
P
et

ri
 V

il
én

Seurakuntalehti    103. vuosikerta     No 27    2.–9.9.2010

Mies 
pilvissä
Sivut 12–13



2    Nro 27     2.–9.9.2010

Moni lukija saattoi huomata viime viikon leh-

dessämme uuden hahmon. Hänen esittäy-

tymisensä tosin oli piilotettu kuivakkaan nä-

köisten vaalikuulutusten keskelle, mutta luotimme sii-

hen, että hänen charminsa purisi sieltäkin. Hän on siis 

hevimies-Tommi. Pyysimme Tommin omaksi vaalitark-

kailijaksemme kertomaan siitä, miltä tulevat seurakun-

tavaalit näyttävät sen kuuluisan tavallisen tallaajan sil-

missä. Onneksi hän suostui roolileikkiin.

Tommi on kunnon pohjoispohjalainen miehenjärrik-

kä, joka kuuntelee raskasta musiikkia eikä juuri lue leh-

tiä, ellei Hifimaailmaa tai Soundia lasketa. Tommi tekee 

käsillään paljon, mutta ei juuri risti niitä. Kirkkoon hän 

kuitenkin kuuluu ja jälkikasvukin käy seurakunnan päi-

väkerhossa. 

Hän itse kertoi, ettei ole kertaakaan äänestänyt seu-

rakuntavaaleissa. Jos hän olisi sattunut kuulemaankin 

jotain huhua vaaleista, miksi hän olisi vaivautunut kirk-

koon jonain sunnuntaina, kun ei siellä tule käytyä joka 

joulukaan? Yksikään edes etäisesti hänelle tuttu tyyp-

pi ei ole ollut ehdokkaana eikä vaaliteemoista juuri voi 

kuvitella irtoavan jutunjuurta poikain saunailtaan. Vai 

onko kyse vain näkökulman puutteesta?

Kirkkoon kuuluu yli 80 prosenttia suomalaisista. Kir-

kolliset toimitukset koskevat valtaosaa meistä joka vuo-

si. Seurakuntavaaleissa äänestää kuitenkin suunnilleen 

vain joka kymmenes. Eduskuntavaalien aikaan puhu-

taan taloudesta, vähemmistöistä ja alueellisuudesta. 

Kuntavaalien yhteydessä rummutetaan palvelujen säi-

lyttämisen tärkeyttä. Eikö seurakunnan toimintojen 

kehittäminen kiinnosta? Onko aivan sama millä tavoin 

seurakunnat palvelevat laumansa jäseniä? 

Tommin sanoja mukaillen: Kannattaa ottaa pikkasen 

aktiivisempi rooli. Saataisiin sitten lisää hevimessujakin.

Roolileikki kutsuu

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

2.9.2010

Pohdinnan foorumit 
uhattuna
Toimittaja Risto Repo kirjoittaa läpiko-
taisuuden asenteen katoamisesta. 

”Varsinaisena ongelmana näen sellai-
sen vakavan pohdinnan foorumien ka-
toamisen, jotka kykenisivät toimimaan 
välittävänä siltana tieteen, taiteen, suu-
ren yleisön välillä. Pääongelma on raha: 
jos lukijat/katselijat/kuuntelijat tietäisivät 
minkälaisia säästöjä mediassa viedään lä-
pi, moni tilaus ja maksu voisi jäädä teke-
mättä. Tämä tulkittakoon kehotuksek-
si päinvastaiseen, ettei niin kävisi. Sijoi-
ta järkeesi. ”

Suomen Kuvalehti 34/10

Synti on  
ongelmien juuri
Vihreä pastori Juha Saarinen ottaa kan-
taa ilmastonmuutokseen.

”Kristittyinä meidän on myös nähtä-
vä tämän maailman ongelmien juuri, jo-
ka on synti. Ihmisten itsekkyys ja välin-

pitämättömyys on ajanut maapallomme 
nykyiseen huolestuttavaan tilaan. Kan-
nattaa miettiä, mikä on lopultakin syväl-
listä luonnonsuojelua: mielenosoitukset 
vai ihmisten johdattaminen pois synnin 
vallan alaisuudesta, Jumalan yhteyteen.”

Suomen Viikkolehti 35/10

Saarnapöntöstä 
sähköiseen mediaan
Uuden Tien kustannuspäällikön Son-
ja Falkin mukaan media on osa Jumalan 
luomaa valtapiiriä.

”Tätäkin lahjaa voidaan käyttää hy-
vään tai pahaan. Koska meillä kristityillä 
on suurin sanoma, meidän tulisi olla me-
diassa omimmillamme. Paavalikin pyr-
ki ihmisten keskuuteen toreille ja auki-
olle. Satoja vuosia sitten saarnapönttö oli 
päämedia, nyt sähköinen media kokoaa 
ihmiset. Kristittyjen ei tule paeta sieltä, 
koska silloin uskovien elintila kapenisi.”

Sanansaattaja 34/10

Aatoksia

Miten olisi Jeesus?

Kirkollinen viestintä on melkoinen 
haaste. Haasteesta huolimatta se on 
myös kiitollista siinä mielessä, että 
lopputulos aina jokseenkin varma. 
Teet mitä tahansa, kenelle tahan-
sa, mistä hyvänsä aiheesta, teet aina 
jonkun mielestä väärin ja kirkon lin-
jan vastaisesti. Varsinaista pyhää pe-
liä. Kuulostaako tutulta?

Luterilainen moninaisuus ja en-
nen kaikkea moniäänisyys on tuo-
ta kirkon linjaa ajatellen mahdoton 
yhtälö. Varsinkin, kun linja vaihtelee 
asian ja arvioitsijan mukaan. Kaik-
kia ei voi eikä pidäkään miellyttää. 
Tärkeintä on, että kerrotaan kirkos-
ta sellaisena kuin kirkko oikeasti on 
kaikessa todellisuudessaan – rujou-
dessaan ja komeudessaan. Rakkau-
dessaan.

Moniäänisyyden todellisuutta 
emme voi paeta. Kirkko on itse ol-
lut keskeisessä asemassa vahvista-
massa ajattelumallia, joka rohkaisee 
omien aivojen käyttöä, omien valin-
tojen tekemistä. Kirk-
ko rohkaisee keskus-
telua – ainakin viral-
lisesti. Keskustelu on 
osa demokratiaa eikä 
kirkolla ole perusteita 
tukahduttaa järjestel-
mää, johon kuuluvat muun muassa 
seurakuntavaalit.

Moniäänisessä ja usein soraääni-
sessäkin todellisuudessa onkin hyvä 
tukeutua siihen, mikä on yhteistä. 
Viestintämuotojemme laajassa pale-
tissa on monia mahdollisuuksia nos-
taa esille ei ainoastaan evankelis-lu-
terilaisen kirkon vaan ennen kaik-
kea kristinuskon vahvimmista vah-
vimpia aineksia. Niiden äärellä kes-
kustelu virallisista linjoista on tois-
arvoista.

Kirkon viestijät eivät tee päätyök-

seen hartauksia. Tehtävien kirjo on 
laajempi ja viestitettävät asiat usein 
kaikkea muuta kuin hartaita. Kun 
tehtävänä on tuoda esille kirkko sel-
laisena kuin se on, tukehtuu vuori-
saarnan viesti usein samassa tah-
dissa kaikenlaisten tulkintojen, seli-
tysten, kuppikuntien ja pikkusielui-
suuksien rikkaruohikkoon. Vai tu-
kehtuuko?

Rohkenen väittää, että mahdol-
lisimman totuudellisen tiedon ker-
tominen kirkosta kannattaa, sillä-
kin uhalla, että totuus joskus vih-

laisee. Kaiken realis-
min, joskus jopa in-
horealismin keskel-
lä on kuitenkin voi-
maannuttavaa muis-
taa sellainenkin to-
tuus, ettei Jeesus hei-

tä luotaan ketään, joka tulee Hänen 
luokseen. Jos kirkon viestintä on ra-
kennettu evankeliumin ytimelle, ei 
totuus pelota.

Myös viestinviejän ei tarvitse pe-
lätä ammatillisen uskottavuuten-
sa horjuvan, jos uutisissamme, tie-
dotteissamme ja esiintymisissämme 
esiintyisi useamminkin ja yksiselit-
teisemmin jotain siitä, mikä yhdis-
tää eikä erota.

Uskallammeko?

Tuomo PeSoNeN
Kirkon viestintäjohtaja

Moniäänisyyden 
todellisuutta 
emme voi paeta. 

Melekonen pätkätyö tämä 
vaalitarkkailijan virka... 

Mutta tilaisuuteen pittää 
tarttua. Fanipostia voi laittaa 

toimituksen kautta!!!
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Oulun seudun 
seurakunnissa on 
tulossa muutoksia 
hautaustoimen maksuihin 
monikuntaliitoksen 
seurauksena. Ilmaiset 
hautapaikat jäänevät 
historiaan.

Vuonna 2013 toteutu-
va Oulun seudun moni-
kuntaliitos tuo painei-
ta yhtenäistää liitosseu-

rakuntien hautapaikkamaksuja. 
Esimerkiksi Haukiputaalla ja Yli-
Iissä arkkuhautapaikka on kun-
talaisille ilmainen, mutta Oulun 
seurakuntayhtymässä se maksaa 
50 vuoden hallintaoikeudella 419 
euroa. 

Oulussa hautapaikka on il-
mainen vain sotaveteraaneille ja 
heidän puolisoilleen sekä sota-
leskille.

Seurakuntayhtymän hautaus-
toimen päällikkö Tuomo Vuon-
tisjärvi kertoo, että vaikka hau-
tapaikkahinnoissa on eroja, hau-
tausmaksuissa vaihtelu ei ole yhtä 
suurta. Hautausmaksuihin kuu-
luu muun muassa haudan kaiva-
minen, sen peittäminen ja hauta-
uksen jälkeinen kunnostaminen.  

Kun Ylikiiminki liittyi Oulu-
joen seurakuntaan vuoden 2007 
alussa, Ylikiimingin hautaustoi-
men maksut yhdenmukaistettiin 
yhtymän hintojen kanssa. Muu-
tos tarkoitti, etteivät hautapaikat 
olleet enää ilmaisia ylikiiminki-
läisille.

Hinnoista  
liian aikaista puhua
Vuontisjärvi ei lähde arvioimaan, 
kallistuvatko kuolemiseen liitty-
vät kustannukset monikuntalii-
toksen seurakunnissa, Haukipu-
taalla, Oulunsalossa, Kiimingis-
sä ja Yli-Iissä. Hänen mukaansa 
hinnoista puhuminen ei ole edes 
ajankohtaista liitosselvittelyn al-
kuvaiheessa. 

Vuontisjärvi toteaa yleises-
ti, ettei usko, että missään seu-
rakunnassa on tulevaisuudessa 
enää ilmaisia maksuttomia hau-
tapaikkoja. 

Vuontisjärvelle monikunta-
liitos merkitsee hintakeskuste-
lun lisäksi paljoa muutakin. Hän 
on tekemässä parhaillaan perus-
teellista hautaustoiminnan selvi-
tystä. Liitosseurakunnissa vasta-
taan parhaillaan Vuontisjärven 
kyselyyn, jossa tiedustellaan pe-
rittävien maksujen lisäksi monia 
muitakin hautausmaihin liitty-

Kirkkohallituksen maan-
käyttöpäällikön Harri Pa-
lon mukaan seurakunnat 
ovat olleet varovaisia te-

kemään hautaustoimen maksui-
hin suuria muutoksia, vaikka val-
taosassa seurakuntia hinnat eivät 
vastaa todellisia hautaustoimesta, 
muun muassa hautasijasta, hau-
taamisesta ja hautausmaan yllä-
pidosta, koituvia kuluja. 

Keskimäärin seurakuntien pi-
täisi kaksinkertaistaa omat hau-
taustoimen maksunsa, Palo sa-
noo. 

Kirkkohallituksen ehdotuk-
sen mukaan hautaustoimen mak-

viä käytäntöjä. Vuontisjärven on 
huolehdittava esimerkiksi siitä, 
että seurakuntien hautakirjanpi-
to, joka kertoo muun muassa vai-
najien nimet ja hautapaikan, oli-
si yhdistymisen syntyessä atk-oh-
jelmaltaan yhteensopiva.

Kuopiossa hinnoittelu  
on jo ratkaistu
Kuopiossa puidaan Oulun seu-
rakuntayhtymän kanssa samaa 
ongelmaa. Vuoden 2011 alusta 
Kuopion seurakuntayhtymään 
on liittymässä neljä uutta seura-
kuntaa, joissa hautapaikasta pe-
rittävät maksut vaihtelevat nol-
lasta eurosta sataan euroon. 

Hallintojohtaja Timo Korho-
sen mukaan heillä hinnat tullaan 
todennäköisesti yhdenmukaista-
maan niin, että liitoksen jälkeen 
kaikissa seurakunnissa on Kuo-
pion taksat eli hautapaikasta ve-
loitetaan sata euroa. 

Korhosen mukaan yhden seu-
rakunnan sisällä ei voi olla eri 
hintoja.

– Ihmisiä pitää kohdella tasa-
vertaisesti, Korhonen sanoo. 

Korhonen ei usko, että mak-
sujen kohoaminen aiheuttaa vält-
tämättä nurinaa, sillä yhdistymi-
nen merkitsee uusille Kuopion 
seurakuntalaisille kirkollisvero-
prosentin pienenemistä.

”Yhtymä  
ei sanele hintoja”
Jos hautaustoimen hintoihin tu-
lee korotuksia seurakuntaliitok-
sen yhteydessä, Vuontisjärven 
mukaan on tärkeää, että ihmisil-
le kerrotaan selvästi, mistä kai-
kesta hinta muodostuu. 

– Hintojen kustannusvastaa-
vuus on tärkeää. Tarpeellista on 
varmaan puhua myös siitä, mi-
tä tapahtuu, jos seurakunnalla ei 
ole varoja pitää hyvää huolta hau-
tausmaista. 

Vuontisjärvi toteaa, ettei Ou-
lun seurakuntayhtymä aio sanel-
la liitosseurakunnille hintoja ei-
kä muitakaan hautaamiseen liit-
tyviä käytäntöjä.

– Vuorovaikutus seurakuntien 
kanssa on tärkeää jo siksi, että 
seurakunnissa on hautaamiseen 
liittyviä kulttuurieroja. Meillä 
ole mitään syytä muuttaa kaik-
kia käytäntöjä samanlaisiksi. Yh-
tymällä on jopa paljon opittavaa 
pieniltä seurakunnilta. 

Monikuntaliitoksen jälkeen 
Oulussa on 14 hautausmaata. 
Tällä hetkellä niitä on kuusi. 

RIITTA HIRVoNeN

Hautapaikka-
maksuissa  
suuria eroja

"Maksuttomista 
hautapaikoista tulisi luopua"

suilla tulisi kattaa niitä hautaus-
toimen kustannuksia, joihin seu-
rakuntien saama yhteisövero ja 
nykyisin perittävät maksut eivät 
riitä. Vuonna 2008 tämä vaje oli 
noin 20 miljoonaa euroa.

Harri Palo näkee seurakunta-
liitokset hyvinä mahdollisuuksi-
na tarkistaa hautaustoimen mak-
suja kustannusvastaaviksi.

Kirkkohallitus totesi vuon-
na 2005 mietinnössään, että 25 
vuoden arkkuhautasijan hin-
ta voisi olla oman kunnan asuk-
kaalle 200 euroa, joka tarkoittaa 
noin kahdeksaa euroa vuodessa. 
Tällä hetkellä reilusti yli puolessa 

seurakuntia tuo summa on 0–5 
euroa.

– Noin sadassa seurakunta-
taloudessa arkkuhauta on mak-
suton paikkakunnan asukkaille. 
En ymmärrä miksi. Hautasijojen 
maksuttomuudesta tulisi luopua, 
Palo painottaa. 

Palon mukaan seurakuntien 
yhdistyessä hautaustoimen mak-
sut tulisi yhdenmukaistaa.

– Seurakuntaliitokset ovat ti-
laisuus korjata mahdollisia puut-
teita hintojen kustannusvastaa-
vuudessa.

RIITTA HIRVoNeN

A r k i s to

Hautausmaksut ovat usein tunneherkkiä asioita seurakuntalaisille. Siksi seurakunnissa on varottu maksujen nostamista. 
Kirkkohallitus patistaa kuitenkin seurakuntia muistamaan hinnoittelussa hautaustoimesta koituvat todelliset kustannukset. 
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Kristillinen linja 
avioliittokysymyksessä
Rauhan Tervehdys oli pääkirjoitukses-
saan (Nro 25/2010) huolissaan lestadio-
laisten mahdollisesta aktiivisesta osal-
listumisesta – ns. sukupuolineutraalin 
avioliiton ajankohtaisuuden vuoksi – 
syksyn seurakuntavaaleihin. 

Lehden mielestä lestadiolaisten aktii-
vinen osallistuminen saattaa muuttaa 
suurestikin joidenkin seurakuntien hal-
lintoelinten koostumusta, mikäli äänes-
tysprosentti pysyy viimekertaisen kal-
taisena 14,5 prosentissa koko maassa.

Päivämies kirjoitti tästä aiheesta 
pääkirjoituksessaan (32/2010) peruste-
luna Raamattu, jonka valossa avioliitto 
on vain miehen ja naisen välinen liitto 
ja että tämän vastaisella ratkaisulla on 
kielteinen vaikutus kansakunnan mo-
raaliin.

Tähän näkemykseen on rivikristityn 
hyvä yhtyä. On siis mielestäni vain hyvä, 
kun lestadiolaiset nostavat asian vahvas-
ti esiin ja tekevät siitä erään seurakunta-
vaalien vaalikysymyksen. Tässä kohden 
arvostan Päivämiehen kantaa enkä ole 
lainkaan huolissani siitä, että tämä kysy-
mys saa ihmiset liikkeelle. Päinvastoin, 
toivoisin kaikkien ehdokkaita asettavien 
ryhmien selkeästi tuovan esiin kantan-
sa tähän asiaan. Nyt valittavista maalli-
koista useat pääsevät osallistumaan kir-
kolliskokoukseen, jossa kirkon kanta ns. 
sukupuolineutraaliin avioliittoon lyö-
dään kiinni.

Samaa sukupuolta oleville ei mielestä-
ni pitäisi sallia kirkollista “avioliittovih-
kimystä”. Kirkon tulee pitää kirkollisesta 
vihkimysoikeudestaan kiinni. Jos näistä 
periaatteista luovutaan, kirkko itse kaa-
taa erään keskeisimmän peruspilarinsa, 
luopuu Raamatun opista ja siirtyy Sodo-
man ja Gomorran rappiotielle.

Vaikka nyt päähallituspuolueet ovat 
vastalauseiden vuoksi sanoutuneet ir-
ti ns. sukupuolineutraalin avioliitto-
lain valmistelusta, ei puheisiin pidä us-
koa. Ilman kaikkien hallituspuolueiden 
suostumusta oikeusministeriö ei olisi 
ryhtynyt valmistelemaan lakia. 

Kirkkomme johto on aivan liian lep-
su tässä ja monissa muissakin asioissa. 
On ollut surullista nähdä, kuinka Setan 
johto avoimesti kiittää arkkipiispaa va-
paamielisestä suhtautumisesta tässä ho-
moasiassa. Kun kirkon murtajat arkki-
piispaa kiittävät, pitäisi hälytyskellojen 
soida railakkaasti.

Kirkkomme tarvitsee uskonpuhdis-
tajansa, uuden Lutherin, joka tässäkin 
ajassa näyttäisi rohkeasti tietä. Homo-
kysymys on asia, joka yhdistää lestadi-
olaisia kristityn kirkkokansan valtavir-
toihin.
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Paavo Vasala kirjoitti Rauhan Terveh-
dyksen edellisessä numerossa, ettei 
kirkkoa saa pakottaa vihkimään homo-
ja. Tietääkseni kukaan ei ole pakotta-
massakaan. Voidaan tietysti keskustel-
la siitä, pitäisikö julkisoikeudellisten ja 
verovaroin tuettujen yhdistysten toimia 
yhdenvertaisesti kaikkia ihmisiä koh-
taan. Kirkon sisäisistä asioista päättä-
vät kuitenkin sen omat toimijat – eivät 
poliitikot.

Vasala tarttuu siihen, että käsite su-
kupuolineutraali on outo. En lähde 
käymään keskustelua sukupuolen mo-
ninaisuudesta, vaan totean ainoastaan, 
että sukupuolineutraalius on varsin 
yleistä ja tavoiteltavaa lainsäädännössä. 
Esimerkiksi Suomessa äänioikeus ei rii-

pu kansalaisen sukupuolesta.
Jos termi sukupuolineutraali avio-

liittolaki hämmentää liikaa, voi käyt-
töön ottaa termin tasa-arvoinen avio-
liittolaki. Toisin kuin Vasala kirjoittaa, 
parisuhdelaki ei takaa samoja oikeuk-
sia ja velvollisuuksia kuin avioliittola-
ki. Hän kuitenkin mainitsee adoptio-
oikeuden, mutta jättää mainitsematta 
oikeuden yhteiseen sukunimeen. Suku-
nimen voi toki yrittää vaihtaa maistraa-
tissa, mutta se maksaa.

Suurin merkitys tasa-arvoisella avio-
liittolailla on kuitenkin symbolinen – 
valtion täytyy kohdella kaikkia sen jäse-
niään tasa-arvoisesti lain edessä. Tämä 
on vakiintunut käytäntö sivistyneissä 
maissa.

Lisäksi minun on henkilökohtaisesti 
vaikea ymmärtää, miten avioliiton ar-
vostusta voi heikentää se, että useam-
mat ihmiset haluavat kuulua sen piiriin.

JANNe HAKKARAINeN
puheenjohtaja

Oulun vihreät nuoret ry

Nuoret, nyt tarvitaan teidän innok-
kuuttanne, ennakkoluulottomuuttan-
ne ja tarmokkuuttanne seurakuntien 
ja seurakuntayhtymien kehittämisessä. 
Me nykyiset luottamushenkilöt olem-
me liian vanhoja, väsyneitä ja kaavoi-
hin kangistuneita kiskomaan tämä si-
säisten ristiriitojen karikkoon juuttunut 
laivamme takaisin vapaille vesille. Pyy-
dän, tarttukaa tähän haasteeseen. 

Asia on tärkeä. On kysymys juu-
ristamme, elämämme perustuksista. 
Kirkko on kuulunut suomalaisten elä-
mään tuhat vuotta. Jo kulttuuriperin-
tönä sen merkitys on valtava ja vielä tär-

keämpi se on kristillisenä perustana elä-
mällemme. 

Vaikka osa kansastamme ei käytä-
kään aktiivisesti kirkon palveluita, on 
sillä heillekin iso merkitys moraalin yl-
läpitäjänä, arvoperustana ja turvaverk-
kona. Maallistumiskehitys pitää saada 
pysähtymään. Meillä ei ole varaa hylätä 
tuhatvuotisia tukirakenteitamme.

Yksi tärkeä tehtävä tulevina vuosi-
na on saada seurakuntatyön painopiste 
siirtymään rakennusten ja omaisuuden 
haalimisesta itse toimintaan. Liian mo-
ni on jättänyt seurakunnan siksi, että 
verovaroilla vain kartutetaan omaisuut-

ta. Meillä vanhoilla on tämä ahneuden 
kiusaus lähellä. 

Teille nuorille aktiivinen toiminta on 
tärkeää. Tulkaa ja suunnatkaa veroeurot 
uudella, innostavalla ja luovalla mutta 
kristillisiä arvoja kunnioittavalla taval-
la niin, että tämä meille kaikille rakas 
kirkko lunastaa takaisin sille kuuluneen 
arvostuksen suomalaisten keskuudes-
sa. Ryhtykää ehdokkaiksi ja äänestäkää 
nuoria ehdokkaita. Nyt teitä tarvitaan.

eSKo ALASAAReLA
kirkkovaltuutettu, Oulu

Tasa-arvoinen laki lisää avioliiton arvostusta

Nuoret, ryhtykää ehdokkaiksi seurakuntavaaliin

J o u n i  Va in io n p ää

Lepo lauha

Meri, sun vuoresi väsyneet,

saaneet levon,

rauhan.

Kukkuloitasi  kulkeneet,

veden välkkehen 

lauhan.
JouNI VAINIoNPää
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Seitsemän baha’i-yhteisön 
johtajaa on saanut 20 vuo-
den tuomiot Iranissa, ker-
too Baha'i World News 

Service. 
Bani Dugal, kansainvälisen 

baha’i-yhteisön edustaja YK:ssa, 
kertoo lakimiesten aikovan valit-
taa tuomiosta. 

Fariba Kamalabadia, Jama-
loddin Khanjania, Afif Naei-
mia, Mahvash Sabetia, Beh-
rouz Tavakkolia ja Vahid Tiz-
famia syytettiin vakoilusta ja 
islamilaisen valtion vastaisesta 
propagandasta.

– Me uskomme heidän olevan 
syyttömiä. Vetoamme hallituk-

seen, jotta saisimme heille reilun 
oikeudenkäynnin, mutta sen on-
nistumista on vaikea ennakoida. 
Voimme vain toivoa parasta, Du-
gal sanoo.

Seitsemän tuomittua toimivat 
Iranissa vähemmistönä olevas-
sa baha’i-yhteisössä, jota tiukan 
linjan islamilaiset uskonoppineet 
pitävät laittomana harhaoppina. 
Iranissa on noin 350 000 bahaita.

Baha’illa ei ole järjestäytynyt-
tä papistoa, vaan heidän johta-
jansa valitaan kussakin paikal-
lisyhteisössä äänestämällä. Van-
keuteen tuomittuja johtajia ei to-
sin oltu valittu vaalilla, vaan he 
toimivat erityisryhmänä, joka oli 

perustettu palvelemaan iranilai-
sia baha’i-uskovaisia. He hoitivat 
hallinnollisia tehtäviä, vihkivät 
avioliittoon ja toimittivat muita 
rituaaleja, Dugal kertoo.

Vankilassa jo  
yli kaksi vuotta
Kahden naisen ja viiden miehen 
joukosta kuusi on ollut vangit-
tuina toukokuusta 2008, yksi sa-
man vuoden maaliskuusta. Hei-
dän yhteydenpitoaan ulkopuoli-
siin on rajoitettu satunnaisia per-
hevierailuja lukuun ottamatta.

Dugalin kuuleman mukaan 
olosuhteet vankilassa eivät ole 
hyvät. Epätietoisuus vangittujen 

tilanteesta on raskasta heidän 
perheilleen.

Baha’i-uskonto on lähtöisin 
Iranista, missä sitä on vainottu 
sen perustamisesta saakka. Kaik-
kiaan uskonnon kannattajia on 
maailmalla 5–7 miljoonaa, eni-
ten Intiassa. 

Iranin baha’it ovat toiseksi 
suurin joukko ja maan suurin us-
konnollisista syistä vainottu vä-
hemmistö. Iranin valtio ei tun-
nusta baha’ita itsenäiseksi uskon-
noksi. 

ReLIGIoN NeWS SeRVICe
SATu LAPINLAmPI

Maata  kiertelemässä

Baha'i-johtajille 20 vuoden tuomiot Iranissa

Kolme ehdolla 
arkkihiippa-
kunnan 
piispaksi
Turun arkkihiippakunnan 
piispanvaaliin on asetet-
tu ehdokkaiksi Turun Kata-
riinanseurakunnan kirkko-
herra, rovasti Martti Hirvo-
nen, hiippakuntadekaani, TL 
Kaarlo Kalliala ja Maskun 
kirkkoherra, TM Aino Vesti.

Turun piispanvaalin en-
simmäinen kierros järjeste-
tään torstaina 28. lokakuuta. 
Uusi piispa vihitään virkaan-
sa 6.1.2011 Turun tuomiokir-
kossa. 

Keskustelua 
avioliittolain 
tulevaisuudesta
Pohjois-Pohjanmaan Kokoo-
musnaiset ry. järjestää kes-
kustelutilaisuuden otsikolla 
Näkökulmia sukupuolineut-
raaliin avioliittolakiin. 

Tilaisuus pidetään tiistai-
na 7. syyskuuta kello 18 alka-
en Kirkkotorin koulutuskes-
kuksessa Oulussa. Aiheesta 
alustaa hiippakuntadekaani 
Niilo Pesonen. 

Saija Kronqvist 
hiippakunta-
sihteeriksi
Oulun hiippakunnan hiip-
pakuntasihteeri C:n virkaan 
on valittu TM, pastori Saija 
Kronqvist. Kronqvist on vi-
hitty papiksi vuonna 2002 ja 
toimii tällä hetkellä Kiimin-
gin seurakunnan kappalai-
sen virassa.

Uuden hiippakuntasihtee-
rin keskeisiin tehtäviin kuu-
luu avustaa piispaa teologi-
sissa kysymyksissä, vastata 
tiedotuksesta sekä ohjaamis-
toiminnan ja hengellisen oh-
jauksen koordinoinnista Ou-
lun hiippakunnassa.

Ynnin Poikien 
Muskaripoikiin 
mahtuu vielä
Pojille suunnattu Oulun 
NMKY:n Ynnin Poikien mu-
siikkileikkikoulu aloittaa toi-
sen kautensa. 

Oulussa toimi keväällä 
kaksi ryhmää ja nyt  mukaan 
toivotaan uusia harrastajia.

Muskaripojat kokoontuu 
9. syyskuuta alkaen torstai-
iltaisin Karjasillan kirkolla, 
Nokelantie 39. Ilmoittautu-
miset kello 17.00 4–5-vuoti-
aat ja kello 17.45 6-vuotiaat. 
Lisätietoa osoitteessa http://
yp.onmky.fi/.

Diakoniakeskus 
muuttaa  
Taka-Lyöttyyn

Tiernapoikakoulun toiminta 
Oulussa jatkuu. Oulun seura-
kuntayhtymä ottaa tiernapoi-
kakoulun osaksi normaalia toi-
mintaansa. 

Yhtymäjohtaja Ilpo Kähkö-
nen kertoo, että viime vuonna 
tiernapoikakoulun kustannuk-
set olivat seurakuntayhtymälle 
viime vuonna 4 000 euroa, joista 
noin 1 500 meni tiernapoikapu-
kuihin ja rekvisiittaan, 1 350 leh-
ti-ilmoituksiin, 350 teatteriope-
tukseen ja 800 euroa opettajan 
palkkaan.

Tänä vuonna investoinnit ovat 
huomattavasti vähäisemmät, kun 
suurin satsaus eli puvut tehtiin jo 
viime vuonna. Seurakuntayhty-
mä hakee tänäkin vuonna oppi-
laita kouluun lehti-ilmoituksilla.

Tiernapoikakoulun toiminnalle 
tukea jatkossakin 

Kouluikäisille lap-
sille suunnattu tier-
napoikakoulu järjes-
tettiin Oulussa en-
simmäistä kertaa vii-
me vuoden lopulla. 
Tiernapoikakoulus-
sa oli kaksi ryhmää. 
Koulun aloitti 24 op-
pilasta. Esitystä har-
joiteltiin kuusi kertaa, 
joista yksi oli teatterilla.

Tiernakoulu teki oululaiseen 
perinteeseen kuuluvaa tierna-
poikanäytelmää tutuiksi oulu-
laisille lapsille ja nuorille. Tier-
naesityksiä nähtiin ympäri kau-
punkia.

Oulun seurakuntayhtymä on 
osallisena Tiernasäätiössä, joka 
perustettiin vuoden 2005 mar-

Oulun seurakuntayhtymän Dia-
koniakeskus muuttaa Taka-Lyöt-
tyyn. Muutto koskee diakonia-
työn erityispalvelujen toimintaa 
eli näkö-, kuulo- ja kehitysvam-
maistyötä sekä päihde- ja kri-
minaalityötä.

Tilat sijaitsevat entisessä Posti-
pankin talossa, osoitteessa Taka-
Lyötyn katu 4, toisessa kerrokses-
sa. Erityisdiakoniatyöntekijät ot-
tavat asiakkaita vastaan uudes-
sa osoitteessa 9. syyskuuta alka-
en. Diakoniakeskus on suljettu 
muuton vuoksi 2.–8. syyskuuta.

Muuton myötä diakoniakes-
kus pääsee esteettömiin tiloihin.

– Olemme todella iloisia, että 
pääsemme viimein tiloihin, jon-
ne liikuntarajoitteisten ihmis-
ten on mahdollista tulla, näkö-
vammaistyön diakoniatyönteki-
jä Paula Mustonen kertoo.

Seurakunnan vammaistyön 
kokoontumisia järjestetään myös 
naapurissa sijaitsevassa Caritas-
kodissa.

Entiselle paikalleen Öbergin 
taloon Kirkkokadulle jää edel-
leen diakonian vapaaehtoistoi-
minta. Lisäksi Öbergin talosta 
löytyvät seurakuntien perheasi-
an neuvottelukeskus, oppilaitos-
palvelu sekä kansainvälinen työ.

RAuHAN TeRVeHdYS

raskuussa kehittämään ja ylläpi-
tämään kaupungin vahvaa tier-
naperinnettä. Säätiön tarkoituk-
sena on kansainvälisen ja paikal-
lisen tiernaperinteen vaaliminen 
ja kehittäminen sekä tiernakau-
punki Oulun tunnetuksi teke-
minen.

PeKKA HeLIN

Nämä tiernapojat ikuistettiin yli kolme vuotta sitten Oulun lähetysjuhlien mainoslehteen. 

A r k i s to

Diakonia-
keskus

w w w.o u ka . f i

T i e r nas ää t i ö
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28 neliötä erittäin hyväkuntoista liiketilaa vuokrataan katutasosta, jossa on seinänaapurina Holiday In 
hotel-lin ravintola, lääninhallituksen virastoja, Oulun Tuomiokirkkoseurakunnan virastoja, sekä maistraatti. 
Kellarissa varasto n. 7 neliötä, autopaikka Autoheikin parkkitalossa, lisäksi yrityksiä eri palveluilla.
Tiedustelut 044 515 1000

TÄMÄ VUOKRATAAN

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

• 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

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

• Su 5.9. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Vesa Asikainen
• Ti 7.9. klo 19.00 Sana & rukous 
 Raimo Holappa
• Su 12.9. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Reijo Komu
• Ti 14.9. klo 19.00 Sana & rukous 
 Tuula Purala

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

Pe 3.9. klo 18, Hannat, naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri. 
Su 5.9. klo 18, Ehtoolliskokous, 
Blomster. Ti 7.9. klo 18, Koti-
rukouskokous Blomstereilla, 
Lehmikentäntie 16 A 5. Su 12.9. 
klo 18, Sunnuntain kokous.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

ONKO VARASTOSI TÄYNNÄ?

Tarvitsetko tilaa talvirenkaille, vaatteille,
muuttotavaroille tms.? Meillä on tarjota
käyttöösi erikokoisia varastokontteja.
OTA YHTEYTTÄ!

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU
www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Su 5.9. klo 11.00 EHTOOLLIS-
JUMALANPALVELUS

Ke 8.9. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-

helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

www.ohsrk.fi 

Pe 3.9. klo 18 LIFTjr-ilta. Pe 3.9. klo 20 LIFT-
ilta. Huom! Uusi aloitusaika. Venäjä – aktiotiimi, 
Aligth. Su 5.9. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus. 
Yrjö Kemppainen, Markku Tossavainen, Seura-
kuntakuoro. Pyhäkoulu ja lasten kokous. (Per-
helounas). Su 5.9. klo 17 International Service 

(Gospel). Preach Miika Savola. Ma 6.9. klo 18 Sykarin kaivolla- ilta naisille. 
Ke 8.9. klo 19 Sana ja rukous. Hannu Orava, Ritva Himanka, Pasi Markkanen. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, 
toiset profeetoiksi, toiset evankelis-
toiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi pal-
veluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakennustyöhön” Ef.4:11-12. La 4.9. 

klo 10 Ehtoollisjumalanpalvelus, lastenkirkko sekä srk:n uuden paimenen, pastori 
Juha Mikkosen perheen tulojuhla. Puhujina Kari Nikkarinen Sodankylästä ja Juha 
Mikkonen. La 11.9. klo 10 Raamattutunti, Jumalanpalvelus ja lastenkirkko. Puhujana 
Juha Mikkonen. Aamurukouspiiri ma-pe klo 10-11. PS. Alfa-kurssi jatkuu 6.9.2010. 
Vielä ehtii mukaan! Sydämellisesti tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi  
 08 530 3953

To 2.9. klo 19 Rukousilta, Pirkko Mettovaara, Jouni 
Korkala. Su 5.9. klo 11 Ehtoolliskirkko & pyhäkou-
lu, Risto Wotschke, Tuomo Ruuska. Ti 7.9. klo 13 

Päiväpiiri. Ke 8.9. klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 9.9. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto 
Wotschke, God’s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Su 5.9. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00, jossa lausumme Tervetul-
leeksi osastoomme THIAGO FERNANDESIN sotilasavustajaksi. Ma 6.9. 
Syyskausi Kotiliitoossa alkaa klo 13.00. TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa.

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: ti 7.9. klo 18.30 Utajärven seurakuntata-
lossa.
Myyjäiset Oulun Herättäjäjuhlien hyväksi: la 4.9. klo 9.00 alkaen Kes-
kustan seurakuntatalo Oulu. Myydään lohikeittoa, riisipuuroa, leivonnai-
sia ja käsitöitä.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Su 5.9 klo 10 
Kastellin kirkko, Messu, 

Saarnaa Isto Pihkala, kirkkokahvit, 
Inkerin kirkko tänään, Isto Pihkala. 
Tervetuloa!

  Kellonkartano
������������������������������������
�������

��	��
�	�����������������������������

�

To 2.9. klo 18 Raamattu- ja rukousilta 
                    Tuiran kirkolla, Sumppu-salissa 

Su 5.9.�klo 13 Kartanon kirkko, ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 Rippikoulu 2011: Jos olet kiinnostunut   
 rippikoulusta Kellonkartanossa ensi kesänä,  
 ota yhteyttä Säde Pokkaan p. 044 0210 112.  
   Leirin suunniteltu aika: 1.-9.7.2011. 

klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat 
Esko Leinonen. Ke 8.9. klo 18 Lähetys-
piiri ja katekismusvartti. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

 
Tarvitsetko 
kotiapua?

Asiakaspalvelu: 
045–272 6330

www.shht.

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

Anna palautetta
www.

rauhantervehdys.fi
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Eivät näköjään vieläkään malta pietarsaarelai-
sessa Skutnäsin rukoushuoneessa pysyä ojen-
nuksessa.

Kyse on siitä samaisesta rukoushuoneesta, jo-
ka ensin nousi otsikoihin edesmenneen pedofii-
lisaarnaajansa takia. Isoisäikäinen mies oli käyt-
tänyt vuosikymmeniä sitten lapsia seksuaalises-
ti hyväksi. Yhteisön jäsenet olivat tienneet saar-
naajan toiminnasta, mutta uhrit oli hymistelty 
hiljaisiksi.

Seuraavaksi kuultiin, että rukoushuoneen kä-
vijäkunta sai pari vuotta sitten nykyiseltä saar-
naajaltaan ohjeen, että vanhempien tulee kurittaa 
lapsiaan. Koska lasten pahoinpitely on Suomen 
laissa kielletty, ryhtyi poliisi tutkimaan asiaa.

Nyt on samaisen rukoushuoneyhdistyk-
sen puheenjohtaja noussut julkisesti puolusta-
maan omiaan. Puheenjohtajan mielestä saar-
naaja saa saarnata haluamallaan tavalla, kunhan 
hän muistaa pysyä Jumalan sanassa. Ja pysyyhän 
hän: Raamatussa mainitaan kurittaa-sana, sitee-
raa Kyrkpressen puheenjohtajaa.

Voiko tuosta päätellä, että pietarsaarelaisten 
– tai ainakin skutnäsläisten – mielestä ihmis-
ten kivittäminen on aivan käypä tapa? Raama-
tussa nimittäin kehotetaan yhdessä jos toisessa-
kin kohdassa kivittämään. Vaimon voi kivittää, 
jos mies ei ”tapaa neitsyyden merkkiä” hänessä. 
Myös mies voidaan kivittää, mikäli hän makaa 
kihloissa olevan naisen (muun kuin oman mor-
siamensa) kanssa.

Monessa kohdassa käsketään myös tappaa. 
Päiviltä voidaan päästää vaikkapa jokainen mie-
hen kanssa maannut nainen tai kaikki poikalap-
set, jos siltä sattuu tuntumaan.

Huoltajuusriidan yhteydessä voidaan halkaista 
lapset kahtia ja antaa kummallekin vanhemmalle 
oma puolikkaansa. 

Jeesuksen esimerkin mukaisesti saarnaajat 
voivat kehottaa ihmisiä kieltämään äitinsä ja vel-
jensä. Aina voidaan vedota siihen, että Raama-
tussakin tehdään niin.

Skutnäsin rukoushuoneyhdistyksen puheen-
johtaja puolustautuu sanomalla, ettei yhdistyk-
sen hallituksella ole valtaa estää saarnaajaa, kos-
ka tämä noudattaa saarnoissaan Jumalan sanaa. 
Ainoa joukko, jolla hänen mukaansa on oikeus 
estää saarnaajan toimintaa, on yhdistyksen vuo-
sikokous. 

Mikäs tuota kuvaisikaan? Käsienpesu? Sehän 
on ainakin raamatullista, käsien peseminen ja si-
ten vastuusta pakeneminen.

SATu LAPINLAmPI

Skutnäsilaisen 
mallin mukaan

Jussi vauhdittaa 
nuoria Oulunsalossa

Sinappia
E l s i  S a l ovaa ra

  Uusi 
kasvo

Oulunsalon seurakun-
nan nuorisotoiminnas-
sa on uutta potkua. Ke-
säkuussa nuorisotyönte-

kijänä aloittanut Jussi Savihar-
ju astuu suuriin saappaisiin, sillä 
hänen edeltäjänsä Lauri Koukka-
ri ehti olla seurakunnan nuoriso-
työssä 33 vuotta. 

– Tiukassa ovat nuorisotyönte-
kijän virat, hän toteaa. 

Valmistumisen jälkeen Savi-
harju vietti muutaman vuoden 
sosiaalialan töissä kehitysvam-
maisten parissa ja lastensuojelus-
sa. Opiskelun jälkeen miehen tu-
levaisuus olisi voinut löytyä muu-
altakin kuin kotimaakunnasta, 
mutta nyt vaimo ja kaksi pientä 
lasta pitävät miehen tiukasti pa-
koillaan. 

– Tai ainakin sadan kilometrin 
säteellä, se on kipuraja työmat-
koihin, Kiimingissä asuva Savi-
harju tuumaa nauraen. 

Vaikka ensimmäinen toimin-
tavuosi on vasta aluillaan, Savi-
harju uskoo nuorisotyöntekijän 
työnkuvan olevan itsenäisempi 
kuin aiemmissa työpaikoissa. 

– Tässä varmastikin pääsee to-
teuttamaan omia näköaloja.

Luontoa  
ja liikuntaa
Liikunnallisella Saviharjulla on 
vastuualueenaan poikatoimin-
ta. Siellä omat vahvuudet tule-
vat esiin.

– Jostain syystä minulle on tu-
lossa enemmän niitä liikuntaker-
hoja, en ole oikein hyvä askartele-
maan, mies toteaa virnistäen. 

Suunnitelmissa on ulkoilua 
ja luonnossa liikkumista nuor-

Jussi Saviharju kulkee Kiimingistä käsin töissä Oulunsalossa. 

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen toimitus 
ihastelee ja ihmettelee 
maailman tapahtumia.

ten kanssa. Tietokonepelien pe-
laaminen ei juurikaan suunnitel-
miin kuulu. 

– Jo perinne täällä Oulunsa-
lossa edellyttää luontoreissuja, 
hän toteaa. 

Paikallista perinnettä on myös 
aktiivinen partiotoiminta, ja 
myös se on uuden nuorisotyön-
ohjaajan kalenterissa. 

– En ole itse ollut lapsena par-
tiossa, joten on mukava tutustua 
siihenkin.

ohjukset  
vauhdissa
Ensimmäisenä syksynään Savi-
harju aikoo keskittyä viikkotoi-
minnan käynnistämiseen, siihen 
että saa kerhot vauhtiin. 

– Ei ole sen suurempia suuruu-
den suunnitelmia. Koetetaan saa-
da se perushomma pyörimään, 
hän kuvaa.

Yksin hänen ei tarvitse on-
neksi kaikkea tehdä. Kerhonoh-

jaajat ja työkaverit ovat korvaa-
maton apu.

– Nuorisotyössä tarvitaan pal-
jon vapaaehtoisia, ihan niin kuin 
kaikessa muussakin seurakun-
nan toiminnassa. 

Työkaverit ovat Saviharjun sa-
noin vetäneet hänet tehokkaasti 
mukaan toimintaan. 

– Nuorisotyöntekijöitä nimi-
tetään ihan syystäkin ohjuksiksi!

Tulevina vuosina muutosta 
ohjusten liitoratoihin tuo tule-
va seurakuntaliitos. Työntekijä-
puolella se voi tuoda mukanaan 
monenlaisia muutoksia. Savihar-
ju uskoo, että nuorille muutos on 
onneksi helppo.

– Nuorisolle muutos ei ole niin 
suuri, he elävät jo nyt puoliksi 
kaupunkilaiselämää. 

eLSI SALoVAARA
Sarjassa esitellään Rauhan 

Tervehdyksen tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä.

Oulunsalon seurakunnan tulevia 

kerhonvetäjiä koulutettiin viime 

viikonloppuna leirikeskus Um-

pimähkässä. Koulutuksia on tu-

lossa lisää. Syksyn muihin koulu-

tuksiin voi ilmoittautua tulevana 

sunnuntaina, 5. syyskuuta  vie-

tettävässä nuorisotyön yhteises-

sä syksyn aloituksessa. 

Jos haluaa, voi osallistua jo 

puoliltapäivin afrikkalaiseen 

gospelmessuun Oulunsalon kir-

kossa. Messun jälkeen tarjolla on 

kirkkokahvit ja nuorisotyön info-

tilaisuus seurakuntatalolla.

Koulutuksia on tulossa kaikil-

le tutun isoskoulutuksen lisäksi 

esimerkiksi vanhuspalvelupro-

jektiin ja samalla kerätään nimiä 

myös marraskuussa Turussa pi-

dettäville Maata Näkyvissä -fes-

tareille. 

Lue lisää osoitteesta www.

oulunsalonseurakunta.fi

Nuorisotyön koulutuksiin ehtii vielä
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”Yhteisiä hetkiä muistaen, 
arvokkaita muistoja vaalien”

Ynninkulman historiallisessa miljöössä sijaitsevat lämminhenkiset 
juhlatilamme tarjoavat sinulle ja läheisillesi ainutlaatuiset puitteet 
tunnelmallisen tilaisuuden järjestämiseen.

Yksilöllisen palvelukokonaisuuden toteutamme asiakkaittemme 
toiveita kuunnellen ja tilaisuuden henkeä kunnioittaen.

Ikimuistoinen tilaisuus on kaunein kiitos.

VARAUKSET:
Holiday Inn Oulu - Kirkkokatu 3 - puh. (08) 883 9111
oulu.holidayinn@restel.fi - www.finland.holidayinn.com

Sekalaista seurakuntaa 
kuullaan Muusajuhlilla
Kirjoittajayhdistys Huutomerk-
ki ry on saanut Kempeleen seu-
rakunnan kumppanikseen mu-
kaan vuoden merkittävimpään 
tapahtumaansa, Oulun Muusa-
juhlat -sanataidefestivaaliin. 

Yhteistyön kunniaksi sunnun-
taina 5. syyskuuta kello 17 alka-
en Kempeleen vanhassa kirkos-
sa järjestetään tapahtuma Seka-
laista seurakuntaa. Tilaisuudessa 
käsitellään keskustelun, teatterin 
ja musiikin kautta hengellisyyden 
eri ilmentymiä ja kokemisen ta-
poja nykyajassa.

Kempeleen seurakunnan kap-
palainen Timo Juntunen keskus-
telee yleisön edessä kirjailija Ant-
ti Nylénin kanssa tämän suhtees-
ta Jumalaan, uskontoon ja hen-

gellisyyteen. Nylénille erityises-
ti uskonnot ovat kytköksessä hä-
nen kiivaaseen yhteiskuntakri-
tiikkiinsä.

Timo Juntusen muusien in-
noittama alter ego Uolevi Haapa-
la esittää runojaan. Lisäksi Kem-
peleen seurakunnan näytelmä-
ryhmä esittää kohtauksia Juntu-
sen ohjaamasta ja käsikirjoitta-
masta, Tytti Issakaisen ja Paa-
vo Rintalan teksteihin pohjau-
tuvasta draamasta Tunnetko si-
näkin hänet?

Tilaisuudessa kuullaan myös 
pastori Juha Valpun johdolla mu-
sisoivan Trio August Storm rämi-
nävirsiä kantriblues -tyylillä.

RAuHAN TeRVeHdYS

Ke m p e le e n s e u ra ku n t a

Kempeleen vanha kirkko toimii yhtenä Muusajuhlien näyttämöistä.

Tannilan hautausmaa  
200 vuoden ikään

Yr jö Ma lkas aa r i

Yli-Iin seurakunta vietti 
Tannilan hautausmaan 
juhlaa sunnuntaina 
parinsadan hengen voimin.

Juhlapäivä alkoi kirkkoherra Toi-
vo Hyyryläisen ja kanttori An-
ja Hyyryläisen toimittamalla ju-
malanpalveluksella Yli-Iin kir-
kossa. Iltapäivällä pidettiin ru-
koushetki Tannilan hautaus-
maalla Matkavaarassa. Rukous-
hetkestä siirryttiin Yli-Tannilan 
toimitalolle nauttimaan juhla-
ateria. 

Hautausmaan historiasta ja 
nykypäivästä kertoivat Rauni 
Nokela ja Olavi Viitala. Tannilan 
koulun lapsiryhmä puolestaan 
viihdytti laulamalla syyslauluja. 
Juhlapuheen piti tuomiorovas-
ti Matti Pikkarainen toivottaen 
yli-iiläiset tervetulleiksi Oulujo-
en seurakuntaan vuoden vaih-
teessa. Toimitalon juhlaan osal-
listui noin kaksisataa henkeä.

matkavaaran mäellä 
Vuonna 1809 pyysi tannilalainen 
Tapani Koppelo itsensä ja naapu-
riensa puolesta lupaa oman hau-
tausmaan rakentamiseen korke-
alle Matkavaaran mäelle Siuru-
anjoessa olevalle niemelle. 

Yli-Ii oli tuolloin vielä osa 
Suur-Iin seurakuntaa. Syrjäky-
liltä oli hankalaa tuoda ruumiit 
kesällä kirkolle Iihin, varsinkin 
kulkutautien riehuessa. Teitä ei 
ollut, kulku tapahtui metsäpol-
kuja ja jokia pitkin. Vainajia on 
tuotu Tannilan hautausmaahan 
myös Oijärveltä ja aina Pudasjär-
veltä saakka.

Hautausmaan pinta-ala oli 
tuolloin 4 400 neliömetriä. Hau-
tausmaata laajennettiin vuonna 
1919 hankkimalla vanhan hau-

tausmaan itäpuolelta 10 000 ne-
liömetrin alue ja vielä 1970 noin  
7 000 neliömetriä lisää.

Kyläläiset ovat osallistuneet 
aktiivisesti vuosien varrella teh-
tyihin kunnostustöihin. Juhlaa 
varten entisöitiin talkoovoimin  
1800-luvun lopulta osin säily-
nyt hevospuomi, aidattiin van-
han hautausmaan ruumiskellari 
ja merkittiin Matkasuossa säily-
nyt pitkospuupolku.

RAuNI NoKeLA

Rukoushetken piti kirkkoherra Toivo Hyyryläinen kanttori Anja Hyyryläisen 
avustamana. Marja-Liisa Kaleva ja Olavi Viitala laskivat seppeleen vanhan 
hautausmaan haudalle ”menneiden sukupolvien muistoa kunnioittaen”.
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Lähetystyöhän lähdöstä 
haaveilevat saavat 
esikoulutuksessa paitsi 
tietoa ja kannustusta 
myös keskusteluseuraa.

– Olemme vitsailleet Venäjästä, 
että sinne ei halua kukaan. No, 
kyllä se on pakko olla vitsi. Olen 
menossa lukemaan hartausteks-
tin aiheesta, että Jumala vie min-
ne katsoo parhaaksi, lähetystyön 
esikoulutuskurssin osallistuja Jo-
ni Klemola kertoo.

Suomen Lähetysseuran esi-
koulutukseen osallistuu tänä 
vuonna noin sata lähetys- ja ke-
hitysyhteistyöstä kiinnostunutta 
nuorta aikuista. Klemola on yksi 
Oulun kurssin 19:sta esikoulute-
tusta, eli eskarilaisesta.

Saa 
haaveilla
Lähetystyö on ollut Klemolan 
haaveissa teini-iästä lähtien. Jos ei 
Venäjälle, niin minne nuori eri-
koistumassa oleva lääkäri lähti-
si mieluiten maailmaa paranta-
maan?

– Johonkin kehitysmaahan, 
jossa omista taidoista on hyötyä. 
Ei hyödytä tyrkyttää itseään jon-

nekin Japaniin, hän miettii.
Esikoulutuskurssilla on mo-

nen ammatin edustajia ja opiske-
lijoita. Suomen kielen opettajal-
le, Marjo Kumpulaiselle lähetys-
työn ei välttämättä tarvitsisi vas-
tata nykyistä ammattia.

Maahanmuuttajien parissa 
työskentelevän kolmikymppisen 
haaveissa on päästä tekemään 
naistyötä tai toteuttamaan ym-
päristökasvatuk-
sen projekteja. 
Veri vetäisi Af-
rikkaan.

– Täällä on 
suhtauduttu ren-
nolla asenteella 
siihen, että ihmi-
sillä on haaveita ja halua päästä 
johonkin tiettyyn kulttuuripii-
riin. Se, että voi nauttia ympäris-
töstä, kulttuurista, luonnosta ja 
arjessa on muitakin asioita kuin 
evankeliumi, on voimavara ken-
tällä. Voi olla armollinen itselleen 
siitä, että on toiveita, Kumpulai-
nen kertoo.

Keskustelua 
kulttuurista
Esikoulutuksessa korostetaan vuo-
rovaikutteista oppimista. Opetuk-
sen teemat käsittelevät muun mu-
assa lähetys- ja kehitysyhteistyön 

eri osa-alueita sekä ihmisoikeus-
kysymyksiä.

Kumpulaisen mielestä kurs-
silla erityisen mielenkiintois-
ta on ollut pohtia uskontojen ja 
kulttuurien välistä kohtaamista 
ja sen haastavuutta.

– Kristinusko on korvannut 
monessa maassa taikauskoa, jol-
la on ollut negatiivisia vaikutuk-
sia yhteiskunnalle. Tansanias-

sa esimerkiksi 
taikauskon ta-
kia toteutettiin 
albiinomurhia. 
Vaikka välillä 
kritisoidaan lä-
hetystyötä sii-
tä, että se kit-

kee paikallista kulttuuria, niin 
albiinomurhat eivät ole sellaista 
kulttuuria, joka on säilyttämisen 
arvoista. 

– Tai sitten tyttöjen ympäri-
leikkaukset, Klemola lisää.

Romantiikasta 
realismia
Kurssin opetustunnit järjeste-
tään viikonloppuisin, joten Kle-
molalla ja Kumpulaisella ei ol-
lut ongelmia sujuttaa koulutusta 
työssäkäyvän aikatauluihin.

Osa kurssin oppimäärästä 
suoritetaan etäopiskeluna, mikä 

Kehitysmaat kiehtovat eskarilaisia

A nn i  K innu n e n

tarkoittaa, että eskarilaiset luke-
vat kotona kirjoja ja katsovat in-
ternetistä videomateriaalia. Vii-
konloppuisin kurssilaiset ovat 
saaneet perinteisiä kotiin viemi-
siä, läksyjä. Tärkeän osan koulu-
tuksen sisällöstä tuottavat vierai-
levat luennoitsijat, jotka ovat Lä-
hetysseuran lähetystyöntekijöitä. 

Klemola tuli kurssille pääosin 
kuulemaan lähettien omakohtai-
sia kokemuksia. Tarinoiden myö-
tä Klemolalta ovat karisseet ruu-
suiset käsitykset saarnamatkaa-
jan eksoottisesta elämästä ulko-
mailla.

– Tietynlainen romantiik-
ka on karissut, vaikka sitä tulin 
täältä hakemaankin. Kertomuk-
sista parhaiten ovat mieleen jää-
neet tarinat, jot-
ka kertovat elä-
män vaikeudesta 
esimerkiksi kor-
ruption tai väki-
vallan takia.

Kumpulainen 
nyökkää. Hänen 
pilvilinnansa hajosivat kuoron 
kolmiviikkoisella esiintymismat-
kalla Tansaniassa. Siellä hän tu-
tustui kuororyhmänsä Amanin 
kanssa myös lähettien elämään.

Kokemus antoi realistisen nä-
kemyksen lähetystyöhön, mutta 

myös uskoa siihen, että vieraassa 
kulttuurissa ja joskus vaikeissa-
kin olosuhteissa voi selvitä.

Sanaa 
ja palvelua
Lähetystyöntekijän päätehtävä on 
evankeliumin levittäminen. En-
tisaikojen lähetyssaarnaamises-
ta ei enää puhuta, vaan esikou-
lutuksessa painotetaan työn ko-
konaisvaltaisuutta, johon kuu-
luu sekä julistaminen että palve-
leminen.

– Itselläni kiinnostus on läh-
tenyt palvelutehtävästä. Valit-
sin kuitenkin Lähetysseuran esi-
koulutuksen enkä järjestöä, joka 
toimii vain ja ainoastaan palve-
lupuolella. Usko on minulle tär-

keä, Kumpulai-
nen kertoo.

Suomen Lä-
hetysseuran esi-
koulutuskurs-
seja järjestetään 
Helsingissä vuo-
sittain, mut-

ta esimerkiksi Oulussa muuta-
man vuoden välein. Viisi viikon-
loppua kestävän kurssin jälkeen 
voi hakea Lähetysseuran järjestä-
mään aluetyöharjoitteluun.

mARJo HäKKINeN

Marjo Kumpulainen ja Joni Klemola ovat matkalla maailmalle. Molemmat osallistuivat Suomen Lähetysseuran lähetystyön esikoulutuskurssille tänä kesänä.

Ei hyödytä tyrkyttää 
itseään jonnekin 
Japaniin.

Joni Klemola

Kristinusko on 
korvannut monessa 
maassa taikauskoa.

Marjo Kumpulainen
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Tutussa paimenpsalmissa sanotaan, 
että ”vaikka minä kulkisin pimeässä 
laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, 
sillä sinä olet minun kanssani.” 

Sanansaattaja-lehden päätoimittaja Han-
nu Kippo korostaa, että tuo pimeä laakso ei 
ole oikean tien vastakohta.

– Oikea tie on Kristus. Hän on kans-
samme, vaikka vaeltaisimme elämässäm-
me kuinka pimeässä laaksossa tahansa sai-
rauksiemme, elämän muiden kipujen, ih-
missuhdeongelmien, yksinäisyyden, pelko-
jemme ja selittämättömien ahdistustemme 
kanssa. Hän lupaa tuon psalmin sanan mu-
kaisesti suojella ja johdattaa sanallaan. 

Kippo muistuttaa, että ristillä Vapahtaja 
voitti kuoleman, synnin ja paholaisen. Siksi 
hänen kanssaan on turvallista elää. Luthe-
rin mukaan kristityn kuolemakin on täyn-
nä rauhaa ja turvallisuutta, koska Kristus ei 
jätä omaansa.

Jeesustakin koeteltiin
Heprealaiskirjeen mukaan Jeesus kykenee 
auttamaan niitä, joita koetellaan, koska hän 
on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusauk-
set. Hän on luvannut viedä lopulliseen le-
popaikkaan, taivaan kotiin, todellisille vih-
reille niityille, josta nykyinen ihanuuskin on 
vasta aavistelua. 

– Se vasta on lohdullista, Kippo muistut-
taa.

Ei siis ole kyse meidän onnistumisestam-
me tai epäonnistumisestamme, vaan Juma-
lan nimen kunniasta. 

– Jumala ei ikinä jätä sitä, joka huutaa 
häntä avukseen. Siihen ovat sukupolvet en-
nen meitä luottaneet. Siihen mekin saamme 
luottaa, Kippo sanoo.

Rakkaus karkottaa pelon
Johanneksen ensimmäisen kirjeen mukaan 
täydellinen rakkaus karkottaa pelon.

– Tässä ei vaadita meiltä täydellistä rak-
kautta, vaan meille tarjotaan sitä, Kippo pai-
nottaa.

Kun siis elämä potkii päähän, ihmisen on 
hyvä katsoa Kristukseen. Raamatun mukaan 
hän on täydellinen rakkaus. Hän uhrasi it-
sensä meidän syntisten edestä.

Ihminen saa siis uskoa kaikki syntinsä 
anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovin-
toveressä. 

– Jos sinusta tuntuu, että et pääse usko-
maan, niin käytä sielunhoitoa. Mutta tiedä, 

että siihen paikkaan missä nyt olet, saat us-
koa syntisi anteeksi, koska Jeesus on ne so-
vittanut. Hän julistaa nytkin köyhille evan-
keliumia, meille, joilla ei itsellämme ole juu-
ri mitään muuta kuin sulaa surkeutta, Kip-
po päättää. 

TYTTI PääKKÖNeN

Juttu perustuu Hannu Kipon pitämään 
raamattutuntiin Kälviän evankeliumijuhlilla.

Hannu Kippo: 

Kristus on läsnä elämän säryssä

Amani

Entisellä Dad ś Hello -basistilla 
Miika Halmetojalla on pitänyt 
kiirettä, sillä Matkalla on jo toi-
nen hänen tänä vuonna tuotta-

mansa levy.
Oululaisen Amani-kuoron seit-

semäs pitkäsoitto on yhtenäisempi, 
rempseämpi ja kiinnostavampi ko-
konaisuus kuin edellinen levy Upen-
do (2006). Uuden levyn rytmiryhmä 
kruununaan Olli Estola takaa laaduk-
kaan ja eläväisen lopputuloksen. Lau-
lusovituksissa muun muassa Sari Pah-
kala, Elina Kinnunen ja Terhi Latvala 
ovat tehneet hyvää jälkeä.

Levy puskee stereoista ulos rikkaan 
äänimaailman. Laulupuolta on riemu-
kasta kuunnella. Amani ei ole oikein 
kuoro, muttei lauluyhtyekään, vaan jo-
tain siltä väliltä. Lauluissa on lauluyh-
tyetasoinen äänitys mutta kuoron fii-
lis. Lienevätkö linja-automatkat ympä-
ri halki Suomen sen takana?

Avausraita Nilalapo henkii Afrikkaa 
kebab-kompilla maustettuna. Se on yk-

Ilon kautta
si levyn kuudesta Tansanian matkalla 
2008 kerätystä lauluista.

Kolmosraitaan Antakaa kaikkenne 
päästyäni olo on kuin kirkkokansalla 
Lutherin uskonpuhdistuksen jälkeen: 
evankeliumi on mukava kuulla kun si-
tä ymmärtää. Toki levyn kansilehdis-
tä löytyy suomennokset kaikkiin kap-
paleisiin.

Kielipolitiikka osuu muutenkin 
kohdalleen. Jos kaikki kappaleet lau-
lettaisiin suomeksi, Afrikka näyttäy-
tyisi etäisenä. Jos taas kaikki laulettai-
siin swahililla ja muilla vierailla kielil-
lä, yleisö pitkästyisi.

Jokapäiväinen leipämme svengaa 
kuin hirvi. Isä meidän -rukouksen se-
litykseen voisi työn ja luotettavien naa-
pureiden ohella – ainakin muusikoille 
– liittää mukaan tämän kaltaiset mu-
siikilliset elämykset.

Levyn päätösraita Äidin rukous 
maalaa kaunista kuvaa pimenevästä 
illasta. Elina Kinnusen soolo on herk-
kä ja yksi levyn parhaista.

Amanin ja Suomen Lähetysseuran 
edustama kristillisyys kolahtaa allekir-
joittaneeseen. On iloa, ylistystä, tans-
sia ja luottamusta Kaikkivaltiaaseen – 
mutta auton saa silti lukita.

Levyssä parasta ovat sen alku ja lop-
pu. Keskellä meno meinaa hieman la-
tistua. Eikö perinteisen afrikkalaisen 
musiikin rytmi voisi olla vielä vähän 
levottomampaa? Vai pitääkö kristityil-
le olla aina jonkinlainen kevytversio? 
Toisaalta rock-gospelin ja kansanmu-
siikin yhdistelmä toimii. Solistit laula-
vat ihailtavan yhtenäisellä tyylillä.

Matkalla-levy on täynnä elämää – ja 
enemmän sen kirkkaita kuin synkkiä 
värejä. Ikään kuin Amani kutsuisi mei-
täkin yhteisöllisyyteen. Tämän levyn 
kaltaiset Afrikan tuliaiset saakoot pi-
ristää harmaaksi moititun kansankirk-
komme elämää jatkossakin.

HeIKKI muSTAKALLIo

Levyarvio

Ty t t i  Pää k kö n e n

Hannu Kippo luottaa siihen, että Jumala ei hylkää. 

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 aluelähe-
tykset ovat tauolla radiostudi-
on muuton takia 12.9. saakka.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta,
www.toivonpaiva.fi.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 5.9. klo 10 radiojumalan-
palvelus Pattijoen kirkosta.
Su 5.9. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Kirsi 
Isola, aiheena on kiitollisuus.

Suora lähetys 
osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
To 2.9. klo 18 Aamusta iltaan 
-messu Oulun tuomiokirkos-
ta. Messun toimittaa pasto-
ri Outi Äärelä ja häntä avus-
taa kappalainen Stiven Naa-
tus. Puheen pitää Rovaniemen 
seurakunnan tiedotuspäällik-
kö Kari Yliräisänen. Musiikis-
ta vastaavat Mari Leppävuori 
(laulu), Sami Kinnunen (lau-
lu), Jari Levy (laulu ja piano), 
Laura Ronimus (laulu ja pia-
no), Jussi Jaako (kitara), Jaak-
ko Pohjola (basso) ja Eki Ek-
fors (rummut).
Su 5.9. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen, avustaa San-
na Komulainen ja urkurina on 
Maija Tynkkynen.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 5.9. klo 10 perhemessu Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Jaakko Tuisku ja Saija 
Kivelä, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen. Päiväkerholai-
set esiintyvät. Perheiden sun-
nuntai.

Amani: Matkalla
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15. sunnuntai helluntaista on saanut aiheen Kiitollisuus. Samalla vietetään 
Yrittäjän päivää. Pitäisikö tavallisten palkansaajien olla kiitollisia yrittäjil-
le? Vai päinvastoin? Ehkä molemmilla on tärkeä paikkansa yhteiskunnassa.

Evankeliumikirjassa todetaan pyhän luonteesta: ”Tämä pyhä puhuu kiitollisuudesta 
ja kiittämättömyydestä. Jeesus teki hyvää erityisesti muiden hylkäämille ihmisille. Niistä 
ihmisistä, joita hän auttoi, vain harvat palasivat kiittämään häntä ja tunnustamaan us-
konsa häneen. Toisia kiusasi se, ettei Jeesus toiminut heidän tahtomallaan tavalla, mut-
ta hän halusi tehdä hyvää erotuksetta kaikille.”

Päivän evankeliumissa puhutaan Jeesuksen parantamista spitaalisista. Kymmenestä 
vain yksi tuli kiittämään häntä. UT:n lukukappaleen (Efesolaisk.) keskiössä on Herran 
tahdon mukainen elämä:

”Katsokaa tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. 
Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan 
ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas me-
no, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja 
hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja 
kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.”

Jumalan ylistyksen työvälineenä ”täydestä sydämestä laulaminen” lienee jotain ko-
ko olemassaoloa ravisuttavaa. Tulisiko kristillisessä musiikissa kuulua vieläkin voimak-
kaammin Raamatun mukainen, elämänmyönteisen ja iloinen duurisävel?

Alkutekstissä ”käyttäkää oikein jokainen hetki” on oikeastaan sananmukaisesti ”os-
takaa aikaa”. Kristityn tulee käyttää hyödyksi oikea hetki, tilaisuus. Kilvoittelu ei siis ole 
tahdotonta leijumista tai ajelehtimista, vaan usko velvoittaa tietynlaiseen valppauteen ja 
Jumalan lahjojen oikeaan käyttöön. 

PeKKA TuomIKoSKI

Päivän psalmi Ps. 65:2–6, 9 
tai Ps. 136:1–9, 25–26 
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 38:16–20 
Toinen lukukappale 
Ef. 5:15–20 
Evankeliumi 
Luuk. 17:11–19 

Jumala, kaiken luoja ja antaja.

Elämämme on täynnä ihmeitäsi,

mutta me olemme usein liian turtuneita

näkemään niitä.

Puhdista meidät katkeruudesta,

joka on sammuttanut kiitollisuuden.

Täytä sydämemme ilolla

ja viritä meissä uusi ylistyslaulu.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Kiitollisuus

Olen kiitollinen monista asioista. Ja monista asioista en osaa olla, vaikka varmaan 
pitäisi. Arjessa oleva hyvä tuntuu tavalliselta, ei erityiseltä. Niin monta asiaa on tot-
tunut pitämään itsestään selvyytenä. Aivan liian monta.

Elämän karu laki on, ettei useinkaan osaa olla kiitollinen arjesta: päivistä, jolloin 
voi nousta sängystä, perheestä, työstä, opiskelusta, ystävistä, hyvästä ruuasta, luon-
nosta, kesän auringosta, omasta kodista. Listaa voisi jatkaa loputtomasti.

Kiitollisuus häivähtää mieleen usein vasta hädän hetkellä, silloin kun apua todella 
tarvitaan. Tiedän, etten olisi selvinnyt yksin. Monia asia olisi ollut vaikeampaa. Tar-
vitsen toista ja toisia. Tarvitsen Jumalaa. Itselleen on huono olla kiitollinen. Kiitol-
lisuus on jotain, jota olen saanut ja ottanut vastaan.

Kiitollisena ajattelen monia heitä, jotka ovat kulkeneet kanssani, kuunnelleet vali-
tuksiani ja murheitani, rohkaisseet ja tuoneet arkeeni iloa. Kiitollisena ajattelen 
Jumalaa, joka antaa elämälleni tarkoituksen ja suunnan. Kiitollisena ajattelen elä-
män tavallisuutta, eteenpäin liukuvia päiviä, vuoden kiertoa ja kasvua ympärilläni.

Raamattu kehottaa meitä kiitollisuuteen. Se puhuu elämänasenteesta, elämästä 
Kristuksessa. Se haluaa nostaa katseemme arjen harmaudesta ja kutsuu näkemään 
elämän värit. Jumala on antanut meille elämän, sen moninaisuuden ja kauneuden. 
Arjen tavallisuus on täynnä aihetta kiittää. Sunnuntai onkin siksi aivan erityinen 
kiitospäivä.

Tämän sunnuntain raamatunteksti antaa yksinkertaisen ja hyvän elämänohjeen. 
”Menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää maistiaisia 
niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme! 
Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne.”

AuLIKKI mäKINeN
Kuopion hiippakunnan hiippakuntasihteeri

w w w.sxc . hu /  J y n  M eye r

Amani

Ilon kautta
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Tamperelaisen Negative 
-yhtyeen laulaja-
lauluntekijä Jonne Aaron 
sanoo olevansa tuulen 
tavoittelija ja unelmien 
jahtaaja.

Jonne Aaronin käsivarteen 
on tatuoitu suurikokoinen 
Jeesus. Kauniskasvoinen 
mies orjantappurakruu-

nu päässään, sädekehän ympä-
röimänä. 

Jonne on tamperelaisen Nega-
tive-yhtyeen laulaja ja laulunteki-
jä. Nuori mies, jonka taustalla on 
raskaita asioita: vanhempien al-
koholismia, omaa pahoinvointia 
ja nuoruus lastensuojelulaitok-
sessa. Siitä huolimatta hän suh-
tautuu asioihin valoisasti ja in-
nostuneesti – jopa niin valoisas-
ti, että hänet valittiin vastikään 
vuoden positiivisimmaksi tam-
perelaiseksi.

Jonne sanoo olevansa ujo ja 
jännittävänsä esiintymistä. Sii-
hen esillä olemista vaativa työ 
muusikkona on auttanut. Nykyi-
sin hänestä on hienoa tavata uu-
sia ihmisiä. 

Luovassa työssä pitää olla 
avoin, Jonne kuvailee. Jos on sul-
keutunut, kuuluu se musiikissa. 
Siksi hän yrittää kulkea syli avoi-
mena uusille asioille.

– Luovuuden ja herkkyyden 
kanssa on välillä hemmetin han-
kala olla. Ennen kuin löysin mu-
siikin, pyörin kuin kissa kuumal-
la katolla.

Rauhoittunut 
rokkitähti
Suurieleiset rokkitähden päivät 
ovat Jonnella takana. Negativen 

alkuvuodet olivat nousujohtei-
sia ja sekoittivat nuoren muusi-
kon pään. Päihteiden käyttö oli 
rajua, ja monenlaisia tyhmyyk-
siä tuli tehtyä. Esimerkiksi hei-
tettyä televisio oululaisen hotel-
lin ikkunasta. 

Vastikään 27 vuotta täyttänyt 
Jonne arvelee rauhoittuneensa ja 
aikuistuneensa ajan myötä. Aina-
kin hän on oppinut, että ennen 
päähän pälkähtävien ideoiden to-
teuttamista on parempi nukkua 
yön yli. 

Vaikka monenlaista – tyh-
määkin – tuli Negativen menes-
tyksen myötä tehtyä, ei elämä 
mennyt aivan risaiseksi missään 
vaiheessa.

– Olisin voinut hukata itseni 
pahemminkin, hän arvelee.

Tärkeitä kiintopisteitä ovat ol-
leet – ja ovat edelleenkin – vakaa 
ja toimiva parisuhde sekä hyvät 
kaverit. Myös suhde vanhempiin 
on nykyisin 
kunnossa.

Lauluntekijä 
ukkosenjoh-
dattimena
Energiaa Jon-
ne Aaronilla 
on edelleen-
kin, mutta hän 
on oppinut ka-
navoimaan 
sen päättömi-
en päähänpistojen toteuttami-
sen sijaan musiikin tekoon. Sil-
loin kun ei ole keikkamatkalla, 
suuntaa hän usein kitara ja tie-
tokone mukanaan bändinsä tree-
nikämpälle.

Mahdollisuus elättää itsensä 
musiikkia tekemällä on Jonnelle 
toteutunut unelma. Myös haave 
musiikin tekemisestä muille on 

toteutunut: hän on säveltänyt ja 
sanoittanut myös Olli Lindhol-
mille, Popedalle, Katri Ylande-
rille ja Suvi Teräsniskalle. Jotain 
on kuitenkin vielä saavuttamat-
takin: Jonne haluaisi päästä te-
kemään laulun Samuli Edelma-
nin tai Vesa-Matti Loirin esitet-
täväksi, sillä hän arvostaa kum-
paakin vahvaa tulkitsijaa.

Laulujen kirjoittaminen on 
Jonnelle tärkein tapa ilmaista it-
seä. Jo laulua tehdessä hänellä on 
usein vahva tunne siitä, kenelle 
kappale voisi sopia.

– Harjoittelen laulujen teke-
mistä suomeksi. Välillä koen ole-
vani ukkosenjohdatin: uskon että 
edesmenneet mestarit kirjoitta-
vat haudan takaa musiikkia mi-
nun kauttani. Kun kuulen mui-
den esittävän laulujani, ihmette-
len toisinaan, olenko todella teh-
nyt tuollaista.

Tuulen 
jahtaaja
Jonne on saavut-
tanut jo enem-
män kuin osasi 
ikinä toivoakaan. 
Toteutuneiden 
haaveiden tilalle 
on syntynyt uu-
sia unelmia.

– Unelmat 
ovat kuin hori-
sontti. Ei sitä-

kään koskaan tavoita, vaan se 
siirtyy aina eteenpäin. Samalla 
tavalla syntyy uusia haaveita: ha-
luan päästä Negativen kanssa uu-
siin maihin esiintymään tai teke-
mään kappaleita uusille ihmisil-
le. Jahtaan tuulta. Haaveet ovat 
samanlaisia, ne muuttuvat ja ke-
hittyvät. Tai ne ovat kuin Napo-
leonin ristiretki: kun pääsemme P

et
ri

 V
il

én

Päihteiden käyttö oli 
rajua, ja monenlaisia 
tyhmyyksiä tuli 
tehtyä. Esimerkiksi 
heitettyä televisio 
oululaisen hotellin 
ikkunasta.

Napoleonin
ristiretkellä
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keikalle johonkin, haluan johon-
kin muuallekin.

Omasta mielestään Jonne on 
ollut aina huono elämään me-
neillään olevassa hetkessä. 

– Olen aina yrittänyt olla as-
keleen edellä itseäni. Nyt, viiden-
nen levyn jälkeen, osaan jo naut-
tia hetkistä, sillä alan ymmärtää 
etteivät asiat stressaamalla parane. 

Jonne yrittää muistuttaa it-
selleen, että tärkeintä ei ole pää-
määrä, vaan matka. Siihen kaikki 
hänen mielestään nivoutuu. Sen 
muistaminen auttaa elämään 
hetkessä.

Jäävuoren 
huippu
Muusikolle keikka on jäävuo-
den huippu, Jonne kuvailee. 
Hän rakastaa musiikin teke-
mistä ja esiintymistä. Eikä hän 
enää tarvitse olalletaputtelijoi-
ta. Ennen ne olivat tärkeitä, hän 
myöntää. Siksi aikaa tuli vietet-
tyä baareissa.

Myönteinen palaute tuntuu 
edelleenkin hyvältä, mutta enää 
sitä ei tarvitse olla koko ajan vailla.

– Kaikki lähtee ihmisestä it-
sestään, jokainen on itsensä opas 
tai herra.

Jonnesta on tärkeää, että elä-
mässä on muutakin musiikin li-
säksi. Uusi harrastus on golf. Hy-
vinvoinnin kannalta tärkeää on 
astangajooga, josta hän innostui 
pari vuotta sitten. Negative oli 
silloin Tšekin tasavallassa kei-
kalla ja yhtyeen kosketinsoitta-
jalla oli jooga-dvd mukanaan.

– Kokeilin joogaa ennen keik-
kaa, ja lauluni parani 30 prosent-
tia. Keikan jälkeen kaikki kyseli-
vät, mistä johtui, että lauloin sel-
västi tavallista paremmin. 

Ensimmäisen kokeilun jäl-
keen joogasta tuli Jonnelle osa 
keikkaan valmistautumista. Toi-
sinaan hän joogaa kotona silloin-
kin, kun tuntuu ettei päivä mei-
naa muuten käynnistyä. 

– Kun olen tällainen kuivan 
kesän kasvatti, juoksen lisäksi 
mielelläni, Jonne kertoo viitaten 
hoikkaan varteensa.

Harrastuksia tärkeämpiä ovat 
kuitenkin ihmiset.

– Puoliso on ollut mulle kyllä 
semmonen siunaus. Jokainen tai-

teilija tarvitsee muusansa – tai ki-
vijalkansa, Jonne arvioi.

onnekas 
mies
– Työhön pitää osata suhtautua 
työnä, vaikka se ei olekaan työ-
tä, vaan harrastus. Onnekas olen,  
täytyy myöntää.

Musiikintekijälle jokainen 
kappale on uusi opinnäytetyö, 
osoitus kehit-
tymisestä ja 
oppimisesta. 

– Olen 
omistanut elä-
mäni lauluil-
le ja musiikil-
le. Ja laululle. 
Yritän tuoda 
lohtua ihmi-
sille musiikin 
kautta samal-
la tavalla kuin 
itsekin aikanaan sain siitä apua. 

Nuorelle Jonnelle voimaa an-
toi Nirvanan Kurt Cobain. 

– Hänen musiikkinsa auttoi 
ymmärtämään, ettei mun tarvit-
se olla maailman kummoisin ki-
taristi, jotta voin tehdä musiik-
kia. Kitara on minulle vain väli-
kappale – rakas välikappale tosin. 

Hengellinen 
ihminen
– Ei ole mikään salaisuus, et-
tä olen hengellinen ihminen. En 
usko kiihkoon enkä paasaukseen, 
mutta uskon Jumalaan.

Äiti opetti Jonnelle lapsena il-
tarukouksen.  Edelleenkin hän 
rukoilee iltaisin. Kyse ei ole mis-
tään tietystä rukousrimpsusta, 
vaan Jonne käy rukouksessaan 
läpi päivän tapahtumia, kiittää ja 
miettii mitä voisi tehdä parem-
min.

– Jumala on mulle jotain hy-
vää, jotain mihin nojata kun on 
vaikeaa, tai kiittää, kun on hyvää. 
On lohduttavaa ajatella, että elä-
mää on kuoleman jälkeenkin.

Rippikouluiässä Jonne oli 
mielestään niin pahis, ettei voi-
nut ajatellakaan seurakunnan 
toimintaan osallistumista. Ei sil-
tikään, vaikka ripari oli hieno ko-
kemus.

Kirkoissa hän silti käy mielel-
lään, niiden vahva historia kieh-

too. Esimerkiksi kesällä Jonne 
Aaron kävi tutustumassa Ruove-
den kirkkoon ja sen pihalla ole-
vaan sadan hengen kirkkovenee-
seen. Veneestä otettu kuva on 
edelleen Jonnen kännykässä.

Isoisän 
vuoksi
Kun Jonne oli 6-vuotias, joutui 
hänen isoisänsä sairaalaan. Sa-

moihin aikoihin 
Jonne oli kävele-
mässä kaverinsa 
kanssa kauppaan. 
Yhtäkkiä hän nä-
ki pilvessä sairaa-
lassa olevan iso-
isänsä profiilin. 

Jonne jäi kat-
somaan pilvi-iso-
isäänsä hämmäs-
tyneenä. Kun ka-
veri ihmetteli, 

miksi hän jäi yhtäkkiä paikalleen 
seisomaan, koetti Jonne näyttää 
tälle isoisänsä näköistä pilveä. 
Kaveri ei sitä kuitenkaan huo-
mannut ja lopulta pilvikin hajosi.

Kauppareissulta kotiin palat-
tuaan Jonne kuuli, että isoisä oli 
kuollut.

Välillä tapahtunut painui 
vuosiksi unohduksiin. Toisinaan 
Jonne ajatteli, että sen oli täyty-
nyt olla unta. Vasta aikuisena 
hän kysyi asiasta kauppareissu-
kaveriltaan. Tämä  muisti tilan-
teen edelleen. Se oli siis sittenkin 
tapahtunut.

Pilvessä näytäytyneen isoisän-
sä muistoksi Jonne Aaron – joka 
edes ei pidä tatuoinneista eikä ole 
koskaan niitä halunnut – päätti  
ottaa Jeesus-tatuoinnin olkavar-
teensa. Samalla hän halusi osoit-
taa kiitollisuutta unelmansa to-
teutumisesta. 

– Ajattelen, että isoisä on mi-
nun suojelusenkelini.

SATu LAPINLAmPI

Negative esiintyy nuorten 
päihteettömässä NAK Rock 
-konsertissa lauantaina 4. syyskuuta 
Toppilan Möljällä. Tapahtuman 
järjestää Oulun kaupungin 
nuorisoasian keskus. Liput 3 euroa.

Ei ole mikään 
salaisuus, että olen 
hengellinen ihminen. 
En usko kiihkoon 
enkä paasaukseen, 
mutta uskon 
Jumalaan.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Aamusta iltaan -messu to 
2.9. klo 18 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa pastori 
Outi Äärelä, avustaa Stiven 
Naatus. Puhe Rovaniemen 
seurakunnan tiedotuspääl-
likkö Kari Yliräisänen. www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 5.9. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen, avustaa 
Sanna Komulainen ja urkuri 
Maija Tynkkynen. 
Messu su 5.9. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen ja 
kanttori Maija Tynkkynen.
 
Karjasillan  
seurakunta
Perhemessu su 5.9. klo 10 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avusta-
vat Heikki Karppinen, Mar-
jo Heikkinen, Marjaana Las-
si, kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Tahkokankaan orkeste-
ri. Messun jälkeen ruokailu, 
vapaaehtoinen maksu. Mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 5.9. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, saarna Isto Pihkala, 
avustaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Katja Nauha. 
Kirkkokahvit. Inkerin kirkko 
tänään -infotilaisuus. 
Messu su 5.9. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Mari Flink, avustaa Mir-
jami Dutton, kanttorina Sir-

Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä.
Vauvakirkko su 5.9. klo 15 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää, kanttorina Marjo Ir-
jala. Kirkkokahvit ja -mehut 
sekä pilttitarjoilu.
Iltamessu su 5.9. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Mar-
jo Irjala. 
Viikkomessu ke 8.9. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 5.9. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 12 Sanginsuun srk-
kodissa. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Kirkkokahvit.

YlIkIIMInkI
Messu su 5.9. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

Hailuoto
Messu su 5.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus  su 
5.9. klo 10 Lumijoen kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli,  
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Haukipudas
Gospelmessu la 4.9. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Sami 
Puolitaival, musiikista vastaa 
gospelbändi.
Messu su 5.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Sami Puolitaival, kantto-
rina Else Piilonen.  Seurakun-
taan muuttaneiden ja siihen 
liittyneiden kirkkopyhä. 
Kahvit ja seurakunnan työn-
tekijöiden esittelyä seura-
kuntakeskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, kant-
torina Else Piilonen, Hauki-
putaan Mieskuoro, johtaa 
Juha Kivari. 

Kempele
Perhemessu su 5.9. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Jaakko Tuis-
ku ja Saija Kivelä, kanttori-

na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Päiväkerholaiset esiintyvät. 
Perheiden sunnuntai.

Liminka
Messu su 5.9. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg,  
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Naisvoimistelijoiden kirkko-
pyhä.
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 15 Vanamossa. Toi-
mittaa Kimmo Helomaa, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
 
Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Taru Pisto.
Perhemessu su 5.9. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Tapio 
Kortesluoma. kanttorina Ta-
ru Pisto. Afrikkalainen gos-
pelmessu.

Siikalatva
keStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 12 Kestilän seurakun-
takodissa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen.

pa Ilvesluoto. 
Messu su 5.9. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Kat-
ja Nauha. 
kansanlaulukirkko su 5.9. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, kanttorina Riitta Piip-
po.
Gospelmessu su 5.9. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas. Esa Rät-
tyä ja Karjasillan gospelryh-
mä YA1. 
Viikkomessu to 9.9. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kantto-
rina Juha Soranta. Kahden 
vartin kirkkohetki sanan, ru-
kouksen ja ehtoollisen ää-
rellä.

Tuiran seurakunta
Messu su 5.9. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttorina Heikki Jäm-
sä. 
Messu ja sadonkorjuujuh-
la su 5.9. klo 10 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Toimittaa 
Päivi Jussila, saarnaa Stiven 
Naatus, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarnaa Juha Valp-
pu, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki, Pertti Haipola, hai-
tari. Yrittäjien kirkkopyhä.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Unto Määttä.

PulkkIlA
Messu su 5.9. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, saarnaa Mart-
ti Arkkila, kanttorina Un-
to Määttä. Sinikka ja Mart-
ti Arkkilan matkaansiunaa-
minen lähetyskentälle. Ruo-
kailu ja kahvit pappilassa.

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 12 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
5.9. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
4.9. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Jouko Lauriala, 
kanttorina Riina Impiö.
Messu su 4.9. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Jouko Lauriala, kanttorina 
Riina Impiö.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 2.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Sana elää pe 3.9. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 4.9. klo 10, Van-
ha pappila. 
hartaus ke 8.9. klo 14, Au-
rinkokoti. Ari-Pekka Metso.
hartaus ke 8.9. klo 15, Senio-
ritalo. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiiri ke 8.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
hiljaisuuden rukoushet-
ki ke 8.9. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä Oulun NNKY:n lisäksi Si-
napinsiemen ry ja tuomio-
kirkkoseurakunta.
hartaus to 9.9. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Jyrki 
Vaaramo.
hartaus to 9.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
torstai-illan raamattupiiri 
to 2.9. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 5.9. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Timo Jurvelin, 
Markku Kangasniemi.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 7.9. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Jyrki Vaaramo, 
Pauli Pasanen.

Tuiran seurakunta
Rukouspiiri to 2.9. klo 18, 
Tuiran kirkko, tilassa nimel-
tä Sumppu.
Raamattupiiri to 9.9. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kaiken 
ikäisille tarkoitettua piiriä 
vetävät Riitta Louhelainen 
p. 040 5850 818 ja Arja Suo-
mela.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 2.9. klo 19–21, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 2.9. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 3.9. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Pateniemi-Rajakylän raa-
mattupiiri to 9.9. klo 18–
19.30, Pateniemen kirkko. 
Jatkossa piiri kokoontuu kes-
kiviikkoiltaisin joka toinen 
viikk. Lisätietoja Heliltä 040 
5747 145.
Pateniemi-herukka alueen 
ja Rajakylän yhteinen raa-
mattupiiri ke 22.9. klo 18, 
Pateniemen kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
5.9. klo 17, Oulujoen kirkko. 
Erkki Vähäsöyrinki ja Kalevi 
Haapalahti.
Rauhanyhdistyksen seurat 
5.9. klo 19, Oulujoen kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Pieni kuolema Jerusale-
missa -näytelmä to 2.9. klo 
21.30–22.30, Valve-sali. Näy-
telmä kurkistaa uskon ydin-
kysymyksiin seurakunnan 
työntekijän näkökulmasta. 
Ilkan ja Marjon elämänkoh-
talot avautuvat pienessä je-
rusalemilaisessa hotellihuo-
neessa. Näytelmän ovat kä-

sikirjoittaneet pastorit He-
lena Paalanne ja Mikko Sal-
mi. Ilkan ja Marjon rooleissa 
nähdään Mikko ja Anna Sal-
mi. Liput 10 euroa, myynnis-
sä Valveella.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsi-ilta ti 7.9. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Kiitos-
virret, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
leipää musiikista -konsert-
ti pe 3.9. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Juha Hakulinen, bas-
sobaritoni; Antti Heikkilä, 
piano ja urut. Ohjelma 5 €. 
Ohjelmatuotto kokonaisuu-
dessaan Kirkon Ulkomaa-
navulle. 
kosketa minua henki -kon-
sertti pe 17.9. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Jaana Pöllänen, 
laulu; Ville Uusitalo, piano 
ja kitara. Ohjelmistoon si-
sältyy virsiä, hengellisiä lau-
luja ja gospelia sekä pieniä 
omakohtaisia tarinan pala-
sia ihmisen matkasta Juma-
lan kämmenellä. Ohjelma 10 
€. Osa ohjelmatuotosta Kir-
kon Ulkomaanavulle.

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. 
Palvelupiiri ma 6.9. klo 
16.30, Kaukovainion kappe-
li. Diakoniaryhmä sinulle, jo-
ka haluat toimia vapaaehtoi-
sena Karjasilta-Kaukovainio 
alueella.
Ystävän kammari ti 7.9. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 7.9. klo 14–15.30, Maikku-
lan kappeli. Kaikenikäisten 
paikka toimia seurakunta-
laisena eri tehtävissä. 

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. 
Pateniemi-herukka alu-
een diakoniapiiri to 23.9. 
klo 13–15, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heliltä p. 040 
5747 145.

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

kehItYSVAMMAISet
Varttuneitten porinapiiri ti 
7.9. klo 13.15–14.15, Heinä-

pään seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 7.9. klo 
17–18.30, Heinäpään seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kai-
kenikäisille.
nuorten aikuisten illat ke 
8.9. klo 17–19. Avoin ryhmä, 
jossa käsitellään ajankohtai-
sia asioita, vietetään aikaa 
ja tehdään asioita yhdessä. 
Huomaa uusi paikka ja aika.

kuuloVAMMAISet
lähetyspiiri ma 6.9. klo 14, 
Tuiran kirkko. Huomaa uusi 
kokoontumispaikka. Käynti 
kirkkoherranviraston vierei-
sestä ovesta.
hyvä tietää – mukava osal-
listua -luento pe 10.9. klo 
9.30 Keskustan seurakun-
tatalolla. Tulkkipalveluiden 
muutoksesta tulee kerto-
maan Kelalta Riitta Heikki-
nen.

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 €.
näköpiiri ti 7.9. klo 13–14.30, 
keskustan seurakuntatalon 
alasali. Lauletaan toivevirsiä 
ja maakuntalauluja. Opasys-
tävä vastassa klo 12.30 alka-
en Isokadun ulko-ovella.

PäIhDetYö
naistenryhmä pe 3.9. 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. 
lähetyssoppi to 9.9. klo 10–
14, Keskustan seurakuntata-
lo. Tuoreita leivonnaisia, ko-
titekoisia hilloja ja mehuja, 
käsitöitä, arpoja yms. Kah-
vilassa emännöivät Oulun 
Palvelualan opiston opiske-
lijat. Tuotto ohjataan lähe-
tystyölle Suomen Lähetys-
seuran kautta.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
7.9. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. Lähetyspiirin vas-
tuuhenkilöinä toimivat Elvi 
ja Jaakko Lounela. Kanssam-
me syksyä aloittamassa myös 
mieskuoro TervasCanto ja 
kanttori Ilkka Järviö. Muka-
na lähetyssihteeri Paula Ros-
backa. Kahvitarjoilu.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.
Perhekerhot ovat alkamas-
sa. Katso erillinen ilmoitus. 
Pyhäkoulu su 5.9. klo 10–11, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Py-
häkoulu isoille ja pienille juma-
lanpalveluksen yhteydessä. Li-
sätietoja Aila Valtavaara p. 040 
5747 109.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 19.9. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko. Pyhäkoulussa lasta 
kuljetetaan lapsentajuisesti 
tutustumaan kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan. Pyhäkouluun ovat ter-
vetulleita kaikki yli 4-vuoti-
aat. Tätä pienemmmille toi-
vomme mukaan omaa saat-
tajaa. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua ja se on osal-
listujille maksuton.
Pyhäkoulu su 19.9. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 

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.

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 al-
le kouluikäisten lasten ja 
heidän vanhempiensa yh-
teinen musiikkituokio, jos-
sa lauletaan, leikitään ja lo-
ruillaan. Sitovat ilmoittautu-
miset Anu Hannulalle p. 044 
3161 718. 

Nuoret 

Tuiran seurakunta 
tuu tsekkaan tapahtuma 
to 9.9. klo 18, Tuiran kirkko. 
Katso erillinen ilmoitus.

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.

Seniorit

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 

Messussa voi kuulla 
myös kevyttä musiikkia

Tiedätkö, että Oulussa vietetään 
gospelmessua joka kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina? 
Messu pidetään Kastellin kir-

kossa klo 18, ja mukana on aina bändi. 
Ryhmää vetää nuorisomuusikko Esa 
Rättyä. Lakimies Päivi Korkee on mu-
kana jo yhdeksättä vuotta gospelryh-
mä YA1:ssä. 

– Laulaminen on mukava tapa osal-
listua seurakunnan toimintaan. Aikai-
semmin olin kirkkokuorossa, mutta 
tämä ryhmä on siitä mukava, ettei se 
sido arki-iltoja, Korkee kertoo.

Yksin armosta yksi -ryhmä harjoit-
telee messua edeltävänä lauantaina klo 
12.30 Raatissa bändikämpällä ja toiset 
harjoitukset se pitää sunnuntaina klo 
16 Kastellin kirkossa. Viime vuonna 
porukan ikähaitari oli ihanteellinen, 
16-kesäisestä seitsemänkymppiseen.

– Myös messuun osallistuu monen-
ikäistä porukkaa, jota tosin saisi enem-
mänkin käydä. Moni on sanonut, että 
mukana on helppo laulaa, kun rum-
mut tuovat rytmiä, Korkee sanoo.

Päivi Korkeen mielestä gospel ei ole 
pelkästään teinimusiikkia. Moni kes-
ki-ikäinen muistaa nuoren seurakun-
nan veisut omilta rippikouluajoiltaan 

70-luvulta ja laulaa niitä vieläkin yhtä 
antaumuksella.

– Kyllä se on hyvin korkeatasoista 
musiikkia, mitä messulaulukirjoihin 
päätyy, Korkee vakuuttaa.

Gospelmessussa käytetään samaa 
peruskaavaa kuin muissakin messuis-
sa. Seuraavan kerran gospelmessua vie-
tetään 5. syyskuuta kello 18. Siellä pää-
see laulamaan muun muassa allaole-
vaa Jaakko Löytyn säveltämää ja An-
na-Mari Kaskisen sanoittamaa laulua.

Taas yllemme aurinko saa
Taas kullassa maa kimaltaa
Taas tuulessa laulusi soi
Niin yhteen se meidätkin toi

En ymmärrä paljoakaan
Loit meille niin ihanan maan
Loit ihmiset kukat ja puut
ja linnuille laulavat suut

Niin huikea taivaasi on
niin ääretön, niin rajaton
Niin pienenä käsiisi jään
sun ihmeitäs ylistämään

TYTTI PääKKÖNeN

Mai r e  Ku o p p a la
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Eroryhmä
www.oulunseurakunnat.fi

Syksyn 2010 eroryhmä kokoontuu 15.9. alkaen 
perheasiain neuvottelukeskuksessa Kirkkokatu 
5:ssä. Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 15–16.30 
kymmenen kertaa. Ryhmässä jaetaan eroon liittyviä 
kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa ja etsitään voimavaroja arkeen. Ilmoittau-
tumiset perheasiain neuvottelukeskukseen  10.9.  
mennessä puh. (08) 561 8700.

Oulun seurakunnat osallistuvat ensi viikon-
loppuna 3.–5.9. järjestettäviin Oulun Päi-
viin monipuolisella ohjelmalla. Seurakun-
nat tarjoavat tähän perinteiseen oululai-

seen kaupunkifestivaaliin hengellistä ohjelmaa se-
kä konserttimusiikkia.

Seurakuntien järjestämää ohjelmaa on muun 
muassa perhemessu sunnuntaina 5.9. kello 10 Kar-
jasillan kirkossa. Messussa avustaa Tahkokankaan 
orkesteri. Messun jälkeen seurakuntasalissa on 
lounas sekä kirkkokahvit, joista voi antaa vapaa-
ehtoisen maksun.

Muita erikoismessuja sunnuntaina ovat sadon-
korjuujuhla Pyhän Luukkaan kappelissa kello 10, 
kansanlaulukirkko Pyhän Andreaan kirkossa kel-
lo 12 ja vauvakirkko kello 15 Pateniemen kirkossa.

Luontosunnuntaita vietetään myös sunnuntai-
na kello 12–15 Timosenkosken koululla. Tapahtu-
massa askarrellaan koko perheellä linnunpönttö ja 
viihdytään nuotiolla Timosenkosken luontokou-
lun pihapiirissä. Tapahtuman päätteeksi hiljenny-
tään luontokirkossa kello 14.30.

Tuomiokirkon Oulun Päivien konsertti on sun-
nuntaina kello 17. Esiintymässä ovat Henna-Mari 
Sivula (laulu), Maija Tynkkynen (cembalo ja urut), 
Sofia Magdalena -yhtye johtajanaan Raimo Paa-
so sekä Oulunsalo Ensemblen jousikvartetti. Kon-
serttiin on vapaa pääsy ja ohjelma maksaa 5 euroa.

Lisätietoa osoitteesta www.ouka.fi/oulunpaivat. 

RAuHAN TeRVeHdYS

2.–9.9.2010enot oulussa 

Seurakunnat juhlivat 
sadonkorjuuta

Paratiisi  
on nurkan 
takana

Su 19.9.2010 klo 18
Kastellin kirkossa 

Lukuteatteria Danten,  
Miltonin, Petrarcan, Leinon  
ja L. Onervan teksteistä

Lukijoina Marjukka Hamari, Rebekka Naatus,  
Henrik Ketola ja Juha Vähäkangas

Musiikki Juha Soranta ja Jaana Herlevi-Hautala

Aamusta iltaan -messu 
torstaina 2.9. klo 18
Oulun tuomiokirkossa

Mukana bändi ja soololaulajia. 
Puheen pitää Rovaniemen seurakunnan 
tiedotuspäällikkö Kari Yliräisänen. 

Voit osallistua myös internetin välityksellä 
osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi. 

tuu tsekkaan 
-tapahtuma 
torstaina 9.9. klo 18 Tuiran kirkossa 

Kesän 2010 rippikoululaisille, isosille ja kaikille 
asiasta kiinnostuneille! 

Tuu Tsekkaan mitä toimintaa Tuiran seurakunta 
järjestää nuorille tulevan toimikauden aikana, 
laulamaan kesän riparilauluja ja tapaamaan 
leirituttuja. Tilaisuudessa ilmoittaudutaan 
mukaan mm. isoskoulutukseen, kerhonohjaajaksi, 
palveluryhmään ja muihin aktiviteetteihin! 

ekumeeninen 
jumalanpalvelus 
torstaina 9.9. klo 19 
katolisessa kirkossa,
Liisantie 2. 

Toimittaa isä 
Melvin Llabanes 
ja ekumeeninen 
työryhmä.

Lauri-Kalle Kallunki ja Mar-
jo Irjala. Kahvitarjoilu.

Oulujoen seurakunta
Päivä eläkeläisille pe 24.9. 
klo 10, Hintan seurakuntata-
lo. Aloitamme viikkomessul-
la klo 10, jonka jälkeen ruo-
kailu. Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari johdattaa 
keskusteluun aiheesta tuki 
muutoksissa vanhan ihmi-
sen elämässä. Musiikkiesitys 
ja kahvitarjoilu. Linja-autot 
kiertävät seuraavasti: Bussi 1 
8.50 Ylikiimingin srk-talo, Sa-
viharju, Kuusamontie, Kaar-
tintie, Pohjantähdentie, 9.30 
Huonesuon seurakuntakoti , 
Parkkisenkankaantie, Vaa-
lantie, Kuusamontie, Hin-
tantie, 9.40 Hoikantien pal-
velutalo, 9.45 Hintan seura-
kuntatalo Bussi 2 Vaalantie, 
8.35 Sanginjoen tienhaara, 
8.45 Lapinkangas, entinen 
Arina, Laukansilta, 9.05 Pik-
karaisen kylä, Vanhaa tietä 
, 9.20 Madekoski, sillasta yli 
, Vaalantie, Yrjö Saarelantie, 
9.30 Oulujoen kirkko, Punta-
rikankaantie, Vaalantie, 9.40 
Myllyojan srk-talo, Sangin-
tie, 9.45 Hintan srk-talo. Pa-
luukuljetus päivän jälkeen n. 
klo 14.45. 

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. 

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
Sarastus-kuoron harjoitus 
to 9.9. klo 18, Öbergin talo. 
Sarastus-kuoro on tarkoitet-
tu juuri sinulle, joka haluat 
laulaa ja tuoda laululla iloa 
elämään. Laulamme messu-
lauluista virsien kautta jou-
lulauluihin. Lisätietoja antaa 
kirkkomuusikko Taina Vouti-
lainen, 044 3161 729 tai tai-

na.voutilainen@evl.fi.
Sekakuoro tuikkeen harjoi-
tukset to 9.9. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Johtaa Elisa 
Silver 050 300 9965. Otetaan 
uusia laulajia koelaulun kaut-
ta. Kuoroharjoitukset pää-
sääntöisesti Pyhän Tuomaan 
kirkolla, joka kuukauden vii-
meinen to Tuiran kirkolla.
Mieskuoro Weljet ti 7.9. klo 
18.30, Kastellin kirkko. Lisätie-
toja kuoronjohtaja Jussi Lin-
nanmäeltä p. 040 9109 764.
karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 8.9. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Lisätiedot 
kanttori Juha Soranta p. 050 
4067 286.
Cantio laudis -kuoron har-
joitukset ma 6.9. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Lisätiedot 
kanttori Juha Soranta p. 050 
4067 286.

Muut menot
opas tuomiokirkossa 5.9. 
saakka klo 10–21. Opastetut 
kierrokset keskiviikkoisin klo 
19 alkaen.
Sururyhmä karjasillan kirkol-
la alkaa ke 8.9. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. Sururyhmä on tar-
koitettu läheisensä menettä-
neille. Ilmoittautuminen 2.9. 
mennessä Mervi Keskiselle p. 
040 730 4119. 
ompeluseurat to 9.9. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sururyhmä ti 14.9. klo 14, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Suru-
ryhmät on tarkoitettu lähei-
sensä menettäneille. Ilmoit-
tautuminen: Riitta Kentala, p. 
040 574 7094 tai Anna-Maija 
Sälkiö p. 040 515 7601. 
Sururyhmä to 16.9. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. Il-
moittautuminen 10.9. men-
nessä: Jyrki Vaaramo, p. 050 
433 4108 tai Anne Kellokum-
pu, p. 040 574 7169. 
Sururyhmä to 16.9. klo 18, Tui-
ran kirkko. Ilmoittautuminen 
10.9. mennessä: Nanna Helaa-
koski, p. 050 575 0826 tai Ee-
va-Marja Laitinen, p. 040 515 
7267.

Kansainvälisyys
tietoja kansainvälisen työn 
tapahtumista osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
kansainvalinen.

kansanlaulukirkko
Pyhän Andreaan kirkossa 5.9. klo 12. Kirkkokahvit. 
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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

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. 

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 musisoivat 
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. 

Leipää musiikista 

Konsertti-illat Karjasillan kirkossa klo 19

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,   
 Juhani Alakärppä, baritoni, Markus Vaara, piano
1.10.  Kati Valkama, sello, Maarika Vaara, piano
8.10.  Jussi Juola, baritoni, Markus Vaara,piano,   
 Oulun kamariorkesterin jousikvartetti
15.10. klo 19 Yhteislauluilta

Pyhän Andreaan kirkossa klo 19

pe 22.10. klo 19 Henna-Mari Sivula, sopraano,   
 Risto Ainali, urut
pe 29.10. klo 19 Toivevirsiä, laulattajana Riitta Piippo
pe 5.11.  klo 19 Ilkka Järviö, baritoni, Juha Soranta,  
 urut
pe 12.11. klo 19 Oamk:n urkujensoiton opiskelijat

Konserteissa ohjelma 5 e ja yhteislauluilloissa kolehti.
Tuotto kokonaisuudessaan Kirkon Ulkomaanavulle.
Järjestämässä myös Oulun Kamarimuusikot. 

Diakoniakeskus 
muuttaa
Diakoniakeskus palvelee torstaista 9.9. alkaen uudes-
sa osoitteessa Taka-Lyötyssä.

Uusi osoite on Taka-Lyötyn katu 4, 2 krs., 90150 Oulu. 

Muutto koskee diakoniatyön erityispalvelujen toi-
mintaa (näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö, päih-
de- ja kriminaalityö sekä diakoniatyön erityispalve-
lujen toimistopalvelut ja johtava diakoniatyönteki-
jä). Uusiin toimitiloihin on esteetön pääsy.

Diakonian vapaaehtoistoiminta jää Kirkkokatu 5:teen 
Vapaaehtoistyön Pysäkille.

lähetyssoppi 
to 9.9. klo 10–14
Keskustan seurakuntatalossa. 

Tuoreita leivonnaisia, kotitekoisia hilloja ja mehuja, 
käsitöitä, arpoja yms. Kahvilassa emännöivät Oulun 
Palvelualan opiston opiskelijat. Tuotto ohjataan lä-
hetystyölle Suomen Lähetysseuran kautta.

Raamattupiiriin
Torstaina 9.9. klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Vetäjinä Riitta Louhelainen p. 040 5850 
818 ja Arja Suomela.

Pateniemi-Herukka alueen 
ja Rajakylän yhteinen 
raamattupiiri torstaina 9.9. 
klo 18, Pateniemen kirkko. 
Jatkossa piiri kokoontuu 
keskiviikkoiltaisin joka toinen 
viikko samaan aikaan. 
Lisätietoja Heliltä 040 5747 145.
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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

2.–9.9.2010enot oulussa 

elämän polku

Kastetut
tuomiokirkko: Frida Elle 
Alakopsa, Patrik Markus 
Uolevi Hämäläinen, Liisa 
Tilda Karoliina Logren, Levi 
Peetu Paulus Sukanen.
Karjasilta: Aada Sofia Api-
la, Fanni Eliisa Holappa, 
Leevi Juhani Kankaanpää, 
Otto Matias Kleemola, Kaa-
po Kasper Kohonen, Toivo 
Juhani Lehtonen, Iisa Piiku 
Emilia Oivo, Joakim Anton 
Juhani Pinola, Eerik Samuel 
Pöytäkangas, Alisa Iida An-
niina Räisänen, Lotta Au-
roora Simuna, Veera Maria 
Tikkala, Joela Vilpiina Tuo-
mivaara, Peetu Julius Tur-
peinen, Renne Seemi Sime-
on Wahlberg, Iines Elsa El-
viira Viuhkola, Eevert Mati-
as Ylimartimo.
tuira: Oona Elina Inke-
ri Ahonen, Laura Johanna 
Eklund, Hugo Tapani Halli-
kainen, Jasper Oliver Heino, 
Silva Aurora Kivioja, Aava 
Matilda Kontturi, Reko Jo-
hannes Kontturi, Veeti An-
tero Korhonen, Arttu Ilma-
ri Kurtti, Ella Maria Luiska-
la, Helka Mirjami Pohjosen-
perä, Lenni Jaakko Juhana 
Rissanen.
oulujoki: Hugo Onni Ka-
lervo Aaltomaa, Sini Helmi 
Grönroos, Ida Ilona Agafia 
Haataja, Eliel Matias Han-

hela, Konsta Antero Holap-
pa, Milja Amalia Huotari, Vil-
jo Eino Sakari Huotari, Mati-
as Sakari Hyyppä, Niila Kari 
Matias Kanniainen, Julia Lilja 
Olivia Madetoja, Arttu Ante-
ro Martikainen, Saana Kris-
tiina Mikkola, Sanni Melina 
Heikintytär Rajavaara, Vio-
la Aurora Katariina Rekola, 
Aapo Eemil Akseli Tolonen, 
Luukas Antero Torvinen.

Vihityt
tuomiokirkko: Janne Mar-
kus Hämäläinen ja Taru Han-
nele Kynsijärvi, Teemu Jo-
hannes Träff ja Laura Mar-
jaana Keskitalo, Timo Ee-
ro Antero Hintsala ja Marjo 
Hannele Pinola.
karjasilta: Antti Juho Pette-
ri Paloniemi ja Riina Elsa Er-
riika Ronkainen, Jani Antero 
Laakso ja Riikka Elina Rautio, 
Mattias Lauri Kristian Koske-
lo ja Silja Leena Sofia Leppä-
nen, Mikko Sakari Hannuk-
sela ja Saana Sari Anniina 
Rauhala.
tuira: Antti Kasperi Niinimä-
ki ja Elli Greta Kaarina Ka-
nanen, Antti Veikko Ansel-
mi Komulainen ja Kaisa An-
nukka Keränen, Juha Johan-
nes Heikkinen ja Maiju An-
neli Margareta Bräysy, Juha 
Pekka Säkkinen ja Anna Eve-
liina Haataja, Kimmo Johan-

nes Roininen ja Kaisa Helena 
Kettunen, Matti Kalevi Ris-
sanen ja Sonja Helena Ruot-
tinen, Sampo Esko Matias 
Määttä ja Taru Anniina Haa-
palahti, Timo Mikael Liuk-
konen ja Anna Emilia Miet-
tunen, Vesa Tapani Koskinen 
ja Katja Birgitta Vitikka, Sa-
mi Ari-Juhani Kurikkala ja Ni-
na Elisabet Muuraiskangas.
oulujoki: Antti Olavi Iinatti 
ja Maiju Pauliina Moilanen, 
Jaakko Matti Palola ja Kat-
ri Marianne Taipalus, Juk-
ka Jaakko Kummala ja Hele-
na Mirjami Hautala, Kari Ei-
nari Kanniainen ja Tanja Jo-
hanna Timonen, Ari Tapani 
Tuohimaa ja Tanja Marianne 
Grönstrand.

Kuolleet
tuomiokirkko: Aune Jo-
hanna Linder s. Puhakka 
89, Pertti Antero Paukke-
ri 67, Eila Edit Elisabet Pen-

nilä 90, Aira Annikki Poika-
järvi 84, Matti Juhani Päkki-
lä 62, Nestor Ensio Aleksan-
der Valtanen 92.
karjasilta: Anna-Liisa Halo-
nen s. Pelkonen 88, Irma Ai-
no Hätälä s. Kaarakainen 92, 
Heikki Matias Rahikkala 70, 
Arvo Kalervo Sipilä 82.
tuira: Elsa Halonen s. Kiut-
tu 92, Martti Mikael Isola 84, 
Riitta Liisa Kaarina Juopperi 
s. Pietarinen 69, Aarne Osmo 
Mensonen 60, Jouko Johan-
nes Mustakangas 57.
oulujoki: Mikael Joonatan 
Kvist 3, Kari Ilmari Kyllönen 
57 v, Sirkka Sisko Anna-Liisa 
Tammela s. Hyväri 90. 

Päivä eläkeläisille 
perjantaina 24.9. klo 10 
Hintan seurakuntatalossa

Aloitamme viikkomessulla klo 10, jonka jälkeen ruo-
kailu. Vanhustyön pastori Markku Palosaari johtaa 
keskustelua aiheesta tuki muutoksissa vanhan ihmi-
sen elämässä. Musiikkiesitys ja kahvitarjoilu. 

Linja-autot kiertävät seuraavasti: 
Bussi 1 8.50 Ylikiimingin srk-talo, Saviharju, Kuusa-
montie, Kaartintie, Pohjantähdentie, 9.30 Huone-
suon seurakuntakoti, Parkkisenkankaantie, Vaalan-
tie, Kuusamontie, Hintantie, 9.40 Hoikantien palve-
lutalo, 9.45 Hintan seurakuntatalo. 
Bussi 2 Vaalantie, 8.35 Sanginjoen tienhaara, 8.45 
Lapinkangas, entinen Arina, Laukansilta, 9.05 Pik-
karaisen kylä, Vanhaa tietä , 9.20 Madekoski, sillasta 
yli, Vaalantie, Yrjö Saarelantie, 9.30 Oulujoen kirkko, 
Puntarikankaantie, Vaalantie, 9.40 Myllyojan srk-ta-
lo, Sangintie, 9.45 Hintan srk-talo. 
Paluukuljetus päivän jälkeen n. klo 14.45. 

eläkeläisten seurat 
torstaina 9.9. klo 13 
Pyhän Luukkaan kappelissa

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Linja-auton reitti: klo 
11.50 Hiidentien pysäkki-Järvitie, klo 11.55 Alppi-
lan pysäkki, klo 12.00 Tuiran kirkko, klo 12.10 Tuiran 
palvelukeskus, klo 12.15 Koskelan palvelukeskus, klo 
12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, klo 12.25 
Rajakylän seurakuntakoti, klo 12.30 Palokan palve-
lukeskus, klo 12.35 Pateniemen kirkko-Raitotie, klo 
12.40 Kuivasjärvi (Karjakentän pysäkki) - Kaitoväylä, 
klo 12.50 Pyhän Luukkaan kappeli. 
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Näen ikonin Jeesuksessa ys-
täväni kasvot. Jeesus on 
kietonut käsivartensa ope-
tuslapsen olalle. He teke-

vät matkaa yhdessä. Saan kuvitella it-
seni opetuslapsen tilalle, minulle ker-
rotaan. Teen sen mielelläni. Haluan 
tehdä matkaa yhdessä Herrani kans-
sa. Pappi kehottaa pohtimaan, mi-
tä tahtoisin sanoa Jeesukselle. Ja mi-
kä hurjempaa, mitä Jeesus sanoo mi-
nulle? Minulla on Jeesukselle paljon-
kin asiaa, mutta harjaantumaton sy-
dämeni ei heti hoksaa hänen puhet-
taan. Onneksi kuulemme Sanaa, jos-
sa hän varmasti puhuu.

Olen tullut Haukiputaan seura-
kunnan hiljaisuuden vaellukselle, 
jossa saan toden totta kohdata Her-
rani. Missä kaksi tai kolme on koossa 
minun nimessäni, siellä olen heidän 
keskellään, sanoo Jeesus. Tämä jaettu 
hiljaisuus on siitä kiehtova, että ku-
kaan ei saarnaa. Pappi pitää virike-
puheenvuoron, joka avaa aistit. Tääl-
lä luotetaan siihen, että ihminen voi 
kohdata Jumalansa ilman sananheli-
nää. On vain hiljaisuus, Kristus ja me 
hänen opetuslapsensa. 

Vaellamme hiljaisuuden vallitessa 
pitkin Isonniemen hiekkaisia maas-
toja. Perheenäidin hiljaisuuselämys 
on varmasti erilainen kuin yksin asu-
van. Perheenäiti saa hengähtää hiljaa 
Jumalan edessä, yksin asuvalle yhtei-
nen vaellus on pikemminkin sosiaali-
nen tapahtuma. 

Vaikka emme vaihda sanoja, aistin 
naiset ympärilläni. Jättäydyn välillä 
viimeiseksi, tarkkailen edellä kulki-
joita. Välillä jään väkisin jälkeen kun 
kahmaisen kourallisen kirkkaanpu-
naisia puolukoita. Onpa kiehtovaa. 
Olemme tässä kaikki hiljaisessa ru-
kouksessa Jumalamme edessä, tai-
tamme matkaa Kristuksen kanssa.

Kilometrien karttuessa mieli her-
kistyy. Puolukkamättäillä pilkahtelee 
kauniinkeltaisia sieniä. Jossain ulvoo 
koira. Sammal ritisee kävelykengän 
alla. Metsän syvät värit kertovat syk-
syn saapumisesta. Kuinka kauniisti 
Jumala onkaan kaiken luonut. Välillä 
huolet meinaavat takertua sydämeen. 
Silloin pyrin ajattelemaan vain Kris-
tusta ja sydämeni saa rauhan. Kaik-
kihan on hyvin. Olen matkalla tai-
vaaseen Isän luo.

Vaelluksen jälkeen paistamme ou-
lulaisittain tikkunisua. Tuli rätisee 
komppia iltavirrellemme. Ilo tun-
tuu vallanneen joka naisen sydämen. 
Olemme tunteneet toisemme vas-
ta pari tuntia, mutta yhdessä taitettu 
matka Herramme seurassa on vapaut-
tanut meidät. Papin mielestä Hengen 
hedelmät saavat kasvualustaa hiljai-
suudessa. Ehkä meissä todellakin on 
nyt ripauksen enemmän rakkautta, 
iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävälli-
syyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempe-
yttä ja itsehillintää. Pursotamme pul-
lalle purkkikermaa ja hilloa. 

Eikä matka onneksi jää tähän. Sa-
maa hiljaisuutta tahtoisin viljellä 
enemmänkin elämässäni. Voisiko ju-

Herran kanssa on hyvä olla hiljaa

• Tuomiokirkon kryptassa pidetään ekumeenisia hiljaisuuden ru-
koushetkiä keskiviikkoisin kello 19. Hiljaisuudesta ja rukouslau-
luista sekä raamatunluvusta ja rukouksesta koostuvat hetket kes-
tävät noin puoli tuntia. Teetä on tarjolla jo kello 18.30. Kryptaan 
käynti on kirkon Isonkadun puoleisesta päädystä. Rukoushetken 
järjestävät Sinapinsiemen ry, Oulun NNKY ja tuomiokirkkoseu-
rakunta.
•  Haukiputaan seurakunta järjestää hiljaisuuden retriitin 29.–30. 
lokakuuta Isonniemen leirikeskuksessa. Hinta on 70 euroa. Ilmoit-
tautumiset 15.10. mennessä Laila Rantakokolle p. 040 8668 319.
•  Oulun seurakunnat järjestävät syksyn aikana ainakin kaksi kai-
kille avointa retriittiä. Tarkemmat tiedot voi lukea syksyn Rauhan 
Tervehdyksistä.
• Monelle konsertti on luonteva hiljentymisen paikka. Esimerkiksi 
Muhoksen kirkossa järjestetään 4. marraskuuta tunnelmamusiik-
ki-ilta, jossa kuullaan kaunista ja rauhoittavaa soitinmusiikkia ja 
laulua pyhäinpäivän teemaan sopien.

Ty t t i  Pää k kö n e n

hIlJAISuuttA kRYPtASSA tAI RetRIItISSämalanpalveluksen hiljainen rukous-
hetki kestää vaikka 10 minuuttia? Se 
olisi upeaa, koska silloin sydän ehti-
si paremmin liturgiaan mukaan. Ja 
raamattupiirin loppurukouksessakin 
voisi opetella sietämään hiljaisuutta. 

Entäpä voisinko tehdä sanattomia 
rukouslenkkejä läheisteni kanssa? 
Jos vaikka siunaisimme siinä samalla 
toinen toistamme kaikessa hiljaisuu-
dessa? Ja kun olen tavannut uuden 
ihmisen, voi miten mukavaa on vain 
olla hiljaa ja katsella toista silmiin! 
Saan hymyillä ja fiilistellä. Saan ope-
tella tuntemaan toista hitaasti ja tur-
vallisesti. Jeesustakin haluaisin kat-
soa silmiin. Mutta sen aika taitaa olla 
vasta taivaassa. 

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

tule mukaan 
Saaren Sirkkuihin

Kouluikäisten musiik-
kiryhmä Saaren Sirkut 
käynnistyy jälleen. Ko-
koonnumme torstaisin 

kirkkoon klo 16.30 laula-
maan ja soittamaan 9.9. 
alkaen. Lisätiedot kant-

tori Kaisamarjalta  p. 
040 7430 381.

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

kirkkokuoro to 2.9. klo 
18.30 kirkossa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
7.9. klo 18 Leena Ketolalla, 
Marjaniementie 85.
kaverikerho to 9.9. klo 10 
kirkossa.
Saarenkartanon hartaus 
to 9.9. klo 14.30, Kaunakau-
pungintie 1.
Saaren Sirkut to 9.9. klo 
16.30 kirkossa.
kirkkokuoro to 9.9. klo 
18.30 kirkossa.

su 12.9. klo 14–18 
leirikeskus 

Umpimähkässä 
Oulunsalon 
Salonpäässä

Ohjelmassa ruokai-
lu, aikaa ja toimintaa 
kahdestaan, nuotiol-
la oloa, hiljentymistä 
sekä Helena ja Kauko 
Hintsalan alustus yh-
teisestä kielestä. 

Ilm. 6.9. mennessä  
p. 044 7453 848. Järj. 
Limingan rovastikun-
nan avioparityöryh-
mä ja vapaaehtoiset.

IltAPäIVä 

yhdessä

Päiväkerhot ovat aloit-
taneet toimintansa viikol-
la 34 Lukkarinkankaan ker-
hohuoneella Toukolantie 
3. Joihinkin päiväkerhoryh-
miin vielä vapaita paikkoja. 
Tied. Siljalta p. 043 2111 916. 
Päiväkerhot: ryhmä 3 A 
maanantaisin klo 12.30. 
Ryhmä 3 B tiistaisin klo 10 ja 
4 A klo 12.30. Ryhmä 4 Bkes-
kiviikkoisin klo 10 ja sisarus-
ryhmä A klo 13 k. 5-v. ryh-
mä torstaisin klo 10. Sisarus-
ryhmä B perjantaisin klo 10. 

Perhekerho aloittaa syys-
kauden viikolla 35 eli to 2.9 
klo 10 seurakuntatalossa.
hartaushetki ke 8.9. klo 14 
Lumilyhdyssä.
Matalakynnys su 5.9. klo 
16 Korsuhovilla, mukana 
Maarit Siitonen ja Juha Här-
könen.
Diakonia: Marjo on jälleen 
töissä, ota yhteyttä tarvit-
taessa puhelimitse p. 045 
6381 973 tai tule käymään. 
Ystävyyden talo aloittaa 
pe 3.9. klo 10–11.30 srk-ta-
lolla. Aikuisten jutustelu- ja 
kahvittelutuokio. Tule mu-
kaan miettimään yhdessä 
mitä haluamme.
Partio: Poikavartio Metsä-
hanhet aloittaa syyskau-
den torstaina 23.9. klo 15. 
Jos olet noin 10–12-vuotias 
partiosta kiinnostunut poi-
ka, tule mukaan. Lisätietoa 
Maukalta p. 045 2369 094.

Seurakuntavaalit: valitsi-
jayhdistysten perustamis-
asiakirjoja voi noutaa vi-
rastosta. Perustamisasiakir-
jat liitteineen on palautet-
tava 15.9. klo 16 mennessä.  
Vaaliluettelo on nähtävillä 
ma 2.9. klo 10–14 ja 3.9. klo 
15–19 kirkkoherranvirastos-
sa. Voit käydä varmistamas-
sa että nimesi on äänioikeu-
tettujen listalla. 
haluatko pitää kotiseu-
rat? Ota yhteyttä virastoon 
tai kirkkoherraan.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka 5–6-lk. S ja E. Hir-
vasniemi ja 7–8-lk. Takku-
la pe 3.9. klo 19. Pyhäkoulu 
kaikki ryhmät klo 12 ry:llä ja 
klo 17 seurat ry:llä su 5.9. Si-
sarpiiri ma 6.9. klo 19 ry:llä. 
Ompeluseurat ke 8.9. klo 19 
ry:llä.

kirkkoherranvirasto 
avoinna ti 7.9. klo 16 
saakka mahdollisia 
vaaliluettelon 
oikaisuvaatimuksia 
varten.

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljettu 
to 9.9.

MARtInnIeMen SeuRAkuntAkoDIn 25-VuotISJuhlAJuMAlAnPAlVeluS 

Su 5.9. klo 16 Martinniemen seurakuntakodissa. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahveilla kuullaan Pentti 
Utriaisen esitys Martinniemen historiasta. Jumalanpalveluksen toimittaa Jaakko Kaltakari, kanttorina Else Pii-
lonen, Haukiputaan Mieskuoro, johtaa Juha Kivari. Martinniemen päiväkerholaiset laulavat.

A nna - Re e t t a  L i n t e lä

Rukouspiiri to 2.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa Kirkkotie 
10 C:ssä, Martti Heinonen.
omaishoitajien vertais-
tukiryhmä ti 7.9. klo 13 
seurakuntakeskuksen neu-
votteluhuoneessa.
lähetyspiiri kutsuu kiin-
nostuneita ti 7.9. klo 13 Put-
taan Tuvassa, Kirkkotie 10 
C:ssä. Kokoontuu joka toi-
nen viikko. 
klS keikalla la 4.9. klo 18–
19. Kysy lisää Katrilta p. 045 
6576 122.
nuorten leiri Isollanie-
mellä 24.–26.9. Hinta 10 
euroa. Ilm. su 5.9. mennes-
sä ww.alakkonnäämua.fi. 
Raamattupiiri ke 8.9. klo 
18 Puttaan Tuvassa Kirkko-
tie 10 C:ssä srk-keskuksen 
yhteydessä. Luukas 23.
lapsikuoron syyskausi 
alkaa to 9.9. klo 17 srk-kes-
kuksen isossa salissa, uusia 
laulajia otetaan vastaan klo 
16.30. Kanttori Elsa Piilonen 
p. 040 5818 974.
Rukouspiiri to 9.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa Kirkkotie 

10 C:ssä.
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 perjantaisin klo 
9.30–11 ja Vakkurilassa kir-
konkylällä perjantaisin klo 
10–11.30. 

Missiokerho, alakoulu-
ikäisten raamattu- ja lähe-
tyskerho, perjantaisin klo 15 
Puttaan Tuvassa, Kirkkotie 
10 C:ssä. Askartelua, leik-

kiä, Raamattuun ja lähetys-
työhön tutustumista.
Puttaan tupa avoinna 
torstaisin ja perjantaisin klo 
12–15. Tule kahvittelemaan, 

seurustelemaan, tekemään 
käsitöitä. Voit lukea ja laina-
ta lehtiä ja kirjoja. 
kanttori hannu nie-
melä on virkavapaalla 
1.9.2010–30.4.2011. Sijaise-
na Else Piilonen p. 050 5432 
909, e-mail else.piilonen@
evl.fi.
kellonkartanon toimin-
taa: Kartanon kirkko su 5.9. 
klo 13.
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: haukipudas: Yh-
teispyhäkoulu su 5.9. klo 12 
ja toimintakauden avajaiset 
klo 13.30 ry:llä. kello: seu-
rat su 5.9. klo 17 ry:llä. Jo-
kikylä: Pyhäkoulut su 5.9. 
klo 12 Asema e. Esko Taavit-
sainen, Asema p. Sami Lit-
tow, Keskikylä Timo Koivu-
kangas, Vänttilänperä Juha 
Kaarivaara,Taipaleenkylä 
Hannu Holappa. Seurat su 
5.9. klo 16 ry:llä. Yhteis- ja 
ilmoittautumiskerho ti 7.9. 
klo 17.30–19 ry:llä. Sisarpiiri 
to 9.9 klo 18.30 ry:llä.
kastettu: Janette Elli Maria 
Kurikka, Viola Elisabet Äijä-
lä, Tytti Henriikka Häkkilä, 
Aada Matleena Juntunen, 
Tinka Julia Turpeinen, Lee-
vi Olavi Häli.
Avioliittoon kuulutettu: 
Janne August Vainio ja Ani 
Marikka Tyni, Aatos Antero 
Rantanen ja Riitta-Liisa Bo-
vellan.
kuolleita: Rauno Kullervo 
Ervasti 77,  Liisa Valpuri Kar-
jalainen 65.

Seurakuntavaalien vaaliluettelo nähtävillä 
ma 6.9. ja ti 7.9. klo 12–16 kirkkoherranvirastossa.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto 
tiistaisin klo 9–10 kirkkoherranvirastossa.

kaikenikäisten kaverikerho kokoontuu torstaisin kirkolla klo 10–11.30. Tule mukaan! 

E l s i  S a l ovaa ra A a r o Ku k ko h ov i
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kempele www.evl.fi/srk/kempele

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

Jee! keRhot AlkAA!
limingan seurakunnan, kunnan 

ja 4h:n yhteiset kerhot 
alakouluikäisille alkavat jälleen viikolla 36. 
Seuraa ilmoittelua kauppojen ja koulujen 

ilmoitustauluilla sekä netissä www.
liminganseurakunta.fi.

Varkka-vintti eli seurakunnan oma 
lähetys- ja kansainvälisyysaiheinen kerho 

3.–6.-luokkalaisille lähetysvintillä keskiviikkoisin 
alkaen 15.9. klo 15–16.30. Kolmelta koulusta 

pääsevät ehtivät myös hyvin mukaan. 

tervetuloa mukaan 
uudet ja vanhat kerholaiset!

kirkkoherranvirasto on 
siirtynyt talviaikaan 
aukioloajat ovat ma-ti ja 
pe klo 9–15, ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontu-
vat: Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ti, ke klo 9.30–11 ja 
pe klo 9.30–11 perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoitolap-
silleen. Vanhassa pappilas-
sa ke ja to klo 9.30–11, Kir-
konkylän srk-kodilla ke klo 
9.30–11 ja Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa ti ja pe klo 
9.30–11. 
työikäisten miesten piiri 
la 4.9. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Versot su 5.9. klo 14–18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Muusa-juhlien runo- ja 
musiikkitapahtuma su 
5.9. klo 17 vanhassa kirkos-
sa. Mukana kirjailija Ant-
ti Nylén, virsiyhtye August 
Storm, Seija Helomaa ja Ti-
mo Juntunen.
Diakonian palveluryh-
män järjestämä ulkoilu-
hetki ma 6.9. klo 13.30 pal-
velukoti Hovilassa. 
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa torstai-
sin klo 15–16 ja Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa perjantaisin klo 15–16. 
Harjoittelemme iloisia hen-

gellisiä lasten ja nuorten 
lauluja, luvassa myös esiin-
tymisiä ja retki. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset Eija Savo-
lainen p.040 7790 337.
Aikuisten kuorot aloitta-
vat toimintansa seuraavas-
ti: Ylistysryhmä Versot su 
5.9. klo 14–18 kirkonkylän 
seurakuntakodissa. Kirkko-
kuoro ke 8.9. klo 18–20 seu-
rakuntakodissa. Päiväkuo-
ro Varttuneet to 30.9. klo 
14.30–15.30 seurakunta-
kodissa. Kaikkiin kuoroihin 

otetaan uusia laulajia. Li-
sää tietoja Marja-Liisa Jääs-
keläiseltä, p.  040 7790 316.
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta arkisin 
klo 9–14 Kurikkatie 3.
kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 
Aamukahvilan väki. Läh-
demme Luurinmutkaan 6.9 
.klo 9.00 keskustan seura-
kuntatalolta. Retken hinta 
10 euroa.  Ilmoittautumi-

set  kirkkoherranvirastoon 
p. 5614 500 tai Arvo Yrjöläl-
le p. 040–707 431. 
nuoret: Yöpappila pe 3.9. 
klo 20 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorisotyön syysavaus 
pe 10.9. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Nuor-
ten pelivuoro tiistaisini klo 
16.30 Kirkonkylän koululla.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Yläkoululaisten ja van-
hempien ilta to 2.9. klo 19 
ry:llä. Aloitusraamattuluo-
kat pe 3.9. klo 18 ry:llä, kaik-
ki ryhmät. Seurat, yhteiset 
Oulun ry:n kanssa la 4.9. klo 
19 ry:llä. Aloituspyhäkou-
lu su 5.9. klo 12 ry:llä, kaik-
ki ryhmät. Seurat 5.9. klo 16 
ry:llä. Päiväkerhot alkavat 
ma 6.9. klo 17.30–19 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 3.9. klo 19 Si-
nikka ja Hannu Tuomelalla, 
Alakorpi 4, Vesa Kumpula. 
Seurat su 5.9. klo 16 ry:llä, 
Aarno Sassi, Kari Ahola.
kastetut: Peetu Rauno 
Artturi Ahola, Ilona Anne-
li Ahola, Arttu Eemeli Kok-
koniemi, Veeti Esko Mikael 
Pasanen, Anni Emilia Turpei-
nen, Saga Maria Hosio, Kalle 
Paavo Antero Tahkola.
Vihitty: Janne Samuli Kaik-
konen ja Anu-Tuulia Väyry-
nen. Jani Mika Kallankari 
ja Sanna Sisko Kontu. Mat-
ti Petteri Räisänen ja Tiina 
Hannele Kuha.
kuollut: Jaakko Vilhelm 
Anttila, 92.

PeRheMeSSu 

su 5.9. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Toimittaa Seija Helomaa, Jaakko Tuisku ja Sai-
ja Kivelä, kanttorina Marja-Liisa Jääskeläinen. 

Perheiden sunnuntai. Kirkkokahvit.

Muusajuhlien 
runo- ja musiikkitapahtuma 

su 5.9. klo 17 vanhassa kirkossa

Mukana kirjailija Antti Nylén, virsiyhtye Au-
gust Storm, Seija Helomaa ja Timo Juntunen.

Rovastikunnallinen parisuhdetapahtuma
kaikenikäisille pareille

Su 12.9. klo 14–18 
leirikeskus Umpimähkässä Oulunsalon Salonpäässä

Ruokailu
Aikaa ja toimintaa kahdestaan nuotiolla

Helena ja Kauko Hintsalan alustus "Yhteinen kieli"
Hiljentymistä

Ilmoittautuminen 6.9. mennessä p. 044 7453 848 

Järj. Limingan rovastikunnan avioparityöryhmä ja 
vapaaehtoiset.

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!

IltAPäIVä 
          yhdessä

hartaus to 26.8. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Seurakuntaretkelle 5.9. 
Kärsämäen Paanukirkkoon 
ilmoittautuneet, lähtö klo 
9 taksiaseman nurkalta. Es-
teen tullessa ilmoita 044 
7521 226. Vapaita paikkoja 
voit vielä kysellä.
niittypirtin kerho 6.9. klo 
13 mukana diakonissa Sinik-
ka.
omaishoitajien ryhmä 
omaistaan hoitaville 7.9. 
klo 9.30–11 seurakuntata-
lossa. Mukana diakonissa 
Sinikka Ilmonen.
Seurakuntakerho 8.9. klo 
12 seurakuntatalolla eläke-
läisille. Hartaushetki, kah-
vittelua, kesän kuulumiset. 
Mukana Sinikka.
Diakoniatoimistot: ajan-
varaus keskustelulle tai ko-
tikäyntipyynnöt: Kirkonky-
lä diakonissa Sinikka Ilmo-
nen, p. 044 7521 226. Tupos 
diakonissa Maisa Hautamä-
ki, p. 044 7521 227.

lähetysvintti aloittaa toi-
mintansa ma 6.9. klo 12–14. 
Teemme yhdessä käsitöitä, 
keskustelemme, hiljennym-
me ja kahvittelemme. Ter-
vetuloa mukaan uudet ja 
entiset!
Bändikerho ke 8.9. klo 16 
Vanamon olohuoneessa.
nuortenilta to 2.9. klo 18–
20 NuorisoNurkassa.
Isoskoulutusta su 5.9. Va-
namossa: Klo 12–16 uudet 
isot ja klo 15–18 jatkoisot.
nuorten palveluryhmä 
kokoontuu ke 8.9. klo 15.15 
diakoniatoimistossa, josta 
lähtö palvelutehtäviin.
nuorten Rover-eräleiri 
yhdessä partiotyön kanssa 
17.–19.9. Hossassa. Lisätieto-

ja Katrilta p. 044 7521 236 
tai Makelta p. 044 7521 223.
Partio: Sudenpentutoimin-
nan aloitus to 2.9. klo 18–
19.30 Rantakylän uimalas-
sa. Ota mukaan lämmin 
säähän sopiva ulkoiluasu, 
istuinalusta, mehua ja mak-
karaa. Illassa tietoa partio-
toiminnasta sekä ryhmiin il-
moittautuminen.
Make päivystää partiotoi-
mistossa pe 3.9. klo 15–17. 
Jos et ole vielä noutanut 
lippalakkiasi, voit lunastaa 
sen 6 eurolla. Johu 10, päi-
vän vaellus partiojohtajille 
ja aikuisille johtajille la 4.9. 
Pikku-karhunkierroksella 
Kuusamossa. Lisätietoa ko-
tisivuilla. Toiminnan aloitus-

ilta seikkailijoille, tarpojille, 
samoajille ja vaeltajille ti 
7.9. klo 18–20 seurakunta-
talolla. Uusien ja vanhojen 
partiolaisten ilmoittautumi-
nen, päätösmerkkien ja ak-
tiivisuuspalkintojen jakoa, 
kuvia Kilkkeestä.
Perhekerhot käynnisty-
vät Kirkonkylällä ti 7.9. klo 
9.30–11 Kotikololla ja Tu-
poksen Vanamossa ke 8.9. 
klo 9.30–11. Mukana Ari Na-
tunen kitaroineen.
kastettu: Saimi Inkeri Junt-
tila, Riku Pekka Tapio Kal-
tiola, Inna Eerika Kangas, 
Okko Eelis Ensio Korka-
la, Kalle Eero Juhani Kurt-
tila, Pauli Pasi Tapio Kämä-
räinen, Paavo Juhani Lasa-
nen, Lenni Väinö Herman-
ni Saukko, Anni Iida Kata-
riina Tikkanen ja Jalmari 
Kalle Pellervo Turunen, Lyy-

kuoRot 
hARJoItteleVAt

kirkkolaulajat ke 15.9. 
klo 18 srk-talolla ja 
tähdet-kuoro to 16.9. 
klo 16 srk-talolla. Ter-
vetuloa sekä vanhat et-
tä uudet laulajat.
Lisätietoa: www.limin-
ganseurakunta.fi.

dia Juuli Villiina Rekilä, Jen-
ni Johanna Kurola, Miikael 
Onni Oliver Sarajärvi, Onni 
Tapio Härmä.
Vihitty: Harri Petteri Vänt-
tilä ja Marika Susanna Puos-

kari, Veli-Pekka Pöyliö ja 
Hanna-Leena Pietilä, Jus-
si Tapani Lokasaari ja Soila 
Suvi-Tuulia Nyrhinen.
kuollut: Ellen Margareeta 
Granlund 88.
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Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Lasten kirkko                 

PYhäkoulu   

sunnuntaina klo 11.30 – 12.30
seurakuntatalon alakerta

Ei ikärajoitusta. Vanhemmat ja muut aikuiset voi-
vat olla mukana. Ei ennakkoilmoittautumista tai 
maksuja.

syyskausi 2010
12.9. pyhäkoulu
26.9. pyhäkoulu
3.10 perhemessu klo 12, kirkko
10.10. pyhäkoulu
24.10. pyhäkoulu
7.11. pyhäkoulu
21.11. pyhäkoulu
28.11. perhekirkko klo 12, kirkko
5.12. pyhäkoulu
19.12. pyhäkoulu

teRVetuloA PYhäkouluun!
Muhoksen seurakunta

hartaushetket to 2.9. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Iltahartaus ti 7.9. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 8.9. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Isoskoulutusinfo ke 8.9. 
klo 18–20 srk-talossa.
hartaus to 9.9. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Pekka Kyl-
lönen.
hartaus to 9.9. klo 14 Vi-
re-kodissa, 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. 
nuoret: Isoskoulutuksen 
info ja ensimmäinen ko-
koontuminen ke 8.9. klo 
18–20 srk-talon yläkerras-
sa. Mukaan kaikki koulu-
tuksesta kiinnostuneet rip-
pikoulun käyneet nuoret. 
Tiedustelut Rainer Väänä-
nen p. 040 5851 057. 
laitasaaren rukoushuo-

ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Syysmyyjäiset pe 3.9. 
klo 18.30 ry:llä. Raamattu-
luokka ja iltakylä 7–8-lk. 
la 4.9. klo 19 Hopalla. Py-
häkoulut: Kirkonkylä Top-
pinen, Anttila K. ja E. Tihi-
nen, Korivaara Pekkarinen, 
Pälli A. Pitkänen, Suokylä 
Saarela su 5.9. klo 12. Seu-
rat su 5.9. klo 17 ry:llä. Päi-
väkerhot ma 6.9. klo 17.30 
ja 18.30 ry:llä. Lapsi- ja nuo-
risotyön virkistysilta to 9.9. 
klo 19.30 Laitasaaren ry:llä.
laitasaaren rauhanyh-
distys: Ompeluseurat pe 
3.9. klo 19 ry:llä. Raamattu-
luokka 7–8-lk. la 4.9. klo 19 
Hopalla, Piilokuja 2. Seurat 
su 5.9. klo 17 ry:llä. Päivä-
kerho ti 7.9. klo 17.30 ry:llä. 
Muhoksen ja Laitasaaren 
ry:n yhteinen keskusteluil-
ta lapsi- ja nuorisotyössä 
mukana oleville to 9.9. klo 
18.30 ry:llä. 
kastetut: Henry Eemi An-
ton Moilanen, Jenni Annii-
na Happo, Nenna Edel Eve-
ly Jurvakainen, Niklas Onni 
Elmeri Hanhineva. 
Vihitty: Markus Pellervo 
Pikkarainen ja Saija Paulii-
na Lappalainen.
kuolleet: Paavo Ensio Pen-
ninkangas 83, Niika Anna 
Valpuri Nykänen 82. 

RIPPIkouluInfo 

vuoden 2011 rippikoululaisille ke 15.9. 
klo 17.30–18.30 seurakuntatalossa. Ikä-
luokka vuonna 1996 syntyneet. Myös 

muualle rippikouluun menevät mukaan.

Afrikkalainen 
gospelmessu

su 5.9. klo 12 
Oulunsalon kirkossa.

Jumalanpalveluksen 
jälkeen kahvitarjoilu ja 
nuorisotyön info.

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 

hartaus ke 8.9. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna 
Salmi.
Seurakuntakerho to 9.9. 
klo 11 seurakuntatalolla. 
Riitta Markus-Wikstedt.
Perhekerho Repussa keski-
viikkoisin  klo 9.30–11. 

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja lapsille keski-
viikkoisin toimitalolla klo 
9–10.30. Huomaa muuttu-
nut paikka! 
Reppu-iltaan ovat terve-
tulleita kaikki yli 12-vuoti-
aat nuoret. Tarjolla on ilta-
palaa, pelejä, musisointia 
tai voit ihan olla vaan.
Varkkari on tarkoitettu 
7–12-vuotiaille, siellä voi 
syödä välipalaa, pelata, soi-
tella, tehdä läksyjä, tai ihan 
olla vaan. 
lähetysilta ke 8.9. klo 18 
toimitalossa. Syyskauden 
aloitus.
Varhaisnuorten kerhot 
alkavat viikolla 36. Jos olet 
kiinnostunut kerhonohjaa-
jan vapaaehtoistyöstä, niin 
ota yhteyttä Kirsiin, p. 040 
7720 373 ja Jussiin p. 044 
7453 852. 
Salonpään ry:  Seurat 

Sururyhmä

Oulunsalon seurakunnan järjestämä sururyhmä aloittaa 
ke 15.9. klo 15–16.30 Virastotalolla, Vattukuja 2 II krs.
Sururyhmä on toisistaan välittävien ja toisiaan tukevi-
en muodostama vertaisryhmä. Ryhmässä on lupa surra, 
keskustella ja muistella poismennyttä läheistään kulki-
en yhdessä surun matkaa luottamuksella. 
Olet lämpimästi tervetullut ryhmään jos läheisesi kuole-
masta on kulunut vähintään 3 kk tai enintään 2 vuotta.
Sururyhmä toteutetaan tiiviinä pienryhmänä, johon si-
toudutaan kuulumaan koko ryhmän keston ajan. Ko-
koontumisia kerran viikossa yhteensä seitsemän kertaa. 
Ryhmän viimeinen kokoontuminen on ke 27.10. Muka-
na ryhmässä ovat kappalainen Vesa Äärelä ja diakonis-
sa Riitta Markus-Wikstedt.  

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 8.9. mennessä 
diakonissa Riitta Markus-Wikstedt p. 044 7453 848

70-VuotIAAt!

Tänä vuonna 70 vuot-
ta täyttävien  oulunsa-
lolaisten syntymäpäivä 
juhla su 12.9. Messu kir-
kossa klo 10 ja sen jäl-
keen syntymäpäiväjuhla 
seurakuntatalossa. Täy-
tekakkukahvit.

Olet tervetullut puoliso-
si ja ystäväsi kanssa. 

Järjestää seurakunnan 
diakoniatyö

5.9. klo 16 ry:llä, Pasi Kurt-
ti, Pentti Kinnunen. Seu-
rat 12.9. klo 16 ry:llä Jaakko 
Kaltakari, Lauri Karhumaa.
kirkonkylän ry:  Nuo-
risotyönilta vanhemmil-
le ja opettajille pe 3.9. klo 
18 teemana uskon kuuliai-
suus, Jari Kupsala. Seurat 
su 5.9. klo 16 ry:llä, Mark-
ku Seppänen, Timo Määttä. 
Äitien ja isien virkistyspäivä 
la 11.9. klo 18.30 Umpimäh-
kässä teemana Minä annan 
tulevaisuuden ja toivon, 
Markku Seppänen. Seurat 
su 12.9. klo 16 ry:llä, Hannu 
Kallunki, Toivo Määttä.
kastetut: Aarni Ulvar Rä-
mä.
Vihitty: Juha Matias Holap-
pa ja Eeva-Maria Vierimaa.
kuollut: Matti Johannes 
Takkinen 77.

Rovastikunnallinen parisuhdetapahtuma
kaikenikäisille pareille

Su 12.9. klo 14–18 
leirikeskus Umpimähkässä Oulunsalon Salonpäässä

Ruokailu
Aikaa ja toimintaa kahdestaan nuotiolla

Helena ja Kauko Hintsalan alustus "Yhteinen kieli"
Hiljentymistä

Ilmoittautuminen 6.9. mennessä p. 044 7453 848 

Järj. Limingan rovastikunnan avioparityöryhmä ja vapaaehtoiset.

IltAPäIVä 
          yhdessä

IltAPäIVä 
          yhdessä

Rovastikunnallinen parisuhdetapahtuma
kaikenikäisille pareille.

Su 12.9. klo 14–18 leirikeskus Umpimähkässä 
Oulunsalon Salonpäässä

Ohjelmasssa:
Ruokailu

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

Hiljentymistä

Ilmoittautuminen 6.9. mennessä p. 044 7453 848

Järj. Limingan rovastikunnan avioparityöryhmä ja 
vapaaehtoiset.

kirkkoherranvirasto
Muhostie 7 B
91500 Muhos
ma-pe klo 9–13, 
ke myös klo 16–17
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tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

keStIlä
kodinilta pe 3.9. klo 19 
ry:llä.
Anja ja Paavo Myllyojan 
muistoseurat su 5.9. klo 13 
Juha Myllyojalla.
Perhekerho ti 7.9. klo 10 
kerhokodilla. Perhekerhoon 
ovat tervetulleita vanhem-
mat, isovanhemmat, kum-
mit ja lastenhoitajat lasten 
kanssa.
Varkkarikerho alakoulu-
ikäisille ti 7.9. klo 14.30 ker-
hokodissa.
Ystävänkammari ke 8.9. 
klo 10 kerhokodissa.
Päiväkerho to 9.9. klo11 
kerhokodissa. 
ompeluseurat pe 10.9. 
klo19 ry:llä. 
kuollut: Pentti Kalevi Kärk-
käinen 79, Eino Johannes 
Tuomaala 78.  

PIIPPolA
Veteraanien lauluryhmä 
to 2.9. ja 9.9. klo 11 srk-ko-
dissa. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 5.9. klo 15 srk-kodis-
sa. 
nuotiolla diakonian hy-
väksi ma 6.9. klo 13 Lamun 
kodalla Kettulanperän tiel-
lä, mukana Enna ja Rauni. 
Seurakuntakerho ti 7.9. 
klo 12 srk-kodissa. 
Diakonian syysmyyjäi-
set ti 7.9. klo 12–14 srk-ko-
dissa. Myytävänä marjapii-
rakoita, sämpylöitä ym. Ar-

vontaa. Syksyn sadon lahjoi-
tuksia otamme kiitollisuu-
della vastaan myyjäispäivä-
nä. Tuotto Piippolan kappe-
lin diakoniatyölle.
Varhaisnuortenkerho ti 
7.9. klo 16 srk-kodissa. 
kuollut: Tauno Ikola 80, 
Jaakko Artturi Siekkinen 76.
PulkkIlA
Diakonissa kirsti hak-
karainen syyskuusta alka-
en parilliset viikot töissä ja 
parittomat viikot osa-aika-
eläkkeellä. 
hartaus pe 3.9. klo 13 Koi-
vulehdossa.
ompeluseurat pe 3.9. klo 
19 Laina ja Matti Jylhänkan-
kaalla. 
Sinikka ja Martti Arkki-
lan matkaansiunaami-
nen lähetystyöhön su 
5.9. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Ruokailu ja kirkkokahvit 
pappilassa. 
Pyhäkoulu su 5.9. klo 11 ja 
seurat klo 19 ry:llä. 
Seurakuntakerho ke 8.9. 
klo 12 srk-talossa. 
kirkkokuoro ke 8.9. klo 
13.30 srk-talossa. 
Raamattuluokka pe 10.9. 
klo 19 ry:llä. 
kerhot: Perhekerho ma 
klo 10, varhaisnuortenker-
ho to klo 16, päiväkerho pe 
klo 10 srk-talon kerhohuo-
neessa. 

PYhäntä
kiitokset Perttulinpäivien 

myyjäisten talkoolaisille, os-
tajille sekä arpavoittojen 
lahjoittajille. Saimme lähe-
tystyölle 528,30 euroa ja dia-
koniatyölle 595 euroa.
kappelineuvoston pöy-
täkirja nähtävillä pe 3.9. 
klo 9–12 seurakuntatoimis-
tossa.
lauluseurat pe 3.9. klo 
18.30 Sydänmetsällä. 
Seurat su 5.9. klo 16 ry:llä, 
Urho Savela ja Jorma Hin-
tikka. 
lauluseurat pe 10.9. klo 19 
Raija ja Sulo Kautolla. 
kuorot: Nuorisokuoro, ylä-
koululaiset ja sitä vanhem-
mat, ke klo 17.30, veteraani-
kuoro to klo 12, lapsikuoro, 
alakoululaiset pojat ja ty-
töt,  to klo 16.30. Tervetu-
loa kaikki laulutaitoiset.
kerhot: Päiväkerho pe 3.9. 
klo 11, perhekerho ti 14.9. 
klo 10 kerhotilassa.

RAntSIlA
ompeluseurat pe 3.9. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 5.9. klo 18.30 
ry:llä.
eläkeliitto ti 7.9. klo 11 srk-
talossa.
lapsikuoro Stellat ke klo 
15 srk-talossa ja pe klo 13 
Hovin koululla. 
kerhot: Pallerokerho 
ma klo 10 sekä tyttöker-
ho ma klo 13.15 (eska-
rit ja 1.–3.-luokkalaiset) ja 
klo 15.30 (4.–7.-luokkalai-
set) Nuppulassa. Varhais-
nuorten kerhot ti klo 14.30 
Mankilan koululla ja ke klo 
15.30 Hovin koululla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to 
klo 12 Nuppulassa, Hovin 
Nuput pe klo 10 Hovin kou-
lulla.

Aamukammari 
ovet avoinna 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.

IltAPäIVä 
          yhdessä

Rovastikunnallinen parisuhdetapahtuma
kaikenikäisille pareille.

Su 12.9. klo 14–18 leirikeskus Umpimähkässä 
Oulunsalon Salonpäässä

Ohjelmasssa:
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.

Vaaliluettelo 
nähtävillä 

to 2.9. klo 10–14 ja 
pe 3.9. klo 15–19 
kirkkoherranvirastossa.

hartaus ma 6.9. klo 13.30 
Pappilassa.
hartaus ke 8.9. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.

hartaus to 9.9. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Myyjäiset la 4.9. klo 12 
ry:llä, ruokailu klo 11. Seu-
rat Su 5.9. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat pe 3.9. klo 
19 Tuomelalla, Alakorpi 4.  
Seurat su 5.9. klo 16 ry:llä, 
Aarno Sassi, Kari Ahola.
kastettu: Erika Sylvia Ala-
kärppä. 

tervetuloa 
seurakunta-

kerhoon! 

Kerho kokoontuu entiseen 
tapaan tiistaisin

 klo 12.30–14 Tyrnävän 
seurakuntatalossa.

Tervetulleita ovat kaiken-
ikäiset, entiset ja uudet 

kerholaiset. Ensimmäinen 
kokoontuminen tiistaina 
7.9. klo 12.30. Suunnitel-
laan syksyn toimintaa.

SYntYMäPäIVäJuhlIA 5–75 VuotIAIlle

Kestiläläisten 70- ja 75-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat 
su 12.9. srk-kodissa. Juhlat alkavat klo 12 messulla. Il-
moittautumiset ke 8.9. mennessä p. 020 7109 860.

Pyhäntäläisten 70- ja 75-vuotiaiden syntymäpäiväjuh-
lat su 12.9. Juhlat alkavat klo 10 messulla kirkossa ja jat-
kuvat srk-talossa. Ilmoittautumiset ke 8.9. mennessä p. 
020 7109 856.

Kestilän ja Pyhännän 5-vuotiaiden syntymäpäiväjuh-
lat su 19.9. Kestilän srk-kodissa. Juhlat alkavat klo 12 
perhekirkolla. Ilmoittautumiset 13.9. mennessä p. 040 
742 7669.

Tule mukaan kuoroon!
Lapsikuorot torstaisin klo 16.30 Pyhännän srk-talos-
sa, alkaen 2.9. 
Rantsilan Stellat keskiviikkoisin klo 15 Rantsilan srk-
talossa, alkaen 1.9.
Hovin Stellat perjantaisin klo 13 Hovin koululla, alka-
en 3.9. Alakoululaisille tytöille ja pojille.
Nuorisokuoro keskiviikkoisin klo 17.30 Pyhännän srk-
talossa, alkaen 1.9. Nuorisokuoro on tarkoitettu ylä-
koululaisille ja sitä vanhemmille nuorille.
Kirkkokuoro Kestilässä alkaen 16.9. torstaisin klo 19 
srk-kodissa, Pulkkilassa keskiviikkoisin klo 13.30 srk-ta-
lossa, 8.9. ja 29.9., 20.10. ja tästä lähtien joka keskiviik-
ko, Pyhännällä alkaen 16.9. torstaisin klo 18 srk-kodis-
sa. Kirkkokuoroihin toivotaan nuoria aikuisia mukaan!
Veteraanikuorot torstaisin klo 11 Piippolan srk-kodis-
sa, alkaen 2.9. ja torstaisin klo 12 Pyhännän srk-talos-
sa, alkaen 9.9. 
Lisää laulajia toivotaan kaikkiin kuoroihin! 

w w w.sxc . hu



24    Nro 27     2.–9.9.2010

k I n o k u l M A

Soul Kitchen on elokuva, jonka 
Aki Kaurismäki olisi voinut oh-
jata ollessaan hyvällä tuulella ja 
vihatessaan EU:ta vähemmän.  

Sen tekijä on saksalainen, turkkilaisen 
emigranttiperheen poika Fatih Akin, 
jolle Soul Kitchen on ensimmäinen ko-
keilu komedian alueella.

Hyvin hän siitä selviää.  Akin on pe-
rillä klassisen komedian reseptistä:  vä-

Hampurin takapihan ravintolaelämää
rikkäitä, uskottavia hahmoja, yllättäviä 
juonenkäänteitä ja läpi tarinan juokse-
via vitsejä, joista amerikkalaiset käyt-
tävät nimitystä running gag.  

Tapahtumat on sijoitettu Hampurin 
laitamille, jonne elokuvan keskushen-
kilö Zinos on kunnostanut ravintolan.  
Sen ruokalistalla on gourmeeta vie-
rastaville asiakkaille rasvassa uitettua 
wienerleikettä ja ranskalaisia.  Aina sii-
hen asti, kunnes Zinos palkkaa miche-
linin ravintoloiden tason täyttävän ek-
sentrikon kokin, jonka annokset ajavat 
roskaruuan nauttijat tiehensä.

Tilanne alkaa riistäytyä käsistä, kun 
Zinos ottaa vankilassa istuvan veljensä 
Iliasin päivätöihin.  Hänen mukanaan 
tarinaan tulee kolmen varkaan kop-
la, joka ei noudata saamiaan toimeksi-
antoja niiden vaatimalla tarkkuudella.  
He ovat elokuvan läpi kulkeva vitsi, ai-
van kuten Zinosin välilevyn pullistu-

ma, joka tekee miehestä raajarikon lä-
hes koko elokuvan keston ajaksi.

Elokuvan yhteiskunnallinen näkö-
kulma on sovitettu hienosti tarinan 
henkeen.  Zinosin ravintolaa havitte-
lee grynderi, joka haluaa panna raken-
nuksen matalaksi.  

Keittiöelokuvaksi Soul Kitchen on 
virkistävän vähän ruuan kanssa teke-
misissä.  Akin on kiinnostunut henki-

löistään ja tunnelmasta, johon ikivih-
reä La Paloma sopii kuin voi silmään.  

Elokuva sai Venetsian filmijuhlilla 
erikoispalkinnon.

PeNTTI KeJoNeN

Soul Kitchen, Saksa 2009.  Ohjaus Fatih Akin. 
Näyttelijät:  Adam Bousdoukos, Moritz Bleibt-

reu, Biro Ünel, Anna Bederke.

Valkoinen, pyöreäpiirteinen Sa-
muel on alituiseen liikkeellä. 
Matka käy halki aikojen, paik-
kojen, tunnelmien ja mielenti-
lojen.

Sarjakuvan on piirtänyt hel-
sinkiläinen sarjakuvapiirtä-
jä Tommi Musturi. Oululaiselle 
opiskelijalle Annu Hattuselle te-
kijä on tuttu. 

Hattunen ihastui Musturin 
tyyliin nähdessään hänen töi-
tään entisen opiskelupaikkansa 
Oulun seudun ammattikorkea-
koulun taidekokoelmissa. Tekijä 
alkoi kiinnostaa.

Ensin kirjan kuvitus teki las-
tenkirjamaisen vaikutelman. En-

Tommi Musturi: 
Samuelin matkassa. 
Huudahuuda 2009.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

Sympaattinen Samuel matkustaa
sireaktioihin kuului myös ällistys 
– kirjassa ei ole puhekuplia ja sa-
noja.

Välillä  
ironista hymyä
Ensin Hattunen ihmetteli, miten 
kirjaa voi ylipäätään lukea ja mis-
sä järjestyksessä edetään. Tekstin 
kautta tulevaan informaatioon 
tottuneen piti alkaa vain katso-
maan kuvia ja kääntämään leh-
tiä. 

– Lopulta tekstiä ei edes kai-
vannut. Oli mukavaa lukea luke-
matta kirjaimia.

Hattusta kirja hymyilytti. 
– Välillä hymyilytti hyväs-

tä olosta ja oivalluksista, välillä 
nauroinkin ääneen. Välillä hymy 
oli ironisen kyynistä, hän sanoo.

Hänen mielestään Samuel on 
huipputyyppi, josta ei voi olla pi-
tämättä. Elämänmakuisen vai-
kutelman tehneen päähenkilön 
matkaan haluaisi lähteä. Alussa 
yksin maailmassa oleva Samuel 
saa sympatiat puolelleen osoit-
tamalla empatiaa ja sympatiaa 
eläinkavereilleen. Ihmismäisem-
piäkin piirteitä nähdään. Samuel 
pistää miettiessään tupakaksi, ja 
matkansa varrella ampuu toisen 
saadakseen hedelmiä tämän hoi-
tamasta puusta. 

– Karu kohta, mutta inhimil-

linen. Niinhän ihmiset toimivat, 
hän miettii. 

– Samuel haluaisi tehdä hyvin 
ja olla hyvä, mutta joutuu maa-
ilman pahuuden alla tekemään 
moraalisesti arveluttavia ratkai-
suja.

Räjähdyksiä 
ja liikettä
Kirjassa ollaan liikkeellä. Mat-
kantekoa tahdittavat erilaiset al-
kuräjähdykset. Aukeama, jolla on 
käsi ja siihen syttyvä tuli tuovat 
Hattuselle mieleen uuden luomi-
sen. Lopussa on uuden alku.

Hän miettii, että elämässä voi 
helposti unohtaa olevansa jatku-

vasti liikkeessä. Elämä ei pysäh-
dy vaikeiden tilanteiden tullessa 
kohdalle.

Musturi on kääntänyt kirjas-
sa ihmisen kehityskaaresta kyr-
myniskaisesta apinasta homo sa-
piensiksi kertovan kuvan päin-
vastaiseksi. Samuel muuttuu sar-
jakuvahahmosta viivaksi ja lo-
pulta katoaa. 

– Ihmisenkin merkitys katoaa. 
Luullaan, että ollaan hallitsijoi-
ta maailmankaikkeudessa, vaik-
ka ei ollakaan.

PäIVI mäKINeN

Oululainen Annu Hattunen olisi mieluusti lähtenyt Samuelin matkaan.

A nn i  K innu n e n


