua ja kuoron esityksiä.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 29.8. klo 12 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä. Myyjäi-
set la 4.9. klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 27.8. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 29.8. 
klo 13 ry:llä.

Surumusiikkituokio ja 
hautausmaajuhla

pe 27.8. klo 18 Temmeksen kirkossa 
su 29.8. klo 18 Tyrnävän kirkossa

Tilaisuus alkaa surumusiikkituokiolla kirkossa, jossa 
hartauden pitää Timo Liikanen. Hartauden jälkeen 
siirrytään hautausmaalle, siellä kunnioitamme vuoden 
aikana poisnukkuneiden muistoa kirkonkellojen soidessa. 
Jaetaan sytytetyt kynttilät kaikille, jotka voi laskea 
läheisensä haudalle. Tilaisuuden lopuksi on iltapala. 
Temmeksellä kirkkokuljetus, yhteys Olavi Savela 
p. 0400 280 678.

Aamukammari 
avaa ovensa keskiviikkoisin klo 9–10.30
Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa, sisäänkäynti 
pääovesta.

Aamukammari on tarkoitettu kaikenikäisten 
kohtaamispaikaksi. Sinne voi tulla kahville, lukemaan 
lehteä, porinoimaan, tekemään käsitöitä tai vaikkapa vain 
istuskelemaan ja ihmettelemään.

Seurakunta tarjoaa kahvit. Pullapuoli hoituu 
nyyttäriperiaatteella.

Aamukammari toimii kummina Etiopiassa sijaitsevan 
Hosainan kuurojenkoulun yhdelle vuosiluokalle.

Syksyn ensimmäinen aamukammari keskiviikkona 1.9. klo 9.

iltAPäiVä 
          yhdessä

Rovastikunnallinen parisuhdetapahtuma
kaikenikäisille pareille.

Su 12.9. klo 14–18 Oulunsalon Umpimähkässä 
Salonpäässä

Ohjelmassa:
Ruokailu

Aikaa ja toimintaa kahdestaan nuotiolla
Helena ja Kauko Hintsalan alustus Yhteinen kieli

Hiljentymistä

Ilmoittautuminen 6.9. mennessä p. 044 7453 848

Varatkaa itsellenne omaa aikaa!

Järj. Limingan rovastikunnan avioparityöryhmä ja 
vapaaehtoiset.

Kastettu: Paulus Henrikki 
Laurila, Severi Salomon Pa-
sanen, Jarkko Matias Pöy-
kiö, Ellen Lyydi Sofia Sämpi.
Avioliittoon vihitty: Sami 
Ilmari Jääskö ja Sari Helena 
Elisabeth Salin.
Kuollut: Eino Herman Man-
ninen 97.

Perhekerhot
Perhekerhot ovat lasten ja aikuisten yhteisiä 
kerhoja. Perhekerhot kokoontuvat Kestilän 
ja Pyhännän kappeleissa joka toinen viikko, 
Pulkkilan ja Rantsilan kappeleissa joka viikko. 
Perhekerhojen ensimmäiset kokoontumiskerrat:

Pulkkilan kappelin perhekerholaisia keväältä 2010 

Kestilä: ti 7.9. klo 10–12 kerhokodissa
Pulkkila: ma 6.9. klo 10–12 srk-talon kerhohuoneessa
Pyhäntä: ti 14.9. klo 10–12 srk-talon kerhotilassa
Rantsila: ma 30.8. klo 10–12 Nuppulassa
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Robert Crumb: Genesis. 
Teos, 2010.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

Pekka Ala-aho odotti Robert Crumbin Genesikseltä enemmän. Vähemmällä tekstillä tarinaa olisi voinut viedä paremmin eteenpäin.

Amerikkalainen sarja-
kuvataiteilija Robert 
Crumb piirsi ensimmäi-
sen Mooseksen kirjan 

kuvakertomukseksi. Genesis-al-
bumi alkaa maailman luomises-
ta ja kertoo niin vedenpaisumuk-
sen, Sodoman ja Gomorran vai-
heet kuin Aabrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin tarinat.

Oululaiselle valokuvaajalle 
Pekka Ala-aholle Crumb on tut-
tu piirtäjä jo 1970-luvulta. Vaih-
toehtosarjakuvan tekijän tyyli 
on edelleen tutun crumbmainen, 
mutta silottunut vuosien varrella. 
Tyyliä silottaa Ala-ahon mukaan 
omalta osaltaan myös teksti.

Vuosien varrella Ala-aho ei ole 

Crumbia sen kummemmin seu-
rannut, toki nimeen silloin täl-
löin törmännyt. 

– En olisi heti uskonut, että 
hän on tarttunut tähän aihee-
seen, sanoo Ala-aho. 

Aiemmat sarjakuvat ovat ai-
heiltaan paljon roisimpaa tava-
raa.

Tuttuja 
hahmoja
Genesiksen teksti on suoraan 
Raamatusta. Crumb ei ole muut-
tanut tekstissä käytännössä mi-
tään. Raamatun kertomukset oli-
vat Ala-aholle kouluajoilta tut-
tuja. Piirrosjäljeltä hän odotti 
enemmän. 

– Piirrokset noudattavat teks-
tiä tulkitsematta sitä, hän sanoo. 

Ala-Aho odotti myös rankem-
paa vastakkainasettelua. Muuta-
massa kohdassa sitä löytyikin. 

– Häivähdys vanhasta rajuu-
desta näkyy siellä täällä.

Tuttua oli myös hahmojen ul-
koinen olemus. Crumbin sar-
jakuvissa naiset ovat tavallises-
ti fyysisesti voimakkaan oloisia 
ja kurvikkaita. Jumalan taiteilija 
on kuvannut sellaiseksi kuin hä-
net tavallisesti mielletään: val-
koista kaapua käyttäväksi van-
haksi, mutta mahtavan oloiseksi 
mieheksi, jolla on pitkä valkoinen 
tukka ja parta.

Crumb oli Ala-ahon mukaan 

1960-luvun hippi ja viimeisen 
päälle vastakulttuurin edustaja. 

– Siihen nähden albumista tuli 
mieleen, että onko miehestä tul-
lut vanha?

Teksti 
etusijalla
Kirjan tarinat imaisivat mukaan-
sa. Jos unohtaa niiden uskonnol-
liset ulottuvuudet, kertomuksista 
voi Ala-ahon mielestä löytää jopa 
saippuaoopperamaisia aineksia. 

– Lopussa huomasin, että vii-
meiset pari-kolmekymmentä si-
vua luin pelkkiä tekstejä. Ne si-
vut piti lukea uudestaan ja katsoa 
myös kuvat. 

– Päättelin, että Crumb ei ollut 

kuitenkaan saanut sarjakuvaan 
potkua. Kuvat ovat taitavasti piir-
rettyjä, mutta yksitoikkoisia.

Graafisesti komeimpia jaksoja 
Ala-ahon mielestä on Nooan ar-
kista ja vedenpaisumuksesta ker-
tova luku 7.

Hän miettii, että itsensä ikäi-
sille lukijoille Raamattu kerto-
muksineen on kouluaikojen va-
kavatyylisen ja perinteisen us-
konnon opetuksen ansiosta hy-
vin tuttu. 

– Hienoa, että viime vuosina 
on alkanut tulla tulkinnallisia ja 
kriittisiä tekstejä ja sarjakuvia ai-
heesta.

PÄIVI MÄKINEN

Luomiskertomus ruutuina

A nn i  K innu n e n

K i n o K u l M A

Sisko tahtoisin jäädä -elokuva seu-
raa kahta tyttöä teini-iän finaa-
lin ja ysiluokan lopun lähesty-
essä vääjäämättömästi. Kasva-

minen pois turvallisista ympyröistä ei 
käy helposti, ja tehtyjen valintojen lo-
pullisuus ja niiden seuraukset koetaan 
kantapään kautta.

Kasvukipuja aikuistumisen kynnyksellä
Emilialla (Ada Kukkonen), jolla 

päällisin puolin menee todella lujaa: 
ysin keskiarvo ja mukava poikaystävä. 
Urheilua aktiivisesti harrastava tyt-
tö kuitenkin kaipaa elämältään jotain 
muuta. Vanhempien erotessa perheen 
kolme lasta jäävät isän kanssa Suomeen 
äidin muuttaessa ulkomaille. Isän uusi 
naisystävä ei pärjää lasten kanssa.

Emilia toimii sijaisäitinä pikkusis-
kolleen Elsalle, jonka huoltovastuun 
isä on puolivahingossa unohtanut. Pik-
kuisesta Elsasta kasvaa elokuvan mit-
taan yllättävän keskeinen hahmo, jo-
ka tuo omaa syvyyttään myös Emilian 
rooliin eikä jää pelkäksi oikuksi käsi-
kirjoituksessa. 

Emilian elämänjano kasvaa, hän 
haluaisi saada kokemuksia muistakin 
ympyröistä. Tähän antaa vastauksen 
Siiri (Sara Melleri). Siiri edustaa kaik-
kea sitä, millaiseksi Emilia haluaisi tul-

la. Voimakkaasti kapinallishenkisen, 
vuotta vanhemman Siirin elämäntapa 
ja rohkeus kiinnostaa turvallisissa ym-
pyröissä viihtynyttä tyttöä, ja niin al-
kaa tyttöjen raju, rajoja rikkova ja kai-
ken kestävä ystävyys. 

Elokuvasta jää tavallaan laimea ma-
ku. Ada ja Sara ovat rooleissaan pää-

osin uskottavia, vaikka välillä onkin 
selvää kankeutta dialogin ja tekemi-
sen kanssa. Elokuvassa keskitytään 
ehkä liikaa Emiliaan. Siirin hahmoa 
ei avata eikä taustoiteta, miksi hän 
on sellainen kuin on. Siirin ainoana 
tehtävänä elokuvassa tuntuu olevan 
Emilian angstaaminen ja yllyttämi-
nen oman sekoilun ohella. 

Elokuvassa kuitenkin onnistutaan 
tavoittamaan nuoren sielunmaise-
ma ja kokemisen halu. Moraalikasva-
tus on läsnä, kun herätellään ajattele-
maan mitä saa ja ei saa tehdä.

Juonellisesti elokuva ei loista, kos-
ka sillä ei ole varsinaista päämäärää. 
Osaltaan senkin takia elokuva tuntuu 
monessa kohtaa käyvän tyhjäkäyn-
nillä. Kyllä tämän katsoo, muttei ole 
pakko nähdä.

AKI KEMPPAINEN

Sisko tahtoisin jäädä. Ohjannut Marja Pyykkö, 
pääosissa Ada Kukkonen ja Sara Melleri. Eloku-
van kesto 1 tunti ja 52 minuuttia.


