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Esittelin sen: Seuraavaan kappalee-
seen tarvitsemme pirun palkeet eli hai-
tarin. Niille teistä, jotka ette tunne ke-
vyttä musiikkia, kerron että kyseessä 
on Suomen kansallistango joka alkaa 
sanoilla: ”Aavan meren tuolla puolen 
jossakin on maa…” Eikö olekin tai-
vaallista sanomaa? 

Kaleva kirjoitti: ”Satumaa raikui 
kirkossa.” Muuten juttu oli asiallinen 
mutta närästi vanhoillisinta väkeä.

Papisto ihmetteli kuinka saimme 
lauantai-iltana kirkkoon 1200 ihmistä. 
Ei sanan, vaan sävelen voimalla. Min-
kälainen saarnamies saisi sunnuntain 
palvelukseen tuollaisen väkimäärän?

Häämusiikki pu-
huttaa aina. Jo eläk-
keellä oleva kirk-
kourkuri taivasteli 
taannoin pariskun-
tien pahimpia toivei-
ta. Pahin oli Nils Eric 
Fougstedtin kau-
nis balladi Romans-
si elokuvasta Katarii-

na ja Munkkiniemen kreivi. Romans-
si tuli tutuksi Leif Wagerin tulkintana. 

Kappale alkaa: ”Sua vain yli kaiken 
mä rakastan…” Mistähän avioliitossa 
on kysymys, ellei rakkaudesta. Urku-
ri oli kieltäytynyt soittamasta moista 
maallista hapatusta. 

Pitäkää kirkot siis tyhjillään!

LyLy RajaLa
Kirjoittaja on elämän moniottelija Oulusta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Rauha ei tunne rajoja

Pahuutta  
vastaan
Suomen Kuvalehden pääkirjoituksessa 
pohdittiin Norjan tapahtumien jälkeen 
ihmisen omaa vastuuta valita hyvän ja 
pahan väliltä.

”Me kaikki voimme vaikuttaa. Hy-
vään pyrkivät, suvaitsevat ja myötätun-
toiset ihmiset eivät vaikene, vaan aset-
tuvat joukkoina ja kansoina väkivaltaa 
vastaan. Ihminen ei halua valmista maa-
ilmaa, vaan rakentaa omia unelmiaan. 
Vastaliike hyvän puolesta pahaa vastaan 
on jo käynnissä. Siitä kertovat nuorten is-
kulauseet surumielenosoituksen keskel-
lä Oslossa.

Kaikkea ei voi selittää eikä vastuu-
ta paeta sairauden, politiikan, yksilölli-
sen elämänhistorian tai huonojen koke-
musten perusteella. Vahassa sanastossa 
on käsite, joka toimii yhä: pahuus. Ihmi-
nen voi valita itse hyvän ja pahan, elämän 
ja kuoleman välillä. Kyse on omasta tah-
dosta ja päätöksestä.”

 Suomen Kuvalehti 29.7.2011

Aatoksia

Sielujen  
sinfoniaa

Miksi kirkot ammottavat tyh-
jyyttään? Ne eivät tipu tai-
vaalta vaan on rakennettu 
kirkollisveroilla. Niiden soi-

si olevan kovemmassa käytössä.
Olen Oulun Tuomiokirkkoseura-

kunnan seurakuntaneuvoston jäsen ja 
yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen. 
Miksi ahdasmieliset haluavat omia kir-
kot? Monumentit ovat vain satunnais-
ten matkailijoiden ohikulkukäytössä ja 
yhä harvenevien jumalanpalveluksissa 
käyvien tyyssijana? 

Olen useissa kokouksissa tyrmännyt 
vanhoillisten ajatukset siitä että Her-
ran huoneissa saa soida vain Herran 
musiikki. Kuka sen määrittelee? Mi-
nä en ainakaan uskaltaisi tehdä valin-
taa, vaikka olen ollut muusikko jo 47 
vuotta. 

Eräässä Oulun seurakunnassa kiel-
lettiin kymmenisen vuotta sitten Kari 
Tapion konsertti. Eino Grön sen sijaan 
oli tervetullut joka vuosi. Oliko ainoa 
syy valintaan että Eikka oli lopettanut 
alkoholin käytön jo vuosikymmeniä 
sitten, Kari Tapio ei? 

Voiko kirkos-
sa esitettävän musii-
kin määritelläkin si-
tä esittävän taiteilijan 
tausta? Eikö kirkon 
tule olla juuri synti-
sen satama? Paran-
nuksen tehnyt on jo 
apunsa saanut.

Muutama vuosi sitten Oulussa kiel-
lettiin Popmessu. Musiikki ei kuulem-
ma sopinut Herran huoneeseen. Vuot-
ta myöhemmin seurakunnan diakonis-
sa kysyi minulta voisinko järjestää edus-
kunnan Parliament Bandin kanssa tuo-
miokirkkoon musiikillisen hartauden. 

Mikko Alatalo esitti useita negro-
spiritualeja ja Tommy Tabermannin 
rakkausrunot sopivat hyvin kirkkoon. 
Esitteestä jätin pois yhden kappaleen, 
tangon Satumaa. 

Papisto ihmetteli, 
kuinka saimme 
kirkkoon 1200 
ihmistä. Ei sanan, 
vaan sävelen 
voimalla.

Keräykset ovat 
tuottaneet hyvin
Helsingin Sanomat uutisoi Itä-Afrikan 
nälänhädän saaneen lahjoittajat hyvin 
liikkeelle. Kirkon ulkomaanapu on yksi 
avun kerääjistä. 

”Kirkon ulkomaanapu aloitti kerä-
yksen pari viikkoa sitten. Perjantaihin 
mennessä tilille oli kertynyt 221 000 eu-
roa. Keräyksen tuotolla hankitaan nä-
lästä kärsiville puhdasta vettä, ruokaa ja 
hygieniatarvikkeita. Pahimman kriisin 
mentyä ohi Kirkon ulkomaanapu tukee 
myös paikallista yrittäjyyttä.

Pääavustuskohde on Somalia, mutta 
apua menee myös Etiopiaan ja Keniaan, 
jossa on somalialaisten pakolaisleirejä. 

– Itä-Afrikan tilanne on vakava, min-
kä vuoksi pidämme sitä esillä, kertoo vai-
kuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen Kir-
kon ulkomaanavusta.

Suomen lähetysseuran kesäkeräykseen 
ja seurakuntien keräyksiin on lahjoitettu 
lähes 140 000 euroa.”

Helsingin Sanomat 30.7.2011

Suomen kristillisen rauhanliike ry:n jokavuo-

tisessa, huomenna Loviisassa alkavassa Rau-

hanfoorumissa on ikävän ajankohtainen 

taustavire. 

Rauhanfoorumin yhteydessä lauantaina järjes-

tettävä Hiroshima-päivän kynttiläkulkue omiste-

taan Norjan tragedian uhrien muistolle, vihanvas-

taisuudelle ja suvaitsevaisuudelle. Järjestäjät halua-

vat paitsi muistaa Norjan pommi- ja ampumatrage-

dian uhreja, myös ottaa kantaa suvaitsevaisemman 

yhteiskunnan puolesta.

Norjassa tapahtunut yhden henkilön ristiretki on 

herättänyt meidät huomaamaan, että yhdelläkin 

henkilöllä on todella väliä. Jokainen meistä voi tehdä 

hyvää tai pahaa. Jokaisella teolla on seurauksensa.

Kenenkään ihmisen, tunnustipa kristinuskoa tai 

jotain muuta maailmakuvaa, ei tulisi mitenkään 

ymmärtää tai sympatisoida syitä, joita norjalainen 

Anders Behring Breivik teoilleen esitti. Väkivalta 

ei koskaan ole ratkaisu. Ei varsinkaan, kun kyse on 

yhden nyrjähtäneen mielen todeksi tulleesta tap-

popelistä. 

Keitä hänen vihollisensa olivat? Lapsia ja nuoria, 

jotka olivat viettämässä kesää. Kenelle hän halu-

si tehdä viestin selväksi? Kaikille, jotka suhtautu-

vat lähimmäiseensä rakastaen, myös toisuskoisiin. 

Keneltä hän puolustautui? Mystisiltä vihollisilta, jot-

ka valtaavat hänen maataan ja maailmaansa? 

Kuka nuo Behring Breivikin päässä olevat rajat 

on asettanut? Kuka asettaa rajoja kansojen, uskon-

tojen tai muiden ryhmien välille? Me ihmiset itse. 

Kaikki rajat ovat keinotekoisia tuotteita maail-

man hahmottamiseen. Ne eivät ole todellisia, ne 

eivät ole "ainoita ja oikeita". 

Ei ole mitään pelkästään kristityille, islaminuskoi-

sille tai muille uskontokunnille korvamerkittyä maa-

ta tai maanosaa. Ei ole yhtä oikeaa, ikuista ja muut-

tumatonta järjestystä. 

Historia muuttaa karttaa jatkuvasti. Meidän on 

vain selvittävä maailmassa ja tultava toimeen lähim-

mäistemme kanssa, edustivatpa he mitä maailman-

katsomusta tai uskontokuntaa tahansa. 

Tässä tarvitaan Loviisan rauhanfoorumin kaltai-

sia tilaisuuksia. Ja meidän jokaisen tekoja.
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Gallup
Rauhan Tervehdys 
kysyi vastaantulijoilta, 
miten he tulkitsevat 
termin äärikristillisyys, 
ja liittävätkö he siihen 
Norjan tragedian. 

MaRja RaNta-NiLkku, 
kaNNuS
Ensimmäisenä tulee mie-
leen islam ja fundamentalis-
ti.  Tulee mieleen maailman 
tapahtumat ja aika monesti 
esillä ollut terrorismi.

HaNNa HyväRiNeN, OuLu
On se tuttu termi. Äärikris-
tillinen on erittäin uskovai-
nen, kristillinen ihminen. 
En osaa sitä tarkemmin sa-
noa. En liittäisi sitä kuiten-
kaan Anders Breivikiin.

kaRi RekiLä, OuLu
Äärikristillisyys tulkitsee ta-
vallaan Raamatun sanomaa. 
Tulkitaan sanoja siten, mi-
ten ne on kirjoitettu Raa-
mattuun, fundamentaali-
sesti.  En osaisi liittää termiä 
Breivikiin. 

tekStit: MaRjO HäkkiNeN
kuvat: aki keMPPaiNeN

Kuuluuko äärikristillisyys 
kristinuskoon?
Koko Eurooppaa ja muu-

takin maailmaa järkyttä-
neen Norjan joukkomur-
haaja Anders Behring 

Breivikiä on joissakin artikke-
leissa tituleerattu ”äärikristityk-
si”. Mutta mitä on äärikristilli-
syys? Onko se kristinuskoa lain-
kaan? Ja voiko Breivikiä nimittää 
äärikristityksi? 

Samalla logiikalla voimme tie-
tysti kysyä, ovatko ääri-islamilai-
set lainkaan islaminuskoisia. Ja 
niin edelleen – kaikkien uskon-
tojen osalta voidaan esittää sa-
ma kysymys. Esimerkiksi paha-
maineinen amerikkalainen Daa-
vidin oksa -lahko käytti ideologi-
sena polttoaineenaan Raamattua.

Oslolaisen Rauhantutkimus-
instituutin johtajan Kristian Berg 
Harpvikenin mukaan Breivik ei 
ole äärikristitty, fundamentalisti 
tai minkään kristillisen järjestön 
jäsen – tosin hän kannattaa kris-
tillistä traditiota. Kolikon kääntö-
puolena Breivikin iskuissa ilme-
nee viha toisuskoisia ja erityisesti 
islaminuskoisia vastaan.

Breivikin ajattelun selittäjäk-
si on hahmoteltu vasta-jihad-lii-
kettä (englanniksi counter-ji-
had). Kansainvälisen politiikan-
tutkijan Toby Archerin mukaan 
Breivik on selvästi yhdistettävis-
sä netissä toimivan ”muslimi- ja 
maahanmuuttovastaisen, valtio-
vallalle kriittisen” blogisti- ja ak-
tivistiyhteisön tuotteeksi. Tämän 
tyyppinen ideologia voi kehittyä 
nopeasti aggressiiviseksi – ensin 
verbaalisella tasolla ja pian myös 
käytännössä. 

Tällaisen ihmisen määrittele-
minen kristityksi on ongelmallis-
ta. Vaikka kyseinen henkilö puo-
lustaisi kristillisen kulttuurin ole-
massaoloa ja pysyvyyttä, on hä-
nen toimintansa syvässä ristirii-
dassa kristinuskon lähimmäisen-
rakkauden ja etiikan kanssa.

Mitä on  
äärikristillisyys?
Professori Heikki Patomäki Hel-
singin yliopistosta on kansainvä-
lisen politiikan professori valtio-
opin laitoksella. Patomäki kavah-
taa termiä äärikristillisyys. Miksi 
äärikristillisyys on hänen mieles-
tään huono sana?

– Ääri-ilmiöitä toki on, mut-
ta ’ääri’-sana ei kuvaa kovin hy-
vin ilmiön sisältöä. Se kuvaa asen-
noitumista pyhiin teksteihin, hän 
perustelee viitaten Raamatun yk-

sioikoiseen, liian kirjaimelliseen 
tulkintaan. 

Ääri-ilmiöitä hän pitää nimen-
omaan modernin maailman il-
miöinä.

– Äärikristillisyyttä parempi 
termi on kristillinen fundamen-
talismi, hän linjaa ja perustelee: 

– Fundamentalismi merkit-
see tapaa tulkita kirjaimellises-
ti Raamatun tekstejä ja käyttää 
niitä käytännön ohjenuorana ny-
kyisessä maailmassa. Usein tähän 
yhdistyy eskatologian eli lopuna-
jan tapahtumien korostuminen.

Patomäen mukaan ”kristilli-
syys tarjoaa muita uskontoja use-
ammin liittolaisen äärikansalli-
selle ideologialle”. 

Hänen mukaansa islamilaises-
sa maailmassa fundamentalismi 
kiinnittyy useimmiten laajempiin 
alueellisiin tai uskonnollisiin kä-
sityksiin siitä keitä ”me” olemme. 

– Tosin  islamilaisessakin maa-
ilmassa fundamentalistit joutu-
vat toimimaan suhteessa olemas-
sa oleviin valtioihin, ja jos nämä 
liikkeet pääsevät valtaan, niin to-
siasiallinen ero nationalismiin voi 
kutistua melkein olemattomiin. 

Patomäki huomauttaa, että 
käytännössä kaikista uskonnois-
ta löytyy fundamentalismia. 

– Nykyisin joudutaan kohtaa-
maan monenlaisia uskontoja ja 
kulttuureja. Fundamentalistinen 
asenne on reaktio näihin kohtaa-
misiin.

apua immanuel kantin 
kategorisesta imperatiivista?
Patomäki nostaa esiin myös filo-

sofi Immanuel Kantin kategori-
sen imperatiivin. Sen avulla eri 
ideologioita edustavat voimat voi-
sivat yrittää tulla toimeen keske-
nään. 
Kategorisen imperatiivin voi tii-
vistää seuraavanlaiseksi moraali-
laiksi, joka esiintyy monissa us-
konnoissa ja ideologioissa:

"Toimi aina vain sellaisen mak-
siimin [itse itsellesi asettaman toi-
mintasäännön] mukaisesti, jonka 
voisit aidosti toivoa tulevan ylei-
seksi laiksi jota kaikki muutkin 
noudattaisivat".

Esimerkiksi Jeesuksen vuori-
saarna on kristinuskon ilmene-
mä tästä ajattelumallista. Siinä-
hän Jeesus neuvoi muun muas-
sa näin: ”Kaikki, minkä tahdotte 
ihmisten tekevän teille, tehkää te 
heille” (Mt. 7). Muissakin uskon-
noissa lähimmäisen kunnioitta-
minen on ydinopetusta.

Niin kristinuskossa kuin muis-
sakin uskonnoissa fundamenta-
listinen tulkinta johtaa yleensä vi-
hanpurkauksiin toisia ihmisryh-
miä vastaan. Silloin uskonto jää 
vähäisempään rooliin ja vihan-
täyteinen fanatismi leimaa toi-
minnan. Olipa alkuperäinen tar-
koitus mikä hyvänsä.

Pekka tuOMikOSki 

Lähteinä on käytetty: ”Professori: 
Uskonnollinen fundamentalismi voi 
palvella äärioikeistoa” (Kotimaa24.
fi: Simo Alastalo 26.7.2011). ”Tutki-
jat: Breivikin ajatusmaailma kum-
puaa vasta-jihad-liikkeestä.” (STT 
26.7.2011).

Eurabia-teoria 
taistelee Euroopasta

Teorian mukaan islam on ot-

tamassa Eurooppaa valtaan-

sa muslimien maahanmuuton 

avulla. Teorian mukaan po-

liittinen ja kulttuurinen eliit-

ti – muun muassa valtiojohto, 

intellektuellit ja media – joko 

haluavat sitä tai ovat liian na-

iiveja tajutakseen vaaraa. Ää-

rimmilleen vietynä Eurabia-

teorian omaksuminen voi joh-

taa Breivikin edustamaan tu-

hoavaan aktivismiin.

Ku va t :  Gus t ave D ó r e

Kristinuskoa syytetään usein väkivallasta. Käsitys pohjautuu varsinkin 1000–1200-luvuilla Euroopasta Lähi-itään tehtyihin ristiretkiin. Ranskalainen taiteilija Gustave Dóre 
teki 1800-luvulla ristiretkiin liittyviä kuvituksia. Vasemmanpuoleisessa petturi kertoo ristiretkeläisten islaminuskoiselle viholliselle, kuinka kristittyjen kimppuun pääsee. 
Oikeanpuoleisessa kuvassa on käynnissä kristittyjen riskiretkeläisten tekemä verinen Antiokian valloitus vuonna 1098.
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Oululainen Heidi Enwald lähetti 
sukukokouksessa nappaamana kuva serkkunsa pojista laitu-
rilla. Sukukokous vai uiminenko lie uuvuttanut pojista toisen? 

Niin ikään oululainen Mikko Heikkinen lähetti toimituk-
selle kuvan kesävarpaista, jotka oli pelastanut jeesuslaastari. 
Kyllä noilla kelpaa talsia pitkin kuumia katuja ja kattoja!

eLSi SaLOvaaRa 

ihme
et

H e id i  Enwa l d

PL 102, 9010 Oulu       toimitus@rauhantervehdys.fi

Ihmettelen yhdeksän Rauhan 
Tervehdyksen hallituksen jä-
senen irtisanoutumista Pek-
ka Helinin kolumnista (RT 21, 
23.6.). Mielestäni hallituksen 
jäsenet lukivat kolumnia kuin 
piru Raamattua eli valikoivasti.

Kolumni oli sujuvasti kirjoi-
tettu mutta sen provosoiva ot-
sikko "Veteraaneja ei tarvitse 
arvostaa" saattoi aiheuttaa vää-
rintulkintoja.

Kolumnin teksti käsitteli sa-
nanvapautta ja sotien traumo-
ja eikä siinä arvosteltu sotave-
teraaneja Pekka Helinin omana 
mielipiteenään saati sitten itse 

toimituksen.
RT:n hallituksen sekaantu-

minen kolumnin palautevyöryn 
käsittelyyn ei ole ammattimaista 
hallitustyöskentelyä ja se naker-
taa lehden luotettavuutta, eivät-
kä ehdotetut neuvottelut toimen-
piteistä "joilla varjellaan jatkossa 
lehteämme tällaisilta ylilyönneil-
tä" sitä paranna. 

Tulee ihan väkisinkin Neu-
vostoliitto-niminen lehti mie-
leen. Piispa Salmi voisikin pitää 
hallitukselle lukukinkerit.

aRi LOkkiLa
Oulu

• Palautetta Heikki Mustakal-
lion Aatoksia-palstan tekstis-
tä "Eroaisinko kirkosta?" (RT 
23, 21.7.): Jumalanpalveluksen 
tehtävänä ei ole toimia tajun-
nan räjäyttävänä elämyspom-
mina kaikille aisteille. Se on ti-
laisuus, jossa kristitty hiljen-
tyy palvelemaan Jumalaa, ha-
kee yhteyttä Jumalaan ja seura-
kuntaan, ja hakee Jumalan ar-
moa ja anteeksiantoa. 

Yhteisöllisyys ja erilaiset elä-
mykset liittyvätkin muuhun 
seurakunnan tomintaan. Nii-
tä kyllä varmasti löytää myös 
ev.lut. seurakuntien piiristä.

HaRtauS ON MeditaatiOta

• Meillä suomalaisilla on todel-
la huono itsetunto, ja mietimme, 
mitä ne muut meistä ajattelevat. 

Lehden uskottavuus vaakalaudalla

Miksi teitte jutun, jossa korealai-
nen kiertää kirkkoja? Ja miksi ot-
sikkoon piti laittaa kirosana?

ROuva PuHeLiMeSSa

Toimitus vastaa: Mielestämme 
suomalaiset kestävät muidenkin 
arvioita. Helvetti-sana oli otsi-
kossa, koska jokaisessa kirkossa 
oli kuvia helvetistä. Ensimmäi-
sestä helvetistä kuljettiin maan-
tieteellisesti koko ajan itään päin.

• Rauhan Tervehdys ry:n halli-
tuksen jäsenet eivät ole ymmär-
täneet Pekka Helinin 23.6. ilmes-
tyneen kolumnin sisältöä, koska 
he väittävät Helinin esimerkkejä 
hänen mielipiteikseen. 

Helinin teksti koskee mielipi-
teen ja ilmaisun vapautta; ilmei-
sesti Helin on osunut kirjoituk-

sellaan edelleen ajankohtaiseen 
ja tärkeään aiheeseen. Olemme 
äärimmäisen pahoillamme Rau-
han Tervehdys ry:n hallituksen 
ymmärtämättömyyttä osoitta-
vasta vastineesta.

SiSäLukutaitOiSet Lukijat

• Sananvapaudesta on hyvää ja 
tärkeää kirjoittaa, mutta tehkää 
se omissa nimissänne. Sotave-
teraaneja ei tarvitse sotkea mu-
kaan mihinkään. 

Lukija eteLä-SuOMeSta

• Kirjoituksenne koskien sota-
veteraanien arvostelua. Sietäi-
sitte hävetä, kun moista keh-
taatte kirjoittaa...koirat!

NiMetöN 

Palautetta

Jukka Hautala kirjoitti Aatok-
sia-palstalla (RT 22, 7.7.). Kir-
joituksessa mainitaan Raama-
tun tulkinnassa Kristus ja Paa-
valin kirjeet. Siitä saa sellaisen 
käsityksen että ne ovat jotenkin 
eri asiaa.

Matt. 28:20 Jeesus antoi vii-
meiset ohjeet opetuslapsilleen 
kasteopetuksen yhteydessä: 
"Opettakaa heitä noudattamaan 
kaikkea, mitä minä olen käske-
nyt teidän noudattaa". 

Apt 9:15 kerrotaan että Paa-
vali sai Jeesukselta täydet val-
tuudet jatkamaan työtään: "Mi-
nä (Jeesus) olen valinnut hä-
net aseekseni tunnustamaan 
nimeäni maailman kansojen 
ja kuninkaiden edessä". Paa-
valihan juuri toi evankeliumin 
meille Eurooppaan. 

Hän kirjoitti kirjeensä Kris-
tuksen täydellä valtakirjalla ja 
valtuuksilla. Meidän on hyvä lu-
kea niitä uskon rakennukseksi ja 
pelastukseksi.

jOuNi PikkaRaiNeN
Oulu

Palautetta  
Jukka Hautalalle

Jälleen on saatu opetus siitä, 
mihin fanaattinen fundamen-
talismi, ääriuskovaisuus ja -po-
liittisuus vievät. Tässä tapauk-
sessa oikeistolaisuus. 

Ainakin se vie maanpäälli-
seen helvettiin, kun nuori jee-
suskasvoinen norjalaismies en-
sin räjäytti pommin Oslon kes-
kustassa ja sen jälkeen tulitti ke-
säleirillä olleita lapsia ja nuoria, 
yhteensä lähes sata vainajaa.

Ääri-ilmiöt ovat osoittautu-
neet vaarallisiksi, on sitten kyse 
uskonnoista, politiikasta, urhei-
lusta, yhteiskunnan muka-uu-
distuksista tai tieteestä. Erittäin 
tuhoisiksi muodostuvat ne opit, 
joissa jotkut ovat saaneet peräti 
jumalilta valtuutuksen mollata, 
syrjiä, vainota ja teurastaa toi-
sinajattelevia. He yrittävät saa-
da näkemyksensä tungettua jo-
pa maalliseen lainsäädäntöön, 
sekä idässä että meillä lännessä.

Maallisten johtajien mää-
räysvalta ulottuu sentään vain 
hautaan asti, mutta hengellisil-
lä päällepäsmäreillä riittää in-
toa komennella lähimmäisiään 

Kristinuskon kauniit kasvot?
vielä tulevassakin maailmassa. He 
lupailevat paratiisista epämääräi-
siä tonttipaikkoja uskollisille seu-
raajilleen ja epäterveellisen hehku-
via saunatiloja vastapelureilleen ja 
"ainoan oikean" oppinsa arvoste-
lijoille. Käsittämätöntä, että ava-
ruusajan "korkeasti kehittyneet" 
kansalaiset enää alistuvat moiseen 
hörhöilyyn ja huiputukseen.

Humanistisesti ajattelevia väki-
sinkin äimistyttää se, missä muus-
sa uskonnossa koko aatteen pää-
symboli on kidutusväline, kuten 
meillä kristinuskossa on risti. Kyl-
lä monia lapsia ja nuoria hirvittää 
pääsiäisen aikaan ristiinnaulitse-
misen julkinen esittely ja veriur-
heilun ylenmääräinen ylistäminen 
Jumalan rakkauden osoituksena.

Kristinuskossa meidän pitäi-
si tyytyä kohtuukäyttöön, johon 
kuuluisivat lapsenomainen ilta-
rukous, pari säkeistöä tunteellis-
ta taivasikäväveisuuta, leipää lah-
jaksi ruokajonossa odottaville sekä 
roposia Kirkon Ulkomaanavulle.

Ritva-LiiSa HaRjuMaa
 Rovaniemi

Panu Saarelalla oli oivaltava 
kirjoitus (RT 23, 21.7.) Pekka 
Helinin sotaveteraanikolum-
nista. Heille – ja meille kaikille 
– jotka emme ehdi, jaksa, viit-
si tai asiallemme sokaistuneena 
emme osaa perehtyä kunnolla 
asioihin, katsoa sanojen taakse, 
kuunnella toista ihmistä, vaan 
näemme vain ne muutamat "lii-
pasinsanat".

Toimituksella on hyvä meno 
päällä, jatkakaa samaan malliin.

MaRkku jaLava
viestintäpäällikkö, Lahti

Tsemppiä 
toimitukselle

Mik ko H e ik k in e n
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Maata kiertelemässä

Britannian opetusministeri-
ön 13 000 nuorelle teettä-
män tutkimuksen mukaan 
77 prosenttia hinduiksi it-

sensä ilmoittavista nuorista hank-
kii korkeakoulutuksen, kun taas 
kristityistä vain 45 prosenttia. 
Uskonnottomiksi ilmoittautuvis-
ta vain 32 prosenttia hankki kor-
keakoulututkinnon.  

Tutkimus osoitti, että britti-
läiset työväenluokkaiset oppilaat 
menestyivät heikoiten koulussa ja 
ovat epätodennäköisemmin me-
nossa yliopistoon.

Katolinen The Catholic Educa-
tion Service pitää tutkimuksen tu-
loksia epäluotettavina. Katolisten 
koulujen tulokset ovat heidän mu-
kaansa hyviä ja siellä rohkaistaan 

nuoria valitsemaan vapaasti oman 
mielensä mukaan yliopiston, har-
joittelun ja työelämän väliltä. 

Britannian muslimineuvosto 
on kuitenkin ilahtunut tuloksista, 
jotka heijastavat jo pitkään jatku-
nutta kouluttautumisen trendiä 
muslimien keskuudessa.

Professori Steve Strand War-
wickin yliopistosta arvioi tulosten 
johtuvan siitä, että brittiläisissä työ-
läisperheissä sekä vanhemmat että 
nuoret eivät näytä uskovan korkea-
koulutuksen tarpeellisuuteen. 

Aasialaisissa perheissä taas 
koulutus nähdään tienä parem-
paan elämään. Esimerkiksi hin-
dujen keskuudessa vanhemmat 
ovat jatkuvasti mukana tukemas-
sa lastensa kouluttautumista. 

Kumppani 
voi löytyä 
sinkkuilloista
Oulun seurakunnilla on hy-
vä kokemuksia sinkkuiltojen 
järjestämisestä. Useampi pari-
kin on iltojen seurauksena syn-
tynyt, tietää johtava diakonia-
työntekijä Liisa Rahkola. 

Oulun seurakunnat järjes-
tävät sinkkuiltoja ympäri vuo-
den. Niissä käy 30–50 henkeä, 
pääosin keski-ikäisiä tai sen 
ylittäneitä.

– Ehkä alkaisi olla tarve nuo-
rempien omalle sinkkuillalle,  
Rahkola sanoo. Tiedossa on, et-
tä useampi pari on löytänyt toi-
sensa sinkkuilloissa. 

Kesällä Oulun sinkkuillat 
järjestetään Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksessa, syk-
syin ja talvisin Keskustan seu-
rakuntatalolla. Sinkkuiltoja on 
järjestetty vuodesta 1998 lähti-
en. Vastaava toimintaa on var-
sinkin suuremmissa seurakun-
tayhtymissä.

Aholansaari 
taloudellisissa 
vaikeuksissa
Herännäisyyden kehtona tun-
netun Paavo Ruotsalaisen ko-
tisaaren matkailua edistämään 
perustettu Aholansaaren Mat-
kailu Oy:n toimintaa ajetaan 
alas. Suurin toivein perustettu 
yritys ei ole onnistunut merkit-
tävästi nostamaan kävijälukuja.

– En itse ollut mukana rem-
missä kun tätä aloitettiin, mut-
ta ehkä joillain tahoilla oli epä-
realistisia odotuksia liiketoi-
minnan kehityksestä. Loppu-
tulos oli kulurakenteiden kas-
vu, muttei kävijämäärän, ker-
too Aholansaaren vs. toimin-
nanjohtaja Kalle Hiltunen.

Aholansaaren Matkailun 
toiminta on päätetty ajaa alas 
ja palata vanhaan toiminta-
malliin jossa Aholansaarisäätiö 
hoitaa kaiken saarella tapahtu-
van toiminnan.

– Irtisanomisia ei ole luvas-
sa, mutta viime aikoina työpai-
kan jättäneiden tilalle ei palkata 
uusia. Menoja karsitaan muun 
muassa karsimalla saaren auki-
oloa lomakausien välissä, arvioi 
Kalle Hiltunen.

– Tilanne on vakava. Jos ko-
lehti- ja lahjoitustulot lakkai-
sivat, niin olisimme pulassa jo 
syksyllä, summaa Hiltunen.

PL 102, 9010 Oulu       toimitus@rauhantervehdys.fi

Kirkko ja museo 
jakavat muistoja 

Ku vat :  S anna Tu r u n e n

H e nna R annan p ää

Oulun ympäristön kalevalaiset naiset ry:n runolauluesitys Evakkoäidin balladi kokosi 
viime viikon keskiviikkona Oulunsalon kotiseutumuseon täyteen. Esiintymässä 
vasemmalta lukien Vieno Myllylä, Ester Vaara, Leena Leskelä ja Mirja Mykkänen.

Oulunsalon kotiseutumu-
seossa on 10. elokuuta 
saakka esillä rippikuva- 
ja rippipukunäyttely. 

Sen ovat toteuttaneet Oulun 
ympäristön kalevalaiset naiset ry 
yhdessä seurakunnan, Oulunsa-
lon kulttuuri-instituutin ja Koti-
seutuseura Oulunsalo ry:n kanssa. 

Näyttely on jatkoa aiempi-
en kesien hääpuku- ja kastepu-
kunäyttelyille. Esillä on yhdek-
sän pukua, jotka on kerätty Ou-
lun seudulta. 

Vain yksi on miesten puku. Si-
tä käytettiin viimeksi tänä kesänä.

– Vastikään ripiltä päässyt 
nuorimies puki päälleen ukkin-
sa hääpuvun vuodelta 1947, tietää 
kertoa museon oppaana toimiva 
Henna Rannanpää.

Naisten rippipuvuissa väritys 
on mustavalkoinen. 

– Rippipukujen mallit ovat 
seuranneet aikansa muotia. Väri-
tyksen suhteen seurakunnissa on 
ollut erilaisia suosituksia, äidin-
kieltä ja historiaa opiskeleva Ran-
nanpää jatkaa.

Nykyisin rippipäivänä käy-
tetään asua, jolle on käyttöä rip-
pipäivän jälkeenkin. Useampaa 
näyttelyn puvuista on käytetty 
vain kerran. Ripiltäpääsyn jälkeen 
ne on säilötty muistojen joukkoon. 

– Ripiltäpääsy merkitsi aiem-
min enemmän, Rannanpää tul-
kitsee.

Kotiseutumuseon naapuris-
sa Oulunsalon kirkossa ovet ovat 
avoinna seurakunnan 100-vuotis-
juhlan kunniaksi koko kesän.

Oppaana toimiva Taiju Mart-
tila kertoo, että kirkossa ei ole ol-
lut ruuhkaa, mutta joka päivä kui-
tenkin jokunen kävijä. 

Marttila on kuullut kirkkoon 
liittyviä muistoja myös kotona.

– Rehtorina toiminut pappani 
muisteli, että koululaiset keräsivät 
marjanpoiminnalla rahaa uusien 
urkujen ostamiseksi 1960-luvulla.

eLSi SaLOvaaRa
Kotiseutumuseo avoinna 25.8. asti 
ti-to kello 12–18, rippipukunäytte-
ly 10.8. saakka. Kirkko avoinna 7.8. 
saakka arkisin kello 12–18.

Tämän kevään ylioppilas Taiju Marttila oli kaksi viikkoa oppaana Oulunsalon kirkossa. Rippipuvut ovat aikansa muodin mukaisia. Väreinä on suosittu mustaa ja valkoista.

Kotiseutumuseon näyttelyssä on myös paljon rippikuvia eri vuosikymmeniltä. 

Kristityt ja ateistinuoret 
kouluttautuvat heikosti

Amerikkalainen konser-
vatiivipoliitikko ja ko-
lumnisti Pat Buchanan 
kirjoittaa The American 

Conservative -lehdessä allekirjoit-
tavansa osan Norjan massamur-
haaja Anders Breivikin mielipi-
teistä. 

– Vaikka tämä teko oli raaka ja 
julma, niin kotikutoinen terroris-
mi ei ole suurin uhka Euroopal-
le. Suurin uhka on yhä kasvavas-
sa muslimien määrässä ja siirto-
laisuudessa, kirjoittaa Buchanan. 

Eurooppa ei ole hänen mu-
kaansa tottunut massojen muut-
toon ja muuttajien sulauttamises-
sa yhteiskuntaan on epäonnistut-
tu. Lisäksi islamilaisia militantte-
ja ja terroristeja kohtaan osoite-
taan jopa myötätuntoa. 

Eurooppa on kohdannut 

Buchananin mielestä historialli-
sen kriisin.

Buchananin mielestä Breivikin 
manifesti osuu joissakin kohtaan 
oikeaan ja se on tarkka kulttuuril-
linen analyysi. 

Buchanan jakaa muiden ame-
rikkalaisten anti-islamistien nä-
kemykset siitä, että kyseessä on 
jopa kosminen kahden eri kult-
tuurin, kristityn lännen ja isla-
milaisen maailman, välinen yh-
teentörmäys. 

Breivikin uhkakuvat ja kirjoi-
tukset muslimien kätyreinä toi-
mivista kulttuurimarxisteista 
ovat ilmeisesti miellyttäneet siir-
tolaisuutta tiukasti vastustavaa 
Buchanania.  

tekStit: SaNNa tuRuNeN
Lähde: Worldwide Religious News

Ymmärrystä Breivikille
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Ilmoitusmyynti 
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ILMOITA

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 18 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 6 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Heinäkuun lopussa sai ensi-
iltansa Raimo O. Niemen 
ohjaama elokuva Roskis-
prinssi. Rauhan Terveh-

dys katsasti elokuvan ja haastatte-
li sen pirteää pääparia Pihla Maa-
lismaata ja Jon-Jon Geitelia. 

Elokuvan päähenkilö Jed on 
19-vuotias ylioppilas, jolla on 
kaikki mahdollisuudet menesty-
miseen, ainakin vanhempiensa 
mielestä. Jed ei kuitenkaan halua 
toteuttaa vanhempiensa unelmia. 

Hän pakkaa reppunsa ja päätyy 
itäsuomalaiseen pikkukaupunkiin. 
Siellä Jed tapaa villin papin tyttä-
ren Lulun ja kokee, mitä on omil-
laan eläminen ja rakastuminen.

Elokuva on rautaisella ammat-
titaidolla toteutettu kasvutarina, 
joka perustuu Tuija Lehtisen sa-
mannimiseen romaaniin. Eloku-
vaa voisi luonnehtia nuorten ro-
manttiseksi komediaksi, jossa on 
mukana dramaattisia sävyjä.

valkokankaan  
nuoret tähdet
Pihla Maalismaa ja Jon-Jon Geitel 
esittävät ensimmäistä kertaa pää-
rooleja elokuvassa. Maalismaa 
kertoo, että parasta elokuvan te-
ossa oli tiivis yhteisö.

– Jäin kaipaamaan ihmisiä. 
Emme välttämättä enää koskaan 
tapaa samalla porukalla töiden 
merkeissä. Meillä oli hyvä yhteis-
henki, kertoo Maalismaa.

Geitel oli innoissaan ensim-
mäisestä pääroolistaan. Hän on 
aiemmin tehnyt pieniä sivuroole-
ja elokuvissa. 

– Ainoa ikävä asia taisi oli kyl-
myys talvijaksojen kuvausten ai-
kana, naurahtaa Geitel. 

äkäpussi  
ja tarkkailija
Käsikirjoitusta jouduttiin muok-
kaamaan alkuperäisestä romaa-
nista nykypäivään sopivammak-
si esimerkiksi kielen osalta. 

Pihla Maalismaa kertoo, et-
tä Raimo O. Niemi varoitti luke-
masta Lehtisen kirjaa kuvausten 
aikana, koska sen tarina oli eri-
lainen ja saattaisi vaikuttaa käsi-

Roskisprinssi 
ja villi prinsessa
tykseen roolista.

– Roolihahmoani oli kiva esit-
tää, Lulu on hyvin temperament-
tinen kuten minäkin. Välillä en 
kyllä käsittänyt kaikkia hänen te-
kojaan, kuvailee Maalismaa.

– Jed on enemmänkin tarkkai-
lija. Hänen roolinsa piti pitää hy-
vin neutraalina. Välillä kyllä toi-
voin, että Jed olisi voinut vastata 
enemmänkin Lulun naljailuun, 
kertoo Geitel. 

apua, olen 
elokuvassa
Itsensä näkeminen valkokankaalta 
tuntui näyttelijöistä aluksi oudol-
ta. Geitel kertoo nähneensä eloku-
van kolme kertaa. Toisella kerralla 
se alkoi jo olla helpompaa. 

– Itse on itsensä pahin tuoma-
ri, hän toteaa.

Maalismaa kertoi sulkevansa 
silmänsä niissä kohdissa, joita oli 
vaikea kuvata. 

– Niistä tuli melkein trauma 
minulle. Jännitin ensimmäistä 
päärooliani. Elokuvassa oli kui-
tenkin mukana paljon kokeneita 
näyttelijöitä. Se minkä heiltä ha-

luaisin oppia, on rentous. Paras 
suoritus ei synny pingottamalla.

ei maineen ja  
mammonan vuoksi
Sekä Maalismaa että Geitel opis-
kelevat Teatterikorkeakoulussa. Se 
pitää kiireisenä, joten uusia eloku-
varooleja ei ole aivan heti tulossa. 

Elokuvaurasta haaveileville 
nuorille Maalismaa lähettää ter-
veisiä, että kannattaa kehittää it-
seään monipuolisesti. 

– Elokuvien teossa voi törmä-
tä mihin vain. Kannattaa treenata 
tanssimista ja laulamista tai vaik-
ka kamppailulajeja. 

Geitel kehottaa uskomaan it-
seensä jos haluaa näyttelijäksi. 

– Mitä lahjakkaampi on, sitä 
enemmän kannattaa kehittää it-
seään. Jos jotain haluaa, sen saa, 
jos tekee kovaa duunia. Ja pitää ol-
la halua ilmaista jotain uutta. Ri-
kastumaan tällä ei pääse, eikä tätä 
ei tehdä sen vuoksi, että halutaan 
olla julkkiksia lööpeissä.

SaNNa tuRuNeN
Lue lisää www.roskisprinssi.fi.

Herättäjän kirkkopyhä: su 7.8 klo 10.00 Rantakirkko Varjakassa Hailuoto-
laivan vieressä Lumijoella, jumalanpalveluksen jälkeen ruokailu ja seurat,
su 14.8 klo 13.00 messu Pyhännän kirkossa ja seurat seurakuntatalolla.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: to 11.8 klo 19.00 Pulkkilan vanhassa pappi-
lassa, to 18.8 klo 18.00 Hannilla, Rovaniemellä, Ylikyläntie 25, to 18.8 klo 
19.00 Maunonpäiväseurat seurakuntatalolla Muhoksella.

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
La	klo	18.00	Ylistyksen,	Sanan	ja	
Esirukouksen	Ilta.	TERVETULOA!

Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula 
Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan 
asukkaat (Ps.96:1) La sapattina 6.8. 
jumalanpalvelus klo 11. Raamattutunnin 
aiheena:  Jumalanpalvelus, laulu ja 
ylistys, puhujana Hannu Iskala sekä 

lastenkirkko. La sapattina 13.8.2011 jumalanpalvelus klo 11. Raamattutunnin 
aiheena:  Jumalanpalvelus psalmeissa puhujana Marko Huurre sekä lastenkirkko. 
Jumalanpalveluksen jälkeen lähdemme yhdessä kohtaamaan ihmisiä osallistumalla 
totuustapahtumaan. 
19-20.8. ViksuElämä-päivät puhujana Kalervo Aromäki. Lämpimästi tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi

Pe 5.8. klo 20 LIFT, Joni Ruokamo. Su 7.8. klo 11
Ehtoollisjumalanpalvelus, Mikko Saukkonen, 
Reijo Komu, Vankilaryhmä. Lasten siunaaminen 
koulutielle. Pyhäkoulu ja Lastenkokoukset alkavat. 
Su 7.8. klo 17 Church@78, International Service. 

Mikko Saukkonen, Nicki and Neil Berry. Ke 10.8. klo 19 Sana ja rukous, Pasi 
Markkanen, Ahti Kurki. Pe 12.8. klo 20 LIFT, Mikko Saukkonen. Su 14.8. klo 11
Jumalanpalvelus, Tuula Palola, Markku Tossavainen, Ahti Kurki. Su 14.8. 
klo 17 Church@78, International Service. Luke Barnes, Neil Berry, Kaisa and 
Kelvey. Ke 17.8. klo 19 Sana ja rukous, Anja Nousiainen, Pasi Markkanen. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. TERVETULOA!

Su 7.8. klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Su 14.8. klo 17 Seurat. Tervetuloa!

La. 6.8. Torilla laulu hetki klo 10.00-11.00.
Su.7.8. Jumalanpalvelus klo 16.00, jossa  jäähyväiset kapt. Laendro ja 

Martta da Silvalle. Klo 15.00 laulamme Otto Karhin puistossa.
Su. 14.8. Klo 16.00 Tervetulokokous Kersanteille Ana Lucia ja Eliel 

Vargasille, vierailee Eversti Arja Laukkanen. Lauluhetki puistossa klo 15.00.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

TT Erkki Ranta 5.-8.8. 

       Kellonkartano
           Tervetuloa tutustumaan 

                     Yhteistyössä Agricola- opintokeskus                                



hengelliseen kesäkotiin! 
              

  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

    5.-7.8  ”Sovintoon!”  Raamattuopiston Elojuhlat  
   Mukana Raamattuopiston toim.joht. teol.tri Timo Junkkaala 
 Pe 18 Kaikki etsivät sovintoa ristiriitoihin – mistä apua?   
             Ilta opiskelijoille ja nuorille aikuisille.  Junkkaala. 
 La 13 Sovintoon menneisyyden kanssa. Khra Timo Suutari 
      14 Jumala siirsi kaikki syntimme Kristukseen. Junkkaala 

 15.30 Sovintoon Jumalan ja ihmisten kanssa. Juhlaseurat 
      18 Kristuksen rakkaus vaatii meitä – mihin? Junkkaala 
      19 Auroiksi miekat taotaan – onko rauha mahdollista?    

                    Israel-tilaisuus, Mika Pouke 
Su 13 Kartanon kirkko, saarna Timo Junkkaala 
      15 Kristus uskoi meille sovituksen sanan, mm. Junkkaala 
 
  12.-14.8  Jeesus maailmalle  
                  Kylväjän Raamattu- ja lähetyspäivät 
Pe 18.30 Olisiko minusta lähetystyöhön?  Ilta opiskelijoille ja  
                 nuorille aikuisille. Kylväjän Työalajohtaja T. Skyttä 
 La 14 Inhosta intoon…, Room. 12. Raamattutunti Tapio Pokka 

      16 Intorealistinen lähetystyö, mitä se on?  
      18 Lähellä Jumalaa, lähetyslauluja. Terveisiä Mongoliasta 
Su 13 Kartanon kirkko, saarna Ville Typpö 

      15 Lähetysjuhla: Ahdas portti islamin maailmassa, Typöt 

 Huom: 2.-4.9. (Pe-Su) Voimaa elämäni hallintaan. Traumaterapeutti Tor Spiik 

  Tähän Hengellisen kasvun seminaariin on ennakkoilmoittautuminen ja rajallinen   

  osallistujamäärä. Ilmoitt. p. 050 381 5689 (Tuula Kärki) karki.tuula@luukku.com 

  Kyselyihin seminaarista vastaa myös Tor Spiik, p. 0400 939394 

TT Timo Junkkaala 
 5.-7.8. Elojuhlat 

Su 7.8. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus
Su 14.8. klo 11.00 Kastetilaisuus 
Su 21.8. klo 11.00 Gideonien vierailu

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 4.8. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Juha 
Kestola, David Elms Englannista. Su 7.8. klo 11 
Ehtoollisjuhla, Petri Mettovaara, Risto Wotschke. 

Ke 10.8. klo 18 Nuortenilta. To 11.8. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska. Su 14.8. 
klo 11 Aamukirkko, Pekka Ainesmaa, Risto Wotschke. Ke 17.8. klo 18 Nuortenilta. 
To 18.8. klo 19 Rukousilta. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Raimo O. Niemen ohjaama Roskisprinssi 
sai tukea myös Kirkon mediasäätiöltä.

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Pihla Maalismaan esittämä Lulu ja Jon-Jon Geitelin tulkitsema Jed löytävät toisensa – 
eivät roskislavalta, vaan juna-asemalta.
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Viina  
on paha juoma

Kesä-
Pekka

Aiheutin entisellä työpaikallani Helsingissä skandaa-
lin. Kävelin käytävällä muina miehinä, kun ruokalan 
emäntä tuli vastaan. Hän kantoi tarjottimella pikku-
ruisia viinilaseja, jotka oli tarkoitettu arvovieraille. 

Pummasin emännältä yhden laseista ja kiskoin viinin hui-
viini.

Kerroin myöhemmin ohimennen esimiehelleni, kuinka 
hyvää viini oli. Se oli erehdys. Iso erehdys. 

Olin kuulemma syyllistynyt mokista pahimpaan: lotran-
nut viinaa työaikana.

Enpä ollut aavistanut, että pienen pieni viinituju oli niin 
vaarallinen asia. Sanoin puolustukseni, että eihän noin pieni 
annos mene päähän.

– Viina on paha juoma, esimies vastasi.
Miksi se on paha juoma? kysyin henkeni hädässä. Eikö ole-

kin niin, että viina on paha juoma, koska se aiheuttaa huma-
latilan, jossa työkyky hiipuu ja käytös muuttuu holtittomaksi? 
Toisaalta jos annos on niin pieni, että työkyky ei hiivu ja käy-
tös ei muutu, niin mitä pahaa pienessä siivussa on?

– Viina on paha juoma.
Ajattelusi on latteaa, suutuin. Käytä hyvä mies järkeäsi.
– Viina on paha juoma.
Hyvä on. Olkoon sitten niin. Viina on paha juoma.
Voi kuinka paha se onkaan. Jos Keminmaan kirkon kier-

tää yöllä yhdeksän kertaa vastapäivään ja astuu sisälle, muu-
miokirkkoherra Rungius ja kossu tulevat vastaan. Kun Run-
gius hönkii kasvoille sanan huugo, taivaat järisevät ja maat 
tippuvat.

Jos sinulla on viskipullo kotonasi, varo sitä. Viski nimit-
täin säteilee, sillä viina on paha juoma. 

Älä myöskään katso pullonsuusta sisään, sillä pullonsuulla 
on silmä. Se kiroaa sinut, sillä viina on paha juoma.

Älä osta itsellesi olutta, sillä tiedäthän mitä viina on: paha 
juoma. Juota Guinness-tuoppi sen sijaan Rungiukselle, että 
mies edes vähän mehevöityisi.

Iloitse nuorukainen nuoruudestasi ihan ilman viinaa, sillä 
Keminmaan kirkossa vitriinin pohjalla makaa-

va Rungius ei hymyile. Hän joi eläessään 
salaa ehtoollisviinin jos toisenkin ja 

kuivui rangaistukseksi kuolonkäp-
pyrään.

Paskat viina paha juoma ole. 
Ainakaan silloin kun kyse on 
pikkuhörpystä. Kyllä työpäivä 
yhden drinkin kestää. 

Pekka HeLiN

Eetterissä

Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz

Oulun seurakuntien aluelä-
hetys su 7.8. kello 9.55–12. Klo 
10 messu Tuiran kirkosta. Klo 
11.30 radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Marja Raatikainen 
kertoo kiusausten voittamisesta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kanttoriksi siir-
tynyt Lauri-Kalle Kallunki ker-

too tunnelmiaan ja odotuksiaan 
uudesta työstä.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 14.8. kello 9.55–12. Klo 
10 messu Tuiran kirkosta. Klo 
11.30 radiopyhäkoulussa puhuu 
lastenohjaaja Kirsi Isola. Aihee-
na on kasvamisen vaikeus. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa eläkkeelle jäänyt las-
tenohjaaja Aila Valtavaara ker-
too kokemuksia ja muistoja 
menneiltä vuosikymmeniltä.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 10.8. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Hiippakuntasihteeri Juk-
ka Mäntymäen ajatuksia.

To 11.8. klo 15.40 Viisi Teesiä. 
Rehtori ja kirkkovaltuuston pj. 
Tuula Tervonen puhuu unelmi-
ensa kirkosta.
Ke 17.8. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Kirkkoherra Timo Juntu-
sen kolumni.
To 18.8. klo 15.40 Viisi Teesiä. 
Diakoniaopiskelija Tiina Pätsi 
kertoo, mitä asioita löytyy hä-
nen unelmiensa kirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 7.8. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.
Su 14.8. klo 10 messu Ylivieskan 
kirkosta.
Su 14.8. klo 10 messu Oulun tuo-

miokirkosta.
Su 14.8. klo 10 messu Ylivieskan 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 7.8. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. 
Su 14.8. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. 

yLe Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 6.8. klo 18 iltahartauden pitää 
vanhustyön pastori Markku Pa-
losaari Oulusta.
Su 7.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Turun Henrikinkirkosta. 
La 13.8. klo 18 iltahartauden pi-

tää vanhustyön pastori Markku 
Palosaari Oulusta.
Su 14.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Salpausselän kirkosta. 

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl 
p. 044 316 1563(ma-pe)
Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kaikki Kempeleen seurakunnan 
Pyhän Kolminaisuuden kirkon 
jumalanpalvelukset suorana ra-
diolähetyksenä.

Tarjolla on työ, jossa 
vapaata ei tunneta, 
odotukset ovat valtavat 
ja vaikutusmahdollisuudet 
pienet. Palkkana 
yksityisyyden menetys, 
parjausta päätöksistä ja 
jonkun tonnin palkanlisä. 

Syksyllä Espooseen ja Kuopi-
oon valitaan uudet piispat. 
Kumpaankin vaaliin on löy-
tynyt jo ehdokkaita, mutta 

kieltäytymisiä on monia. Miksi 
piispan virka ei kiinnosta?

Eräs Kuopion kilvasta kieltäy-
tynyt on Männistön kirkkoher-
ra, TT Aulikki Mäkinen, joka on 
seurannut piispan työtä läheltä 
aiemmassa tehtävässään hiippa-
kuntasihteerinä.

– Piispan virka on tietyssä elä-
mänvaiheessa epäkiitollinen työ. 
Se on erittäin työllistetty ja kun 
on kouluikäisiä lapsia, edes eh-
dolle asettuminen ei käy, Mäki-
nen kertoo.

Myös Kuopion Puijon seura-
kunnan kappalainen, TT Kari 
Kuula on samoilla linjoilla.

– Olen tosiaan valinnut hel-
pomman tien.  Siinä hommassa 
joutuu tekemään paljon töitä.

Piispanvirat eivät kiinnosta
turvallisesti  
keskellä
Espoon tuomiokapitulin hiippa-
kuntadekaani Kai Peltonen kiel-
täytyi ehdokkuudesta. Peltosen 
näkemys on, että piispa on viras-
saan skitsofreenisessa tilanteessa.

–  Piispa on aatteellinen ja ide-
ologinen uskonnollinen johtaja, 
jonka pitää tulkita mitä kristinus-
ko on tänä päivänä. Toisaalta piis-
pa on toimitusjohtaja, hän johtaa 
tuomiokapitulia ja muitakin päät-
täviä elimiä. 

– Pahimmillaan piispa ratkoo 
yhden seurakunnan ongelmia tai 
on yksittäisen työntekijän sielun-
hoitaja. Ei sellaista ihmistä ole, jo-
ka pystyisi kaikkeen tähän, vyö-
ryttää Peltonen.

Aulikki Mäkisen mielestä suu-
ret odotukset ja pieni vaikutusvalta 
ovat piispan virkaa rasittava yhtälö.

– Arvovaltaa työssä kyllä on ja 
omalla olemuksella ja persoonal-
la vaikuttamista, jos siihen haluaa 
lähteä, sanoo Mäkinen.

Piispan työhön kuuluu paljon 
julkisuutta, ja sitä hänen odote-
taan myös käyttävän.

–  Tarvitaan henkilö, joka viih-
tyy julkisuudessa, sanoo Peltonen.

Kari Kuulan mukaan ajattelevia 
ihmisiä häiritsee se, että piispa me-
nettää sanomisen vapautensa.

– Piispan ei kuulu purjeh-
tia kirkkolaivaston eturintamas-
sa etsimässä uutta suuntaa. Uu-
sia suuntia tunnustelevat pienem-
män purret joita voidaan uhrata-
kin merimiinoille, piispan lentotu-
kialus purjehtii turvallisesti laivas-
ton keskellä, jotta se voisi olla kaik-
kien piispa, Kuula toteaa.

Hajuton,  
väritön ja mauton
Miten piispan virkaa pitäisi muut-
taa, että se kiinnostaisi?

–  Piispa on johtava pappi, sanoo 
Peltonen. Koko rooli ja toiminta pi-
täisi luoda toisenlaisiksi, pappeut-
ta tukevaksi. Myös yksi konkreetti-
nen asia mättää eli palkka. 

–  En haluaisi vaihtaa omaa elä-
määni kirkon työntekijänä, jossa 
voin olla rennosti oma itseni. Piis-
pan täytyy olla paradoksaalisesti 
väritön, hajuton ja mauton ja silti 
näkyä tyylikkäästi kauas. Kunni-
oitan paljon niitä, jotka lähtevät 
ehdokkaiksi niin tympeään vir-
kaan, sanoo Kari Kuula.

kaiSa taNttu ja 
SiMO aLaStaLO/kOtiMaa24

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra

Oulun piispa Samuel Salmi (vas.) ja 
arkkipiispa Kari Mäkinen kahvittelivat 
toukokuussa Oulun tuomiokapitulissa. 
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Musiikki on Oulujoen 
kanttori Lauri Nurk-
kalalle asia, joka tekee 
lomastakin täydellisen. 

Kun Nurkkala taiteili asunto-
vaunullaan pitkin Pohjois-Nor-
jan serpentiiniteitä, kaiuttimista 
soi demoäänite Gaudiate- kuoron 
tulevasta levystä. 

Jylhien maisemien äärellä oli 
hienoa eläytyä vahvasti elettyihin 
tunnelmiin. Matkan kohokoh-
tiin kuului pistäytyminen tyhjäs-
sä kirkossa, missä Nurkkala pääsi 
käsiksi pianoon ja urkuihin.

ilmaisurikas  
ääni
Piano ja urut ovat Nurkkalal-
le työvälineitä musiikillisten ide-
oiden hahmottelemiseen. Jaloin 
instrumentti hänen mielestään 

Lauri Nurkkala 
iloitsee kuorosoinnista

GAUDIATE – ILOITKAA!
Tämä on osa 2/3 juttusarjasta, 
joka kertoo Oulujoen seurakunnan 
Gaudiate -kamarikuorosta. Kuoroa 
johtaa kanttori Lauri Nurkkala.

Magneettikuvaukset
Oulussa joka viikonloppu!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 259€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

Vain ”kylpijät puuttuu!”

Kuvan 
malli 
9,3 m213.650€

SOITA
044-5572660
www.peuratalot.fi

sekä saunakaivo
KAUPAN PÄÄLLE!

Kylpyvalmiit 
Peura-pihasaunat
tontille tuotuna 

Elokuun toimituksiin -5%

Kempeleen keskustassa, rauhalli-
sessa liikuntarajoitteisille suunnitel-
lussa talossa saunallinen kaksio 
51,5 m2 + autopaikka. Lasitettu, 
kaihtimilla varustettu länsiparveke. 
Varasto hissin vieressä.  
Hinta 115.000 e. Puh. 040 820 8644

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

MYYTÄVÄNÄ LUMIJOEN PAPPILA
Lumijoen pappila (1,53 ha määräala Juusola 
-nimisestä tilasta) myydään tarjousten 
perusteella. Ostotarjoukset tulee toimittaa 
suljetussa kirjekuoressa 15.8.2011 klo 14 
mennessä Lumijoen seurakunnan kirkko-
herranvirastoon, Toukolantie 3, 91980 
Lumijoki. Kuoreen merkintä ”pappila”. 
Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hy-
väksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kauppa 

vaatii kirkkohallituksen vahvistuksen. Asuinrakennus 260 m2, rakennettu 
1903, peruskorjattu 1996, lautaverhoiltu hirsi, öljylämmitys. Pihalla talousra-
kennus, aitta ja maakellari. Maa-alue 1,53 ha, josta peltoa 0.69 ha. Pappila on 
nähtävillä 6.8. klo 14-16 sekä sopimuksen mukaan puh. 050 528 6438.

Myytävänä

kuitenkin ihmisääni ja etenkin 
kuoro. 

– Kun useita ääniä yhdistetään, 
voiko olla sen hienompaa? 

Kuorolle sovittaminen on ai-
na ollut Lauri Nurkkalan ominta 
alaa, ja siitä hänet tunnetaankin 
kautta Suomen. 

Pitkäaikainen yhteistyö Can-
domino-kuoron kanssa on poi-
kinut yli 50 sovitusta. Viimeai-
kaiseen tuotantoon kuuluu Meri-
kannon yksinlaulujen kuorosovi-
tuksia, jotka Bells-kustantamo on 
julkaissut. 

Nurkkalan sovitukset soivat 
lukuisten kuorojen levyillä. En-
simmäinen levy Gaudiaten kans-
sa tulee sisältämään Anna-Ma-
ri Kaskisen sanoittaman kan-
sanlaulumessun, sarjan karjalai-
sia kansanlauluja sekä muutamia 
muita kuorolle tärkeitä sovituk-
sia.

Läheisin  
työmuoto
Lauri Nurkkala johtaa useita kuo-
roja, muun muassa Pohjois-Poh-

janmaan kanttorikuoroa. 
Kuoroa johtaessaan hän voi 

testata sovitusideoitaan, naut-
tia vuorovaikutuksesta elävän 
instrumentin kanssa sekä julis-
taa Jumalan sanaa musiikin kei-
noin. Kuorotyöstä onkin tullut 
hänelle läheisin seurakunnan 
työmuoto.

– Vuosi vuodelta Gaudiaten ar-
vo on kasvanut. Sen kanssa tekisin 
töitä  suurella sydämellä, vaikkei 
maksettaisi palkkaakaan.

Gaudiate-kuoron musiikilli-
nen osaaminen ja yhteispeli on hi-
oiutunut jatkuvasti. Lisäksi Nurk-
kalaan tekee vaikutuksen monia-
lainen ammattiosaaminen, jota 
kuorolaiset edustavat. Voimava-
rat otettiin käyttöön levyn tuotta-
misessa, joka tehtiin pitkälti itse.

vahva  
näkemys
Kuorolaiset arvostavat Nurkka-
laa sekä johtajana että sovittajana. 

Alttoa laulavan Sari Matinhei-
kin mielestä Nurkkalan musiikis-
sa yhdistyy laulettavuus ja kokei-
levuus. Äänet käyvät vuoropuhe-
lua keskenään, ja niistä muodos-
tuu lähes polyfoninen, yllätyksel-
linen kokonaisuus. 

Sopraano Briitta Jurmu on 
laulanut useissa puoliammat-
tilaiskuoroissa, ja hän noteeraa 
Nurkkalan korkealle.

– Laurilla on vahva tulkinnal-
linen näkemys, jota kohden pyri-
tään määrätietoisesti. Hänellä on 
myös taito näyttää johtaessaan 
selkeästi mitä haluaa. Laulajien 
kannalta tämä on tärkeää.

Kun kuorolla oli vapaat kädet 
valita ensilevylleen mieleistään 
musiikkia, he valitsivat yksimie-
lisesti Nurkkalan sovitukset.

– En mobilisoinut valintaani 
mitenkään, Nurkkala vakuuttaa.

Barokin  
perillinen
Säveltävänä ja sovittavana kirkko-
muusikkona Nurkkala jatkaa baro-
kin kirkkomuusikoiden perintöä. 
Barokkimuusikoiden tapaan hän 
hallitsee myös improvisoinnin. 

Nurkkala improvisoi mielel-
lään osia jumalanpalvelusten mu-
siikista lähtökohtanaan päivän 
virret ja niiden yhdistelmät. Ai-
van tyhjästä hän ei nyhjäise, vaan 
valmistelee osuutensa etukäteen.

– Improvisointi on nykyään-
kin kanttorille hyödyllinen tai-
to, painottaa Nurkkala, joka 
myös opettaa urkuimprovisaati-
ota Oulun seudun ammattikor-
keakoulussa.

Säveltämisen ja sovittamisen 
rinnalla improvisointi on kuiten-
kin vain luonnostelua. Jos mu-
siikki merkitään nuoteiksi asti, 
Nurkkala asettaa riman korkealle. 

– Tavoitteeni on tehdä musiik-
kia, joka ottaa esittäjät huomioon, 
mutta jossa kuitenkin olisi jokin 
oma juttu, jotakin uutta. Kirkko-
musiikissakin voi tehdä tyylilli-
siä kokeiluja. Ei ole järkeä tehdä 
sovituksia, joissa hiihdetään vain 
samoja tuttuja latuja, Oulujoen 
kanttori sanoo.

Riikka vuORijäRvi

R i i k ka Vu o r i j ä r v i
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Partiotoiminta 
tarvitsee myös aikuisia

• Partiolippukunnat ovat rekis-

teröityneitä yhdistyksiä. Lip-

pukuntien yksiköitä ovat su-

denpentujen (7–9-v.), seikkai-

lijoiden (10–12-v.), tarpojien 

(13–15-v.), samoajien (15–17-v.) 

ja vaeltajien (18–22-v.) ryhmät. 

Voivat olla joko tyttö-, poika- 

tai yhteislippukuntia.

• Noin 70 prosentilla suomen-

kielisistä partiolippukunnista 

on taustayhteisönään luteri-

lainen seurakunta. 

• Lippukunnat, joilla ei ole us-

konnollista taustayhteisöä, tu-

kevat jäsentensä uskonnollista

kehitystä sen mukaan, mihin 

uskonnolliseen yhteisöön jä-

senet kuuluvat.

• Pohjanmaan partiolaiset ry:n

Oulun piiritoimisto: Hallitus-

katu 35 A 5. Avoinna ma-ti ja 

to-pe klo 12–16, ke klo 13–17,  

toimisto@pohjanmaa.partio.fi,  

p. 044 7169 300. 

• Yhteystiedot kaikkiin alueen 

lippukuntiin osoitteessa www.

pohjanmaa.partiolaiset.fi.

Partio liikuttaa vuosittain 
kymmeniä tuhansia 
suomalaisia. Mukaan 
voi tulla minkä ikäisenä 
tahansa. Ilmoittautuminen 
käynnistyy pian.

Limingan Niittykärpät on 
harvinaisuus: Se on seu-
rakunnan oma partiolip-
pukunta. Harvinaisuus on 

myös Markku "Make" Korho-
nen: Hän on täysipäiväinen par-
tiotyöntekijä seurakunnan palk-
kalistoilla. 

Korhonen on saanut tehdä työ-
tä yhtäjaksoisesti 29 vuotta. Se 
selittää myös partiotoiminnan 
suurta suosiota Limingan seudul-
la. Kahdeksan liminkalaisen par-
tiopojan ryhmä on kasvanut 350 
partiolaisen ryhmäksi. 

– Vastikään pidetyllä Lapin 

Markku Korhonen on tehnyt partiotyötä 
Limingan Niittykärpissä jo 29 vuotta.

partioleirillä meitä liminkalaisia 
oli kolmannes osallistujista, Kor-
honen myhäilee. 

koko perheen  
harrastus
Partiotyöntekijä on luonnollisesti 
itsekin partiolainen.

– Olin itse 7-vuotiaana parti-
ossa vuoden, ja menin uudelleen 
14-vuotiaana. Muistan tarkan 
päivämääränkin, se oli 12.8.1974, 
Korhonen muistelee.

Partiotoiminta on tullut osaksi 
koko perheen elämää. 

– Kaikki seitsemän lastani ovat 
partiossa, ja odottelen, että parin 
vuoden päästä myös ensimmäiset 
lapsenlapset tulevat mukaan toi-
mintaan, hän naurahtaa.

Kiitos aktiivisen toiminnan, 
Niittykärpissä johtajapulaa ei ole 
näkyvissä, mutta Korhonen ker-
too, että aikuisia kaivataan mu-
kaan. Heitä ilman partiotoimin-
ta, eivätkä varsinkaan leirit, pyöri.

Pula aikuisista on myös isom-
missa kaupungeissa. Sen tietää 
myös Jarmo "Jami" Komulainen, 
joka toimii oululaisten lippukun-
tien alueohjaajana.

– Sudenpentuja olisi pilvin pi-
mein, jos vaan riittäisi ohjaajiakin.

aikuisille  
oma rooli
Komulainen kertoo, että suurim-
malla lippukunnalla Pohjan Vei-
koilla on yli 200 jäsentä ja Oulussa 
on yli tuhat partiolaista, kun mu-
kaan lasketaan aikuisetkin. 

– Aikuiset antavat mahdolli-
suuksia, manageroivat toimintaa, 

Renti viihtyy leireillä

luonnehtii itsekin aikuisena par-
tioon tullut Komulainen. 

Mukaan voi tulla, vaikkei oli-
si ollenkaan aiempaa kokemusta 
toiminnasta. Tervetuloa partioon 
-kurssilla opetellaan yleiset peri-
aatteet, oman lippukunnan tapoja 
ja Komulaisen sanoin "yleistä sä-
lää", kuten nuotion sytytystä. 

Aikuisia tarvitaan välttämättä 
ainakin kuljetus-, ravitsemus- ja 
turvallisuustehtäviin ja vetämään 
nuorempien partiolaisten ryhmiä.

– Leirillä joka telttaan tarvi-
taan kipinävahti, joka katsoo, et-
tä makuupussit eivät syty tuleen, 
Komulainen kuvailee.

Leirit ovat  
kaiken kruunu
Liki 40 vuoden partioharrastuk-
sen aikana koko Komulaisten per-
he on tullut mukaan partiotoi-
mintaan. 

Parasta partiotoiminnassa ovat 
Korhosen ja Komulaisen mielestä 
partioleirit. 

– Vaikka ajat ovat muuttuneet, 
toimintamallit ovat pysyneet sa-
moina. Luonnossa oleminen ja 
vartiotoiminta opettavat yhdessä 
tekemistä ja vastuunottoa. Parti-
on tehtävänä on kasvattaa tasa-
painoisia, aktiivisia kansalaisia, 
Komulainen siteeraa vapaamuo-
toisesti partio-ohjelmaa. 

Hän hoksauttaa, että partio on 
myös aidosti kansainvälistä. 

– Jamboree-leirillä rivissä on 
176 maan liput.

tekStit: eLSi SaLOvaaRa
kuvat: SaNNa tuRuNeN

Ylikiiminkiläinen 13-vuo-
tias Emmi Ollanketo 
huomasi toissa kesänä 
Kesäfiilis-lehdestä ilmoi-

tuksen partioleiristä. Toiminta ei 
ollut ennestään tuttua, mutta se 
imaisi mukaansa. 

– Löysin heti kavereita. Leiril-
lä käytiin vaelluksella, jossa oltiin 
yön yli ja tehtiin itse älypelejä. 

Emmi liittyi Tuirassa pääma-
jaansa pitäviin Koskiveikkoihin 
ja kulki viikottaisissa kokouksis-
sa linja-autolla Ylikiimingistä kä-
sin. Nykyisin matkaa ei tarvitse 

taittaa yksin, sillä hän sai innos-
tettua kaverinkin mukaan. 

Leirit ovat Emmin mielestä 
parasta partiossa. Partionimen-
sä Renti Emmi sai ohjaajilta en-
simmäisellä yöleirillä. Se on ly-
hennys saksankielisestä nimestä 
Emrentia.

Tarpojaikäisen Emmin mu-
kaan partiossa ei ole mitään vai-
keaa, ja se sopii kaikille. 

– Keräämme suorituksia akti-
viteettikorttiin ja teemme hyviä 
töitä. Taitomerkkejäkään ei ole 
pakko suorittaa.

Taustatietoja
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Nykyään ei ole lainkaan har-
vinaista, että lapsi pelaa tie-
tokonepelejä jo ennen kuin 
oppii lukemaan. Pelit tule-

vat yleensä ulkomailta ja ovat pääosin 
englanninkielisiä. Suomi on kuitenkin 
nouseva maa pelien tuotannossa, ja lap-
sen on luonnollisesti helpompi ymmär-
tää suomenkielistä peliä.

Oulussa on paljon peliosaamista. 
Yliopiston ja yritysten yhteistyö on poi-
kinut pelifirmoja, joiden käsistä lähtee 
runsaasti pelejä maailmalle. Yksi näistä 
on Ludocraft, jonka isoimpia tuotanto-
ja on nimenomaisesti lapsille kehitetty 
peli Petran planeetta. 

Petran planeetta perustuu Eevama-
ria Halttusen kirjoihin, joissa käsitel-
lään lapsille sopivalla tavalla erilaisia 
kulttuureja. Pelissä onkin mukana niin 
Senegal, Jordania, Saamenmaa kuin Sri 
Lanka, ja lisää maita on tulossa. 

Peli on tarkoitettu 5–11-vuotiail-
le lapsille, ja osaamisen kehittyessä 

vaikeustasokin lisääntyy.

joka pelistä  
oppii 
– Suvaitsevaisuuden opettaminen lap-
sille on tärkeää. Peli on hyvä keino op-
pia kansainvälisyydestä ja uusista kult-
tuureista, sillä pelatessa oppiminen 
tuntuu hauskalta. Uusien asioiden löy-
tämisen ilo ja mielenkiinto ovat tär-
keitä asioita lastenpeleille, kertoo To-
mi Thurlin, Ludocraftin luova johtaja.

Jotta lapsen mielenkiinto peliä koh-
taan pysyisi yllä, haasteiden on oltava 
sopivalla tasolla. Niin aikuisille kuin 
lapsillekin suunnatuissa peleissä pu-
hutaan oppimiskäyrästä. 

– Jos peli on heti vaikea, pelaaja saat-
taa jättää sen kesken jo alkuunsa. Jos 
taas peli on liian pitkään turhan yksin-
kertainen, pelaaja turhautuu. Petran 
planeetassa eri-ikäiset lapset on huomi-
oitu tehtävien kolmella eri vaikeusta-
solla. Lukutaitokaan ei ole välttämätön, 

Lapset surffaa, scoraa ja seivaa

Lähes kaikki vanhemmat törmäävät 
jossakin vaiheessa samaan 

ongelmaan: kuinka paljon lapsi saa 
pelata tietokonepelejä päivittäin? 

Ovatko pelit turvallisia vai pitäisikö 
pelaamista rajoittaa? Millainen peli on 
lapselle sopiva ja onko pelaamisesta 

mitään hyötyä? Ja mitä ihmeen 
slangia lapsi pelistä oppii?

7-vuotias Iivari ja pian 5-vuotias Aa-
po ovat saapuneet testaamaan Pet-
ran planeetta -peliä yhdessä äitinsä 
Kukka Haapaniemen kanssa. Pojil-

la on jo jonkin verran pelikokemusta ja ko-
toa löytyy esimerkiksi Nintendo WII -peli-
konsoli. Erityisessä suosiossa ovat autopelit.

Pojille on järjestetty vierekkäiset ko-
neet ja he pääsevät saman tien käsiksi pe-
liin. Alku sujuu hieman kangerrellen, sillä 
uusi tilanne luonnollisesti jännittää ja pe-
likin on ennalta tuntematon. Ludocraftin 
Tomi Thurlin ja Olli Mäntylä opastavat po-
jat kuitenkin alkuun.

Kun peli pääsee vauhtiin, poikien keskit-
tyneet ilmeet eivät herpaannu. Jalkapalloa 
harrastava Aapo pelaa jalkapalloiluun liit-
tyvää tehtävää ja Iivari on löytänyt autope-
lin. Petran planeetta sisältää neljä eri maa-
ta, joista jokaisessa on uusia tehtäviä. Eri-
laisia hahmoja klikkailemalla löytyy aina 
uutta ja välillä kertojan ääni antaa lisätieto-
ja valitun maan historiasta ja kulttuurista.

Peli antaa myös palautetta. Kun peli ei 
suju toivotulla tavalla, ääni kertoo pelaa-
jan tarvitsevan lisää harjoitusta ja kehottaa 
kokeilemaan uudestaan. Onnistunut suo-
ritus saa kehuja. 

– Peliin on luotu turvallinen, lasten eh-
doilla toimiva ympäristö. Vanhemmat voi-
vat olla rauhallisin mielin, sillä täällä ku-
kaan ei tule puhumaan lapselle tuhmia, To-
mi Thurlin kommentoi pelin edetessä.

Poikien jatkaessa pelin testaamista 
Thurlin kertoo, että jo pelin valmistusvai-
heessa kohderyhmä eli lapset on otettu mu-

Iivari ja Aapo uudella planeetalla
kaan kehitykseen. Peli on vieraillut kouluil-
la ja lapset ovat saaneet antaa siitä palautet-
ta. Erityisesti tytöt halusivat vaatettaa hah-
moaan uudestaan ja tehdä siitä itsensä nä-
köisen. Tämä mahdollisuuskin huomioi-
tiin. Peli on ilmainen, mutta mikäli halu-
aa personoida hahmoaan, voi viiden euron 
kuukausimaksulla saada enemmän sisältöä 
ja syventää pelikokemustaan.

Petran planeetan tehtävät kiinnosta-
vat poikia opetuksellisia kerrontaosuuksia 
enemmän. Aapo huomaa, että kertomusten 
yli voi hypätä ja klikkailee aina suoraan teh-
täviin. Muistipeli ei tuota ongelmia. Iivarin 
näytöltä pilkistävät Saamenmaan näyttävät 
revontulet. Aiempi kokemus peleistä näkyy, 
sillä puolen tunnin pelaamisen jälkeen po-
jat eivät enää kysele apuja juuri lainkaan. 

– On selvää, että lapsille suunnatussa pe-
lissä ei saa missään vaiheessa ilmetä lapsil-
le sopimatonta materiaalia. Myöskään liian 
kirkkaat ja vauhdilla välähtelevät valot eivät 
kuulu lastenpeliin, Thurlin kertoo.

Kun tunti pelaamista on täynnä, pojat 
antavat pelistä palautetta. 

– Olisi hyvä, jos pelissä pääsisi muillekin 
planeetoille vaikka raketilla, Aapo ideoi.

Iivarin mielestä pelissä olisi saanut olla 
enemmänkin maita kuin vain neljä. Haas-
tavuutta olisi myös saanut olla lisää. Aapo 
taas päättää palata pelin pariin vielä koto-
nakin.

Ludocraftin Olli Mäntylä ja Tomi Thurlin aloittivat pelaamisen nuorella
iällä, ja nyt lukemattomien pelien maailma tarjoaa heille ammatin.

Iivari ja Aapo ovat tottuneita pelaajia. 
Petran planeetta on pojille uusi 
tuttavuus, joten alkuun päästäkseen 
he saavat neuvoja Tomi Thurlinilta.>

>
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sillä pelissä kertomukset voi lukemisen 
lisäksi myös kuunnella, Thurlin sanoo.

Jokainen tietokonepeli opettaa uu-
sia asioita. Silmän ja käden koordinaa-
tio kehittyy nopeatempoisissa peleissä 
ja hitaammissa taas älyä laitetaan koe-
tukselle. Pelit ovat kehittyneet niin si-
sällöllisesti kuin teknisestikin hurjas-
ti viimeisen parinkymmenen vuoden 
aikana. 

Thurlin mainitseekin, että vaikka 
on itse pelannut viisivuotiaasta saak-
ka ja kokemusta on kertynyt, nykynuo-
ret ovat niin harjaantuneita pelaajia, et-
tä he voittavat hänet peleissä helposti. 

– Oikeaa ikää aloittaa pelaaminen ei 
ole olemassa. Jotkut aloittavat jo kolmi-
vuotiaina, toiset myöhemmin.

Jotkut vanhemmat haluavat tietoi-
sesti pitää lapsensa erossa peleistä. 

– Passivoivaan televisioon verrat-
tuna peli kuitenkin aktivoi lasta ja luo 
haasteita. Tietysti vanhempien vastuul-
la on pitää huoli siitä, että pelaamisen 

lisäksi touhutaan muutakin, Thurlin 
pohdiskelee.

Myöskään ajankäyttöön ei ole ole-
massa selvää kaavaa. Tunti peliä päi-
vässä sopii toisille, jokin muu aika taas 
toisille.

Pelaaminen  
voi olla sosiaalista
Ihannetilanteessa perhe pelaa yhdes-
sä. Tällöin vanhemmat voivat valvoa 
tilannetta ja koko perhe viettää laatu-
aikaa yhdessä. Periaatteessa tilanne ei 
eroa Afrikan tähden pelaamisesta pöy-
dän ääressä: jokainen tekee vuoronsa ja 
lopulta voittaja ratkeaa. Peliväline vain 
on erilainen. 

– Pelejä voi pelata myös netissä ka-
vereiden kanssa. Kavereiden ei tarvit-
se olla fyysisesti samassa tilassa, mut-
ta pelissä he voivat toimia yhdessä. Pe-
lit ovatkin luokiteltavissa yksin- ja mo-
ninpeleihin, Thurlin kertoo.

Moni ajattelee, että lasten olisi pa-

rempi leikkiä pihalla kuin käyttää ai-
kaansa pelikonsolin ääressä sisätiloissa. 
Tämä on tietysti osin totta. On olemas-
sa lapsia, joille ei pelimaailman ulko-
puolinen tekeminen tunnu maistuvan. 

Valtaosa lapsista kuitenkin harras-
taa pelaamisen lisäksi muita asioita, ja 
lopulta vastuu lapsen puuhista on aina 
vanhemmilla.

Myös peliteollisuus on tullut asiassa 
vastaan. Nykyään markkinoilla on lu-
kuisia urheilullisuuteen perustuvia pe-
lejä, joissa on itsekin liikuttava fyysi-
sesti, jotta hahmo liikkuisi ja huippu-
pisteet saavutettaisiin.  

Tällaisten pelien hyödyt on havain-
nut myös terveysliikunnan professori 
Raija Korpelainen. Hänen mukaansa 
urheilupelejä pelaavien lasten seuraa-
minen murentaa hyvin pian käsityksen 
passiivisesta ruudun tuijotuksesta. 

– Lasten ja nuorten liikkumisesta on 
meneillään suuri tutkimus, jossa kar-
toitetaan mahdollisuuksia kääntää pe-

laaminen voitoksi ja saada lapset innos-
tumaan pelien kautta liikunnasta, Kor-
pelainen kertoo.

Hänen mukaansa lapset kuuluvat 
yhä enenevässä määrin urheiluseuroi-
hin, mutta arkiliikunta on unohtunut. 
Kaikkialle kuljetaan bussilla tai van-
hempien kyydissä. 

Korpelainen korostaakin yhteisen 
tekemisen, tietokonepelien ja tavalli-
sen arkiliikunnan yhteisvaikutusta. 
Hänen omat poikansa saavat pelata tie-
tokoneella ja usein se tapahtuu kaveri-
porukalla. 

– Pojat aloittivat opetuksellisista pe-
leistä ja pelaavat nykyään eri puolilta 
maailmaa olevien ihmisten kanssa vaa-
tivampia pelejä. Tällä tavoin pelit ke-
hittävät myös kielitaitoa, Korpelainen 
sanoo.

tekStit ja kuvat: 
MaRia-MeLiNa väyRyNeN

Lapset surffaa, scoraa ja seivaa
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2. Moos. 3:9-15
Herra sanoi Moosekselle:
    »Israelilaisten hätähuuto on nyt kantautunut 
minun korviini, ja olen nähnyt, kuinka kovasti 
egyptiläiset heitä sortavat. Mene siis, minä 
lähetän sinut faraon luo. Sinun on vietävä 
minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä.» 
Mutta Mooses sanoi Jumalalle: »Mikä minä olen 
menemään faraon luo ja viemään israelilaiset 
pois Egyptistä?» Jumala sanoi: »Minä olen sinun 
kanssasi ja annan sinulle merkin siitä, että minä 
olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansani 
pois Egyptistä, te saatte palvella Jumalaa tämän 
vuoren juurella.»
    Mooses sanoi Jumalalle: »Kun minä menen 
israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän 
isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän 
luokseen, he kysyvät minulta: ’Mikä on hänen 
nimensä?’ Mitä minä heille silloin sanon?» 
Jumala sanoi Moosekselle: »Minä olen se 
joka olen.» Hän sanoi vielä: »Näin sinun tulee 
sanoa israelilaisille: ’Minä-olen on lähettänyt 
minut teidän luoksenne.’»    Jumala sanoi vielä 
Moosekselle:
    »Sinun tulee sanoa israelilaisille: Jahve, Herra, 
teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän 
luoksenne.’ Se on oleva minun nimeni ikuisesti, 
ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta 
sukupolveen.»

Ilm. 1:9-18
Minä, veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko, 
valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin 
teillä, olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, 
koska olin julistanut Jumalan sanaa ja todistanut 
Jeesuksesta. Herran päivänä Henki valtasi minut, 
ja minä kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi 
torveen puhallettu. Ääni sanoi: »Kirjoita, mitä 
näet, ja lähetä kirja seitsemälle seurakunnalle: 
Efesokseen, Smyrnaan, Pergamoniin, Tyatiraan, 
Sardekseen, Filadelfiaan ja Laodikeaan.»
    Käännyin nähdäkseni, mikä ääni minulle 
puhui, ja kun käännyin, näin seitsemän 
kultajalkaista lamppua ja lamppujen keskellä 
hahmon, joka oli ihmisen kaltainen. Hänellä oli 
yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen 
vyö. Hänen päänsä ja hiuksensa hohtivat 
valkoisina kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja 
hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänen 
jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa hehkuva 
pronssi, ja hänen äänensä oli kuin suurten vesien 
pauhu. Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän 
tähteä, hänen suustaan pisti esiin kaksiteräinen, 
terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin 
loistava keskipäivän aurinko. Hänet nähdessäni 
minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut.
    Mutta hän laski oikean kätensä päälleni ja 
sanoi:
    »Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja 
viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta 
nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on 
kuoleman ja tuonelan avaimet.»

Pietari, Jaakob ja Johannes kokivat erikoisen hetken korkealla vuorella Jeesuksen kanssa. 
Mooses ja Elia ilmestyivät seuraan. Opetuslapset olivat kovin peloissaan ja hämmästyk-
sissään. He olisivat halunneet rakentaa vuorelle majan. Jumala peitti kuitenkin heidät pil-
ven varjoon, ja sanoi: Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!

Voisiko sen selvemmin enää ilmaista? Jumala itse halusi osoittaa opetuslapsille, kuka 
on hänen rakas Poikansa. Samaa Jumala haluaa sanoa vielä tänään meillekin. Siinäpä oiva 
suuntaviitta koko elämän ajaksi.

Raamattu kertoo toisestakin erikoisesta hetkestä Jeesuksen kanssa. Johannes sai koh-
data Jeesuksen Patmos-saarella näyssä. Siinä Jeesus näyttäytyy mahtavampana kuin maan 
päällä vaeltaessaan ja hänen todellinen kuningasluonteensa tulee esiin. Näyssä Jeesuksella 
oli yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen vyö. Hänen päänsä ja hiuksensa hoh-
tivat valkoisina kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen lie-
kit. Hänen jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi, ja hänen äänensä 
oli kuin suurten vesien pauhu.

Sellainen Jeesus meillä on. Vuoretkin sulavat kuin vaha hänen edessään. Ei ihme, että 
Johannes vaipui Herransa jalkoihin kuin kuollut nähtyään hurjan näyn. Mutta Jeesus laski 
oikean kätensä Johanneksen päälle ja sanoi: Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja vii-
meinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla 
on kuoleman ja tuonelan avaimet.

Tulee päivä, jolloin koko maailma kumartaa Jeesusta. Kerran pääsemme näkemään 
hänet Kuninkaana. Nyt on aika kuulla häntä, ei vasta sitten, kun hän saapuu tuomitse-
maan maailman.

tytti PääkköNeN
Vapaa toimittaja

Kuulkaa rakasta poikaani!

Sunnuntai 7.8.
Päivän psalmi

Ps. 97:1-2, 5-6, 10-11
1. lukukappale

2. Moos. 3:9-15
 2. lukukappale

Ilm. 1:9-18
Evankeliumi

Mark. 9:2-8
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Kuva on Limingan kirkon 
alttarimaalauksesta Kristuksen 
kirkastus. Taulun on maalannut 
Oskar Nylander vuonna 1849.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 7.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Liturgi Tiina 
Kinnunen, saarna piispa eme-
ritus Voitto Huotari ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Kantto-
reina Elias Niemelä ja Lauri-
Kalle Kallunki. Suora lähetys 
Radio Pookissa ja osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi.
Virsihartaus su 7.8. klo 12 
Oulun hautausmaan Vanhas-
sa kappelissa. Toimittaa Tii-
na Kinnunen ja kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Sanajumalanpalvelus su 
14.8. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Matti Pik-
karainen ja avustaa Ari-Pek-
ka Metso. Kanttoreina Lauri-
Kalle Kallunki ja Henna-Ma-
ri Sivula. Suora lähetys Radio 
Deissä ja osoitteessa www.
virtuaalikirkko.fi.
Virsihartaus su 14.8. klo 12 
Oulun hautausmaan Vanhas-
sa kappelissa. Toimittaa Mat-
ti Pikkarainen ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula.

Karjasillan seurakunta
Perhemessu su 7.8. klo 10 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Satu Saarinen, avustaa 
Marjaana Lassi, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. 
Konfirmaatiomessu su 7.8. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, saarna 
Eerika Granlund, avustavat 
Johanna Rantala ja Marjuk-
ka Hamari, kanttorina Tiina 
Tuomikoski. Päivärippikou-
lun konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 7.8. 
klo 10 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustavat Jenni Kosken-
korva, teol. yo Mikko Aalto-
nen, Kati Erkkilä, Lamin Vir-
nes, kanttorina Riitta Piippo. 
Kaakkuri 3 -rippikouluryh-
män konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 7.8. 
klo 13 Pyhän Andreaan kir-
kosssa. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustavat Jenni Kos-
kenkorva, teol. yo Mikko Aal-
tonen, Kati Erkkilä, Lamin 
Virnes, kanttorina Riitta Piip-
po. Kaakkuri 4 -rippikoulu-
ryhmän konfirmaatio.
Messu su 14.8. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Mari 
Flink, avustaa Liisa Karkuleh-
to, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 14.8. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, avustaa Satu Saa-
rinen, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. 
Messu su 14.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Kirk-
kokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 7.8. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ra-
diointi Radio Dei. 
Konfirmaatiomessu su 7.8. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Petteri Tuulos, avusta-
vat Anja Saukkomaa, Marika 
Alakopsa ja Ella Henriksson, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Koskela 1 -rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Messu su 7.8. klo 10 Pyhän 

Rukous
Vapahtajamme Jeesus Kristus.

Kiitos, että annat meille juhlahetkiä,

aikoja, jolloin voimme kokea

sinun läsnäolosi erityisen voimakkaasti.

Auta, ettemme kuitenkaan perustaisi

uskoamme tunteiden varaan.

Kiitos Raamatun sanasta, joka ei muutu.

Kiitos, että olet luvannut

olla kanssamme kaikki päivät

maailman loppuun asti.

Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Konfirmaatiomessu su 7.8. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Petteri Tuulos, avusta-
vat Anja Saukkomaa, Marika 
Alakopsa ja Ella Henriksson, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Koskela 2 -rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Iltamessu su 7.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala. Messussa käytössä 
alkoholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 10.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Laura Kumpula. 
Messu su 14.8. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 14.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Konfirmaatiomessu su 14.8. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Juha Tahkokorpi, avustavat 
Pekka Jarkko, Terhi-Liisa Su-
tinen ja Visa Viljamaa, kant-
torina Laura Kumpula. Pate-
niemi 3 -rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 14.8. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Juha Tahkokorpi, avus-
tavat Pekka Jarkko, Terhi-Lii-
sa Sutinen ja Visa Viljamaa. 
Pateniemi 4 -rippikouluryh-
män konfirmaatio.
Taize-messu su 14.8. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Iltamessu su 14.8. klo 18 Pa-
teniemen kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarnaa Ka-
ri Palomaa, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Messu liittyy 
Rauhanyhdistyksen kesäseu-
roihin.
Viikkomessu ke 17.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
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Lauri Kujala, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 

Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 7.8. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
avustaa Riitta Kentala, kant-
torina Lauri Nurkkala. Saare-
la-Sanginsuu-Heikkilänkan-
gas -rippikouluryhmät. 
Messu su 7.8. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Kat-
ja Nauha.
Messu su 14.8. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, avustaa Jouni Rii-
pinen, kanttorina Leo Rah-
ko. Elojuhla Oulujoen pappi-
lan pihamaalla.
Messu su 14.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, kantto-
rina Tommi Hekkala. 

YLI-II
Messu su 7.8. klo 18 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Leo 
Rahko. 
Elojuhla su 14.8. klo 10  Oulu-
joen kirkossa. Kuljetus lähtee 
Yli-Iin kirkolta klo 9.

YLIKIIMINKI
Messu su 7.8. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Leo Rahko.
Elojuhla su 14.8. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Kuljetus lähtee 
Ylikiimingin kirkolta klo 9.

Hailuoto
Messu su 7.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Helena Strand.
Messu su 14.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, saarnaa Jorma Kivi-
ranta, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä ja kesäseurat.

Haukipudas
Perinnemessu su 7.8. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ee-
va Mertaniemi, saarna Sami 
Puolitaival, kanttorina Kaisa 
Säkkinen. Haukipudas -seu-
ra ry:n 60-vuotisjuhlapyhä. 
Messun jälkeen kirkon esitte-

ly, ruokailu ja kahvi srk-kes-
kuksessa. Haukipudas-seu-
ra ry:n 60-vuotisjuhla alkaa 
klo 13. 
Messu su 14.8. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Jukka Joensuu, 
kanttorina Hannu Niemelä. 

Kempele
Perhemessu su 7.8. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Juha Maa-
lismaa, avustaa Anu Ojala ja 
Merja Veikkolainen, kantto-
rina Eeva-Maija Sorvari. Eka-
luokkalaisten kouluunsiu-
naaminen.
Messu su 14.8. klo 10 Vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Rehumäki, avustaa Pau-
lus Pikkarainen ja Soile Pak-
kanen, kanttorina Marjo Ir-
jala. Luomakunnan sunnun-
tai.  50 ja 60 vuotta sitten ri-
pille päässeiden kutsujuma-
lanpalvelus.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 7.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Riina Moilanen, 
kanttorina Marja Ainali.
Messu su 14.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Raimo Salo-
nen, avustaa Birgitta Kontio, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, Tapulikahvit tarjoi-
lee Jäälin Keskusalueen ky-
läyhdistys.
Messu su 14.8. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Raimo 
Salonen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 7.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ris-
to Räihä, kanttorina Hanna 
Korri.
Messu su 14.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
avustaa Risto Räihä, kanttori-
na Hanna Korri.

Lumijoki
Rantakirkko su 7.8. klo 10 Lu-
mijoen Varjakassa. Toimittaa 

Matti Nuorala, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus su 
14.8. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen.

Muhos
Messu su 7.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Rauhanyhdistyksen kesä-
seurojen messu la 13.8. klo 
18 kirkossa. 
Virsimessu su 14.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 7.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ta-
pio Kortesluoma, kanttorina 
Tuomo Kangas.
Konfirmaatiomessu su 7.8. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa 
Minna Salmi, kanttorina Tuo-
mo Kangas.
Messu su 14.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sirpa Miet-
tunen, avustaa Tapio Kor-
tesluoma, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Siikalatva
KeSTiLä
Messu su 7.8. klo 19 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Erkki Piri 
ja kanttorina Veijo Kinnunen.
Koulukirkko pe 12.8. klo 9.10 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 
14.8. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Arja Leinonen.

PiiPPOLa
Piippolan ja Pulkkilan kap-
peleiden konfirmaatiomes-
su la 7.8. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri, 
saarna Merja Jyrkkä. Kantto-
rina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 
14.8. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Pekka Kyös-
tilä.
Koulukirkko pe 19.8. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimit-

taa Erkki Piri, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.

PuLKKiLa
Koulukirkko ke 10.8. klo 11 
(yläkoulu ja lukio) ja klo 12 
(alakoulu, myös vanhemmat 
ja läheiset) Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Arja Leinonen.
Messu su 14.8. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen.

PyHänTä
Konfirmaatiomessu su 7.8. 
klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, saarna 
Perttu Kyllönen. Kanttorina 
Veijo Kinnunen. Kirkkokuo-
ro avustaa.
Koulukirkko to 11.8. klo 8.30 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kantto-
rina Veijo Kinnunen.
Messu su 14.8. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Liturgia Merja 
Jyrkkä, saarna Matti Nuora-
la, kanttorina Pekka Kyösti-
lä. Herättäjäpyhä. Seurat srk-
kodissa.

RanTSiLa
Koulukirkko pe 12.8. klo 9.15 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen.
Messu su 14.8. klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Arja 
Leinonen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 7.8. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski. 
Kirkkokahvit.
Messu su 14.8. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Kahdenvartin kirkko to 18.8 
klo 14 Tyrnävän kirkossa, toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.

TeMMeS
Messu  su 7.8. klo 12 Temmek-
sen kirkossa, toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

Limingan kirkko on valmistunut vuonna 1826 
ja sinne mahtuu 850 henkeä.
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Lasten muskarit 
aloittavat syyskuussa

Muskarit eli musiikkileikkikoulut ovat yk-
si suosituimmista seurakuntien lasten-
toiminnoista. 

Karjasillan seurakunnassa järjestet-
tävät PerheenHelmet-muskarit on tarkoitettu alle 
kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Il-
moittautuminen 9.8. alkaen ohjaaja Mari Järveläl-
le, p. 044 3161 471. Muskarimaksu on 50 euroa, toi-
sesta lapsesta 50 prosentin sisaralennus.  

HelmiMuskari kokoontuu Pyhän Andreaan kir-
kossa 30.8. alkaen tiistaisin kello 17.15–18 ja kel-
lo 18–18.45. Kastellin kirkossa keskiviikkoisin 31. 
elokuuta alkaen kello 17.15–18 ja kello 18–18.45. 
Pyhän Andreaan kirkossa torstaisin 1.9. alkaen: 
2–3-vuotiaat MuksuHelmet kello 9.30, 1–2-vuoti-
aat TaaperoHelmet kello 10.10 ja alle 1-vuotiaat Vau-
vaHelmet kello 10.50. Kastellin kirkossa perjantai-
sin 2.9. alkaen: 2–3-vuotiaat MuksuHelmet kello 
9.30, 1–2-vuotiaat TaaperoHelmet  kello 10.10 ja 
alle 1-vuotiaat VauvaHelmet kello 10.50.

Tuiran seurakunnassa Vauvat ja taaperot sekä 
Muksut kokoontuvat 16.9. alkaen perjantaisin kel-
lo 9.30 ja 10.15. Sisarusryhmä ja Viikarit kokoon-
tuvat 15.9. alkaen torstaisin kello 17 ja 17.45. Ko-
koontumispaikka on Pyhän Luukkaan kappeli. Il-
moittautuminen 8.–9.9. ryhmiä ohjaavalle kantto-
ri Katri Sippolalle p. 044 3161 576. 

Oulujoen seurakunnan musiikkileikkikou-
lu Trilli aloittaa syyskautensa maanantaina 19.9. 
Myllyojan seurakuntatalossa. Ryhmiä on kaksi ja 
ne kokoontuvat maanantaisin kello 10–11 ja 11–
12. Ilmoittautumiset musiikkileikkikoulunopetta-
ja Anna Haanpää-Vesenterälle, p. 040 5832 368 tai 
sähköpostilla anna.haanpaa@kolumbus.fi.

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 4.8. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Tiina Kinnu-
nen.
Hartaus to 4.8. klo 14, Kunto-
talo. Tiina Kinnunen.
Hartaus ke 10.8. klo 14, Holli-
haka. Ari-Pekka Metso.
Hartaus to 11.8. klo 14, Kun-
totalo. Ari-Pekka Metso.
Hartaus to 11.8. klo 14, Kes-
kutan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso.
Hartaus to 18.8. klo 14, Kun-
totalo. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Rukousilta Totuus-tapahtu-
man ja Oulun puolesta su 
7.8. klo 18, Kastellin kirkko. 
Tapahtuma on kaikille avoin.
Sanan ja rukouksen piiri ma 
8.8. klo 18, Maikkulan kappe-
li. Luemme Raamattua sekä 
rukoilemme yhdessä. Juom-
me kahvit nyyttäri-idean poh-
jalta. Yhteystiedot Maria-Rit-
va Koivukangas 044 3161 716. 
Miesten raamattupiiri ke 
10.8. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Tule keskustelemaan ja 
tutkimaan yhdessä Raamat-
tua miesten raamattupiiriin. 
Kesäisin kokoonnumme paril-
listen viikkojen keskiviikkona 
Karjasillan kirkon ryhmätyö-
tilassa.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri ti 6.9. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Tervetu-
loa syksyn ensimmäiseen Pa-
teniemen, Herukan ja Raja-
kylän yhteiseen raamattupii-
riin. Piirin vetäjänä diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Sävelhartaus to 4.8. klo 19, 
Oulujoen kirkko. Puhe Riit-
ta Kentala, kanttoreina Ee-
va Holappa ja Lauri Nurkkala.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta 
Konsertti to 4.8. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko. Illan kon-
sertissa esiintyvät sellisti Tii-
naliisa Typpö, sekä urkuri Eli-
as Niemelä. Konsertissa kuul-
laan sellomusiikkia urkujen 
säestyksellä eri aikakausilta, 
sekä soolosellomusiikkia. Va-
paa pääsy. Ohjelma 5 €.
Urkukonsertti to 11.8. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Illan 
konsertissa Luulajan tuomio-
kirkon urkuri Markus Wargh 
soittaa urkumusiikkia mm. 
Charles-Marie Widorilta, Lo-
uis Vierneltä, sekä J.S. Bachil-
ta. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.
Urkukonsertti to 18.8. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Illan 
konsertissa Christian Ahlskog 
esittää Franz Lisztin urkute-
oksia säveltäjän juhlavuoden 
kunniaksi. Tänä vuonna tulee 
kuluneeksi 200 vuotta Unka-
rilaisen säveltäjän syntymäs-
tä. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
24.8. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Lukeminen on hyvä har-

rastus! Tässä on mahdollisuus 
keskustella lukemisen syn-
nyttämistä mietteistä. Tule 
ja koe, ole rohkella mielellä.
"Tuulien käänteessä" – Ju-
hani Ahon mielenmaisemia 
su 28.8. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Luontokuvauksia, ihmis-
mielen syvyyksiä ja kaipaus-
ta. Tätä kaikkea pitää sisäl-
lään Juhani Ahon lastut. Tä-
nä vuonna on Juhani Ahon 
juhlavuosi, syntymästä tulee 
kuluneeksi 150 vuotta. Juha-
ni Ahon lastuja ja Eino Lei-
non runoja tulkitsevat Mai-
ja Karppinen, Eeva-Kaari-
na Sarastamo, Hilja Alasu-
vanto, Arja Alakontiola, Soi-
li Hämäläinen, Pirjo Kauppi-
nen, Juha Vähäkangas, Te-
ro Sallamo, Pirkko Böhm-
Sallamo,kanttorina Ilkka Jär-
viö. 
"Korvakuulolla" – Sukelluk-
sia klassisen musiikin maa-
ilmaan ke 7.9. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Mukana menossa 
Heikki Karppinen ja Juha Vä-
häkangas.
"Koko maailma on näyttä-
mö" – Uutta lukuteatteria 
William Shakespearen näy-
telmien uusista suomen-
noksista su 18.9. klo 18, Kas-
tellin kirkko. William Shake-
spearen ihmeelliseen maail-
maan tempautuvat Marjuk-
ka Hamari, Rebekka Naatus, 
Juha Vähäkangas, Jaana Her-
levi-Hautala ja Juha Soranta. 
Harvinaista kuultavaa taas 
tarjolla Kastellin kirkolla. 

yLi-ii
Kesäillan musiikkia ke 10.8. 
klo 19, Yli-Iin kirkko. Henna-
Mari Sivula laulu, Aino Juntu-
nen, urut.

yLiKiiMinKi
Kesäillan musiikkihetki to 
11.8. klo 20, Ylikiimingin kirk-
ko. Risto Juntunen, laulu, Ai-
no Juntunen, piano ja urut.

Kesäillan musiikkihetki to 
18.8. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Juho Nissi, sello, Ou-
ti Nissi, piano.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11 p. (08)  5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa 31.8. saak-
ka, maanantaisin klo 9–11 p. 
(08) 531 4616. Aikoja annam-
me vain uusille asiakkaille. 
Aikoja on rajoitetusti ja vas-
taanottotoiminta on keski-
tetty yhteen paikkaan.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten perhe-
leiri 30.9.–2.10. Rokuan lei-
rikeskus. lmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. 044- 3161 552. Lei-
rin hinta on 39 € / aikuisilta ja 
19,50 € 4–18-vuotiailta. Alle 
4-v. pääsevät mukaan ilmai-
seksi. Leirille mukaan lähte-
vät diakoniatyöntekijä Kaisa 
Jaakkola ja pappi Elina Hy-
vönen

KUULOVAMMAISET
Hietasaaren kesäilta to 18.8. 
klo 17, Hietasaaren leirikes-
kus. Kesän viimeisellä kerral-
la makkaranpaistoa ulkonuo-
tiolla.
Kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 30.8.–2.9. Juuman 
leirikeskus. Leirin hinta on 
52 €. Leirin vetäjinä ovat dia-
koniatyöntekijät Sami Riipi-
nen ja Anne-Mari Kyllönen, 
jolle ilmoittautumiset 15.8. 
mennessä p. 040 591 2657.

NÄKÖVAMMAISET
Lapsiperheiden kokoon-
tuminen su 14.8. klo 12–16, 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus. Iloitaan yhdessäolos-
ta, uidaan, saunotaan ja lau-
letaan yhdessä. Tarjolla tuh-
dit retkieväät. Ilmoittautumi-
set 5.8. mennessä. Näkövam-
maiset lapset ry:lle sähköpos-
tilla susanna.hintsala@gmail.
com tai p. 050 549 7485.
Turkansaaren kirkkoreissu 
su 28.8. klo 12, Turkansaaren 
kirkko. Kokoonnutaan portil-
le klo 11.45 ja kävellään yh-
dessä kirkkoon. Opasystä-
vä on vastassa parkkipaikal-
la klo 11.30 alkaen. Tullaan 
omin kyydein, seurakunta 
tarjoaa kirkkokahvit Yli-Kär-
pän talossa. Sään suosiessa 
tutustutaan alueeseen. 

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 8.8. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 15.8. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Siipi aukeaa jälleen ma 
15.8. Puodista käytettyjä as-
tioita, liinavaatteita, koruja, 
kirjoja, polkupyöriä sekä pa-
jan tuotteita, tarjolla myös 
kahvia yms. Pajassa tehdään 
käsitöitä ja askarrellaan. Lah-
joituksia otetaan vastaan, p. 
044 316 1720. Tervetuloa va-
paaehtoistoimintaan ja os-
toksille!

Lapset ja perheet
"Eka kertaa äitinä" -ryh-
mä to 6.10. klo 10, Maikku-
lan kappeli. Ks. ilmoitus s. 15. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 14.8. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ma 8.8. klo 13.30, 
Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 10.8. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ma 15.8. klo 
13.30, Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 17.8. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 

Leirit ja retket
Omaishoitajien leiripäivä ke 
31.8. Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Ks. ilmoitus s. 15.
Mielenterveyskuntoutuji-
en leiri 19.–22.9. Juuman lei-
rikeskus. Perinteinen mie-
lenterveyskuntoutujien lei-
ri kutsuu Juuman kauniiseen 
luontoon, Kuusamoon. Leiril-
lä mahdollisuus retkeilyyn se-
kä mukavaan yhdessäoloon. 
Hiljentymistä, pysähtymis-
tä ja "itsestä innostumista" 
luovasti. Leirin hinta 44 € si-
sältää matkat ja täyden yl-
läpidon. Majoittuminen yh-
teishuoneessa. Leirillä muka-
na diakoniatyöntekijät Nina 
Niemelä, Sirkku Nivala sekä 
mielenvireydestä Aija Syvä-
kangas. Ilmottautumiset 9.9. 
mennessä p. (08) 3161 340 
(ma-pe klo 9–16) tai www.
oulunseurakunnat/ilmo. Li-
säksi ilmottautumisia vas-
taanottaa Aija Syväkangas /
mielenvireys.

Karjasillan seurakunta 
Äiti-lapsi-leiri 16.–18.9.  Juu-
man leirikeskus. Ks. ilmoitus 
s. 15.
 

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan lap-
sikuorojen syyskauden aloi-
tus to 11.8. klo 17.30, Myllyo-
jan srk-talo. Pienten lasten 
kuoro harjoittelee torstaisin 
17.30 alkaen ja isojen lasten 
kuoro 18.30 alkaen. Lisätie-
toja antaa kuoronjohtaja An-
na Haanpää-Vesenterä p. 040 
5832 368, anna.haanpaa@ko-
lumbus.fi.

Tuomiokirkossa 
avoimet ovet 

Opas paikalla 
joka päivä klo 10–21 

4.9. saakka.
 

Opastetut perheiden 
kirkkokierrokset 

keskiviikkoisin  
klo 13 aina 10.8. saakka. 
Kierros kestää noin 45 
minuuttia. Kierroksen 
jälkeen mehutarjoilu.

Opastetut 
kirkkokierrokset 

keskiviikkoisin klo 18
24.8. saakka
(ei ke 17.8.)

Tule mukaan toteuttamaan 
Totuus-tapahtumaa la 13.8.

Totuus on Oulussa toimivien seurakuntien ja kristillis-
ten yhteisöjen yhteinen liikkeellelähtö palvelemaan ja 
kohtaamaan alueemme ihmisiä ja välittämään ilosa-
nomaa Jeesuksesta. Keskitymme siihen, mikä on meil-
le yhteistä. Olisiko sinulla joku idea, kuinka voisim-
me palvella tai haluaisiko tulla mukaan palvelemaan?

Rukousilta Totuus-tapahtuman ja Oulun puolesta 
su 7.8. klo 18 Kastellin kirkossa
Vapaaehtoisten valmennustilaisuus 
pe 12.8. klo 18 Oulun Helluntaiseurakunnassa 
Yhteinen liikkeellelähtö la 13.8. klo 10–11 
Oulun Vapaaseurakunnassa (Kirkkokatu 34). 
Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan tai kerro ideasi 
osoitteessa www.yksitotuus.fi/rekry. Voit soittaa myös 
Juha Sirviölle p. 044 5030 353, Ari Kauppilalle p. 040 
4818 888 tai Suvi Nehvoselle p. 044 5536 333.
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S anna Tu r u n e n

Elotorilla 
nautitaan kesästä 

Karjasillan kirkossa järjestetään torstaina 18. 
elokuuta kesäinen Elotori -tapahtuma kel-
lo 12–15. Tapahtuma alkaa viikkomessulla 
Karjasillan kirkossa kello 12 ja jatkuu kello 

13 kirkon pihamaalla toriostosten, lättykahvien ja 
yhteisen ohjelman merkeissä.

Toritapahtumasta löytyy muurinpohjalättyjä, 
makkaraa, kotileivonnaisia sekä maalaistuottei-
ta pientä maksua vastaan. Torikauppiaat myyvät 
pöydillään syksyn satoa. Tapahtuman järjestäjät eli 
Karjasillan seurakunnan diakoniatyö sekä Höyhty-
än suuralueen vanhus- ja vammaistyöryhmä tarjo-
avat osallistujille pullakahvit.

Pihamaalla kuullaan musiikkia ja lauletaan yh-
teislauluja, kun soittoryhmä Matti Partanen, Pekka 
Lukkarila ja Niko Mäenalanen esiintyvät ja säestä-
vät kesäisiä kansanlauluja. Viikkomessun jälkeen 
harrastajateatteri Iita ja Verneri esittävät näytelmän 
Elämän iloa.

Toritapahtuma on kaikille avoin ja erityisesti 
ohikulkijoita kutsutaan mukaan Elotorille.

Kouluunlähtevien siunaaminen 
sunnuntaina 7.8. klo 10–12 

Karjasillan kirkossa 

Messun yhteydessä kesän aikana Ouluun muuttaneil-
le ja niille, jotka eivät päässeet mukaan kevään tilai-
suuksiin. Mukaan kutsutaan kouluun lähtevää yhdes-
sä koko perheen kanssa. Lasta siunaamassa voi olla 
myös hänelle läheinen aikuinen. Siunaamisen toimit-
taa Satu Saarinen avustaa Marjaana Lassi, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. 

Tilaisuuden päätteeksi kouluun lähteville lahja ja 
mehut. Tilaisuus kestää n. 50 minuuttia.

Äiti–lapsi-leiri 
16.–18.9. Juuman leirikeskuksessa

Leirillä mahdollisuus retkeilyyn sekä mukavaan yh-
dessäoloon Kuusamon Juuman kauniissa luonnossa. 
Etusija leirille Karjasillan seurakunnan jäsenillä. Hin-
ta aikuisilta 44 €, 4–18-vuotiailta 30 €, alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Leirin hintaan sisältyy linja-autokuljetus, 
majoitus ja täysihoito sekä tapaturmavakuutus Ou-
lun ev.lut. seurakuntien jäsenille.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 15.–26.8. välisenä ai-
kana Marjaana Lassille p. 040 574 7108. Perheet ote-
taan mukaan ilmoittautumisjärjestyksesssä. 

Muut menot
Café Krypta avoinna 12.8. 
saakka ma–to klo 11–18, pe 
klo 11–14, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Kahvilan yhte-
ydessä keskiviikkoisin käsi-
työntekijöille kesäsilmukka 
klo 13–16. 
Opastetut Oulun hautaus-
maan kierrokset maanan-
taisin klo 18–20 aina 22.8. 
saakka.
Hautausmaakierros Oulu-
joen hautausmaalla to 4.8. 
klo 17.30–19. Tutustumiskier-
rokselle osallistuneet voivat 
jäädä kuuntelemaan kesäistä 
musiikkia Oulujoen kirkkoon.
Kouluunlähtevien siunaami-
nen su 7.8. klo 10–12, Karjasil-
lan kirkko. Ks. ilmoitus s. 15.

Sinkkuilta ti 9.8. ja 16.8. klo 
18–20, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Sinkkujen yh-
dessäoloa nuotion äärellä. 
Illan ohjelmassa mm. harta-
us, kahvit, makkaranpaistoa 
(omat makkarat mukaan) ja 
mahdollisuus saunomiseen.
Elotori to 18.8. klo 12–15, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 15.
Pateniemen diakoniakirkko-
pyhä su 4.9. klo 12, Patenie-
men kirkko. Messun jälkeen 
paikallinen diakoniapiiri tar-
joaa kirkkokahvit. Voit osal-
listua myös syksyisen herkku-
korin arvontaan. Tuotto me-
nee lyhentämättömänä pai-
kallisiin diakonia-avustuksiin.

to 4.8. klo 19  
Tiinaliisa Typpö sello & Elias Niemelä urut 

to 11.8. klo 19 
Markus Wargh urut

to 18.8. klo 19 
Christian Ahlskog urut

to 25.8. klo 19 
Kristjan Moisnik basso & Ismo Hintsala urut

Konsertteja
Oulun tuomiokirkossa

sunnuntaina 14.8.

ELOJUHLA OULUJOELLA
Siell’ on kirkas lasimeri

Messu Oulujoen kirkossa klo 10 
Toimittaa kappalainen Olavi Isokoski.

Messun jälkeen Pappilan pihajuhla
Kirkkokahvit, lipunnosto,  

musiikkia ja puheita.

Tuulien käänteessä –
Juhanin Ahon mielenmaisemia
su 28.8. klo 18 Kastellin kirkolla
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Runo- ja lukuteatteritapahtuma 

"Eka kertaa äitinä" -ryhmä 
torstaisin 6.10. alkaen Maikkulan kappelissa

Ryhmä on tarkoitettu äideille ja vauvoille. Ryhmä ko-
koontuu kymmenenä torstaina klo 10 –11.30. Joka ker-
ralla oma aihe. Ryhmä 1 kokoontuu 6.10.–15.12. ja ryh-
mä 2  ensi vuoden puolella 9.2.–26.4. 

Mukana ryhmissä ovat lapsityönohjaaja Marjaana Las-
si ja pappi Mirjami Dutton. Ryhmiin otetaan mukaan 
10 äitiä. Ilmoittautuminen 23.9. mennessä syksyn ryh-
mään 1 ja 24.1.2012 mennessä kevään ryhmään 2. Li-
sätietoja ja ilmoittautumiset Marjaana Lassille p. 040 
574 7108. 

Omaishoitajien leiripäivä 
keskiviikkona 31.8. 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Päivä on tarkoitettu niin omaishoitajille kuin heidän 
läheisilleen. Leiripäivässä mahdollisuus lepoon, ul-
koiluun ja yhteisiin toimintahetkiin. Linja-auto läh-
tee Oulun linja-autoasemalta klo 10. Paluu linja-au-
toasemalle leiripäivän päätyttyä noin klo 16.15. Leiri-
keskukseen voi tulla myös omalla kyydillä. 

Päivän hinta 13 € / hlö sisältää matkat, ruokailut ja 
vakuutuksen. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 24.8. 
mennessä p. (08) 3161 340 tai www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Leiripäivästä vastavat Oulun ev. lut. seu-
rakuntien diakoniatyö ja Oulun seudun omaishoita-
jat ja läheiset ry. 

E l s i  S a l ovaa ra
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enot Oulussa 4.–18.8.2011M

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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

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.

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

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 316 1321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Väinö Johan-
nes Haverinen, Leea Hille Se-
rafiina Jokelainen, Aapo Os-
kari Kilponen, Anton Jooa Ju-
hana Sihvonen, Leevi Phuwa-
det Pihlajaniemi.
Karjasilta: Melina Helli Or-
vokki Hannu, Helmi Kristii-
na Kilpeläinen, Niko Kristi-
an Koskela, Heta Jemina Mu-
honen, Karoliina Emilia Alek-
sandra Saarinen, Pihla Lii-
sa Emilia Toppari, Verne Oli-
ver Eric, Saimi Elina Järvinen, 
Noora Lahja Olivia Kamsu-
la, Viena Daalia Kivioja, Ru-
dolf Eemil Koivukangas, Joo-
natan Antton Elmeri Kukko-
nen, Konsta Veikko Verner 
Leinonen, Minja Agneta Eli-
sabeth Naumanen, Samuel 
Nikolas Niskala, Enni Josefii-
na Ovaska, Niklas Alexander 
Olavi Pahkala, Lilia Ida Elisa-
bet Pelkonen, Selja Shegie 
Josefine Siironen, Iida Kris-
tiina Tanayama, Jouka Olavi 
Vilppola, Julia Josefine Han-
nele Vähäkuopus.
Tuira: Anna Karelia Hintsala, 
Suvi Alisa Sixian Jantunen, 
Eevi Helmiina Joensuu, Aino 
Maria Susanna Jokelainen, 
Kira Ellen Kilpeläinen, Sa-
ni Jadessa Kokko, Liina Olga 
Amalia Koskelo, Emilia Iida 
Maria Kumpula, Onni Ilma-
ri Lunki, Leevi Oskari Miina-
lainen, Iina-Maria Pirttimaa, 

Elli Lotta Amalia Takkinen, 
Emma Sofia Haarakangas, 
Konsta Ukko Sakari Jaako-
la, Pyry Nuutti Matias Jämsä, 
Eedla Amelia Koponen, Aa-
tu Johannes Mourujärvi, Niko 
Olavi Niemelä, Samuel Juha-
ni Ilmari Piittinen, Hugo Pie-
tari Syrjälä, Venla Ilona Tuik-
ka, Saaga Helena Tunturi, Fiia 
Taika Maria Wiander.  
Oulujoki: Nooa Petteri Hai-
pus, Aaro Arvi Severi Hih-
nala, Eini Liisa Kekäläinen, 
Huugo Vilijami Johannes La-
pinlampi, Joonatan Aleksi 
Ryynänen, Tomas Noel Julius 
Vaneeckhout, Ella Pauliina 
Väisänen, Peetu Valttei Kais-
to, Veeti Aleksanteri Karjalai-
nen, Mea Serafiina Poropu-
das, Kalle Arvo Antero Raja-
la, Nadia Rebekka Sarkkinen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Iikka Samu-
li Lesonen ja Jonna Katarii-
na Holmi, Jouko Kalevi Ala-
talo ja Meeri Hannele Käke-
lä, Arto Tapani Rahikkala ja 
Tuula Kristiina Tenno, Jukka 
Ilmari Juntunen ja Jenni Ma-
ria Mäläskä, Janne Olavi Lau-
ri ja Päivi Susanna Jämsä, Jani 
Olavi Väliaho ja Titta Hanne-
le Katariina Koivuharju, Sami 
Matti Tapani Juntunen ja Elli 
Sanna Leena Hyyryläinen, Ju-
ha Taneli Kärki ja Saara Hilma 
Valpuri Putkonen. 

Karjasilta: Mika Johannes 
Lyttinen ja Laura Ida Emilia 
Närhi, Joona Jaakko Mika-
el Jämsä ja Anna-Riikka Vii-
ta-aho, Antti Esko Olavi Ero-
nen ja Sanna Maria Naarajär-
vi, Jari Esa Johannes Hannu 
ja Rauna-Leena Eriikka Ku-
vaja, Jaakko Ilari Hannula ja 
Laura Annikki Koivisto, Jouko 
Samuli Saarela ja Tiina Maria 
Julkunen, Antti Eemeli Mak-
konen ja Henna Riikka Kinnu-
nen, Jussi Antero Harjunen ja 
Nina Margaretha Sparf, Hen-
ri Juho Bimberg ja Minna Eli-
na Männikkö, Esko Juhani 

Antila ja Marjo Anneli Koivu-
kangas, Erkki Olavi Piippo ja 
Maire Annikki Melin.
Tuira: Ville Matias Vakkuri ja 
Miia-Liisa Sipari, Joni Pette-
ri Sorvisto ja Hanna Pauliina 
Pitkänen, Tuomo Mikko Man-
tere ja Ella-Maria Elena Väy-
rynen, Toni Joachim Sevan-
der ja Milla Leena Katariina 
Kankare, Petri Juhani Oku-
loff ja Terhi Susanna Hämä-
läinen, Keijo Antero Rantala 
ja Erja Johanna Tolonen, Ja-
ni Juhani Myyry ja Taija He-
lena Ohtonen, Antti Juhani 
Arffman ja Riitta Marjaana 

Junkkonen, Lauri Heino Kale-
vi Matkaselkä ja Tanja Annii-
na Honka, Antti Ilmari Hon-
kanen ja Pia Katariina Holma, 
Antti Olavi Hyttinen ja Laura-
Maria Perälä, Onni Ensio Kil-
peläinen ja Maarit Annikki 
Pitkänen, Jukka Tapio Kum-
puniemi ja Mia Kristiina Lou-
kiainen, Ville Juhani Melvas-
koski ja Anna-Maija Katariina 
Vähä, Juhamatti Iisakki Nie-
melä ja Heidi Pauliina Karja-
lainen, Jari Kalevi Närhi ja Sa-
tu Pauliina Kanniainen, Hans 
Juhani Pietikäinen ja Mari Su-
sanna Kumpulainen, Tuomas 
Petteri Ahlamaa ja Tiina Ka-
tariina Pääkkö, Antti Heikki 
Oja ja Katja Anna Sofia Niska-
nen, Timo Juho Henrik Ran-
tahäli ja Mira Teresa Hurs-
kainen, Ali Armas Enojärvi ja 
Anja Helena Hietala.
Oulujoki: Thiago de Oliveira 
Fernandes ja Sofia Maria Eve-
liina Alarova, Jouni Antero 
Metso ja Ulla Maija Pitkänen, 
Marko Kai Matias Heikkilä ja 
Katja Eliisa Ojala, Janne Tapa-
ni Anttonen ja Sirpa Katriina 
Tuokko, Raine Samuli Kyrö ja 
Anna Katariina Anttila, Ari 
Kalevi Honkanen ja Mari Pau-
liina Tauriainen, Mikko Olavi 
Pekkala ja Hanne-Mari Kris-
tiina Korkala, Ville Markus 
Petteri Virtanen ja Johan-
na Katariina Kukkola, Chris-
ter Hast ja Olga Vladimirov-
na Ostroukh.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Mirja Hele-
na Korhonen s. Vanhanen 
89, Onni Olavi Saastamoi-
nen 74, Paavo Juhani Ruo-
nio 86, Erkki Juhani Kaarle-
la 56, Rauha Annikki Hiltu-
nen s. Pelkonen 82, Seppo 
Antero Rautiainen 65, Sep-
po Ilmari Toivonen 84.
Karjasilta: Esteri Järvenpää 
s. Siltaniemi 87, Jarno Juhani 
Hyttinen 29, Juuso Aslak An-
tero Vataja 14 pv, Leevi Juha-
ni Makkonen 60, Marja-Kaa-
rina Kokko s. Vainio 71, Aimo 
Tuomas Rantaeilola 75, Erkki 
Iisakki Kolehmainen 81, Juha 
Olavi Sakko 45, Kaisu-Leena 
Mainio 52, Lea Rakel Viippo-
la s. Ruumensaari 78, Reino 
Olavi Lauhava 64, Sirpa Hele-
na Kuusikko 51, Toini Kaarina 
Jutila 80, Tuula Inkeri Pulkki-
nen s. Pulkkinen 53, Veikko 
Tapani Nisonen 57.
Tuira: Aino Inkeri Kilponen 
s. Leskinen 96, Anna-Liisa Hi-
manka 61, Elsa Elviira Härmä 
s. Stenius 78, Tuomo Teemu 
Tapani Kantanen 18, Tapio Il-
mari Isoniemi 50, Pirkko Hil-
levi Juntunen s. Pekkala 50, 
Erkki Ilmari Kynsilehto 91.
Oulujoki: Heikki Sakari Pino-
niemi 31.

Sa
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Kirkkoherranvirasto 

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

ma-ti ja pe klo 10–15 
ke klo 10–14
to klo 10–17

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

17

eurakunnissa tapahtuu 4.–18.8.2011

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto
S
Kirkkoherran-
viraston palvelu 
kesän ajan 
mobiilivaihteen 
kautta numerosta 
(08) 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. (08) 3161 300.

 

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Kesänaukioloajat
31.8. saakka

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Avoinna 
ma, ke ja pe klo 9–14

Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
(08) 387 512 
Kirkko (08) 387 336 
Srk-talo (08) 387 395
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

Kesäiset perhekahvilat  
lapsiperheille 

keskiviikkona 10.8., 
tiistaina 16.8. ja keskiviikkona 24.8. 

klo 9.30–11 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ja 

Keskustan seurakuntatalolla.

Tervetuloa leikkimään ja tapaamaan ystäviä!

Pienten koululaisten  
kesäkerhot 

elokuussa 10.8. saakka 
Keskustan seurakuntatalolla ja 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa

Kesäkerhot on suunnattu tämän kevään 1.–2.-luokka-
laisille. Kerhot kokoontuvat ma-pe klo 9–15. Kerhot 
ovat maksuttomia, mutta ota omat eväät mukaan! 
Lisätietoja lapsityönohjaaja Saija Kivelältä p. 040 
7790 375.

Kirkko 
avoinna
ma–la 

klo 12–18 
ja su 

klo 12–16. 

Rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä ja kesäseurat su 14.8. 
Messu klo 10 kirkossa, toimit-
taa Timo Juntunen, saarnaa 
Jorma Kiviranta, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. Kesäseu-
rat klo 13 Jorma Kiviranta ja 
Juhani Lepistö.

Oulunsalo Soi 
-konsertti

keskiviikkona 10.8. klo 
18 kirkossa. Matthew 
Hunt, klarinetti ja Me-
ta4. Liput 18/15 euroa.

Kirpputori 

Tasauskeräyksen hy-
väksi ma–pe 15.–19.8. 
klo 12–16 seurakunta-
salissa.

Sanajumalanpalvelus 7.8. 
klo 10 rantakirkko Varjakas-
sa, toimittaa Matti Nuorala, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. Maksullinen lou-
nas ja kahvit.  Päätteeksi siio-
ninvirsiseurat. 
Hartaushetki ke 10.8. klo 14 
Lumilyhdyssä.
Sanajumalanpalvelus  su 
14.8. klo 18 kirkossa, iltakah-
vit srk-talossa, toimittaa Ola-
vi Palovaara ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.
Matalakynnys su 14.8. klo 16 
Korsuhovin kerhohuoneessa, 
mukana Marko Huurre.
Lumijoki-päivät 13.–14.8.  li-
sää tietoa kuntatiedotteesta.
Kirkkoneuvoston kokous ma 
15.8. klo 18 srk-talossa.
Vapaaehtoistiimien palaveri 
ti 16.8. klo 18 srk-talossa. Tii-
mien  jäsenet ja kaikki jotka 
haluavat olla mukana vapaa-
ehtoistyössä.  
Miten voisin olla mukana 
viemässä evankeliumia lap-

sille? Miten kerron Raama-
tusta? To 18.8. klo 18.30 ja 
25.8. klo 18.30 srk-talossa, 
Pekka Siitonen kertoo. 
Päiväkerhoissa sekä kokki-
kerhossa vielä vapaita paik-
koja.  Ilm. 12.8. mennessä s-
postitse silja.pihlajaniemi@
kotinet.com tai p. 050 530 
8758. Remontista johtuen 
kerhojen alkamisesta ilm. 
myöhemmin. 
Erä- ja maastotaitokurssi 
3.–4.9 Lumijoella urheiluta-
lon maastossa.  Lisätiedot ja 
ilm. www.mpk.fi.
Lumijoen pappila myydään. 
Näyttö la 6.8. klo 14–16. Li-
sätiedot p. 050 528 6438. 
Myynti-ilmoitus: lumijoki.
seurakunta.net ja tämän leh-
den sivulla 8.      
Rauhanyhdistys: Rauhanyh-
distys: su 7.8. klo 17 seurat 
ry:llä.
Kastettu: Eevi Aili Maija Jus-
sila, Jere Johannes Koistila, 
Aaron Artturi Koivula.

Haukiputaan kirkko toimii 
tiekirkkona 26.8. saakka. 
Kirkko on avoinna ma–pe 
klo 10–18.
Kesäillan sävelhartaus 4.8. 
klo 20 srk-keskuksessa. Raa-
kel Pöyhtäri urut. Iltahartaus 
Sami Puolitaival.  Vapaa pää-
sy, ohjelma 2 €. 
Puttaan Tupa avoinna 4.8. 
alkaen to ja pe klo 12–15, 
Kirkkotie 10 C. Uusia va-
paaehtoisia etsitään, emän-
tien kokous to 11.8. klo 11. 
To 18.8. Tarjolla kesäkeittoa, 
4€/annos.
Nuotioilta ke 10.8. klo 18 On-
kamon uimarannalla.
Kouluun lähtevien siunaus 
ke 10.8. klo 18 kirkossa. Kah-
vi- ja mehutarjoilu srk-kes-
kuksessa.
Kesäillan sävelhartaus to 
11.8. klo 20 srk-keskukses-
sa. Lauri-Kalle Kallunki urut. 
Hartaus rovasti Juhani Pitkä-
lä. Vapaa pääsy, ohjelma 2 €. 
Veteraanien kesäpäivä ke 

17.8. klo 12 Kellon srk-kodis-
sa. Ruokailu, kahvit ja harta-
us.  Mahdollisuus ilmaiseen 
kuljetukseen, soita p. (08) 
5472 636 pe klo 9–11 viim.
eistään 12.8.
Viikkomessu ke 17.8. klo 18 
kirkossa, ja lähetysjuhlien tal-
koolaisten tehtävään siunaa-
minen. Srk-keskuksessa teh-
tävien ja paitojen jako. Jos 
et pääse, ota yhteyttä p. 040 
5014 764.
Kesäillan sävelhartaus to 
18.8. klo 20 kirkossa. Sofia 
Magdalena -lauluyhtye, joh-
taa Raimo Paaso. Iltahartaus 
Eeva Mertaniemi. Vapaa pää-
sy, ohjelma 2 €.
Päiväkerhoissa on tilaa: 
Kellon päiväkerhoissa on ti-
laa, Kirkonkylän, Martinnie-
men ja Jokelan päiväkerhoi-
hin otetaan lapsia mahdolli-
siin vapautuviin paikkoihin. 
Tied. 2.8. alk. kirkonkylä p. 
045 6578 347, Jokela p. 040 
5128 224, Martinniemi p. 045 

1394 096. Kerhot alkavat vii-
kolla 34. 
Kellonkartano: Suomen Raa-
mattuopiston elojuhlat 5.–7.8. 
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
10.8. klo 18. Kylväjän raamat-
tu- ja lähetyspäivät 12.–14.8.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: seurat su 7.8  klo 17 
ry:llä, kesäseurat la 13.8. 
klo 18 ry:llä, messu ja HPE 
su 14.8. klo 10 kirkossa, ke-
säseurat su 14.8. klo 13 ja 18 
ry:llä. Kello: leiripäivä su 7.8.  
klo 12 Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Jokikylä: kesäseurat ja 
HPE la 6.8. klo 18 kirkossa, il-
tahartaus ry:llä, kesäseurat 
su 7.8. klo 13 ja 18 ry:llä, nuo-
tioilta pe 12.8. klo 18.30 San-
na ja Pekka Rehulla.
Kastettu: Ilkka Johannes 
Kiianmies, Reeta Emilia Suo-
mela, Luka Kristian Oinas, 
Mikael Anton Backman, Pee-
tu Valtteri Häyrynen, Aatos 
Pekanpoika Moilanen, Da-
niel Oscar Majava, Nea Ma-

ria Siurua.
Avioliittoon kuulutettu: Ar-
to Veli Ilari Pilto ja Jonna Juu-
lia Peltolahti, Keijo Tapio Ol-
lila ja Heli Päivikki Aho, Ant-
ti Sakari Kuosmanen ja Salla 
Marjut Heikkinen, Risto Ensio 

Toljamo ja Päivi Susanna Tah-
vanainen.
Kuolleet: Aino Armiida Vall 
89, Lauri Johannes Kaisto 82, 
Leila Anneli Salojärvi 71, Aar-
ne Armas Honkanen 65, Anni 
Maria Virranniemi 88.

Mielenterveydeksi-iltapäivä
maanantaina 15.8. klo 12–16 Isollaniemellä. 

Lähtö kirkon pihasta klo 11.45. Ruoka, ohjelmaa ja 
kahvit. Ilmoittautumiset 5.8. mennessä perjantaisin 
p. (08) 5472 636.

Liikunnallinen leiripäivä 
kotona asuville liikuntarajoitteisille 

ja heidän avustajilleen
tiistaina 16.8. klo 10–18  Isollaniemellä. 

Kulkeminen omin kyydein. Ohjelmaa, ruokailu, kahvit, 
tietoisku ja hartaus. Mukana Risto Lappalainen Afa-
sia- ja aivohalvausliitosta. Ilmoittaudu 5.8. mennessä 
perjantaisin p.(08) 5472 636.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
50 ja 60 vuotta sitten ripil-
le päässeiden juhla su 14.8. 
Kirkonkylän srk-kodissa mes-
sun jälkeen.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Pihaseurat to 4.8. klo 18 Lau-
ra ja Mikko Aholalla, Lähet-
vainiontie 11. Seurat su 7.8. 
klo 16 ry:llä. Koko perheen 
leiripäivä ja tutustumistilai-
suus Luurinmutkassa su 14.8. 
klo 16.
Murron rauhanyhdistys: Pi-
haseurat pe 5.8. klo 19 Sai-
ja ja Terho Satomaalla, Mur-
rontie 86. Lähetysseurat su 
7.8. klo 13 Murron rukous-
huoneella, klo 18 Temmek-
sen kirkossa. Lauluseurat pe 
12.8. klo 19 Henna ja Kimmo 
Kokkosella, Kauttaranta 32.
Seurat su 14.8. klo 16 ry:llä.
Päihdeongelmaisten ja yksi-
näisten päivätoiminta ”Vei-
kon valinta” arkisin klo 9-14, 
Kurikkatie 3.
Kastetut: Jimi Eemeli Sarajär-
vi, Elli Ilona Pätsi, Helmi Syl-

via Karsikas, Netta Irja Kata-
riina Romppainen, Lenni Au-
kusti Angeria, Otto Herman-
ni Haapakoski, Bryan Henrik 
Humalajoki, Arttu Sisu Jal-
mari Tervonen, Lauri Antero 
Laine, Enni Eliina Karnaranta, 
Milja Aliina Hätälä, Iina Lin-
nea Parantainen.
Vihitty: Eino Anselmi Ervasti 
ja Sari Eija Marketta Alatalo, 
Juha Pekka Väisänen ja Katja 
Liisa Maria Kilpelänaho, Han-
nu Matias Tihinen ja Virpi In-
keri Salmela, Mika Antero 
Myllymäki ja Aino Elina Kris-
tiina Anttila.
Kuolleet: Annikki Helmi He-
lena Perämäki 77.

Messu
 

sunnuntaina 14.8. klo 
10 Vanhassa kirkossa.

 
Toimittaa Pekka Re-

humäki, avustaa Pau-
lus Pikkarainen ja Soi-

le Pakkanen, kanttorina 
Marjo Irjala. 

Luomakunnan sunnun-
tai. 50 ja 60 vuotta sit-
ten ripille päässeiden 
kutsujumalanpalvelus.

Perhemessu
sunnuntaina 7.8. klo 10 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Toimittaa Juha Maalismaa, avustaa Anu Ojala ja Merja 
Veikkolainen, kanttorina Eeva-Maija Sorvari. 
1. luokalle lähtevien kouluun siunaaminen.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki
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Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
p. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kiimingin kirkko on avoin-
na tiekirkkona 5.8. asti klo 
12–18. 
Jumalanpalvelukset s. 13.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 ja Jaana Kontio (Jääli) 
040 579 3248. Seija Lomma 
vuosilomalla18.7–14.8. 
Kouluun lähtevien siunaa-
mistilaisuudet ke 10.8. klo 

18 Kiimingin kirkossa sekä 
Jäälin kappelissa. Lapsen siu-
naamiseen voi osallistua joku 
perheenjäsen, isovanhempi, 
kummi tai joku muu lähei-
nen. Tilaisuuden jälkeen kah-
vi- ja mehutarjoilua.
Päiväkerhot ja lastenparkki 
alkavat vkolla 33. Lisätietoja 
p. 040 7431 902 (Kirkkopirt-
ti) ja 0400 835 374 (Jäälin seu-
rakuntakoti) tai p. 040 7431 
901 / Birgitta Kontio ja Anne 
Schönberg.
Lastenparkki Jäälin srk-ko-
dilla to klo 12–15 (aloitam-
me 18.8.). Ilm. alkuviikosta p. 
0400 835 374.
Esikkoryhmä ti 16.8. klo 10 
Jäälin srk-kodilla. Ryhmä en-
simmäisen lapsen saaneille 
vanhemmille.
Rauhanyhdistys: Kesäseurat 
la 6.8. klo 18 Jukka Hietamä-
ki ja Pentti Vinnurva, ry:llä. 
Kesäseurat ja perheruokai-
lu su 7.8. klo 13 Kauko Säk-
kinen, ry:llä. Kesäseurat su 

Kastetut: Riku Pietari 
Väyrynen, Topias Alek-
santeri Koistinen, Reet-
ta Lyydia Riekki, Adeliina 
Mariel Manninen, Ronja 
Maaria Alakärppä, Lot-
ta Karoliina Kallio, Maria 
Ilona Katariina Koivunen, 
Kaisa Katariina Kauhio, 
Jessika Maria Illikainen.
Vihitty: Jari Kalevi Peltola 
ja Marjo Hannele Potila, 
Pertti Herman Ronkainen 
ja Sanna Johanna Juntu-
nen, Kalervo Johannes Il-
likainen ja Susanna Kris-
tiina Kenttälä, Ossi Eerik-
ki Juliander ja Kaisa-Ma-
ria Heikkinen, Aki Mat-
ti Roivainen ja Niina Berit 
Kovalainen.

Perheleiri
 Suvelassa 
16.–18.9. 

Hinta aikuisilta 46 €, lap-
silta 4–18 v. 23 €, ja al-

le 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Sisältää majoituksen ja 
ruokailut sekä tapatur-

mavakuutuksen. Ilm. 7.9. 
mennessä Riina Moila-

selle p 040 5609 678. Lei-
ri järjestetään Iin seura-

kunnan kanssa.

7.8. klo 18 Jukka Hietamä-
ki ja Pentti Vinnurva, ry:llä. 
Seurat su 14.8. klo 17 Marko 
Ollila, ry:llä.

Eläkeläisten leiri 
17.–18.8. leirikeskus Suvelassa. 
Kaikenikäisille kiiminkiläisille eläkeläisille. Hinta 20 €, 
tarv.järjestämme kuljetuksen. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Jaanalle tai Erjalle 5.8. mennessä. 

Seurakunta Kiiminki-päivillä 5.–7.8.

”Iloa päivääsi” kädentaitotapahtuma Jäälin kappelilla 
5.8. klo 17–20.30 ja 6.8. klo 11. Osallistumismaksu 25 €. 
Ilmoittautumiset Jaana Kontio 045 5793 248.
Pe 5.8. 
klo 18.10. Yhteislaulutilaisuus, Laulattajina Seija Helo-
maa ja nuorten kitararyhmä.
La 6.8.
klo 10.10 Kiimingin seurakunnan tervehdys, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja Pentti Jokikokko
klo 10.20 Kansanlaulukirkko, Harri Isopahkala, Jarkko 
Metsänheimo ja soitinryhmä.
klo 10–13 Kiimingin seurakunnan askartelupiste lapsil-
le. Työntekijöitä paikalla sinua varten.
Su 7.8.
klo 10 Messu kirkossa, toimittaa Harri Isopahkala, kant-
tori Marja Ainali, avustaa Riina Moilanen.
Tapahtuma-alueella seurakunnan kohtaamispaikka, 
jossa kahvia, mehua ja muurinpohjalettuja hillon kera.

Hartaus to 4.8. ja 18.8. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Vapaaehtoisten tukihenki-
löilta 18.8. klo 18 srk-talolla. 
Mukana diakonissa vs. Mari-
ka Kamps ja Sinikka Ilmonen.
Perheretki Kälviälle Toivo-
sen Kotieläinpuisto-Museo-
kylään la 13.8. Lähtö Tupok-
sesta klo 9 Vanamon/Salen 
edestä. Klo 9.20 Limingan 
S-Marketin pysäkiltä. Paluu 
noin klo 18.30. Hinta 15 € ai-
kuiset ja 8 € lapset (3. lapses-
ta lähtien 5 €). Ilm. 8.8. men-
nessä p. 044 7521 220. Mu-
kaan pääsee 58 hlöä järjes-
tyksessä, lapsiperheet etu-
sijalla. Maksu kerätään au-
tossa.

Nuorisotyö: Kirsi lomalla 9.8 
asti. Maria lomalla 10.8. asti. 
Nuorisotyön syyskauden 
aloitus su 21.8. Limingan kir-
kossa. Klo 17.30. Infoa tule-
vasta, Gospel-messu ja isos-
ten siunaaminen. Mahdol-
lisuus ilmoittautua mukaan 
toimintaan sekä kirkkokahvit. 
Nuorten bändiin haetaan li-
sää soittajia ja laulajia! Syys-
kauden ekat treenit to 18.8. 
klo 17.30 kirkossa. 
Pyöriikö nurkissasi tarpeet-
tomia soittotarvikkeita? 
Nuorten bändi ottaa vastaan 
lahjoituksia. Erityisesti  bas-
sokombo-ja/tai kitarakombo-
vahvistin vähint. 30 W. Maria 
p. 044 7521 236/maria.mati-
lainen@evl.fi.
Rauhanyhdistys: Nuotioilta 
pe 5.8. klo 19 Meri ja Samu-
li Saukolla. Seurat su 7.8 klo 
17 ja 18.30 ry:llä. Nuotioilta 
pe 12.8. klo 19 Marja-Liisa ja 
Olli-Pekka Kinnusella. Seurat 
su 14.8. klo 14 Alatemmeksen 

vanhainkodilla sekä klo 17 ja 
18.30 seurat ry:llä. Sisarilta 
17.8. klo 19 ry:llä.
Kastettu: Venla Helmi Annik-
ki Hannila, Niilo Elmo Viljami 
Kiviniemi, Aino Emilia Koti-
la, Onni Henrik Olavi  Näppä, 
Hertta Maija Johanna Taipa-
leenmäki, Veera Olivia Alek-
sandra Yli-Tokola.
Vihitty: Tuomas Olavi Soh-
lo ja Jaana Ilona Rantapelko-
nen, Heikki Tapani Rantala ja 
Anne Irene Holtinkoski.

Vanamon 3–5-v.
päiväkerhoissa on 

muutamia vapaita paikkoja!

Voit kysellä Tuijalta 044 7521 230 tai Katil-
ta 044 7521 239. Sähköpostilla ilmoittau-

tuminen etunimi.sukunimi@evl.fi. Kerhoon 
otetaan kolme vuotta täyttäneitä. Kerhot 

alkavat viikolla 35.

Oletko aina halunnut  
hengailla teatteripiireissä?  

Haluaisitko näytellä, tanssia, lavastaa, 
puvustaa tai toimia valomiehenä?  

  
Tule mukaan Limingan seurakunnan 
nuorisotyön näytelmä-projektiin! 

 
  

I lmoittaudu Kirsil le 22.8.mennessä   
p .044-7521225/k i r s i . junnonaho@evl . f i   

FB :Ki r s i  Ohjus  

KERHONOHJAAJAKSI?   
Haetaan kerhonohjaajia 

7-12 –vuotiaiden kerhoihin 
kirkonkylälle ja Tupokseen. 

Ohjaajien tulee olla  
rippikoulun käyneitä.  

Ohjaajat toimivat pareittain ja 
heidät koulutetaan tehtävään. 

 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 11.-12.8. 
Nuorisotyönohjaaja Maria Matilainen  
maria.matilainen@evl.fi/0447521236  

 
Limingan seurakunnan varhaisnuorisotyö 

Lähetystyö 
kiittää 

juustomaidon lahjoitta-
jia, talkoolaisia ja ostajia!

AIKUISTEN 65 + 
LEIRIPÄIVÄ

Utajärvellä ke 
10.8. klo 9–17. 

Ohjelmaa ja ruo-
kailu. Lähtö klo 
9 taksiasemalta. 

Hinta 20 €.
Ilmoittaudu 4.8. 
mennessä p. 044 

7521 220. Mu-
kaan mahtuu
50 nopeinta.

Hartaus ja ehtoollinen to 
4.8. klo 13.30 Mikevan palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 4.8. klo 14.30 Vi-
re-kodissa, Pekka Kyllönen.
Sanajumalanpalvelus su 7.8. 
klo 13 Rokualla, Pekka Kyllö-
nen.
Hartaus ti 9.8. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Hartaus ti 9.8. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Pekka Kyllö-
nen. 
Kesäinen lauluilta ti 9.8. klo 
18.30 museolla, Ossi Kajava.
Kesäillan sävelhartaus to 
11.8. klo 19 kirkossa, Pet-
ri Aho klarinetti, Ossi Kaja-
va urut ja laulu, puhe Pekka 
Kyllönen.
Hartaus ti 16.8. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 18.8. klo 13 seurakun-
tatalossa heinä–syyskuun ai-
kana pyöreitä vuosia täyttä-
ville. Kutsun saaneet, terve-

tuloa yksin tai omaisen/ystä-
vän kanssa. 
Hartaus to 18.8. klo 14 Vire- 
kodissa.
Herättäjäyhdistyksen Mau-
nonpäiväseurat to 18.8. klo 
19 seurakuntatalossa, rovas-
ti Toivo Hyyryläinen, Jouni 
Heikkinen.
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhojen aloitus ti 16.8. klo 
9.30–11.30 Koortilassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 

Perhekerhojen yhteinen aloitus 
tiistaina 16.8. klo 9.30 Koortilassa 

Viikosta 34 lähtien perhekerhot kokoontuvat:

Ti  klo 9.30–11.30  seurakuntatalolla            
Ti  klo 10–12 Päivärinteen seurakuntasalissa
To  klo 10–12 Laitasaaren rukoushuoneella (joka toinen 
torstai parillisina viikkoina)
To  klo 10–12  Mäntyrannan koulussa (joka toinen 
torstai parittomina viikkoina) 

Päiväkerhot alkavat myös viikolla 33. 

Musiikkia ja 
hartautta 

sunnuntaina 14.8. klo 12 
Sylvi Sarian mökillä 

Valkolantiellä.
Jouni Heikkinen, 

Ossi Kajava. 

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 4.8. klo 18.30 nuotioil-
ta Helinä ja Pentti Räisäsel-
lä. Su 7.8. klo 17 seurat ry:llä. 
4–6-luokkalaisten leiri 12.–
13.8. Koortilassa. Kesäseurat: 
la 13.8. klo 18 messu kirkos-
sa ja kirkkokahvit ry:llä. Klo 
20 puheenvuoro ja iltaharta-
us ry:llä. Su 14.8. klo 12 ja klo 
18 seurat ry:llä. 

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 14.8. klo 17 seurat 
ry:llä.
Kastettu: Arttu Viljami Heik-
kinen, Emmi Maria Männik-
kö, Helka Kaarina Luukko-
nen, Henri Kai Mikael Tiirola, 
Joose Jeremias Ervasti, Mee-
ri Mirjami Jurvakainen, Ou-
la Kaarlo Ilmari Mehtälä, Eeli 
Osvald Ilmari Tabell.
Vihitty: Kari Juhani Kullas 
ja Pirjo Helena Kesälä, Tero 

Raimo Juhani Huotari ja Pia 
Pauliina Ylivaikko, Jari Ante-
ro Huusko ja Päivi Ireene He-
listen, Tuomas Petteri Han-
hirova ja Anniina Katariina 
Vaaraniemi, Pasi Tapani Huo-
vinen ja Meiju Tuulikki Lind-
qvist, Teijo Kalervo Parviai-
nen ja Marjo Katriina Kos-
kela.
Kuollut: Teemu Kalervo Huo-
vinen 54, Sylvi Katariina Tuo-
minen s. Marjakangas 93.  
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www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

kirkkoherranvirasto
(08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi 
tai numerosta 
(08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Piippolan, Pulkkilan,
Kestilän, Rantsilan
tiekirkot sekä
Piippolan 
kirkkomuseo
auki 29.6.–7.8.
ke-la klo 10–16
su klo 10–13 

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Hartaus ke 10.8. klo 13.30, 
Salonkartanossa, Sirpa Miet-
tunen.
Hartaus ke 17.8. klo 13.30, 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Kansalaulukirkko su 21.8. 
klo 12 Oulunsalon museolla.
Kinkerit ke 24.8. klo 18 Ou-
lunsalon museolla.
Hartaus to 18.8. klo 11.30, 
Teppolassa, Minna Salmi.
Umpimähkän leirikeskuk-
seen unohtuneita vaattei-
ta voi kysellä kirkkoherran-
virastosta.
Kirkonkylän ry: Seurat su 
7.8. klo 16 ry:llä, Hannu Tuo-
himaa, Erkki Alasaarela, Ke-
säseurat la 13.8. klo 17 ry:llä, 
Yrjö Koskimäki, Eero Salin, 
Kesäseurat su 14.8. klo 13  
ry:llä, Eero Salin, Yrjö Koski-
mäki, seurat ja HPE kirkossa  
klo 17, Yrjö Koskimäki, Matti 
Kinnunen, päätösseurat klo 
19.30 ry:llä, Matti Kinnunen
Salonpään ry: Seurat su 7.8. 
klo 16 ry:llä,  Heimo Kuha ja 
Mauno Linnanmäki. Seurat 

Diakonissa 
Päivi Pulkkinen 
lomalla 1.8.–4.9. 

Kappalainen 
Vesa Äärelä 

lomalla 18.7.–22.8.
. 

Lähtösaarna 
ja kahvit 28.8.

Kappalainen Vesa Ääre-
lä on valittu Kempeleen 
seurakunnan kappalai-
sen virkaan 1.9. alkaen. 
Vesan lähtösaarna ja 
kahvit sunnuntaina 28.8. 

su 21.8. klo 16 ry:llä, Pentti 
Eskola ja Lauri Karhumaa.
Kastettu: Sinna Sara So-
fia Koskenkorva, Disa Emilia 
Aleksandra Ala-Poikela, Vil-
helmiina Suvi Helena Valta-
nen, Jonne Oiva Samuel Sa-
rajärvi.
Vihitty: Henri Jaakko Luosu-
järvi ja Eeva Liisa Kristiina Ei-
lola.
Kuollut: Esko Johannes Vuoti 
91, Reeta Liisa Salow 79, Aa-
va Takkinen 2 kk Vantaankos-
ken seurakunnasta.

Kouluun-
lähtevien 

siunaaminen

maanantaina 8.8. klo 18 
Oulunsalon kirkossa.

Tilaisuuden jälkeen kahvittelu ja 
mehuhetki seurakuntatalolla. 

Tervetuloa!

Rytmiä ja riimiä -kerho aloittaa elokuussa

Kerho on vauvalle ja vanhemmalle. Tärkeässä osassa on 
vauvan kanssa vietettävä yhteinen toimintahetki. Hetki 
koostuu laulusta, lorusta, rytmistä ja liikkeestä. Lisäksi 
kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia yhdessä. 
Mukaan mahtuu 8 vanhempi-lapsi paria. 

Ensimmäinen kokoontuminen on 30.8. Kerho kokoontuu 
tiistaisin klo 9.30–11 Repussa (Opintie 2).  Ilmoittautumi-
nen kerhoon p. 044-7453 871/Heidi Lampela. 

KeSTiLä
Kesäseurat la 6.8. klo 19 ja su 
7.8. klo 12 ry:llä, Oiva Savela, 
Paavo Tahkola. Su alustus ai-
heesta Jumalan valtakunta, 
Paavo Tahkola. 
Messu su 7.8. klo 19 kirkossa. 
Nuotioilta pe 12.8. ja 19.8. 
klo 19 ry:llä.
Seurat su 14.8. klo 19 ry:llä, 
Vesa Pirnes.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jaakko Matias Keihäskoski ja 
Jenni Riikka Juulia Aho, Heik-
ki Tapani Kilpelänaho ja Tarja 
Minna Maarit Pukkinen.
Vihitty: Heikki Juhani Ter-
voja ja Hanna Elina Leiviskä, 

Jaakko Olavi Niiranen ja Tii-
na Maria Tervonen.

PiiPPOLa
Piippolan ja Pulkkilan kap-
peleiden konfirmaatiohar-
joitukset la 6.8. klo 13 kir-
kossa.
Pihaseurat su 7.8. klo 14 Lee-
na ja Johannes Hyytisellä 
(Niemenkuja 23), Merja Jyrk-
kä ja Timo Hakkarainen.
Avioliittoon kuulutettu: Ti-
mo Jukka Joonas Tavasti ja 
Marika Emilia Saastamoinen

PuLKKiLa
Piippolan ja Pulkkilan kap-

peleiden konfirmaatiohar-
joitukset la 6.8. klo 13 Piip-
polan kirkossa. 
Seurat su 7.8 klo 19 ry:llä, Ti-
mo Mehtälä.
Siioninvirsiseurat to 11.8. 
klo 19 Pulkkilan pappilassa, 
Matti Nuorala, Timo Hakka-
rainen ja Merja Jyrkkä.
Hartaus pe 12.8. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Seurat su 14.8. klo 19 ry:llä.
Kastettu: Juho Lauri Juhani 
Tervonen.
Avioliittoon vihitty: Henri 
Jarmo Juhani Saari ja Veera 
Maria Pyykölä.
Kuollut: Martti Paavola 98.

PyHänTä
Kirkkokuoro to 4.8. klo 18 
srk-talossa. 
Pyhännän kappelin konfir-
maatioharjoitus la 6.8. klo 
9 kirkossa.
Seurat su 7.8. klo 15 Lamujo-
en kylätalolla, S. Konttila ja 
S. Rönkkö. 

Herättäjäpyhä su 14.8. Mes-
su klo 13 kirkossa. Seurat srk-
talossa. Merja Jyrkkä ja Mat-
ti Nuorala.
Seurat su 14.8. klo 15 ry:llä, P. 
Jäntti ja P. Marttila.
Istutustalkoot ke 17.8. klo 
17–20 srk-talolla.
Pyhännän lapsi- ja nuoriso-
kuorojen levyn julkistamis-
tilaisuus su 21.8. klo 19 kir-
kossa. 
Kastettu: Pauli Aatos Huh-
tala, Konsta Pekka Antero 
Kemppainen.

RanTSiLa
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 7.8. klo 18.30 srk-talossa, 
Arttu Kamula.

Retki hiippakunnan  
lähetysjuhlille Haukiputaalle 3.9.

Kyytimaksu 35 euroa. Ilmoittautumiset viimeistään 
lauantaina 27.8. Enna Junnolle p. 040 5084 862.

Toimintailta pe 12.8. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 14.8. klo 18.30 
ry:llä, Esko Ristinen.
Ehtoollishartaus to 18.8. klo 
14 Pohjantähden päiväsalis-
sa. 
Kodinilta pe 19.8. klo 19 
ry:llä.
Kastettu: Leevi Johannes Ii-
sakki Niva.
Vihitty: Matti Ilmari Juntu-
nen ja Eevaliisa Peuna.
Kuollut: Vuokko Marjatta 
Vähäsalo s. Saarinen 77, Jaak-
ko Aapeli Häkkilä 85.

Seurakunnan päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen

Siikalatvan seurakunnan syksyllä alkaviin päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen 19.8. saakka osoitteessa www.
siikalatvanseurakunta.fi. Puhelinilmoittautumiset 
pe 12.8. klo 9–14 p. 020 7109 877 tai p. 020 7109 864.

Järvikirkko Suutarinjärvellä 
Su 7.8. klo  19. 
Hartaus Alatemmeksen van-
hainkodilla To 11.8. klo 14. 
Kahdenvartin kirkko to 18.8. 
klo 14 Tyrnävän kirkossa. Ti-
laisuus on lyhyt ja suunnitel-
tu ikäihmisille.  
Suunnittelupäivä pe 
19.8.2011 9 - 16. Toimistot 
suljettu. 
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
La 6.8 klo 19 nuotioilta Han-
nele ja Kari Karppisella, Lep-
piojantie 13 B. Su 7.8 klo 13 
lähetysseurat Murron ruko-
ushuoneella ja klo 18 Tem-
meksen kirkossa. Su 14.8 klo 
12 leiripäivä srk:n kesäkodil-

Ruskaretki 
seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöille 

ti 13.9. vierailu Pajalassa Laestadiuksen museoon
ke 14.9. vierailut  saksalaisten hautausmaalle, napapiiril-
le, Rovaniemen kirkkoon, kaupunkikierros ja saunomis-
ta leirikeskuksessa 
to 15.9.  vierailu Posiolla Pentikin myymälässä.

Retken hinta 70 €  sis. kuljetuksen ja majoituksen sekä 
leirikeskuksen tarjoilut. Ilmoittautuneille lähetetään tar-
kempi ohjelma ja 50 € ennakkomaksu.
Ilmoittautuminen 29.8. mennessä p. (08) 5640 600. Mat-
kalle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 48 ihmistä.
Lisätietoja Ulla Palosaari p. 044 3443 012 ja Salme Kinnu-
nen p. 044 7372 631.

la, klo 15 seurat kesäkodilla 
ja klo 14.30 hartaus Villa Tyr-
nissä. 
Kastettu: Nike Trine Helena 
Snåre, Julia Joanna Meriruo-
ko, Meri Eila Sinikka Männis-
tö, Aleksi Viljami Johannes 
Kemilä.
Avioliittoon vihitty: Mark-
ku Juhani Siltavirta ja Tuija 
Sinikka Karppinen, Jari Tapa-
ni Meriruoko ja Linda Maria 
Anttila.

Kirkkoherran-
virasto ja muut 

toimistot 
suljettu 19.8.

Kouluun lähtevien 
siunaaminen

tiistaina 9.8. klo 18 
Tyrnävän kirkossa

Lapselle läheinen hen-
kilö voi olla mukana siu-
naamassa lasta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen 
lapsille jaetaan kirja-
lahja.
Jos et ole saanut kutsua 
olet silti tervetullut per-
hejumalanpalvelukseen.

Perhevaellus 
Rokualla 27.8.

Klo 9  Lähtö Tyrnävän S-
marketilta, klo 10 Roku-
an kuntokeskus. Paluu-
matkalle lähtö klo 16, 
paluu Tyrnävälle klo 18.
Omat eväät mukaan. 

Ilmoittautumiset 19.8. 
mennessä (08) 5640 600.
Lisätietoja:  
Salme Kinnunen 
044 7372 631 tai 
Vellu Hietikko  
050  3430 303.

Tuettua lomaa vapaaehtoisille

Vares-verkosto järjestää Oulun seudun vapaaehtoisille suunnatun tuetun loman  
3.–8.10. Lomakoti Onnelassa. Tuettuun lomaan on mahdollista päästä joka toinen 
vuosi ja saada lomatukea, jolloin kokonaishinnaksi tulee 100€.
Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Hakuaika 
päättyy 31.8. Lisätietoja ja hakemuskaavakkeita Salme Kinnuselta p. 044 737 2631.

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i

OULUNSALON 
MUSEO JA KIRKKO 
OVAT AVOINNA 
YHTÄ AIKAA TI-TO 
KLO 12–18.
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Elossa.fi Qstockissa

Taustatietoja
• Elossa.fi on Oulun evankelis-luterilai-

sen seurakuntayhtymän kampanja, jol-

la pyritään tavoittamaan nuoria aikui-

sia, eli 18–35-vuotiaita seurakuntien jä-

seniä, joille kirkko on jäänyt etäiseksi. 

• Kampanja aloitettiin heinäkuussa 

2009. Jo ensimmäisenä kesänä pasto-

rit jalkautuivat kampanjapaidoissa Ou-

lun Kuusisaaressa pidettävälle Qstock-

festivaalille.

• Tunnukseksi valittu kuva kirkkove-

neestä herätti keskustelua kampanjan 

aloittamisen aikoihin. Siitä tehtiin jo-

pa valitus Mainonnan eettiseen neu-

vostoon.

• Kampanjalla pyritään tekemään nuo-

rille aikuisille tutuksi seurakuntien teke-

mää työtä ja niiden tarjoamia toiminto-

ja. Osana kampanjaa lähetetään esimer-

kiksi onnittelukirjeet kaikille 20 vuotta 

täyttäville seurakuntien jäsenille.

• Kampanjan internet-sivut ovat osoit-

teessa www.elossa.fi. Sivuilla on muun 

muassa blogeja, kyselyitä ja tietoa toi-

minnasta. Sieltä löytyy myös Oulun seu-

rakuntien tapahtumakalenteri, josta voi 

helposti bongata itseä kiinnostavia ta-

pahtumia. 

Pastorit Kimmo Kieksi 
ja Helena Paalanne 
saivat Qstockissa 

positiivista palautetta 
näkymisestä. Muutama 

vihkivarauskin tuli 
sovittua.

Nuoret aikuiset 
Minna Suorsa, 

Anna Tervasmäki, 
Hanna Turkka ja 

Ville Valtonen olivat 
vapaaehtoistöissä.

Ilmainen vesi 
teki kauppansa 

helteisinä 
festivaalipäivinä.

Oululaisseurakuntien Elossa.fi-
kampanja näkyi Qstock-festivaa-
leilla jo kolmatta kesää peräkkäin. 

Kampanjan esilletuominen ei 
jäänyt pelkkään kirkkovenepaidoissa kä-
velyyn, vaan seurakuntien esittäytymiselle 
oli varattu ensimmäistä kertaa myös oma 
kotipesä. Teltta sijaitsi aivan pääporttien lä-
heisyydessä.

Uutta oli sekin, että päävastuussa kam-
panjan esittelystä olivat nuoret aikuiset itse. 
Palkkioksi he saivat festivaalirannekkeet. 
Nuorisotyönohjaajat ja pastorit olivat pai-
kalla kasaamassa, purkamassa ja antamas-
sa taustatukea.

– Nuorisotyönohjaaja Jone Heikinhei-
mohan se meidät tänne värväsi, kertovat 
juuri kolmetuntista vuoroaan lopettelevat 
Hanna Turkka ja Ville Valtonen. 

Molemmilla on kokemusta seurakun-
ta-aktiviteeteista. Seurakunnan kasvoina 
näkyminen tuhansille ihmisille tuntuikin 
heistä  helpolta edustushommalta. 

– Ikäviä kommentteja ei tullut, mutta ei 
tässä ole kyllä paljon päässyt juttelemaan-
kaan. Mutta eihän me ollakaan tuputta-

massa, Turkka toteaa. 
Ne, jotka ovat jääneet juttelemaan, ovat 

yleensä kyselleet, mitä ihmettä he oikein 
mainostavat. Oikea vastaus kaksikon mu-
kaan oli: seurakuntien nuorten aikuisten 
toimintaa, josta löytyy kaikki oleellinen 
osoitteesta www.elossa.fi.

– Se on se shydeemi, tiivistää Valtonen.
Aina silloin tällöin muutama festivaa-

likävijä uskaltautui sisälle teltan sohvil-
le hengähtämään ja tutkimaan myynnis-
sä olleita paitoja ja vöitä. Karkkien lisäk-
si myös pinssejä ja vettä jaettiin ilmaiseksi.

– Karkit tekevät tehtävänsä houkuttime-
na, ketään ei tarvinnut kampata sisälle telt-
taan, Turkka ja Valtonen naurahtavat. 

Karkuun kukaan ei ollut kuulema juos-
sut, mutta kaikille ei karkki kelvannut.

– Minulle yksi mies naureskeli, ettei hän 
saa ottaa karkkeja vierailta, huikkaa vieres-
tä Minna Suorsa, joka jatkoi kampanjoin-
tia yhdessä Anna Tervasmäen kanssa.

tekStit: eLSi SaLOvaaRa
kuvat: SaNNa tuRuNeN 

K imm o K i e k s i


