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Sanankäytön vapaudesta saadaan aikai-
seksi riitoja tuon tuostakin. Viimeksi on 
puitu kirkon sananvapautta, jonka pieni 
vähemmistö on nostanut elämää suurem-
maksi kysymykseksi.

Seurakuntien joka talouteen jakamaa 
tiedotusta on käsitelty äskettäin Kansain-
välisessä lehdistöinstituutissa (IPI). Sen 
sanoma on yksiselitteinen: Uskonnollis-
ten lehtien jakokieltoa ei pidä noudattaa 
ainakaan apulaisoikeusasiamies Jukka 
Lindstedtin lausunnon perusteella.

IPI:n Suomen ryhmän puheenjohtaja, 
päätoimittaja Janne Virkkunen pitää 
Lindstedtin päätöstä uskonnollisten leh-
tien jakelukiellosta sanavapautta rajoit-
tavana.

IPI:n Suomen ryhmän mielestä apulais-
oikeusasiamiehen kanta tarkoittaisi, että 

seurakuntien ja uskonnollisten yhteisö-
jen jakamien ilmaisjakelulehtien lisäksi 
esimerkiksi päivälehden välissä jaettava, 
uskonnollista aineistoa sisältävä erillinen 
liite on lainvastainen. Vastaavanlainen 
mainosliite tai ammatillista tai poliittista 
aineistoa sisältävä liite olisi laillinen.

Ryhmän mielestä Suomen lainsäädäntö 
ei tunne tällaista jaottelua julkaisun sisäl-
lön perusteella.

Vastakkain ovat kirkon ja seurakuntien 
sananvapaus ja muutamien seurakuntaan 
kuulumattomien henkilöiden kiusaantu-
minen kirkollisesta informaatiosta. Vii-
meksi mainitut vaativat uskonnonva-
pautta, jota tässä tilanteessa tulkitaan 
oudolla tavalla.

Kumpikin osapuoli on saanut kantansa 
kohtuullisesti julki, ja sananvapaus on 

toteutunut.
Mitä keskustelusta seuraa? Onko mah-

dollista laatia yksiselitteinen laki, jota 
noudattamalla sanoman lähettäjät ja vas-
taanottajat voisivat olla tyytyväisiä?

Mainoksia ja mainoskieltoja on tähän 
saakka tulkittu vaihtelevasti. Joskus seu-
rakuntalehti on luettu mainokseksi, mistä 
se lehden tekijän mielestä on kaukana. 
Vastaanottajien jakelukiellot taas saat-
tavat tarkoittaa monenlaisia painotuot-
teita. Yhteinen ymmärrys asioista olisi 
saatava aikaan.

Periaatteessa asia on tärkeä, vaikka 
se nousi julkisuuteen ikäänkuin väärällä 
jalalla.

Uskonnollisuus ei tee julkaisusta laitonta

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

a jallamme omaksuttu markkina-
taloususkonto edistää kaiken-
tasoisen yrittäjyyden ilosanomaa. 

Mitä useampi lähtee yrittäjäksi, sitä hel-
pompi on karsia valtion roolia julkisen 
sektorin työnantajana. Elinkeinoelämän 
ehdoilla pyörivä arvomaailmamme on 
johtanut yrityshenkisten vertausten 
laaja-alaiseen käyttöön. Jos konsultit 
jo viittaavat kuntiin marketteina tai 
konserneina, nyt kotiakin nimitetään 
koulujen visioissa yrityksiksi. 

Ovatko kirkotkin muuttumassa teho-
seurakunniksi, joissa henkinen yhteys 
on ”autuuden pääomaa”? Olemmeko 
palaamassa agraari-Suomen sääty-
yhteiskuntaan, jossa avioliittoja sol-
mittiin yrityshenkisesti, sukujen vau-
rauden yhdistämiseksi ja omaisuuden 
kartuttamiseksi? Naiset olivat lähinnä 
miestenvälisen vaihdon valuuttaa, ja 
heidän ahkeruutensa ja työkuntonsa 
tavoiteltavuuden tärkein mitta. 

Aikana, jolloin yritysmaailman 
johtoeliitti toimii erityisen vastuutto-
masti, yrittäjyys-sanan yhdistäminen 
kuntaan, kirkkoon ja kotiin ei vält-
tämättä herätä ihastusta. Leimaahan 
aikamme yrityselämää tyypillisesti piit-
taamattomuus ympäristönsuojelusta, 
tasa-arvosta ja monista laeista, joiden 
nähdään toimivan kilpailun 
ja voittojen esteinä. 

Koti yrityksenä sisältä-
nee ajatuksen, että kaikki 
puhaltavat yhteen hiileen, 
yhteiseksi hyväksi. Mutta 
toimiiko yritysten enem-
mistö näin? Yhteinen etu 
on korvattu ainakin suur-
yrityksissä lyhytnäköisellä 
saneerauspolitiikalla, ja 

esimerkiksi USA:ssa yritysjohdon 
palkat ovat jopa 300-kertaiset työn-
tekijöihin nähden. 

Yhteiskuntavastuullisia yrityksiä ei 
juuri Suomestakaan enää löydy vallit-
sevan vahvimman oikeuden eetok-
sen seurauksena. Jos koti ja kirkko 
toimisivat kuten yrityskonsernit, ne 
viis veisaisivat ”tuottamattomista” 
jäsenistään - raskaanaolevista, sai-
raista ja vanhenevista työntekijöistä. 
Yhteisvastuuta ja solidaarisuutta 
yhteiskunnan vähäosaisimpia kohtaan 
kaivataan nyt kuitenkin kipeämmin 
kuin miesmuistiin. Monet ryhmät 
yksinhuoltajista vanhuksiin ja työt-
tömiin voivat ennennäkemättömän 
huonosti. Yrityksen pääasiallinen 
tavoite on tuottaa itselleen voittoa, ei 
kasvattaa sivistynyttä ja lähimmäisis-
tään huolehtivia kansalaisia. 

Aikana, jolloin kaikki on kaupan, 
kodin soisi olevan vapaa kilpailuee-
toksesta ja turvaavan ”tuottamatto-
mat” itseisarvot, välittämisen, kaikkiin 
ulottuvan huolenpidon, harvinaisen 
”hyödykkeen” eli levon.  Jos yritys ei 
toimi kuin koti, miksi koti toimisi kuin 
yritys? Onkin parempi ehdottaa kir-
koille, valtiolle, kunnille ja yrityksille, 
että ne muuttuisivat pikemminkin 

kodin eetoksen esikuviksi 
kuin konserneiksi. Kaikista 
huolehditaan, sillä äiti ei 
jaa huolenpitoaan ja rak-
kauttaan sen mukaan kuka 
lapsista on kilpailukykyi-
sin. Ihmisarvon ei tule 
rajoittua tuottavuuteen. 
Kauniit ja rohkeat eivät 
omista maailmaa.

Julkaisija rauhan tervehdys ry.
 iSSn 0356-2840
 Perustettu 1907
Kustantaja Suomen Kirkko-Mediat oy
Levikki n. 105 400, 20 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja  Janne Kankaala (08) 5626 410
toimittajat  Pirkko Paakki  (08) 5626 411  
  riitta Hirvonen  (08) 5626 412
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

Hinnat: Seurakuntatilaus 7,54 e, Yksityistilaus 20,00 e
verkkojulkaisu:  www.nettirt.net     

Postiosoite PL 102, 90101 oulu
Käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
Puhelin (08) 5626 400
Fax  (08) 5626 444
toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
Kotimaa-yhtiöt/ 
Sirkka-Liisa Hänninen 0207 54 2296,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Paikalliset yritykset 
Maire Laakso   (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

Painopaikka oulu 2006 - Kaleva 
Ulkoasu aija tihinen
Jakeluhäiriöt ja -kiellot:
Kirkkomediat / asiakaspalvelu
p. 0207 54 2294 (ma-to)
Sähköposti: 
asiakaspalvelu@kirkkomediat.fi

Kaarina Kailo, dosentti, tutkija

Piispa Voitto Huotari sanoo Kotimaa -leh-
den haastattelussa 7.7., ettei seurakuntien 
ja kuntien yhteistyö ole riittävää.

-Huotarin mukaan valtion ja kirkon 
yhteistyö on toiminut kuntauudistuspro-
sessissa ’yleensä varsin huonosti’.

Kunta on tietenkin itsenäinen ratkaisuis-
saan, mutta seurakunnan mukana pitäminen 
voi tukea kunnan tavoitteita. Seurakunta 
voi hoitaa muutoksiin liittyvää ilmapiiri- 
ja identiteettipuolta. Ennen kaikkea seu-
rakunnissa pitäisi olla paljon aktiivisempaa 
kiinnostusta siihen, mitä omassa kunnassa 
tapahtuu, hän painottaa.

Toimituspäällikkö Thorleif Johansson 
ottaa Sanassa 6.7. kantaa kuntarakenne-
uudistukseen ja sen mukanaan tuomaan 
seurakuntien määrän laskemiseen.

-Aluekeskeinen seurakuntanäkemys 
on tulevina vuosina monien kysymysten 
edessä. Esimerkiksi: Miten menetellä, kun 
yhä useammin seurakunnan jäsenet käyvät 
vain nukkumassa oman seurakuntansa alu-
eella? Valveillaoloaika työstä harrastuksiin ja 
ihmissuhteisiin kuluu kaukana seurakunnan 

rajojen ulkopuolella.
Tai palvelun näkökulma: Talouden ja 

toiminnan kannalta on ymmärrettävää, että 
tarvitaan nykyistä suurempia hallinnollisia 
kokonaisuuksia. Niitä voitaisiin kutsua vaikka 
seurakuntahallinnon palvelukeskuksiksi. 
Mutta toisaalta seurakunnat ovat perintei-
sesti korostaneet jäsenten alhaalta lähtevää 
paikallista toimintaa, jossa ihmiset toimivat 
paikallisten muutosten puolesta.

Itsestään selvää ei siis ole, että seurakun-
nat noudattavat jatkossa kuntarakenteen 
kehitystä. 

Varusmiespastori Topi Ahava kirjoittaa 
Ruotuväessä 6.7., että kirkon läsnäololla, 
opetuksella ja julistuksella on tärkeä sanoma 
varusmiehille.

-Harva kenttähartaus on kiva sanan var-
sinaisessa merkityksessä. Harjoituksissa 
lepoajan väheneminen ehtoollisen takia 
saattaa jurppia. Joukkotuotannon nimissä 
ei kuitenkaan voida jaotella asioita kivoihin 
ja vähemmän mukaviin.

Kirkollisten tilaisuuksien kuuluu olla osa 
palvelusta.

ovatko kirkko, kunta ja
koti yrityksiä?
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Stenbäck suunnitteli
kuusi puukirkkoa

Pulkkilan kirkon remonttia koskevassa jutussa (RT29.6.) 
kerrotaan, että kirkkoarkkitehti Josef Stenbäck olisi 
suunnitellut vain kolme puukirkkoa. Kyllä niitäkin sen-
tään on tuplamäärä, nimittäin Hankasalmen ja Heinä-
veden (1892), Luhangan (1893), Pulkkilan (1909) ja 
Keikyän (1912) kirkot sekä Virtain Killinkosken kylä-
kirkko (1926).

Josef Stenbäck (1854-1929) oli aikansa tuotteliain kirk-
koarkkitehti, jonka suunnitelmien perusteella rakennet-
tiin peräti 35 kirkkoa. Niistä neljä jäi sotien jälkeen rajan 
taakse. Stenbäck tunnetaan parhaiten kivikirkkojen suun-
nittelijana. Pohjoisimmat kivikirkot hänen tuotannossaan 

ovat Vuolijoen (1906) ja Raahen (1912) kirkot.
Stenbäckin monipuolisuutta suunnittelijana kuvastaa 

se, että hänen tuotannossaan on myös useita tiilikirkkoja 
sekä rapatulla fasadipinnalla olevia pyhäkköjä. Kemin 
kirkko (1902) on äskettäin alkuperäiseen väriasuunsa 
saatettuna komea esimerkki rapatulla julkisivulla ole-
vasta stenbäckiläisestä kirkosta. Myös Pattijoen (1912) 
kirkko kuuluu rapattujen kirkkojen ryhmään.

Jos matkanne suuntautuu Kotkaan, kannattaa käydä 
1898 valmistuneessa Stenbäckin suunnittelemassa tiili-
kirkossa, joka viime vuosina on pieteetillä saatettu lähes 
alkuperäiseen asuunsa.

MaUno viitaLa, JääLi

o ulun ev.-lut. seurakun-
tien keskusrekisteris-
sä käy heinäkuussa täy-
si hyörinä.

Paikalle osuu niin rakastuneen 
näköisiä pareja kuin sukututki-
muksesta kiinnostuneita kesälo-
malaisiakin.

-Ei täällä kesällä ainakaan hil-
jene, myöntelee toimistonhoitaja 
Hanna Hiltunen.

Virka-asioiden hoitamisen lisäksi 
keskusrekisterissä myydään myös 
lippuja hautausmaakierroksille sekä 
adresseja, kortteja ja jopa levyjä.

-Mukavaa kun vanhempien kanssa 
toimistolla piipahtaa myös lapsi-
asiakkaita. Heitä saisi olla enem-
mänkin, Hiltunen toivoo.

Kasteasioissa vanhemmat enää 
harvoin käyvät paikalla, sillä seu-
rakunta lähettää heille tarvittavat 
asiapaperit, jotka kastepappi toi-
mittaa takaisin virastoon.

Avioliiton esteiden tutkiminen 
hoidetaan kuitenkin pääasiassa 
vielä paikalla, vaikka tarvittavan 
lomakkeen saa myös maistraatin 
nettisivuilta tai seurakunnasta 
postitse.

-Jos lomake lähetetään postitse, 
on siinä aina oltava molempien 
allekirjoitus ja allekirjoituksille 
vielä todistajat. Toista ei siis voi 
”yllättää” hankkimalla kuulutuksia, 
muistuttaa avioliittoasioita hoitava 
Marjatta Kanala.

ei ole kuivaa

Kanala vakuuttaa hymyillen, että 
työ avioliiton esteiden tutkinnan ja 
vihkimiseen liittyvän paperisodan 
parissa ei ole lainkaan kuivaa.

-Monenlaista yllätystä on vastassa 
varsinkin, jos toinen osapuoli on 
ulkomaalainen tai vihkiminen ta-
pahtuu ulkomailla.

Kanala ei pidäkään sähköpostia 
parhaana mahdollisena välineenä 
avioliittoon liittyvien paperiasioi-
den selvittämisessä.

-Joskus tuntuu, että ihmiset 

eivät tule ajatelleeksi, että kysees-
sä on paitsi kirkollinen toimitus 
myös mitä merkittävin juridinen 
toimenpide.

Avioliiton esteiden tutkiminen, 
joka voidaan tehdä jommankum-
man kotiseurakunnassa tai maist-
raatissa, on eri asia kuin vihkiminen, 
saatikka hääjuhlat.

-Harmillisen usein luullaan yhä, 
että kirkkohäät tai papin muualla 
kuin kirkossa toimittama vihkimi-
nen, vaativat juhlat. Juhlia vältte-
levät päätyvät siksi usein siviili-
vihkimiseen.

Ja kuitenkin vaikkapa tuomio-
kirkon käytävää voi aivan hyvin 
astella kahdestaan juhlavasti niin, 
että todistajina ovat vain kanttori 
ja vahtimestari.

Jos rippikoulu ei ole jommalla 
kummalla käytynä, voi pyytää si-
viilivihkimisen päälle kirkollista 

siunausta. Tai käydä rippikoulun 
yksityisesti.

 

viikossa vihille

Todistuksen siitä, ettei avioliitolle 
ole esteitä, saa aikaisintaan seitse-
män päivän kuluttua avioliiton es-
teiden tutkimisen pyynnöstä.

-Heti seitsemäntenä päivänä voi 
mennä vihille vaikka tässä toimis-
tossa, jos papin kanssa on niin so-
vittu, Kanala lupaa.

Kaikki on näin yksinkertaista vain, 
jos molemmat ovat suomalaisia ja 
toinen edes on ev.-lut kirkon jäsen. 
Yhtä yksinkertaisesti asia hoituu ul-
komailla, jos pappi on suomalainen 
ja hänellä on opetusministeriön 
lupa vihkiä ulkomailla.

-Ulkomailla tapahtuva vihkimi-
nen sujuu muutoin kyseisen maan 
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Keskusrekisterin elämä
ei hiljene kesällä

Mukavaa, kun keskusrekisterissä 
käy välillä myös lapsiasiakkaita, 
toimistonhoitaja Hanna Hiltunen 
sanoo.

lainsäädännön ehdoilla.
Marjatta Kanala toteaa, että kaikki 

tapaukset on käsiteltävä yksityis-
kohtaisesti.

Aina on täytettävä Pyyntö avio-
liiton esteiden tutkimisesta sekä va-
kuutus ja ilmoitus avioliiton esteiden 
tutkintaa varten.

Seitsemän päivän kuluttua sii-
tä saadaan kuusikielinen todistus 
Suomen lain mukaisesta oikeudesta 
mennä avioliittoon ulkomaisen vi-
ranomaisen edessä. Todistus pitää 
vahvistuttaa julkisella notaarilla.

Lomake täytyy tarvittaessa vielä 
käännättää virallisella kielenkään-
täjällä ja vahvistaa myös käännös  
notaarilla.

Molempien siviilisääty on todis-
tettava aina.

-Koska esteet tutkii ulkomaan 
viranomainen omien lakiensa 
mukaan, on syytä selvittää, tarvi-
taanko muita todistuksia tai onko 
kyseisen maan viranomaisilla yli-
päätään muita vaatimuksia, Kanala 
huomauttaa.

642 pariskuntaa
viime vuonna

Keskusrekisterissä Oulussa tutkit-
tiin viime vuonna 642 pariskun-
nan avioliiton mahdolliset esteet. 
Esteitä voivat olla alle 18 vuoden 
ikä, sukulaisuus tai se, jos on jo 
avioliitossa.

Monelle pariskunnalle tulo viras-
toon pyytämään esteiden tutkintaa 
eli ”ottamaan kuulutukset” on yhä 
tärkeä ja jännittäväkin asia.

-Saan paljon työskennellä onnel-
listen ihmisten kanssa. Työni on 
vaihtelevaa ja mukavaa, Marjatta 
Kanala kertoo.

Joskus virastoon on tullut puhe-
luita, joissa ilmoitetaan erosuunni-
telmista. Ne puhelut tulevat tieten-
kin väärään osoitteeseen.

-Me seurakunnassa em-
me erota, me vain yhdistäm-
me, Marjatta Kanala ilmoittaa. 

SatU Kreivi-PaLoSaari

avioliiton solmiminen saattaa aiheuttaa myös kiintoisan paperisodan, Marjatta Kanala tietää.
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Mukaan mahtuu 20 henkilöä. 
Ohjaajina Sirkku Nivala, Kirsi 
Isola sekä Päivi Jussila. Ilmoit-
taudu Yhteiseen seurakuntapal-
velun toimistoon p. 316 1347 
viimeistään pe 18.8.

nuoret
Ristirock 25.–27.8. Teemme 
reissun Tampereelle, tutustum-
me nähtävyyksiin ja osallistum-
me Ristirockin kahteen kon-
serttiin. Lähde mukaan! Sitovat 
ilmoittautumiset tekstiviestillä 
14.8. mennessä Vähikselle (040 
57 47 158) tai Terhi-Liisalle (040 
724 5446). Lisätietoja internetin 
tapahtumakalenterissa www.
oulunseurakunnat.fi.

nuoret aikuiset
Messu su 16.7. ja 23.7. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 16.7. ja 23.7. klo 
18, Tuiran kirkko. 
Peli- ja saunailta ke 19.7. ja 
26.7. klo 18–21, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. 

ikäisille. Tutkimme Raamattua 
yhdessä keskustellen Raamatun 
henkilöiden puitteissa.
 
OulujOen seurakunta

Hautausmaahartaus to 13.7. 
klo 18, Oulujoen kirkko, hauta-
usmaa. Hartaus sateella kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen. 
Hautausmaahartaus to 20.7. 
klo 18, Oulujoen kirkko, hauta-
usmaa. Hartaus sateella kirkos-
sa. Toimittaa Pertti Lahtinen.
Kesähartaus ke 26.7. klo 18, 
Asukastupa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen.
Hautausmaahartaus to 27.7. 
klo 18, Oulujoen kirkko, hauta-
usmaa. Hartaus sateella kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen.

Musiikki
Musiikillinen Israel-ilta su 
16.7. klo 18.30, Oulun tuo-
miokirkko. Jerusalemin kan-
sallisoopperan laulaja Esther 
Horesh ja hänen aviomiehensä, 
pianisti Yaakov Horesh esittävät 
hengellisiä lauluja ja kertovat 
kuulumisia Israelista. Illan 
isäntänä on Patrick Dickson.  

Diakonia
Kesäiltapäivä mielenterveys-
kuntoutujille pe 21.7. klo 
15–19 Hietasaaren kaupunki-
leirikeskuksessa. Ohjelmassa 
mm. yhteislaulua, päivällinen, 
pelejä, sauna, makkaranpaistoa 
ja iltahartaus. Ota oma pyyhe 
mukaan. Ilmoittautuminen on 
päättynyt.

tuiran seurakunta

Diakoniatyön puhelinajanva-
raus talousasioissa perjantaisin 
klo 9-11 p. 5566 837. 
Tuiran kirkon verenpainevas-
taanottoa ei ole toistaiseksi.

Yhteinen seurakuntapalvelu

Näkövammaiset:
Kesäleiri 14.–17.8., Rokuan 
leirikeskus. Ilmoittaudu eri-
tyisdiakonian toimistoon 1.8. 
mennessä, p. 3161 321.
Kuulovammaiset:
Kesäilta kuulovammaisille 
perheineen to 13.7. klo 17.30, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus.
Kehitysvammaiset:
Kehitysvammaisten perheleiri 

22.–24.9. Rokuan leirikeskus. 
Ilmoittautuminen 1.9. mennes-
sä erityisdiakonian toimistoon, 
p. 3161 321.

Lapset ja 
lapsiperheet
Yhteinen seurakuntapalvelu

Lastenpäivät arkipäivisin 
28.6.–28.7. klo 10–15, Läm-
sänjärven kaupunkileirikeskus 
ja Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Lastenpäivät on tar-
koitettu 7–12-vuotiaille oulu-
laisille (1994–1999 syntyneet). 
Mukaan pääsee joka arkipäivä. 
Ilmoittautua voi ensimmäisenä 
leiripäivänä. Tiedustelut Läm-
sänjärvi: Päivi Lohilahti-Mälli-
nen, p. 040 5747 108, Hietasaari: 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää, p. 
040 5747 106 
Kummit ja kummilapset su 
27.8. klo 10–15, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Kummi, 
lähde kummilapsesi kanssa 
Hietasaaren leirikeskukseen. 
Päivän aikana syömme, sau-
nomme, leikimme ja vietämme 
yhdessä mukavaa loppukesän 
päivää. Päivä on maksuton. 

na Leppäniemi. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
16.7. klo 12 messu, toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Juha Soran-
ta. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 23.7. klo 10 konfirmaatio-
messu (Kaakkuri 2), toimittaa 
Petri Satomaa, avustavat Mir-
jami Dutton ja Risto Pekkala, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 23.7. klo 14 konfirmaatio-
messu (Kaakkuri 3), toimittaa 
Mirjami Dutton, avustavat 
Petri Satomaa ja Risto Pekkala, 
kanttorina Taina Voutilainen.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 16.7. ja su 23.7. klo 
18 arabiankielinen jumalan-
palvelus.

13.7.-27.7.2006

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

menot oulussa

tuOmiOkirkkO 
Kirkkokatu
karjasillan kirkkO 
Nokelantie 39
kastellin kirkkO 
Töllintie 38
pYhän andreaan kirkkO 
Kaakkurinraitti
tuiran kirkkO 
Myllytie 5
pYhän tuOmaan kirkkO 
Mielikintie 3

pYhän luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
pateniemen kirkkO 
Taskisentie
OulujOen kirkkO 
Pappilantie 69
keskustan seurakuntatalO 
Isokatu 17
intiön seurakuntakOti 
Intiönpolku 2
heinätOrin seurakuntatalO 
Aleksanterinkatu 71  

vanha pappila 
Isokatu 17 
kaukOvainiOn seurakuntatalO

Hiirihaukantie 6
maikkulan seurakuntatalO 
Kangaskontiontie 9
kaakkurin tOimintakeskus 
Sarasuontie 5
kuivasjärven seurakuntakOti 
Karppalantie 6
kOskelan seurakuntakOti

Koskelantie 86

niittYarOn seurakuntakOti

Purjehtijantie 4
rajankYlän seurakuntakOti

Tervakukkatie 2
tOppilan mOnipalvelukeskus 
Paalikatu 19
mYllYOjan seurakuntatalO 
Koivumaantie 2
hintan seurakuntatalO

Hintantie 89

heikkilänkankaan

seurakuntakOti

Kyytipojantie 2
huOnesuOn seurakuntakOti

Leväsuontie 19
hönttämäen seurakuntakOti

Ruotukuja 1
saarelan seurakuntakOti 
Poolakuja 1
sanginsuun seurakuntakOti

Sanginsuuntie 59

lämsänjärven

kaupunkileirikeskus

Hiihtomajantie 2
hietasaaren

kaupunkileirikeskus

Hietasaarentie 19
diakOniakeskus

Kirkkokatu 5

Kirkot ja toimipaikat

Tuomiokirkossa: Su 16.7. klo 
10 kastemessu, toimittaa Veijo 
Koivula, saarnaa Simo Kaap-
pola, avustaa Jyrki Vaaramo, 
kanttori Raimo Paaso. Kolehti 
oman seurakunnan diakonia-
työlle. Radio Dei.
Su 23.7. klo 10 konfirmaatio-
messu, toimittaa Juha Valppu, 
avustaa Jyrki Vaaramo, urkuri 
Maija Tynkkynen. Kolehti Ca-
ritas-tukisäätiölle.

Karjasillan kirkossa: Su 16.7. 
klo 10 messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Esa Ne-
vala, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti ”Aids aisoihin Gambi-
assa” Suomen NMKY:n liiton 
kautta.
Su 23.7. klo 10 messu, toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Terttu 
Rahko, kanttorina Riitta Piippo. 
Radiointi Radio Dei. Kolehti 
Pietarin katulapsityön tukemi-
seen Yhdellä näistä -hankkeen 
kautta.
Kastellin kirkossa: Su 16.7. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 23.7. klo 10 messu, toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Liisa Suorsa,  kanttorina San-

Tuiran kirkossa: Su 16.7. klo 
10 messu, toimittaa Helana 
Paalanne, avustaa Stiven Naa-
tus, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti Petroskoin ev.-lut. 
seurakunnan kirkonrakennus-
hankkeelle Kirkon Ulkomaa-
navun kautta.
Klo 18 iltamessu, liturgia Riikka 
Honkavaara, puhe Johanna 
Ämmälä, kanttorina Anu Vuo-
renmaa. Kolehti ks. Tuira.
Ke 19.7. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Helena Paalanne, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti katastrofiapuun Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Su 23.7. klo 10 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Pasi Kurikka, avustavat Merja 
Oksman, Erja Järvi ja Kaisu 
Boutillier, kanttorina Anu Vuo-
renmaa. Kolehti nimikkolähet-
tityölle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Klo 13 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Riitta 
Louhelainen, avustavat Merja 
Oksman, Erja Järvi ja Kaisu 
Boutillier, kanttorina Anu 
Vuorenmaa. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Klo 18 iltamessu, liturgia Lauri 
Kujala, puhe Ville Typpö, kant-
torina Tommi Hekkala. Kolehti 
Lähetysyhdistys Kylväjän ni-
mikkolähettityölle.
Ke 26.7. klo 20 viikkomessu, 

toimittaa Lauri Kujala, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti Suomen Merimieskir-
kon työlle.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
16.7. klo 12 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Nanna 
Helaakoski, avustavat Juha 
Huhtala, Sanna Heikkinen, 
Sanna Okkola ja Outi Saarela, 
kanttorina  Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira.
Klo 15 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Juha 
Huhtala, avustavat Nanna 
Helaakoski, Sanna Heikkinen, 
Sanna Okkola ja Outi Saarela, 
kanttorina Anu Vuorenmaa. 
Kolehti ks. Tuira.
Su 23.7. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 16.7. klo 10 messu, toimittaa 
Tarja Korpela, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira.
English Service klo 16.
Su 23.7. klo 10 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Ville Typ-
pö, kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti radiolähetystyön ni-
mikkokohteeseen Istanbulissa 
Sanansaattajien kautta.
English Service klo 16.

Oulujoen kirkossa: Su 16.7. 
klo 10 konfirmaatiomessu, toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, saarnaa 
Antti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä Rokuan rippikoulu-
ryhmän konfirmaatio, konfir-
moi Ilkka Mäkinen.
Su 23.7. klo 10 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen. 
Turkansaaren kirkossa: Su 
16.7. klo 12 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala.
Su 23.7. klo 12 messu, toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Talvikki Attila-Pekonen.

Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hartaushetki to 13.7. klo 14, 
Intiön hoivakoti. Pastori Juha 
Valppu ja kanttori Raimo 
Paaso.
Virsihartaus su 16.7. klo 15, 
Oulun hautausmaa. Jyrki Vaa-
ramo ja Raimo Paaso.
Kesäilta su 16.7. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Jyrki 
Vaaramo ja Raimo Paaso.
Hartaushetki to 20.7. klo 14, 
Sara Wacklin -koti. Jyrki Vaa-
ramo ja Hanna Savela.
Virsihartaus su 23.7. klo 15, 
Oulun hautausmaa. Jyrki Vaa-
ramo ja Hanna Savela.
Hartaushetki ke 26.7. klo 15, 
Senioritalo. Outi Vaarala ja 
Hanna Savela.
Hartaushetki to 27.7. klo 14, 
Vesper-koti. Outi Vaarala ja 
Hanna Savela.

karjasillan seurakunta

Kesäraamattupiiri Kaakku-
rissa to 13.7., 20.7. ja 27.7. klo 
18.30–20, Pyhän Andreaan 
kirkko. Kesätekemistä kaiken 

Kolehti Aids-orpojen hyväksi.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Urkuvartti to 13.7. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko, esiin-
tyy Hanna Savela. To 20.7. ja 
27.7. klo 12.15 esiintyy Maija 
Tynkkynen.
Häämusiikkia ke 19.7. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Esittelijä-
nä urkuri Maija Tynkkynen.

karjasillan seurakunta

Virsikirja kannesta kanteen ke 
26.7. klo 18.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Mukana kanttorit Taina 
Voutilainen ja Riitta Piippo.

OulujOen seurakunta

Oulujoki laulaa -konsertti to 
13.7. klo 19, Oulujoen kirkko. 
Juha Koskela, baritoni ja Kari 
Kropsu, piano. Konserttiin on 
vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. 
Sarjan seuraavat konsertit ovat 
to 17.8. klo 18.30 Oulujoen 
lapsikuoro ja nuoret solistit 
sekä to 24.8. klo 19 Talvikki 
Attila-Pekonen, sopraano ja 
Lauri Nurkkala, urut.

raUHan terveHDYS

iLMeStYY SeUraavan Kerran
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Tuomiokirkkoseurakunta: 
Kaarina Karhumaa s. Sairanen 
94 v, Anri Birgitta Pyykkö s. 
Roininen 50 v, Elsa Aurora 
Hirvikallio 97 v, Marja-Leena 
Vähä s. Ryky 51 v, Rauni Ritva 
Eloranta s. Pekkanen 63 v, Eeva 
Katariina Elisabet Tillman 85 v, 
Eino Matias Herukka 75 v, Elsa 
Eliina Roppola s. Pohjola 91 v, 
Hilkka Vilhelmiina Tuomikoski 
93 v, Jenny Dagmar Jaramaa s. 
Kurkela 99 v, Kalle Jooseppi 
Nauska 82 v, Kyllikki Punttala 
92 v, Pentti Määttä 78 v, Pentti 
Olavi Ruohonen 58 v, Rauha 
Siviä Isometsä 85 v, Varpu 
Montonen 93 v, Pentti Paavali 
Kemppainen 71 v.
Karjasilta: Elle Sofia Syväniemi 
95 v, Martta Vierimaa s. Huhtala 
90 v, Olli Malmberg 79 v, Toini 
Esteri Harju s. Tynkkynen 90 
v, Anni Aleksandra Nikander 
s. Heinonen 90 v, Erkki Juhani 
Piirainen 51 v, Juho Jaakko Tyni 
63 v, Laila Orvokki Vähäsarja 
s. Putaala 78 v, Niilo Antero 
Isokangas 74 v, Reijo Olavi 
Paasovaara 60 v, Sylvi Maria 
Kuusikko s. Savikangas 81 v, 
Timo Kalervo Joensuu 49 v.
Tuira: Maria Liisa Hämälä s. 
Hartikka 57 v, Martta Kyllik-
ki Klemetti 81 v, Salli Maria 
Säkkinen s. Määttä 82 v, Salme 
Eila Annikki Kakko s. Niemi 
57 v, Sulo Eino Henrikki Greus 
89 v, Vieno Maria Vähäsaari s. 
Tuomaala 82 v, Eljas Aslak Ensio 
Outakoski 97 v, Bertta Elina 
Vaikkanen s. Mehtonen 81 v, 
Eero Olavi Törmänen 76 v, Elsa 
Mirjam Yli-Nikkola s. Nikkilä 
90 v, Lauri Johannes Henrikki 
Pirkola 70 v, Mirja Liisa Saarela 
s. Kämäräinen 78 v, Pauli Oiva 
Antero Honkala 81 v, Raimo 
Juhani Moisanen 54 v, Sauli 
Matias Moilanen 26 v.
Oulujoki: Aila Anneli Marga-
reetta Aitto-oja s. Väänänen 
65 v, Teuvo Juhani Edvard 
Hätälä 31 v.

Kansainvälisyys
Jumalanpalvelus arabi-
aksi su 16.7. klo 12, Kauko-
vainion seurakuntatalo. 
English Service su 16.7. ja 
23.7. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Jumalanpalvelus arabi-
aksi su 23.7. klo 18, Kauko-
vainion seurakuntatalo.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Kyösti Pauli Ilmari Toppila ja 
Minna Katriina Ilkko, Jani Petri 
Outinen ja Nina Johanna Hon-
konen, Juha Antero Pakarinen 
ja Sanna Kaarina Kiuru, Juha 
Kullervo Rusila ja Riitta Maarit 
Kyllönen, Rami Henrik Kuivila 
ja Heli-Maria Katariina Hietala, 
Pekka Tapani Naumanen ja 
Hanna-Maija Vesala. 
Karjasilta: Tuomas Mikaeli 
Vatjus ja Satu Eveliina Kakko, 
Jaakko Kalevi Kuivala ja Kaisu 
Maria Juusela, Otto Aleksi 
Järviö ja Petra Pauliina Lahti, 
Pasi Heikki Holappa ja Sanna 
Maria Rautio, Mikko Juhani 
Kemppainen ja Anne Marita 
Lipponen, Veli Pekka Jacklin ja 
Kati Johanna Soivuori.
Tuira: Mikko Henrik Haapsaari 
ja Johanna Katariina Pitkälä, 
Kari Tapio Majonen ja Virva 
Johanna Väyrynen, Heikki Au-
kusti Haapakoski ja Anna Kaisa 
Helena Keränen, Juha Kalervo 
Simola ja Satu Hanna Santahol-
ma, Pekka Antero Karppinen ja 
Mirja Riitta Väyrynen, Teemu 
Juhani Koski ja Tytti Miia Mari-
ella Oksanen, Markku Johannes 
Nikkanen ja Mari Johanna 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Veikka Tuomo Olavi Heino, 
Eemil Artturi Luukkonen, Anni 
Sannukka Sipola, Krister Antti-
Pekka Kelhä.
Karjasilta: Sylvia Amanda Ko-
sola, Saara Sisko Katriina Lauri, 
Mila Sandra Tuomela, Masi 
Jesper Juhani Greus, Marianne 
Annika Haataja, Eemeli Ensio 
Olavi Holappa, Martta Ebba 
Olivia Jacklin, Anni Aino Emilia 
Kyyriäinen, Lilia Hanna Kata-
riina Lohikoski, Roosa Emilia 
Nurkkala, Urho Oliver Ojajärvi, 
Juho Veikko Ilmari Salo, Joona 
Elias Iisakki Tervo, Jalina Kuk-
ka-Matilda Virkkunen.
Tuira: Aleksanteri Samuli 
Hannula, Essi Lotta Annikki 
Könönen, Väinö Viljo Toivo 
Lehmusketo, Eevert Ossian 
Lämsä, Ella Eveliina Mäki, Ora 
Markus Määttä, Emilia Juliana 
Neuvonen, Pinja Enni Serafiina 
Nissinen, Jenny Sofia Outila, 
Alma Fredrika Takkinen, Joonas 
Valtteri Apukka, Sara Maria 
Ala-Ilkka, Kosti Kalle Santeri 
Elamaa, Oona Alisa Henttu, 
Milla Katariina Jääskeläinen, 
Akseli Arvi Juhani Korhonen, 
Sini Aleksandra Kurttila, Eetu 
Antero Lotvonen, Ronja Kata-
riina Turula, Joel Tuomo Eljas 
Ventola, Lauri Antero Viirret, 
Kalle Elmeri Regelin.
Oulujoki: Moona Helmi Olivia 
Latvakoski, Essi Ilona Piirainen, 
Albert Markunpoika Puroila, 
Noel Nikolas Törmänen, Eelis 
Väinämö Kallio, Hertta Onerva 
Lapola, Elmo Arnold Kristian 
Linna, Liisa Roosa Juliaana Ma-
talamäki, Miika Aleksi Männik-
kö, Aada Aino Sofia Taskinen, 
Niklas Juho Aleksi Valta, Kaisa 
Tuulia Orvokki Virolainen.

Mustalahti, Jussi Sakari Seppä 
ja Jaana Anneli Leinonen, Henri 
Tapio Heikkinen ja Katri-Maija 
Kristiina Kallio, Kimmo Tapani 
Vahtola ja Mirva Kaarina Bak-
kland, Timo Olavi Jauhiainen 
ja Noora Maria Emilia Kataja, 
Risto Ilmari Nevalainen ja Virve 
Maaria Rahja.
Oulujoki: Jari Markus Levy ja 
Anna Reetta Tuhkala, Pekka 
Olavi Saari ja Miia Maria Jääs-
keläinen, Mika Tapani Piirainen 
ja Niina Helena Granqvist, 
Hannu Petteri Kaikkonen ja 
Riikka Johanna Illikainen, 
Risto Veli Tapani Siikaluoma 
ja Maria Alise Kanerva, Henri 
Olavi Hihnala ja Kirsi Maarit 
Määttä, Jari Erkki Tapani Valta 
ja Virpi Irene Kulojärvi, Wil-
liam Morford Perrine ja Kirsi 
Marjaana Kangas. 

Leirit ja retket
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 18.–20.8. Kittilä 
ja Levi. Oulun seurakunnat 
järjestävät retken juhlille yh-
dessä Haukiputaan ja Kiimingin 
seurakuntien kanssa. Hinta n. 
70 e (matkat ja huoneistoho-
tellimajoitus Levillä). Oululais-
ten ilmoittautumisia otetaan 
vastaan 24.7.–7.8. Karjasillan 
kirkkoherranvirastoon p. 5313 
200. Haukiputaalaiset ja kiimin-
kiläiset ilmoittautuvat Helena 
Ylimaulalle p. 040 5014 764.

tuiran seurakunta

Syysretki Rokualle to 31.8. 
Puolivälikankaan suuralueen 
asukkaille. Lähde mukaan 
nauttimaan luonnosta ja mu-
kavasta yhdessäolosta. Hinta 22 
e/henkilö (linja-autokuljetus, 
kahvit, lounas ja päivällinen). 
Ilmoittautuminen Asukastu-
valle ma–to klo 9–15 ja pe klo 
9–12. Retkimaksu maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä 
viimeistään 11.8. mennessä. 
Retkelle lähtö Maahisentieltä, 
Asukastuvan edustalta klo 8 
ja paluu takaisin klo 18. Tie-
dustelut Asukastupa, Pekka 
Kukkola p. (08) 345 789, Tuiran 
seurakunta Päivi Moilanen p. 
040 5747064.

OulujOen seurakunta

Oulujoen seurakuntalaisten 
retki Kuusamoon 8.–10.9. 
Majoitumme Juuman Leirikes-
kuksessa, patikoimme Jyrävällä, 
tutustumme suurpetokeskuk-
seen ja käymme Kuusamon 
Tropiikissa. Hinta 90 e (matkat, 
majoitus täysihoidolla, ohjelma 
ja vakuutus). Retkellä mukana 
Ulla-Maija Ruotsalainen ja 
Anu Fedotoff. Ilmoittautumiset 
23.8. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. 5313 513.

Yhteinen seurakuntapalvelu

Yksinhuoltajien leiri 24.–27.7, 
Rokuan leirikeskus. Lähde 
lapsesi/lastesi kanssa leirille 
levähtämään sekä nauttimaan 
luonnosta ja yhdessäolosta. 
Aikuisille ja lapsille järjeste-
tään yhteistä ja omaa ohjel-
maa. Hinta aikuisilta 45,40 e, 
4–18-vuotiailta 22,70 e ja alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi (matkat, 
majoitus, ruoka sekä vakuutus). 
Lisätietoja Marjo Heikkiseltä, p. 
040 5752710. Ilmoittautuminen 
6.7. mennessä Diakoniakeskuk-
seen, p. 3161321.
Eläkeläisten leiri 31.7.–3.8. 
Rokuan leirikeskus. Lähde 
mukaan eläkeläisten leirille. 
Etusija Tuiran seurakunta-
laisilla. Hinta 55,50 e (mat-
kat, majoitus täysihoidolla ja 
vakuutus). Retkellä mukana 
diakoniatyöntekijät Tuulia 
Kivisaari ja Riku-Matti Järvi. 
Ilmoittautumiset Diakonia-
keskukseen 13.7. mennessä p. 
3161 321.
Eläkeläisten leiri 7.8.–10.8. 
Rokua. Etusija karjasiltalaisilla. 
Leirin hinta 55,50 e (matkat, 
majoitus, täysihoito ja vakuu-
tus). Leirillä mukana diakonia-
työntekijät Asta Leinonen, jolta 
saa lisätietoja, p. 040 5747 157 
ja Terttu Rahko. Ilmoittautumi-
nen diakoniakeskukseen 14.7. 
mennessä p. (08) 3161 321.

Oulun ev.-lut. seurakuntien ja 
Sydänyhdistyksen järjestämä 
elo-leiri 21.–24.8., Rokua.
Ilmoittautuminen Diakonia-
keskukseen 7.8. mennessä p. 
3161 321.
Rikasta minua -parisuhteen 
rikastuttamisviikonloppu 
sekä Sylikkäin-viikonloppu 
29.9.–1.10. Rokuan leirikeskus. 
Etusija oululaisilla. Hinta on 82 
e/pari (ohjelma ja täysihoito). 
Matkat Rokualle kuljetaan 
omin kyydein. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen 1.8. men-
nessä molempiin ryhmiin 
Johanna Kerolalle p. 050 5402 
558. 

Muut menot
Sinkkuilta ti 18.7. ja 25.7.  klo 
18, Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Yhdessäoloa nuotion 
äärellä, pelejä ja lopuksi ilta-
hartaus.
Tuomiokirkko avoinna päivit-
täin klo 11–21, opas paikalla. 
Heinäkuussa avoinna myös ke, 
to ja su klo 21–23, ei opasta.
Raamatunkertomuksia lap-
sille 29.6.–4.9., Oulun tuomio-
kirkko. "Äiti, anna leipää" on 
lasten raamattunkertomusten 
nimenä. Tuomiokirkon ikku-
noille on laitettu esille neljä 
erilaista leipäaiheista raama-
tunkertomusta. Kertomusesite 
on saatavissa tuomiokirkosta.
Opastettu hautausmaakier-
ros ma 17.7. ja 24.7. klo 18, 
Oulun hautausmaa, Intiö. 

Karjasillan 
kirkkoherranvirasto 

SULJETTUNA 
to 13.–pe 14.7.2006

Karjasillan seurakunnan  
kirkkoherranvirasto palvelee 
Kaukovainion seurakunta- 

talolla, Hiirihaukantie 6,  
ma 17.7.2006 alkaen  

siihen saakka, kunnes kirk-
kokiinteistön peruskorjaus 

valmistuu.

puh. (08) 5313 200

Tuiran seurakunnan kap-
palainen Tarja Korpela siu-
nasi Oulun suolahuoneen 
Syynimaalla viimeviikon 
torstaina. Idea huhtikuussa 
avatun suolahuoneen siunaa-
miselle tuli sen perustajalta 
Marketta Kolehmaiselta. 
Siunaaminen oli ollut Ko-
lehmaisen mielessä yrityksen 
perustamisesta lähtien, jo 
ennen kuin entistä kioski-
myymälää oli edes ryhdytty 
remontoimaan uutta käyt-
töä varten.

-Se lähti kuin tähti, se 
ajatus tästä suolahuoneesta. 
Tässä on ollut koko ajan 
jokin johdatus mukana. 
Tunne siitä, että huoneel-
le on saatava siunaus vain 

vahvistui kevään aikana, 
Kolehmainen kertoo.

Tuttua Tuiran pappia oli 
helppo pyytää siunaajaksi. 
Siunauspäiväksi Oulun 
seudun lausujissa mukana 
ollut Kolehmainen valitsi 
tietenkin runomies Eino 
Leinon päivän.

-Yksi unelma täyttyi 
taas, kun ystäväni lausui 
Leinon runoja tilaisuudes-
sa. Kaikista tärkeintä oli 
kuitenkin saada siunaus 
suolahuoneelle.

Erityinen työpaikkojen ja 
yritysten siunaamista var-
ten tehty siunauskaava on 
muutaman vuoden vanha, 
mutta ihmisille se on vielä 
melko tuntematon.

oulun suolahuone sai 
siunauksen

itsekin tuntee
virkistyvänsä, kun saa 
kuulla asiakkaiden
vaivojen hellittäneen.
Parasta on se, että voi 
auttaa muita, Marketta 
Kolehmainen sanoo.

Kokoontuminen Kajaanintie 1. 
Yhdelle kierrokselle  enintään 
15 osallistujaa. Liput lunaste-
taan etukäteen seurakuntien 
keskusrekisteristä, Isokatu 17. 
Hinta 5 e. 
Karjasillan kirkkoherran-
virasto suljettuna 13.–14.7. 
muuton vuoksi. Ma 17.7. alkaen 
palvelemme Kaukovainion seu-
rakuntatalolla, Hiirihaukantie 
6, p. 5313 200.

Kirjallisuuspiiri ke 23.8. klo 
18, Kaukovainion seurakunta-
talon Ystävänkamari. Kirjalli-
suusluettelo on nyt saatavissa 
Karjasillan seurakunnan kirk-
koherranvirastosta klo 9–16.
Naisten runo- ja lauluilta ma 
24.7. klo 18 Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksessa. Mukana 
illassa Irma-Elina Mukari ja 
Tuulia Kivisaari. Nuotio loi-
muaa ja sauna lämpiää.

-Työ on nykyään ihmisten 
elämässä tärkeällä paikal-
la. On hyvä asia, jos kirkko 
voi olla mukana myös täl-
lä elämänalueella, pastori 
Tarja Korpela sanoo. Hän 
muistelee, ettei ole uransa 
aikana aikaisemmin toimit-
tanut samanlaista siunaus-
ta. Huomattavasti yleisem-
pää on esimerkiksi uuden 
kodin siunaaminen.

-Mukava tietysti olisi, että 
kaava tulisi yleisemminkin 
käyttöön. Onhan työpaikoil-
la ja yrityksissä toki pidetty 
jouluhartauksia ja muita 
vastaavanlaisia tilaisuuksia 
jo aikaisemmin.

eMiLia Kotanen
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Su 16.7. klo 10 kastemessu tuomiokirkosta, toimit-
taa Veijo Koivula, saarnaa Simo Kaappola, avustaa 
Jyrki Vaaramo, kanttorina Raimo Paaso.
Su 23.7. klo 10 messu Karjasillan kirkosta, toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Terttu Rahko, kanttorina 
Riitta Piippo.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17: Ke 19.7.klo 

16.15 Ekumeeninen jumalanpalvelus Toppilan Möljällä, kesäisen luonnon 
keskellä. Haastateltavana toimittava pastori Veijo Koivula.
To 20.7. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena Herran palveluk-
sessa oleminen. Toista kauttaan seurkuntavaaleissa tavoitteleva nuori, 
Oulussa opiskeleva Mari-Leena Kairivaara, kokee myös valtuustotyön 
hengelliseksi palvelustehtäväksi.
Ke 26.7.klo 16.15 Kolumnistina Pertti Haipola.
To 27.7. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena rakkauden laki; 
kristitty on valmis luopumaan jopa omista oikeuksistaan lähimmäistensä 
hyväksi ja osoittamaan rakkautta myös vihamiehilleen. Haastateltavana 
Afrikasta Suomeen adoptoitu Otso Parikka.

Su 16.7. klo 10 messu Saloisten kirkosta.
Su 25.7. klo 10 messu Raahen kirkosta.

r a D i o - o H J e L M at

Yhteiskristillinen Cross Cafe on 
avoinna perjantaina 14.7. klo 19-
00.30 osoitteessa Isokatu 11.

Yhteiskristillisen Cross Cafen 
ideana on toimia ajanviettopaik-
kana kristityille nuorille sekä mah-
dollisuutena niille, jotka eivät vielä 
ole Vapahtajaansa löytäneet. Illat 
koostuvat yhdessäolosta, musiikis-
ta, todistuksista ja Jumalan sanasta. 
Varsinaisen ohjelman päätteeksi voi 
jäädä nauttimaan rennosta yhdes-
säolosta pullakahvien äärellä. 

Ulkoilu, liikunta 
ja leikit kuuluvat 
perheiden mielestä 
onnistuneeseen 
kesänviettoon retkillä ja 
leireillä.

Nuorisotyönohjaaja Maire Kuop-
pala Oulun ev.-lut. seurakunnista 
kyselee oululaisilta vanhemmilta ja 
kouluikäisiltä lapsilta, millaista leiri- 
ja retkitoimintaa he seurakunnalta 
toivovat. Vanhempien vastaukset 
ovat jo analysoitavina.

-Vanhempien toivomuslistalla 
ensimmäisenä on ohjelmaa kesälo-
man ajaksi. Seurakunnan kannalta 
toivomus on ongelmallinen, sillä 
monet työntekijät ahertavat kesäisin 
rippileireillä. Kesäisiä viikonlop-
puleirejä kyllä järjestetään jonkin 
verran, Maire Kuoppala toteaa.

Hän yllättyi siitä, etteivät perheet 
ole ylen innostuneita lähtemään 
hiihtolomaleireille. Sen sijaan 
syyskaudelle, uuteen vuoteen ja 
pääsiäiseen osuvat menot sopivat 
paremmin.

Vanhempien mieleen ovat erityi-
sesti telttaleirit ja vaellukset maas-
tossa ulompana kaupungista. 

teemoja kaivataan

Oulun ev.-lut. seurakuntien leiri- 
ja retkitoimintaa kartoittava kysely 
lähetettiin vanhemmille, joilla on 
lapsia 1.-3. luokilla, 4.-6. luokilla 
sekä 7.-9. luokilla.

-Kaikissa ikäryhmissä pantiin 
etusijalle yhteiset päiväretket. Nii-
hin on helpompi sitoutua kuin 
usean päivän leiriin. Pienimmät 
lapsetkin lähetetään mieluiten juuri 
päiväretkelle, isompien uskotaan 
pärjäävän ja viihtyvän leireillä, 
Kuoppala sanoo.

Toiminnan sisällöstä vanhemmat 
sanoivat myös sanansa. Tärkeimpä-
nä toiveena on hakea leirille jokin 
teema, vaikkapa taide, musiikki, 
draama tai kalastus. Tähän saakka 
toimintaa on mietitty ikäluokkien 
lähtökohdista.

Maire Kuoppala lupaa, että van-
hemmilta tullut, ja myöhemmin 
koululaisilta saatava palaute ote-
taan huomioon tulevissa suun-
nitelmissa.

tuhansia mukana

Isossa kaupungissa toiveita on mo-
neen lähtöön. Siksi on tehty retkiä 
esimerkiksi JukuJuku-maahan tai 
Ranuan eläinpuistoon ja järjestetty 
minivaellus Rokualla.

-Yleensä halutaan pois kaupungista, 
mutta on meillä idyllisiä paikkoja 
Oulussakin, Hietasaaren ja Läm-
sänjärven kaupunkileirikeskukset, 
Kuoppala muistuttaa.

Hänen edustamansa nuorisotyön 
lisäksi Oulun seurakunnat tarjo-
avat retkiä ja leirejä eläkeläisille 
ja monille muille aikuisryhmille. 
Toimintaan osallistuu vuosittain 
tuhansia oululaisia.

PirKKo PaaKKi

Kesäinen retkipäivä
on yhteinen ilo

Liikunta ja leikki ovat retkipäivän suola.

Cross cafe on avoinna myös kesällä

Cross Cafe -iltojen tehtävänä 
on valaista elämän tärkeitä asioita 
uskon näkökulmasta ja antaa itse 
kullekin rakennuspuita omaan ar-
keen. Kohderyhmänä on pääasiassa 
nuori aikuisväestö, mutta kaikki 
kiinnostuneet ovat tervetulleita 
kohtaamispaikkaan.

Cross Cafen toiminta on saanut 
alkunsa nuorten aikuisten tarpeesta 
löytää ravintolailloille vaihtoehdon 
tarjoava tapa viettää perjantai-iltaa. 
Toimintaa pyörittää yli 20 vapaa-

Kahvila tarjoaa mukavaa porinaa kahvikupposen 
äärellä, yhteistä hauskanpitoa ja välillä vähän 
musiikkia tai puheita.

ehtoisen joukko.
Vapaaehtoisista kahvimaksuista 

saatava tuotto käytetään lähetystyö-
hön Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Tarkoituksena on ostaa esimerkiksi 
luokkahuoneita Ruandaan tai siko-
ja Kambodzhaan ja koota kahvilan 
seinälle hyvänmielenlistaa, josta 
kaikki näkevät mitä yhdessä on 
saatu aikaan.

Elokuussa Cross Cafe on avoin-
na 18.8. kello 19-00:30. Toiminta 
jatkuu syyskuussa.

Kouluaikana 
kavereilla on erittäin 
suuri vaikutus. He 
voivat viedä nuoren 
hyvään tai pahaan, 
Hongkongissa syntynyt 
Kegan Chan sanoo.

Kegan tietää, mistä puhuu. 
Hän on ollut huumekou-

kussa seitsemän vuotta.
Kegan Chan istuu Tan Ka 

Wanin huumevieroituskeskuk-
sen kappelissa Hongkongissa 
ja vastailee rauhallisesti kysy-
myksiin. Aamun hartaushetki 
on juuri päättynyt, ja jokainen 
keskuksen kolmestakymmenestä 
asukkaasta on lähtenyt hoitamaan 
tehtäviään. 

Kegan on vastuussa kirkon 
edessä olevasta pienestä kasvi-
maasta, ja hyvin mies on tehtä-
vänsä hoitanut: salaattien ja muun 
vihreän välissä ei näy yhtäkään 
rikkaruohoa. 

Paikka on syrjäinen, mutta 
asuminen siellä on vapaaehtois-
ta. Nuori mies on ilmeisen va-

Kegan Chan kuntoutuu 
huumeriippuvuudesta

kaasti päättänyt jättää huumeet 
taakseen.

Jännitystä elämään 
huumeilla

Hongkongissa syntynyt Kegan 
muutti kuusivuotiaana perheensä 
kanssa Australiaan. Perhe kuu-
luu katoliseen kirkkoon, ja Ke-
gan toimi kirkossa kuoripoikana. 
Myös koulu oli katolinen. Kegan 
eli suojattua elämää.

Yläasteella Kegan sai uusia 
ystäviä. Heidän elämänpiirinsä 
oli ihan toisenlainen. Elämään 
haettiin jännitystä muun muassa 
huumeilla. 

-Se oli semmoista, että halusi 
kokeilla kaikkea uutta, ja oli siinä 
mukana myös kapinointia. Silloin 
se elämäntyyli tuntui jännittäväl-
tä, Kegan muistelee. 

Lääkkeetöntä
hoitoa

Huumeiden käytöstä tuli ongel-
ma jo Australian-aikana. Hong-

-Keskuksen ilmapiiri on hyvä. Se kirkastaa mielen. Huumeriippuvuudesta johtuvat oireet katoavat
nopeasti, mutta kuntoutus kestää pitkään, Kegan Chan tietää.

kongiin palattuaan vanhemmat 
veivät ainoan poikansa vieroi-
tushoitoon useita kertoja. Niis-
sä käytettiin lääkkeitä, mutta vie-
roitusaika oli vain kuukauden, ja 
Kegan sortui uudestaan.

Lopulta vanhemmat veivät 
pojan sairaalaan, josta hänet lä-
hetettiin Suomen Lähetysseuran 
ylläpitämään Tan Ka Waniin. 
Täällä hoidossa ei käytetä lain-
kaan lääkkeitä, vaan tukena ovat 
työntekijät ja muut vieroituksessa 
olevat asukkaat. 

Päiväohjelmaan kuuluu Raama-
tun lukemista, hengellisiä lauluja 
ja hartaushetkiä. Keskuksessa on 
kuntosali, jonka laitteet on saatu 
lahjoituksena. Miehet pesevät it-
se pyykkinsä, siivoavat, hoitavat 
kasvimaata ja käyvät kalassa. 

-Meillä on täällä koko ajan 
tarkka ohjelma. Joutilaita hetkiä 
ei ole, ja se on hyvä.

PaULa LaaJaLaHti

Kirjoittaja on Suomen Lähetysseu-
ran tiedottaja, joka tutustui SLS:n 
huumevieroitustyöhön Hongkon-
gissa keväällä.
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Ouluun ja Haukiputaalle 
kokoontuu kesän
lopulla papinpuolisoita 
ympäri maata 
kesäpäivilleen.

v aikka enää ei puhuta la-
siseinäisistä pappiloista 
velvollisuuksineen, on 
yhä jäljellä monia asioita, 

joiden vuoksi papinpuolisoiden 
omat kesäpäivät koetaan tarpeel-
lisiksi, päiviä emännöivä piispatar 
Hannele Salmi miettii.

Papin viranhoito on luonteel-
taan sellaista, että se väistämättä 
koskettaa yhä koko perhettä. Myös 
viikonloppuun ja juhlapyhiin pai-
nottuvat työajat nuotittavat perhe-
elämää. Toisten samassa tilanteessa 
elävien kanssa on yleensä haluttu 
vaihtaa ajatuksia vilkkaasti.

-Se oli hienoa, kuinka niin nuoret 
kuin hyvin iäkkäätkin vieraat osal-
listuivat keskusteluihin innokkaasti 
ja rohkeasti, Marja Karvosenoja 
muistelee viimeksi Turussa vie-
tettyjä kesäpäiviä.

Hannele Salmi pitää tärkeänä 
sitä, että omilla kesäpäivillään 
papinpuolisot saavat kokea, että 
kerrankin kaikki on valmista ni-
menomaan heitä varten.

Ohjelmassa on muun muassa 
juhlaillallinen sekä kulttuuripi-
toista ohjelmaa hartauksineen. 
Päivien teemana on Erilaisuuden 
rikkaus.

-On hyvä todeta myös se, kuinka 
erilaisia me olemme ja kuinka yh-
teys silti löytyy lähes merkillisellä 
tavalla, Hannele Salmi kuvaa.

Kerta kaikkiaan
hauskaa

Oulun kesäpäiviä on valmistellut 
työryhmä, jonka jäsen Raili Oja-
lehto on myös valtakunnallisen 
hallituksen jäsen ja liiton varapu-
heenjohtaja.

-Kesäpäivillä on ollut aina välitön 
ilmapiiri, kerta kaikkiaan siellä on 
hauskaa, hän vakuuttaa. 

Ojalehto sanoo, että yhteisissä 
kokoontumissa on ollut tunne, 
että toinen ymmärtää ”puolesta 
sanasta”. 

Papin viranhoito heijastuu 
yhä koko perheen elämään

Liiton puheenjohtaja, vantaalainen 
Pirkko Yrjölä, itsekin pappi, sanoo, 
että syyt, joiden vuoksi Papinpuo-
lisoiden Liitto aikanaan perustet-
tiin, ovat yhä olemassa.

-Papin työ on erilaista kuin moni 
muu työ. Perheeseen pappeus tuo 
omat ilonsa, mutta myös omat ki-
pupisteensä. Niitä ei ole helppoa 
jakaa muiden kuin saman viite-
ryhmän ihmisten kanssa.

Pirkko Yrjölän mielestä papin 
perheeseen kohdistuvat odotukset 
ovat olemassa.

-On hyvä jossakin työstää asiaa 
turvallisesti ja miettiä, mihin odo-
tuksiin tarvitsee vastata.

Yrjölä arvelee, että papinviran 
vaikutukset perhe-elämään voivat 
tulla monelle yllätyksenä ja olla jopa 
yhtenä syynä pappien yleistyneisiin 
avioeroihin.

raili ojalehto pitää 
raamattutunnin
aiheesta erilaisina 
lampaina Hyvän
Paimenen hoidossa.

Suomen Papinpuolisoiden liiton kesäpäiviä vietetään 
Oulussa ja Haukiputaan Isollaniemellä elokuun 26.- 
27. päivinä. Ilmoittautumisaikaa tuomiokapituliin on 
heinäkuun loppuun.

Paikalle odotetaan runsaasti oman hiippakunnan 
papinpuolisoita sekä kymmeniä papinpuolisoita ympäri 
maata. Kesäpäiviä on järjestetty 1930-luvulta saakka. 
Oulussa kesäpäiviä vietettiin viimeksi vuonna 1998. 
Papinpuolisoiden Liittoon kuuluu noin 350  jäsentä, 
järjestö perustettiin noin 80 vuotta sitten. Nykyään 
mukana on jo joitakin miehiä.

Papinpuolisot tukevat myös lähetystyötä, nyt erityi-
sesti Inkerin kirkossa perheiden ja lasten parissa tehtä-
vää työtä. Tekeillä on historiankirja, jossa pappiloiden 
elämää kartoitetaan eri kanteilta.

Kesäpäivien valmistelu on ollut hauskaa, sanovat anja Hyyryläinen (vas.), Hannele Salmi, Marjut Huhtinen, Maija-Liisa Pikkarainen ja Marja Karvosenoja.

Hannele Salmi toivoo 
omasta hiippakunnasta 

runsasta osanottoa 
papinpuolisoitten

kesäpäiville.

irrota minut
kaikesta...

Oululainen Marjut Huhtinen on 
osallistunut kesäpäiville jo kym-
menien vuosien ajan.

-Meille syntyi aikanaan ystävä-
piiri, joka tapasi kesäpäivillä, sai 
rentoutua ja virkistyä yhdessä. 
Monet ovat yhä mukana.

Huhtisellakin on tallessa pieni 
rukouslappunen, joka kantaa ni-
meä Papinpuolison rukous kirk-
konsa kellojen kutsuessa yhteiseen 
jumalanpalvelukseen.

Rukouksessa pyydetään muun 
muassa, että ”Hiljennä minut! 
Irrota minut kaikesta pienestä ja 
epäolennaisesta.”

Hiippakuntakanttori Anja Hyy-
ryläinen, joka jakaa puolisonsa 
kanssa myös työtoveruuden, ker-
too viihtyneensä papinpuolisoiden 
kokoontumissa hyvin.

-Minusta tuntui heti, että tämä on 
juuri sitä, mitä olin kaivannut.

Hannele Salmi sanoo, että jär-
jestäjät toivovat mukaan myös 
nuoria papinpuolisoita ja sellaisia 
uusia ihmisiä, jotka eivät ole toi-
mintaan aiemmin osallistuneet. 
Luonnollisesti myös miespuoliset 
papinpuolisot ovat tervetulleita, 
vaikka heitä ei aiemmin ole päivillä 
juuri näkynytkään. 

SatU Kreivi-PaLoSaari
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Tämän aukeaman 
haastateltavia yhdistää 
kesähäät. Toisilla heistä juhla 
on takana, osalla edessä.
Kaikki haastateltavat ovat eri 
häistä. Heillä on kuitenkin 
sama toivo: että kesäauringon 
alla solmittu liitto kestäisi 
ikuisesti.

Maija väänänen, morsian

”Häät merkitsevät minulle ikuisen liiton sol-
mimista. Pysymme yhdessä myötä- ja vas-
tamäessä. Riidat on osattava selvittää niin, 
ettei niistä tule ylitsepääsemättömiä.

Minun pitää kasvaa toisen erilaisuuden 
huomioimisessa. Se tarkoittaa joustamis-
ta ja ymmärrystä, ettei aina tarvitse pitää 
omaa päätään.”

teemu niemi, sulhanen

”Kun vuosi sitten suunnittelimme häitä, ha-
lusimme ne kesäkuun alkuun. Silloin koi-
vujen lehdet ovat kauneimmillaan.

Sisarukset perheineen lauloivat meille. 
Jotenkin he olivat onnistuneet saamaan ri-
veihinsä myös perheen lapset. Luulen, ettei 
12-vuotias kovin vähällä laula julkisesti.

Laulaminen tuntui hyvältä ja liikutti. 
Rakkaudesta puhuminen on hankalaa, 

sitä tunnetta on vaikea pukea sanoiksi. Nyt 
rakennamme talon valmiiksi. Muitakin 
suunnitelmia on.”

tuletko vaimoksi – kesällä?
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anna-Maria rauhala,
ystävä, kaaso

”Minulle on kunnia-asia toimia kaasona 
ystävälleni, jonka olen tuntenut vauvas-
ta saakka.

H-hetken lähestyessä kirkossa minun teh-
täväni on rauhoittaa morsianta. Minä sanon, 
että kaikki menee hyvin. Kaikkihan menee 
hyvin. Jos jotakin sattuu, mitä se haittaa. 
Sattumukset rentouttavat tunnelmaa.

Tiedän, että ystäväni kävelee alttarille 
oikea ihminen rinnallaan. Hankalat ajat 
kuuluvat jokaiseen liittoon, mutta tiedän, 
että he selviävät niistä. He pysyvät varmas-
ti yhdessä.”

Saija Dahlström, yrittäjä

”Hääpari haluaa tarjota vieraille sitä ruokaa, 
mistä he itse tykkäävät. Useimmiten se on 
lohikeittoa tai kokoliharuokaa. Jos tarjolla 
on hirvikeittoa, liha on todennäköisesti ap-
piukon ampumaa.

Tilattujen tarjoilujen joukossa on usein 
jonkin suvun naisen, yleensä anopin tai 
mummun, tekemä spesiaali leipomus. Se 
tunnetaan perhepiirissä, ja sitä tiedetään 
jo odottaa.”

Hilma Moilanen, mummu

”Joka ilta kannan ne (hääparin) rukouksessa 
elämässä eteenpäin. Se on minun osa. 

Alttarilla on vakava totinen paikka, harvaa 
siellä naurattaa. Tahto pitää molemmilla olla, 
että yhteisymmärryksessä mennään.

Kaapista löytyy vaatetta juhlapäivään sen 
verran kun tarvitsen. Yksi mummu menee 
siinä sivussa. Morsiusparihan se pääosissa 
on. Minulle riittää kunhan jaksan mennä 
sakkiin mukaan.”

Juha Pöykkö,
kanttori, opiskelija

”Suvivirttä olen kesähäissä soittanut. Se on 
tuttu ja turvallinen valinta, mutta jotkut hää-
parit pyytävät oudompaa vihkimusiikkia. 

Silloin kanttoriakin saattavat hieman jän-
nittää alkutahdit. 

Pieni ”hupsis” ei pilaa toimitusta, mutta 
onneksi soitto menee harvoin pieleen. Ker-
ran Kuula (Toivo Kuulan häämarssi) lähti 
menemään metsään. Sen olen jo antanut 
itselleni anteeksi.

Kun on kuudet häät yhdessä kesäpäiväs-
sä, pitää olla tarkkana, mitä kullekin parille 
soittaa. Muistin varassa kappaleet eivät saa 
olla. Silloin saattaa tulla aukkoja.”

Stiven naatus, pastori

”Kun urut alkavat soida, ja ihmiset nousevat 
kirkossa seisomaan, viimeistään silloin on 
aistittavissa tuon hetken ainutkertaisuus.

Omissa sanoissani hääparille haluan puhua 
anteeksiantamisen ja uudelleen aloittamisen 
tärkeydestä. 

Aviopari ei ole liitossaan kahden. Jumala 
on heidän kanssaan silloin, kun arki ja ah-
distus ovat läsnä. Elämä on enemmän kuin 
käsillä oleva hetki.

Hääparin lähtiessä alttarilta toivottelen 
heille hengessäni hyvää matkaa. Alttari on 
juhlallinen paikka erota.”

Pirjo Below, äiti

”Pappi siunasi alttarilla koskettavasti nuo-
ret. Se oli ainutkertainen sinetti heidän pit-
käaikaiselle suhteelleen.

Hääpari halusi itselleen prinsessahäät, 
ja he saivat sellaiset, kun ilta-aurinko hei-
jastui kauniisti veden äärelle rakennetulle 
tanssilavalle. 

Nuorten vieraskirjaan kirjoitin kehotuk-
sen, että ”soudittepa tai huopaatte, tehkää 
se samaan suuntaan”.

Yhä useampi hääpari haluaa 
varmistaa etukäteen, minkä 
näköinen pappi alttarilla 
seisoo. Etelä-Suomessa pappi 
olisi jo viety kampaajalle ja 
kauneushoitajalle vihkiparin 
piikkiin.

n ykypäivän hääparit ovat tietoisia 
ja aktiivisia kuluttajia. He haluavat 
laadukasta palvelua, ja tämä vaati-

mus liittyy myös vihkivään pappiin. 
Niin Etelä-Suomen seurakunnissa 

kuin myös jo täällä pohjoisessa kirkko-
herranviraston työntekijät tietävät, että 
hääpari voi olla kiinnostunut vihkipapin 
ulkonäöstä.

Kampanjasuunnittelija Krista Susi kertoi 
keväisessä kolumnissaan Vantaan Lauri 
–lehdessä, kuinka moni nuoripari osaa jo 
tiedustella esittelykansiota papeista. Niistä 
ei selviä, millaiset puheenlahjat kullakin 
kirkonmiehellä on, mutta kasvokuvat 
ovatkin niitä, joita useat etsivät.

Krista Susi näkee ilmiöin taustalla 
sen, että hääjärjestelyissä keskitytään 
nykyisin paljolti ulkokohtaisiin muo-
toseikkoihin. Eri elementtien on oltava 
kohdallaan. Häiden onnistuminen on 
supervakava asia.

Kun vihittävät satsaavat omiin vaat-
teisiin, ei käy päinsä, että pappi on kir-
kon alttaritaulun kuvioihin sulautuva 
hiirulainen.

onko menty
kohtuuttomuuksiin?

Krista Susi pohtii, kiinnittyykö huo-
mio papin ulkonäköön myös siksi, että 
tämän päivän ihmiset eivät enää tunne 
pappeja niin hyvin kuin aikaisemmin. 
Silloin monilla suvuilla ja perheillä oli 
oma perhepappi.

-Kun pappit ovat vieraita, on helppo 
tarttua ulkokohtaisiin asioihin.

Susi miettii, pitäisikö ulkonäköodo-
tuksia paheksua kohtuuttomina.

-Ehkä tällainen tilanne ainakin haastaa 
pappeja hoitamaan kirkolliset toimituk-
set ammattitaidolla. Onko teologisessa 
koulutuksessa kiinnitetty tarpeeksi huo-
miota pappien esiintymiseen?

Ennen vanhaan pappeja tavattiin usein, 
mutta nykyisessä elämänmenossa yk-
si toimitus saattaa olla nuorille aikuisil-
le ainoa kontakti seurakuntaan kymme-
neen vuoteen.

-Siksi se on avainkohtaaminen, jolla 
on kaiku pitkälle.

-Tällaiseen tilanteeseen on nyt tultu. 
Ihmisten rima on korkealla. Papeilla on 
valtava vastuu, Susi summaa.

Papin oltava
rento ja reilu

Oulun papisto on erityisessä käsittelyssä 
naimisiin.info –nettisivuilla. Siellä ruo-
ditaan avoimesti, kuka pappi olisi ”se oi-
kea” omiin häihin. Vihkiparit eivät sääs-
tele palautteen antamisessa, jos jostakusta 
papista on huono kokemus. Asianomai-
sen nimi kerrotaan avoimesti.

Chattailijät kiinnittävät huomiota 
muuhun kuin papin ulkonäköön. He 
tuntuvat etsivän reilua ja rentoa pasto-
ria juhlaansa.

Karjasillan seurakuntapastori Kimmo 
Kieksi ei hätkähdä keskustelupalstan kir-
joittelua. Arviointi on kestettävä.

-Papit ovat nuorille aikuisille virka-
miehiä siinä missä lääkärit ja opettajat. 
Meitä voidaan vertailla ja arvioida. Se 
on tämän aikakauden ilmiö. Pappeja ei 
enää etäisesti kunnioiteta niin kuin vuo-
sikymmeniä sitten.

Kieksi toivoo kuitenkin, että yhtä 
avointa keskustelua syntyisi heidän saar-
noistaan. Niistä hän ja kollegat toivovat 
palautetta.

Kimmo Kieksi ei itse ole törmännyt 
hääpareihin, jotka olisivat vihkimisestä 
sopiessaan olleet kiinnostuneita hänen 
ulkonäöstään.  

Muutamat vanhemmat ovat toivoneet 
hänen pukeutuvan papin kaftaanin (pol-
vitaipeeseen ulottuva papintakki liperei-
neen), kun hän tulee kastamaan perheen 
pienokaista.

Karjasillan pastori toivoo, että ihmiset 
muistaisivat, ettei vihkiminen ole mikä 
tahansa seremonia. Alttarilla sanotaan 
”tahdon” Jumalan edessä. Raamatun 
sanan pitää saada olla reilusti esillä. Sitä 
kaupallisuus ei saa pyyhkiä alleen.

riitta Hirvonen

iiris anttila, floristi, 
morsiuskimpun tekijä

”Hääparit liikkuvat entistä vähemmän tren-
dien perässä. He eivät kysy kukkia valitessaan, 
mitkä ovat juuri nyt muodissa. He kertovat, 
millaisen kimpun itse haluavat. Se rakenne-
taan morsiamen persoonaan liittyen. 

Ihmiset ovat hintatietoisia, kukkien kanssa 
ei mennä liiallisuuksiin.” 

riitta Hirvonen

vihkipappi puntaroidaan tarkasti

vihittävät satsaavat ulkonaisiin puitteihin häissään. Siksi papinkin on
täytettävä laatuvaatimukset.
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seen Martinus-säätiön kautta.
Siioninvirsiseurat ti 25.7. klo 19 
Tasannon perinnepirtissä, Toppi-
lantie 3.
Hartaus to 27.7. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Lähetystyö: Lähetyksen pihaseurat su 
30.7. klo 16 Pehkosenkujalla. Hiippa-
kunnan lähetysjuhlat Kittilässä 18.-
20.8. Ilmoita lähetyssihteerille, puh. 
040 838 3222 mahdollisimman pian, 
jos tarvitset kyytiä ja/tai majoitusta.
Tulossa: Leiripäivä eläkeläisille ti 22.8. 
Siikajoen Törmälässä. Lisätietoja seu-
raavassa Rauhan Tervehdyksessä.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhotoiminta 
käynnistyy viikolla 34. Kerhojen ni-
milistat ovat nähtävissä 10.8. alkaen 
Koti-Pietilän ovessa ja Tupoksen uu-
den toimitilan ovessa. Alatemmeksellä 
kerho kokoontuu Lakeuden koulun 
luokkahuoneessa maanantaisin (al-
kaen 21.8.) klo 13.30-15.30. Lisätietoja 
saa Helena Hakkaraiselta 1.8. lähtien.
Nuorisotyö: Kerhonohjaajaksi: Ha-
emme vastuuntuntoisia, reippaita ja 
luotettavia nuoria Kerhonohjaajiksi 
ala-asteelaisten harrastekerhoihin 
kaudelle 2006-2007. Kerhoja on ollut 
mm. kokki,-puuha,-liikunta, eläin-
kerhot kirkonkylällä, Tupoksessa sekä 
sivukylillä. Mikäli sinulla on jokin 
erityistaito, myös sellaista kerhoa kan-
nattaa ehdottaa. Kerhonohjaajan tulee 
olla 15-vuotias tai sitä vanhempi. Ker-
honohjaajat koulutetaan tehtäväänsä 
leirillä Tyrnävän kesäkodilla 25.-27.8. 
Lisäksi liikuntakerhojen ohjaajille 
on luvassa PoPLi:n koulutusta. Lisää 
koulutuksesta ilmoittautumisen yhte-
ydessä. Kerhonohjaaja sitoutuu koulu-
tukseen sekä pitämään kerhoa kerran 
viikossa yhdessä toisen kerhonohjaajan 
kanssa. Kerhonohjaajille maksetaan 
palkkio 5 euroa/kerhokerta/ohjaaja. 
Kerhonohjaajien taustayhteisöinä 
toimii Limingan kunnan nuorisotoimi, 
seurakunnan nuorisotyö sekä 4H-yh-
distys. Hakemuksia kerhonohjaajiksi 
saat 4H-toimistolta, nuorisotalolta, 
kirkkoherranvirastosta sekä koulun 
ilmoitustaululta koulujen alettua. Lisä-
tietoja Heliltä, puh. 0400 803 837, 31.7. 
alkaen. Hakemukset jätettävä 4H-toi-
mistoon 18.8.2006 mennessä. Valituille 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Partiotyö: Pe 14.7. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Markku 
Korhonen vuosilomalla 17.-18.7. Ke 
19.7. Leimu 06 lnk:n leiriläiskokous klo 
17 seurakuntatalolla ja  johtajakokous 
klo 18 samassa paikassa. Pe 21.7. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-
16.  Hyvää kesää kaikille! Ota yhteys 
sähköpostilla virka-aikana markku.
korhonen@evl.fi Käsipuhelinnumero 
on 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Pe 21.7. klo 18.30 
nuotioilta Helvi ja Vesa Vappulalla. Su 
23.7. klo 17 seurat ry:llä.
Leikkaa talteen! Limingan seurakun-
nan matkapuhelinnumerot:
Kirkkoherra Ilkka Tornberg 044 7521 
222, kappalainen Aino Pieskä 044 7521 
224, kanttori Mika Kotkaranta 044 
7521 234, seurakuntamestari Heikki 
Guttorm  044 7521 232,  diakonis-
sa Sinikka Ilmonen 044 7521 226, 
diakonissa Marja-Liisa Hautamäki 
044 7521 227, talouspäällikkö Oula 
Multanen 044 7521 233, partio-oh-
jaaja Markku Korhonen 044 7521 223, 
nuorisotyönohjaaja Mirva Heikkinen 
044 7521 225, vastaava lastenohjaaja 
Helena Hakkarainen 044 7521 230, 
lastenohjaaja Ritva Juvani 044 7521 
229, taloustoimisto 044 7521 221, 
kirkkoherranvirasto 044 7521 220.
Lähetyksen kevätarpajaisten arvonta 
on suoritettu. Voitot: Lapiosalmen 
eräleirikeskuksen 2 vrk:n loma Outi 
Multanen; saunasetti Tauno Tasanto; 
Jokipiin kylpypyyhe Riitta Niemelä; 
vaatelahjakortti Pekka Kyllönen; 
pussilakanasetti Marja-Liisa Puuru-
nen; kampaamolahjakortti Marjatta 
Keisu; hoitotuotteita ja kirja Veera 
Kennilä; hiustenhoitotuotteita Helli 
Laukka; linnunpönttö Markku Niku 
ja  leikkuulauta Aune Hannus. Onnea 
voittajille! Voitoista on ilmoiettu hen-
kilökohtaisesti. Kiitokset arpavoittojen 
lahjoittajille ja kaikille arpajaisiin 
osallistuneille.
Su 18.6. Sissi P 3:n juhlamessun jäl-

Messu su 16.7. klo 10 
vanhassa kirkossa. Li-
turgi Korpela, saarna. 
Silvast,  kantt. Sorvari. 
Kirkkokahvit. Kolehti 
Kirkkohallitukselle.
Messu su 23.7. klo 
10 vanhassa kirkossa. Toim. Korpela, 
avust. Riihimäki, kantt. Palola. Kolehti 
Suomen Merimieskirkolle.
Ry:n seurat su 23.7. klo 17 vanhassa 
kirkossa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Pekka Jauhiaisen lasiveistoksia Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa 4.7.-31.8.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kempeleen kirkot tiekirkkoina 10.6.-
13.8. Avoinna ma-pe klo10-18 ja la-su 
klo 12-18.
Eläkeläisten leiripäivä Koskelassa ke 
26.7. Ilmoittautumiset Soile Pakkanen 
p. 040 779 0367. Retken  hinta 9 e (kerä-
tään bussissa). Lähtö klo 9 kirkonkylän 
seurakuntakodilta ja klo 9.10 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksesta ja klo 
9.15 Honkasen monitoimitalolta.
Liikuntarajoitteisten eläkeläisten 
kesäpäivä Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa ti 15.8. klo 10-15. 
Ilmoittautumiset 7.8. mennessä Soile 
Pakkanen, p. 040 779 0367. Kuljetus ja 
tarvittaessa avustaja järjestetään.
Nuoret: Kesän pelit keskiviikkoisin 
Köykkyrin kentällä klo 18-19.30. 
Avoimet ovet torstaisin  Vanhassa pap-
pilassa klo 19-21. Nuotioilta pe 14.7. 
klo 20-23 Vanhassa pappilassa.
Kempeleen nuorten matka RistiRock 
–tapahtumaan Tampereelle la 26.8. 
Ilmoittautumiset 11.8. mennessä. 
Hinta 20 e.
Kempeleen rauhanyhdistys:  Su 16.7. 
klo 17 seurat ry:llä. Su 23.7. klo 17 
seurat vanhassa kirkossa. 
Murron rauhanyhdistys: Su 23.7. klo 
16 seurat ry:llä.
Kastetut: Otso Emil Arola, Aatu Sa-
muel Haho, Helmi Anni Elina Alatalo, 
Tiia Kristiina Pietiläinen, Anna Maria 
Rajaniemi, Helmi Kaarina Lakso.
Vihitty: Henri Kalevi Hekkala ja Ma-
rianne Kristiina Kinnunen. Jouni Ilari 
Röntynen ja Seija Irmeli Matinlassi. 
Marko Tapio Ylitalo ja Tiina Johanna 
Kääriäinen. Janne Petteri Koponen ja 
Nina Monika Sorjonen. Petri Lauri 
Johannes Blomqvist ja Outi Maria Kaa-
rina Jokikokko. Jani Tapani Arffman ja 
Hanne Mirjami Kytönen.
Kuollut: Veli Jaakko Hyvärinen, 75 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

mistoon, puh. 547 2636 pe klo 9-11.
Seurakunnan päiväkerhoihin il-
moittautuminen on ma 7.8. klo 10-
15. Kerhoihin otetaan v. 2000-2003 
syntyneitä lapsia. Kerhoryhmät täy-
tetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautua voi puhelimitse seuraa-
vasti: kirkonkylällä, vanha srk-koti, 
p. 040 547 1472, Kellon srk-koti, p. 
045-657 7426, Jokelan vanha koulu, 
p. 040-512 8224 ja Martinniemen 
srk-koti, p. 542 5489. Kiviniemen 
alueen perhepäivähoidossa olevat 
lapset voivat ilmoittautua Kiviniemen 
kerhonumeroon, p. 040 848 5645. Ko-
tihoidossa olevat kiviniemeläiset lapset 
ovat tervetulleita Kellon srk-kodissa 
pidettävään kerhoon. Ilmoittautua 
voi myös henkilökohtaisesti käymällä 
Martinniemen ja Kellon srk-kodissa 
ja Jokelan vanhalla koululla klo 10-12, 
Kiviniemen kerhossa, Kiviniementie 
202 klo 10-11 sekä kirkonkylällä 
vanhalla srk-kodilla (srk-keskuksen 
takana) klo 10-15. Kerhomaksu on 
kaksi kertaa viikossa käyviltä kerholai-
silta 17 e/kerhovuosi ja kerran viikossa 
käyviltä 10 e/kerhovuosi. Maksusta 
voi anoa vapautusta kerhoista saata-
villa lomakkeilla. Päiväkerhot alkavat 
viikolla 34.
Perhekerhot alkavat viikolla 35. 
Kokoontumisajat ilmoitetaan myö-
hemmin. Perhekerhoihin ei tarvitse 
erikseen ilmoittautua.
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 
Kittilässä (Levillä) 18.-20.8. Teemme 
retken yhdessä oululaisten kanssa. 
Matkan  ja majoituksen hinta ilman 
aterioita n. 70 e. Ilmoittaudu 25.7. 
mennessä Helena Ylimaulalle, p. 040-
501 4764.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Haukiputaan kirkossa aukioloaikana ja 
kesäillan sävelhartauksien yhteydessä 
sekä Oulussa Kirjakauppa Biblia ja 
Musiikki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Kesäkanttorina toimii 1.6.-31.7. Taru 
Pisto, p. 044-556 2585.
Haukiputaan kirkko on tiekirkko 
ja se on avoinna hiljentymistä ja 
tutustumista varten maanantaista 
perjantaihin klo 10-18 elokuun 31. 
päivään saakka.
Kellonkartano: Lupauksesta täyt-
tymykseen 15.-16.7., Erik Silvola, 
alkaen la klo 14, su klo 13 Kartanon 
kirkko Jp ja HPE. Luopumisen kipu 
- ja Jumalan apu 22.-23.7., Jorma 
Juutilainen, alkaen la klo 14 , su klo 
13 Kartanon kirkko Jp ja HPE, Pokka, 
kosertti ke 19.7. klo 18 Esther Horesh 
oopperalaulaja, Jakow Horesh säestys, 
kirjoittajaleiri 20.-21.7. Ilmoittau-
tumiset pirkkobohm@hotmail.com 
tai  040 554 5298 Tampio, Kartanon 
kesäilta ke 26.7. klo 18, Punainen 
lanka 29.-30.7. - sillat VT:n ja UT:n 
välillä, teol.tri Erkki Ranta.
Rauhanyhdistys: Jokikylä: seurat ry:
llä su 23.7. klo 17, Mauno Linnamäki, 
Vesa Kumpula.  Kello: seurat ry:llä 
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Toimittaja Liisa Lääveri kertoo, että virrestä 552  tulee mieleen 
oma äiti, joka lauloi virttä usein askaressaan.

-Äiti lauloi kauniilla äänellä paljon muitakin lauluja, pääasiassa 
Merikantoa. Aikanaan luulin tätäkin Merikannon sävellykseksi. 
Kun äiti lauloi vaikkapa laulua ”Tyttö pieni sinisilmä...” oli täl-
laisesta pienestä tytöstä, tietenkin mukava ajatella, että hän lau-
laa minusta! 552 ei ole lainkaan tyypillinen virsi, vaan polveileva 
melodia tuo mieleen pikemminkin hengellisen laulun. 

Mua siipeis suojaan kätke, oi Jeesus, Herrani, suojassas suo mun 
olla, jos kuinka kävisi. Sä kaikeks tule mulle valollas, neuvoillas, 
suo joka päivä elää mun yksin armostas.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

000
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www.nettirt.net

SPR:n verenluovutus 
srk-salissa to 13.7. klo 
13-18.
Konsertti kirkossa pe 
14.7. klo 19, Uvantus-
kvartetti.
Sanajumalanpalvelus su 16.7. klo 18, 
Vesa Äärelä.
Messu su 23.7. klo 18, Vesa Äärelä.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 25.7. klo 
18.30 srk-salissa.

Messu kirkossa su 
16.7. klo 10, liturgia 
Nevala, saarna Hei-
nonen, kanttorina 
Taru Pisto.  Konfir-
moitavana 4. leiririp-
pikouluryhmä.
Messu kirkossa su 23.7. klo 10, liturgia 
Tervonen, saarna Nevala, kanttorina 
Minna Pohjola. Konfirmoitavana 5. 
leiririppikouluryhmä.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa tä-
nään to 13.7. klo 20, Tiinaliisa Typpö 
sello ja Hannu Niemelä urut. Iltahar-
taus rovasti Juhani Pitkälä. 
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
20.7. klo 20, Pauli Lamppu kitara. 
Iltahartaus Arto Nevala.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
27.7. klo 20, Sirkka Rautakoski mez-
zosopraano ja Ari Rautakoski urut. 
Iltahartaus Arto Nevala. Kahvitarjoilu 
tapulissa lähetystyön hyväksi ennen 
tilaisuuksia klo 19.30 ja tilaisuuksien 
jälkeen. Kotiseutumuseo avoinna 
ennen sävelhartauksia
Hautausmaahartaus ke 19.7. klo 19 
hautausmaalla, Nevala.
Nuotioilta Onkamon uimarannalla 
ti 25.7. klo 18.
Vanhemman väen leiri 1.-4.8. Ison-
niemen leirikeskuksessa.  Leiri alkaa 
ti 1.8. klo 11 ja päättyy pe 4.8. klo 
13. Leirille otetaan 28 henkeä ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Leirimaksu 
10 e. Leirin aikana mahdollisuus myös 
niska-hartiaseudun hierontaan 10 
eurolla. Leirille on linja-autokuljetus. 
Ilmoittautumiset 25.7. mennessä 
diakoniatoimistoon perjantaisin 
klo 9-11, puh. 547 2636, Helenalle, 
(lomalla 15.7 alkaen) puh. 040 581 
9316 tai Helille, (lomalla 16.7 saakka) 
puh. 040 589 8362. Ilmoittautuneille 
postitetaan leirikirje, jossa tarkemmat 
tiedot leiristä.
Rantapohjan seurakuntien yhteinen 
omaishoitajien leiri 16.-17.8. Ison-
niemen leirikeskuksessa. Leiri alkaa 
ke 16.8. klo 10 ja päättyy to 17.8. klo 
15. Leirimaksu, 10 e, peritään leirin 
alkaessa. Mukaan leirille henkilökoh-
taisen varustuksen lisäksi varattava 
liinavaatteet. Kuljetus Isolleniemelle 
järjestetään tarpeen mukaan. Ilmoit-
tautumiset 8.8. mennessä diakoniatoi-

su 23.7. klo 17, Antti Kaisto, Arto 
Nevala.
Kuollut: Elli Holma 92 v, Hilkka 
Marjatta Olkkonen 88 v, Aira Edit 
Meriläinen 86 v, Martta Annikki Toppi 
84 v, Arvo Olavi Pietola 82 v, Emmi 
Emilia Keinänen 78 v, Raili Sinikka 
Pietilä 74 v, Heimo Matias Paso 67 v, 
Sakari Matias Myllykytö 25 v, Erkki 
Johannes Puuperä 89 v.
Avioliittoon kuuluttu: Antti Johannes 
Annunen ja Taru Johanna Salmivuori, 
Mika Erkki Isohätälä ja Riitta Hannele 
Happonen, Tero Antero Toikka ja 
Susanna Anneli Häkkilä, Esko Olavi 
Pankarinkangas ja Mirja Anneli Kaat-
tari, Anders Daniel Pakkala ja Anni 
Elsi Kaarina Mikkonen, Teemu Erkki 
Rantala ja Anne Elina Kivari, Sami 
Artturi Manninen ja Jonna Maaria 
Ylijurva, Arto Sakari Backman ja Jonna 
Helena Piri, Tarmo Antero Lotvonen 
ja Marjo Kristiina Manninen.
Kastettu: Elias Ari Aukusti Hirvasnie-
mi, kaksoset: Otto-Luukas ja Kalle-
Veikko Martinmäki, Sini Amanda Kal-
lio, Venla Marja Mirjami Kukkula.

Messu kirkossa su 
16.7. klo 10, Kim-
mo Helomaa. Kolehti  
Suomen Gideonit ry:
lle.
Messu su 16.7. klo 
18 Jäälin seurakuntakodilla, Kimmo 
Helomaa. Kolehti kuten yllä.
Messu  kirkossa su 23.7. klo 10, Arto 
Kouri. Kolehti oman seurakunnan 
lähetystyölle.
Hartaus ke 19.7. klo 14 Jaarankarta-
nossa, Kimmo Helomaa.
Konsertti ke 19.7. klo 19 Kiimingin  
seurakuntakeskuksessa, Virpi Räisänen 
laulu ja Virve Räisänen, piano.
Toivevirsien yhteislauluilta ke 26.7. 
klo 19 Jäälin seurakuntakodilla, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, iltaharta-
us Juha Sarkkinen.
Eläkeläisten leiripäivät Suvelassa ti 
8.8. ja ke 9.8. klo 9-15. Päivän hinta 5 
euroa. Ilmoittautumiset 1.8. mennessä, 
p. 9161 003 tai 040 584 4406.
Diakoniatyöntekijän vastaanottoa ei 
ole Jäälissä heinäkuun aikana.
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 
Kittilässä (Levillä) 18.-20.8. Teemme 
retken yhdessä oululaisten kanssa. 
Matkan ja majoituksen hinta ilman 
aterioita noin 70 euroa. Ilmoittaudu 
25.7. mennessä Helena Ylimaulalle, p. 
040 501 4764.
Kiimingin kirkko avoinna ma-pe klo 
12-18 hiljentymistä ja tutustumista 
varten 18.8. asti.
Rauhanyhdistys: Seurat su 16.7. klo 17 
Kiimingin rauhanyhdistyksellä. Antti 
Kiuru, Kauko Säkkinen. Seurat su 23.7. 
klo 14 Jaarankartanossa, Ilkka Alakärp-
pä ja klo 17 rauhanyhdistyksellä, Olavi 
Isokoski, Ilkka Alakärppä.
Vihitty: Teemu Aarre Mikael Niemi ja 
Birgitta Anneli Suorajärvi, Ari Kalevi 
Palosaari ja Anne-Maria Kärkkäinen, 
Jarkko Kristian Tolonen ja Sanna Liisa 
Säynäjäkoski, Janne Tapio Tuohino ja 
Tea Susanna Kilpelänaho.
Kastettu: Aino-Maria Vilhelmiina 
Alatalo, Tero Aleksi Vääräniemi, Tomi 
Olavi Hemmilä.
Kuollut: Heimo Eljas Kuha 68 v.
Tulevaa: Runon ja musiikin ilta ke 
2.8. klo 19 Kiimingin kirkossa, Eeva 
Kuivamäki lausunta, Merja Pyykkönen 
viulu ja Jarkko Metsänheimo urut. 
Urkukonsertti ke 9.8. Kiimingin 
kirkossa Tapio Tiitu, tilaisuus jatkuu 
klo 19.30 seurakuntakeskuksessa 
kahvikonsertilla, jossa esiintyvät Leena 
Tiitu, sopraano ja Tapio Tiitu, piano. 
Iltahartaus Markku Palosaari. Kant-
toreiden mieskvartetti ja solistit ke 
23.8. klo 19 Kiimingin kirkossa, Leo 
Rahko, Risto Ainali, Tuomo Nikkola 
ja Jarkko Metsänheimo. Iltahartaus 
Raimo Salonen.
Perhetyö: Perheleiri Posion Lapi-
osalmella 18.-20.8. Ohjelmassa on 
ulkoilua  ja perheen yhteistä tekemis-
tä. Leirimaksu 40 euroa/aikuiset, 35 
euroa/lapsi 4-13 v, alle 4-v.ilmainen. 
Ilmoittautumiset pe 4.8. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5844406 
tai 8161003.
Sinkkuilta Jäälinmajalla ti 22.8. klo 
18.30. Aiheena Minun elämäni ilo! 
Mukana Helena Tornberg. Iltapala-
maksu 3 euroa.
Isovanhempien ja lasten toiminta-
päivä 26.8. Suvelan leirikeskuksessa. 
Yhteistä tekemistä ja olemista. Lisä-
tietoja lähempänä.

Messu su 16.7. klo 
10 kirkossa, litur-
gia ja saarna Pieskä, 
kanttorina Pöykkö. 
Virret: 168:1-4, 126, 
420:8, 178:1-4, 178:5, 
326, 227, 164:4-5. Kolehti Kirkon Ul-
kosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen 
kautta.
Sanajumalanpalvelus su 23.7. klo 
10 kirkossa. Saarna ja liturgia Pieskä, 
kanttorina Pöykkö. Virret:  520:1-3, 
237:4-5, 414:7, 323:1-4, 544, 323:5. 
Kolehti Pietarin katulapsityön tukemi-
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Kyläkamari avoinna 
museolla ma - pe klo 
11 - 14.
Avoimet ovet Repussa 
10. - 14.7. ja 17. - 21.7. 
klo 10 - 14.
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 13.7. klo 11.30, Vesa 
Äärelä.
Messu kirkossa su 16.7. klo 10, Vesa 
Äärelä.
Työttömien leiripäivä Umpimähkässä 
ma 17.7. klo 10.-15. Katso erill. ilmoitus 
Oulunsalo-lehdestä.
Vanhusten leiripäivä Umpimähkässä 
ke 19.7. klo 10. - 15. Katso erill. ilmoitus 
Oulunsalo-lehdestä.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
19.7. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Kesäillan hartaus kirkossa ke 19.7. klo 
19, Vesa Äärelä.
Messu kirkossa su 23.7. klo 10, Vesa 
Äärelä.
Kesäinen iltapäivä Pappilan piha-
piirissä to 20.7. klo 13 - 15. Lounas 
6 e. Menu: Kinkku- ja kasviskiusaus, 
kesäinen vihreä salaatti, rieska, räis-
käleet ja mansikkahillo. Eeva Isterin 
omakohtaisia kertomuksia rovasti 
Merenheimon elämästä. Arvontaa. 
Tuotto lähetystyölle.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
26.7. klo 13.30, Tuomas Savolainen.
Kesäillan hartaus kirkossa ke 26.7. klo 
19, Tuomas Savolainen.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 27.7. 
klo 11.30, Tuomas Savolainen.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 27.7. klo 13. Tuomas 
Savolainen.
Oulunsalon kk:n ry Su 16.7. klo 18 seu-
rat, ry, Simo Kinnunen, Timo Määttä. 
To 20.7. klo 14 seurat Salonkartanossa, 
Pekka Kinnunen. La 22.7. klo 12 seurat 
Teppolassa, Matti Lääkkö. Su 23.7. klo 
18 seurat, ry, Veli-Matti Linnanmäki, 
Lauri Kotila. Su 30.7. klo 18 seurat, ry, 
Risto Laurila, Mauno Linnanmäki. Ke 
2.8. klo 19 kesäillan hartaus kirkossa, 
Mauno Linnanmäki.
Seurakuntapastori Lauri Kotila vir-
kavapaalla ja vuosilomalla.
Kesän leireiltä Umpimähkään jää-
neitä vaatteita voi tiedustella p. 5142 
700,  tai käydä katsomassa kirkkoher-
ranvirastosta.
Kirkkoherranvirasto auki 12.6.-13.8. 
ke 9-13 ja 16-18. sekä  ma, ti, to ja pe 
9-13. kesälomien vuoksi.
Kastetut: Vili Akseli Edvard Lehto, Ee-
lis Okko Elliot Lohilahti, Hugo Henrik 
Hämäläinen. Iina Emilia Pyykkönen, 
Iisa Maija Pauliina Sääskilahti, Tuukka 
Oskari Mikkola, Arttu Ilmari Puoskari, 
Juho Aleksi Hirviniemi.
Vihitty: Petri Juhani Perätalo ja 
Hanne Mari Sarajärvi, Joni Markus 
Ervasti ja Mari-Johanna Vahera, Ilkka 
Antero Puomilahti ja Jenni Piritta 
Nousiainen.
Kuollut: Esko Eino Matias Karinkanta 
54, Kalle  Jooseppi Nauska 82 v (Oulun 
tuomiokirkkosrk). 

Leskelä 3.7.- 4.8., kirkkoherra Jouni 
Heikkinen 5.7.- 8.8., talouspäällikkö 
Riitta Kukkohovi-Colpaert 17.7.-2.8., 
kanttori Ossi Kajava 21.7.-9.8.
Lähetystyö: Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat Liekkejä on monta jär-
jestetään Kittilässä 18.-20.8. Limingan 
rovastikunta tekee yhteisen retken 
juhlille. Tied. ja ilm. lähetyssihteeri 
Anja Hämäläiselle, puh. 040 5629131 
mahd. pian.
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen, puh. 040 585 1057, lomalla 
13.7.-28.7. ja Tuula Väänänen, puh. 040 
524 6534, lomalla 10.7.-10.8.
Rippikoulut: Kesä III-rippikoulun 
päiväjakso 26.-28.7. srk-talossa.
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30.
Rauhanyhdistys: Su 23.7. klo 18 seurat 
ja iltakylä ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Su 23.7. 
klo 18 seurat ry:llä.
Kastettu: Siiri Matilda Nuutinen, 
Viola Susanna Nenonen, Veeti Oskari 
Oikarinen.
Tiekirkko avoinna ma-pe klo 10-16.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

keen löytynyt kirkosta kunniamerkki 
(3 kpl), voi hakea Limingan kirkkoher-
ranvirastosta tuntomerkkejä vastaan!
Kuollut: Hilja Katariina Kauppinen e. 
Koistinaho 85 v 19 pv ja Aune Pehko-
nen e. Väätäinen 88 v 11 kk 15 pv.
Vihitty: Janne Oskari Nevala ja Eija 
Maarit Koivunen, Jukka-Pekka Salo ja 
Jaana Helena Bergroth, Martti Kristian 
Koski ja Henna Mariitta Ulkuniemi, 
Mika Petteri Björnholm ja Henna Tuu-
lia Jaakkola sekä Harri Aulis Österman 
ja Nina Maria Ala-Lehtimäki.
Kastettu: Frans Aukusti Laurila, Alina 
Aurora Mustajärvi, Arttu Hermanni 
Onnela, Benjamin Henrik Samuli 
Pietilä, Inga Orvokki Poukkula, Inka 
Sofia Puhakka, Aaron Otto Alfred 
Simuna ja Tiia Tuulia Vuoti.

To 13.7. klo 14 har-
taushetki Alatem-
meksen vanhainko-
dilla.
Su 16.7. klo 12 (huo-
maa aika) sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, Aino Pieskä, 
kolehti kirkon ulkosuomalaistyöhön 
kirkkohallituksen kautta.
Su 23.7. klo 12 (huomaa aika) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Aino Pieskä, 
kolehti lähetystyölle, Angolan työlle 
Suomen Lähetysseuran kautta.
Kesäleiri 2006 Siikajoen Tauvossa 
27.-30.7. Alaikäraja leirille on 8 vuotta. 
Telttamajoitus. Ohjelmassa mm askar-
telua, iltanuotioita, raamattuhetkiä, 
kisailuja, lättyjä…Leiri alkaa to 27.7. 
klo 13 ja päättyy su 30.7. klo 13. Leirin 
hinta 20 euroa, sisarale 50 %. Ilmoit-
tautuminen 20.7. mennessä Antti 
Härköselle, p. 044 0260809 tai Sinikka 
Prokkolalle, p. 044 5037080.
Partio: Leimu-leirille lähtevien ko-
koukset Limingan seurakuntatalolla 
seuraavasti: ke 12.7. klo 17, ke 19.7. klo 
17 ja ke 26.7. klo 17. Kokoukset kestävät 
tunnin. Merkitse kalenteriisi ja pyri 
olemaan paikalla mahdollisimman 
monessa kokouksessa.
Tiekirkko: Lumijoen kirkko on tie-
kirkkona kolmatta kesää. Kirkko on 
avoinna 13.8. asti joka päivä klo 12-18. 
Maanantaista perjantaihin opastus 
suomeksi tai englanniksi, mahdolli-
suus myös käydä tornissa. Viikonvaih-
teessa oppaina eläkeliiton kerholaisia 
(la-su ei käyntiä tornissa).
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, pe 
klo 9-14, puhelin 387172.
Lomat: Maili-kanttori lomalla 27.7. 
saakka. Helena-talouspäällikkö lomal-
la 30.7.saakka; Markku-pappi lomalla 
27.7 saakka. ja 2.-7.8., Hilkka-suntio 
lomalla 17.7.-14.8., sijainen Liisa Aspe-
gren. Marjo lomalla heinäkuun.
Kuollut: Esko Olavi Kittilä, 75 v.
Kastettu: Salomo Henrik Aleksanteri 
Yli-Luukko.
Avioliittoon kuulutetaan: Risto Tapa-
ni kokko ja Pirjo Anneli Kilpeläinen.
Avioliittoon vihitty: Heikki Lauri Valt-
teri Ollakka ja Tiina Annika Sovisalo, 
sekä Jari Juhani Kokko ja Laura-Ilona 
Huttunen.
Rauhanyhdistys: Pe 21.7 klo 19 nuoti-
oilta seurat Sirpa ja Esa Hirvasniemellä 
Matti Tölli. Su 30.7. klo 16 hartaus 
Lumilyhdyssä Kari Hirvasniemi.

Su 16.7. klo 10 perin-
nejumalanpalvelus 
kirkossa, lit. ja saarna 
Pekkala, kanttori Kaja-
va. Kolehti oman seu-
rakunnan lapsityölle.
Ti 18.7. klo 14 hartaus ja ehtoollinen 
Sinisiivessä, Pekkala. Klo 19 kesäillan 
musiikkia kirkossa, oopperalaulaja 
Hannu Jurmu, laulu, Ossi Kajava, urut, 
Simo Pekka Pekkala, puhe.
Su 23.7. klo 10 messu kirkossa, lit. ja 
saarna Kyllönen, kanttori Marjo Irjala. 
Kolehti kirkon ulkomaanavulle.
Ti 25.7. klo 13.30 hartaus palvelu-
asunnoilla, Kyllönen. Klo 18 lauluilta 
Sanginjoella, Pirttijärven hirvikäm-
pällä, Pekkala.
To 27.7. klo 14 hartaus ja ehtoollinen 
palvelukoti Armiitassa.
Vuosilomia: kappalainen Pekka Kyl-
lönen 21.7. saakka, diakonissa Leena 

H yvä, että nuorille aikuisille on omaa oh-
jelmaa Kittilän lähetysjuhlilla, Kempe-
leen ja Oulunsalon lähetyssihteeri Minna 

Sorvala iloitsee.
Hän itsekin kuuluu tähän ikäryhmään. Siksi hän 

valitsee lauantaipäivän viidestä ohjelmakanavasta 
otsikon Nuori aikuinen - lähettäjä ja lähtijä.

Minna löytää juhlien ohjelmalehtisestä muu-
takin mielenkiintoista.

-Tunturivaellukselle lähden ehdottomasti 
mukaan. On elämys päästä lakeudelta tunturi-
maisemiin, ja vaellus on mukavaa vastapainoa 
muulle ohjelmalle, johon osallistutaan pääasi-
assa sisätiloissa.

Minnan mielestä on oikein, että järjestävän 
paikkakunnan omaleimaista ympäristöä käyte-
tään tällä tavoin hyväksi.

Lähetyssihteerinä Minna Sorvala kuuntelee 
tarkalla korvalla tuoreita terveisiä maailmalta, 
Intiasta, Senegalista ja Tansaniasta.

Minna oli viime kesänä Raahessa ensimmäistä 
kertaa Oulun hiippakunnan omilla lähetysjuh-
lilla. Niiden monipuolinen ohjelma ja kotoinen 
tunnelma jäivät hänelle mieleen. Samanlaisin 
odotuksin hän lähtee elokuussa Kittilään.

Minna odottaa kotoisia 
lähetysjuhlia Kittilässä

Lähetyssihteeri Minna Sorvala on löytänyt lähetysjuhlien ohjelmasta monta kiintoisaa tapahtumaa.

virsi antoi teemat

Kittilän lähetysjuhlien tunnuksena on Liekkejä 
on monta. Ne ovat virren 454 alkusanat, jotka 
on annettu myös lauantaisen päiväjuhlan ot-
sikoksi.

Muiden säkeistöjen ensimmäiset sanat ovat 
otsikkoina eri tilaisuuksille. Palvelijaa monta 
tuo terveisiä maailmalta. Oksia on paljon sisältää 
viisi ohjelmakanavaa. Lahjat ovat monet kutsuu 
juhlamessuun sunnuntaina. 

Uskovia paljon on päätösjuhla, jossa esitetään 
näytelmä Auno lähtee Kiinaan. Eliel Aleksanteri 
Auno oli Kittilän Kiinan-lähetti.

Lähetysjuhlilla voi osallistua Juha Tapion ja 
Jaakko Löytyn konsertteihin ja valita ohjelma-
kanavista joko Tilkkutäkki-laulut tai toivevirret. 
Lapsille on oma lähetysnäyttely.

PirKKo PaaKKi

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Kittilän 
Sirkankylässä Levillä 18.-20. elokuuta. Tapah-
tumapaikkoina  Levin Areena, Kittilän kirkko 
ja Marian kappeli. Vapaita paikkoja yhteiskul-
jetuksiin voi kysyä omasta seurakunnasta.

Ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa su 16.7. 
klo 10, Kukkurainen, 
Piirainen. Taksikyyditys 
seurakuntakodilta 9.30, 
edestakaisen matkan 
hinta 3 e.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa su 
23.7. klo 10, Holmström, Kukkurainen, 
Jaakkola ja kirkkokuoro. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvit ja 
päiväjuhla museolla, sateella kirkossa. 
Taksikyyditys seurakuntakodilta 9.30, 
paluu juhlan jälkeen, kyydin hinta 
3 e.
Kirkko avoinna 25.6.-31.7. klo 10 -17, 
esittelijä paikalla ti-pe ja su.
Nuorten leiri Hilturannassa 1.-3.8. 
Ohjelmassa mm. melontaa, leireilyä 
sekä yllätysretki jonnekin! Leirin hinta 
20 e (sis. majoituksen, ruoat, ohjelman 

Pudasjärvi
sekä yllätysreissun). Ilmoittautumiset 
ja kyselyt, p. 040 571 4636. 
Kastettu: Iina Linnea Moilanen.
Avioliittoon vihitty: Sami Kalevi Tak-
kinen ja Kirsi Inkeri Kuusisto.
Haudattu: Vengasahon kuolleena 
syntynyt poika, Paavali Juurikka 80 v, 
Risto Olavi Rantala 80 v, Jouni Martti 
Laakkonen 43 v, Toivo Matias Lievet-
mursu 80 v, Anna Liisa Kyngäs 86 v, 
Juho Jaakko Tyni 63 v, Lauri Mertala 
77 v, Veikko Antero Manninen 46 v, 
Maria Sofia Karjalainen 75 v.
Rauhanyhdistykset: Seurat Ervastissa 
ry:n mökillä su 16.7. klo 13, P. Ihme. 
Seurat Kipinässä Lauri Pähtilällä su 
16.7. klo13. Seurat kirkossa su 16.7. klo 
17, J. Palola, L. Koivukangas. Kesäseurat 
Livon koululla  la 22.7. klo 18 ja su 23.7. 
klo 12 ja 18, A. Rautakoski ja J. Lämsä. 
Seurat Kurenalan ry:llä su 23.7. klo 17, 
A. Kemppainen, P. Ihme.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, p. 882 
3100.

Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.
fi. Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

Pe 14.7. klo 19 virsi-
ilta Anja ja Hannu 
Laurialalla.
La 15.7. lähetystyön 
myynti- ja arpapöytä 
torilla klo 9-14.30.
Su 16.7. klo 10 perinnejumalanpal-
velus kirkossa, Hannu Lauriala, Arja 
Leinonen ja veteraanikuoro. Kolehti 
Kärsämänkylän rukoushuoneyhdis-
tykselle. Kunniakäynti sankarihau-
doilla. Tapulikahvio avoinna jumalan-
palveluksen jälkeen. Rantsila-päivien 
pääjuhla klo 12.30 liikuntahallilla.
Ke 19.7. lähetysilta Ristironkkelissa, 

Rantsila
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To 27.7. klo 13 ehtoollishartaus Koi-
vulehdoss.a 
Rauhanyhdistys: la 22.7. klo 19.30 
seurat ry:llä.
Kuollut: Eero Henrikki Hautala 72 v.
Vihitty: Ilkka Matias Arvola ja Sirkka 
Helena Saaranen.

Pyhäntä
Su 16.7. klo 12 messu 
kirkossa, Risto Tuomi-
nen ja Ulla Koskelo. 
Ma 17.7. klo 19 siio-
ninvirsiseurat Ahven-
järvellä, mukana mm. 
Eeva Eerola.
Su 23.7. klo 12 sanajumalanpalve-
lus kirkossa, Sulo Kautto ja Marika 
Luukkonen. 
Su 30.7. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara ja Veijo 
Kinnunen.
Rauhanyhdistys: Su 23.7. klo 16 
seurat ry:llä. La 29.7. klo 19 seurat ja 
lauluilta ry:llä.
Vihitty: Ilmi Anna Lyydia Kautto ja 
John Fredrik Ojanne (Ruotsi).
Kastettu: Tuulia Neea Eveliina Palo-
saari (Kajaani evl).
Rauhanyhdistys:  su 23.7. klo 16 
seurat ry:llä. La 29.7. klo 19 seurat ja 
lauluilta ry:llä.

kuntakodilla. Su 27.8. Kestilän kirkon 
150-vuotisjuhla alkaen klo 10 mes-
sulla kirkossa, jossa on myös pääjuhla 
ruokailun jälkeen. Tapio Leinosen 
tekemä Kestilän kirkon historiikki 
–kirja valmistuu ja kirjaa on myytävänä 
seurakuntakodissa heti juhlan jälkeen. 
Juhlaan ovat kaikki tervetulleita!
Muuta: kestisille opiskelijoille vuokrat-
tavana kerrostalo huoneisto Oulussa, 
tiedustelut seurakuntatoimistosta, p. 
0207 109 865.
Rauhanyhdistys: pe 21.7. klo 19 nuo-
tioilta ry:llä. su 23.7. klo 19 seurat ry:
llä, Kullervo Riekki. Pe 28.7. klo 19 
nuotioilta ry:llä.
Kuollut: Siiri Maria Karppinen s. 
Tegelberg kirkonkylältä 89 v, Heino 
Matias Karppinen Mäläskänkylästä 
74 v ja Veikko Ilmari Savilampi kir-
konkylältä 85 v.
Avioliittoon kuulutetaan: Kari Henrik 
Pikkarainen ja Maija Kaarina Virk-
kunen, Hannu Pekka Topias Koskinen 
ja Anne-Mari Rasinkangas (mol. 
kirjoilla Kempele) ja Jarmo Heikki 
Juhani Kylmäaho ja Hanna-Leena 
Pulkkanen.

Piippola 
Su 16.7. klo 12 sana-
jumalanpalvelus, Piri, 
Määttä.
Su 23.7. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, Janne 
Kopponen, Veijo Kinnunen.
Rauhanyhdistys: su 23.7. klo 19  
seurat ry:llä.
Vihitty: Pasi Tapani Rajamäki ja Virpi 
Anneli Marjomaa.

Pulkkila 
Su 16.7. klo 10 mes-
su. Kopponen, Ulla 
Koskelo.
Ma 17.7. seurakunta-
toimisto suljettu.
Su 23.7. 10 sanaju-
malanpalvelus, Kopponen, Marika 
Luukkonen. 
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ILMAINEN
NÄYTE-
LEHTI!

LEHTITILAUKSET: www.kotimaa.fi /tilaukset
TILAAJAPALVELU, p. 0207 54 2333, tilauspalvelut@kotimaa.fi

LEIKKAA
IRTI, TÄYTÄ 

JA POSTITA!

MUISTA KIINNITTÄÄ

1 LK. POSTI-

MERKKI.

Siikajoki

Siikalatva
sauna alkaen klo17.30, makkaranpais-
toa ja lähetysarpoja. Lähetystilaisuus 
n. klo 19.30.
Su 23.7. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara ja Katri 
Kallio. Kolehti oman seurakunnan lap-
sityölle. Klo 18.30 rauhanyhdistyksen 
seurat seurakuntatalolla, puhujana 
Eero Salo.
Avioliittoon vihitty: Latvalehto Rai-
mo Olavi Rantsilan seurakunnasta 
ja Auli Sinikka Sunnari Kemin seu-
rakunnasta.

La 15.7. klo 10 Siika-
törmän konfirmaatio 
kirkossa sekä klo 18 ke-
säinen seurakuntailta 
pappilassa. Kutsumme 
kaikkia mökkiläisiä!
Su 16.7. klo 11 messu kirkossa, 
mukana Lassilan sukua. Tanjunen. 
Huom. aika!
La 22.7. klo 10 Siikatörmän konfir-
maatio kirkossa.
Su 23.7. klo 18 jumalanpalvelus kir-
kossa, Jouni Riipinen. Huom. aika!
Olemme saaneet kummitytöksemme 
11 -vuotiaan Vanissaa Thatthongin 
Thaimaasta.
Tiedoksi: Siikajoen kirkko on kaikille 
avoinna 1.6.-31.8. ma - pe klo 8-15 ja 
su jumalanpalveluksien ajan.
Aurinkoisina päivinä seurakunnan 
perhekerholaiset kokoontuvat tors-
taisin 10-12 Katajiston pihalla.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi
Rauhanyhdistys: su 23.7. klo 18 
seurat ry:llä.
Srk-mestari/emäntä RiittaNissinen 
lomalla 11.7.-8.8., sijaisena Päivi Kan-
niala, puh. 044 029 1074, työasioissa 
yhteys em. numeroon.

Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 
109 860, avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  
pe klo 9-13, kirkkoherra Erkki Piri  p. 
0207 109 861, talouspäällikkö Tarmo 
Myllykoski p.  0207 109 852, toimis-
tosihteeri Eija Holappa p.  0207 109 
867, kanslisti Toini Anttila p. 0207109 
878, Kestilän seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207109 865 , Pulkkilan seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 870, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12, lomien 
takia osa toimistoista muutamina 
päivinä suljettuna.
Lomia: talouspäällikkö Tarmo Myl-
lykoski 21.7. asti, toimistosihteeri 
Eija Holappa 21.7. asti, taloussihteeri 
Marja Keskinen 30.7. asti, seurakun-
tamestari Heikki Niilekselä 15.7. asti, 
seurakuntamestari Risto Rainevaara 
19.7. – 22.8., nuorisotyönohjaaja 
Marja Remes 13.7.–4.8., kanttori 
Veijo Kinnunen 16.7., kanttori Pekka 
Kyöstilä 17.7. – 13.8., diakonissa Kirsti 
Hakkarainen 4.8. asti ja Aila Helander 
17.7. – 24.7., diakonissa Leena Räsänen 
17.7. – 11.8., Kestilän kappalainen Risto 
Tuominen virkavapaalla 17.7. – 6.8.

Kestilä
Rippikuvat valmiit, 
hae omasi seurakunta-
toimistosta, 3 euroa.
Pe 14.7. Kestilän seu-
rakuntatoimisto sul-
jettu.
Su 16.7. klo 10 messu kirkossa, 
Tuominen ja Määttä. Kolehti Kirkon 
ulkosuomalaistyöhön kirkkohallituk-
sen kautta.
Pe 21.7. Kestilän seurakuntatoimisto 
suljettu.
Su 23.7. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen.
Tulossa: ti  8.8. klo 14 - 18 Kestilän 
kirkkokuoron leiri-iltapäivä seura-

Su 16.7. klo 10 mes-
su Tyrnävän kirkossa, 
Isokääntä. Vuoden 
1956 rippikoululaisten 
kirkkopyhä, tapaami-
nen messun jälkeen 
srk-talolla. Klo 18 
virsijumalanpalvelus 
Temmeksen kirkossa, 
Isokääntä. Kolehti Is-
raelissa ja Palestiina-

laisalueilla tehtävään työhön, Suomen 
Lähetysseura.
Ma 17.7. klo 13 hartaus Punahilkka-
kodissa.
To 20.7. klo 14 hartaus Alatemmeksen 
vanhainkodilla. Klo 19 kesäillan sävel-
hartaus Tyrnävän kirkossa.
Su 23.7. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, Pekka Rehumäki. 
Kolehti Suomen Mielenterveysseura 
ry:lle.
Lähetysleiri ala-asteikäisille Kesä-
kodilla Kolmikannassa 19.-20.8. Ilm. 
11.8. mennessä khranvirastoon, p. 
564 0600.
Rovastikunnallinen ruskaretki Vuon-
tispirtille Enontekiölle 25.-27.9. 
Osallistumismaksu 135 euroa/henk. 
sis. linja-autokyydin, majoituksen 2 
hengen huoneessa sekä ruokailut ja 
ohjelman (mm. patikkaretki tuntu-
riin). Paikkoja rajoitetusti. Tied. ja 
ilm. 18.8. mennessä khranvirastoon, 
p. 564 0600.
Kirkkoherranvirasto suljettu 31.7.- 
3.8.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 23.7. klo 
16 seurat ry:llä, Oiva Tölli. Murto: Su 
23.7. klo 16 seurat ry:llä.
Kuollut: Kerttu Eliina Hämäläinen 
e Tolonen s Kokko 90 v, Aino Maria 
Tervo s Arffman 89 v, Aimo Jaakko 
Pirkola 23 v.
Avioliittoon vihitty: Mikko Olavi 
Mäkelä ja Mirka Eveliina Riihijärvi, 
Pekka Iikka Kalervo Ahtiainen ja 
Riitta Sinikka Pelkonen, Janne Matias 
Simola ja Minna Susanna Karjalainen, 
Juha-Pekka Klasila ja Heli Pauliina 
Pylkkönen, Murat Girginkaya ja Jaana 
Marja Holappa. 
Kastettu: Veikka Mikael Arffman, 
Mikael Kristian Kangasluoma, Johan 
Andreas Paaso, Miita Olivia Perkkiö, 
Jenni Anneli Tölli.

P äivärinteellä laulettiin viime torstaina Mu-
hoksen seurakunnan ja Päivärinteellä toi-
mivan Jokirinteen kyläyhdistyksen järjes-

tämässä lauluillassa. Pitopaikkana oli kyläyh-
distyksen talkoovoimin rakentama kota Hyr-
kin koulun läheisyydessä.

-Kokeillaan ensimmäistä kertaa, miten lauluilta 
kerää täällä porukkaa, valaisee kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Petri Aho. Vaikka paikalle ei 
saapunut kuin reilu kymmenen laulun ystävää, 
tutut kansanlaulut ja hengelliset laulut soivat 
komeasti kodan hämärässä Ahon säestäessä 
laulajia klarinetilla.

-Muhoksen seurakunta on järjestänyt lau-
luiltoja muun muassa museolla ja Laitasaaren 
rukoushuoneella. Joskus paikalla on saattanut 
olla jopa 50 laulajaa, seurakunnan kanttori Ossi 
Kajava kertoo.

Kolmenkymmenen hengen kota ei ole ainoa 
todiste päivärinneläisten innosta tehdä ilmaista 

Päivärinteellä ollaan kuin
Herran kukkarossa

työtä kyläyhteisön hyväksi. Kivenheiton päässä 
kodasta on nimittäin Päivänpaisteen maa, kyläyh-
distyksen talkootyön todellinen voimannäyte.

Alueen keskuksena on uimapaikaksi muutet-
tu entinen hiekkakuoppa, jota kiertää valaistu 
pururata. Uimapaikan vieressä on myös laavu, 
joka sekin rakennettiin talkoilla.

-Kun sairaala loppui täältä 90-luvun alussa, 
veikkailtiin, että kylä kuolee pois. Toisin kävi. 
Alueen tontit ovat menneet hyvin kaupaksi. 
Kaikki tarvittava löytyy läheltä: päiväkoti, koulu, 
posti, uusi kauppa, Petri Aho luettelee.

Kyläyhdistysaktiivit toivovat kesäisen lauluillan 
vakiinnuttavan paikkansa jo perinteeksi muodos-
tuneen joululaulutilaisuuden rinnalle.

eMiLia Kotanen

Seuraava Muhoksen seurakunnan järjestämä lau-
luilta on museolla to 13.7. kello 19.

Muhoksen seura-
kunnan kanttori ossi 
Kajava ja Jokirinteen 
kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Petri 
aho laulattivat
päivärinteeläisiä
kylän ensimmäisessä
lauluillassa.
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Tyrnäväläisten Satu 
Mustanojan ja Martti 
Pirkolan kodissa on 
ollut tänä kesänä 
lomalapsia. Perhe on 
yksi Pelastakaa Lapset 
ry:n lomakoti.

S atu Mustanojan ja Martti 
Pirkolan kodin pihalla hyp-
pelee kissanpentu huiskien 

tassullaan Sadun hameenhelman 
naruja. Pihan laidalta alkaa lai-
dun, jossa talon hevoset syövät 
verkkaisesti heiniä. Varsat työn-
tävät päänsä rauta-aidan raosta. 
Ne haluavat hellyyttä.

Sitä pyytää myös talon collie, 
joka juoksee navetan takaa talon-
väen jalkoihin.

Sadun ja Martin puheista ymmär-
tää, että jossakin on vielä vuohia ja 
kissanpentujen emo.

Kun ympärillä on tällainen 
Nooan arkki, ei ihme, että taloon 
tulevat pikkuvieraat kiinnostuvat 
heti pihapiirin eläimistä. Pienten 
poikien huomio kiinnittyy piha-
rakennuksen maatalouskoneisiin: 
Milloin niillä ajellaan?

Tulijoiden ja talonväen edessä on 
yhteinen lomaviikko. Kaikkia hie-
man jännittää, miten se menee.

Sosiaalityöntekijät
vierailivat kodissa

Satu ja Martti kiinnostuivat Pelas-
takaa Lasten (PeLa) tuki- ja loma-
kotitoiminnasta, kun Martin sisko 
rohkaisi heitä siihen. Siskolla oli 
lomalapsia omassa kodissaan Vir-
roilla.

Talonväki osallistui PeLa:n kou-
lutukseen. Heidän kotonaan kävi 
yhdistyksen sosiaalityöntekijä. 
Hänelle Satu ja Martti kertoivat, 
miksi haluavat lomalapsia. Myös 
Tyrnävän kunnan ja lasten kotikun-
tien sosiaalityöntekijät ovat vierail-
leet Sadun ja Martin kotona.

Huolellinen kyseleminen ja 
kodissa käyminen tuntuivat Sadusta 
ja Martilta luontevilta.

-Alkuhaastattelu on hyvä tehdä. 
Ehkä jo siksi, ettei kukaan ryhdy 
lomakodiksi tienaamismielessä, 
Satu ja Martti sanovat.

Lomakodiksi etsitään aivan 
tavallisia lapsirakkaita koteja. Siksi 
Mustanoja-Pirkolan kodissa oltiin 
luottavaisia. He ovat mitä ovat. 
Mitään ei ryhdytä esittämään. 

Lomakodissa on
omat sääntönsä

Satu Mustanoja ja Martti Pirkola 
kertovat saaneensa kumpikin ns. 
vanhan ajan kasvatuksen. Sadun 
mielestä se tarkoittaa erityisesti 
sitä, etteivät vanhemmat unohda 
kuunnella sisintään. Sieltä tulevat 
monesti parhaat neuvot. 

Tyrnävän kodissa on oma elä-
mänmenonsa. Talon tavoista ker-
rotaan myös lomalapsille.

Joskus sääntöihin on palattava 
lomaviikkojen aikana. Lapsen 
mielisteleminen ei kuulu Sadun 
ja Martin tapoihin.

Mistä riidat sitten saattavat 
tulla?

-Ruuasta tai mihin maalaistalossa 
saa mennä omin päin. Talon koneita 
ei esimerkiksi voi mennä noin vain 
kokeilemaan. Myös eläinten kanssa 
on osattava olla oikein, Satu ker-
too ja on joutunutkin hillitsemään 
rajumpia leikkejä.

Siitä on saattanut seurata mökö-
tystä, mutta Satu luottaa, että het-
ken päästä asia unohtuu. Niin on 
käynytkin.

Jos sanoo turhasta,
anteeksi on pyydettävä

PeLa:n työntekijät eivät voi luva-
ta lomakodin isäntäperheelle, et-
tä heidän luokseen tulee pellava-
päisiä herranenkeleitä. Siksi välil-
lä on osattava olla lujana. 

Joskus tulee sanottua liiankin her-
kästi, mutta Satu ja Martti osaavat 
pyytää anteeksi. 

Mustanoja-Pirkolan perhe ei voi 
esitellä lapsille uusimpia tietokone-
pelejä eikä Tyrnävän Keskikylältä 
löydy skeittirataa.

Sen sijaan päivään mahtuu paljon 
läsnäoloa ja juttelua. Kiireisenäkin 
on ehdittävä ottaa lapsi syliin.

Maalaistalossa kesäpäivät kuluvat 
ulkona. Aikuiset ja lapset pelaavat 
palloa ja heittävät keihästä. Yhteiset 
iltakävelyt tuovat unen silmiin.

Suurimmalle osalle pikkuvieraista 
mieluisinta on hevosten ja muiden 
eläinten hoitaminen. Erään loma-
lapsen palaute oli, että ”parasta oli 
vuohien ruokkiminen”.

Lapsirakkaus toi kotiin lomalapset

-Meidän elämämme koostuu 
aika yksinkertaisista asioista, Satu 
ja Martti kertovat.

-Arvostan yli kaiken normaalia 
perhe-elämää, perheen isä sanoo.

vanhemmat opettivat
välittämään lapsista

Martti Pirkola muistaa onnellises-
ta lapsuudestaan omien vanhem-
piensa lapsirakkauden. Ehkä juu-
ri siksi nyt vuorostaan heidän ko-
tinsa on avoin lapsille.

Lomalapsien ottamisessa ei ole 
kyse maailman pelastamisesta eikä 
säälistä, Martti ajattelee.

Hän kunnioittaa yksinhuoltajien 
jaksamista ja on siksi mielellään 
ottamassa mm. heidän lapsiaan 
hetkeksi kotiinsa. Pieni hengäh-
dystauko on paikallaan lapsille ja 
vanhemmille.

-Jokainen voi tehdä osansa aut-
taakseen toista. Kyse on pienen 
työpanoksen antamisesta.

Kun lomaviikko on takana, loma-
lapsi on useimmiten riemuissaan 
äidin näkemisestä. Se ei tarkoita, 
että viikko Tyrnävällä olisi epä-
onnistunut.

Satu ajattelee, että näin kuuluu 
ollakin. Äiti on lapsen mielessä 
lomallakin, ainakin ensimmäisinä 
päivinä. Koti-ikävän lievittäminen on 
talonväelle tuttua lohduttelua.

riitta Hirvonen

Satu Mustanojalla ja Martti Pirkolalla on kaksi omaa lasta, mutta heidän syliinsä mahtuu muitakin pikkuisia.

 

Lomakoteja tarvitaan lisää

*Pelastakaa Lapsilla (PeLa) on ollut lasten lomatoi-
mintaa jo yli 50 vuoden ajan.

*Lomalapset ovat pääasiassa 4-12 –vuotiaita.

*Vanhemmat voivat hakea maksusitoumusta loma-
kotiin kotikunnan sosiaalitoimistosta.

*Loma-ajat ovat yleensä 1-2 viikkoa yleisinä loma-
aikoina.

*PeLa:n Pohjois-Suomen aluetoimiston kautta saa 
kuluvan vuoden aikana 100 lasta lomakodin.

*Oulun ja Lapin lääneissä on 24 lomakotia.

*Lomakotiperheille korvataan lomalapsen ruoka- ja 
hygieniakulut.

*Pelastaa Lapset tarvitsee lisää uusia lomakoteja. 
Lomakodit ovat tavallisia perheitä, joilla on aito kiin-
tymys lapsiin. 

*Lomakoteja on maaseudulla ja kaupungeissa.

*PeLa:n Pohjois-Suomen aluetoimiston
p. 562 4200.
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sanan aika

Jumala,

vahvista meissä avoimutta

ja vieraanvaraisuutta.

on Apostolien päivä. Sen aiheena on Herran palveluksessa. Sunnuntaina 
muistellaan kaikkia apostoleja. Tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta ja 
opetuslapsen tehtävästä.
Päivän psalmi on Ps. 145: 3-7, 1. lukukappale Jes. 66: 18-19 ja 2. lukukappale 
2.Tim. 3: 14-17 tai Ap.t. 26: 12-23. Evankeliumi on Mark. 3: 13-19.

ensi sunnuntai

Pieninkin Kristus-tunnustus hapuilevassa sydä-

messä tulee kantavaksi voimaksi, joka asettaa 

vaillinaisen, syntisen ja heikon ihmisen aposto-

lin virkaan olemaan Kristuksen suuna ja käte-

nä juuri omalla paikallaan, omassa elämässään 

ja omalla ajallansa. Uskossa, toivossa ja rak-

kaudessa sinä olet yksi pietari, apostoli Herran 

palveluksessa.

Mikä siten on Jeesuksen seuraajille ja todista-

jille ominaista? Heille on ominaista se, että he 

kyselevät aralla tunnolla: Kelpaako tällainen 

syntinen Jumalalle ja voiko tällainen syntinen 

tunnustautua Jeesuksen seuraajaksi.

iLKKa KantoLa

Jokainen sai
neuvon armahtaa

Elokuvaohjaaja Francis Coppolaa on kuvattu mieheksi, joka ei 

voisi soittaa sinfoniaorkesterissa mutta kylläkin erinomaisesti 

johtaa sitä. 

Orkesterin soittajilta vaaditaan paljon: erinomaista ammattitai-

toa, yhteistyökykyä, valmiutta sitkeään harjoitteluun sekä innok-

kuutta esiintymistilanteessa. Yhteissointi on tärkeää. Kaikki eivät 

voi soittaa ensiviulua tai olla konserttimestareita. 

Jeesus kokosi ympärilleen ryhmän, jonka ohjaamiseen ja kou-

luttamiseen tarvittiin kapellimestarin kykyjä. Opetuslapaset olivat 

ammatiltaan ja luonteeltaan hyvin erilaisia: kalastajien joukkoon 

kuuluivat niin verovirkailija kuin kiihkeä isänmaanystäväkin. Valin-

taprosessi oli yksinkertainen: ”Tule ja seuraa minua”.

Vapahtaja valmensi ryhmäänsä perusteellisesti yli kolmen 

vuoden ajan. Silti evankeliumien sivuilta paljastuu hämmennystä 

ja ymmärtämättömyyttä. 

Kun oppilaat toivoivat saavansa ryhmälleen kunniaa, mainetta ja 

paljon vaikutusvaltaa, Jeesus palautti heidät perustehtävän äärelle. 

Apostolit olivat lähettejä, lähettiläitä, evankeliumin julistajia. He 

olivat kuin orkesterin soittajia, joiden tehtävä oli kuunnella johta-

jan ohjeita. Maakuntamatkoilla ei kerätty nimiä kannattajalistoi-

hin, vaan vietiin Jumalan armon viestiä ihmisten sydämiin.

Ennen pääsiäistä orkesteri hajosi, ja sen sointi vaikeni. Pääsiäi-

sen ylösnousemusviesti ja Kristuksen ilmestyminen opetuslapsille 

muodostivat kuitenkin sävelkudoksen huipennuksen. Jeesus antoi 

seuraajilleen lahjan ja tehtävän, josta me saamme olla osallisia: 

”Näin käski Kristus omiaan: Te menkää kaikkeen maailmaan ja 

kaikkialla saarnatkaa ristin ja armon sanomaa. Oi Kristus, Hengen 

lahjalla myös meitä siunaa, kasvata. Suo totuuteesi juurtua ja elää 

yksin armosta.” 

VK 420:2, 8.
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Pa Lv e L U H a K e M i S t o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

JaKeLUHäiriöt/
JaKeLUKieLLot

SUoMen KirKKo-MeDiat oY 
aSiaKaSPaLveLU

PUH. 0207 54 2294

Y H D i S t Y K S e t M U U t  S e U r a K U n n at

o P i S K e L i J a M e n o t

Messu su 16.7. ja 23.7. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 16.7. ja 23.7. klo 
18, Tuiran kirkko. 
Peli- ja saunailta ke 19.7. ja 
26.7. klo 18–21, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. 

 

 

K iimingissa järjestetään kesäillan musiik-
kitilaisuuksien sarja keskiviikkoiltaisin 

elokuun loppupuolelle saakka. 
19.7. klo 19 alkaa Kiimingin seurakunta-

keskuksessa konsertti, jossa Virpi Räisänen 
laulaa ja Virve Räisänen soittaa pianoa. Ilta-
hartauden pitää Arto Kouri.

26.7. klo 19 on Jäälin seurakuntakodilla 
Toivevirsien yhteislauluilta. Kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. Iltahartaus Juha Sarkkinen.

2.8. klo 19 on Kiimingin kirkossa Runon ja 
musiikin ilta. Eeva Kuivamäki lausuu runoja, 
Merja Pyykönen soittaa viulua ja Jarkko Met-
sänheimo urkuja.

9.8. klo 19 alkaa Kiimingin kirkossa Tapio 
Tiitun urkukonsertti. Tilaisuus jatkuu klo 
19.30 seurakuntatalolla kahvikonsertilla, jossa 
esiintyvät Leena Tiitu, sopraano ja Tapio 
Tiitu, piano. Iltahartauden pitää Markku 
Palosaari.

23.8. klo 19 Kiimingin kirkossa laulaa kant-
toreiden mieskvartetti solisteina Leo Rahko 
I tenori, Risto Ainali II tenori, Tuomo Nik-
kola I basso ja Jarkko Metsänheimo II basso. 
Iltahartaus Raimo Salonen.

Kesäillan musiikkia Kiimingissä

virpi räisänen

virve räisänen

Uvantus-jousikvartetti 
yhdessä pianisti Maija 
Parkon kanssa esiintyy 
kamarimusiikkikonser-
tissa Ylikiimingin kirkossa 
torstaina 13.7. klo 20. Kon-
sertti kuluu Ylikiimingin 
seurakunnan järjestämään 
Kesäillan musiikkihetki -
sarjaan. 

Kesäisiä kamarimusiikki-
konsertteja 

Perjantaina 14.7. klo 19 
yhtye pitää konsertin Hai-
luodon kirkossa.

Ylikiimingin ja Hailuodon 
konsertit ovat osa soitta-
jien kotiseuduille suun-
tautuvaa konserttisarjaa. 
Kummassakin konsertissa 
kuullaan Beethovenia ja 
Brahmsia.

Kellonkartano saa israeli-
laisia vieraita ensi viikolla. 
Oopperalaulaja ja tekstii-
litaiteilija Esther Horesh 
pitää heprealaisten laulujen 
konsertin keskiviikkona 19.7. 
kello 18. Häntä säestää Jakov 
Horesh.

Laulujen lomassa Esther 
Hores kertoo juutalaisesta 
taiteesta. Horeshit ovat Isra-
elin messiaanisia juutalaisia. 
Heidän kanssaan voi keskus-
tella iltateen aikana.

Lauantaina 22.7. Kellon-

Heprealaisia lauluja
Kellonkartanossa

kartanossa on aiheena Luo-
pumisen kipu ja Jumalan apu. 
Kärsimys kohtaa jokaisen 
ihmisen tavalla tai toisella. 
Rovasti Jorma Juutilainen 
on kokenut vaikean sai-
rauden.

Pastori Pekka Siljander 
taas on menettänyt vaimon ja 
lapsen. Hänen teemanaan on 
Herra antoi, Herra otti.

Lauantai-iltaa jatketaan 
laulaen ja elämänkokemuk-
sia jakaen.

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

K
A

SV

ISRUOKA
LARaitt

ius

alkaa ra
vin

nost
a!

Uusia kasvisherkkuja. Netissä ruokalista: ETRAINFO.FI  Pohjankartanon takana, Tuulimyllynkatu 18, puh. 333 607.

OULUN AINOA KASVISRUOKALA
Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 11-15. Lauantaisin Kirkkolounas klo 12-14. Tervetuloa!

Tunnelmaa ja tarjoilua

Pa i K K o J a  av o i n n a


