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heuksista vaikeneekin.
Siis, jättäisinkö jäsenyyteni? Se ei 

vain tunnu oikealta vaihtoehdolta. 
Edelleen tuntuu rakentavimmalta rat-
kaisulta pitää kiinni samasta periaat-
teesta kuin tähänkin asti: pitää toi-
voa yllä ja työskennellä omana itsenä, 
omalla pienellä paikalla, parhaiden ky-
kyjensä mukaan.

Jos tuolle maailman pahuuden ja vä-
linpitämättömyyden mittaamisen tiel-
le lähtisin, en olisi tyytyväinen ennen 
kuin saisin vapautuksen koko ihmis-
kunnan jäsenyydestä. Niin paljon pa-
haa sen olemassaolon historiaan sisäl-
tyy. Taipumus pahuuteen näyttää ole-
van ihmisen perusominaisuus, olipa 
hän kotoisin mistä tahansa. Kuuluu 
hän kirkkoon tai ei.

Olen kokenut, etten mistään muu-
alta voi löytää kestävää perustusta elä-
mälleni kuin sen kristillisen kirkon, 
jonka jäseneksi minut on kastettu, 
ydinsanomasta. Koen, että jäsenyyteni 
on minulle yksi konkreettinen merkki 
siitä, että uskon Jumalan hyvyyteen ja 
huolenpitoon, niin tässä, kuin tulevas-
sakin elämässä.

JUHA SORANTA
Kirjoittaja on 

Karjasillan seurakunnan kanttori

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Suomalaiset vieroksuvat voimakasta uskonnollisuutta

Jeesus    
arvosti naista
Eija Suominen kirjoittaa Uudessa Tiessä 
naisista ja erityisesti Magdalan Mariasta.

”Maria oli ensimmäinen ihminen, jo-
ka kuuli enkelin viestin Jeesuksen ylös-
nousemuksesta. Hänelle Jeesus myös il-
mestyi ensimmäisenä ylösnousemuk-
sensa jälkeen. Niin paljon Jeesus arvos-
ti naista, että uskoi Marialle maailman-
historian mullistavimman uutisen ylös-
nousemuksestaan kerrottavaksi eteen-
päin.

Jeesus kohtasi ja puhutteli monia nai-
sia riippumatta siitä, mihin kansanhei-
moon tai -sukuun he kuuluivat. Juuta-
lainen mies ei tavallisesti edes tervehti-
nyt kadulla vastaan tullutta sisartakaan, 
mutta Jeesus aloitti keskustelun häpeäl-
lisistä elämää eläneen samarialaisen nai-
sen kanssa. Se oli todellista rajojen rik-
komista ja ennakkoluulotonta käytöstä. 
Jeesus näki niin miehessä kuin naisessa-
kin Jumalan luoman mutta syntisen, ek-
syksissä olevan ihmisen, joka janoaa rak-
kautta ja tarvitsee pelastusta.”

Uusi Tie 33/2011

Aatoksia

Kesäyön 
mietteitä

Lomalla ajankulkuni saa perintei-
sesti armollisemman sävyn, vii-
meistään toisen lomapäivän kal-
listuessa iltaan. Ranteessani ole-

va, ikäiseni nuppivetoinen kello lakkaa 
käymästä. Sekin saa pitää lomaa. Au-
ringon kiertokulkua seuraamalla saan 
riittävästi osviittaa päivän kulusta.

Olohuoneen kiikkutuolissa yön hil-
jaisuudessa istuskellessani on aikaa 
omille ajatuksille, myös vuoden aika-
na kertyneille perusteellisempaa poh-
diskelua vaativille kysymyksille. Reilun 
kolmenkymmenen elinvuoteni aikana 
olen oppinut – jos en muuta niin sen 
– ettei hätäisiä ratkaisuja kannata elä-
män suurissa asioissa tehdä. Kesälomaa 
kannattaa odottaa.

Yksi mielessäni käsittelyvuoroaan 
odottanut kysymys on ollut: miksi mi-
nä olen kirkon jäsen? Työni kirkon pal-
veluksessa ei riitä minulle perusteluk-
si, vaikka se tärkeä onkin. On muita-
kin kiinnostavia tehtäviä ja työpaikko-
ja, missä viihtyisin.

Helpompi olisi ehkä aloittaa kysy-
mällä, miksi eroaisin kirkosta. Täytyy 
myöntää, että kirkon yleinen kehitys-
suunta huolettaa; toisin kuin aiemmin, 
selvää kantaa ei osata ottaa enää oikein 
mihinkään. Raamatun totuutta kysel-
lään yhä harvemmin.

Toisaalta ihmettelen myös yli-in-
nokkaita jumalanmiehiä ja -naisia, 
jotka meluisalla tyylillä suoltavat teks-
tiään, milloin mistäkin asiasta. Heis-
sä on jotain yhtä hellyttävää kuin uh-
maikää lähenevässä esikoisessani: in-
toa on ja itseluottamusta, mutta taito 
puuttuu.

Kirkon jäsenyydestä luopumistani 
voisin itselleni perustella myös rikok-
silla, mitä kirkon sisäpiireissä on viime 
aikoina ilmennyt. Niin moneen maa-
ilmassa parhaillaankin tapahtuvaan 
vääryyteen kirkko piispoineen tuntuu 
reagoivan kovin hitaasti. Joistain kau-

Laulujen laulu on 
eroottinen klassikko
Janne Villa kertoo Sanassa, että Raa-
mattu ei ole seksuaalikielteinen kirja. 
Villa on haastatellut professori Matti 
Nissistä.

”Laulujen laulu on eroottisen kir-
jallisuuden ikivihreä klassikko. ’Ihmi-
nen riisutaan alasti, mutta ei porno-
grafisessa eikä tirkistelevässä, vaan rie-
mukkaan eroottisessa ja hämmästyttä-
vän tasavertaisessa hengessä’ Nissinen 
luonnehtii.

Laulujen laulun näkökulma on vuo-
roin miehen, vuoroin naisen. Nainen ei 
esiinny vain miestä varten, vaan hän on 
itsenäinen eroottinen subjekti. Naisella 
on aloitteellinen ja aktiivinen rooli. Sek-
sissä korostuu rakkauden ja mielihyvän 
molemminpuolisuus.”

Sana  33/2011

Näin kertoo eilen Tampereella julkaistu Yh-

teiskuntatieteellisen tietoarkiston tutkimus 

Uskonto suomalaisten elämässä – Uskon-

nollinen kasvatus, moraali, onnellisuus ja suvaitse-

vaisuus kansainvälisessä vertailussa. Mukana tutki-

muksessa on 34 maata ja yli 50 000 vastaajaa.

Vaikka kaikki suuret maailmanuskonnot vaalivat 

rauhaa pyhissä kirjoituksissaan, maailman sotaisia 

tapahtumia seuratessa ei yllätä, että tutkimus ker-

too kolmen viidestä suomalaisesta ajattelevan, että 

uskonnot aiheuttavat enemmän konflikteja kuin 

rauhaa. 

Tutkimuksen mukaan neljä viidestä suomalaises-

ta myös pitää voimakkaita uskonnollisia käsityk-

siä omaavia ihmisiä suvaitsemattomina. Samainen 

tutkimus vahvistaa asian – ainakin osittain. Tulos-

ten mukaan moraaliset käsitykset ovat sallivimpia 

heillä, jotka eivät usko mistään uskonnosta löyty-

vän totuutta, ja jotka ovat uskonnollisesti passiivi-

sia. Tulosta voisi toki lukea myös siten, että uskon-

nollisesti passiiviset ovat passiivisia myös näkemyk-

sissään oikeasta ja väärästä. 

Toisin kuin voisi luulla, perhe- ja seksuaalietii-

kassa suomalaiset ovat eri maiden vertailussa kes-

kimääräistä sallivampia. Erityisesti nuoret näkevät 

seksuaalielämään liittyvien valintojen kuuluvan 

yksityisyyden piiriin.

Positiivinen tutkimustulos on se, että suomalai-

set eivät ole erityisen ennakkoluuloisia toisia uskon-

toja kohtaan. Kolme viidestä suomalaisesta uskoo 

perustotuuksien löytyvän useista uskonnoista. 

Kymmenesosa ajattelee, ettei totuutta löydy mis-

tään uskonnosta. Tuo kymmenesosa lienee aika tar-

kalleen se kymmenesosa, joka ei usko Jumalaan. 

Uskonnollinen kasvatus on vähentynyt useissa 

länsimaissa. Suomessa uskonnottoman kasvatuksen 

saaneita on nuorimmassa ikäryhmässä kymmenen 

prosenttia, kun vanhimmassa lukema on vain kolme 

prosenttia. Meillä vanhemmat ikäluokat myös osal-

listuvat selvästi nuoria useammin uskonnolliseen 

toimintaan ja uskovat Jumalaan nuoria yleisemmin.

Nuoremmat ikäpolvet taasen omaksuvat vaih-

toehtoisia uskomuksia vanhempiaan helpommin. 

Perinteisen uskonnollisuuden väheneminen ei tut-

kimuksen mukaan johda välttämättä uskonnotto-

muuteen, vaan vaihtoehtoisten uskomusten lisään-

tymiseen. 

On tärkeää, että me suomalaiset olemme suvait-

sevaisia myös näiden vaihtoehtoisten uskomusten 

suhteen. Jumalan luo on monta tietä.
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Gallup
Rauhan Tervehdys 
kysyi Oulun kristillisen 
koulun oppilailta, 
mikä heidän 
mielestään on kivointa 
uskonnonopetuksessa.

Moonica Pirhonen (4.lk)

Uskonnontunnit on siitä 
mahtavia, kun niillä oppii 
niin hyvin. Hauskinta ovat 
kertomukset, jotka kertovat 
kristillisestä uskonnosta. 
Suosikkini on tarina, jossa 
Mooses saa kymmenen käs-
kyä. Siinä oppii ne käskyt ja 
on kiva kuulla, kun ne vael-
taa siellä autiomaassa.

Petteri Kippo (4.lk) 

Tykkään uskonnontunneilla 
eniten siitä, kun voi kuun-
nella Raamatun kertomuk-
sia ja oppii niistä aina vaan 
lisää. Meillä ei ole kuiten-
kaan silleen kauheeta tent-
tiä, että mitä olet oppinut tä-
nään. Asioita ja läksyjä ky-
sellään silleen mukavasti.  

Kalle Pätsi (6.lk)

Uskonnonkirjan tekstit on 
aika kiinnostavia, kyllähän 
ne tarinat kiinnostavat. Teh-
tävätkään eivät ole kovin 
hankalia. Suosikkihahmoni 
on Jeesus. Koulussa ei lueta 
Raamattua, mutta kerhossa 
on luettu.

TEKSTIT: ElSI SAlOvAARA
KUvAT: JAANI föHR

Uskonnonopetus 
on säilyttänyt asemansa
Koulujen 
uskonnonopetuksen 
asema on ollut 
vuosikymmenten saatossa 
uhattuna. Hannu Koskisen 
mukaan siihen ei kohdistu 
tällä hetkellä erityistä 
ideologista uhkaa.

Uskonnonopetusta kritisoi-
vat tahot ovat perinteises-
ti kysyneet, onko oppiai-
ne hyödyllinen. 

– Aina on kuitenkin löytynyt 
lainsäätäjiä, jotka ovat ymmär-
täneet uskonnonopetuksen ar-
von. Kristinusko on nähty vahva-
na osana suomalaista kulttuuria. 
Päättäjät ovat ymmärtäneet myös 
sen, että uskonnollinen ulottu-
vuus on yksi osa ihmistä, Suo-
men uskonnonopettajain liiton 
puheenjohtaja Hannu Koskinen 
pohtii.

Takavuosikymmeninä lainsää-
dännössä lähdettiin liikkeelle ne-
gatiivisen uskonnonvapauden nä-
kökulmasta. Sen mukaan ihmi-
sellä oli oikeus uskonnottomuu-
teen. Vuoden 2003 uskonnonva-
pauslaki lähtee positiivisesta us-
konnonvapaudesta. Ihmisellä on 
oikeus omaan uskontoon ja oike-
us saada omaan uskontoonsa liit-
tyvää opetusta koulussa. 

– Positiivinen uskonnonvapa-
uslaki korostaa ihmisen perusoi-
keuksien ja perusvapauksien tär-
keyttä. Taustalla on vuonna 1998 
valmistunut Suomen perustuslaki 
sekä yleinen ihmisoikeusjuridiik-
ka. Uskonnon läsnäolo kouluissa 

on nähty osana ihmisoikeuksien 
toteutumista.

Tuntimäärä 
on laskenut
Vaikka uskonnonopetus on säi-
lyttänyt paikkansa, sen tuntimää-
rä on tippunut vähitellen. Täl-
lä hetkellä uskonnolla on perus-
opetuksessa käytössään yksitoista 
vuosiviikkotuntia; kahtena vuo-
tena kaksi tuntia ja muina vuosi-
na yksi tunti. Lukiossa on kolme 
pakollista ja kaksi vapaaehtoista 
syventävää kurssia. 

– Tuntimäärien riittävyydessä 
ollaan nyt ihan kipurajoilla. Sen 
vähemmäksi ei missään nimes-
sä voida mennä, Koskinen luon-
nehtii. 

Myös tuleva hallitus saattaa al-
kaa sorvaamaan perusopetusuu-
distusta. Edellisen hallituksen ai-
kana tehdyssä tuntijakoehdotuk-
sessa arvovapaa ja neutraali etiik-
ka oli viemässä uskonnonopetuk-
selta perusopetuksessa kaksi vuo-
siviikkotuntia. Ehdotus ei kuiten-
kaan mennyt läpi. 

– Tuntijakoehdotuksesta käy-
dyssä keskustelussa moni polii-
tikko esitti hyvin myönteisiä nä-
kemyksiä uskonnonopetuksesta. 
Jotkut puolueet toivat selkeästi 
esiin näkemyksensä siitä, että us-
konnonopetukseen ei kosketa. 

Yleissivistystä 
ja valmiuksia dialogiin
Uusi hallitusohjelma vaikuttaa 
Koskisen mukaan lupaavalta. 

– Ohjelmassa todetaan, että 
koulujen arvokasvatusta aiotaan 
vahvistaa. Käytännössä tämä tar-

koittaa uskonnonopetusta, Kos-
kinen sanoo. Samalla hän muis-
tuttaa, että minkä tahansa aineen 
tuntimäärä saattaa vähentyä, jos 
uusia oppiaineita tulee mukaan.

Takavuosikymmeninä jotkut 
puolueet olivat uskonnonopetus-
ta vastaan ideologista syistä. Eräät 
puolueet sisällyttivät uskonnon-
opetuksen poistamisen jopa osak-
si ohjelmaansa. 

– Nykyään puolueilla ei ole asi-
assa erityistä ideologista taiste-
lua. Yksittäiset poliitikot saatta-
vat esittää negatiivisia näkemyk-
siä. Puoluetasolla Vihreät ja Va-
semmistoliitto ovat kannattaneet 
nykyisenkaltaisen uskonnonope-
tuksen tilalle yhteistä uskontotie-
toa. Mutta heilläkään uskonnon-
opetuksen vastaisuus ei ole ohjel-
mallista.

Koskisen mukaan oma uskon-
nonopetus vahvistaa oppilaiden 
uskonnollista identiteettiä, avaa 

kulttuurista laajakatseisuutta ja 
tukee myös luterilaisuutta. 

– Koulukin antaa eväitä uskos-
sa kasvamiseen, mutta se ei ole 
päämäärä. Ennemminkin kou-
lu antaa uskonnollista yleissivis-
tystä ja valmiuksia dialogiin mui-
den uskontojen edustajien kanssa. 
Dialogin kautta oman uskonnon 
merkitys voi samalla kirkastua.

Elämänkatsomustietoa 
kaikille?
Syksyn kuluessa kirkon ja uskon-
nonopettajain liiton edustajat kes-
kustelevat uskonnonopetuksen ti-
lanteesta uuden opetusministerin 
Jukka Gustafssonin (sd.) kanssa. 
Eräs teemoista on elämänkatso-
mustieto. 

Heinäkuussa Gustafsson kertoi 
YLE Uutisten haastattelussa, että 
hän haluaisi avata elämänkatso-
mustiedon opetuksen myös us-
kontokuntiin kuuluville. Samalla 
ministeri muistutti katsomusai-
neiden olevan "herkkä asia" ja asi-
asta olisikin keskusteltava kaikki-
en puolueiden kanssa. 

Uskonnonopettajainliiton 
Koskinen ei pidä ajatusta hyvänä.

–Elämänkatsomustiedon avaa-
minen ei ole tämän aineen eikä 
uskonnonopetuksen kannalta oi-
kea ratkaisu. Elämänkatsomus-
tieto ei ole neutraali aine vaan 
uskonnottomien katsomusaine. 
Myös koulun toimivuus kärsisi. 
Näiden aineiden oppilasmääriin 
tulisi kausittaisia vaihteluita ja 
tarvittavien virkojen määriä oli-
si vaikea ennakoida, hän pohtii.

JUHANA UNKURI

Hannu Koskisen mukaan 
Suomen lainsäätäjät ymmärtävät 
uskonnonopetuksen arvon.

Jaan i  F ö h r

Pastori Tapio Pokka pitämässä uskonnon tuntia Oulun kristillisellä koululla 7.–8.-luokkalaisille.

SU O L r y.
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PostiaKysy!

Rebekka Naatuksen kolum-
ni ”Länsimaisen naisen yli-
mielisyydestä”, kertoi pu-
keutumisen synnyttämis-
tä ennakkoluuloista. Luki-
jat tarttuivat kritiikissään 
yhteen lauseeseen. 

• Harvoin olen uutena oululai-
sena avannut lehteänne, mutta 
nyt sen tein. Ensimmäisenä sat-
tui silmiini Rebekka Naatuk-
sen Aatoksia ja siinä teksti ”yk-
sittäisessä burkhaan pukeutu-
neessa naisessa voi olla vapaut-
ta ja älyä enemmän kuin ko-
ko Kaakkurin Citymarketissa”. 
Mistä moinen vertaus vai oliko 
se peräti jonkun tutkimuksen 
tulos? Tänäänkin ko. marketis-
sa asioidessani en tuntenut it-
seäni mitenkään kahlituksi, en-
kä erityisen tyhmäksi.

• Rebekka Naatus, mihin tut-
kimukseen perustuu väittämä-
si ”Yksittäisessä burkhaan pu-
keutuneessa naisessa voi ol-
la vapautta ja älyä kuin ko-
ko Kaakkurin Citymarketis-
sa”? Toinen hyvä esimerkki 
olisi kertoa kuinka tämä huo-
mattava äly ja vapaus paljastu-
vat heissä? Kuinka tämä äly on 
saatu kenties näkymään yhteis-
kuntamme kehityksessä?

Osa palautetta anta-
neista naisista tunnis-
ti kirjoituksesta myös 
itsensä tai omia koke-
muksiaan.

• Vaikka nainen olisikin 
burkhan alla, ei se silti ker-
ro mitään hänen henkilökoh-
taisesta vahvuudestaan. Meikil-
lä omat kasvonsa peittävä nainen 
voi olla ihan yhtä kulttuurinsa 
vanki ja uhri, kuin burkhaan ver-
houtunut nainen. Olemme oman 
(ja ympäristön meille syöttämän) 
ajatusmaailman vankeja jossain 
määrin kaikki – sekä Kaakkuris-
sa että Afganistanissa. Mielestä-
ni länsimaalaisen naisen on aivan 
terveellistä kysyä itseltään välil-
lä, onko hän sen vapaampi kuin 
burkhan alla elävä siskonsa. 

• Kokemus synnytyslaitoksella: 
kaikki pukeutuneina samanlai-
siin sairaalakaapuihin, väsynei-
nä, meikittä, tukat sekaisin, il-
man minkäänlaisia merkkejä so-
siaalisesta statuksesta ja vailla ul-
konäköpaineita. Oudon vapautta-
vaa. Mietin, tältäkö tuntuu burk-
han alla? Ainakin joskus?

Toimitus vastaa: Kiitokset pa-
lautteista. Ensi alkuun on todet-
tava, että Rebekka Naatus kirjoitti 

kolumninsa yksityishenkilönä, 
ei seurakuntayhtymän tiedot-
tajana. Toimitus muokkasi tit-
teliä hänen nimensä alla ”pel-
kästä” tiedottajasta virallisem-
paan muotoon. 
 Kritiikki taitaa johtua vää-
rin lukemisesta. Kolumnissaan 
Naatus ei suinkaan väitä, että 
jokainen burkhaan pukeutunut 
nainen sisältäisi älyä ja vapaut-
ta enemmän kuin marketilli-
nen oululaisia. Kaakkurin Ci-
tymarket toimii vertauskuvana 
mille tahansa paikalle ja tilal-
le, jossa on meitä tavallisia tuu-
lipukusuomalaisia. Naatus ha-
lusi puolustaa erilaisten nais-
ten oikeutta olla juuri sellaisia 
kuin he ovat. Vaatteet eivät ker-
ro kaikkea meistä kenestäkään.

ElSI SAlOvAARA
päätoimittaja

Palautetta

Herran nimeen!

Norjan joukkosurmaa-
jan tekojen pohjalta on 
käyty paljon keskuste-
lua. Mediassa on vaa-

dittu äärioikeiston valvontaa 
sekä puolueiden ja poliitikko-
jen kannanottoja tapahtumiin. 
Eniten on vaadittu Perussuo-
malaisia tilille ja alettu vaino-
amaan Halla-ahon kaltaisia po-
liitikkoja.

Haluaisin kuitenkin, että 
katsomme Norjan tapahtumia 
toisesta erittäin tärkeästä näkö-
kulmasta, jota ei mediassa ole 
huomioitu tai se on tarkoituk-
sellisesti sivuutettu. 

Norjan rikoksiin syyllisty-
nyt mies oli kristitty.  Suurin osa 
uhreista oli ateisteja. Kyseessä 

on uskonnon aiheuttama mas-
samurha jonka kohteena olivat 
nuoret, valistuneet ihmiset jot-
ka eivät hyväksyneet kahdentu-
hannen vuoden valheita. 

Ateisteja vainotaan muu-
tenkin muun muassa interne-
tin keskustelupalstoilla. Ateis-
tit ovat kansanryhmä jotka ei-
vät halua kuulua viimeisen kah-
dentuhannen vuoden suurim-
paan murhaajien, raiskaajien ja 
ryöstelijöiden joukkoon. Kris-
tittyihin.

On täysin käsittämätöntä 
kuinka median täysi paino on 
äärioikeistolaisuudessa vaik-
ka Norjan veriteon motiivi on 
yhtä lailla uskonnollinen. Nor-
jan murhaaja ei hyväksynyt si-

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

PL 102, 9010 Oulu       toimitus@rauhantervehdys.fi

Kiitos EU-ruokapaketista. 
Minusta sen sisältöä voi-
si laajentaa, esimerkik-
si nyt satokauden lopulla 

EU-pakettiin pitäisi lisätä koti-
maisia porkkanoita ja perunoita 
ja vielä jokin lihasäilyke. 

Kuulin ohimennen radios-
ta, että pakettia aiotaan supis-
taa, enkä hyväksy sitä. Tarvitsi-

joita on paljon. Apupaketin su-
pistamisen vaihtoehto on se, et-
tä Suomen ev.-lut. kirkko myisi 
metsää ja omistamiaan tontte-
ja ja lisäisi EU-paketin sisältöä 
kirkon omilla varoilla. Kirkko 
on rikas. 

TAPANI TEURAJÄRvI
Liminka

tä faktaa, että osa ihmisistä on 
irtautunut valheiden verkos-
ta. Hän toimi samalla tavalla 
kuin kristityt ovat aina toimi-
neet kun heidän "totuutensa" 
on ollut uhattuna. Hän tarttui 
"miekkaan".

Haluaisin että jokainen ih-
minen omalla kohdallaan 
miettii, haluaako hän olla osa-
na tätä läntisen maailman suu-
rinta väkivalta- ja vihakonet-
ta eli kirkkoa. Ikinä ei ole liian 
myöhäistä siitä erota.

HENRI KINNUNEN
Oulu

Lisää sisältöä EU-ruokapakettiin Oikaisu

Mikä tai mitä on Siion?

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lä-
hettää kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskon-
elämään  liittyviä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin 
vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@rau-
hantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähettää nu-
meroon 044 5626 450. 

Ensimmäiseksi avaamme termin Siion, joka esiintyy usein 
kristillisessä kielenkäytössä, mutta jonka merkitys jää usein 
hahmottomaksi. 

Siionilla voidaan tarkoittaa Israelin kansaa, kirkkoa tai seu-
rakuntaa. Nimen alkuperä tulee Jerusalemin lähellä olevasta 
vuoresta, Siionista, jonka Daavid valloitti. Jerusalemista tuli 
näin Daavidin kaupunki.

Sionismiksi kutsutaan poliittista ohjelmaa, jossa juutalaiset 
pyrkivät saamaan oman valtion.

Jamaikalla 1930-luvulla mustaihoisen väestön keskuudessa 
syntyneen rastafari-liikkeen uskomuksissa Siion viittaa Afrik-
kaan tai Etiopiaan. Useimmat rastafarit uskovat, että Etiopian 
viimeinen keisari, Hänen Majesteettinsa Haile Selassie, on itse 
Jumala tai jumalallinen hallitsija, joka polveutui suoraan van-
hatestamentillisen hallitsijasuvun suurista kuninkaista Daavi-
dista ja Salomosta.Kuvassa oleva Bob Marley laulaa myös Sii-
onista kappaleessaan Iron Lion Zion.

Mormoneille sana viittaa heidän omaan kirkkoonsa. Ter-
min asiayhteys voi vaihdella paljonkin sen mukaan, mikä us-
konnollinen yhteisö sitä käyttää. Siion on myös helluntaiseu-
rakunnan nimi.

Siionin virret on herännäisten eli körttien liikkeen virsikir-
ja. Siionin kanteleesta laulavat puolestaan evankelisen herätys-
liikkeen edustajat ja Siionin lauluista vanhoillislestadiolaiset.

Viime viikolla Postia-palstalla 
julkaistuun Maria Mannisen 
"Hyvällä lapsella on monta ni-
meä" -kirjoitukseen oli toimi-
tuksessa lipsahtanut lyöntivir-
he. Luettelossa Jumalan mie-
leisen omantunnon omistavis-
ta henkilöistä aviovaimo-sana 
oli tullut muotoon avovaimo. 
Toimitus pahoittelee.

F ranco F o l i n i
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Maata kiertelemässä

Ylioppilaskuntien 
kannanotot 
ärsyttävät
Kristillisdemokraattien KD 
Nuorten mielestä nykymuotoi-
nen malli, jossa opiskelijat auto-
maattisesti kuuluvat ylioppilas-
kuntiin on ongelmallinen ja ar-
voiltaan varsinkin konservatii-
visia opiskelijoita eriarvoistava.

– Muun muassa Suomen yli-
oppilaskuntien liitto (SYL) ot-
ti kantaa sukupuolineutraalin 
avioliiton puolesta. Jos opiske-
luoikeuden mukana joutuu al-
lekirjoittamaan ylioppilaskun-
nan tai ylioppilaskuntien liiton 
poliittisen kannanoton tai ole-
maan ylioppilaskunnan muka-
na kannattajajäsen asenteelli-
sessa yhdistyksessä, puhutaan 
mielestäni räikeästä moniääni-
sen opiskelijakunnan luotta-
muksen väärinkäytöstä, sanoo 
KD Nuorten puheenjohtaja Aki 
Ruotsala.

– Jos ylioppilaskunnat läh-
tevät tällaiselle kannanottojen 
linjalle, jäsenyys tulisi meidän 
mielestämme tehdä vapaaeh-
toiseksi kaikille yliopisto-opis-
kelijoille.

Uusia virsiä 
virsikirjaan 
Suomenkieliseen virsikirjaan 
lisävihkoa laatimaan on perus-
tettu kirkkohallituksen työ-
tavan mukaisesti ohjaus- sekä 
asiantuntijaryhmät. Asiantun-
tijoista koostuvaa työryhmän 
puheenjohtajaksi valittiin Pui-
jon seurakunnan kirkkoherra 
Jaana Marjanen.

– Olen innostunut tehtä-
västä. Koen ryhmän edustavan 
monipuolista ja vahvaa asian-
tuntemusta, lisäksi meillä on 
myös hyvä ikäjakauma.

Marjasen arvion mukaan 
vuoden 2014 loppuun men-
nessä valmiiksi saatavan työn 
myötä virsikirja saa ehkä 20–
30 uutta virttä. 

– Toivon, että löydämme li-
sää arjen kristillisyyttä kuvaa-
via ja urbaaniin elämän muo-
toon istuvia, rukoushiljaisuu-
teen ja mietiskelyyn sopivia se-
kä tämän vuosituhannen ja tu-
levaisuuden näkökulmalla laa-
dittuja virsiä.

Työryhmän työskentelyn 
aloittamisajankohta on vielä 
auki. Aikanaan lisävihko hy-
väksytetään kirkolliskokouk-
sella.

Tyrkyllä Michele Bachmann 

Hän on villi, säteilevä ja 
vanhoillinen. Älykäs, ky-
vykäs nainen, jolla on jos-
kus sammakoita suus-

saan. Kyseessä on  presidentiksi 
pyrkivä Michele Bachmann,  re-
publikaanien kongressiedustaja 
Yhdysvaltojen Minnesotasta. 

Bachmann voitti jokin aika 
sitten Iowassa pidetyt republi-
kaanien koevaalit, joiden tulos 
ei ole sitova. Hän myös osallistui 
Iowassa jumalanpalvelukseen, 
jossa pappi luonnehti homosek-
suaalisuutta moraalittomaksi ja 
luonnottomaksi.

Michele Bachmann  on pa-
pin kanssa samoilla linjoilla. 
Kongressiedustajan mukaan ho-
mous on saatanasta. 

Bachmannia  luonnehditaan 
äärikristityksi. Kongressiedustaja 
käy vanhoillisia arvoja puolusta-

vaa kulttuurisotaa, jossa uskonto 
kiedotaan politiikkaan ja kristit-
tyjä houkutellaan antamaan ää-
nensä kongessiedustajalle itsel-
leen.

Bachmann  vetoaa erityises-
ti oikeistolaisiin evankelikaali-
siin kristittyihin. Toissa viikolla 
Bachmannin kampanjatilaisuus 
tavoitti toista sataa pastoria ja us-
konnollista johtajaa.

– Michele on pysynyt lujana ja 
taistellut kauan konservatiivisten 
arvojen puolesta paikallis-,  osa-
valtio- ja kansallisella tasolla, sa-
noi yksi pastoreista.

Bachmannilla katsotaan ole-
van hyvät mahdollisuudet ko-
hota republikaaninen president-
tiehdokkaaksi, varsinkin jos hä-
nen hengennaisensa, Alaskan en-
tinen kuvernööri Sarah Palin ei 
ilmoittaudu kilpaan. Palinin kan-

nattajat saattavat tässä tapaukses-
sa siirtyä Bachmannin leiriin.

Kongressiedustaja on Helsin-
gin Sanomien mukaan niin oi-
keistolainen kuin poliitikko voi 
Yhdysvalloissa olla. Bachmann 
haluaa esimerkiksi karsia veroja 
ja liittovaltion hallintoa Yhdys-
valloissa. 

Hän on myös konservatiivi-
sen Teekutsu-liikkeen suosiossa. 
Aivan kuten Sarah Palin. Naisil-
la on kuitenkin eroavaisuutensa.

– Bachmann on todella terä-
vä. Hän ei ole Sarah Palin. Hän 
on paljon vaarallisempi kuin Sa-
rah Palin, kuuluu luonnehdinta.

Bachmannia pidetään Helsin-
gin Sanomien mukaan älykkää-
nä ja rohkeana poliitikkona. Hä-
nen suurimpina avujaan ovat joh-
tamis- ja organisointitaidot sekä 
kyky vedota äänestäjiin. 

Mutta ne suusta putoilevat 
sammakot. Bachmann esimer-
kiksi sekoitti elokuvanäytteli-
jä John Waynen ja sarjamurhaa-
ja John Wayne Gacyn keskenään. 
Näyttelijä Wayne oli kongres-
siedustajan mukaan kotoisin sa-
masta kaupungista kuin kongres-
siedustaja  itsekin,  Iowan Water-
loosta.

Todellisuudessa suuren näyt-
telijän kotikaupunki oli  aivan 
muualla. Sen sijaan sarjamurhaa-
jan ja Bachmannin yhteinen ko-
tikaupunki on Iowan Waterloo. 
John Wayne Gacy raiskasi ja tap-
poi Waterloosssa yli 30 nuorta 
poikaa 1960-luvulla.

PEKKA HElIN

Lähteet: Helsingin Sanomat ja 
World Wide Religious News

Piispa vie kansaa kävelylle

Lauantaina 27. elokuuta vii-
dettä kertaa järjestettävä 
piispansauvakävely kutsuu 
kaikkia ikään ja kuntoon 

katsomatta yhteiseen liikuntata-
pahtumaan. 

Reippailun lisäksi tarjolla on 
myös tietoa, virkistystä, nokipan-
nukahvia, mahdollisuuksia uiste-
luun ja jopa kaksi koulutettua ha-
likoiraa rapsutettavaksi. 

Oulun hiippakunta on saa-
nut tapahtumaan 16 yhteistyö-
kumppania. Rauhan Tervehdys 
on yksi kaupunginteatterin au-
lassa esittäytyvistä yhteistyö-
kumppaneista.

Reitti
kunnon mukaan
Kello 11 alkavaa tapahtumaa en-
nen ehditään lämmitellä vart-
ti Pertti Haipolan haitarimusii-
killa. 

Tapahtuman avauksen juon-
taa hiippakuntasihteeri Pekka 
Asikainen, ja napakat viiden mi-
nuutin tervehdykset kuullaan te-
atterinjohtaja Ahti Ahoselta, piis-
pa Samuel Salmelta ja Marttalii-
ton toiminnanjohtaja Marianne 
Heikkilältä. 

Kaija Okkosen pitämän yhtei-
sen alkuverryttelyn jälkeen piispa 
Salmi lähettää kävelijät matkaan 
kaupunginteatterin edustalta kel-
lo 11.20. 

Kunnon, innon ja sään mu-
kaan voi valita lyhimmillään 500 
mittaisen reitin, pisimmillään 
maisemia pääsee ihailemaan 10 
kilometrin matkalta. 

Kaikissa risteyskohdissa on 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
aktiiveja opastajina, ja martto-
jen tankkauspisteitä löytyy rei-
tin varrelta kaksi. Tuiran kirkos-
sa on myös mahdollisuus istah-
taa kuuntelemaan urkumusiikkia 
kello 11.30–12.30. 

Arvontaan 
osallistuvat kaikki
Viidettä kävelytapahtumaa juh-
listetaan varta vasten teetetyil-
lä maalilakanoilla, jotka merk-
kaavat lähtö- ja maalipaikkoja. 
Tapahtuman järjestäjät muis-
tuttavat kuitenkin, että kyse ei 
ole kilpailusta, vaan tarkoitus on 
nauttia ulkoilusta omaan tah-
tiin.

Uutta tapahtumassa on se, et-
tä kaikki osallistujat saavat maa-
liin tullessaan tarran ja arvon-
talipukkeen. Kun jokainen täyt-
tää arvontalapun, saadaan selvil-
le myös tarkka osallistujamäärä.  
Osallistujien kesken arvotaan 

tuotelahjoja kello 14.15 pidettä-
vässä arvonnassa. 

Tapahtuman jälkeen on mah-
dollisuus tutustua myös torin toi-
sella puolella sijaitsevaan histori-
alliseen Piispantaloon, eli Oulun 
hiippakunnan tuomiokapituliin. 
Oppaana toimii oululaisen raken-
nuskulttuurin asiantuntija, arkki-
tehti Kaarina Niskala. 

Kierrokset lähtevät Piispanta-
lon sisäpihalta, osoitteesta Ojatie 
1 kello 14.45 ja 15.30. Käynti si-
säpihalle on Hallituskadun puo-
lelta.

 ElSI SAlOvAARA
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ja anna 
palautetta! 

Onko sinulla naseva 
mielipide tai kysymys? 

Lähetä se meille 
palautesivumme 

kautta osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi

tai sähköpostilla 
toimitus@rauhan-

tervehdys.fi. 

Kirjoit
a!

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Anna palautetta tuoreeltaan

www.facebook.com/rauhantervehdys

JAKElU-
HÄIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

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
Timoteuksen jumalan-

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Herättäjän kirkkopyhä: su 28.8. klo 12.00 messu Temmeksen kirkossa 
ja seurat seurakuntatalossa.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: ti 30.8. klo 19.00 Aulikki ja Matti Maaran-
nolla, Kesäranta 5, Tupos, Liminka, ke 31.8. klo 19.00 Marjatta ja Veikko 
Kukkosella, Koivutie 7, Rantsila.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

La 27.8. Lauluhetki torilla klo 10.00 –11.00. Su 28.8. Jumalanpalvelus  
klo 16.00, jossa sanomme jäähyväiset sotilas Thiago Fernandekselle.

OLET AINA TERVETULLUT!

www.ohsrk.fi

Pe 26.8. klo 20 LIFT-ilta. Su 28.8. klo 11 Juma-
lanpalvelus. Hannu Orava, Ritva Himanka, Päivi 
Niemi & co. Su 28.8. klo 17 Church@78, Interna-
tional Service. Ma 29.8. klo 18 Sykarin kaivolla 
– ilta naisille. Ma 29.8. klo 18–20 Lapsityön syys-
kauden avaus. Ke 31.8. klo 19 Sana ja rukous. 

Katja ja Juan Castillo. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

”Rukoilkaa lakkaamatta!”
   Oulun Rauhan Sanan kesäseurat
   Pyhän Tuomaan kirkossa 27.–28.8.2011

Lauantai 27.8. 
Vanhurskaan rukous voi paljon.
klo 12 Seurat
 Heino Kouva
 Per Svenfelt
klo 14.30 Seurat
 Stefan Snellman
 Per Svenfelt
klo 17.30 Lauluhetki
klo 18.00 Keskustelua rukouksesta 
	 Alustus Ilkka Tornberg
klo 20.00 Nuortenilta Toukomettisessä
	 (Koulukatu	10)	Stefan Snellman

Sunnuntai 28.8. 
Rukoilkaa toistenne puolesta
klo 10.30 Aamuseurat
		 Per Svenfelt
klo 12.00 Messu
 Hannu Ojalehto
 saarna Jukka Malinen
klo 13.30 Pyhäkoulu
klo 14.30 Seurat
 Hannu Ojalehto - 
 seurakunnan tervehdys
 Stefan Snellman
klo 17.00 Päätösseurat
 Jukka Malinen
 Matti Rahja

*Seuroissa tulkkaus ruotsiksi/suomeksi.

ISRAEL -ilta
Heinätorin srk-kodilla, Aleksanterink. 71
keskiviikkona 31.8. klo 18

Mukana messiaaninen pastori Claude Ezagouri Israelista 
ja tj. Ilkka Vakkuri Suomen Israelin Ystävät ry:stä. 
Tervetuloa!   järj. Oulun seudun Israelin ystävät

La-Su 27.–28.8. Kesäseurat Pyhän 
Tuomaan kirkossa alkaen lauantaina  
klo 12. Katso erillinen ilmoitus. 
Tervetuloa!

To 25.8. klo 19 LÄHDE-ilta, Martti Väyrynen, evan-
kelista Tuomas Jäntti, God’s Bell, rukouspalvelua, 
kahvitarjoilu, aihe: evankelistan testamentti. Pe 26.8. 

klo 18 Varkki-ilta, 10–14-vuotiaille. Su 28.8. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Pekka 
Tuominen, Mika Martinmäki. Ke 31.8. klo 18 Nuortenilta, Samuel Rautalahti. To 1.9.
klo 19 Rukousilta. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

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

Muhoksen seurakunnassa on haettavana

Diakonian virka
Seurakunnassa on kaksi diakoniatyöntekijää, jotka tekevät laaja-
alaista diakoniatyötä. Eräinä painopistealueina tulee olemaan 
vanhus- ja perhetyö.

Diakoniaviran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväk-
symä tutkinto. Palkkauksen vaativuusryhmä on 502. Työ alkaa 
1.11.2011 tai sopimuksen mukaan. Koeaika on 6 kuukautta.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekiste-
rilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. 

Tiedustelut kirkkoherra Jouni Heikkinen jouni.heikkinen@evl.fi  
040 552 5810/diakonissa Leena Leskelä leena.leskelä@evl.fi  
040 547 0785/diakoniatyöstä vastaava pappi Pekka Kyllönen 
pekka.kyllonen@evl.fi 040 547 0781

Hakemukset ja ansioluettelot 15.9.2011 klo 13 mennessä: 
Muhoksen seurakunta, Kirkkoherranvirasto, Muhostie 7 B,  
91500 Muhos. Hakemuksia ei palauteta.

Kirkkoneuvosto

Iin seurakunnassa haettavana:

Toimistosihteerin virka (Kirkkoherranvirasto)

Ii on luonnonkaunis pitäjä Ii-joen suulla ja Perämeren rannalla. Seu-
rakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Ouluun Iin keskustasta on mat-
kaa vajaa 40 kilometriä. Iin seurakunnassa on jäseniä noin 8400. 

Toimistosihteeriltä edellytetään laaja-alaista työotetta, joka painottuu 
seurakunnan tarpeiden mukaan.  Keskeisiä työalueita, väestökirjan-
pito, tietojen välitys väestötietojärjestelmään, seurakunnan jäsenyy-
teen liittyvä raportointi, virkatodistukset, sukuselvitykset, avioliiton 
esteiden tutkiminen ja toimituksiin, tilaisuuksiin liittyvät varaukset ja 
asiakaspalvelu, sekä arkistointi, hautakirjat ja hautakortit.

Kelpoisuutena on ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava 
ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Virkaan valitun tulee esittää 
hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanotta-
mista. Palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen ja vi-
rassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran tulisi ottaa vastaan 
vuoden 2012 alussa.

Hakemukset virkaan tulee toimittaa 30.9.2011 kello 14.00 men-
nessä osoitteeseen: Iin seurakunta, Puistotie 3, 91100 Ii. Kuoreen 
merkintä: ”Toimistosihteerin virka”.

Lisätietoja: kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 ja 
seurakunnan kotisivut: www.iinseurakunta.fi

Paikkoja avoinna

Tuiran seurakunta on noin 39 800 
jäsenen seurakunta. 
Työntekijöitä seurakunnassa on 
noin 60, joista kanttoreita 5.

www.oulunseurakunnat.fi

Tuiran seurakunnassa on haettavana laajaa 
yliopistotutkintoa edellyttävä

Kanttorin VirKa
Tiedustelut: kanttori, tiimiesimies Tommi Hekkala, p. 040 831 6226 

ja kirkkoherra Hannu Ojalehto, p. 0400 681 833. 

Virkaa koskeva ilmoitus on kokonaisuudessaan 
luettavissa Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua
 > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy 16.9.2011 klo 16.00.

Vuokralle tarjotaan

90m2 4h+k asunnosta Kauko-
vainiolla Oulussa kerrostalossa 
vuokrataan kaksi huonetta, 
keittiön, kylpyhuoneen ja wc:n 
kahdelle miesopiskelijalle 
1.9.2011 alkaen. Talossa on 
sauna ja uima-allas, joiden käyt-
tö sisältyy vuokraan. Vuokra 310 
euroa/huone, vesi ja sähkö kuu-
luvat vuokraan. Yksi sähköistetty 
autokatospaikka tarvittaessa 
käytössä, 10 euroa/kk. Yhtey-
denotot puh. 045 233 7830.

Lauluseurat su 28.8. klo 17. 
Raamattupiiri ma 29.8. klo 14. 
Luuuk. 14. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Metsäpalstan myynti-ilmoitus
Myytävänä tarjousten perusteella 9,9 ha:n suuruinen määräala/metsä-
palsta tilasta Jussila kiinteistötunnus 494-403-75-24 Muhoksen kunnassa. 
Palsta sijaitsee noin 9 km Muhoksen keskustasta Oulujoen pohjoispuo-
lella, Oulujoen läheisyydessä. Palstan puustosta ja maa-alueesta teetetty 
arviot. 

Päätöksen myynnistä tekee kirkkovaltuusto, jonka päätös alistetaan 
kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Myyjä pidättää oikeudet hyväksyä  
tai hylätä tarjoukset.

Lisätietoja: 29.8. alkaen talouspäällikkö Kukkohovi-Colpaert, 
riitta.colpaert@evl.fi, puh. (08) 5331 174, 040 573 3315.

Tarjoukset 19.9.2011 klo 13 mennessä kirjeellä os. Muhoksen seurakun-
ta, taloustoimisto, Kirkkotie 32, 91500 MUHOS. Kuoreen merkintä 
”maa-alue”.

Myydään
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Sinappia   

Palkka 
maksetaan työstä, 

ei virasta

Minusta piti tulla historianopettaja. Ei tul-
lut, mikä on säästänyt minut todennä-
köisesti monelta ryöstöltä. 

Monesta samaan aikaan opiskelleesta 
ystävästäni tuli opettaja. Kun laskee mukaan luo-
kanopettajat, ystäväpiirissäni on monta opettajaa. 
Valtaosa heistä on törmännyt työmarkkinoilla riis-
toon – ei niinkään työnantajan, vaan toisen opet-
tajan taholta. Moni opettaja nimittäin varastaa si-
jaisenaan lukukauden aikana toimivalta kesäkuu-
kausien palkkarahat.

Ystäväni ja heidän kaltaisensa tapaavat harvoin 
näitä riistäjiään, vaikka opettavat ”heidän” luok-
kiaan ja istuvat opettajainhuoneessa samoilla tuo-
leilla kuin he. Enkä ihmettele, en minäkään pyrki-
si tutustumaan ihmiseen, jolta aion ryövätä hänelle 
kuuluvan palkan.

Koska opettajat eivät ole varsinaisesti töissä ke-
säkuukausina, heille maksetaan eräänlaista tasat-
tua palkkaa, jossa vuoden palkkaraha tasataan 12 
kuukaudelle. Näin ollen hänen, joka on tehnyt yh-
deksälle kuukaudelle kasaantuvat vuoden työt, pi-
täisi saada työstään palkka kaikkina 12 kuukaute-
na. Mutta harvempi sijainen saa. 

Virkaa hallussaan pitävät opettajat pätkivät ni-
mittäin vanhempain-, hoito- tai virkavapaansa 
niin, että he palaavat kesäkuukausiksi ”töihin”, jol-
loin palkka tulee taas omalle tilille. Sijainen sen si-
jaan saa elää talven aikana (toivottavasti) kertyneil-
lä säästöillä. Ne ovat tarpeen, koska hänen ilmoit-
tauduttuaan taas työttömäksi rahaa ei ala tulla pa-
rissa viikossa, kuten jokainen virastoissa kesällä asi-
oinut tietää.

Kaikki vapaata pitävät opettajat eivät riistä sijai-
siaan, mutta tämä kesäkuukausiksi ”töihin” palaa-
minen on kuitenkin maan tapa opettajakunnassa. 
Se on mahdollista, se on sallittua, mutta oikein se 
ei ole. Palkka työstä kuuluisi sen tehneelle, ei sil-
le, jolla on virka. Voiko kukaan oikeasti olla asiasta 
edes muuta mieltä? Ainakaan kukaan sellainen, jo-
ka opettaa lapsille oikean ja väärän eroa?

Nämä vapaalta töihin vuodenaikojen mukaan 
edestakaisin surffaavat kansankynttilät eivät väli-
tä niistä kasvottomiksi jäävistä sijaisista, joiden te-
kemän työn hedelmistä he kesälomamatkoillaan 
nauttivat. 

Toivottavasti nämä nykyiset sijaiset virkoihin 
kiinni päästyään lopettavat tämän maan tavan. Ku-
ten kaikkeen elämässä, tähänkin sopii opetus: Teh-
kää toisille niin kuin haluaisitte itsellenne tehtävän.

ElSI SAlOvAARA

Tuhannen ihmisen juhlat 
syntyvät talkoovoimin

Syyskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna Haukipu-
taan vapaa-ajankeskus Ja-
tuli täyttyy Oulun hiippa-

kunnan lähetysjuhlien vierais-
ta. Hiippakunnan ensimmäisis-
tä omista lähetysjuhlista tulee tä-
nä vuonna kuluneeksi 30 vuotta. 

– Odotamme juhlille noin tu-
hatta osanottajaa, kertoo järjes-
telytoimikunnan puheenjohtaja 
Antti Holma.

Käytännön järjestelyistä vas-
taava kymmenhenkinen toimi-
kunta aloitti juhlien suunnittelun 
jo keväällä. Toimikunnalla on ol-
lut valmisteluiden suhteen kädet 
täynnä töitä, ja talkoolaisista on 
ollut järjestelyissä suuri apu. 

– Vapaaehtoisia on rekrytoitu 
lehti-ilmoituksilla, sähköpostilla 
sekä puskaradion kautta. Kaikki 
kynnelle kykenevät mahtuvat vie-
lä mukaan, Holma kannustaa.

Mukaan on ilmoittautunut jo 

J aan i  F ö h r

yli 180 vapaaehtoista.
Holma itse päätyi mukaan jär-

jestelytoimikuntaan sen vuok-
si, että on aktiivinen seurakun-
talainen. Hän kertoo valmistelui-
den sujuneen hyvässä hengessä ja 
odottaa juhlia iloisin mielin. 

– Toivotaan, että Taivaan Isä 
siunaa valmistelut, hän sanoo.

Jumalan 
työtoverit
Vapaaehtoisina lähetysjuhlia jär-
jestämässä ovat myös koristeluis-
ta vastaavat Kaisu Takkinen ja 
Pirkko Nissilä. He lähtivät mu-
kaan juhlien pääkoordinaattorin, 
lähetyssihteeri Helena Ylimaulan 
pyynnöstä. 

– Talkoolaisina koemme ole-
vamme Jumalan työtovereita, 
Takkinen toteaa.

Takkinen ja Nissilä ovat ha-
lunneet suunnitella koristelut si-
ten, että kaikilla on kotoisaa. Pää-
teemana on merihenkisyys, sillä 
juhlat järjestetään Kiiminkijoen 
ja meren läheisyydessä. 

– Luonnonläheisyys ja ekolo-
gisuus ovat tärkeä osa koristelua, 
Nissilä kertoo.

Haasteellisin koristeltava on 
Takkisen mukaan Jatulin iso sali. 
Se on käytössä liikuntasalina, jo-
ten sen voi koristella vasta aivan 

juhlien alla. Jatulin lisäksi koris-
telua tarvitaan muun muassa kir-
kossa, seurakuntakeskuksessa, Ja-
tulintarhan päiväkodissa sekä kir-
konkylän yläkoululla. Tekeminen 
ei ihan heti lopu kesken.

Sylikaupalla 
koristeita
Koristelutiimiin kuuluu yhteensä 
kuusi henkilöä, jotka osallistuvat 
niin suunnitteluun kuin käytän-
nön toteutukseen. 

– Reippaassa talkooporukassa 
kaikilta on tullut arvokkaita ide-
oita sekä kontakteja merihenkisen 
materiaalin hankkimiseen, Tak-
kinen sanoo.

Juhlille saadaan lainaksi eri-
laisia kalaverkkoja sekä kahdek-
sanmetrinen merirysä, joka sijoi-
tetaan Jatulin etupihalle. Järvi-
ruokoa ja muita rantojen kasveja 
hankitaan Takkisen mukaan sy-
likaupalla.

Myös kukat kuuluvat tärkeä-
nä osana koristeluun, ja niitä on 
kasvatettu varta vasten siemenes-
tä asti. 

– Kukkia näyttää tulevan niin 
paljon, että voimme tehdä valmii-
ta kimppuja jopa myyntiin, Tak-
kinen iloitsee.

KATJA KIISKINEN

Kaisu Takkinen, Antti Holma ja Pirkko Nissilä ovat valmistelleet Haukiputaan hiippakunnallisia lähetysjuhlia jo kuukausia.

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.
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Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

Caritas-Kodissa on viihtyisät tilapäishoidon tilat!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon.

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

Kysy lisää puh. 040 480 2724, www.caritas-saatio.fi 

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 

  
VERKKOKAUPPA AVATTU! www.divisa.fi

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446

verkkokauppa avattu! www.divisa.fi
Terttu Lilja Oy 
Hallituskatu 19, 08 332 283  

Respecta Oy
Kiviharjunlenkki 4, 040 348 8597

Tilaa ilmainen esite 
0400 223 446

jm Oulu

Jalkahoitola KevytJalka
Ulla Flink

Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut perushoitaja

Helli ja hoida jalkasi kesään! 
Myös Intialaista päähierontaa!

Ollilantie 6
Kempele
08  516 130

Tuirankartano
Kangastie 16, Oulu
040 757 4122

www.kevytjalka.net

Myytävänä
Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 
10-18, ti-to 10-17, pe 9-16, www.biblia.fi. Bib-
lia on toiminut Oulussa yli 30 vuoden ajan.  

MYY-
TÄVÄ-

NÄ!

Terveydenhoitoa

Läheisen vankeus on raskas 
elämänvaihe vangin omai-
sille. Tällöin pienikin tuki ja 
apu on tervetullutta. Erityi-

sesti virkistysleirit ja vertaistuki-
illat ovat antoisia omaisille. 

Kirkkohallitus ja Vankien 
Omaiset VAO ry järjestävät tule-
van syksyn aikana vertaistuki- ja 
virkistysleirejä vankien perheille 
ja läheisille.

Kaikki leirit ovat maksutto-
mia, mutta matkakustannuksis-
ta on huolehdittava itse. Avus-
tusta matkoihin voi hakea seura-
kuntien diakoniatyöntekijöiltä tai 
kuntien sosiaalitoimistoista. 

Leirin aikuisten ohjelman ydin 
on terapeuttinen psykodraama-
ryhmä, jossa voi luottamukselli-
sesti käsitellä elämäänsä ja ihmis-
suhteisiinsa liittyviä tunteita, ko-
kemuksia ja kysymyksiä. Ohjel-
massa on myös vertaistukeen liit-
tyvän oppimisen mahdollisuus, 
tietoa omaisena olosta sekä vir-
kistystä ja lepoa.

Lapsille ja nuorille on oma oh-
jelma, jolla tuetaan heitä vanhem-

Virkistysleirejä vankien omaisille

man vankeuden aiheuttamassa 
elämäntilanteessa. Pienimmille 
on järjestetty lastenhoito. 

Aikuisten ryhmää ohjaa psyko-
draamaohjaaja, teologi ja sosiaali-
psykologi Sami Puumala ja lasten 
ja nuorten ryhmää luokanopettaja 
ja vertaisryhmien koulutettu oh-
jaaja Marja Vilkama apuohjaaji-
en kanssa.

Ilmoittautuminen leireil-
le päättyy 31. elokuuta. Ilmoit-
tautumislomakkeita voi tulostaa 
osoitteesta www.vankienomaiset.
fi. Osallistua voi mille tahansa lei-

rille asuinpaikkakunnasta riippu-
matta.

Ensimmäinen leiri järjeste-
tään 29.9.–1.10. Kuopion seura-
kuntayhtymän Rytky- ja Penke-
reen kurssikeskuksessa. Toinen 
leiri on 20.–23.10. Kemin seura-
kunnan Saarenottan kurssikes-
kuksessa ja kolmas 1.–4.12. Tu-
run kristillisellä opistolla.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Sami Puumalalle p. 050 3402 758. 
Vankien omaiset VAO ry:n puo-
lesta tiedusteluihin vastaa Marja 
Vilkama, p. 050 3400 373.

Öbergin talo myydään

Seurakuntayhtymä myynee 
Oulun keskustassa sijaitse-
van Öbergin talon. Yhtei-
nen kirkkoneuvosto on an-

tanut yhtymäjohtaja Ilpo Kähkö-
selle valtuudet valmistella Kiin-
teistö-osakeyhtiö Kirkkokatu 5:n 
osakkeiden myynnin. Lopullises-
ti myynnistä päättää kuitenkin 
yhteinen kirkkovaltuusto.

Öbergin talossa on tällä hetkel-
lä jonkin verran seurakunnallis-
ta toimintaa. Suurin osa toimin-
noista on siirretty muualle, sillä 
Öbergin talossa on sisäilmaongel-
mia, mikä on saanut työntekijöitä 
oirehtimaan. 

– Käsittääkseni taloon pitäisi 
tehdä täydellinen ilmanvaihtore-
montti, Kähkönen sanoo.

Öbergin talo myydään, jot-
ta myyntihinnalla voitaisiin kat-

taa Isokatu 17:aan rakennetta-
van uudisrakennuksen kustan-
nuksia. Talon kustannusarvio on 
13,5 miljoonaa euroa, mutta seu-
rakuntayhtymällä oli toukokuun 
tilanteen mukaan rahoitusomai-
suudestaan vapaana käytettävis-
sään vain 11,1 miljoonaa euroa.

Loput noin 2,4  miljoonaa han-
kitaan myymällä Öbergin talo.

Myynti  
lainanoton sijaan
Yhtymäjohtajan Kähkösen mu-
kaan Öbergin talon myyminen 
on seurakuntayhtymälle halvem-
pi ratkaisu kuin kalliin lainara-
han hankkiminen Isokatu 17 uu-
disrakennusta varten.

Öbergin talon kokonaisuuteen 
kuuluvat puu- ja kivirakennukset. 
Öbergin talon rakennukset voi-

taisiin periaatteessa peruskorja-
ta. Mahdollista olisi myös perus-
korjata ainoastaan puupuoli ja ki-
vipuolen tilalle rakentaa uudisra-
kennus. 

Remontti kävisi kuitenkin lii-
an kalliiksi. Kivipuolen uudisra-
kentaminen vaatisi kauan aikaa 
vieviä kaavamuutoksia eikä uu-
disrakentamisen kannattavuutta 
voi kunnolla arvioida.

Yhtymäjohtaja Kähkönen ker-
too, että Öbergin talon myymistä 
on pohdittu jo useita vuosia sit-
ten. Seurakuntayhtymä ei enää 
tarvitse Öbergin taloa Isokatu 
17:aa uudisrakennuksen valmis-
tuttua, sillä työntekijät saavat uu-
det työtilat uudisrakennuksesta.

PEKKA HElIN

E l s i  S a l ovaa ra

Kirkkokadulla sijaitsevaa Öbergin taloa ei enää tarvita, kun Isollekadulle valmistuu uusi seurakuntatalo.
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Oulun tuomiokirkos-
sa pääsee Taiteiden yö-
nä 25. elokuuta nautti-
maan sekä säveltaitees-

ta että kuvataiteesta.
Konsertteja on luvassa kak-

si kappaletta. Kello 19 alkaa ur-
kukonsertti, jossa kuullaan yk-
sinlaulua urkujen säestyksellä. 
Esiintyjinä ovat virolainen bas-
solaulaja Christjan Moisnik se-
kä urkutaiteilija Ismo Hintsala. 

Ohjelmistossa on Oskar Me-
rikannon, Ahti Sonnisen ja J. S. 
Bachin sävellyksiä sekä urkumu-
siikkia romantiikan ajalta. Kon-
sertti kestää noin tunnin verran 
ja on maksuton. Käsiohjelma 
maksaa viisi euroa.

Illan toinen konsertti alkaa 
Oulun tuomiokirkossa kello 21. 
Esiintymässä on kamarimusiik-
kiyhtye Valkoinen Delfiini eli 
huilisti Tiina Nikander, viulisti 
Sinikka Ala-Leppilampi, sellisti 
Päivyt Kurki-Awad, viulisti Ol-
ga Sidorova sekä pianisti Nävid 
Mikkonen. 

Ohjelmistossa on muun mu-
assa J. Haydnin ja W. A. Mozar-
tin sävellyksiä. Konsertti kestää 
noin tunnin verran ja on mak-
suton. Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu on kaksi euroa.

Ennen konserttien alkua tuo-
miokirkossa voi tutustua Cor-
nelius Arendtzin maalaamaan 
Suomen vanhimpaan muotoku-
vaan Johannes Messeniuksesta. 
Teos on peräisin vuodelta 1611 ja 
siihen voi perehtyä kello 17.30–
18.30 välillä. Esittelijöinä ovat 

Taiteiden yö soi 
Oulun tuomiokirkossa

Kaisu Mikkola ja Matti Rossi.
Tuomiokirkon kryptassa on 

näytillä eläkkeellä olevan oulu-
laisen lapsityönohjaaja Aila Val-
tavaaran teoksia aiheesta Kau-
nis ihana maailma kello 18–21 
välillä.

Jazz-laulajana tunnetuksi 
tullut oululaislähtöinen Jo-
hanna Iivanainen konsertoi 
Haukiputaalla lauantaina 2. 

syyskuuta kello 19 toimintakes-
kus Jatulissa. Johannaa säestää 
hänen miehensä Mikko Iiivanai-
nen. Konsertti liittyy Oulun hiip-
pakunnan lähetysjuhliin.

Johanna Iivanainen laulaa Ja-
tulissa omien sävellystensä lisäksi 
negrospirituaaleja ja Edu Kettu-
sen kanssa tekemiään lauluja. Il-
lan aikana kuullaan myös Iivanai-
sen laulamana Hannikaisen Suo-
jelusenkeli, Ahnfeltin ja Rauha-

lan Päivä vain ja hetki kerrallansa, 
Lasse Mårtensonin Jumala rakas-
taa maailmaa sekä  Olli Ahven-
lahden ja Tommy Tabermannin 
Suru. 

Vuonna 2002 Johanna sai Lo-
uis Armstrong -palkinnon ja 
vuotta myöhemmin Sony Elec-
tronics Finland ja Suomen Jazz-
liitto myönsivät hänelle histori-
an ensimmäisen Sony jazz -pal-
kinnon.  

Konsertti on ilmainen, mutta 
viiden euron hintaisen ohjelma-
lehtisen ostamalla voi tukea lä-
hetystyötä. 

Iivanaisen konsertti 
avaa lähetysjuhlat

Noin 50 
metriä 
pitkässä 
veneessä 
asuu 130 
lasta.
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Rauhan Tervehdys vieraili 
heinäkuisena iltana 
Hietasaaren viljelyalueella 
kysymässä, mikä merkitys 
palstaviljelyllä on 
aikamme kaupunkilaiselle.

Jokainen tallaa tyylillään. Ou-
lulaiselle Pirjo Holopaiselle 
se tarkoittaa kesää Hietasaa-
ren palstalla.

 – Sielu lepää, kun tänne tulee. 
Tässä saa samalla hyötyliikuntaa 
ja terveellistä ruokaa, lähiruokaa.

Holopainen ottaa heti esille 
huvipuistosuunnitelmat. Hänelle 
sen rakentaminen merkitsisi, että 
kaupunki menettää ydintärkeän, 
julkisen ajanviettopaikan.

– Tämä on kaupungin olohuo-
ne. Sydäntä särkee, jos tämä me-
nee, Holopainen kertoo.

Kymmenen vuotta Hietasaa-
ressa viljellyt Holopainen  tuntee 
kaikki palstanaapurinsa, joiden 
joukossa on suomalaisia ja uus-
suomalaisia: perheitä, eläkeläisiä, 
työssäkäyviä keski-ikäisiä ja opis-
kelijoita.

– Viime vuosina on ollut hur-
ja trendi, että nuoret ovat taas in-
nostuneet palstaviljelystä. 

Eläkkeellä olevalla Holopaisel-
la on 150 neliömetriä viljelyalaa, 
jossa kasvavat kaikki maijameikä-
läisen vihannekset ja yrtit.

Toimelias tuiralainen kokeilee 

Viljele ja varjele  – myös terveyttäsi?

vuosittain myös uusia lajikkeita.
– Maistapa tätä portulakkaa. 

Tässä on paljon omega3-rasvaha-
poja, Holopainen osoittaa raha-
puulta näyttävää, matalaa, vaale-
anvihreää mehikasvia.

Holopaisen ei tarvitse harras-
taa kesällä muuta liikuntaa. Au-
tolla hän kuitenkin kulkee pals-
talle.

 – Se tietysti lisää kuluja. Edul-
lisemmin kasvikset saisi, jos tuli-
si pyörällä ja mahdollisesti niin, 
että ostaisi ne kaupasta. Tällä ta-
valla kuitenkin tiedät, mitä syöt, 
Holopainen perustelee elämänta-
paansa.

Tänä kesänä Holopainen on 
vienyt kotiin kymmeniä kesäkur-
pitsoja.

– Tämä on oikea kesäkurpitsa-
kesä, lämmin ja kostea. Myös sa-
laatit rehottavat.

Koko vuoden sato ei päädy Ho-
lopaisen omaan kylmiöön. Hänen 
viljelemästään lähiruoasta nautti-
vat myös sukulaiset ja ystävät.

Naapurien  
uusi työnjako
Oululaiselle Juhani Tilvikselle ei-
vät maistu maan antimet, vaikka 
kesäpäivät kuluvat palstalla. 

– Joskus otan kotiin vähän sa-
laattia tai herneitä. En ole mikään 
ruoanlaittaja, Tilvis kertoo.

– Juhani on minun kesärenki, 
Aino Haaraoja vitsaillen kertoo.

Haaraoja ja Tilvis ovat enti-

Miksi luontomaisema tietokoneen 
taustakuvana rauhoittaa 
keskellä työpäivää? Miksi 
japanilaiset ottavat metsäkylpyjä 
vähentääkseen stressiä? Miksi 
Ruotsissa mielenterveyspotilaalle 
määrätään lääkkeeksi 
puutarhanhoitokuuri. 

Metsäntutkimuslaitoksen profes-
sori Liisa Tyrväisen mukaan 
vastaus löytyy luonnosta. Luon-
to vaikuttaa positiivisesti ihmi-

sen terveyteen.
– Tutkimukset osoittavat, että vierailu 

luontoalueilla parantaa ihmisen huomioky-
kyä, työstä suoriutumista ja kohottaa mie-
lialaa.

Tyrväisen mukaan tutkimuksissa on saa-
tu näyttöä, että luonnossaolo alentaa eli-
mistön stressihormonin pitoisuuksia, ve-
renpainetta ja lihasjännitystä verrattuna 
kaupunkiympäristössä oloon. 

Tyrväisen mukaan vaikutukset vaihtele-
vat luotoalueen mukaan. Kaupunkien ulko-
puolisilla alueilla mieliala viriää tehokaam-
min.

– Miten paljon ja millaisia luontoalueita 
tulisi terveyden edistämiseksi käyttää, on 
vielä epäselvää. 

– Erityyppisten luontoalueiden, kuten 
metsien ja ranta-alueiden elvyttävyydes-
tä tiedetään vähän.  Myöskään ei tunneta 
biodiversiteetiltään rikkaiden ja vähemmän 
rikkaiden alueiden vaikutusta ihmisten ko-
ettuun hyvinvointiin, Tyrväinen kertoo.

Kiinnostus kasvaa 
tieteen parissa
Luonnon virkistyskäytön terveysvaikutus-
tutkimusta tehdään useissa maissa. Pohjois-
maista Ruotsissa ja Tanskassa on panostet-
tu puutarhojen ja kaupunkipuistojen vaiku-
tustutkimukseen.

Pitkään aihetta on tutkittu Japanissa, 
jossa metsiä sertifioidaan terveysvaikutus-
ten avulla. Sertifiointi perustuu metsän mi-

tattuihin fysiologisiin vaikutuksiin, ei met-
sän ulkoisiin ominaisuuksiin, kuten pinta-
alaan tai puuston laatuun.

Tyrväisen mukaan länsimaisessa lääke-
tieteessä ei olla  syvällisesti tutkittu luon-
non virkistyskäytön terveysvaikutuksia.

– Meillä keskitytään sairauksien hoitoon. 
Terveyden ylläpito ja sairauksien ehkäisy 
saa vähemmän huomiota. Japanissa on ko-
konaisvaltaisempaa ihmisen tutkimusta ja 
eri tieteenalojen yhteistyö on tavallisempaa.

Suomessa ratkaistavana on tieteiden vä-
linen vuoropuhelu ja sen lisääminen.

Tyrväinen koordinoi Suomen Akatemian 
rahoittamaa suomalais-japanilaisesta han-
ketta, jossa tutkitaan luontoalueiden stres-
siä vähentäviä ominaisuuksia. Tutkimuk-
sessa mukana ovat maiden metsäntutki-
muslaitosten lisäksi Tampereen yliopisto ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Aiheen tunnettavuutta pitäisi Tyrväi-
sen mukaan lisätä tutkijoiden piirissä mut-
ta myös ihmisten arkielämässä ja elinkeino-
elämän keskuudessa.

– Uusinta tutkimustietoa voidaan hyö-
dyntää muun muassa kansanterveystyös-
sä, kaupunkisuunnittelussa, ympäristöhoi-
dossa ja luontomatkailussa. Esimerkiksi vi-
herympäristön asema kaavoituksessa on 
usein melko heikko, koska ei ole olemas-
sa standardeja, paljonko ja millaisia luon-
toalueita kaupungissa tulee olla.

Sanonnan mukaan nukkuminen on ra-
han laittamista pankkiin. Ehkä sanontaan 
pitäisi lisätä luonnossaolo.

Noin 700 000 suomalaista käyttää vuo-
sittain jotakin psyykenlääkettä. Viime 
vuonna Kela korvasi masennuslääkkeitä 
433 700 henkilölle.

Myös muiden sairauksien hoitaminen 
ja ehkäiseminen lääkkeillä on lisäänty-
nyt. Vuonna 1995 Kela maksoi lääkehoidon 
korvauksia 455 miljoonan euron arvosta. 
Vuonna 2010 korvauksiin kului jo 1,23 mil-
jardia euroa.

Lääkekulut taloudessa ovat merkittävä 
rahasumma, joka on pois niin kansalaisen 
kukkarosta kuin valtion budjetista.

Lääkkeet löytyvät 
ympäristöstä

Kaisa Ahola ottaa viljelyharrastuksen rennosti.
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Viljele ja varjele  – myös terveyttäsi?

Kaupunkiviljelyn merkitys on vaihdellut ajan 
ja taloudellisen tilanteen mukaan. Suomes-
sa sillä on ollut strateginen merkitys pula-
aikoina. 

Euroopassa puutarhaviljelyn merkittävänä al-
kukehittäjänä oli luostarilaitos. Keskiajan Suomes-
sa luostarien opit siirtyivät kaupunkien aatelisille 
ja kartanoiden pihoille.

1700-luvun lopulla yliopistot alkoivat levittä-
mään oppia puutarhojen hyvistä ja hyödyllisistä 
vaikutuksista. 

Ensimmäisen maailmansodan aikoihin Suo-
meen levisi siirtolapuutarha-aate Ruotsis-
ta. Ensimmäiset siirtolapuutarhat perustettiin 
1910–1920-lukujen vaihteessa Helsinkiin, Tampe-
reelle ja Ouluun. 

Merkittävä syy siirtolapuutarha-aatteen le-
viämiseen oli teollistuminen ja kaupungistumi-
nen. Viljelyn taloudellista merkitystä työläisper-
heille korostettiin. Fyysinen työ raikkaassa il-
massa ajateltiin olevan hyvää vastapainoa ahtaille 
asuinoloille ja yksitoikkoiselle tehdastyölle. 

Vuonna 1933 Maatalousministeriö kehotti val-
tion avustuksella Suomen kuntia tarjoamaan vil-
jelyspalstoja työttömille ja huollonalaisille perheil-
le. Palstoja vuokrasivat myös Maatalouskerholiitto 
sekä työnantajat ja teollisuuslaitokset omalle työ-
väestölleen.

Lähteet: Leppänen Anne-Mari: Sipuli, selleri ja suolaheinä
 – Kaupunkiviljely Turun kaupungissa ja 

uussuomalaisten näkemykset palstaviljelystä.
Sanni Seppo: Palsta

siä naapureita ja nykyisiä palsta-
kumppaneita. 

Kaksi vuotta sitten Haaraoja 
sai vapaan vuokrapaikan Hie-
tasaaresta. Koska hänellä ei ol-
lut alussa riittävästi vapaa-aikaa 
palstaviljelyyn, hän ratkaisi asian 
naapuriavulla.

– Sanoin Juhanille, että sinul-
lahan on kesäisin aikaa, Haaraoja 
kertoo.

Tilvis viettää pidennetyn ke-
säloman poikansa takia. Pakotta-
malla ”renki” ei ole kitkenyt kah-
ta kesää.

– Istumatyöntekijälle tämä on 
hyvää vastapainoa, verotarkasta-
jana toimiva Tilvis kertoo.

Molempien lapset auttavat vil-
jelyssä. Tilviksen 9-vuotias Lau-
ri-poika kulkee isän mukana pals-
talla lähes päivittäin.

Haaraojalle tärkeää ei ole sa-
don määrä, vaan luonnossa ole-
minen ja aktiivinen tekeminen.

– Olen luontoihminen ja viljel-
lyt lapsesta asti. Enemmän tämä 
on terapeuttista, ruumiin ja sie-
lun hyvinvointia.

Kemistä Ouluun muuttanut 

Haaraoja on ihastunut kaupun-
gin tarjoamiin viljelymahdolli-
suuksiin.

– Ihmettelen linjausta muuttaa 
hieno maisema matkailun käyt-
töön niin, että tämä melkein kes-
kellä kaupunkia oleva luonto sär-
kyy ja muuttuu parkkialueeksi. 
Rakennettaisiin pieniä tasokkai-
ta mökkejä ja vuokrattaisiin pals-
toja pitemmällä vuokraoikeudel-
la, samalla mahdollistaen alueen 
kehittäminen, Haaraoja ehdottaa.

– Minulla on ratkaisu. Lait-
taisivat turisteille kyltit Kalajoen 
suuntaan. Siellä on särkkää, Ka-
lajoella syntynyt Tilvis vitsailee.

Yhden naisen  
maailma
Yhdelle ihmiselle 100 neliömet-
rin palsta-ala voi olla liian suuri 
työmaa.

Torniosta aikoinaan Ouluun 
muuttanut Kaisa Ahola otti yh-
teyden Hyvän mielen talo -yhdis-
tykseen ja sai sitä kautta viljeltä-
väkseen lohkotun palstan.

Aholan penkissä kasvaa kesä-
kukkien ohella hernettä, porkka-
naa ja kolmea erilaista sipulilaji-
ketta. 

Palstalleen Ahola saapuu pol-
kupyörällä.

– En laske täällä vietettyjä tun-
teja. Kyllä täällä kerran tai pari 
tulee käytyä viikossa, riippuu il-
moista. 

Aholassa on ripaus viljelijää ja 
varjelijaa. Hän on koulutuksel-
taan sekä puutarhuri että lähi-

hoitaja.
– On mahtavaa nähdä se kas-

vu. En ajattele kovin hengellisesti 
viljelypalstasta. Luonto ja sen ih-
meet ovat Jumalan luomia.

– Tämä on mukavaa ulkona-
oloa, ja voi tehdä käsillä jotain. 
Saa kynsiä maata ja samalla aja-
tella asioita, Ahola kertoo.

Vapaa-ajalla Ahola pyöräilee, 
ui ja lenkkeilee. Urheilu ja kasvi-
maanhoito ovat osa tasapainoista 
elämäntapaa.

– Urheilu vaikuttaa enem-
män fyysiseen kuntoon kuin kas-
vimaan kitkentä. Mutta on niil-
lä samanlaisiakin vaikutusaluei-
ta, kuten ihmisen psyyke ja  kun-
non ylläpito.

Entä kuokinnasta aiheutuva 
kolotus?

– No joskus selässä saattaa tun-

tua, Ahola kertoo.
Hän osaa puutarha-alan am-

mattilaisena huomioida työergo-
nomian, pellollakin. Aholan mu-
kaan kitkentäasentoa pitää välil-
lä vaihdella, omien tuntemusten 
mukaan.

Ahola neuvoo aloittamaan 
palstanpidon pienestä viljely-
maasta.

– Pitää miettiä, minkä verran 
on valmis laittamaan aikaa pals-
tan hoitoon. Aluksi on hyvä va-
lita helppohoitoisia peruskasveja. 
Ei kannata lannistua, jos kaikki ei 
heti onnistu: joku ei idä tai tuho-
lainen syö kasvun. Muilta viljeli-
jöiltä voi kysyä apua.

TEKSTIT:  
MARJO HÄKKINEN

Palstaviljelyä Oulussa

• Oulun kaupunki varaa ja vuokraa vuosittain viljelypalstoja 

eri puolilta kaupunkia: Ellinsuolla, Hietasaaressa, Hiirosessa, 

Juuruksessa, Kaakkurissa, Karinkannassa, Kuivasjärvellä, 

Mustasuolla, Muuraojalla ja Saarelansaaressa.

• Aarin kokoisen palstan voi vuokrata 15 eurolla, yhdeksi 

kasvukaudeksi kerrallaan. Mustasuon ja Ellinsuon alueilla voi 

tehdä myös monivuotisen sopimuksen.

• Osa palsta-alueista on vuokrattu tänä vuonna viimeistä 

paikkaa myöten täyteen, osalla alueista palstoja jäi vapaaksi.

• Suosituimpia alueita ovat Hietasaari, Saarela, ja Juurus. Niiden 

vuokra-aste on sata prosenttia.

• Hyvän mielen talolla on oma puutarhapalsta Hietasaaressa, 

jossa talon kävijät voivat vapaasti kokoontua. Heidän ei 

tarvitse vuokrata palstaa, vaan viljely on ilmaista. Palstalla 

kokoontuu virallisesti kahtena päivänä viikossa ohjattu ryhmä, 

jossa ihmiset voivat osallistua viljelyyn, jutustella nuotiolla ja 

paistaa makkaraa.

Palsta on pelastanut pulasta

Ku vat :  A nn i  K innu n e n

Edullisemmin 
kasvikset saisi, jos 
tulisi pyörällä ja 
mahdollisesti niin, että 
ostaisi ne kaupasta. 
Tällä tavalla kuitenkin 
tiedät, mitä syöt.

Pirjo Holopainen

Lauri-poika pyöräilee palstalle kotoaan keskustasta.

Juhani Tilvis vaihtaa kesällä näppiksen kuokkaan.

Pirjo Holopaiselle tärkeää on ruoan turvallisuus.
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Eetterissä

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

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 28.8. kello 9.55–12.
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Messun toimittaa Harri Fager-
holm, ja häntä avustaa Pette-
ri Tuulos. Kanttorina on Laura 

Kumpula.
Klo 11.30 radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Auli Kipinä pu-
huu etsikkoajoista.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien lähetystyön koordi-
naattori Ulla Mäkinen kertoo 
Oulussa järjestettävästälähetys-
työstä.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 31.8. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Oululaisen Pekka Tuomi-
sen kolumni.

To 1.9. klo 15.40 Viisi Teesiä 
-ohjelmassa kuullaan ajatuksia 
unelmien kirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 28.8. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Auli Kipinä 
puhuu etsikkoajoista.
Su 28.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 28.8. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkos-

ta. Jumalanpalveluksen toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, ja häntä 
avustaa Tiina Kinnunen. Kant-
toreina ovat Lauri-Kalle Kallun-
ki ja Henna-Mari Sivula.

YlE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 27.8. klo 18 iltahartauden pi-
tää pastori Meri Tirroniemi Kit-
tilästä.
Su 28.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Nurmijärven kirkosta, saarnaa-
jana kirkkoherra Ari Tuhkanen.

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

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 28.8. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, avustaa 
Pekka Rehumäki ja Arvo Yrjö-
lä, kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. 

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

Laulaen ui sinilaine
– Tämä on tekijöidensä näköinen 
levy, totesi basso Timo Kärkkäi-
nen Gaudiate-kuoron levyn jul-
kistuskonsertissa 20. elokuuta. 

Laulaen ui sinilaine -nimi-
nen äänite on kuoron esikoisle-
vy. Minkä näköinen levy sitten 
on? Yhtä aikaa kaihoisa ja iloi-
nen, herkkä ja vakuuttava, kirpe-
än moderni ja kansallisromantti-
nen. Laulajien ammattitaito kuu-
luu, ja tulkintojen takuumiehe-
nä on omia sovituksiaan johtava 
Lauri Nurkkala.

Leena Aholan piirtämä levyn-
kansi viestii sekä kalevalaisista 
sukujuurista että Oulujoen mai-
semista. Kuoron kauniin kotikir-
kon liepeillä lainehtivat niin jo-
ki kuin vehnäpeltokin, keltainen 
kuin Suomi-neidon hiukset. 

Innostus levyn tekemiseen 

nousi kuorolaisista itsestään, kun 
he kerran esiintymismatkalla py-
sähtyivät ihmettelemään sointin-
sa hienoutta. Timo Kärkkäisen 
mukaan levyn haluttiin henkivän 
Gaudiaten perustehtävää seura-
kunnan kuorona. Toisekseen mu-
kaan toivottiin Lauri Nurkkalan 
sovituksia, jotka ovat kuoron kes-
keistä ohjelmistoa. 

– Vähitellen Laurikin lämpe-
ni ajatukselle, Kärkkäinen kertoi.

Kansanlauluja 
uudistettuna
Levyn linjasta muodostui kaksi-
säikeinen: toinen punainen lan-
ka ovat kansanlaulut ja toinen 
Nurkkalan sovitukset. Kalevala-
sikermä sekä Lauluja armaastani 
ovat tilaustyö Candomino-kuo-
rolle vuodelta 2000.

Levyn vanhimmat sovituk-
set ovat vuodelta 1989. Uusim-
mat ovat sovitukset inkeriläisestä 
kansansävelmästä Koivu sekä Il-
mari Hannikaisen Kotomaamme, 
jotka tilattiin levyä varten.

Laajalle yleisölle tutuin teos on 
Anna-Mari Kaskisen sanoittama 
kansanlaulumessu, jonka Gau-
diate pääsi levyttämään ensim-
mäisenä kuorona.  

Kaskisen sanoitukset julkais-
tiin jo vuonna 2005, mutta Nurk-
kalan sovitukset valmistuivat 
muutama vuosi sitten. Sovituk-
set tilasi oululaiskanttori Lauri-
Kalle Kallunki, joka tuolloin joh-
ti Tuike-kuoroa.

– Sovituksia tehdessä oli välillä 
hankalaa, kun alkuperäiset sanat 
pilkahtelivat väkisin mieleen, ker-
toi Nurkkala. Saunavihdat ja met-

sämökit kumpuavat kyllä kuuli-
jankin mieleen, mutta eivät hai-
taksi asti. Kaskinen on laatinut uu-
det sanoitukset taitavasti niin, että 
ne mukailevat alkuperäisten laulu-
jen tunnelmaa ja lauserakenteita.

Nurkkalan sovitusten lisäk-
si levyllä on pari kuorolle tärke-
ää laulua: Selim Palmgrenin hui-
kaiseva tunnelmapala Juhannus 
sekä Toivo Kuulan harras Rukous.

värikästä 
kuorosatsia
Levytystä työstäessä kuorolaisil-
le oli suuri elämys kuulla, kuinka 
osista syntyy kokonaisuus. 

Laulaessaan ei aina hahmota 
kokonaisuutta, vaan on paikoin 
vedettävä omaa osaansa kuin la-
put silmillä. Nurkkalan sovituk-
sissa kun on mausteena riitasoin-

tuja, muunne- ja lisäsäveliä ja 
muita sävellysteknisiä säväyksiä.

Myös kuoron soinnin rikkaus 
säväyttää: Nurkkala säätelee ää-
nenvärejä kuin urkujen ääniker-
toja: tummia, heleitä, tyttömäisiä 
ja metallisempia sävyjä. 

Kuitenkaan kukaan laulaja ei 
erotu läpi. Äänet lomittuvat toi-
nen toisensa lomaan kuin sormet 
yhteiseen rukoukseen.

Entä nyt, kun levy on synny-
tetty? 

– Nyt voin keskityttyä kuoron 
kanssa uuteen projektiin, Hidak-
sen Requiemiin. Levyä tietenkin 
markkinoidaan. Neuvottelut ovat 
käynnissä myös Yhdysvaltain 
markkinoille menosta, Nurkka-
la paljasti.

RIIKKA vUORIJÄRvI

S ami  K a i k ko n e n /  S t u d io  Ve r s o
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 Jer. 6: 16-19
Näin sanoo Herra:
- Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa,
ottakaa oppia menneistä ajoista!
Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan.
Näin sanoin, mutta te vastasitte: »Emme kulje!»
Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä
ja sanoin teille: Kuunnelkaa torven ääntä!
Mutta te vastasitte: »Emme kuuntele!»
    »Kuulkaa nyt, kansat! Te kaikki, jotka olette koolla, 
pankaa merkille, mitä nyt tapahtuu. Kuule, maa! Minä 
tuon onnettomuuden tälle kansalle - se on seuraus sen 
omista pahoista ajatuksista. Se ei ole totellut minun 
sanojani, ja lakini se on hylännyt.»

Room. 11:17-24
Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos 
sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on 
oksastettu oikeiden oksien joukkoon, niin että 
olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, älä 
ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos 
ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta vaan 
juuri kannattaa sinua. Sanot ehkä, että nuo oksat 
katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. Se on 
totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta 
sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan 
pelkää! Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, 
ei hän säästä sinuakaan. Katso, kuinka Jumala on 
sekä lempeä että ankara. Langenneita kohtaan hän 
on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni 
hänen hyvyydessään; muuten sinutkin leikataan 
pois. Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, 
elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala 
kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Jos 
kerran sinut on leikattu irti villistä oliivipuusta, 
johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa 
oksastettu jaloon oliivipuuhun, niin totta kai nämä 
alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan 
puuhunsa.

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

Toisinaan etsin silmälaseja vain löytääkseni ne otsaltani, jonne ne jossakin välissä olen 
nostanut. Kun soitan hukkaan joutuneen matkapuhelimeni numeroon, kuulen häly-
tysäänen paidantaskustani. Pitkä ja jopa harmillinen etsintä päättyy iloiseen helpo-
tukseen, jossa on mukana häivähdys nolostumista. Se, mitä etsin, olikin kaiken aikaa 
aivan ulottuvillani.

Etsimistä helpottaa, kun tietää, mikä on hukassa. Paljon vaikeampaa etsiminen on 
silloin, kun ei oikein tiedä, mitä ollaan hakemassa. Mitä etsimme esimerkiksi silloin, 
kun sanomme kaipaavamme elämän mielekkyyttä, tarkoitusta, uusia tuulia, omaa 
itseämme? Mitä silloin toivomme ja odotamme, mitä haluaisimme löytää? Tässä etsin-
nässä voi tuntua, että nuo epämääräiset kaipauksemme kohteet ovat jossakin kaukana 
ja että niiden löytämiseksi on nähtävä ehkä kohtuuttomastikin vaivaa.

Jospa nämä vaikeasti hahmotettavat mutta tärkeät asiat ovatkin jo ulottuvillamme? 
Jospa ne kulkevat mukanamme hukkaan joutuneiden mutta otsalle nostettujen silmä-
lasien tai taskunpohjalle unohtuneen matkapuhelimen tavoin? Elämän tärkeät asiat 
ovat useimmiten mukana elämässä itsessään. Ne ovat vaikkapa juuri siinä tilanteessa, 
jossa näitä rivejä kirjoitan tai jossa sinä niitä luet. Ehkä niitä ei kannatakaan etsiskellä 
kaukaa suurella vaivalla. Juuri nyt käsillä on niin paljon.

Nyt käsillä on Jumala. Suurimpiin virheisiimme kuuluu arvella, että pääsisimme 
hänestä jotenkin eroon. Hän kulkee kanssamme kaikkialla – onhan hän lahjoittanut 
meille elämän. Juuri tämän vuoksi elämän mielekkyyden, tarkoituksen, uusien tuu-
lien ja oman itsemme etsintä on kristillisen uskon mukaan aina yhteydessä Jumalaan. 
Hän on läsnä, tahdoimmepa tai emme. Ja miksi emme tahtoisi?

Tässä hän on, valmiina meidän löydettäväksemme ja valmiina löytämään meidät. 
Elämän Lahjoittaja ei ole irti elämästämme.

TAPIO lUOMA
Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra

Mitä olinkaan etsimässä?

Sunnuntai 28.8.
Päivän psalmi

Ps. 81:9-17
1. lukukappale

Jer. 6:16-19
2. lukukappale
Room. 11:17-24

Evankeliumi
Luuk. 4:23-30

Sanan 
aika
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
28.8. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja avustaa Tiina Kinnu-
nen. Kanttoreina Lauri-Kalle 
Kallunki ja Henna-Mari Sivu-
la. Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 28.8. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Raimo Lähteenmaa.

Karjasillan seurakunta
Messu su 28.8. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ma-
ri Flink, avustaa Heikki Karp-
pinen, kanttorina Juha So-
ranta. 
Messu su 28.8. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit. Toiminta-
kauden aloitus.
Messu su 28.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.  
Messu su 28.8. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Mari Flink, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Juha So-
ranta. Toimintakauden aloi-
tus.
Mukulamessu su 28.8. klo 
12 Maikkulan kappelissa. Lue 
juttu sivulta 15.

Rukous
Iankaikkinen Jumala ja Herra,

sinä olet evankeliumin sanalla

kutsunut meidät kansaksesi

ja luvannut meille elämän.

Me rukoilemme sinua:

Johdata meitä Hengelläsi niin,

että ymmärrämme, missä on turvamme,

emmekä hukkaa

sinun antamiasi etsikkoaikoja.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Tuiran seurakunta
Messu su 28.8. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Kirkkokahvit ja 
Tansanian lähettien Ritva ja 
Mauri Niemen lähetysjuh-
la messun jälkeen. Radiointi 
Radio Dei.
Messu su 28.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu su 28.8. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, saarnaa 
Jukka Malinen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Eväsmessu su 28.8. klo 12 
Rajakylän seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Harri Fager-
holm, avustaa Sami Riipinen, 
kanttorina Laura Kumpula. 
Messun jälkeen ruokailu. Lue 
lisää sivulta 15.
Iltamessu su 28.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Tommi Hek-
kala. 
Viikkomessu ke 31.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Laura Kumpula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 28.8. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Messu su 28.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Perhesanajumalanpalvelus 
su 28.8. klo 12 Hintan seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokahvit.

YLI-II
Messu su 28.8. klo 10 Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen.
 
YLIKIIMINKI
Messu su 28.8. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.

Hailuoto
Pastori Timo Juntusen kirk-
koherran virkaan asettami-
nen su 28.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa piispa Samuel Sal-
mi, saarnaa Timo Juntunen, 
avustaa lääninrovasti Ilkka 
Tornberg ja pastori Arpad 
Kovacs. Kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell, Hailuoto-kvartetti 
avustaa. Messun jälkeen ruo-
kailu ja kahvitilaisuus seura-
kuntasalissa.

Haukipudas
Messu su 28. 8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Kaisa Säkkinen.  

Kempele
Messu su 28.8. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Pekka Rehumäki ja 
Arvo Yrjölä, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 28.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Seija Lomma, kantto-
rina Jarkko Metsänheimo 
Messu su 28.8. klo 18 Jää-
lin kappelilla. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.

Liminka
Messu su 28.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Aino Pieskä.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
28.8. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen.

Muhos
Messu su 28.8. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Ossi Kajava. Lai-
tasaaren rauhanyhdistyksen 
syysseurojen ehtoolliskirkko.

Oulunsalo
Messu su 28.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, saarna Vesa Äärelä,  
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
28.8. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen.

PiiPPOLa
Messu 28.8. klo 10 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Pekka Kyöstilä.
Messu su 4.9. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Arja Leino-
nen. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkon, kirkkopihan ja 
kirkkomuseon esittely.

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 
28.8. klo 12 (huom. kelloaika) 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina 
Pekka Kyöstilä.

PyHänTä
Perttulinpäivän perinneju-
malanpalvelus su 28.8. klo 
13  kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen, nuorisokuoro 
avustaa, seppelten lasku san-
karihaudoilla, päiväjuhla seu-
rakuntatalolla, jossa lapsi- ja 
nuorisokuoro esiintyvät.

RanTSiLa
Messu su 28.8. klo 13 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, saarna Jorma Niinikos-
ki, kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 4.9. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Väinö Simojoki, musii-
kista huolehtii Pekka Simojo-
ki.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
28.8. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Eeva-Maija Sor-
vari.

TeMMeS
Messu su 28.8. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina Ee-
va-Maija Sorvari. Herättäjän 
kirkkopyhä, messun jälkeen 
kirkkokahvi ja Siioninvirsiseu-
rat seurakuntatalolla. Muka-
na Matti Nuorala.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 25.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Sanan ja rukouksen ilta su 
28.8. klo 17–19, Keskustan 
seurakuntatalo. Vieraana Ve-
sa Salo Raahesta, joka puhuu 
Kristityn identiteetistä. Lau-
letaan ylistyslauluja ja virsiä 
yhdessä ylistysryhmän kans-
sa. Illan päätteeksi on mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
rukouspalveluun yhdessä ru-
kouspalvelijoiden kanssa.
Hartaus to 1.9. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Sanan ja rukouksen pii-
ri ti 30.8. klo 18, Maikkulan 
kappeli. Luemme Raamat-
tua sekä rukoilemme yhdes-
sä. Juomme kahvit nyyttäri-
idean pohjalta. Yhteystiedot 
Maria-Ritva Koivukangas p. 
044 3161 716.

Tuiran seurakunta
Oulun Rauhan Sanan ke-
säseurat 27.8.–28.8., Pyhän 
Tuomaan kirkko. Ohjelmas-
sa la 27.8. klo 12 ja klo 14.30 
seurat, puhujina Heino Kou-
va ja Per Svenfelt, klo 17.30 
lauluhetki, klo 18 keskuste-
lua rukouksesta, alustaa Ilk-
ka Tornberg, klo 20 nuor-
tenilta, Stefan Snellman, su 
28.8. klo 10.30 aamuseurat, 
Per Svenfelt, klo 12 messu, 
Hannu Ojalehto, Jukka Ma-
linen, seurat klo 14.30 Han-
nu Ojalehto ja Stefan Snell-
man ja klo 17 Jukka Malinen 
ja Matti Rahja. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 1.9. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
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.

Musiikki ja kulttuuri
Onnen vuori -musikaali pe 
16.9. klo 18.30, Pohjankarta-
no. Ks. ilmoitus s. 16.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille. 
ke 24.8. ja ke 21.9. klo 18–20 
Kastellin kirkko. Lukeminen 
on hyvä harrastus! Tässä on 
mahdollisuus keskustella lu-
kemisen synnyttämistä miet-
teistä. 
"Tuulien käänteessä" – Ju-
hani Ahon mielenmaisemia 
su 28.8. klo 18–19.30, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus s. 17. 
"Korvakuulolla" – Sukelluk-
sia klassisen musiikin maail-
maan ke 7.9. klo 18–20, Kas-
tellin kirkko. Mukana menos-
sa Heikki Karppinen ja Juha 
Vähäkangas.
"Koko maailma on näyt-
tämö" – Uutta lukuteatte-
ria William Shakespearen 
näytelmien uusista suo-
mennoksista su 18.9. klo 
18–20, Kastellin kirkko. Wil-
liam Shakespearen ihmeelli-
seen maailmaan tempautu-
vat Marjukka Hamari, Rebek-

ka Naatus, Juha Vähäkangas, 
Jaana Herlevi-Hautala ja Ju-
ha Soranta. Harvinaista kuul-
tavaa taas tarjolla Kastellin 
kirkolla. 

Oulujoen seurakunta
"Tänään on aika liikkeelle 
lähteä". Sukelluksia Maaria 
Leinosen, Anna-Maija Raitti-
lan ja Anna-Mari Kaskisen lyy-
riseen maailmaan su 9.10. klo 
18, Huonesuon seurakuntako-
ti. Runotapahtuma yhteistyös-
sä Oulujoen seurakunnan dia-
koniatyön kanssa.

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.
Seurakuntakerho ma 29.8. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti. 
Ikäihmisille suunnattu kes-
kusteluryhmä. Hartaus ja päi-
väkahvit.
Aamupuuro to 1.9. klo 9–10, 
Kaukovainion kappeli. Tors-
taiaamuisin vapaaehtoiset 
valmistavat kappelilla alueen 
asukkaille ilmaisen aamupa-
lan, joka sisältää puuroa, lei-
pää, kahvia ja teetä. Tervetu-
loa joukkoon!

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa 31.8. saak-
ka, maanantaisin klo 9–11  
p. (08) 531 4616. Aikoja an-
namme vain uusille asiak-
kaille. Aikoja on rajoitetus-
ti ja vastaanottotoiminta on 
keskitetty yhteen paikkaan.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma 
29.8. klo 9, Myllyojan seura-
kuntatalo. Diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asiois-
sa maanantaisin klo 9–11, p. 
(08) 5313 519.
Kesäkekkerit Oulujoen pap-
pilassa ti 30.8. klo 17, Oulujo-
en pappila. Myllyoja-Haapa-
lehdon diakoniaväen vierai-
na Tuiran seurakunnan dia-
koniaväkeä.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten perhe-
leiri 30.9.–2.10. Rokuan lei-
rikeskus. Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. 044 3161 552. Lei-
rin hinta on 39 € / aikuisilta 
ja 19,50 € 4–18-vuotiailta. Al-
le 4-vuotiaat pääsevät mu-
kaan ilmaiseksi. Leirille mu-
kaan lähtevät diakoniatyön-
tekijä Kaisa Jaakkola ja pap-
pi Elina Hyvönen. 

NÄKÖVAMMAISET
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 

enot Oulussa 25.8.–1.9.2011

Sunnuntaina 28. elokuuta Karja-
sillan ja Tuiran seurakunnissa 
vietetään erikoismessujen sun-
nuntaita. Maikkulan kappelissa  

järjestetään Mukulamessu kello 12.15 
ja pihakirpputoritapahtuma heti sen 
jälkeen. 

Mukulamessu on suunnattu lapsi-
perheille. Messussa lauletaan mukula-
lauluja eli reippaita ja iloisia lastenlau-
luja. Mukulamessun kesto on noin 40 
minuuttia ja lapset voi tuoda sen aika-
na ehtoolliselle tai siunattaviksi. Mes-
sun jälkeen tarjotaan kirkkokahvit ja 
mehut.

Päivää jatketaan Maikkulan kap-
pelin pihalla, jossa on pihaleikkejä ja-
makkaranpaistoa sekä onnenpyörä. 
Pihalle voi tulla myymään omia tava-
roita perustamalla kirpputoripöydän. 
Pöytämaksu on viisi euroa ja myyn-
tituoton saa itselle. Maikkulan kap-
pelin sisällä on lapsille muovailupaja. 
Tapahtuman tuotto menee kummi-
lapsikohteen Barinazin lukutaitoluo-
kan hyväksi Venezuelassa.

– Tervetuloa tekemään kirpputo-
rilöytöjä, viettämään mukavaa ilta-
päivää ja auttamaan pikku koululai-
sia Etelä-Amerikassa, Mukulamessun 
toimittava Erja Järvi toivottaa.

Syksyn uutuutena Rajakylän seu-
rakuntakodissa järjestetään sunnun-
taina 28. elokuuta kello 12 Eväsmessu. 
Se on matalankynnyksen messu, jon-
ka jälkeen on ilmainen ruokailu. Mes-
su on lyhytkestoinen ja siitä on karsittu 
kaikki ylimääräinen pois. Messun jäl-
keen tarjolla on jauhelihakeittoa.

– Tietenkin toivoisin, että aina-
kin heikoimmassa asemassa olevat 
löytäisivät Eväsmessun, mutta kaik-
ki ovat lämpimästä tervetulleita, dia-
koniatyöntekijä Sami Riipinen kertoo.  
Eväsmessu järjestetään kokeilumielellä.

– Ainakin Norjassa samanlaiset 
messut ovat olleet suosittuja yhteisöl-
lisiä tapahtumia. Toivon, että ihmi-
set Oulussa innostuvat eväsmessuista. 
Olisi mukavaa, jos kokeilu saisi jatkoa, 
Sami Riipinen pohtii.

omin kyydein, seurakunta 
tarjoaa kirkkokahvit Yli-Kär-
pän talossa. Sään suosiessa 
tutustutaan alueeseen. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 26.8. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 29.8. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja ma–ke ja pe klo 10–14, 
Puodista käytettyjä astioi-
ta, liinavaatteita, koruja, kir-
joja, polkupyöriä sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä ja askarrellaan. Lah-
joituksia otetaan vastaan, p. 
044 316 1720. Tervetuloa va-
paaehtoistoimintaan ja os-
toksille!
Lähetyssoppi -kahvila ja 
myyjäiset to 1.9. klo 10–14, 
Elohuone. Ks. ilmoitus s. 16.

Tuiran seurakunta
Lähetysjuhla su 28.8. klo 10, 
Tuiran kirkko. Messun jäl-
keen kirkkokahvit sekä lähe-
tysjuhla nimikkolähettimme 
Ritva ja Mauri Niemi Tansa-
niasta.

YLIKIIMINKI
Piispankammari pe 26.8. klo 
11–14 Ylikiimingin asukastu-
pa. Lähetyksen kirpputori 
kahvila avoinna perjantaisin.

Lapset ja perheet
Uusien pyhäkouluopetta-
jien koulutus la 27.8. klo 9, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Yhteinen aloitus 1.9. klo 18 
Karjasillan kirkolla. Ks. ilmoi-
tus sivulta 17.
Isä-lapsi-parkki maanantai-
sin klo 17–19 Mellenius-talos-
sa, Peltolankaari 18 A. Ks. il-
moitus sivulta 16.
Perheen helmet ja Helmi-
muskari ti 30.8. alkaen, Py-
hän Andreaan kirkko. Per-
heen vanhemmat ja alle kou-
luikäiset lapset. Lue lisää si-
vulta 17. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 28.8. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Py-
hän Luukkaan kappelin py-
häkoulu kokoontuu sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
yhteydessä. Alussa osallistu-
taan jumalanpalvelukseen, 
ja ennen saarnaa siirrytään 
kerhotiloihin. Hieman en-
nen messua lapset palaavat 
kirkkosaliin voidakseen osal-
listua vanhempiensa kanssa 
messuun tai alttarilla tapah-
tuvaan siunaamiseen. Omat 
ryhmät pienemmille ja isom-
mille lapsille. Pyhäkoulu on 
kasteopetusta ja sisältää hil-
jentymistä, laulua, raama-
tunkertomuksia, rukousta 
ja leikkiä sekä muuta muka-
vaa, esim askartelua. Lisätie-
toja pyhäkoulusihteeri Marja 
Raatikaiselta p. 050 433 4098 
ja pyhäkouluopettaja Hanna 
Lounelalta p. 041 439 8483.

Oulujoen seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
29.8. klo 10, Myllyojan seura-
kuntatalo. Ryhmiä on kaksi 

Erikoismessujen 
sunnuntai

ja ne kokoontuvat maanan-
taisin klo 10–11 ja 11–12. Li-
sätiedot ja ilmottautumiset 
musiikkileikkikoulunopetta-
ja Anna Haanpää-Vesente-
rälle p.040 5832 368 / anna.
haanpaa@kolumbus.fi.
Perhekerho to 1.9. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 1.9. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 1.9. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho to 1.9. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 

nuoret

Tuiran seurakunta
Tuu Tsekkaan to 1.9. klo 18, 
Tuiran kirkko. Mitä oman 
seurakuntasi nuorisotyössä 
tapahtuu syksyllä? Lue lisää 
sivulta 17.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ma 29.8. klo 
13.30, Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 31.8. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Senioripysäkki – keskuste-
luryhmä yli 60-vuotiaille ti 
6.9. klo 10–11.30. Ks. ilmoitus 
sivulla 16.

Tuiran seurakunta
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 1.9. klo 
13.30. Ks. ilmoitus sivulla 16.
Eläkeläisten seurat to 8.9. 
klo 13 Tuiran kirkko. Linja-
autokuljetus on osallistujil-
le ilmainen. Linja-autoreit-
ti: Klo 12 Pateniemen kirkko, 
klo 12.05 Palokan palvelukes-
kus, klo 12.10 Rajakylän seu-
rakuntakoti, klo 12.15 Koske-

lan seurakuntakodin pysäk-
ki, klo 12.20 Koskelan pal-
velukeskus, klo 12.30 Pyhän 
Tuomaan kirkko, klo 12.40 
Tuiran palvelukeskus (Kan-
gastie), josta Tuiran kirkol-
le. Seurojen jälkeen yhteinen 
kahvihetki, jonka jälkeen pa-
luukuljetus n. klo 14.45. 

Leirit ja retket
K-20-leiri 9.–11.9. Juuman lei-
rikeskus. Nuorten aikuisten 
tapaaminen upeissa puitteis-
sa. Juuman herkut ja loista-
va alkusyksyn luonto odot-
tavat. Leirin hinta on 35 € / 
henkilö sisältäen matkan, 
majoituksen, ruuan ja oh-
jelman Juumassa sekä va-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Lisäinfoa mai-
re.kuoppala@evl.fi. Osallis-
tu leirin valmisteluun face-
bookissa: https://www.face-
book.com/update_security_
info.php?wizard=1#!/group.

w w w.sxc . hu /  I z a b e l l a  Ke p p l e r
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Palokan 
eläkeläisten kerho 

torstaina 1.9. klo 13.30 Palokan 
palvelukeskuksessa

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen Palokan 
palvelukeskuksen eläkeläisten seurakuntakerhoon! 

Kerhossa mukana pastori Juha Tahkokorpi ja 
diakoni Heli Mattila. Lisätietoja antaa diakoni 

Heli Mattila,  p. 040 5747 145.

Lähetyssoppi 
torstaina 1.9. klo 10–14 

Elohuoneessa

Tuoreita leivonnaisia, 
kotitekoisia hilloja ja 

mehuja, käsitöitä, 
arpoja yms. 

Tuotto Oulun ev.-lut. 
seurakuntien lähetys-

työlle Suomen Lähetys-
seuran kautta.

enot Oulussa 25.8.–1.9.2011

w w w. my sp ace . co m /  E l l a  S o h lo

Syyssävelmiä 
Yonan tapaan

php?gid=171552877215.
Mielenterveyskuntoutujien 
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-
sältäen matkat ja täyden yl-
läpidon. Majoittuminen yh-
teishuoneessa. Leirillä muka-
na diakoniatyöntekijät Nina 
Niemelä, Sirkku Nivala sekä 
Mielenvireys ry:stä Aija Syvä-
kangas. Ilmottautumiset 9.9. 
mennessä p. (08) 3161 340 
ma–pe klo 9–16 tai www.ou-
lunseurakunnat/ilmo. Lisäk-
si ilmottautumisia vastaan-
ottaa Aija Syväkangas / Mie-
lenvireys ry.
 

Kuorot ja kerhot

Tuiran seurakunta
Tuiran Kirkon Naiskuoron 
harjoitus ma 29.8. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. Tuiran 
Kirkon Naiskuoro on aktii-
vinen naisjoukko, jonka toi-
minta on vireää, tavoitteellis-
ta ja sitoutunutta. Kuoroon 
on mahdollista päästä koe-
laulun kautta. Kuoroa johtaa 
Tommi Hekkala. Iloisesta kuo-
rotoiminnasta kiinnostuneet 
voivat olla häneen yhteydes-
sä, p. 040 8316 226

Pyhän Tuomaan Lapsikuo-
ron harjoitus, Isojen ryh-
mä tiistaisin 30.8. alkaen klo 
16.30–17.45, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ryhmä II on tarkoitet-
tu noin 10–14-vuotiaille ty-
töille ja pojille. Ryhmässä laa-
jennetaan laulamisen mah-
dollisuuksia. Ohjelmistoon 
kuuluvat 1–3-ääniset erityy-
liset laulut. Ryhmään pääsee 
laulunäytteen perusteella. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Laura Kumpula, 
p. 044 3161 463.
Pyhän Tuomaan Lapsikuo-
ron harjoitus, pienten ryh-
mä 30.8. alkaen tiistaisin klo 
18–18.45, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ryhmä I on tarkoi-
tettu 6–9-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Ryhmässä totutellaan 

KappeLive-konserttisarjan syyskauden aloit-
taa Yona Duo lauantaina 3. syyskuuta kel-
lo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa Linnan-
maalla. 

Yona eli Johanna Louhivuori on Oulussa lapsuu-
tensa viettänyt laulaja ja lauluntekijä, joka ei mah-
du mihinkään lokeroon. Hän ammentaa vaikuttei-
ta folkista, jazzista, iskelmästä, laulelmasta, virsistä, 
tangosta ja reggaesta. 

– Skaala, mitä diggailen, on ihan älyttömän laaja, 
hän kertoo. Mukaan mahtuu niin hip hoppia kuin 
gregoriaanista laulua.

Ensimmäisellä sooloalbumillaan Pilvet liikkuu, 
minä en Yona nappasi vuoden 2010 tulokas-Em-
man. Hänen toinen soololevynsä Vaikenen laula-
en, joka julkaistiin toukokuussa, on saanut hyvän 
vastaanoton. Haikeilla, romanttisilla sävellyksillään 
Yona vie kuulijansa milloin minnekin: tanssilaval-
le, jazz-klubille, usvaiseen satamaan, lähimetsään, 
suurkaupungin sykkeeseen.

Elävän musiikin KappeLive-iltoja on järjestetty 
Pyhän Luukkaan kappelilla jo kolme vuotta. Kap-
pelin intiimissä tilassa kuulija pääsee hyvin lähel-
le artistia. Artistivieraina on vuosien varrella kuul-
tu muun muassa Jippua, Human Organ -yhtyettä, 
Pekka Ruuskaa, Mustarastasta, Tommi Kaleniusta 
ja Laura Sippolaa. 

Noin tunnin kestävään konserttiin on vapaa pääsy.

Haluatko isoseksi?

Isoskoulutus alkaa jälleen kaikissa Oulun neljässä 
seurakunnassa syyskuun aikana. Ilmoittautumiset 

ja lisätietoa koulutuksesta löytyy osoitteesta
www.oulunseurakunnat.fi/isostoiminta

Tule mukaan!

Rompetta, rahhaa ja rakkautta 
-peräkonttikirppikset

lauantaina 17.9. klo 12–15 
Hintassa, Heinätorilla, Koskelassa ja Karjasillalla

Tilaisuus päästä eroon ylimääräisistä tavaroista, teh-
dä löytöjä ja auttaa. 
 Kirppispaikat: Hintan seurakuntatalo (Hintantie 
89), Heinätorin seurakuntatalo (Aleksanterinkatu 71), 
Koskelan seurakuntakoti (Koskelantie 86) ja Karjasil-
lan kirkko (Nokelantie 39). Polkupyörien huutokaup-
pa klo 13 Siivessä -lähetyksen puodissa ja pajassa (No-
kelantie 48). 
 Myynti tapahtuu parkkipaikoilla autojen peräkon-
tista tai tuomaltasi myyntipöydältä, sateen sattuessa 
sisätiloissa. Parkkipaikan varausmaksu 10 euroa ja tar-
joilun tuotto ohjataan Kirkon Ulkomaan Avun kautta 
Itä-Afrikan nälänhädästä kärsivien auttamiseen. 
 Tapahtumassa tarvitaan myös vapaaehtoisia muun 
muassa liikenteenohjaamiseen, kahvinkeittoon ja 
muihin järjestelytehtäviin, ilmoittaudu mukaan. 
Paikkavaraukset torstaihin 8.9. mennessä Raija Nissi-
selle p. 040 5747 105.

Muskareita 
Pyhän Luukkaan kappelissa

Vauvat ja taaperot (5 kk–1-v.) sekä Muksut (1–3-v.) 
perjantaisin alkaen 16.9. klo 9.30 ja 10.15.
Sisarusryhmä+Muksut ja Viikarit (4–6-v.) 
torstaisin alkaen 15.9. klo 17 ja 17.45.

Muskarit ovat Viikareita lukuunottamatta lapsi-
vanhempi-ryhmiä. Ryhmiä ohjaa kanttori Katri 
Sippola. Ilmoittautumiset 8.–9.9.  Katri Sippolalle 
p. 044 3161 576.

Senioripysäkki
 keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille 

aloitus tiistaina 6.9. klo 10–11.30 
Kastellin kirkon pappilan kamarissa 

Ikääntyminen tuo usein suuria muutoksia elämään. 
Isot muutokset, kuten työelämästä luopuminen, lä-
heisten kuolema tai sairastuminen saattavat tehdä 
olon yksinäiseksi ja masentuneeksi. On tärkeää, et-
tä vaikeistakin asioista voi puhua – jakamalla taak-
ka kevenee. 

Senioripysäkki on viikoittain kokoontuva, eläkeikäi-
sille suunnattu maksuton, luottamuksellinen ja sul-
jettu keskusteluryhmä, joka kokoontuu sovitun ajan. 
Senioripysäkin pienikokoinen ryhmä (5–10 ihmistä) 
tarjoaa sinulle mahdollisuuden ajatusten vaihtoon 
ja vertaistukeen saman sukupolven ihmisten kans-
sa. Ilmoittautuminen 26.8. mennessä ryhmänohjaa-
ja, diakonissa Asta Leinoselle p. 040 5747 157.

Perhetupa
Perhetupa on alueen lapsiperheiden kohtaamispaikka, jossa 

lapsiperheillä on mahdollisuus tavata toisiaan, tutustua ja verkostoitua.  
Tarjolla on avointa ja ohjattua toimintaa sekä muuta mukavaa tekemistä.

Perhetuvalla on mahdollista syödä omia eväitä sekä lämmittää ruokia.
Siellä on varattuna myös kahvia pienen purtavan kera (vapaaehtoinen maksu).

Perhetuvat ovat avoinna:
Karjasillan kirkolla ja Maikkulan kappelilla perjantaisin klo 9–11 (9.9.11 alkaen)

Koskelan seurakuntakodilla tiistaisin klo 13–15 (13.9.2011 alkaen)
Pyhän Luukkaan kappelilla perjantaisin klo 9–11 (23.9.2011 alkaen)

Tervetuloa piipahtamaan kahville ja jakamaan arjen kokemuksia!

Karjasillan ja Tuiran seurakunnan lapsi- ja perhetyö
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Tuu Tsekkaan Tuirassa
torstaina 1.9. klo 18 Tuiran kirkossa

Mitä oman seurakuntasi nuorisotyössä tapahtuu 
syksyllä? Mitä kaikkea sinä voisit puuhata? 
Löytyisikö paikkoja, joissa levähtää? Tuiran 

seurakunnan nuorisotyön väki esittäytyy ja kertoo 
syksyn toiminnasta Tuu tsekkaan! -tapahtumassa 

Tuiran kirkolla. Tule mukaan ilmoittautumaan 
isoskoulutukseen, kerhonohjaajaksi, 

yökahvilavalvojaksi tai avareiden ohjaajaksi. Etsi 
paikkasi lähetysnuorissa tai palveluryhmässä. 
Kuuntele hyvää musiikkia ja nautiskele grillin 

antimista. Lisätietoja tapahtumasta saat Anssilta, 
anssi.putila@evl.fi tai p. 050 340 8982. 

Alkaisitko 
pyhäkouluopettajaksi? 

Koulutus uusille pyhäkouluopettajille 
lauantaina 27.8. alkaen klo 9 
Heinätorin seurakuntatalolla.

Nyt sinulla on mahdollisuus toimia monipuolisessa
pyhäkoulutyössä vapaaehtoisena seurakunnassasi.
Työhön saat koulutuksen ja pidämme muun muassa 
kokouksia teemoineen sekä yhteisiä retkiä pyhäkou-
luopettajaporukalla. Apuna sinulla ovat toiset pyhä-
kouluopettajat sekä seurakunnan työntekijät. 
Pyhäkouluja on sunnuntaisin, mutta myös arkisin voi 
vapaaehtoisen paikka löytyä. Myös vanhat pyhäkou-
luopettajat tervetulleita. Yhteinen aloitus torstaina 
1.9. klo 18 Karjasillan kirkolla. 

Ota yhteyttä pyhäkouluvastaavaan: 

Tuiran seurakunta 
Marja Raatikainen, lastenohjaaja ja pyhäkoulutyön 
sihteeri p. 050 4334 098 
Oulujoen seurakunta
Saara Hietava, lapsityönohjaaja p. 040 5755 353 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Tea Lakkala, lastenohjaaja p. 050 5207 757 
Karjasillan seurakunta
Mari Jääskeläinen, lapsi- ja perhetyönsihteeri 
p. 040 5747 109 
Sähköpostiosoitteet ovat muodossa 
etunimi.sukunimi@evl.fi

PerheenHelmet & HelmiMuskarit 

PerheenHelmet 
ti 30.8. alkaen Pyhän Andreaan kirkossa
Perheen (vanhemmat ja alle kouluikäiset lapset) yh-
teinen muskari kokoontuu 30.8. alkaen tiistaisin klo 
17.15–18 (ryhmä I) ja 18–18.45 (ryhmä II). 

PerheenHelmet 
ke 31.8. alkaen Kastellin kirkossa
Perheen (vanhemmat ja alle kouluikäiset lapset) yh-
teinen muskari kokoontuu 31.8. lähtien keskiviik-
koisin klo 17.15–18 (ryhmä I) ja 18–18.45 (ryhmä II). 

HelmiMuskari 
to 1.9. alkaen Pyhän Andreaan kirkossa
Helmimuskarit kokoontuvat 1.9. alkaen Pyhän An-
dreaan kirkolla torstaisin: klo 9.30 2–3-vuotiaat 
MuksuHelmet, klo 10.10 1–2-vuotiaat TaaperoHel-
met ja klo 10.50 alle 1-vuotiaat VauvaHelmet yhdes-
sä vanhemman kanssa. 

Ilmoittautumiset muskareihin 
ohjaajalle Mari Järvelälle, p. 044 3161 471. 
Muskarimaksu on lukukaudessa ensimmäiseltä lap-
selta 50 € ja toisesta lapsesta 50 % sisaralennus. 

Isä-lapsi-parkki 
29.8. alkaen maanantaisin klo 17–19 
Mellenius-talossa, Peltolankaari 18 A

Isä-lapsi-parkki on tarkoitettu alle kouluikäisille lap-
sille ja heidän isilleen. Ohjelmassa vapaata yhdessä-
oloa. Parkki järjestetään yhteistyössä Oulun kaupun-
gin kanssa. Ohjaajina Kari Rekilä, Ville Pahkin ja Jaak-
ko Louhela.

Entä jos tarttuisit 

arjen ongelmiin 
ennen kuin ne riistävät voimavarasi?

Eteenpäin arjessa, eteenpäin elämässä -luentosarja 
järjestetään Tuiran kirkolla syksyllä 2011.

Oulun seurakuntayhtymässä toteutetaan kaikille 
avoin luentosarja,joka on suunnattu nuorille ja työ-
ikäisille aikuisille. 
 Voit olla työelämässä, opiskelemassa tai niiden ul-
kopuolella, mutta jos koet, että tarvitset tietoa ja tu-
kea arjessa selvitytymiseen, tule mukaan luennoille. 
Luennoilla saat arkeesi niitä työkaluja, joilla voi itse 
vaikuttaa oman elämäsi suuntaan. 
 Luennot järjestetään maanantai-iltaisin klo 18–20 
välisenä aikana. Kullekin kerralle on varattu oma ai-
hekokonaisuus ja yksi asiantuntijavierailu.
 Asiantuntijoina toimivat psykoterapeutti Raija-Eli-
na Kauppila (ma 12.9.), Marttaliiton neuvoja Titta 
Ylimäki (ma 19.9.), sosiaaliohjaaja Jaana Pajala-Mäki-
vierikko (ma 3.10.), Kelan työntekijä Pirkko Asmundi 
(ma 10.10.), velkaneuvoja Lea Ukkola (ma 24.10.), se-
kä päihde- ja kriminaalityöstä vastaava diakoniatyön-
tekijä Tellervo Kianto (ma 31.10.). 
 Osallistuminen luennoille ei vaadi erillistä ilmoit-
tautumista. Luentotilaisuuksista saa tarkempaa tie-
toa syksyn Rauhan Terveydyksistä.

Tule mukaan etsimään ja löytämään voimavaroja ar-
keen!

Kaunis ihana maisema 
Aila Valtavaaran teoksia 

taiteiden yössä 

taiteiden yönä torstaina 25.8. klo 18–21 
Oulun tuomiokirkon kryptassa.

Onnen vuori -musikaali 
perjantaina 16.9. klo 18.30 

Pohjankartanossa

Onnen vuori on Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Si-
mojoen uusi musikaali kutsumuksesta, ja se on it-
senäinen jatko-osa 27 vuotta sitten ilmestyneelle 
Liekit-musikaalille. 

Esiintyjäjoukkoon kuuluvat mm. Jakaranda, Helka 
Silventoinen, Aarni Seppälä, Iiris Autio ja Heidi Si-
mojoki. Liput 10 € (alle 12-vuotiaat 5 €) ennakkoon 
osoitteesta www.parhaattapahtumat.fi (kulut 1 €/
lippu) tai ovelta tuntia ennen esitystä.

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

kuorotyöskentelyyn, tutustu-
taan äänen mahdollisuuksiin 
sekä opitaan kuuntelemaan 
ja kuulemaan. Ohjelmistoon 
kuuluvat 1-ääniset laulut. 
Laulunäytteen antaminen on 
vapaaehtoista. Ryhmään toi-
votaan uusia laulajia. Ilmoit-
tautumiset ja tiedustelut Lau-
ra Kumpula, p. 044 3161 463.

YLIKIIMINKI
Kirkkokuoro ke 31.8. klo 
18.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Kuoroa johtaa Leo 
Rahko p. 040 7300 408.

Muut menot
Oulun tuomiokirkossa avoi-
met ovet 4.9. saakka. Opas 
paikalla joka päivä kello 10–
21.
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa pe 26.8. klo 17. Meil-
lä on ilo kutsua teidät omiin 
häihinne Oulun tuomiokirk-
koon. Mukaan tarvitset-
te vain toisenne ja esteet-
tömyystodistuksen. Muusta 
huolehtii Oulun tuomiokirk-
koseurakunta. Todistajiakaan 
ette tarvitse, mutta halutes-
sanne voitte kutsua juhlaan 
omat läheisenne. Vihkimi-
sen jälkeen tarjolla on hää-
kakkua ja kahvit tuomiokir-
kon kryptassa. Tilaisuuteen 

ei tarvitse ilmoittautua en-
nakkoon. 
Diakoniapiiri ma 29.8. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. Tervetuloa suunnittele-
maan yhdessä alkavan syksyn 
toimintaa! Avoin diakonia-
ryhmä sinulle, joka olet kiin-
nostunut lähimmäisen autta-
misesta.
Sinkkuilta ti 30.8. klo 18–
20, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Kesän viimeises-
sä sinkkuillassa on mukana 
kirkkomuusikko Taina Vou-
tilainen. Seurakunta tarjoaa 
kahvit ja makkarat sekä mah-
dollisuuden saunomiseen. 
Pateniemen diakonia kirk-
kopyhä su 4.9. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Messun jäl-
keen paikallinen diakonia-
piiri tarjoaa kirkkokahvit. 
Voit osallistua myös syksyi-
sen herkkukorin arvontaan. 
Tuotto menee lyhentämät-
tömänä paikallisiin diakonia-
avustuksiin.
Pohjois-Pohjanmaan kant-
toreiden konsertti ti 13.9. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmisto koostuu mo-
nipuolisesta kuoromusiikista, 
sekä sooloesityksistä. Kuoroa 
johtaa kanttori Jukka Jaak-
kola. Vapaa pääsy! Kolehti 
Pohjois-Pohjanmaan kantto-
ri-urkuriyhdistykselle. 
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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.

Kastetut: 
Tuomiokirkko: Altti Viktor 
Lehto, Eelis Olavi Marjusaari.  
Karjasilta: Samu Eemeli Ala-
Aho, Sonia De Luca, Nin-
ni Emilia Finnberg, Iida Lii-
sa Jemina Greus, Ava Jade-
line Hannila, Alfred Emil Ta-
pio Heikkinen, Senni Elisa-
bet Huuhtanen, Eemeli Jo-
hannes Kristian Lepola, Eli-
na Ada Hannele Murtovaa-
ra, Eeli Olavi Mäkäräinen, 
Fiia Alma Alexandra Nieme-
lä, Ella Sofia Puoskari, Celina 
Isa Evelyn Rantakangas, On-
ni Eemeli Vehniäinen, Julius 
Miio Daniel Väyrynen. 
Tuira: Niilo Kalevi Herranie-
mi, Aava Silvia Holmi, Tianna 
Hilda Elisabet Kanniainen, 
Elias Eemil Johannes Karja-
lainen, Varpu Loviisa Kos-
ki, Mea Metsätähti Kukkala, 
Hertta Karoliina Kurkela, To-
pias Juhana Kurtti, Jimi Vilja-

mi Luukkonen, Oona Via Vel-
lamo Ukkola.
Oulujoki: Anton Stefanos 
Kaarlejärvi, Áile Maria Kiara 
Lettinen, Alvar Kasperi Meh-
tälä, Siiri Sofia Pietilä, Joel 
Topias Tanner. 

Vihityt:
Tuomiokirkko: Jarkko Anssi 
Juhani Laiho ja Maria Kristii-
na Viljamaa, Jarno Pentti Eli-
as Keto-oja ja Anne-Mari Ka-
roliina Rantanen, Juha Mar-
kus Vornanen ja Kati Johan-
na Toropainen, Matti Lauri 
Tapani Kauppi ja Anna Mir-
jami Pajula.
Karjasilta: Janne Juhani Kar-
jala ja Soila Elisa Rissanen, 
Jussi Antero Lappalainen ja 
Mari Elina Haavisto, Markku 
Jaakko Ala-Aho ja Taija He-
lena Tuomisto, Matti Johan-
nes Ojala ja Tiia Annika Kark-
ke, Mika Olavi Hotakainen ja 

Henna Leena Leinonen, Ren-
ne Tapani Pulkkinen ja Sa-
tu Johanna Kyllönen, Tommi 
Matias Eemeli Kallio ja Mai-
ju Katariina Vähäkainu, To-
ni Mikael Lehto ja Mari Anna 
Mäkelä, Touko Tuomas Taa-
vetti Remes ja Anniina Lau-
ra Karoliina Pennala, Aki Ju-
ho Pirkola ja Jenna Kristiina 
Yliklaavu.
Tuira: Janne Joonas Lehto ja 
Oona Anna Sofia Eilola, Juha 
Pekka Partala ja Sanna Pau-
liina Pohjola, Kimmo Sebasti-
an Saapunki ja Maria Wilhel-
miina Ronimus, Lasse Kauko 
Kalevi Mäntylä ja Sonja Tuu-
lia Kinnunen, Markus Nikolai 
Mielikäinen ja Tuulikki Anne 
Elina Höglund, Martti Ante-
ro Västi ja Aija Hannele Oi-
karinen, Matti Antero Huttu 
ja Helianna Saarijärvi, Mik-
ko Tuomas Suikkanen ja Essi 
Katriina Niinimaa, Pertti Ju-
hani Heinonen ja Miia Karo-

  

Sururyhmät läheisensä 
kuoleman kautta menettäneille

Sururyhmässä on mahdollisuus käsitellä omia suruun 
liittyviä ajatuksia ja kokemuksia toisten surevien kanssa. 
Ryhmä kokoontuu 6–8 kertaa. Omaisen kuolemasta tulisi 
olla kulunut vähintään noin kolme kuukautta ja enintään 
noin kaksi vuotta.

Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille 
aloittaa ti 11.10. Oulun kriisikeskuksessa klo 
18–19.30.
Vetäjinä sairaalapastori Marja-Leena Tahkola ja kriisi-
työntekijä Taija Rintamäki. Tiedustelut ja ilmoittautu-
minen 4.10. mennessä Marja-Leena Tahkolalle, p. 040 
5797 803.

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Sururyhmä alkaa to 15.9 klo 16 Vanhan pappilan 
juhlahuoneistossa, Wallinmaan sali, Asemakatu 6.
Vetäjinä kappalainen Ari-Pekka Metso ja diakoniatyön-
tekijä Heidi Karvonen. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. (08) 316 1401.

karjasillan seurakunta

Sururyhmä alkaa ke 14.9. klo 18 Karjasillan 
kirkossa. 
Vetäjinä diakoniatyöntekijä Nina Niemelä ja kappalainen 
Olavi Mäkelä. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä Nina 
Niemelälle, p. 040 5752 711.

tuiran seurakunta

Sururyhmä alkaa to 22.9 klo 15 Tuiran kirkossa.
Vetäjinä pastori Jukka Kolmonen ja diakoniatyöntekijä 
Eeva-Marja Laitinen. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä 
Eeva-Marja Laitiselle, p. 040 5157 267.

OulujOen seurakunta

Sururyhmä alkaa ti 13.9 klo 14 Myllyojan seura-
kuntatalon ystävänkamarissa.
Vetäjinä kappalainen Pentti Kortesluoma ja lehtori 
Riitta Kentala. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä Pentti 
Kortesluomalle, p. 040 5752 716 tai  Riitta Kentalalle, p. 
040 5747 094.

liina Rajala, Tomi Hannu Lep-
pälä ja Tiina Tuulia Partti-
maa.
Oulujoki: Kimmo Juhani Nik-
kanen ja Anu-Helmi Halt, Mi-
kael Andrew Stuart Collins ja 
Katja Marjukka Kiviniemi.

Kuolleet:
Karjasilta: Anita Irmeli An-
nunen s. Hietanen 74, Mikko 
Johannes Kärkkäinen 78, Im-
pi Annikki Pellikka s. Parkki-
la 91, Anita Ireene Tikkala s. 
Putaansuu 60.
Tuira: Kirsti Elisa Arvola 44, 
Ernst Göran Ekman 75, Rauno 
Alvar Nuojua 81, Martta Este-
ri Sipilä s. Pramila 88, Pirkko 
Valpuri Särkelä 78, Siviä Regi-
na Tero s. Laurila 93.
Oulujoki: JuhoVilho Haanpää 
86, Annele Anelma Korpi s. 
Autioniemi 78.

Elämän polku
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Pastori 
Timo Juntusen 
kirkkoherran 

virkaanasettaminen 
sunnuntaina 28.8. kello 10

Messun toimittaa piispa Samuel Salmi, 
saarnaa Timo Juntunen, 

avustaa lääninrovasti Ilkka Tornberg ja 
pastori Arpad Kovacs. 

Kanttorina Kaisamarja Stöckell, 
Hailuoto-kvartetti avustaa. 

Messun jälkeen ruokailu ja kahvitilaisuus 
seurakuntasalissa.

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta (08) 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010
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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto

Päiväpiiri 
ke 31.8. klo 13 
Saarenkartanossa.

lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Kirkkoherran virasto avoin-
na normaalisti ma, ke ja pe 
klo 10–14. 
Päiväkerhoihin ja kokkiker-
hoon liittyvät asiat: Silja Pih-
lajaniemi p. 050 5308 758 sil-
ja.pihlajaniemi@kotinet.com. 
Remontista johtuen kerhot 
pyritään aloittamaan viikol-
la 35.
Maksuton lapsiparkki aloit-
taa viikolla 36 kerhohuo-
neella osoitteessa Toukolan-
tie 3. Lapsiparkki on hoito-
paikka 3–6-vuotiaalle lap-
sellesi / lapsillesi, kun tarvit-
set aikaa omien asioiden hoi-
toon. Lapselle mukaan omat
eväät, vaihto- ja ulkoiluvaat-
teet. Voit tuoda lapsesi myös 
vain osaksi aikaa. Lapsiparkki 
toimii perjantaisin klo 9–12. 
Huom!! Paikka varattava etu-
käteen ma–to klo 9–14 välillä, 
Silja p. 043 2111 916.
Perhekerho aloittaa syyskau-
tensa to 1.9. klo 10 srk-talolla.
Miten voisin olla mukana 
viemässä evankeliumia lap-
sille? Miten kerron Raama-
tusta? to 25.8. klo 18.30 srk-
talolla. Pekka Siitonen opas-
taa, näyttää ja kertoo, osa 2. 
Tervetuloa mukaan!
Raamattupiiri srk-talolla ti 
30.8. klo 18.30, Maarit ja Pek-
ka Siitonen. Jatkuu joka toi-
nen tiistai.
Kuoroharjoitukset ke 31.8. 
klo 18.30 srk-talolla. Tule roh-
keasti mukaan!
Diakonia: Mielenterveyskun-
toutujien perinteinen syys-
retki Rokuan kuntokeskuk-
seen ti 13.9. Luonnon läheistä 

ohjelmaa, ulkoilua ja yhdes-
säoloa ja ilman muuta hyvää 
ruokaa! Ks. Muhoksen ilmoi-
tukset. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset Marjolle viimeis-
tään 29.8. p. 045 6381 973. 
Retken hinta 5 €.
Yhteisvastuukeräyksen tuo-
tolla tuetaan vähävaraisten 
lapsiperheiden arjen rutii-
neja tukemalla äitien taito-
ja keittiössä ja antamalla joi-
tain vinkkejä myös kodinhoi-
toon. Kotirumba rullaamaan 
-hankkeen toteuttajana  on-
Marttaliitto. Marjo tarvitsi-
si nyt muutaman innokkaan 
äidin mukaan syyskuussa Lu-
mijoella järjestettäville ruo-
kakursseille (4 kolmen tun-
nin kokoontumiskertaa). Ky-
sy heti lisää p. 045 6381 973! 
Maksuton!
Retki hiippakunnan lähetys-
juhlille la 3.9. Haukiputaan 
Jatuliin. Lähtö seurakunta-
talon edestä  klo 8.30, paluu 
illalla. Tule mukaan kuule-
maan ja katsomaan. Päivien 
aihe on Jumala kutsuu. Vie-
raita on Keniasta, Tansanias-
ta ja iranilainen nainen Kyp-
rokselta. Nuorille ohjelmaa 
yläkoululla.
Tue lasten ja nuorten leiri-
toimintaa lahjoittamalla tilil-
le 574119-27433 / LAHJOITUS-
VARAT, viestikenttään LEIRI-
RAHASTO. Lisätietoja Mar-
kulta p. 045 2369 094.
Rauhanyhdistys: Viikkomes-
su su 28.8 klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Hannu Kinnunen.
Kastetut: Suvi Susanne Tyys-
kä ja Anni Sofia Pernu.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14
 
Kirkkoherranvirasto 
(08) 387 172
 
Srk-talo 
(08) 387 395
 
Kerhohuone
(08) 387 512

Lumijoen pappina 
aloittaa syyskuun 
alusta Jaakko Tuis-
ku. Hän on kirkko-
herran
sijaisena puolen 
vuoden ajan.

Siikalatvalla 
järjestettiin viime 
lauantaina 10-synttärit 
kaikille seurakunnan 
kymmenvuotiaille. 
Teemana oli 
seikkailupäivä. Paikalle 
saapui 48 lasta, eli 
puolet koko ikäluokasta. 
Seikkailupäivää vietettiin 
hyvässä säässä Pulkkilan 
pappilassa.

Kymmenvuotiaille oli järjes-
tetty toiminnallista ohjel-
maa. Lapset jakaantuivat 
ryhmiin, jotka kisailivat 

keskenään toimintarasteilla esi-
merkiksi pujottelussa, keilailus-
sa ja riepuviestissä. Välillä syötiin 
myös kunnon ateria.

Taikuri Alfredo viihdytti seik-
kailijoita maagisella ohjelmallaan 
ja piti ilmapallokoirakoulun. So-
kerina pohjalla oli vielä täytekak-
kujen koristelukilpailu. 

Päivän lopuksi parhaat jouk-
kueet palkittiin, mutta kukaan ei 
lähtenyt seikkailupäiviltä tyhjin 

käsin. Jokainen kymmenvuotias 
sai mukaansa vielä pussin, jossa 
oli karkkia ja popcorneja.

Uusi suunnitelma 
toimi
Seikkailupäivän järjestäjänä toi-
minut nuorisotyöntekijä Sirkku 
Palola kertoi, että tapahtumal-
la Siikalatvan seurakunta halusi 
muistaa kymmenvuotiaita.

– Lapset olivat päivästä innois-
saan. Hyvä mieli säilyi koko ajan. 
He jaksoivat todella hyvin seitse-
män tuntia, kertoi Sirkku Palola.

Aiempina vuosina seurakun-

ta oli järjestänyt kymmenvuoti-
aille retken Oulun Tietomaahan, 
mutta sen suosio oli koko ajan las-
kussa. 

– Nyt halusimme kokeilla jo-
tain muuta, joten päätimme jär-
jestää lapsille toimintapäivän. Ai-
omme järjestää tapahtuman uu-
delleen, koska tämä onnistui niin 
loistavasti, iloitsi Palola.

Päivä toteutui 
yhteistyöllä
Seikkailupäivän ideointi oli aloi-
tettu keväällä seurakunnan työn-
tekijöiden toimesta. Pulkkila va-

littiin paikaksi, koska se sijaitsee 
Siikalatvaksi yhdistyneiden kun-
tien keskellä. Lapsia valvomassa 
oli järjestäjien lisäksi kahdeksan 
isoskoulutettavaa. Palolan mu-
kaan isosten läsnäolo myös auttoi 
lapsia ryhmäytymään hyvin kil-
pajoukkueissa.

– Lisäksi haluan välittää todel-
la isot kiitokset vanhemmille, jot-
ka toivat lapset seikkailupäiville. 
Tehdään tämä ensi vuonna uu-
destaan.

SANNA TURUNEN 

Seikkailua 
Siikalatvalla

Poikien joukkue kakunteossa. Kakunkoristelukilpailun ehdokkaat.

Taikuri Alfredo näyttää miten kehosta poistetaan nestettä.

Ku va t :  S i r k ku Pa lo la
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

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

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

Kesän
aukioloajat
31.8. saakka

Rukouspiiri to 1.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ma 5.9. klo 13 Jokivarren 
vanhustentalolla, ke 7.9. klo 
13 Kellon srk-kodilla sekä to 
8.9. klo 13 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 7.9. klo 18 
Puttaan Tuvassa. 
Perhekerhot alkavat viikolla 
34: Martinniemen srk-kodilla 
pe 26.8. klo 9.30–11, Jokelan 
vanhalla koululla pe 26.8. klo 
10–11.30, kirkonkylän Wirk-
kulassa pe 26.8. klo 10–11.30, 
sekä viikolla 35 Kellon srk-ko-
dilla to 1.9. klo 9.30–11.

Juttukahvila kaikenikäisille 
to 8.9. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15. 
Kellonkartanon toimintaa: 
Juutalaisin silmin: löytöretki 
kristinuskon juurille, pe–su 
26.–28.8. 
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: seurat su 28.8.  klo 16 
Kultasimpussa, seurat ja Siio-
nin laulujen uudistuksen esit-
tely su 28.8. klo 17 srk-kes-
kuksessa. Jokikylä: seurat su 
28.8. klo 16 ry:llä.

Virasto siirtyy normaaliai-
kaan 1.9. jolloin aukioloajat 
ovat ma–ti ja pe klo 9–15, ke 
klo 9–14, to klo 9–17. 
Virasto kiinni ke 
31.8.
Aamurukous 
keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Seurakuntapii-
rin ohjelmatoi-
mikunnan syk-
syn toiminnan 
suunnittelupalave-
ri to 1.9. klo 13 Kirkonkylän 
srk-kodin Toppelius-kokous-
huoneessa. 
Askeleet pe 2.9. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 2.–4.9. Haukipu-
taalla. Mikäli tarvitset kyytiä 
juhlille la 3.9. Ota yhteyttä lä-

hetyssihteeriin 25.8. mennes-
sä p. 040 779 7705 tai minna.
sorvala@evl.fi.

Nuttukerho maanan-
taisin klo 18 kir-

konkylän srk-ta-
lolla 5.9. alka-
en. Omat pui-
kot mukaan. 
Nuttukerho ot-
taa vastaan lan-

kalahjoituksia 
(myös kerien lop-

puja), voit tuoda nii-
tä kerhoon tai kirkkoherran-
virastoon lähetyssihteerille.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri keskiviikkoisin 7.9. alka-
en klo 12 Kokkokankaan srk-
keskuksessa ja Seurakunta-
piiri torstaisin 8.9. alkaen klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa.
Päihdeongelmaisten ja yk-

sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Nuoret: Yöpappila pe 26.8. 
klo 20 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten ilta to 1.9. klo 19 
Vanhassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 28.8 klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset  pe 26.8. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 28.8. 
klo 13 ry:llä.
Kastetut: Joonatan Toivo 
Oliver Savola, Eetu Aukusti 
Poukkula, Moona Wilhelmii-
na Leinonen.
Vihityt: Mika Markus Kemi 
ja Carita Tatjana Smura, Ant-
ti Ilmari Naapanki ja Ida An-
na Katariina Viitala.
Kuollut: Maija Korhonen s. 
Leppälä 89. 

Varhaisnuorten 
kerhot ovat alka-
neet vkolla 34: ks.

www.evl.fi/srk/kem-
pele/nuorisot_

kerhot.htm

"Itsetuntemus perheen voimavarana"
-ryhmä aloittaa 17.9. 

Työskentely koostuu kahdeksasta 
ryhmäterapeuttisesta työskentelystä psykodraaman 
keinoin. Ohjaajana perhe- ja psykoterapeutti, 
psykodraamaohjaaja Teija Pirnes. 
Osallistumismaksu 70 €. 
Ensimmäinen kokoontuminen lauantaina,  muut 
kokoontumiset tiistai-iltaisin.  Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset 9.9. mennessä Teija Pirnekselle 
p. 040 5420 651 tai teija.pirnes@instory.fi.

Kesän 
viimeinen 
Kesäillan 
sävelhartaus 
to 25.8. klo 20 
srk-keskuksessa. 

Fermaatti -kuoro 
Kalajoelta, johtaa 
Soili Autio. Piano 
ja urut Minna-
Liisa Kaattari. 
Iltahartaus piispa 
Olavi Rimpiläinen. 
Vapaa pääsy, 
ohjelma 2 €.   

Kastetut: Onni Elmeri Mati-
kainen, Aapo Oskar Tapani 
Halonen, Viola Bettina Kuja-
la, Pauli Antero Vehkaperä, 
Amalia Inka Kristiina Ojala, 
Emmi Olivia Järvenpää.
Avioliittoon kuulutettu: Ee-
ro Kalevi Ylijurva ja Arja Kaa-
rina Saranpää, Markus Ant-
ti Juhani Lääkkö ja Sallama-
ri Päkkilä.
Kuolleet: Toivo Henrikki Ora-
va 79, Rainer Richard Lind-
gren 23.

Juutalaisin silmin -luento 
torstaina 25.8. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 

Puhujana israelilainen raamatuntutkija Daniel 
Brecher. Luennon sisältö: Esikoisen lunastuksen 
rituaali (Luuk. 2.22-38): Mitä tapahtui Jeesus-
vauvalle kun hän täytti 40 päivää ja hänet viettiin 
Temppeliin esitettäväksi Herran edessä? Kuka oli 
Vanha Simeon? Mistä harvinaisesta rituaalista on 
kyse ja miten se on muuttunut historian aikana 
Temppelisääntöjen takia? Musiikkia ja iltakahvit.

Eläkeläisten leiri 
15.–16.9. Luurinmutkan leirikeskuksessa 

Leirille otetaan 20 leiriläistä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirin hinta on 30 
€, sis. kuljetuksen, ruokailut ja leiriohjelman. 
Ilmoittautumiset maanantaihin 5.9. mennessä 
Sirkku Määtälle 040 7790 368 tai 
Leena Hintsalalle 040 7790 365. 
Leiriläisille lähetetään leirikirje, jossa 
on ohjelma ja henkilötietolomake.

Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat 

"Jumala kutsuu" 
2.–4.9. 

Haukiputaalla.
Tarkempi ohjelma 
löytyy osoitteesta 

www.
oulunhiippakun-

nanlähetysjuhlat.fi.
Ensi viikon Rauhan 

Tervehdyksessä 
lisää juhlista.

w w w.sxc . hu
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

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 

Kiimingin seurakunnan vi-
rasto on suljettu ke 31.8. 
henkilökunnan virkistyspäi-
vän johdosta.
Poikakuoron kauden avaus-
harjoitus ke 31.8. klo 18.30 
seurakuntakeskus. Tervetu-
loa!
Kirkkokuoron kauden ava-
usharjoitus to 1.9. klo 18.30–
22, seurakuntakeskus. Kirk-
kokuoron kauden avaus, uu-
det ja entiset nais- ja mies-
laulajat, tervetuloa! Kau-
den päätavoitteena Jyväsky-
län kirkkolaulujuhlat ensi ke-
vätkaudella. Voit tiedustel-
la kuoroista tarkemmin jark-
ko.metsanheimo@evl.fi tai p. 
0400 487 187.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
5793 247 ja Jaana Kontio 
(Jääli) 040 5793 248. 
Naisten saunailta to 25.8. 
klo 18–20 Suvelassa. Tule 
viettämään yhteistä aikaa 
saunoen, rentoutuen, pien-
tä iltapalaa nauttien ja illan 

päätteeksi hiljentyen.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 30.8. klo 13–
14.30 Jäälin kappelin neuvot-
teluhuone. Ryhmä on avoin 
keskusteleva vertaistukiryh-
mä, joka kokoontuu kerran 
kuukaudessa. Tule rohkeas-
ti mukaan, tiedustelut ryh-
mänohjaaja Jaanalta p. 040 
5793 248.
Omaishoitajienryhmä  to 
1.9. klo 13–14.30 Seniorita-
lo, Terveystie 3 LK1. Ryhmä 
on avoin keskusteleva ver-
taistukiryhmä, joka kokoon-
tuu kerran kuukaudessa. Oh-
jaajina Hilkka Rautio ja Jaa-
na Kontio. 
Naisten kasvuryhmä to 1.9. 
klo 14–15.30 Montin-salissa.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 13 Kolamäen kerho-
huoneella, pastori Mirja Lii-
kanen.
Perheleiri yhdessä Iin seura-
kunnan kanssa 16.–18.9. Su-
velassa.  Leirillä mahdollisuus 
ulkoilla, askarrella, leikkiä, 
rentoutua ja hiljentyä. Leirin 
hinta aikuisille 46 €, 4–18-v. 

Kastetut: Konsta Johannes Anti-
la, Konsta Onni Isak Koskennie-
mi, Joona Tapio Martikainen, 
Atte Matias Kostamo, Luca Hen-
rik Antero Kokkoniemi, Siiri Ire-
ne Mirjami Määttä. Miska Topi-
as Koivisto, Paulus Voitto Johan-
nes Hirvonen. 
Kuollut: Poikavauva Paloniemi.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, käynti
srk-talon pihan 
puolelta
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

Hartaus to 25.8. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
30.8. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20. Uudet ja en-
tiset, nuoret ja vanhat terve-
tuloa!

Lähetyksen pihaseurat su 
28.8. klo 15 seurakuntatalon 
terassilla ja salissa tasauske-
räyksen hyväksi.
Syysretki mielen-
terveyskuntou-
tujille Rokualle 
13.9. Lähtö klo 
8.35 taksiase-
malta. Ilmoit-
taudu 30.8. 
mennessä Mari-
kalle p. 044 7521 
226 tai
Mairelle p. 050 4302 
023. Hinta 5 €.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
25.8. NuorisoNurkassa ja to 
8.9. Vanamossa klo 18. Nuor-
ten lähetysvintti ke 31.8. 
Tuolloin vintti poikkeukselli-
sesti klo 16.30–18!
Perhemuskari TRUMPELI 
PUM! sunnuntaina 28.8 klo 
15 Tupoksen Vanamon ker-
hohuoneessa.
Partio: Sudenpentujen lau-

manjohtajista on pula. Suurin 
tarve on Tupoksessa, mutta 
myös Kirkonkylälle tarvitaan 

uusia laumanjohtajia. 
Jos johtajia ei saa-

da, uusia laumo-
ja ei aloiteta. 
Uudet lauman-
johtajat saa-
vat koulutus-
ta tehtävään. 
Laumanjohta-

jaksi ilmoittautu-
minen Jaakko Kor-

teniemelle, p. 050 5405 
060. Sudenpentujen avaus-
tapahtuma Rantakylässä 1.9. 
klo 18–19.30. Uusien suden-
pentujen ilmoittautuminen 
toimintaan avauksessa. Mak-
karanpaistomahdollisuus ta-
pahtuman jälkeen.
Rauhanyhdistys: Pizzailta 
pe 26.8 klo 18 ry:llä. Seurat 
su 28.8 klo 14 Limingan kir-
kossa ja klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Sofia Aino Elina 
Alatalo.
Kuollut: Martti Johannes 
Näppä 80.

lapsille 23 € ja alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Hintaan sisältyy 
majoitus ja ruokailut sekä ta-
paturmavakuutus. Ilmoittau-
du 7.9. mennessä Riina Moila-
selle p. 040 5609 678.
Perhekerhot HUOM! Kirkko-
pirtillä ei perhekahvilaa maa-
nantaina 29.8., Jäälin kappe-
lilla perjantaina 2.9. klo 9.30–
11.30 ulkoillaan säävarauk-
sella.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 30.8. klo 10 
Jäälin kappelissa. Ryhmä en-
simmäisen lapsen saaneille 
vanhemmille kahvikupposen 
äärellä.
Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12–15. Il-
moittautumiset parkkiin al-
kuviikosta p. 0400 835 374/
lastenohjaajat.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
28.8. klo 17 Matti Närhi ja 
Pertri Kulmala, rauhanyhdis-
tys.

Seurakunta tarjoaa hernekeittoa

Tule kohtaamaan Kiimingin seurakunnan 
työntekijöitä torstaina 1.9. klo 11–14

Jäälin kappelille tai kirkonkylän ostoskeskukseen.
Tervetuloa!

Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat Haukiputaalla 

2.–4.9. 

Juhlista lisää osoitteessa 
www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi.

A r k i s to

Seurakunnan 
järjestämä 

kerhotoiminta 
7–14 -vuotiaille 

alkaa viikolla 36.
Seuraa 

ilmoittelua!

Lähetyksen 
pihaseurat 

su 28.8. klo 15 
seurakuntatalon 

terassilla ja salissa 

Seurat järjestetään 
tasauskeräyksen 
hyväksi. Mukana 

Nepalissa 
tasausmatkalla ollut 
Marja Rantasuomela 

Hailuodosta. 
Tilaisuudessa 

kahvitarjoilua ja 
arvontaa.

Limingan seurakunnan lähetystyön 
retki hiippakunnan lähetysjuhlille la 3.9.

 "Jumala kutsuu" on teemana hiippakunnan Haukiputaalla pidettävillä lähetysjuhlilla. 
Seurakunnan lähetystyö tekee juhlille retken lauantaina 3.9. Lähtö klo 8.30 seurakun-
tatalolta ja paluu klo 18 alkavan Afrikkamessun jälkeen. Ilmoittautumiset kyydityk-
sen järjestämiseksi elokuun loppuun mennessä Ainolle, p. 044 7521 224 tai Inkerille, 
p. 040 8383 222. Juhlista lisää osoitteessa www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi.
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”Rytmiä ja riimiä” -kerho 
aloittaa elokuussa

On tarkoitettu vauvalle ja vanhemmalle. 
Tärkeässä osassa tätä kerhoa 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. 

Kerhon ensimmäinen kokoontuminen on 30.8. 
Kokoontumiset tiistaisin klo 9.30–11 

Repussa, Opintie 2. 

 Ilmoittautuminen kerhoon 
p. 044 7453 871 / Heidi Lampela. 

eurakunnissa tapahtuu 25.8.–1.9.2011S
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

Hartaushetket to 25.8. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
Iltahartaus to 25.8. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Perhepyhäkoulu su 
28.8. klo 11.30–
12.30 srk-talon 
alakerran päi-
väkerhotilois-
sa.  
Rukouspii-
ri ke 31.8. klo 
17.45 srk-talon
kappelihuo-
neessa, Marja 
Leena Savolainen.
Hartaushetket to 
1.9. klo 13 alkaen Mikevan 
palvelukodeissa, Pekka Kyl-
lönen.
Hartaus to 1.9. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat ”Jumala kutsuu” 
2.–4.9. Haukiputaalla. Tar-
kempi ohjelma löytyy osoit-
teesta www.oulunhiippa-
kunnanlahetysjuhlat.fi. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakunta-
salissa, sekä joka toinen tors-
tai klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella (parilliset vii-
kot). Esikot-ryhmä ke 31.8. 
klo 10–11.30 srk-talon alaker-
rassa perheille, joille on syn-
tynyt ensimmäinen lapsi.
Rippikoulut: Rippikoulu-
jen startti-ilta ke 31.8. klo 
18 seurakuntatalossa. Kaikki 
vuoden 2012 rippikoululaiset 

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

www.oulunsalonseurakunta.fi

Hartaus ke 31.8. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Hartaus to 1.9. klo 11.30 Tep-
polassa, Sirpa Miettunen.
Perhekerho Repussa ja Sa-
lonpään ry:llä keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.
Parkkikerho perhepäivähoi-
don väelle Vattukujalla kes-
kiviikkoisin klo 9–10.30. 
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 2.–4.9. Haukipu-
taalla. Mikäli tarvitset kyy-
tiä juhlille la 3.9. Ota yh-
teyttä lähetyssihteeriin 25.8. 

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. 

Oulunsalo
mennessä p. 040 779 7705 tai 
minna.sorvala@evl.fi.
Varjakan virsilaulupiiri ti 
30.8. klo 11 Tapio Kortesluo-
ma.
Kirkonkylän ry: Su 28.8. klo 
16 raamattuluokka, seurat ja 
kolehtimyyjäiset ry, Tapani 
Mikkonen. 
Salonpään ry:  Nuortenil-
ta la 27.8. klo 18 Umpimäh-
kässä. Ulkoilutapahtuma su 
28.8. Umpimähkässä. Vastuu-
henkilöiden ilta pe 2. 9. klo 
18.30 ry:llä.
Vihityt:  Vesa Paavo Antero 

mukaan! 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 25.8. 
klo 10–12.

Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 26.8. klo 19 

sisarilta Män-
nikön mökil-
lä. Su 28.8. 
klo 12 pyhä-
koulut: Ant-
tila Luukko-
nen, Pälli Oi-
karinen, Kir-

konkylä Pirnes 
H&V, Korivaara 

Räisänen, Suokylä 
Parviainen. Klo 14 seurat ter-
veyskeskuksessa ja klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 29.8. klo 17.30 
ja 18.30 päiväkerhot ry:llä. Ti 
30.8. klo 14 lauluseurakerho 
Saarelalla. To 1.9. klo 19 om-
peluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 27.8. klo 19 syysseu-
rat ry:llä.  Su 28.8. klo 12 syys-
seurat ry:llä ja klo 18 iltakirk-
ko Muhoksen kirkossa.
Kastetut: Jeremias Manuel 
Karppinen, Aatu Venni Valt-
teri Näppä.
Vihityt: Hannu Eino Markus 
Kivelä ja Laura-Kaisa Lyydia 
Puumalainen, Urpo Hem-
ming Pasma ja Outi Mar-
jukka Kauppila, Ronnie Pe-
ter Torkkeli ja Katja Johan-
na Kaakko.

Rippikoulujen 
startti-ilta 

ke 31.8. klo 18 
seurakuntatalossa. 
Kaikki vuoden 2012 

rippikoululaiset 
mukaan! 

Lundbom ja Kati Elisa Mar-
jala. Olli-Pekka Kuha ja Miia 
Maria Lindroos.

Seurakunnan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

Perheiden ulkoi lutapahtuma 
sunnuntaina 4.9. klo 16–18 seurakuntatalon 

läheisyydessä. Tapahtumassa keittoateria  3 € / henkilö, 
alle kouluikäiset ilmaiseksi.

Ulkoilutapahtuman päätteeksi messu kirkossa klo 18.

KyläKamari 
avaa ovensa 
syyskaudelle 

ma 5.9. klo 11–14 
Vanha pappila,
Pappilantie 28. 

Tervetuloa 
kahvittelemaan ja 
vaihtamaan kesän 

kuulumisia.

Haluaisitko 
tehdä 

vapaaehtoistyötä 
tulemalla
mukaan 

KyläKamarin 
toimintaan?

Lisätietoja diakonissa 
Riitta Markus-Wikstedt 

p. 044 1453 848
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

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

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Teol. maist. 
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

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

KeSTiLä
Aikuisten raamattuluokka 
pe 26.8. klo 19 Salme ja Jari 
Pikkaraisella.
Perhekerho ke 31.8. klo 10 
kerhokodissa.
Seurakuntakerho pe 2.9. klo 
10 srk-kodissa.
Hautausmaahartaus su 4.9. 
klo 11 Kestilässä jumalanpal-
veluksen jälkeen, Saila Karp-
pinen ja Unto Määttä.
Kuollut: Voitto Heikki Kär-
ki 66.

PiiPPOLa
Kirkon, kirkkopihan ja kirk-
komuseon esittely su 4.9. 
klo 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen. 
Siioninvirsiseurat ti 6.9. klo 
18.30 Väinölässä, mukana 
Matti Nuorala.
Kuolleet: Reino Jaakko Haan-
pää 67, Jari Sakari Pussila 40.

PuLKKiLa
Ehtoollishartaus pe 26.8. klo 
13 Koivulehdossa.
Nuortenilta la 27.8 klo 19.30 
ry:llä.
Perhekerho ma 5.9. klo 10 
srk-kodissa.
Vihityt: Fredrik Andreas An-
dersson ja Katja Susanna Me-
riläinen.

PyHänTä
Ehtoollishartaus to 25.8. klo 
13 Nestorissa.
Lapsikuoro to 25.8. klo 16.30 
srk-talossa. Harjoitukset al-
kavat ja uusia alakouluikäi-
siä laulajia otetaan mukaan. 

Nuorisokuoron harjoituk-
set ke 31.8. klo 17 srk-talossa. 
Uusia yläkoulu- ja lukioikäisiä 
laulajia otetaan mukaan.
Nuotioilta ke 31.8. klo 18 Ta-
vastkengän kylätalolla.
Veteraanikuoron harjoituk-
set to 1.9. klo 12 srk-talolla.
Lapsikuoron harjoitukset to 
1.9. klo 16.30 srk-talossa. 
Kirkkokuoron harjoitukset 
to 1.9. klo 18 srk-talossa. Har-
joitukset alkavat, kuoroon 
toivotaan lisää laulajia.

RanTSiLa
Rauhanyhdistyksen syys-
seurat  27.–28.8. Lauluilta la 
27.8. klo 19 kirkossa,  messu 
su 28.8. klo 13, jonka jälkeen 
päiväseurat n. 14.30 ja ilta-
seurat 18.30 srk-talossa. Pu-
hujina Jorma Niinikoski ja Es-

ko Lapinoja.
Perhekerho ma 29.8. klo 10 
Nuppulassa.
Rantsilan lapsikuoro Stel-
lat ke 31.8. klo 17 srk-talossa. 
Lapsikuoro alkaa! Lapsikuo-
roon voi pyrkiä tuntia ennen 
alkua eli klo 16 Rantsilan srk-
talossa. Entisten kuorolaisten 
ei tarvitse pyrkiä uudelleen. 
Tiedustelut kanttori Arja Lei-
nonen p. 044 5181 151.
Herättäjän seurat ke 31.8. 
klo 19 Marjatta ja Veikko 
Kukkosella, Koivutie 7, mu-
kana Saila Karppinen, Merja 
Jyrkkä ym.
Seurakuntakerho to 1.9. klo 
13 Rauhalassa.
Rauhanyhdistyksen opis-
toilta pe 2.9. klo 19 ry:llä, Ve-
sa Tahkola.

Rovastikunnallinen mielen-
terveyskuntoutujien syys-
retki ti 13.9. Rokualle. Lähtö 
klo 8.55 Tyrnävän srk-talol-
ta ja paluu klo 17 mennessä. 
Ilm. 30.8. mennessä Salmelle 
044 7372 631.
Temmes: Herättäjän kirkko-
pyhä su 28.8. klo 12 Temmek-
sen kirkossa, messun jälkeen 
kirkkokahvi ja Siioninvirsiseu-
rat srk-talolla. Mukana Matti 
Nuorala. Hartaus to 1.9. klo 
10.30 Mäntyrinteellä.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset to 25.8. klo 19 
ry:llä, iltapala klo 18.30. Seu-
rat su 28.8. klo 14 Lepolassa 
ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseuramyyjäiset pe 26.8. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 28.8. 
klo 13 ry:llä.
Kastetut: Iiris Rebekka Er-
vasti, Pauli Oskari Koistinen, 
Peppi Anni Mirjami Matero, 
Juulia Isabel Pikkarainen.
Vihityt: Björn Peter Sjölund 
ja Erja Tuulikki Väliaho.

Hyvä vapaaehtoinen

Vares-verkosto järjestää yhteistyössä Lomakotien 
Liiton ja Lomakoti Onnelan kanssa Oulun seudun 
vapaaehtoisille suunnatun tuetun loman 3.–8.10.
Lomakoti Onnela sijaitsee Haukiputaan Asemakylässä 
Kiiminkijoen rannalla.
Tuettuun lomaan on mahdollista päästä joka toinen 
vuosi ja saada lomatukea, jolloin täysihoitovuorokausi 
maksaa 20 € ja kokonaishinnaksi tulee 100 €.
Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin 
ja terveydellisin perustein. Jokainen hakemus 
käsitellään yksilöllisesti ja luottamuksellisesti. 
Hakuaika päättyy 31.8.
Lisätietoja ja hakemuskaavakkeita saat Salme 
Kinnuselta p. 044 7372 631.

Perhekerhot
Seurakunnassamme toi-
mii neljä perhekerhoa: 
Murrossa ja Temmeksellä 
yksi kerho kerran viikossa 
ja kirkonkylällä kaksi ker-
hoa viikossa. Perheker-
ho on tarkoitettu kotona 
lapsiaan hoitaville van-
hemmille ja isovanhem-
mille yhteiseksi virkistys-
hetkeksi.
Perhekerhomme kokoon-
tuvat seuraavasti:
Temmeksen seurakunta-
talolla keskiviikkoisin klo 
10–12.
Murron kerhotilassa kes-
kiviikkoisin klo 10–12.
Tyrnävän seurakuntata-
lolla torstaisin klo 10–12 
ja kello 13–15.
Voit käydä perheesi kans-
sa yhdessä perhekerhossa 
kerran viikossa.
Tervetuloa!

Hei kaikki 
innokkaat 

nutunneulojat!

Tulkaahan torstaina 
1.9. klo 17–19 

Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneelle 

niin aloitellaan kesän 
jälkeen ”nuttuilua” 
mukavassa seurassa.

Ruskaretki 13.–15.9.
seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöille 

Ohjelmassa vierailu Pajalassa Laestadiuksen 
museossa, saksalaisten hautausmaalla, napapiirillä 
sekä Rovaniemen kirkossa, kaupunkikierros ja 
saunomista luonnonkauniissa leirikeskuksessa 
sekä vierailu Posiolla Pentikin myymälässä. 
Yövymme Rovaniemen seurakunnan omistamassa 
leirikeskuksessa Norvajärvellä. Majoitus on 4 h 
huoneissa, mutta mahdollisuus on myös yhden 
hengen huoneeseen (lisämaksu tuolloin 20 € / yö).
Hinta 70 € sisältää kuljetuksen ja majoituksen sekä 
leirikeskuksen tarjoilut. Ilmoittautuneille lähetetään 
tarkempi retkiohjelma sekä 50 € ennakkomaksu.

Ilmoittautumiset 29.8. mennessä 
kirkkoherranvirastoon (08) 5640 600. Matkalle 
otetaan 48 henkilöä. Lisätietoja Ulla Palosaari 
p. 044 344 3012 ja Salme Kinnunen p. 044 7372 631.

Tyrnävän seurakunnan 
retki Lähetysjuhlille 
Haukiputaalle la 3.9. 

Seurakunta tarjoaa me-
no-paluubussikuljetuk-
sen. Lähtö Temmeksen 
kaupan edestä klo 11.30 
-Tyrnävän seurakuntata-
lo 11.45 (-Murto tarvit-
taessa) -Haukipudas. Pa-
luumatka takaisin alkaa 
klo 22. 
Monipuolinen ohjelma. 
Lisätietoja ohjelmasta 
www.oulunhiippakun-
nanlahetysjuhlat.fi. Ruo-
kailut maksetaan itse: 
Aik. 8 € / ateria, 4–14 v. 
4 € / ateria, nuoremmat 
ilmaiseksi. Retkelle lähti-
jän on pystyttävä liikku-
maan itsenäisesti kirkon-
kylällä eri tapahtuma-
paikkojen väliä. Seura-
kunta on varannut Pek-
ka Simojoen Majatalo-il-
taan 10 lippua (10 €, sis. 
iltapalan).
Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Outi Pohjasel-
le 30.8. mennessä p. 044 
7372 612 tai outi.pohja-
nen@evl.fi.

Retki hiippakunnan 
lähetysjuhlille 
Haukiputaalle la 3.9. 
Kyytimaksu 35 €. 
Ilmoittautumiset viimeis-
tään la 27.8. Enna Junnol-
le p. 040 508 4862.

Toistemme 
ilona ja tukena
Naistenpäivä Pulkkilassa

sunnuntaina 11.9. 
klo 10 messu Pulkkilan kirkossa: 

pappina Merja Jyrkkä, kanttorina Unto Määttä,
messun jälkeen ruokailu seurakuntatalossa

(vapaaehtoinen maksu)

Päiväjuhla naisille
"Eri-ikäisiä naisia Raamatussa"

kirkkoherra, bibliodraamaohjaaja 
Ritva-Elina Pylväs, 

musiikkia, runoja ja hyvää mieltä

Perttulinpäivät Pyhännällä
Lauantaina 27.8. 

Myyjäiset ja ruokailu lähetystyön hyväksi 
klo 10–13 Pyhännän torilla

• ateria 5 €  • munkit 0,50 € / kpl
• arvat 1 € kpl, 2 € / 3kpl

Sunnuntaina 28.8.
Perinnejumalanpalvelus klo 10 Pyhännän kirkossa

• toimittaa Perttu Kyllönen
• kanttorina Veijo Kinnunen

• avustaa nuorisokuoro
Seppeleen lasku sankarihaudoille

Kirkkokahvit ja pääjuhla seurakuntatalossa
• juhlapuhe Mikko Tahkola

• mukana mm. lapsi- ja nuorisokuoro
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Amerikkalainen tie-
teiselokuva hei-
jastaa muita laji-
tyyppejä herkem-

min maailmanpoliittisen ti-
lanteen muutoksia. Frank-
lin J. Schaffner ohjasi vuon-
na 1968 Pierre Boullen ro-
maanista elokuvan Apinoi-
den planeetta. Sen pessimis-
missä näkyy kylmän sodan ja 
valmistusvuoden poliittisen 
opiskelijaliikkeen vaikutus. 

Marsiin matkalla ollut 
avaruusalus suistuu radal-

Ahneus tuhoaa ihmiskunnan
ta ja laskeutuu tuntemattomalle 
planeetalle, jota hallitsevat api-
nat. Lopussa selviää, että astro-
nautit ovat maapallolla, jonka 
ydinsota on tuhonnut, ja älyk-
käät apinat ovat ottaneet vallan.

Brittiläisen Rupert Wyattin 
ohjaama Apinoiden planeetan 
synty lähtee liikkeelle vuodes-
ta, jolloin miehitetty avaruus-
alus lähtee Marsiin. Samaan ai-
kaan Alzheimerin taudin tut-
kimuksessa ollaan läpimurron 
kynnyksellä. Lääkettä kokeil-
laan simpansseihin, joiden älyk-
kyys savuttaa samanikäisen lap-
sen älykkyyden ja ohittaa sen. 
Tutkija Will Rodman antaa lu-
vattomasti lääkettä Alzheimeria 
sairastavalle isälleen, joka kun-
toutuu terveeksi.

Rodman ottaa hoidettavak-
si lääkettä saaneen simpanssin 
poikasen. Hän huomaa kuolleen 
emon lääkityksen siirtyneen yhä 

viisaammaksi muuttuvaan hoi-
dokkiinsa, jonka hän on risti-
nyt Caesariksi.  Rodman joutuu 
luopumaan simpanssistaan, joka 
puolustaa häntä väkivaltaisesti. 
Vangittujen apinoiden yhteisös-
sä Caesarista tulee johtaja ja va-
pauttaja. 

Kylmän sodan maailmasta on 
siirrytty globaaliin markkinata-
louteen. Ihmiskunnan tuhou-
tumisen suurin uhka on ahne-
us. Alzheimeriin lääkettä hake-
va tutkimuslaitos asettaa rahan 
kaiken muun edelle. 

Tieteiselokuvan konventioi-
den mukaisesti uusi lääke karkaa 
tutkijoiden hallinnasta markki-
navoimille, ja tuhon siemenet 
kylvetään. Lopputekstien jäl-
keen nähdään prologi, joka pal-
jastaa mitä tulee tapahtumaan.

Mielenkiintoista käsikirjoit-
tajien Rick Jaffan ja Amanda 
Silverin näkemyksessä on sen 

Apinoiden planeetan synty (Rise of the Planet of the Apes), USA 2011. Ohjaus: 
Rupert Wyatt, käsikirjoitus: Rick Jaffa ja Amand Silver, pääosissa: James Franco, 
Andy Silver ja Freida Pinto.

poliittinen epäkorrektius. Ah-
neuden edustaja on mustaihoi-
nen johtaja, joka Barack Oba-
man hallituskaudella on yllättä-
vän rohkea ratkaisu.

Johtajasimpanssin nimi Cae-
sar viittaa William Shake-
spearen näytelmään ja antiik-
kiin. Sen voi nähdä ennakoivan 

valtataistelua apinayhteisös-
sä, ja kertovan ihmiskunnan 
historian perustavanlaatui-
sesta muuttumattomuudes-
ta.  Johtaessaan apinat polii-
seja vastaan, Caesar hallitsee 
sodankäynnin strategian.

PENTTI KEJONEN   

Jukka Tolonen: Juudan Leijona. 
Aikamedia, 2011.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

Tyylikäs ja rouhea sekahedelmäsoppa

Kitaristilegenda Jukka Tolo-
nen on julkaissut Juudan 
Leijona -virsilevyn. 

Progressiivista rockia 
soittavasta Tasavallan President-
ti -yhtyeestä tunnettu Tolonen on 
pitkän uran tehnyt ja edelleen ar-
vostettu muusikko. Hän oli pit-
kään poissa julkisuudesta. Huu-
meiden käyttö vei miehen pohjal-
le, ja vuonna 2008 hänet tuomit-
tiin vankeusrangaistukseen tör-
keästä pahoinpitelystä. 

Vankilassa Tolonen tuli us-
koon. Levylle on koottu virret, 
joita hän soitti vankilassa olles-
saan. Kitaraa hän ei enää pysty 
soittamaan. Levyllä hän laulaa ja 

soittaa koskettimia.
Juudan Leijonan kuunteli ou-

lulainen arkkitehti Sakari Meini-
lä. Tolonen on hänelle tuttu ni-
mi ja sijoittuu muusikkokaartin 
eturiviin.

– Luin hänen uskoontulos-
taan joskus lehdestä vähän yllät-
tävänäkin uutisena.

Meinilä on musiikin suhteen 
ennakkoluuloton ja kaikkiruo-
kainen, mutta ei opettele, ku-
ka minkäkin nimisiä kappalei-
ta soittaa. Niinpä Tolosen aiem-
pi tuotanto ei ole sen kummem-
min tuttu, mutta sitä kuunnelles-
sa korvalle tuttuja kappaleita löy-
tyisi varmasti.

Elämää 
nähnyt ääni
– Mielenkiintoinen sekahedel-
mäsoppa, Meinilä luonnehtii. Le-
vyltä löytyy niin klassisen, jazzin 
kuin popinkin vaikutteita ja soit-
timia, eikä kannelta ja kansan-
musiikkiakaan ole unohdettu.

– Tykkäsin levyn karheudes-
ta. Ääni on elämää nähneen ih-
misen ääni. Laulaja luottaa siihen 
eikä pyri tulkitsemaan valtavasti. 
Ratkaisu on oikea ja myös teks-
tien sisällön hengen mukainen.

Kokonaisuus on hänen mieles-
tään taiteellisesti korkeatasoinen. 
Tolosen ammattitaito ja korkeat 
tavoitteet kuuluvat erityisesti soi-

tinosuuksissa. Johanna Tolosen 
kirkas ja kuulas ääni tuo muka-
van kontrastin.

Virret olivat Meinilälle tuttuja.
– Laulussa kuului myös kört-

tiveisuun perinnettä esimerkik-
si nopeissa lopetuksissa ja tietty-
nä hakkaavuutena ja iskevyytenä.

Virsiä käsiteltiin hänen mieles-
tään niin uudella tavalla, että levy 
olisi kuunneltava useaan otteeseen. 
Hengellinen sanoma on kääritty 
ovelasti nykymusiikista tuttuihin 
sävelkieleen ja ilmaisuun. Levy on 
Meinilästä ehkä siedettävä kuun-
neltava sellaisellekin, joka ei koe us-
konnollista sisältöä omakseen.

– Tätä voisi kuunnella autoa aja-

essa, enkä yhtään ihmettelisi, vaik-
ka yksi levyn kappaleista tulisi ra-
diosoitossa muun musiikin seassa. 
Kuulija voisi ällistyä, kun kappa-
leessa tuleekin hengellistä sanomaa.

Kirkossa Meinilä sen sijaan ei 
virsiä Tolosen tapaan esitettynä 
kuuntelisi. Hänen mielestään ne 
toimisivat jossain muussa tilassa 
paremmin.

Virsilevyt eivät ole uusi asia: 
niitä ja muita hengellisiä laulu-
ja ovat levyttäneet monet artistit. 
Meinilän mielestä Juudan Leijo-
nasta kuulee, että laulaja todella 
uskoo sanomaansa.

PÄIvI MÄKINEN

Sakari Meinilä kuuli Jukka Tolosen Juudan Leijona -levyltä körttiveisuun perinnettä, mutta myös vaikutteita Kalevalasta ja 
kurkkulaulusta.

A nn i  K innu n e n


