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irtisanomisuhkaa seurakunnissa ei näkyvissä
Seurakuntien rajoja siirretään samoista 
syistä kuin kuntienkin rajoja.

Vaikea taloudellinen tilanne ja yhdisty-
misestä saatavat avustusrahat innosta-
vat tai pakottavat monia seurakuntia et-
simään naapureita, joihin liittyä. Liitoksia 
onkin toteutunut. Pohjois-Pohjanmaal-
la vauhti on ollut kiivas. Lähitulevaisuu-
dessa nähtäneen Suomessa suuria yhdis-
tymisiä.

Yhdistymisavustukset ovat tuntuvia ja 
monille seurakunnille ne tulevat todelli-
seen tarpeeseen.

Kun avustukset on syöty, keinot talou-
den kohentamiseen ovat vähissä. Vero-
prosentin korottamiseen ei yleensä ole 
paljon mahdollisuuksia eikä muutamien 
kymmenysten korotuksella taloutta kor-

jata. Tulojen lisääminen muilla tavoilla 
on vaikeata etenkin haja-asutusalueilla ja 
pienillä alkupääomilla.

Suurimmat menoerät muodostuvat 
henkilöstöstä ja siihen katseet helposti 
kohdistuvat.

Laissa on turvattu kuntien työntekijöi-
den asema eri tavalla kuin seurakuntien 
työntekijöiden. Kuntaliitoksen jälkeen 
työntekijöillä on viiden vuoden irtisano-
missuoja.

Seurakuntien kohdalla samanlaista py-
kälää ei ole. Laissa sanotaan, että työn-
tekijöillä on oikeus saada entiset edut lii-
toksen jälkeen ja että kaikki on sijoitettava 
joihinkin tehtäviin, mutta irtisanomista ei 
suoraan ole rajoitettu. Ainoastaan pappi-
en ja kanttorien asema on turvattu.

Tosiasia kuitenkin on, että yhdistymisestä 
voi saada merkittäviä säästöjä ainoastaan 
henkilöstöä vähentämällä.

Seurakunnilla ei silti ole näköpiirissä mi-
tään irtisanomisaaltoa, koska eläkejärjes-
telyiden avulla voidaan toteuttaa suuri 
osa välttämättömistä henkilöstövähen-
nyksistä. Tosin eläköitymisiä odotelles-
sa yhdistymisavustukset kuluvat helposti 
päivittäisiin käyttötalousmenoihin, mutta 
parempi sekin kuin esimerkiksi seurakun-
tien kiinteän omaisuuden myyminen.

Suomen väestön ikärakennetta on jul-
kisessa keskustelussa totuttu pitämään 
pelkkänä kirouksena. Nyt kun hallinnon 
perustuksia joudutaan monella tavalla 
ravistelemaan, saattaakin ikärakenne ol-
la siunaus ainakin seurakunnille.

Suomenmaa-lehden pääkirjoitus 131/2007 
väittää islamia uskonsotien aktiiviseksi osa-
puoleksi. Länsimais-kristillinen kulttuu-
ri on kirjoittajan mukaan yksinkertaisesti 
niin väljähtynyttä ja veltostunutta, ettei sii-
tä ole uskonsotien käynnistäjäksi tai edes 
sponsoriksi. Kuitenkin uskonto kelpaa oi-
keuttamaan itsekkäät pyrkimykset.

– Nykyaikainen uskonsota on irvokas 
osoitus uskonnon elinvoimasta ja sen käyt-
tökelpoisuudesta myös sielunviholliseksi 
nimetyn vastavoiman tarkoituksiin.

Kotimaa-lehden numerossa 27/2007 kir-
jailija Mohsin Hamid toivoo länsimaisten 
kohtelevan islaminuskoisia yksilöinä. Hän 
ei halua edustaa islamia, vaan tulla koh-
datuksi ihmisenä.

– En hyväksy fundamentalismia mis-
sään, ja sitä on kaikkialla. Me etsimme sa-
maa Jumalaa, mutta säännöksineen, valta-
hierarkioineen ja laumasieluineen kaikki 
fundamentalistit estävät herkkiä ihmisiä 
näkemästä Jumalaa. Haluan uskontoon 
vähemmän kiihkoa, määräyksiä ja leimaa-
mista, ja enemmän lähimmäisenrakkautta 
ja yksilönvapautta. 

Marja Kuparinen pohtii Kirkko&Kaupunki 
-lehdessä 25/2007 avioliiton ihmisoikeuk-
sia. Millaisilla eväillä liitto kestää, kun ar-
ki häiden jälkeen alkaa?

– Tärkeimmästä päästä on oikeus kas-
vaa ja muuttua. Se on päinvastainen kuin 
iskelmän haave ”koskaan et muuttua saa”. 
Ketään ei voi muuttaa pakolla eikä säilöä 
sellaiseksi, kun hän on suhteen alkaessa. 
Oikeus olla oma itsensä kulkee muuttu-
misvapauden rinnalla. 

Maiju Ollilainen kirjoittaa Uusi Tie -leh-
dessä lapsista hengellisinä opettajina. Vasta 
äitinä hän kertoo oppineensa, mitä Juma-
lan sylissä lepääminen merkitsee.

– Jos raskaan päivän jälkeen istahdan soh-
valle ja ajattelen, että nyt on äidin lepohetki 
eikä kukaan saa vaatia minulta mitään, ei 
edes Jumala, konttaa Jeremias hyväntuuli-
sena luokseni ja pyrkii syliin. Otan pojan 
syliin ja silitän hänen hiuksiaan. Siinä on 
lapsella paras paikka maailmassa, äidin sy-
lissä. Samalla tajuan, että tällainen on kris-
tityn elämän ydin.

M uistan nuoruudestani erään vas-
taan tulleen nuoren naisen pai-
dassa olleen tekstin: vihaan it-

seäni ja haluan kuolla.
Vihan tunne on asia, jota monet kart-

tavat. Sitä pidetään pahana asiana, eikä 
suostuta myöntämään, että itsessäkin 
syntyy negatiivisia tunteita.

Kuitenkin pitää muistaa, että viha 
ja rakkaus ovat toistensa sisaruksia. 
Rakkaus muuttuu helposti vihaksi ja 
päinvastoin. Rakkauden vastakohta on 
täydellinen piittaamattomuus. Vihan 
vastavoimana on anteeksianto.

Isä meidän -rukouksessa sanotaan: 
”Ja anna meille meidän syntimme an-
teeksi, niin kuin mekin anteeksi an-
namme niille, jotka ovat meitä vastaan 
rikkoneet.”

Anteeksianto ei tule pakottaen. Viha 
on tunne, joka on ihmisen itsensä sisällä, 
eikä sitä muut käskemällä ulos saa.

Jos viha ei pääse ulos, vaarana on, että 
se kroonistuu katkeruudeksi.

Katkeruus on tekijä, joka pitkään 
jatkuessaan sairastuttaa ihmisen.

Työssäni olen havainnut, että nar-
komaanien omaisilla esiintyy syöpä-
sairauksia hyvin usein. En tiedä, onko 
asiaa tutkittu tieteellisillä kriteereillä, 
mutta asian tutkiminen olisi mielen-
kiintoista. Johtaako vuosia kestäneen 
taistelun aiheuttama viha ja katkeruus 
elimelliseen sairauteen?

Päihderiippuvainen joutuu parantu-
essaan kohtaamaan ehkä suurimpana 
haasteenaan oman itsensä, raakana, 
ilman turruttavaa ainetta.

Tuolloin omantunnon ääni alkaa 
kuulua vuosien tauon jälkeen koh-
tuuttoman kovana. Ihmiselle tulee 
tunne, että hänen tulee hyvittää muille 
ja yhteiskunnalle päihdekäyttönsä ai-
kana tehdyt asiat. Tämä itseä kohtaan 
tunnettu viha ja katkeruus johtaa hel-
posti loppuunpalamiseen työssä ja per-
hesuhteissa, kun tuntuu, ettei mikään 
ole riittävä hyvitys menneistä asioista. 
Päihdekäytön paranemisprosessissa 
on tärkeää oppia antamaan anteeksi 
myös itselle.

Viha, katkeruus ja niiden kanssa mo-
nesti esiintyvä pelko ovat erinomaisia 
välineitä johtajille ihmisten mielipidei-
den hallinnassa. Suomessakin on välillä 
ollut havaittavissa, miten muita kansoja 
kohtaan on pyritty nostamaan vihaa 
muun muassa uutisointien avulla.

Yksi eniten arvostamistani ihmisistä 
on Nelson Mandela. Hänen johdollaan 
Etelä-Afrikassa ei vihan ja katkeruuden 
annettu saada valtaa käsiinsä, vaikka 
vuosikymmenien ja -satojen aikana 
maan ihmisryhmät olivat joutuneet 
kohtaamaan toisten puolelta tullutta 
vääryyttä ja tappamista, joihin vedo-
ten maalla olisi ollut kaikki ainekset 
ikuiseen sisällissotaan.

Toisin kuin useimmissa muissa maissa, 
joissa syylliset pyritään saamaan vanki-
laan tai kuolemantuomiolle, Etelä-Af-
rikassa Mandelan johdolla perustettiin 
totuuskomissioita. Niissä tappajat ja ta-
pettujen omaiset kohtasivat ja pääsivät 
kertomaan ja kuulemaan tapahtuneista 
asioista, jotka tapahtuivat tilanteessa, 
jossa mikään osapuoli ei ollut viaton 
tapahtuneisiin vääryyksiin.

Kyyneleitä on varmasti virrannut 
lukemattomia näiden kokoontumisten 
aikana. Etelä-Afrikan tulevaisuuden 
kannalta ne ovat ehdottoman tärkeitä. 
Ehkä ne mahdollistavat jossain vaiheessa 
myös anteeksiannon, kun eri osapuolet 
näkevät tekojen takana elävän tunte-
van ihmisen.

Pyry-Pekka Suonsivu, raahen a-klinikan lääkäri
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o len valmis pyytämään an-
teeksi nuorilta ja heidän 
perheiltään, sanoo Oulun 
seurakuntayhtymän yhtei-

sen kirkkovaltuuston puheenjohta-
ja Pekka Lahdenperä. Lahdenpe-
rä viittaa Karjansillan seurakunnan 
konfirmaatiojumalanpalvelukseen, 
johon kappalainen Vesa Pöyhtäri 
ei vakaumukseensa vedoten voinut 
osallistua, koska palveluksessa oli 
mukana naispappi. 

Rippikoulunuoret eivät voineet 
osallistua konfirmaatioon heitä 
opettaneen Pöyhtärin kanssa. Juuri 
tätä Lahdenperä pahoittelee.

Lahdenperä ei suuntaa kritiikkiään 
Pöyhtäriin vaan kirkkoherra Juhani 
Lavankoon, joka oli Lahdenperän 
mukaan järjestänyt työvuorot siten, 
että konflikti syntyisi varmasti. 

Nyt riitaan sotkettiin Lahden-
perän mukaan rippikoulunuoret 
ja heidän omaisensa.

– Näyttää siltä, että Lavanko on 
ottanut käyttöön liian kovat keinot, 
Lahdenperä toteaa.

Lahdenperä väittää, että Lavanko 
määrää Pöyhtärin tarkoitushakui-
sesti toimittamaan jumalanpalve-
luksia nimenomaan naispappien 
kanssa.

Pöyhtäri on kieltäytynyt aiem-
minkin yhteistyöstä naispappien 
kanssa ja asia on viety Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapituliin

– Tuomiokapitulissa on jo riit-
tävästi materiaalia. Siksi tilanne 
pitäisi rauhoittaa ja katsoa mitä 
prosessit tuovat tullessaan.

”Seurakuntaneuvosto voisi 
puuttua järjestelyihin”

Lahdenperän mukaan Karjasillan  
seurakuntaneuvosto voisi halutes-
saan puuttua kirkkoherra Lavan-
gon työjärjestelyihin. Lahdenperä 

vetoaa kirkkojärjestykseen. 
– Minun tulkintani on, että työ-

järjestelyt kuuluvat seurakunta-
neuvostolle. Jokainen Karjasillan 
seurakuntaneuvoston voi pyytää 
asian ottamista esille. Jos kirkko-
herra ei pyynnöstä huolimatta vie 
asiaa seurakuntaneuvostoon, ka-
pituli päättää, käsitelläänkö asia 
seurakuntaneuvostossa.

Viime aikoina on ollut esil-
lä kohtalaisen paljon tapauksia, 
joissa naispappeuden vastustajat 
ovat joutuneet julkisen huomion 
kohteeksi.

– Kysymykseen on panostettu. 
Tavoitteena on, että asiaan saadaan 
ratkaisu ja yksi tie on se, että oikeus-

laitos ratkaisee sen. Lahdenperä ei 
kuitenkaan mainitse ketkä hakevat 
oikeuden ratkaisua.

Ensiksi ratkaisuja odotetaan 
tuomiokapituleista. Jos niiden 
päätöksistä valitetaan, seuraavak-
si mennäänkin hallinto-oikeuteen 
ja sitten korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen

– Pelkään pahoin, että tuomio-
istuimilla ei ole kykyä ottaa huomi-
oon uskonyhteisön erityispiirteitä. 
Mikä merkitys annetaan sille, että 
kyseessä ei ole puhtaasti työ- tai 
virkamiesoikeudellinen asia?

Vakaumuksestakin on kiistan yh-
teydessä puhuttu. Laissa suojataan 
vakaumusta ja työnantajille koituu 

Lahdenperä valmis pyytämään 
anteeksi rippikoululaisilta

tästä velvollisuuksia. Kiistelyä on 
käyty siitä, voisiko lainsäädäntö 
suojella myös Vesa Pöyhtärin va-
kaumusta.

Vakaumuksesta puhuttaessa on 
muistettava, että myös naispapit 
tekevät työtään vakaumuksesta,  
Lahdenperä huomauttaa.

Yleinen mielipide vaatii 
kirkkoa muuttumaan

Lahdenperän mielestä yleinen mie-
lipide prässää kirkkoa naispappeus-
asiassakin. Mediassa on käynnissä 
jatkuva taistelu muustakin kuin 
virkakysymyksestä

oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Lahdenperä arvostelee karjasillan 
kirkkoherra juhani Lavangon toimintaa.

Kirkkojärjestyksen yhdeksän-
nen luvun seitsemäs pykälä 
sanoo näin: Jos kirkkoherra 
ja kirkkoneuvosto (Karjasil-
lan tapauksessa seurakunta-
neuvosto) ovat eri mieltä ju-
malanpalvelusta, kirkollista 
toimitusta, kirkon, siunaus-
kappelin tai kappelin käyttöä 
taikka seurakunnan päätet-
tävissä olevia kolehteja kos-
kevasta kysymyksestä, asia 
on saatava tuomiokapitu-
lin ratkaistavaksi.

Yleinen mielipide haluaa muut-
taa kirkon näköisekseen. Kirkko on 
kuitenkin uskonyhteisö. Sillä ei ole 
varaa luopua evankeliumista.

– Evankeliumi ei taivu, mutta 
kirkko saattaa taipua, Lahdenpe-
rä pelkää.

Lahdenperä ihmettelee Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon 
piispoja.

– He ovat tosin hakeneet so-
vinnollista tietä. Minusta tuntuu, 
että joillakin notkuvat nyt polvet 
median myllytyksessä ja he ovat 
alkaneet antamaan periksi.

  – He ovat taipuneet hirttolinjalle. 
Kuopion piispa Wille Riekkinen on 
näyttänyt joillekin ryhmille ovea. 
Tämä ei ole yksinkertainen asia. 
Tämä tarkoittaa kirkon hajoamista, 
Lahdenperä ennakoi.

Piispat ovat lähteneet yleisen 
mielipiteen kelkkaan ja panneet 
ehkä alulle vanhanuskoisten ase-
man kuristamisen.

Tässä porukassa on rautaham-
paisia piispoja ja heillä on ote, 
Lahdenperä napauttaa.

– Mitä jos jatkossa keskityttäisiin 
sovun etsimiseen.

Pekka HeLiN

T unnen naispappeuteen torju-
vasti suhtautuvia ihmisiä, joita 
voin vilpittömästi kunnioittaa 

kristittyinä. Siksi en ole halunnut 
aikaisemmin osallistua tästä asias-
ta käytyyn keskusteluun.

Kalevassa 19.5. oli Timoteus-
ryhmän pastorin Janne Koskelan 
kirjoitus, jossa on outo ääni. Sen 
mukaan ”[naispappeuden torjuvas-
ta]… kirkosta me emme voi erota, 
jos tahdomme pelastua”.

Sanoin mielessäni: Oho! Eli siis vain 
naispappeuden torjuja voi pelastua. 
Tämä on kyllä uusi armonjärjestys. 
Ja kun saman yhteisön pastori oli 
kieltänyt piispa Eero Huoviselta 
ehtoolliselle osallistumisen, siitä 
näkyy, että naispappeuden hy-
väksyvää piispaa ei pidetä oikeana 
kristittynä.  

Oikeustieteen professori Seppo 
Koskisen kirjoitus Laki suojelee va-
kaumusta (RT 31.5.) oli kuitenkin 
sellainen, että en voinut enää vaieta. 
Siinähän on keskeinen väite, että 
Suomen ev.-lut. kirkko ei saa vaatia 
papeiltaan mitään tiettyä uskonnon 
muotoa, vaan perustuslain mukaan 
heillä on oikeus millaiseen vakau-

mukseen tahansa. Näin papilla on 
täysi oikeus kieltäytyä yhteistyöstä 
naispapin kanssa. 

Pastori Vesa Pöyhtäri jatkaa 
Koskisen väitteitä: ”…uskonnonva-
pauslain tarkoitus on juuri suojata 
yksilön/yksilöiden uskonnonhar-
joittamista eikä antaa avointa valta-
kirjaa uskontokunnalle.” Näin siis 
kaikuna toistuu Koskisen väite, että 
lain mukaan kirkkomme pappi voi 
olla vaikka muslimi ja silti säilyttää 
virkansa ja palkkansa! 

Helsingin yliopistossa oli dog-
matiikan professorina Seppo A. 
Teinonen, joka oli minunkin 
opettajani jatko-opinnoissa. Hän 
vastusti naispappeutta.

Eläkkeelle jäätyään hän muutti 
asumaan Espanjaan ja kääntyi kato-
lilaiseksi. Kun hän täytti 70 vuotta 
vuonna 1994, hän antoi Kotimaalle 
haastattelun. Siinä häneltä kysyt-
tiin muun muassa, voiko katolinen 
kirkko avata pappisviran naisille. 
Teinonen vastasi, että kyllä voi, 
mutta se vie hyvin pitkän ajan.

Tuossa vastauksessa oli mielen-
kiintoista, että professori ei puhunut 
mitään Raamatusta tai tunnustuk-

puheenvuoro

Pappeus velvoittaa hoitamaan tehtävät
sesta. Kysymys on kirkon perinteestä 
ja järjestyksestä, ei opista.

Kun kirkkomme opettaa, että 
naispappeus on kirkkojärjestyk-
sen asia, sillä halutaan sanoa, että 
kirkkomme oli oikea kirkko en-
nen naispappeuden hyväksymistä 
ja on sitä sen jälkeenkin. Samoin 
me emme jaottele muita kirkkoja 
kristillisiin ja ei-kristillisiin tämän 
asian mukaisesti. 

Pöyhtäri on siinä oikeassa, et-
tä lainasin uskonnonvapauslakia 
vanhentuneessa muodossa. Viime 
elokuusta lähtien valtio ei kiellä 
useaan uskonnolliseen yhdyskun-
taan kuulumista, vaan se on jätet-
ty kunkin uskontokunnan itsensä 
päätettäväksi.

Mutta tästä ei toki seuraa, et-
tä Vesa Pöyhtäri olisi Karjasillan 
seurakunnan kappalaisena vapaa 
harjoittamaan mitä uskontoa ha-
luaa. Suomen ev.-lut. kirkko ei ole 
tällaista lupaa antanut. 

Suomen eduskunta on säätänyt 
Suomen ev.-lut. kirkolle kirkkolain. 
Sen mukaan ”jos pappi ei ole pysy-
nyt kirkon tunnustuksessa…tuo-
miokapituli voi häntä kuultuaan 

antaa hänelle hakemuksetta eron 
pappisvirasta”. Edelleen, jos seu-
rakuntapappi ”toimii vastoin vir-
kavelvollisuuksiaan tai laiminlyö 
niitä” voidaan tuomita kurinpito-
rangaistukseen ja viime vaiheessa 
”tuomiokapituli voi määrätä hänet 
menettämään pappisvirkansa”. 
Suomen lainsäädäntö on nimen-
omaan antanut kirkollemme avoi-
men valtakirjan vaatia papeiltaan 
tunnustuksensa ja järjestyksensä 
noudattamista.

Ei eduskunta ole voinut säätää 
laitonta lakia. Tämän lain mukaan 
pastori Vesa Pöyhtärin asiaa käsi-
tellään tuomiokapitulissa.

Kirkkomme on vapaaehtoinen 
yhteenliittymä. Sen jäsen suostuu 
kirkon oppiin ja järjestykseen. 
Tunnustuksen ja järjestyksen mää-
rittelee kirkolliskokous, ei yksittäi-
nen kirkon jäsen tai pappi. Papiksi 
haluava anoo vihkimystä piispalta 
ja tuomiokapitulilta. Vihittäessä 
hän antaa lupauksen:”…Tahdon 
noudattaa kirkon lakia ja järjes-
tystä…”

Jos ei halua niitä noudattaa, on 
vapaus erota virasta, mutta ei ku-

vitella, että on kirkon yläpuolella 
ja että saa mielensä mukaan valita, 
mitä haluaa tehdä ja mitä ei. Voi 
tietysti siirtyä kirkossa sellaiseen 
virkaan tai tehtävään, jossa ei tar-
vitse olla yhteistyössä naispappien 
kanssa.

Luulisi näiden asioiden olevan 
päivänselviä. Tai riittäisi kun lukisi 
Suomen lain alusta vanhan tuoma-
rinohjeen: ”Mikä ei ole oikeus ja 
kohtuus, ei saata olla lakikaan.”

Vai onko ongelma siinä, että lai-
nopin professori yllyttää pappeja 
laittomuuteen?

arvi SePPäNeN
 TuoMiorovaSTi eMeriTuS 

TeoLogiaN ToHTori
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Toimipaikatkirkot
Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot oulussa katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.Kesä

Oulun tuomiokirkossa: Su 
22.7. klo 10 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, saarnaa Arvi 
Seppänen, avustaa Hanna-
Maija Karjalainen. Kanttorina 
Anna-Maria Pietiläinen. Koleh-
ti köyhien sisarkirkkojen tuke-
miseen Kirkon Ulkomaanavun 
kautta. Radio Dei.
Su 29.7. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen, kanttorina 
Maija Tynkkynen. Kolehti var-
haisnuorisotyön kehittämiseen 
Suomen Poikien ja Tyttöjen 
keskus ry:n kautta

Karjasillan kirkossa: Su 22.7. 
klo 10, messu toimittaa Pat-
rick Dickson, avustaa Asta 
Leinonen, kanttorina Taina 
Voutilainen. Kolehti köyhien 
sisarkirkkojen tukemiseen Kir-
kon Ulkomaanavun kautta.
Su 29.7. klo 10 konfirmaatio-
messu (Maikkula 1 ja Maikkula 
2), toimittaa Esa Nevala, saarnaa 
Virpi Sillanpää-Posio, avustavat 
Mari Jääskeläinen, Jani Aittola, 
Elisa Siljander, kanttorina 
Juha Soranta. Kolehti Maik-
kulan alueen kummikohteelle 
Barinasin lukutaitoluokalle 
Venezuelaan.
Kastellin kirkossa: Su 22.7. klo 
10 konfirmaatiomessu (Kastelli 
3), toimittaa Juha Vähäkangas, 
saarnaa Risto Pekkala, avustavat 
Hanna Liuska, Maija Leinonen, 
Marja-Leena Tahkola, kantto-
rina Juha Soranta. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Su 22.7. klo 14 konfirmaatio-
messu (Karjasilta 4), toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustavat 
Risto Pekkala, Hanna Liuska, 
Maija Leinonen, Marja-Lee-
na Tahkola, kanttorina Juha 
Soranta. Kolehti Karjasillan 
seurakunnan nuorisotyölle.
Su 29.7. klo 10, messu, toimittaa 
Patrick Dickson, saarnaa Risto 
Pekkala, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti varhaisnuorisotyön ke-
hittämiseen Suomen Poikien ja 
Tyttöjen Keskus ry:n kautta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
22.7. klo 12 messu, toimittaa 
Patrick Dickson, avustaa Asta 
Leinonen, kanttorina Taina 
Voutilainen. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Su 29.7. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Risto Pekkala, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Kastelli.

Tuiran kirkossa: Su 22.7. klo 10 
messu, toimittaa Pasi Kurikka, 
avustaa Juha Valppu, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti köyhien 
sisarkirkkojen tukemiseen, 
Kirkon Ulkomaanapu.
Su 22.7. klo 18 iltamessu, toimit-
taa Juha Valppu, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti hengellisen työn 
tukemiseen Suomen Kristillisen 
Työväen Liitolle.
Ke 25.7. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Lauri Kujala, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti Typön 
perheen nimikkolähettityölle 
Turkissa.
Su 29.7. klo 10 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Stiven Naatus, avustavat Anna-
Leena Ylänne ja Tuija Puhakka, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti varhaisnuorisotyön 
kehittämiseen, Suomen Poikien 
ja Tyttöjen Keskus ry. Radio Dei. 
Kuivasjärven I rippikouluryh-
män konfirmaatio.
Su 29.7. klo 18 iltamessu, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Lauri Kujala, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti perhettä 
ja vanhemmuutta tukevaan 
toimintaan Suomen Setlement-
tiliitolle.
Ke 1.8. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
nimikkolähettityölle, Suomen 
Lähetysseura.

Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 22.7. klo 10 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti köyhien sis-
arkirkkojen tukemiseen, Kirkon 
Ulkomaanapu.
Su 29.7. klo 10 messu, toi-
mittaa Petteri Tuulos, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti varhaisnuori-
sotyön kehittämiseen, Suomen 
Poikien ja Tyttöjen Keskus ry.
Pyhän Tuomaan kirkossa: 
Su 22.7. klo 12 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Helena Paalanne, avustavat 
Pekka Jarkko, Sanna Okkola ja 
Johanna Ämmälä, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Kolehti köyhien 
sisarkirkkojen tukemiseen, Kir-
kon Ulkomaanapu. Pateniemen 
ja Rajakylän prepariryhmien 
konfirmaatio.
Su 29.7. klo 12, konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Riikka Honkavaara, avustavat 
Juha Huhtala, Merja Oksman, 
Teemu Honkavaara ja Atte 
Kääriäinen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti varhaisnuori-
sotyön kehittämiseen, Suomen 
Poikien ja Tyttöjen Keskus ry. 
Tuiran I rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Su 29.7. klo 15 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Juha Huhtala, saarna Riikka 
Honkavaara, avustavat Merja 
Oksman, Teemu Honkavaara 
ja Atte Kääriäinen, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti varhais-
nuorisotyön kehittämiseen 
Poikien ja Tyttöjen Keskus ry. 
Rajakylän II rippikouluryhmän 
konfirmaatio.

Oulujoen kirkossa: Su 22.7. klo 
10 messu, toimittaa Pertti Lah-
tinen, saarnaa Ilkka Mäkinen, 
konfirmoi Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppäniemi.
Su 29.7. klo 10 messu, toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Turkansaaren kirkossa: Su 
22.7. klo 12 messu, toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Else 
Piilonen.
Su 29.7. klo 12 messu, toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Ylikiimingin kirkossa: Su 22.7. 
klo 12 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Saana 
Johnson.
Su 29.7. klo 10 messu, toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Leo Rahko.

Hartauselämä

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kesähartaus to 19.7. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Kar-
jalainen.
Virsihartaus su 22.7. klo 12, 
Vanha kappeli. Hanna-Maija 
Karjalainen kanttorina Anna-
Maria Pietiläinen.
Kesähartaus to 26.7. klo 14, 
Vesper-koti. Anna-Mari Heik-
kinen, kanttorina Anna-Maria 
Pietiläinen.
Kesähartaus to 26.7. klo 14, 
Sara Wacklin-koti, Koulukatu 
4. Jyrki Vaaramo.
Kesähartaus to 26.7. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Virsihartaus su 29.7. klo 12, 
Vanha kappeli. Jyrki Vaaramo, 

kanttorina Maija Tynkkynen.
Kesähartaus to 2.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.

karjasillan seurakunta

Miesten kesäinen raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 25.7. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Käymme läpi 
Galatalaiskirjettä.

OulujOen seurakunta

Hautausmaahartaus to 19.7. 
klo 18, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Sateella 
kirkossa.
Hautausmaahartaus to 26.7. 
klo 18, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Sateella kirkossa.
Hautausmaahartaus to 2.8. klo 

18, Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Riitta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Sateella kirkossa.

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Urkuvartti to 19.7. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Kanttori 
Hanna Savela.
Urkuvartti to 26.7. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Urkuri 
MaijaTynkkynen.
Urkukonsertti to 2.8. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Urkuri 
Michael Gailit, Itävalta. Oh-
jelma 5 e.

karjasillan seurakunta

Runoja ja lauluja kotipihan 
vaiheilla to 2.8. klo 13, Kastellin 
kirkko. Runo- ja laulukimara 

kotipihan vaiheilla, lausujana 
Mirja Granlund, laulajana Jo-
hanna Anttonen ja säestäjänä 
Esko Laukkanen. Kahvitarjoilu 
lähetyksen hyväksi. Järjestelyis-
tä vastaa Kastellin diakonia- ja 
lähetyspiiri.
Kirjatorstai ja Ajatuksen sii-
villä. Lumoudu kirjoista! Ensi 
syksynä käynnistyy kaksi eri-
laista kirjallisuuspiiriä. Kir-
jalistat  aikatauluineen ovat 
saatavissa osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/karjasilta 
ja Karjasillan seurakunnan 
kirkkoherranvirastosta arkisin 
klo 9–16.

tuiran seurakunta

Iltamusiikki ke 25.7. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. Maarit Karppe-
lin, viulu ja Tommi Hekkala, 
laulu ja piano. Ohjelma koostuu 

viulu- ja laulumusiikista. Vapaa 
pääsy. 
Iltamusiikki ke 1.8. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Lassi 
Makkonen laulu ja viulu, Pertti 
Haipola haitari musisoivat ke-
säisen Oulun illassa. Ohjelma 
sisältää mm. Konsta Jylhän 
musiikkia sekä runsaasti pe-
rinteistä suomalaista laulu- ja 
soitinmusiikkia. Makkonen ja 
Haipola ovat esiintyneet yhdes-
sä mm. Yhteisvastuu-illoissa. 
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 3 e. 

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Kesäillan musiikkihetki Yli-
kiimingin kirkossa torstaisin 
klo 20:
19.7. Veli-Matti Rautakoski, 
laulu Saana Johnson, urut

26.7.  Maija Tynkkynen, urut
2.8. Aila Knihtilä, laulu Piia 
Knihtilä, piano
9.8. Tuomo Honkanen, käyrä-
torvi, Tuomo Rahko, pasuuna, 
Markus Rahko, euphonium, 
Outi Nissi, piano

Diakonia
tuiran seurakunta

Työttömien retki Kaakkois-
Suomeen 27.–30.8. Retki on 
suunnattu Tuiran seurakunnan 
alueella asuville työttömille. 
Retken hinta 40 e sisältää kulje-
tuksen, yöpymiset ja ruokailut. 
Järjestäjinä seurakunnan dia-
koniatyö ja Ytyä ry. Ilmoittau-
tuminen Ytyä ry:lle 15.8. men-
nessä, p. 040 773 3235. Lisätietoja 
retkestä saa diakoni Riku-Matti 
Järveltä, p. 040 574 7149.
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Kaikkonen, Milja Ella Maria 
Koskenkorva, Matias Janne 
Kuusela, Miko Arttur Kyrö, 
Iivari Sampo Samuel Repola, 
Juhani Olavi Savilaakso, Line 
Emilie Skjerve, Lotta Aada 
Emilia Syvänen, Miia Severiina 
Tyni, Mico Samuel Virrankari, 
Jenna Maria Äijälä, Anna Emilia 
Riekki.
Tuira: Leo Arvi Olavi Ahola, 
Santeri Matias Alalauri, San-
ni Inkeri Halmeenpää, Jesse 
Sakari Halonen, Juuso Olli 
Pekka Juujärvi, Olivia Nanna-
Johanna Moisala, Niko Petteri 
Parkkinen, Ville Veikko Aho, 
Henri Tero Matias Häyrynen, 
Konsta Eliel Isokangas, Vili 
Petteri Lemiläinen, Ilmari Elias 
Paassilta, Jooa Kristian Soini-
nen, Ida Maria Stålnacke, Anni 
Elina Patjas.
Oulujoki: Senja Désirée Kukuk, 
Elias Niilo Juhani Hassinen, 
Atte Väinö Johannes Kubin, 
Emilia Katariina Lievonen, 
Mauri Aukusti Niiranen, Elli 
Riina Ruotsalainen, Teemu 
Albert Holappa, Severi Klaudius 
Joensuu, Topi Luukas Viljami 
Kyllönen, Saana Eevi Karoliina 
Kärkkäinen, Miika Matias Nis-
sinen, Iida Maria Alisa Remahl, 
Helmiina Helena Saarinen, Julia 
Isabella Tervo, Eevertti Heino 
Jaakko Viitajylhä, Eeva Martta 
Kemppainen.

Väyrynen ja Sari Anna-Maria 
Kolehmainen, Pekka Uolevi 
Bruun ja Hilkka Ilona Paaja-
nen, Ari Matias Haapaniemi ja 
Tuula Ilona Vikeväinen, Jaakko 
Olavi Myllylä ja Kati Hannele 
Rajala, Sami Juhani Soinne 
ja Päivi Elisa Hiironen, Sami 
Matti Viherkari ja Anne Kaa-
rina Ruotsalainen, Ossi Matti 
Olavi Vilhunen ja Elisa Ellen 
Marjaana Seppinen, Markku 
Olavi Alikoski ja Elina Maria 
Kanerva, Kari Juha Aulis Kivelä 
ja Mari Ellen Luode, Janne Pet-
teri Leinonen ja Kirsi Johanna 
Koivuniemi, Rami Markus 
Tuomikoski ja Maija Katariina 
Tuikka, Juha Markus Kangas ja 
Essi Maria Kaijalainen, Teemu 
Hermanni Göös ja Päivi Sisko 
Johanna Annunen, Jari Seppo 
Luiskala ja Suvi Tuulikki Pitkä-
nen, Mika Petteri Rautiainen ja 
Mari Hannele Tiainen, Tuomas 
Taneli Moilanen ja Kirsi Kaarina 
Kujala, Timo Kustaa Vuollet ja 
Anu Maaret Laukkanen, Mikko 
Tapani Antila ja Saara Anniina 
Vuori, Ville Petteri Laukkanen 
ja Sirja Hannele Mathlin.
Oulujoki: Mikko Sakari Tolo-
nen ja Tiina Maria Vartiainen, 
Janne Petteri Leppäjärvi ja 
Tiina Helena Keskitalo, Jukka 
Antero Jänkälä ja Tuija Tuulikki 
Vaaraniemi, Marko Tapani Kos-
kelo ja Paula Elina Karvonen, 
Esa Kullervo Ruopsa ja Riitta 
Eveliina Schroderus, Marko-
Tapani Laine ja Niina Elina 
Junttila, Antti Ilmari Tanner 
ja Miisa Emilia Tolonen, Jari 
Petteri Rautio ja Sari Anneli 
Nissinen, Tatu-Pekka Samuel 
Luoma ja Liisa-Maija Kirsikka 
Rasku, Vesa Antero Malinen ja 
Anna-Leena Hannele Huusko, 
Mikko Olavi Alatalo ja Päivi 
Maria Tikkanen, Vesa Markus 
Sihvonen ja Seija Marjaana 
Komi, Jarmo Kalevi Savukoski 
ja Sisko Hannele Tjäder.

Yhteinen seurakuntapalvelu

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten leiripäivä 
to 23.8. klo 10–15, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ilmoit-
taudu ruokailun takia 15.8. 
mennessä p. 3161 340.
KUULOVAMMAISET
Koko perheen kesäilta to 19.7. 
ja 2.8. klo 17.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. 
PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
20.7. klo 13, Diakoniakeskus. 
Päihdetyön naistenryhmä pe 
27.7. klo 13, Diakoniakeskus.

Lapset ja  
lapsiperheet
OulujOen seurakunta

Pihapyhäkoulu ja käynti kir-
kossa ke 25.7. klo 18, Oulujoen 
kirkko. Yhteystiedot Maria Ma-
tilainen, p. 044 752 1225.

Nuoret
Nuortenilta Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksessa: 
Ke 25.7. klo 18–21, illan aiheena 
kirkas. 
Ke 1.8. klo 18–21, illan aiheena 
totta ja harhaa.
Hietsu kutsuu yhdessä oloon ja 
eloon. Hox! talo tarjoaa mehut 
ja makkarat. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Peli- ja saunaillat ke 25.7. ja 
1.8. klo 18–21, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Oma 
pyyhe mukaan. Nuotion äärellä 
iltapala ja päätöshartaus.
Evankelisten opiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten kesäillat 
torstaisin 
19.7. klo 18, Öbergin talo. Raa-
mattupiiri: Filippiläiskirjeen 
3. luku
26.7. klo 18, Öbergin talo. 
Tapio Pokka: Hengellisyyden 
kaipuu. 
2.8. klo 18, Öbergin talo. Raa-
mattupiiri: Fil. 4.
OPKOn kesäraamis ti 24.7. ja 
31.7. klo 18, Torikatu 9 A 32. 

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Toivoniemen kesäkerho ke 
25.7. klo 13, Domus Botnican 
pihalla, sateen sattuessa sisäl-
lä. Tervetuloa kesäkerhoon 
laulamaan, juttelemaan ja 
hiljentymään. Lisäksi makka-
ranpaistoa.
tuiran seurakunta

Ikäihmisten kesäkerho to 26.7. 
klo 13, Palokan palvelukeskus. 
Kesäistä ohjelmaa, hartaus, yh-
teislaulua ja kahvitarjoilu.
Ikäihmisten kesäkerho ti 31.7. 
klo 13, Tuiran kirkko. Kesäistä 
ohjelmaa, hartaus, yhteislaulua 
ja kahvitarjoilu.
Eläkeläisten leiripäivä ma 13.8. 
Hietasaaren kaupunkileirikes-
kuksessa. Virkistyspäivän hinta 
10 euroa sisältää linja-autokul-
jetuksen, aamupalan, lounaan ja 
päiväkahvin. Virkistyspäivään 
on ollut ilmoittautuminen. 
Mukana diakoniatyöntekijät 
Raili Toppinen, Irma-Elina 
Mukari ja Paula Kyllönen. 
Linja-autoreitti: Klo 7.55 Pyhän 
Luukkaan kappeli, Kaitoväylä, 
klo 8.00 Kuivasjärvi (Kar-
jakentän pysäkki), klo 8.05 
Pateniemen kirkko, klo 8.10 
Palokka, klo 8.20 Rajakylän 

seurakuntakoti,klo 8.25 Kos-
kelan seurakuntakodin pysäkki, 
klo 8.35 Pyhän Tuomaan kirkko 
(Puolivälinkangas), klo 8.40 
Alppilan pysäkki, Kaarnatie, 
klo 8.50 Tuiran kirkko, klo 8.55 
Tuiran palvelukeskus, klo 9.00 
Hietasaaren leirikeskus.

Leirit ja retket
Sydänvammaisten leiri 20.–
23.8, Rokuan leirikeskus. Leirin 
järjestetään yhteistyössä Oulun 
Uusi Sydänyhdistys ry:n kanssa 
Leirin hinta 55,50 e sisältää mat-
kat, majoitukset ja ruokailut. Il-
moittautuminen 3.8. mennessä 
puh. (08) 3161 340.
Vielä on kesää jäljellä! Kiinaa, 
ristirockii ja Särkänniemee! 
24.–26.8 Lähde Tampereelle! 
Reissun aikana käymme Mu-
seokeskus Vapriikissa, Met-
roAuto-Areenalla Ristirock-
tapahtumassa (esiintyjinä mm 
Realismi, Tera, the Rain, HB, 
Luotettava Todistus, Tommi 
Kalenius Band ja Frail) ja Sär-
känniemen elämyspuistossa. 
Reissun hinta 40 e sisältää mat-
kat, majoituksen ja aamupalan, 
konserttiliput, vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille ja yhden lämpimän 
aterian päivässä. Huom! Sär-
känniemi on omakustanteinen, 
elämysavain 29 e, aluelippu 6 e 
ja elämyslippu 5 e. Ilmoittaudu 
nyt: www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai nu-
meroon (08) 3161 340 (ma-pe 
klo 9-16).
Retki hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Nivalaan la 25.8. 
Yhteiskuljetus lähtee linja-au-
toasemalta tilausajolaiturilta 
klo 7.30. Paluu noin klo 23. 
Kyyti maksaa 5 e/henkilö. 
Ilmoittautumiset 17.8. men-
nessä numeroon (08) 3161340 
(ma–pe klo 9–16) tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtuma-
kalenteri. Erillistä retkikirjettä 
ei lähetetä. Järj. rovastikunnan 
lähetystyö.
Sinkkuleiri Rokuan leirikes-
kuksessa 14.–16.9. Nyt on aika 
sinkkuleirin! Lähde mukaan 
hyvässä seurassa! Leirin hinta 34 
e sisältää matkat, majoituksen, 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Ilmoit-
tautumiset www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri 
tai numeroon (08) 3161 340 
(arkisin klo 9-16).

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiri Rokualla 
30.7.–2.8. Leirin hinta 55,5 e, 
vetäjinä ovat diakonissat Kirsi 
Karppinen ja Marjo Heikkinen. 
Ilmoittautumiset mahdollisim-
man pian, viim. 20.7 mennessä 
puh. (08) 3161 340. Leiriläisille 

lähetetään kirje, jossa tiedot 
leiristä tarkemmin.

kuorot ja  
yhdistykset
OulujOen seurakunta

Oulujoen ja Ylikiimingin 
kirkkokuorojen yhteishar-
joitukset Elojuhlaa varten 
ke 1.8. klo 18–21, Myllyojan 
seurakuntatalo.

Muut menot
Opastetut hautausmaakier-
rokset ma 23.7. ja 30.7 klo 
18–20, Oulun hautausmaa (In-
tiö). Kierrosten lähtöpaikka on 
Hautajaishuoneiston edusta eli 
Oulun hautausmaan pääportti 
(Kajaanintie 1). Osallistumis-
maksu on 5 e. Liput lunaste-
taan etukäteen seurakuntien 
keskusrekisteristä (Isokatu 17). 
Kierrokselle otetaan enintään 
15 osallistujaa. 
Sinkkuillat ti 24.7. ja 31.7. klo 
18–20, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Sinkkuilta on ai-
kuisten yksineläjien tapaamis-
paikka Hietasaaren kesäkodilla. 
Alkuhartaus, kahvit, pelejä, 
yhdessäoloa nuotion äärellä, 
saunomismahdollisuus.
Naisten ilta ma 30.7. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileirikes-
kus. Pertti Haipola laulattaa. 
Saunomis- ja makkaranpaisto-
mahdollisuus (omat makkarat 
mukaan), iltatee tai kahvit. 
Hiljaisuuden retriitti 7.–9.9, 
Rokuan leirikeskus. Retriitin 
teemana on ”Kiitos Jumalalle 
hänen lahjoistaan.” Ohjaajina 
toimivat Katariina Pitkänen p. 
050 386 8677 ja Ulla Säilä p. 040 
574 7129. He myös vastaavat 
tiedusteluihin. Retriitin hinta 
on 41 e. Ilmoittautuminen 
24.8. mennessä joko sähköi-
sesti www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai pu-
helimitse (08) 316 1340. Etusija 
ei-äskettäin osallistuneilla.

kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 22.7. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Englanninkielinen vesper 
su 29.7. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta.

Tuomiokirkko: Antti Juhani 
Meriläinen ja Marjo Susanna 
Hyry, Hannu Antero Vilppola ja 
Tiina Emilia Ollikainen, Jouko 
Juhani Fäldt ja Nina Helena 
Paitsola, Arto Kalevi Siivikko 
ja Tiina Teresia Oja, Jarmo 
Juha Tapani Ukonmaanaho ja 
Ritva Orvokki Pähtilä, Markku 
Kalevi Siurua ja Virpi Kaarina 
Nurro, Lauri Aleksi Bolszak ja 
Maija Riina Jämsä, Kari Mar-
kus Mutanen ja Tuija Sinikka 
Huusko, Jussi Petteri Jokinen ja 
Salla Riikka Hämäläinen, Timo 
Petri Sipilä ja Maria Katariina 
Orajärvi, Tuomas Antti Mikael 
Koponen ja Michaela Andrea 
Lindholm, Ville Heikki Johan-
nes Voipio ja Susanna Maarika 
Hautala.
Karjasilta: Juha Petteri Pudas ja 
Eeva-Leena Kotilainen, Mikko 
Sakari Lahti ja Terhi Virva 
Annikki Alatalo, Antti Aleksi 
Hyvärinen ja Kirsi Marjo An-
nikki Pihlajaniemi, Juha-Pekka 
Kristian Kenakkala ja Sanna 
Katariina Supperi, Pekka Juhani 
Kämäräinen ja Sanna Anneli 
Alikoski, Toni Markku Joensuu 
ja Salla Katariina Pyrrö, Jari 
Heikki Tapani Heikkinen ja 
Helli Alma Johanna Lähetkan-
gas, Lauri Joonas Hannikainen 
ja Mari Hannele Koivumaa, Jar-
mo Henrik Kynsilehto ja Mirja 
Hannele Lantta, Antti Matias 
Kuosmanen ja Virpi Marjut 
Koskela, Jukka Olavi Mikkelä 
ja Maija Liisa Irmeli Määttä, 
Antti Tapio Niittyviita ja Pirjo 
Anneli Jaakola, Marko Kalevi 
Åsnabrygg ja Katja Marjaana 
Nordman, Timo Juhani Räihä 
ja Sanna Sofia Lauronen, Timo 
Sakari Selkälä ja Paula Hannele 
Marttala, Hannu Antero Järvi-
nen ja Jaana Hannele Salmu, 
Markus Mikael Pahkala ja Sari 
Susanna Emilia Aitta, Marko 
Alpo Juhani Vähäkuopus ja 
Katri Susanna Suoyrjö, Aslak 
Kristian Suopanki ja Helena 
Elisa Riihimäki, Ville Olavi 
Louhimaa ja Petra Eveliina Lo-
hiniva, Ilpo Juhani Karnaranta 
ja Piia Pauliina Luosujärvi.
Tuira: Seppo Jarmo Juhani 
Kaijalainen ja Tuija Riitta 
Sévon, Arto Sakari Holm ja 
Tuija Helena Kainulainen, 
Heikki Antero Mikkola ja 
Eveliina Koutuaniemi, Juha 
Heikki Sorvala ja Aino Elisa 
Kautio, Jouko Kemppainen ja 
Merja Kristiina Lumiaho, Vesa 
Tapio Kajava ja Heidi Birgitta 
Mursu, Seppo Ensio Suorsa 
ja Mervi Helena Alasimonen, 
Tuomo Emil Saaranen ja Mir-
va Johanna Peltoniemi, Antti 
Ilmari Viinikka ja Päivi Orvokki 
Korte, Jari Tapani Hiltunen ja 
Hanna Elisabet Kostekivi, Kari 
Jaakko Sakari Alakuijala ja Ulla 
Sofia Saarela, Janne Johannes 

Tuomiokirkko: Daniel Jaakko 
Markus Hautaniemi, Pipsa Iida 
Pippuriina Hietanen, Venla 
Katariina Korpimäki, Heta 
Eerika Siira, Nelli Sofia Vilp-
pola, Noel Ilmari Leppihalme, 
Ukko Veikka Antila, Aapo Eemil 
Isoaho, Vilina Neea Karoliina 
Lahtinen.
Karjasilta: Aapo Olavi Alatalo, 
Minnea Isabella Heikkilä, Eemi 
Aleksi Kekolahti, Niko Benjam 
Johan Kivelä, Miika Tapani 
Kokko, Essi Helena Kuismin, 
Ilona Karoliina Leinonen, Joo-
nas Paul Peltonen, Sini Elina 
Päkkilä, Juuli Lumia Uusitalo, 
Meeri Lilia Uusitalo, Elias Rian, 
Henrik Elmer Aikkila, Niklas 
Kristian Dahlström, Enni Ma-
ria Heikkinen, Henna Maria 

Tuomiokirkko: Terttu Iines 
Marja Porkka s. Loukama 94 v, 
Kerttu Annikki Siponen 77 v, 
Kauko Kalervo Pesonen 73 v, 
Aune Marjatta Heikura s. Jämsä 
81 v, Raili Tellervo Jokinen s. 
Tuomi 69 v, Veikko Ilmari Kart-
tunen 77 v, Terttu Anna-Liisa 
Kauppinen s. Saloranta 82 v, 
Kaarlo Eerikki Mäkelä 81 v.
Karjasilta: Viljo Kalervo Hau-
tamäki 78 v, Niilo Herman 
Heikkinen 84 v, Jukka Elias 
Vehkajärvi 55 v, Eila Maria 
Pirttilahti s. Kanniainen 87 v, 
Anna Liisa Väisänen 88 v, Kalle 
Einari Harvala 81 v, Saimi Ma-
ria Juutinen s. Lähtevänoja 84 
v, Hilma Majonen s. Juvonen 
96 v, Aira Linnea Mappes s. 
Yliniemi 89 v, Väinö Kalervo 
Poutiainen 85 v.
Tuira: Lauri Juhani Tuovinen 
72 v, Hannu Olavi Hautaviita 
55 v, Elsa Kyllikki Koivisto s. 
Virkkula 95 v, Elma Esteri Airio 
s. Lindfors 97 v, Sirkka Annikki 
Matikainen s. Kekäle 78 v, Esko 
Mauri Mäkäräinen 69 v, Reino 
Pentti Kustaa Possakka 82 v, 
Kirsti Suomela s. Räinä 57 v.
Oulujoki: Pentti Paavo Majava 
68 v, Arja Kaarina Pelkonen 45 
v, Tapani Alvari Eräjoki 82 v, 
Lea Maria Susanna Sarasola s. 
Moilanen 59 v.

Tule pyhäkoulunopettajaksi!

Ilmoittaudu tai tiedustele:  
Aila Valtavaara, 
p. (08) 3161 340,  
aila.valtavaara@evl.fi

Tulevalle pyhäkoulukaudelle kaivataan jälleen uusia  
pyhäkoulunopettajia. Oletko sinä heistä yksi?

Pyhäkoulunopettajien peruskurssi on  
24.8. klo 17.30–20 ja 25.8. klo 9–17.
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rippileirien 
tupakkakieltoa 

mahdoton valvoa

Jos Tuiran seurakuntapastori He-
lena Paalanne saisi päättää, rip-

pikoulunuoret saisivat valvotusti 
polttaa leireillä. Oulun seurakun-
tayhtymän leireillä tupakanpolt-
to on kuitenkin kielletty. Paalanne 
harmittelee kieltoa, sillä se  johtaa 
usein ”kaksinaismoralismiin”.

Nuorten tupakointi rippileireillä 
on ollut tulinen puheenaihe tänä 
kesänä, kun Lääkärit tupakkaa vas-
taan -verkosto vetosi leirisauhutte-
lun totaalikiellon puolesta.

Tupakkakieltoa on mahdotonta 
valvoa, Helana Paalanne sanoo. 
Resursseja ei valvontaan ole. Ja se 
toinen juttu: Tupakasta narahta-
misesta ei voi oikein rangaistakaan, 
sillä pakotteita ei tosiasiassa ole. 
Tupakoitsijaa ei haluta lähettää 
kesken leirin kotiin, sillä konfir-
moinnin evääminen on vähän liian 
kova lääke. 

Ainoa keino on vakavahenki-
nen keskustelu nuoren ja tämän 
vanhempien kanssa. Soitto kotiin 
ei välttämättä auta mitään, sillä 
vanhemmat ostavat monesti itse 
jälkikasvulleen tupakkaa. 

Jos tupakanpoltto sallittaisiin 
valvotusti, keskustelulle olisi Paa-
lanteen mukaan enemmän edelly-
tyksiä. Valvotussa tilanteessa välit 
nuorten kanssa pysyisivät myös 
avoimina.

Nuorisotyöntekijät 
sallisivat sauhuttelun

Laki kieltää tupakkatuotteiden 
myynnin alle 18-vuotiaille. 

– Jos on laki ja säännöt, pitäisi olla 
seurauksetkin, Paalanne toteaa.

Paalanne on turhautunut tilantees-
ta eikä hän ole turhautumisessaan 
yksin. Useimmat nuorisotyöntekijät 
sallisivat nuorten polttaa leireillä, 
koska nuoret polttavat joka tapa-
uksessa, oli se kiellettyä tai ei.

Nuoret ovat aloittaneet tupa-
koinnin jo ennen leiriä eivätkä he 
pysty tupakantuskissaan lopetta-
maan sitä. 

Jos tupakointi sallittaisiin, tup-
ruttaa saisi vain tietyssä paikassa, 
Paalanne ehdottaa.  Vain yksi nuori 
kerrallaan saisi polttaa sovitussa 
tupakkapaikassa. 

Tällä tavoin tupakoinnista ei tu-
lisi yhteistä riemua ja ajanvietettä. 
Natsojakaan ei enää tumpattaisi 
salaa ja kiireessä palovaaralliseen 
ympäristöön.

Rippikoulunuoret ovat Lääkärit 
tupakkaa vastaan -verkoston mukaan 
kehitysvaiheessa, jossa sauhuttelu 
on kaikkein vaarallisinta.

Helena Paalanne toivoo hänkin, 
että nuoret eivät polttaisi. Todellisuus 
on kuitenkin sitä mitä se on. 

– Otan mielelläni leirille mukaan 
muutaman lääkärin valvomaan 
tupakointia leirillä ja vaanimaan 
puskiin mahdollisia tupruttelijoita, 
Paalanne toteaa.

Urkuvartit torstaisin klo 12.15 
19.7. Hanna Savela 

26.7. Maija Tynkkynen

Ohjelma 5 e

Urkukonsertit torstaisin klo 19 
2.8. Michael Gailit, Itävalta 

9.8. Maija Tynkkynen 
16.8. Tuomas Pyrhönen 

23.8. Jari Piikki

Urkukonserttisarjan aloittaa wieniläinen Michael 
Gailit (s. -57). Hän on Wienin St. Augustin kirkon pää-
urkuri sekä opettaa urkujen- ja pianonsoittoa. Vuosina 
1981–1994 Gailit toimi vierailevana professorina USA:
ssa. Vuodesta 1976 hän on konsertoinut Euroopan mais-
sa sekä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa. Lisäksi hän 
on tehnyt radio- ja TV-nauhoituksia sekä äänitteitä.

to 2.8. klo 19 
Michael Gailit, Itävalta

 

 

 

 

KARJASILLAN SEURAKUNTA 
to 27.9. klo 18, Karjasillan kirkko. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen 16.7. lähtien diakoniatyöntekijä 
Asta Leinonen puh. 040 574 7157. 

OULUJOEN SEURAKUNTA 
ti 11.9. klo 17.30 Myllyojan seurakuntatalo. Tiedus-
telut ja ilmoittautuminen 7.8. lähtien diakoniatyön-
tekijä Eija Röning puh. 040 558 0435. 

TUIRAN SEURAKUNTA 
to 20.9. klo 18 Tuiran kirkko. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen 14.8. lähtien diakoniatyöntekijä Raili 
Toppinen puh. 040 574 7145. 

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA 
to 20.9 klo 18. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
27.7. lähtien diakoniatyöntekijä Marjo Heikkinen  
puh. 040 730 4117.

Sururyhmässä voi rauhassa keskittyä muistelemaan 
poismennyttä läheistä, jakaa omia ajatuksia, tunteita 
ja kysymyksiä toisten surevien kanssa. Ryhmä ko-
koontuu 6-8 kertaa noin puolitoista tuntia kerrallaan. 
Ryhmässä on mukana pappi ja diakoniatyöntekijä. 
Omaisen kuolemasta tulisi olla kulunut vähintään 
noin kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

Sururyhmät läheisensä 
kuoleman kautta  

menettäneille alkavat syyskuussa

Aikuisrippikoulu alkaa! 

Nyt on mahdollisuus käydä aikuisrippikoulua! 
Jos rippikoulu jäi aikoinaan käymättä, 

ilmoittaudu nyt aikuisrippikouluryhmään. 
Soita (08) 5313 200 (arkisin klo 9–16). 

Ryhmä aloittaa syyskuussa.

Seurakuntapappi Helena Paalanne 
ottaisi mielellään tupakoinnista 
huolestuneita lääkäreitä rippilei-
rille vaanimaan tupruttelijoita. 
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Sirkka Sihvonen 
jatkaa järjestöjen 

yhteisenä työntekijänä
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys jatkaa yhteis-
työsopimusta yhteisen nuorisotyöntekijän Sirkka ”Pepi” 
Sihvosen palkkaamiseksi Oulun seudulle 15.8.2007 alkaen 
määräaikaisesti 30.3.2011 saakka.

Oulun seudun työntekijätilanteen ratkaisemiseksi perustet-
tiin keväällä 2006 viiden järjestön yhteistyöelin, Oulun seudun 
nuorisotyön neuvottelukunta. Mukana neuvottelukunnassa 
ovat Kellonkartanon Ystävät ry, Suomen Raamattuopiston 
Säätiö, Ev. lut. Lähetysyhdistys kylväjä, Suomen Ev. lut. Opis-
kelija- ja koululaislähetys ja Suomen Ev. lut. Kansanlähetys. 
Juridisena työnantajana toimii Kansanlähetys.                

Sirkka Sihvonen aloitti työt Oulun seudulla 15.8.2006. 
Työsuhde sovittiin aluksi vuoden mittaiseksi. Tarkoituk-
sena oli, että Oulun seudun työntekijätilannetta arvioidaan 
uudelleen kesäkuussa 2007 erityisesti taloudellisten kanna-
tustavoitteitten osalta.

Oulun nuorisotyön neuvottelukunnalta on tullut 18.6.2007 
pyyntö, että Sirkka Sihvonen voisi jatkaa Oulun seudun 
nuorisotyöntekijänä vuoden sopimuksen umpeutumisen 
jälkeenkin.                                        

Tilannekatsauksessa arvioitiin työn päässeen hyvään 
vauhtiin vaikkakin vuosi on ollut toimintatapojen sisään-
ajoa ja etsimistä. Vastaanotto nuorten parissa on ollut posi-
tiivinen. Toimintaa on ollut usealla paikkakunnalla Oulun 
ympäristössä.

Pyhän Tuomaan kirkossa 
kuullaan konsertteja 

elokuussa
Pyhän Tuomaan kirkossa (Mielikintie 3, Oulu) kuullaan elo-
kuussa kesäkonserttisarjan viimeiset konsertit. Kahtena en-
simmäisenä keskiviikkona klo 18.30 kirkossa soivat sävelet 
haitarimusiikista urkuihin.

Elokuun ensimmäisenä päivänä kuullaan Oulun kesäisessä 
illassa Lassi Makkosen laulua ja viulun soittoa sekä Pertti 
Haipolan haitarimusiikkia. Ohjelma sisältää Konsta Jylhän 
musiikkia sekä runsaasti perinteistä suomalaista laulu- ja soi-
tinmusiikkia. Makkonen ja Haipola ovat esiintyneet yhdessä 
aikaisemmin muun muassa Yhteisvastuu–illoissa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 3 euroa.

Elokuun toisena keskiviikkona 8.8. klo 18.30 baritoni Jorma 
Kärnä ja urkuri Lauri-Kalle Kallunki musisoivat kesäkon-
serttisarjan päätöskonsertissa. Ohjelma sisältää suomalaista 
laulumusiikkia, säveltäjinä Madetoja, Pylkkänen, Kuusisto 
ja Pesonen. Vastapainoksi kuullaan Händelin aarioita. Väli-
palana tarjoillaan improvisointia sekä preludeita uruilla.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ohjelmalehtisen hinta 3 
euroa.

Konserttien tuotto ohjataan Tuiran seurakunnan mu-
siikkityölle.

Syksyistä siunausta 
koulutielle

Karjasillan seurakunta järjestää sunnuntaina 5.8. klo 16 siu-
naustilaisuuden tuleville ekaluokkalaisille. Karjasillan kirk-
koon (Nokelantie 39) ovat tervetulleita kaikista seurakun-
nista ne syksyn ekaluokkalaiset, jotka eivät päässeet kevääl-
lä järjestettyihin siunaamistilaisuuksiin. Siunaamisella toi-
votaan ja rukoillaan pienille koululaisille turvallista koulu-
tietä ja rauhallista koulumieltä.

Karjasillan seurakunta toivottaa siunaustilaisuuteen mu-
kaan koko perheen, vauvasta vaariin. Tilaisuus kestää noin 
puoli tuntia, jonka jälkeen on mehu- ja kahvitarjoilu.

opastetut 
hautausmaakierrokset

Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja Oulun seudun oppaat ry 
järjestävät jälleen tänä kesänä suosittuja opastuskierroksia 
Oulun hautausmaalla Intiön kaupunginosassa. Heinäkuus-
sa kierroksia tehdään maanantaisin 9.–30.7. klo 18–20. Kier-
rosten lähtöpaikka on Hautajaishuoneiston edusta eli Ou-
lun hautausmaan pääportti (Kajaanintie 1).

Kierrokset toteutetaan ammattitaitoisen oppaan johdolla. 
Osallistumismaksu on 5 euroa. Liput lunastetaan etukäteen 
keskusrekisteristä (Isokatu 17). Kullekin kierrokselle otetaan 
enintään 15 osallistujaa.
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V atikaanin uskonopin kongre-
gaation viime viikolla ilmes-
tynyt asiakirja vahvistaa, ett-

eivät uskonpuhdistuksessa synty-
neet kirkot ole Vatikaanin mieles-
tä todellisia kirkkoja sanan varsi-
naisessa merkityksessä vaan ”kir-
kollisia yhteisöjä”.

Monien mielestä uusi asiakirja on 
uutta myrkkyä kirkkojen väliselle 
ekumenialle eli ykseydelle.

Vatikaanin kannanotto protes-
tanttisista kirkoista ei kuitenkaan ole 
uusi. Merkittävää ei ehkä olekaan 
se, mitä asiakirja sanoo. Tärkeintä 
onkin ehkä pohtia, miksi asiakirja  
julkaistiin juuri nyt.

Erään arvion mukaan asiakirjan 
julkaiseminen voi johtua katolisen 
kirkon sisäisistä jännitteistä. Nyt 
onkin mielenkiintoista odottaa, 
miten katolisen kirkon kristittyjen 
ykseyden edistämisen neuvosto 
kommentoi asiakirjaa, mikäli se 
sitä ylipäätänsä tekee.

Neuvosto hoitaa ekumeenisia 
suhteita muiden kirkkojen kans-
sa. On pohdittu, että asiakirjan 
julkaisu voi  juontua  neuvoston 
ja uskonopin kongregaation ”jä-
sentenvälisestä kisailusta”.

Neuvosto ei missään nimessä 
voi irtisanoutua asiakirjasta, sillä 
sen takana on itsensä paavi Paavi 
Benedictus XVI.

Benedictus oli ennen paaviksi 
valintaansa uskonopin kongre-

gaation johtaja. Hän on tunnetusti 
vanhoillinen katolinen.

Uskonopin kongregaation teh-
tävänä on vaalia ja vastata kirkon 
opin puhtaudesta. Aikaisemmin se 
tunnettiin nimellä inkvisitio.

Idän ortodoksiset kirkot Vatikaani 
tunnustaa kirkoiksi. Ne ansaitse-
vat Vatikaanin mukaan nimitykset 
”osakirkko tai paikalliskirkko”.

Protestanttisille kirkoille Vati-
kaani ei suo samaa asemaa, koska 
niissä ei ole ”apostolista sukses-
siota” eli seuraantoa pappeuden 
sakramentissa.

Apostolinen  seuraanto tarkoit-
taa Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon nettisivujen mukaan apos-
toleista asti juontuvaa piispojen 
virkaan vihkimisen ketjua. Jeesuk-
sen valitsemat 12 apostolia olivat 
kirkon tukipylväitä, jotka valitsi-
vat seuraajansa ja asettivat heidät 
piispoiksi kättenpäällepanemisen 
kautta. Näin apostolinen virka on 
jatkunut Kristuksesta apostolien 
ja heidän valitsemiensa henkilöi-
den kautta aina meidän päiviim-
me saakka.

Katoliselle kirkolle apostolinen 
seuraanto on välttämätön ykseyden, 
kristillisen opetuksen ja apostolisen 
perinteen merkki.

Katolisen kirkon nettisivujen 
mukaan uudessa asiakirjassa vah-
vistetaan virallisesti oikea tulkinta 
Vatikaanin II kirkolliskokouksen 

opetukselle, että ”(Kristuksen) Kirk-
ko, joka on perustettu ja järjestynyt 
tähän maailmaan yhteisöksi, on 
katolisessa kirkossa, jota johtavat 
Pietarin seuraaja ja hänen kanssaan 
yhteydessä olevat piispat”.

Vatikaanin II kirkolliskokous 
pidettiin 1960-luvun alussa. Viime 

viikolla julkaistu asiakirja sanoo kir-
kolliskokouksen linjausten uusien 
tulkintojen aiheuttavan sekaannusta 
ja epäilystä. Siksi asiakirja on kato-
lisen kirkon mukaan julkaistu.

Pekka HeLiN

”Kristus perusti vain 
yhden kirkon”

 

Katolinen kirkko Suomessa tehnyt epävirallisen käännöksen 
viime viikolla julkaistusta asiakirjasta:

Kristus ”perusti tänne maan päälle” vain yhden kirkon. Hän 
asetti sen ”näkyväksi ja hengelliseksi yhteisöksi”, joka alustaan 
alkaen vuosisatojen läpi on aina ollut ja on aina oleva ja jossa 
ainoastaan on löydettävissä kaikki Kristuksen itsensä asettamat 
ainekset.

Katolisen opin mukaan on mahdollista sanoa, että Kristuksen 
kirkko on läsnä ja toimii sellaisissa kirkoissa ja kirkollisissa yhtei-
söissä, jotka eivät vielä ole täydessä yhteydessä katolisen kirkon 
kanssa, koska niissä on läsnä pyhityksen ja totuuden aineksia.

Kirkon rakenteen ulkopuolella on olemassa ”monia pyhityksen 
ja totuuden aineksia”, jotka kuitenkin ”Kristuksen Kirkon omina 
lahjoina ovat katolista ykseyttä kohti kannustavia tekijöitä”.

Tästä seuraa, että näiltä erossa olevilta kirkoilta ja yhteisöiltä 
ei puutu merkitystä eikä painoarvoa pelastuksen salaisuudes-
sa, vaikka me uskommekin, että niillä on puutteita. Kristuksen 
Henki ei todellakaan ole pidättäytynyt käyttämästä niitä pelas-
tuksen työkaluina, joiden voima on lähtöisin katoliselle kirkolle 
uskotusta armon ja totuuden täyteydestä.

Protestanttien vähättely voi kieliä 
katolisen kirkon jännitteistä

anna-Maria 
jurvelin 
laulaa 

kiimingissä
Sopraano Anna Maria Jur-
velin konsertoi klarinetisti 
Anna Heikkilän ja pianisti 
Annaleena Penttisen kans-
sa Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa sunnuntaina 22.7. 
kello 19.

Kesäisessä konsertissa Jur-
velin esittää Oskar Meri-
kannon ja Leevi Madetojan 
yksinlauluja pianisti Pentti-
sen kanssa. Lisäksi Jurvelin 
tulkitsee Frans Schubertin 
ihastuttavan laulun Paimen 
Vuorella Op. 120 yhdessä kla-
rinetisti Heikkilän ja pianisti 
Penttisen kanssa.

Noin tunnin mittaisessa 
konsertissa kuullaan myös 
Robert Schumannin ja Wi-
told Lutoslawskin  klarinet-
timusiikkia Kiimingissäkin 
pettavan Heikkilän ja Pent-
tisen esittäminä.

Sunnuntaina 29.7 klo 19 
Kiimingin kirkossa on kon-
sertti, jossa esiintyvät tenori 
Heikki Rainio ja urkuri Ris-
to Ainali.

Heikki Rainio esittää mo-
nipuolisessa ohjelmassaan 
myös Kiiminkiläissäveltäjä 
Tuomo Nikkolan hänelle sä-
veltämiä lauluja, Risto Ainali 
soittaa uruilla Buxtehuden, 
Bachin ja Armas Maasalon 
sävellyksiä.

S eurakunnat istuttavat hoi-
tohaudoille satoja tuhansia 
kesäkukkia. Hautausmaal-

la kukkivat useimmiten ahkera-
liisan ja begonian lajikkeet sekä 
verenpisarat. Perinteisiin lajeihin 
kuuluvat myös orvokki, pelargo-
nia ja ruusu.

– Eniten istutetaan kerrottua 
ahkeraliisaa eli ruusuliisaa ja nons-
top-begoniaa sekä jonkin verran 
jaloruusua. Omaiset istuttavat 
haudoille paljon ruusubegoniaa, 
mutta sitä on vain vähän meidän 
valikoimissa, koska se on todettu 
härmänalttiiksi, kertoo Tuomo 
Vuontisjärvi, Oulun seurakuntayh-
tymän hautaustoimen päällikkö.

Viime kesän kuivuus teettää 
edelleen töitä. Kuiva kesä vaurioitti 
Oulun seudulla nurmikon juuristoa 
ja talvehtiminen on ollut huonoa. 
Helsingissä kärsivät puuvartiset 
kasvit sekä havu- ja lehtipuut.

– Pahinta olisi, jos nyt tulisi kyl-
mä tai kuiva kesä, eli toinen huono 
kasvukausi peräkkäin, pohtii Hel-
singin Hietaniemen hautausmaan 
ylipuutarhuri Ari Pipatti.

Seurakunta hoitaa jopa 
puolet haudoista

Hautahoitosopimusten määrä 
vaihtelee eri seurakunnissa. Hoi-
tosopimus on tehty noin puoleen 
haudoista Hietaniemessä ja Jyväs-
kylän kaupunkiseurakunnassa se-
kä  Oulussa kolmannekseen. Kaik-
kiaan luterilaisissa seurakunnis-
sa oli vuonna 2005 arkku- ja uur-
nahautojen kesähoitosopimuk-

sia oli noin 129 000 kappaletta ja 
noin 280 000 haudalla oli pidem-
piaikainen sopimus.

Nykyisin hautahoitosopimukset 
tehdään yleensä yhden, viiden tai 
kymmenen vuoden pituisiksi.

– Oulussa on lähitulevaisuudessa 
päättymässä monia pitkäaikaissopi-
muksia, ja voi olla että sopimuksia ei 
enää jatketa, jolloin hoitamattomien 
hautojen määrä lisääntyy.

 Puutarhurit ovat  havainneet, että 
uusiakin hautoja jää yhä useammin 
hoitamatta. Taustalla saattaa olla 
esimerkiksi muuttoliike.

– Hietaniemessä hoitamattomat 
ovat usein yhden ihmisen hautoja. 
Saattaa olla, että kyseessä on ollut 
henkilöitä, jotka ovat muuttaneet 
töihin Helsinkiin ja muu suku on 
jäänyt entiselle kotipaikkakunnalle. 
Joissakin tapauksissa uurnakivi on 
lähetetty takaisin kotiseudulle, jossa 

omaisilla on mahdollisuus käydä 
haudalla, sanoo Ari Pipatti.

Hietaniemessä myös hoitoso-
pimuksen ulkopuolisia hautoja 
siistitään hautausmaan yleisilmeen 
vuoksi pari kertaa kesässä.

– Ilman hoitoa ei jätetä, mutta 
on selvä ero hoitohaudan ja hoita-
matta jätetyn haudan välillä.

Perennoja mukaan 
hoitokukkavalikoimaan

Hoitohautoihin pyritään valitse-
maan kestäviä ja olosuhteisiin so-
pivia kasveja. Osassa seurakun-
tia vaihdetaan mieluummin laji-
ke kuin käytetään raskasta kemi-
allista torjuntaa.  Kirkon ympäris-
tödiplomi suosittaa, että seurakun-
nissa vaihdetaan yhä enemmän ke-
säkukkia perennoihin ja valitaan 

Begonia, liisa ja verenpisara 
hehkuvat hautausmailla

kotimaisia, kestäviä pensaita, pui-
ta ja muita lajikkeita. Turussa on 
vuodesta 2003 lähtien voinut tila-
ta haudoille perennahoidon kesä-
kukkien sijaan.

 – Tällä hetkellä perennat puuttuvat 
hoitokukkavalikoimista, mutta asiaa 
on pohdittu, ja ennen vuotta 2010 
on perennoja varmasti valikoimissa 
Hietaniemessä, sanoo Pipatti.

Tuomo Vuontisjärvi arvelee, että 
perennat sopivat erityisesti silloin, 
kun haudalla käydään harvemmin. 
Kasvupaikan olosuhteiden lisäksi 
lajin valinnassa kannattaa perehtyä 
siihen, kuinka isoksi ja kuinka paljon 
kasvilla on taipumusta levitä.

– Perennat eivät saisi tulla muuta 
hautausmaan hoitoa häiritseväksi 
tekijäksi. Erityisesti saniaiset ja 
vuohenkello ovat sellaisia kasveja, 
että ne eivät pysy ruodussa, ja niitä 
joutuu torjumaan lapiolla, sanoo 
Ari Pipatti.

Perennoista haudoille istutettaviksi 
soveltuvat esimerkiksi päiväliljat, 
ruskoliljat, nauhukset, jaloangervo, 
särkynyt sydän ja keijuangervo.

Puutarhurit muistuttavat, että 
talven jälkeen haudoilla pitäisi 
omaisten käydä tekemässä kevät-
siivous poistamassa turhat esineet 
ja laittamassa takaisin paikalleen 
kaatuneet kynttilälyhdyt.  Suurin 
jätemäärä kertyy hautakynttilöis-
tä, josta syntyy jätettä kymmeniä 
tonneja talvessa esimerkiksi Hie-
taniemessä. Ympäristöä säästyy, 
kun käyttää kertakäyttöisten kuo-
rien sijaan kompostoituvia kuoria. 
Lasikuoristen hautakynttilöiden 
sisälle kertyvä vesi voi jäätyessään 
rikkoa lyhdyn. 

kT
oulun seura-
kuntayhtymä

avustaa 
kuoroja

Oulun seurakuntayhtymä 
avustaa Oulun alueen kuo-
rojen toimintaa rahallisesti 
vuonna 2008. Ensisijaisesti 
avustus kohdentuu seura-
kuntayhtymän kanttorien 
johtamiin kuoroihin, mut-
ta myös seurakuntayhtymän 
ulkopuolisten kuorojen on 
mahdollista hakea ja saada 
avustusta.

Vuoden 2008 kuoroavus-
tukset haetaan 20.8.2007 
mennessä. Oulun seurakun-
tayhtymän kanttorit tekevät 
hakemuksien perusteella eh-
dotuksen avustusten jaosta. 
Tämän jälkeen Oulun ev.-
lut. seurakuntien yhteinen 
kirkkoneuvosto käsittelee 
kanttoreiden tekemän esi-
tyksen.

Vapaamuotoisessa hake-
muksessa tulee käydä ilmi 
seuraavat asiat:
- kuoron nimi
- onko kuoro rekisteröity 
yhdistys
- miten kuoro osallistuu seu-
rakuntien musiikkielämään
- haettu avustusmäärä
- tilinumero, johon mahdol-
linen avustus maksetaan
- kuoron yhteyshenkilön yh-
teystiedot

Vapaamuotoiset hakemukset 
toimitetaan 20.8.2007 men-
nessä osoitteeseen:

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta, Raimo Paaso, Asema-
katu 6 C, 90100 OULU
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Yhdelle sauna ja hautausmaa 
ovat pyhiä paikkoja; toiselle 
pyhyyden kokemus voi syntyä 
ratapihalla, rokkikeikalla 
tai jopa kapakassa. Pyhissä 
paikoissa löytyy syvä yhteyden 
tunne ihmisiin, luontoon tai 
omaan sisimpään.

T arvitseeko ihminen pyhää? Koko elä-
mähän on pyhää, meikäläisen aina-
kin. Terveenä olen pysynyt ja joka 
päivä on leuka jotakin loksuttanut, 

laususkelee kuusikymppinen Aki, joka viet-
tää kesäpäivää Oulun torikahvilassa kave-
riensa Hjalmarin ja Jarin kanssa.  

Aki katselee turistien virtaa muovituolissa 
istuen ja kokee viihtyvänsä mainiosti. 

– Jokainen ihminen on oman elämänsä 
seppä.

– Kuolla tietenkin joskus täytyy, huomaut-
taa Jari, ja sen myöntää Akikin. – Eikö sitä ole 
tapana käydä kiven juurella vetistelemässä. 
Hautausmaa on minulle pyhä paikka. Joulu-
kirkossakin käyn, tuumaa Aki.

Hänelle elämän pyhyyteen kuuluu monien 
hienojen ja vähemmän hienojen ihmisten 
läsnäolo. Niidenkin, jotka elävät enää hä-
nen muistoissaan.

Viereisessä torikahvilan pöydässä Alli 
Kovaniemi lähes liikuttuu kyyneliin. Käynti 
lasten ja lastenlasten haudoilla tulee ensim-
mäiseksi mieleen, kun kysytään hänen pyhiä 
paikkojaan. Pyhyyteen kuuluu kaipuun tun-
ne, joka vie rakkaiden ihmisten luo.

Puoliso Antero Kovaniemi kertoo, että 
oma hautapaikkakin on varattu.

– Sukuhaudan äärellä sitä miettii, miten 
voisi elää rehellisesti ottaen toiset huomi-
oon. Pyhässä paikassa ollaan perimmäisten 
kysymysten äärellä.

– Myös virsien sanoma herkistää, Alli 
sanoo.

Mutta tarvitseeko pyhyys tiettyä paikkaa? 
Voiko radiosta pauhaava virsi virittää pyhään 
missä tahansa?

– Ei virsiä kuunnella autoradiosta. Ko-
tona ja kirkossa kyllä, Antero naurahtaa. 
Hän löytää hartaan tunnelman perintei-
sesti kirkosta.

Metsässä ja 
sukujuurilla

Metsä toimittaa monille suomalaisille kir-
kon virkaa, ja tällä kannalla on myös moni 
Ainolanpuistossa istuskelija.

– Puisto on minulle kuitenkin vain paikka, 
johon tulen näiden tyttöjen kanssa. Kyrö-
vaaran laki Kemijärvellä on minulle pyhä, 
selvittää lastenlastensa kanssa liikkeellä oleva 
Seija Törmänen.

Lapinmaisemiin liittyvä pyhyyden ko-
kemus juontuu lapsuuden juhannuksesta, 
jolloin Seijan täti vei hänet vaaran laelle. Yö-
tön yö, veden välke ja lintujen laulu toivat 
mukanaan huikean rauhallisen olon, jota ei 
sääskiparvikaan samentanut.

– Myöhemmin muutin asumaankin Ky-
rövaaran lähistölle, kertoo lappilaistunut 
etelän ihminen.

Pyhyyteen liittyy Seijan mielestä erämaa-
luonnon hiljaisuus ja ihmismassojen poissa-
olo. – Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen luoma 
Paaterin kirkko Lieksassa on sellainen kirk-
korakennus, jota pyhyys ympäröi.

Oulussa pitkään asunut ”ikinuori” Sirpa 
on nirso kotikaupunkinsa pyhien paikkojen 
suhteen. Hän arvelee sen johtuvan siitä, ettei 

Pyhässä paikassa herää 
yhteenkuuluvuuden tunne

Pyhissä paikoissa löytyy syvä yhteyden tunne ihmisiin, luontoon tai omaan sisimpään.
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ole ikinä Ouluun kotiutunut. Juuret ovat 
Keski-Suomessa.

– Sieltä löytyy minulle pyhä paikka: vanhan 
kotitalon pihapiiri. Siellä on rauhallista ja 
ihanaa. Pyhyyteen kuuluu että kokee olevansa 
juurillaan. Sen voi aistia että useat sukupol-
vet ovat eläneet siellä, Sirpa sanoo.

Muisto auttaa 
kestämään arjessa

Mutta voiko pyhyyttä kokea myös urbaanissa 
puistomiljöössä? Ainolanpuiston kahvilas-
ta löytyvät kolmikymppiset ystävykset, joille 
Hupisaaret ovat kotikaupungin sydän. 

– Täältä löytyy useita paikkoja, joita voi 
pitää pyhänä, vakuuttaa Mirjami. 

– Ainolanpuisto on ihmisten pääkirkko 
Oulussa, ehdottaa Helena.

Puronvarsimaisemien kauneus on mo-
lemmille asia, joka pysäyttää.

– Ei voi sanoa, että pyhä olisi joku tietty 
kohta. Tuossa kun kävelin, huomasin yhden 
kiven vierellä tupakantumppeja. Ajattelin, että 
siinä on joku selvästi istuskellut ja nauttinut 
pyhästä paikasta, hoksauttaa Mirjami.

Pyhän kokemuksen pohtiminen synnyt-
tää mielenkiintoisen keskustelun. Naisten 
mielestä rauhoittuminen ja yksinolo ovat 
avaimet pyhän kokemiseen. Pyhyys ei kuiten-
kaan johda eristymiseen tai ylpeyteen, vaan 
pyhän äärellä ihminen ymmärtää olevansa 
osa suurempaa kokonaisuutta.

– Pyhyys on itsensä kohtaamista ja kom-
munikointia maailman kanssa, Helena 
muotoilee.

– Pidän terveellisenä että ihmisellä on 
pyhyyden kokemuksia. Pyhän ei pidä olla 
arkielämästä erillinen saareke, joka liittyy 
vain uskontoon. Onko pyhällä mitään ar-
voa, jos se ei näy arkisissa asioissa ja siinä, 
miten ihminen kohtelee muita?

Mirjamin mukaan pyhä paikka luo turval-
lisuutta. Se on rauhoitettu alue, johon arjen 
stressi ja kiire eivät yllä. Jo pelkästään tieto 
pyhän paikan olemassaolosta auttaa kestä-
mään nykymaailman kaoottisuutta.

– Oma mieli ei voi joutua kokonaan kaa-
oksen valtaan, kun kantaa sisällään muistoa 
pyhän kokemisesta, Mirjami uskoo.

– Mutta saa olla aika kova luu, jos se 
mielentila kestää marketin kassajonossa 
kiljuvien lasten kanssa, huomauttaa Helena 
arkirealistisesti.

Paikka jossa syntyvät 
parhaat ideat

– Ratapiha Joutsensillan seutuvilla, ilmoittaa 
Pekka Leviäkangas, kun häneltä kysytään 
pyhää paikkaa Oulussa. Nuori mies istuu 
keskustan kirjakahvilassa kirjaa lukien.

– Menen aika usein kävelemään sinne ja 
rauhoittumaan. Siellä on ainutlaatuinen 
tunnelma. Junat lähtevät ja tulevat. Siellä 
voi parhaiten olla ajatuksissaan.

Ruosteiset palkit, teollisuusmaiseman karu 
kauneus ja ikuinen matkalle lähdön tuntu 
viestivät pysymättömyydestä, joka kuuluu 
elämän kiertokulkuun.

– Siellä on vähän sama tunnelma kuin 
hautausmaalla, Pekka sanoo.

Hän ei tiedä, mitä erityistä ajattelisi rata-
pihalla tai olisi ajattelematta. Ajatuksetkin 
menevät menojaan. Mukaan tarttuu usein 
syvällisempi näkökulma omiin harrastus-
projekteihin.

– Teen musiikkia, valokuvaan, kirjoitan, 
elokuvaan. Pyhä paikka antaa inspiraatiota, 
Pekka kertoo.

joukkotranssia 
musiikin soidessa

Sattumalta vastaan tulee lisääkin taiteili-
joita. Letkunpuiston penkillä istuvat pori-
laiset rockmuusikot Jussi Lehtisalo ja Mi-
ka Rättö. He ovat tulleet esiintymään Ro-
tuaari Piknik -tapahtumassa.

– Raatikaisen sauna Tuomiojalla. Se on 
pyhä paikka, lausuu Mika autuas ilme kas-
voillaan. 

– Kesämökit yleensä. Suomen luonnossa 
tahti muuttuu. Siellä ei tee mieli räävistellä 
vaan tulee kunnioittava olo, sanoo Jussi.

– Ja on siellä mökillä mukavampi soit-
taakin, hän lisää. Näin päästäänkin puhu-

maan musiikista, joka on parhaimmillaan 
pyhyyden kokemista. Yleensä soittaminen 
on arkista puurtamista kuten muukin työ, 
mutta huikeimmat hetket keikkalavoilla ovat 
jääneet pyhinä mieleen.

– Se on kollektiivisen yhteisymmärryksen 
hetki, sellainen yhteenkuuluvuuden tun-
ne kaikkien kanssa. Silloin tuntee todella 
elävänsä.

– Taide on tapa kytkeytyä elämän virtaan, 
Jussi määrittelee.

Mutta esiintyvä taiteilija joutuu myös tees-
kentelemään suuria tunteita. Jussi paljastaa, 
että saattaa näytellä hurmion vallassa soitta-
mista, jotta yleisö olisi vaikuttunut.

Mielentila jossa 
yhteenkuuluvuus syntyy

Huippuelämyksiä tärkeämpänä Jussi Leh-
tisalo pitää kykyä erottaa arvokkaat hetket 
arjessa ja käyttäytyä sen mukaisesti. Hänen 
mielestään on jotain vialla, jos ihminen ei ar-
vosta ainutlaatuisia tilanteita eikä ymmärrä 
pysähtyä olemaan läsnä tässä ja nyt.

– Turistilaumat pilaavat kulttuurikoh-
teet räpsimällä kuvia ja mölyämällä. Kun 
itse saavun oikein vaikuttavaan paikkaan, 

jopa valokuvaaminen voi tuntua pyhäin-
häväistykseltä, sanoo itsekin valokuvausta 
harrastava Jussi. 

– Ei pyhää voi tallentaa tai tehdä siitä jo-
tain elämystuotetta. Pyhän voi vaan kokea 
kun mieli on avoin.

Mika innostuu hehkuttamaan pyhää yh-
teyttä kanssaihmisiin, joka joskus löytyy 
baareissa outojenkin kesken.

– Baarissa voi tapahtua, että kylän pahin 
pultsari ja Mannerheim löytävät yhteisen 
tajunnan tason, vakuuttaa Mika Rättö.

Parhaimmillaan tähän ei toki tarvita al-
koholia. Joskus sosiaaliset estot laukeavat 
huumorin ja vitsinkerronnan voimin, vaikkei 
tarjolla olisi kahvia väkevämpää.

– Kun yhteys löytyy omaan äitiin tai pik-
kuveljeen, se on hieno tunne. Silloin kokee 
yhteenkuuluvuutta, joka on pyhää.

Mutta liittyykö pyhyys tiettyyn paikkaan? 
Vai onko se tietty mielentila tai yhteys ih-
misten kesken?

Porilaismuusikko ei puhu Jumalasta, Py-
hästä Hengestä tai henkisyydestä – kuten ei 
haastateltavista kukaan muukaan.

– Jotkut varmaan pystyvät säilyttämään 
harmonian tunteen missä vaan. Joissain ih-
misissä se asuu ja elää, Mika summaa.

riikka vuorijärvi

Hautausmaa on pyhä paikka 
monelle. Pyhyyteen kuuluu 

kaipuun tunne, joka vie 
rakkaiden ihmisten luo.
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16 rauhanyhdistyksellä. 
Kastetut: Wilma Lotta Anneli Lampela. 
Malla Emilia Tervaskanto. Eliel Ama-
deus Takkinen. Joona Santeri Laitinen. 
Väinö Aukusti Puolakanaho. Emmi 
Sofia Koivukari. Ella Kaisa Eveliina 
Teirikko.
Vihitty: Heikki Olavi Taavettila ja 
Saija Marika Juujärvi. Jari Tapani 
Keihäskoski ja Virpi Hannele Holappa. 
Pekka Tapani Kotkaniemi ja Heidi 
Kaarina Heinonen. Mikko Johannes 
Määtänniemi ja Heidi Birgitta Tur-
peinen. Petri Kristian Pitkänen ja Anu 
Maarit Kaurala.
Kuollut: Aarne Mikael Tölli 83 v.  Lauri 
Matias Nokkoudenmäki 68 v. Rauha 
Lyydia Tölli s. Kurttio 77 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Su 22.7. klo 10 sa-
n a j u m a l a n p a l ve -
lus kirkossa, rovasti 
Matti Vainikainen, 
kolehti Kirkon Ulko-
maanavulle, köyhien 
sisarkirkkojen tukemiseen. Kurikan 
sukujuhlat alkavat tällä jumalanpal-
veluksella.
Su 29.7. klo 12 (Huom.aika!) sanaju-
manpalvelus kirkossa, rovasti Ilkka 
Tornberg, kolehti Suomen Poikien 
ja Tyttöjen Keskukselle ry:lle. Klo 13 
kirkkokahvit ja seurat srk-talolla; 
UH:n lähetystyötä 100 v ja Kurke-
lan Jouni 50 v. Puhujina Silvola ja 
Lankinen. Mahdolliset muistamiset 
UH:n kautta SLS:lle Kiinassa tehtävään 
lähetystyöhön (tilinumero: Nordea 
114330-111641 ja viite 1193) tai oman 
seurakunnan nimikkolähetin työn 
tukemiseen (tilinumero: Pieksämäen 
Seudun OP 534000-1840, viitenumero: 
3007).
Ma 30.7. klo 18 Barokki soi lakeuden 
katedraalissa, Lumijoen kirkossa, 
Buxtehude, Händel, Telemann, Purcell, 
Platti, Mikos Spanyi, urut; Petri Tapio 
Mattson, viulu Riina Seebeck, sello; 
Meri Siirala, sopraano Anna-Maaria 
Oramo, cembalo. 15 e/5 e.
Heinäkuussa ei ole hartauksia Lu-
milyhdyssä.
Partio: Havas-Pökkelö -esitteitä sekä 
ilmoittautumislomakkeita  kolon 
pöydällä, hae omasi ja ilmoittaudu 
leirille!
Tulossa: Kesäleiri Siikajoen Tauvos-
sa 26.-28.7. Ilmoittautumiset 20.7. 
mennessä Nikolle , p 040 962 0891. 
Hinta 15 e, sisarale 5 e, alaikäraja 8 v. 
(Huom! leiri on päivää lyhyempi, kuin 
aikaisemmin on ilmoitettu.)
Kesälomat: Marjo Koski-Vähälä 
lomalla  2.7.-29.7., Helena Ylilauri 
lomalla 25.6.-3.8., Hilkka Haaraniemi 
lomalla 16.7.-13.8.
Rauhanyhdistys: Pe 20.7.nuoti-
oiltaseurat M&J Myllysellä, Kyösti 
Karjula.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Helenan loman aikana virastossa päi-
vystys ma ja pe klo 10-13. ja virkato-
distukset voi tilata Oulun maistraatista, 
p. vaihde 020 51 7181. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, dia-
konissa 045 638 1973, suntio 045 630 
6081, 
talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Rauhan Tervehdys-lehti ilmestyy 7.6. 
alkaen joka toinen viikko kesäaikana.
Lumijoen kirkko on jälleen tiekirkko 
ajalla 10.6.-1.8. Auki joka päivä klo 
12-16.
Huom! Haudanhoitosopimuksia ja 
kesäkasteluita ei oteta enää vastaan 
tälle kesälle.
Vihitty: Sami Antero Lahtimaa ja Heli 
Elina Jaara. Lauri Aleksi Viitanen ja 
Virve Maria Jakkula.

Israelilainen illan-
vietto Shabat shalom 
pe 20.7. klo 17.30 al-
kaen Tupoksen Vana-
mossa. Vieraina Esh-
ter ja Yaakov Horesh 
Israelista. Ohjelmassa mm. perinteinen 
sapattiateria sekä rukousta, musiikkia, 
opetusta ja yhdessäoloa. Myytävänä 
Swarovski-kristallisia koruja sekä 
israelilaisia taidekäsitöitä. Illan tuotto 
avustusjärjestölle Israeliin.
Messu su 22.7. klo 12 kirkossa (huom. 
aika), saarna ja liturgia Pekka Sippola, 
kanttorina Juha Pöykkö. Kolehti: Köy-
hien sisarkirkkojen tukemiseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Hartaus to 26.7. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Sanajumalanpalvelus su 29.7. klo 10, 
saarna ja liturgia Ilkka Tornberg, kant-
torina Juha Pöykkö. Kolehti lähetys- ja 
evankelioimistyöhön Virossa lähetys-
yhdistys Rauhan Sanan kautta.
Pihaseurat Pehkosenkuja 1:ssä su 
29.7. klo 16. Tervetuloa.
Virsiryhmän harjoitukset Tasannolla 
ti 31.7. klo 17. Siioninvirret: 96, 155, 
162.
Herännäis-Siioninvirsiseurat ti 31.7. 
klo 18 Hilkka ja Tauno Tasannolla 
perinnepirtissä Toppilankuja 3.
Tulossa: Syksyllä alkaa Solmuja pa-
risuhteessa -parisuhdekurssi. Ryhmä 
kokoontuu 8 kertaa pääosin keskiviik-
koiltaisin klo 18-21. Ryhmään otetaan 
neljä paria. Kurssi auttaa luottamuk-
sellisesti käsittelemään suhteessa 
olevia solmukohtia, jotka eivät tunnu 
aukeavan. Vetäjinä diakonissa-esh 
Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226 ja 
seurakuntapastori Kimmo Helomaa, p. 
044 7521 235. Kurssista vastaa Kataja. 
(www.parisuhdekurssi.fi)
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10, Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227. Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Nuoret ja varhaisnuoret: Nuorten 
leiri  31.7.-2.8. Tyrnävän kesäkodilla. 
Leirimaksu 15 euroa, sis. kuljetuksen, 
ruokailut, leiriohjelman ja vakuutuk-
sen liminkalaisille. Ilmoittautumiset 
Marialle, p. 044 7521 225. Nuorte-
nilta to 26.7. klo 18-20 Tupoksen 
Vanamossa.
Partio: Havas-Pökkelö 07 Suolahdesta 
Ähtäriin 15.-21.7. Make päivystää pe 
27.7. partiotoimistossa klo 13-15. Ha-
vas-vaellus on käynnissä 27.6.-1.8. Voit 
seurata vaellusta www.niittykarpat.
fi. Partiotoimisto, p. 562 1223, Make 
käsipuhelin 044 7521223. Sähköposti 
markku.korhonen@evl.fi. 
Rauhanyhdistys: Pe 20.7. klo 19 nuo-
tioilta Arja ja Hannes Vähäsöyringillä. 
Su 22.7. klo 14 seurat ry:llä. Su 29.7. 
klo 14 seurat ry:llä.
Lähetyksen kevätarpajaisten arvonta 
on suoritettu. Voitot: Lapiosalmen 
eräleirikeskuksen 2 vrk:n loma Mikko 
Uitto; Marttiinin kinkkuhaarukka ja 
–veitsi Janette Marttila; vaatelahja-
kortti Saara Matkaselkä; vauvanpeitto 
Rauno Junttila; apteekin tuotepaketit 
Matti Taipaleenmäki ja Terttu Kir-
manen; pakastettu ternimaito Tuula 
Rantakurtakko; vauvan koristetyyny 
Kaarina Valtakorpi ja keittiöpyyhesetti 
Elsi Kauppi. Onnea voittajille! Voitoista 
on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kii-
tokset arpavoittojen lahjoittajille ja 
kaikille arpajaisiin osallistuneille.
Huom. Ketunmaan koulun leirin 
löytötavaroita voi kysyä kirkkoher-
ranvirastosta!
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

päivät 19.-22.7. ”Ilosanoma yli rajojen 
– Apostolien teot”, teol. tri Erkki Ranta, 
akvarellikurssi 19.-21.7., Riitta Ranta, 
avioliiton vuosihuolto kaikenikäisille 
pareille 28.7., Eija ja Jouni Koskela, 
kartanon kirkko su 29.7. klo 13, seurat 
su 29.7. klo 15,
Rauhanyhdistyksen toimintaa: Hau-
kipudas: seurat ry:llä su 22.7. klo 18, 
Pentti Päkkilä, seurat hoivaosastolla 
su 29.7. klo 16, Juha Kaarivaara, nuo-
tioilta Koukkarilla (Jokelantie 233) ke 
1.8. klo 18.30, Jokikylä: seurat ry:llä 
su 22.7. klo 17, Martti Kupsala, Mikko 
Kälkäjä (kolehti rakennusrahastoon), 
Kello: seurat ry:llä su 22.7. klo17, Aimo 
Mikkonen, Matti Kenttä.
Kuollut: Oiva Leonard Rautiainen 83 
v., Eila Maria Ponkkonen 80 v., Rauno 
Antero Palsina 55 v., Erkki Antero 
Halonen 23 v.
Avioliittoon kuulutettu: Osmo Haan-
pää ja Leena Marjatta Tervo. Hannu 
Tapani Korkiakoski ja Maria Kristiina 
Raudaskoski. Juha Petteri Jahnsson ja 
Laura-Maija Niemelä. Jarmo Markus 
Laurikkala ja Marika Johanna Ojala. 
Juho Heikki Krankka ja Jenni Elina 
Halonen. 
Kastettu: Oosa Erna Arelia Jauhiainen, 
Linnea Kristiina Vehkaoja, Eevi Aada 
Emilia Pietilä, Lumi Lilja Katariina 
Taskila, Aleksi Hermanni Hataja, Iipo 
Okko Juhani Aula, Lasse Kemppainen 
Sætrenes, Emilia Marina Myntti.

Lumijoki

19.7.–2.8.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka

Pohjois-Pohjanmaan museo

Tuhannen tarinan paikka:
perusnäyttelyt, Koiramäki-osasto,
vaihtuvat näyttelyt, museokauppa ja kahvio

perjantaisin vapaa pääsy, tiedustelut: 558 47150
avoinna: ma suljettu, ti, to, pe 10 - 18, ke 10 - 19, la - su 11 - 18 www.ouka.fi/ppm

Ainolan puisto

Su 22.7. klo 10 Messu, 
Matti Keskinen.
Ti 24.7. klo 18 Raa-
mattu- ja rukousilta 
Kirkonmäellä.
Su 29.7. klo 10 Sanaju-
malanpalvelus, Matti Keskinen.
Su 29.7. klo 15.30 Oulunsalo Soi 
-konsertti kirkossa. Mie Miki, har-
monikka.

Messu kirkossa su 
22.7. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna 
Pitkälä, kanttorina 
Pohjola. Konfirmoi-
tavana kesän 4. leiri-
rippikouluryhmä.
Messu kirkossa su 29.7. klo 10, liturgia 
Siljander, saarna Kaltakari, kanttorina 
Sivula. Konfirmoitavana kesän 5. leiri-
rippikouluryhmä.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
19.7. klo 20, Hannu Holma baritoni 
ja Anni Holma urut. 
Iltahartaus rovasti Timo Holma. 
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
26.7. klo 20, Henna-Mari Sivula mez-
zosopraano ja Hannu Niemelä urut. 
Iltahartaus rovasti Juhani Pitkälä. Sä-
velhartauksiin on vapaa pääsy. Ovella 
vapaaehtoinen kolehti. Kahvitarjoilu 
tapulissa lähetystyön hyväksi ennen 
tilaisuuksia klo 19.30 ja tilaisuuksien 
jälkeen.
Nuotioilta Asemakylällä Onnelassa ke 
25.7. klo 18.
Nuotioilta Onkamolla uimarannalla 
ke 1.8. klo 18.
Soile Isokosken ja Marita Viitasalon 
konsertti srk-keskuksessa to 2.8. klo 
20. Konsertin järjestää Kiiminkijoen 
opisto ja Haukiputaan seurakunta. 
Konsertti on loppuunmyyty. Mahdol-
lisia vapautuvia lippuja voi tiedustella 
1.-2.8. kirkkoherranvirastosta.
Seurakunnan päiväkerhoihin ilmoit-
tautuminen. Seurakunta järjestää 
arkitoimintaa v. 2002 -2004 syntyneille 
lapsille. 3-vuotiaiden kerho kokoontuu 
kerran viikossa 1,5 tuntia ja 4-5-vuoti-
aiden kerho kaksi kertaa viikossa 2 tai 3 
tuntia. Kerhomaksu on kerran viikossa 
kokoontuvalta kerholta 10 e ja kaksi 
kertaa kokoontuvalta 17 e vuodessa. 
Uusien kerholaisten ilmoittautuminen 
vapautuville paikoille on keskiviikkona 
1.8. klo 10 - 14 Kirkonkylän ja Mar-
tinniemen kerhoihin p. 045-6578 347, 
Kellon ja Kiviniemen kerhoihin p. 045-
6577 426 sekä Jokelan kerhoon p. 040-
5128 224. Ilmoittautumassa voi käydä 
myös paikan päällä Kellon srk-kodilla 
ja Jokelan vanhalla koululla klo 10 -12 
sekä kirkonkylän Vakkurilassa (vanha 
srk-talo) klo 10 -14. Kerhopaikat täy-
tetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Keväällä ilmoittautuneiden ei tarvitse 
enää ilmoittautua. Muistathan perua 
jos et otakaan kerhopaikkaa vastaan, 
niin voimme antaa paikan toiselle lap-
selle. Kerhoryhmät ja kokoontumisajat 
ovat nähtävillä kerhopaikan ovessa 
torstaina 9.8. lähtien. Perhekerhoja 
pidetään kirkonkylän Vakkurilassa 
(vanha srk-talo), Kellon ja Martinnie-
men srk-kodeissa sekä Jokelan vanhalla 
koululla Jokikylässä. Kerhopäivät il-
moitetaan myöhemmin.
Haukiputaan kirkko on tiekirkko ja 
se on avoinna hiljentymistä ja tutustu-
mista varten 11.6.-31.8. maanantaista 
perjantaihin klo 10-18.  
Kellonkartanon toimintaa: raamattu-

Messu su 22.7. klo 
10 vanhassa kirkossa. 
Toim. Tuisku, avust. 
Liikanen, kantt. Hei-
limo. Kolehti Kirkon 
ulkomaanavulle köy-
hien sisarkirkkojen 
tukemiseen.
Rauhanyhdistyksen seurat su 22.7. 
klo 16 vanhassa kirkossa.
Messu su 29.7. klo 10 vanhassa kirkos-
sa. Toim. Liikanen, avust. Tuisku, kantt. 
Heilimo. Kolehti Suomen Poikien ja 
Tyttöjen Keskukselle, varhaisnuori-
sotyön kehittämiseen.
Kesäkahvila to 26.7. klo 12-14 Kirkon-
kylän seurakuntatalolla.
Oulunsalo soi –konsertti la 28.7. klo 
19 vanhassa kirkossa. Esiintyjät: Erkki 
Ranto, sello, Katinka Korkeala, viulu, 
Ulla Soinne, alttoviulu. Musiikkina 
Mozart ja Kodaly.
Kesäinen hengellisten laulujen ilta 
ti 31.7. klo 18 Kirkonkylän seurakun-
takodissa. Mukana Jaakko Tuisku ja 
Alfa-kurssilaiset.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kempeleen kirkot tiekirkkoina 10.6.-
12.8. Avoinna ma-pe klo10-18 ja la-su 
klo 12-18.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotol-
le ajanvaraus: kirkonkylän diakonia-
toimisto ma ja to klo 9-10 Leena Hint-
sala puh. 5614540 tai 040-7790365. 
Kokkokankaan diakoniatoimisto ma ja 
ke klo 9-10 Sirkku Määttä puh. 5614643 
tai 040-7790368.
Limingan rovastikunnan retki Ou-
lun hiippakunnan lähetysjuhlille 
Nivalaan la 25.8. Kuljetuksen järjestää 
Tyrnävän seurakunta. Bussi pysähtyy 
Kempeleessä kirkonkylän srk-talolla 
klo 7.40. Paluu n. 22.20. Hinta 10 
e. Ruokailut jokainen huolehtii itse 
(ruokalippu Nivalan ammattiopistolla 
7 e). Ilmoittautumiset kirkkoherran-
virastoon 10.8. mennessä 5614500 tai 

Kirkastussunnuntain 
messu su 22.7. klo 10 
kirkossa, Raimo Salo-
nen, Saija Kronqvist, 
kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. Koleh-
ti köyhien sisarkirkkojen tukemiseen, 
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkko-
kahvit tapulissa messun päätyttyä. 
Messu su 29.7.2007 klo 10 kirkossa, 
Pauli Niemelä, Saija Kronqvist, kant-
torina Jarkko Metsänheimo. Kolehti 
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus 
ry:lle varhaisnuorisotyön kehittämi-
seen.  Kirkkokahvit tapulissa messun 
jälkeen. 
Konsertti su 22.7. klo 19 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa, Anna-Maria 
Jurvelin, sopraano ja Anna-Leena 
Penttinen, piano ja Anna Heikkilä, 
klarinetti.
Konsertti su 29.7. klo 19 Kiimingin 
kirkossa, Heikki Rainio, tenori ja Risto 
Ainali, urut.
Mielenterveyskuntoutujien omais-
ryhmä ke 25.7. klo 17 Koitelissa, 
makkaranpaistoa.
Perhejuhla avioliittoa 35-vuotta su 
29.7. klo 15 Helli ja Raimo Juntusella, 
Aholanmäentie 31, puhe Raimo Salo-
nen. Tervetuloa!
Kuhmon kamarimusiikkijuhlille 
lähtö la 29.7. klo 10 Kiimingin kunnan 
viraston edestä. 
Jäälin seurakuntakodilla ei diako-
niaviranhaltijan vastaanottoa kesä 
– elokuun aikana. Vastaanotto siirretty 
kirkonkylän diakoniatoimistoon.
Gaudio-viulukurssi 6.-11.8. Kirkko-
pirtillä. Opettajana Hanna Holma, 
Viola Räisänen. Kurssimaksu 50 eur. 
Ilmoittautumiset Viola Räisäselle 
16.7. mennessä puh. 040 7075 133.  
Yhteisvastuukeräyksen tuotto tänä 
vuonna Kiimingissä 12.663,53 e. Kiitos 
lahjastanne.
Vuosilomia: diakoni Erja Haho 22.7. 
saakka, diakonissa Ulla Junttila 9.7- 
1.8., kirkkoherra Pauli Niemelä 24.7. 
saakka, sijaisena kappalainen Saija 
Kronqvist 16.-22.7.
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja 
tutustumista varten 11.6.-10.8. klo 
12-18. 
Rauhanyhdistys: Seurat su 22.7. klo 
14 Jaarankartanossa, Petri Kulmala 
ja klo 17 rauhanyhdistyksellä klo 17, 
Kalle Laivamaa, Petri Kulmala. Ranuan 
opistoseurat  27.-29.7.
Vihitty: Tuomo Juhani Raiskio ja Heli 
Mari Kristiina Liikanen, Toni Eerik 
Kumpula ja Mari Hannele Angeria, 
Toni Pekka Hakanen ja Jaana Pauliina 
Ollila,  Jukka Toivo Antero Mätäsaho ja 
Laura Maaria Kiljander, Lasse Kristian 
Kukkonen ja Tanja Johanna Tolvanen, 
Juha Petteri Sarviaho ja Kaisa Maria 
Pohjola, Markku Tapani Räihä ja 
Minna Maarit Honkanen, Antti Pertti 
Aarnio ja Heidi Maria Haapala, Mikko 
Olavi Komulainen ja Hanna Katariina 

Seppänen, Olli-Pekka Vesa ja Heidi 
Kristiina Puitti.
Kastettu: Emmi Venla Henriikka Dahl, 
Peppiina Viivi Orvokki Härkönen, 
Elmeri Onni Kalle Kuiri, Leevi Iisakki 
Loukkola, Kasper Johannes Arola, Tiia 
Liina Kujala, Juho Petri Aleksanteri 
Ronkainen, Juha Matias Mäki, Eveliina 
Säde Salminen.
Kuollut: Bertta Sylvia Henttunen e. 
Malin 92 v.

rauHaN TerveHDYS -LeHTi 
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ToiNeN viikko.
Seuraava LeHTi 2.8.
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Vanhemman väen leiripäivä Umpi-
mähkässä to 26.7. Ilm. kirkkoherran-
virastoon 20.7. mennessä,  p. 514 2700. 
Diakoniatyö.
Messu kirkossa su 29.7. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.  Kolehti Varhaisnuoriso-
työn kehittämiseen, Suomen Poikien 
ja Tyttöjen keskus ry.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
1.8. klo 13.30. Tuomo Kangas.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 2.8. 
klo 11.30.
Limingan rovastikunnan retki Ou-
lun hiippakunnan lähetysjuhlille 
Nivalaan la 25.8. Kuljetuksen järjestää 
Tyrnävän seurakunta. Bussi pysähtyy 
Kempeleessä kirkonkylän srk-talolla 
klo 7.40. Paluu n. klo 22.20. Hinta 10 
e. Ruokailut jokainen huolehtii itse 
(ruokalippu Nivalan ammattiopistolla 
7 e). Ilmoittautumiset kirkkoherran-
virastoon 10.8. mennessä.
Lähetystyön kesän arpajaisiin toivo-
taan lahjoituksena arpajaisvoittoja, 
voit tuoda niitä lähetyssihteerille tai 
kirkkoherranvirastoon.
Kastetut: Ellaveera Matleena Kujala, 
Ville Antti Kemppainen, Fanny Sofie 
Kemppainen, Aaro Henrikki Kiuttu, 
Ville Oskari Raiman, Marissa Noora 
Mikaela Kurvinen.
Vihitty: Jukka-Pekka Holappa ja Saara 
Susanna Laitinen, Matti Tapani Iljana 
ja Maija Liisa Seppänen, Tommy Rafael 
Lindholm ja Merja Irmeli Taskila, Jussi 
Antero Haataja ja Heli Hanna-Maria 
Anttonen, Sami Petri Ylimäinen ja 
Laura Katariina Porthan.
Kuollut:Eino Matias Lehtikangas 
65 v.
Kirkonkylän ry: Su 22.7. klo 18 seurat 
Martti Pistemaa, Pekka Kinnunen. Su 
29.7. klo 18, seurat, ry, Jari Kupsala, 
Erkki Alasaarela.

Ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa su 22.7. 
klo 10.00 (Kyllönen, 
Kukkurainen, Jurmu).
Kirkkokahvit, kotiseu-
tujuhla.
Kirkkotaksi seurakuntakodilta klo 
9.30. Sivukyläläiset huom! Kootkaapa 
taksit täyteen ja tulkaapa jumalan-
palvelukseen. Edestakainen matka 3 
euroa.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa su 
29.7. klo 10.00 (Holmström, Kyllönen, 
Jurmu).
Taksi seurakunta-kodilta klo 9.30, 
edestakaisen matkan hinta 3 euroa.
Virsi-ilta Sarakylän kappelissa to 26.7. 
klo 19 (Holmström, Jurmu). Kahvit.
Kesäkirkko Korpisen kylätalolla su 
29.7. klo 19 (Holmström, Jurmu).
Diakoniatyö: Asiakasvastaanotto hei-
nä- ja elokuussa tiistaisin klo 9-11.
Nuotioiltoja! Muutamia nuotioiltoja 
vielä vapaana elokuulle. Varaukset 
kirkkoherranvirastosta puh. 08-8823 
100.
Kirkko avoinna 31.7. saakka, esittelijä 
paikalla ti-pe ja su klo 10-17, ma ja 
la suljettu.
Rauhanyhdistykset:  Seurat Simo 
Kinnusen kesämökillä la 21.7. klo 19 
(E Illikainen), Kurenalan RY:llä su 22.7. 
klo 17 (M Pätsi, J Myllyneva) ja  Iinat-
tijärvellä Martta Iinatilla su 22.7. klo 12 
ja 18 (J Palola, H Virrankari).
Kastettu: Fiia Henni Alviida Salow, 
Väinö Aukusti Puolakanaho, Onni 
Tapio Rautakoski, Neea Johanna Moi-
lanen ja Sebastian Mikko Cronjé.
Vihitty:  Toni Pekka Hakanen ja Jaana 
Pauliina Ollila,  Tuomo Juhani Raiskio 
ja Heli Mari Kristiina Liikanen,  Juha 
Henrik Rämänen ja Sinikka Tuulia 
Tauriainen,  Arto Kalervo Vesteri ja 
Hellen Hirvasoja, Joni Juhana Neuvo-
nen ja Hanna Emilia Partanen.
Haudattu:  Eemi Johannes Juurikka 71 
v,  Pekka Sampo Tapani Peltola 53 v,  
Esa Tapio Ollila 50 v, Leena Karoliina 
Kemppainen 18 v, Hilda Maria Siira 
68 v,  Lauri Kärki 68 v ja Heino Antero 
Ahonen 55 v. 
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, puhelin 
8823100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@evl.
fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan nettisivut  www.pudas-
jarvenseurakunta.fi

Pudasjärvi

Oulunsalo

Muhos

a rkkitehti C.J. Engelin suunnittelema, 
vuonna 1843 rakennettu tapuli ja arkki-
tehti Josef Stenbäckin piirtämä, vuon-

na 1909 valmistunut Pulkkilan kirkko on pis-
tetty perusteelliseen remonttiin. Kahden kuu-
luisan arkkitehdin luoman kauniin ja hyvin 
yhteensopivan rakennuskokonaisuuden kun-
nostustyöt alkoivat toukokuussa ja tämänhet-
kisen arvion mukaan kirkko ja tapuli ovat jäl-
leen käytössä maaliskuun lopulla.

– Työt ovat sujuneet hyvin ja aikataulussa 
on pysytty, Siikalatvan seurakunnan talous-
päällikkö Tarmo Myllykoski kertoo.

Remontointiin sisältyy muun muassa ul-
lakolle rakennettava sprinkler-järjestelmä, 
alttaritaulun konservointi, sekä äänentois-
tojärjestelmän uusiminen. Lisäksi kirkko ja 
tapuli maalataan sisä- ja ulkopuolelta ja lattiat 
sekä sähköasennukset uudistetaan.

Kirkon ja tapulin remontin kokonaiskustan-
nusarvio asettuu vajaaseen 900 000 euroon, 
josta Kirkkohallituksen myöntämä avustus 
kattaa 70 prosenttia.

Kirkkoherra, lääninrovasti Erkki Piri kertoo, 
että kirkon peruskorjauksen aikana jumalanpal-
velukset pidetään pääsääntöisesti seurakunta-
kodilla, sekä Junnonojan rukoushuoneella, ja 
esimerkiksi hautajaisia on mahdollista pitää 
Piippolan kirkossa.

 

Historian 
hengessä

 
Siikalatvan seurakuntaan kuuluvan Pulkki-
lan kappeliseurakunnan pyhättö kunnoste-
taan entisaikojen taitajien työnjälkeä kunni-
oittaen. Kirkkoherra Piri selvittää, että remon-
toinnin suunnitellut arkkitehti Matti Klemola 
on ottanut kirkon uusien maalisävyjen suun-
taviivoiksi Mikael Toppeliuksen maalaaman 
alttaritaulun värimaailman.

- Toppeliuksen kädenjälki näkyy kolmessa 
kirkossa.

Alttaritaulun konservoijat päätetään kirk-
koherra Pirin mukaan piakkoin. Alusta-
van arvion mukaan taulun kunnostuksesta 
selvitään siihen aikojen saatossa kertyneen 
lian ja noen poistolla.

Nelostien varressa sijaitseva, kansallisro-
manttisen tyylisuunnan piirteitä edustava 
Pulkkilan kirkko on monessakin mielessä kult-
tuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Kuten 
kirkkoherra toteaa, Josef Stenbäckin piirtämiä 
puukirkkoja on Suomessa vain yhdeksän ja 
arkkitehti Engelin suunnittelema tapulirak-
ennus on myös harvinaisuus.
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Pulkkilan kirkko ja 
tapuli remontoidaan

ajan ja säänvaihtelujen aikaansaamat rapistumat poistuvat Pulkkilan kirkon ja tapulin 
ulko-puolisista rakenteista perusteellisen peruskorjauksen myötä. Börje grön kunnostamassa 
kattorakennetta.
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Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Su 22.7. klo 18 (huom! 
aika) perinnemessu 
kirkossa, lit. ja saarna 
Heikkinen, kanttori 
Kajava. Kolehti köy-
hien sisarkirkkojen 
tukemiseen, Kirkon 
ulkomaanapu.
To 26.7. klo 13 alkaen hartaushetket 
ja ehtoollinen Jokirinteen palvelu-
kodeissa, Pekkala. Klo 14.30 hartaus 
palvelukoti Armiitassa, Pekkala.
Su 29.7. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit. ja saarna Kyllönen, kanttori 
Mari Heilimo. Kolehti varhaisnuoriso-
työn kehittämiseen, Suomen poikien 
ja tyttöjen keskus ry.
To 2.8. klo 13 alkaen hartaushetket Jo-
kirinteen palvelukodeissa, Kyllönen.
Tulossa: Rovastikunnallinen retki 
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille 
Nivalaan la 25.8. Lähtö Muhoksen srk-
talolta klo 6.50, paluu n. klo 23. Tied. 
ja ilm. 10.8. mennessä lähetyssihteeri 
Anja Hämäläiselle puh. 040 5629131.
Muuta: Koortilan lastenleirin 27.-29.6. 
jälkeen löytynyt poikien collegepu-
sero, koko 134. Puseron voi noutaa 
kirkkoherranvirastosta tuntomerkkejä 
vastaan.
Vuosilomia: Nuorisotyönohjaaja 
Rainer Väänänen 27.7. saakka, kap-
palainen Pekka Kyllönen 28.7. saakka, 
nuorisotyönohjaaja Tuula Väänänen 
10.7.-10.8., kirkkoherra Jouni Heik-
kinen 23.7.-11.8., kanttori Ossi Kajava 
27.7.-9.8. 
Rippikoulut: Kesä III – rippikoulun 
päiväjakso 25.-27.7. srk-talossa, 
leirijakso 29.7.-3.8. Koortilassa, kon-
firmaatioharjoitus pe 3.8. klo 14 ja 
konfirmaatio su 5.8. klo 10 kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30.
Rauhanyhdistys: Pe 20.7. klo 19 nuo-
tioilta M. Männiköllä, Pyhänsivuntie 
768. Su 22.7. klo 18 seurat ry:llä. Pe 3.8. 
klo 19 nuotioilta Koortilassa.
Laitasaaren ry: Su 22.7. klo 18 seurat 
ry:llä.
Kuollut: Mikko Efraim Välitalo 86 v.
Vihitty: Matti Armas Kellokumpu ja 
Minna Kristiina Määttä, Henri Samuli 
Mämmi ja Laura Elise Koistinen, 
Jussi-Pekka Silenius ja Anne Hannele 
Pikkuaho.
Kastettu: Juuso Matias Saviharju, 
Elmer Aake Ilmari Soronen, Justus 
Matti-Olavi Huusko.

Kirkkoherranvirasto 
auki uudessa osoit-
teessa Vattukuja 2.
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 19.7. 
klo 11.30, Tapio Kor-
tesluoma.
Messu kirkossa su 22.7. klo 10, Vesa 
Äärelä. Kolehti Köyhien sisarkirkkojen 
tukemiseen (Kirkon Ulkomaanapu).
Kesäinen iltapäivä pappilan pihapii-
rissä ke 25.7. klo 13-15. Alkuhartaus 
klo 13, Pekka Kinnunen, Tansanian ter-
veisiä Iringasta, Eija-Riitta Kinnunen, 
arvontaa, lounas 7 e. Järj. lähetystyö. 
Hartaustilaisuus Salonkartanossa 
ke 25.7. klo 13.30, kesäteologi Lotta 
Hiltunen.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 26.7. klo 13, Tapio 
Kortesluoma. 
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Halonen ja Merja Susanna Laatikainen 
(molemmat Rantsilan seurakunnasta), 
Jari Pentti Juhani Kilpeläinen ja Merja 
Hannele Partala (molemmat Rantsilan 
seurakunnasta) sekä Aleksi Halenius 
ja Saara Birgitta Alanko (molemmat 
Turun Katariinan seurakunnasta)
Vihitty: Ari-Janne Karjalainen ja Tii-
na Annikki Huotari sekä Henri Mikael 
Lintula ja Niina Kaarina Tervoja.
Kuollut:  Elma Alviina Alikoski, 82 v 
ja Vilho Johannes Näsänen, 73 v.

Kastettu: Mette Elisabeth Haataja.

Piippola 
Su 22.7. klo 12 messu, 
Janne Isomaa, Unto 
Määttä. Kolehti köy-
hien sisarkirkkojen 
tukemiseen, Kirkon 
Ulkomaanapu.
Su 29.7. klo 19 (huom.aika) sana-
jumalanpalvelus, Arkkila, Määttä. 
Kolehti varhaisnuorisotyön kehittä-
miseen, Suomen Poikien ja Tyttöjen 
Keskus ry.
Rauhanyhdistys: klo 19 seurat ry:llä.

Pulkkila 
Su 22.7. klo 10 messu 
srk-talossa, Kautto.
Ke 25.7. klo 12-15 
avoimet ovet vanhassa 
pappilassa
Su 29.7. klo 14 kotiseu-
tupäivien ja kunnan 140 vuotisjuhlan 
jumalanpalvelus keskuskoululla 
jatkuen kahvilla ja juhlalla.
Ke 1.8 klo 12-15 avoimet ovet vanhassa 
pappilassa, klo 14 lauluhetki.
To 2.8 klo 13 ehtoollishartaus Koi-
vulehdossa.
Seurakuntatoimisto kiinni 23.-27.7. 
Rauhanyhdistys: Su 22.7. klo 19 
seurat ry:llä. La 28.7. klo 19.30 seurat 
ry:llä..

Pyhäntä
Su 22.7. klo 12 kirkas-
tussunnuntain messu, 
Kautto, Olli Kinnu-
nen. Kolehti köyhien 
sisarkirkkojen tuke-
miseen, Kirkon Ulko-
maanapu.
Ti 24.7. klo 12-14 lasten kesäkerho(3-6 
v), klo 15-17 varhaisnuorten kerho.
To 26.7. klo 11-13 perhekerho.
Su 29.7. klo 10 (huom.aika!) sana-
jumalanpalvelus, Janne Isomaa, Olli 
Kinnunen. Kolehti Suomen Poikien 
ja Tyttöjen Keskus ry:lle varhaisnuo-
risotyölle.
Seurakuntatoimisto suljettu 25.7.
Rauhanyhdistys: Su 22.7. klo 16 seurat 
ry:llä, Sulo Kautto, Timo Aitto-oja.
Kastettu: Jarkko Einari Mahosenaho. 
Erika Anna Matilda Selkäinaho.
Vihitty: Juha Kristian Makkonen ja 
Maria Emilia Pirttisalo, mol. Kanga-
salan srk:sta.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
-12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Piippolan ja Pyhännän kirkot ovat 
tiekirkkoja, avoinna 20.6.-29.7. klo 
10-16 ja su klo 11-14. Aittakahvila 
(Pappilankujalla) avoinna Piippolassa 
samaan aikaan kuin tiekirkko. Kesti-
län kirkko avoinna ma-pe 18.6.-31.7. 
klo 9-15, muina aikoina sopimuksen 
mukaan. Pulkkilan kirkko remontin 
vuoksi suljettu.
Siikalatvan seurakunnasta järjestetään 
matka Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Nivalaan la 25.8., sitovat 
ilmoittautumiset lähetyssihteerille 
29.7. mennessä, p. 040 5387 238.
To 19.7. klo 18 kirkkovaltuuston ko-
kous Pulkkilan seurakuntakodilla.
Kirkkoherra Erkki Piri lomalla 9.- 
31.7., sij. Janne Isomaa, p. 0207 109 866. 
Lähetyssihteeri lomalla 30.7.-29.8.

kestilä
Kestilän kirkko avoin-
na ma-pe  klo 9-15 
heinäkuun loppuun 
saakka, muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
To 19.7. klo 11-13 per-
hekerho kerhokodissa, klo 17 nuorten 
lauluilta kerhokodissa (Elämän siiville 
kirjasta), Rautio,  klo 18 kirkkoval-
tuuston kokous Pulkkilassa.
Su 22.7. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa, Määttä. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle köyhien 
sisarkirkkojen tukemiseen.
Ke 25.7. klo 12-14 lasten päiväkerho 
ja klo 15-17 varhaisnuorten kerho 
kerhokodissa.
To 26.6. klo 17 nuortenilta kerho-
kodilla, Rautio.
Su 29.7. klo 12 (huom. aika!) messu 
kirkossa, Isomaa, Olli Kinnunen. 
Kolehti Suomen Poikien ja Tyttöjen 
Keskus ry:lle varhaisnuorisotyön 
kehittämiseen. Messun jälkeen hau-
tausmaahartaus.
Su 29.7. klo 14.30 muistoseurat Jär-
vikylän Saarella, Isomaa.
To 2.8. klo 11-13 perhekerho kerho-
kodissa.
Huom! Nuorten reissu Ristirockiin 
Tampereelle 25.8. Retken hinta 25 e. 
Ilm. Katariina Rautiolle viim. 8.8.
Rauhanyhdistys: Pe 20.7. klo 19 
nuotioilta Mettälässä. Su 22.7. klo 19 
seurat ry:llä. Pe 27.7. klo 19 nuotioilta 
Lämpsässä. La 4.8.-5.8. kesäseurat 
ry:llä (tark. ilm. myöhemmin).
Kuollut: Anna-Liisa Väisänen Oulusta 
ja Liisa Bertta Tiikkaja Kestilästä. 

Siikasalo

Tyrnävä

Siikalatva

Rakkaamme

Pentti Ilmari
KORHONEN
s. 4.4.1933 Muhoksella
k. 9.6.2007 kotonaan Utajärvellä 

Kaipauksella muistaen

Ari
Sisarukset Alma ja Selma
Reino veli
Sisarusten lapset sekä lapsoset
Sukulaiset ja ystävät

’’Nyt olen vapaa ja mukana tuulen 
saan kulkea rajoille ajattomuuden.
Olen kimallus tähden, olen pilven lento,
olen kasteisen aamun pisara hento.’’
   Eino Leino

Siunaus toimitettu omaisten läsnä ollessa 26.6.2007 Utajärvellä.

Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

Puh. 0800-143 000
www.cancer.fi, adressit@cancer.fi

Adresseja myyvät myös:
postit, kirja-, kukka- ja paperi-

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005
Syöpäsäätiö jakoi 3,4 milj. euroa

tutkimukseen v. 2006

Rantsila
Pe 20.7. klo 19 virsi-
lauluilta seurakunta-
talolla. 
La 21.7. klo 9-14 lä-
hetyksen toripöytä 
Rantsilapäivillä. Lah-
joituksesi voit tuoda 
suoraan pöydälle. 
Su 22.7. klo 10 Rantsilapäivien juhla-
jumalanpalvelus kirkossa. Jumalan-
palveluksen toimittaa Hannu Lauriala, 
veteraanikuoro avustaa. Kanttorina 
on Veli-Pekka Tuomela. Kolehti 
Kärsämänkylän rukoushuoneyhdis-
tykselle.  Jumalanpalveluksen jälkeen 
kunniakäynti sankarihaudoilla ja 
ruokailu seurakuntatalolla sekä tapu-
likahvio lähetystyön hyväksi. Klo 13 
Rantsilan kunnan 140-vuotisjuhla 
liikuntahallilla. Juhlan jälkeen kahvit 
Gananderin koululla. 
Ma 23.7. klo 19 kirkkovaltuusto seu-
rakuntatalolla.
Ke 25.7. klo lähetysilta Ropolassa. 
Saunomismahdollisuus klo 17.30 
alkaen, mahdollisuus saunoa pitkin 
iltaa, lähetystilaisuus klo 19.30.
Su 29.7. klo 19 messu kirkossa, Olavi 
Palovaara ja Veli-Pekka Tuomela. 
Kolehti varhaisnuorisotyön kehittä-
miseen, Suomen Poikien ja Tyttöjen 
Keskus ry. Jumalanpalveluksen jälkeen 
tapulikahvio lähetystyön hyväksi.
Konfirmaatiovalokuvat nähtävillä 
Rantsilan kirkkoherran virastossa. 
Tilaukset virastoon 26.7. mennessä. 
Valmiit kuvat haettavissa virastosta 
viikolla 31.
Rauhanyhdistys: 
Su 22.7. klo 18.30 seurat Mankilan 
rukoushuoneella, Markku Heikkala.
Su 29.7. klo 18.30 seurat ry:llä, Simo 
Saarikoski.
Kastettu: Roy Anton Jeremia Lumiaho 
Avioliittokuulutus: Rami Eerikki 

Siikajoki
La 21.7 klo 10 Sutelan 
sukuseuran hartaus-
hetki kirkossa ja klo 
12 Siikatörmän kon-
firmaatio.
Su 22.7. klo 10 messu kirkossa , Reino 
Tanjunen.
Ti 24.7. klo 13 virsihetki Puistolassa.
La 28.7. klo 10 Siikatörmän konfir-
maatio kirkossa, Reino Tanjunen.
Su 29.7. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Reino Tanjunen, kesämökki-
läisten kirkkopyhä, kirkkokahvit.
Ti 31.7. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Rauhanyhdistys: Su 22.7. seurat ry:
llä klo 18.
EU-ruokapaketteja jaetaan seurakun-
nassamme tarvitseville. Jakajana toimii 
Anni Hirvaskari. Annille voitte soittaa 
numeroihin, p. 241 323 tai 050   4927 
292. Paketteja jaetaan maanantaisin 
klo 16-17.
Siikajoen palvelupisteessä päivystys 
to-pe klo 10-14, p. 241 113. Virkato-
distus- ym. virastoasioissa pyydämme 
ottamaan suoraan yhteyttä kirkkoher-
ranvirastoon Ruukkiin ma-pe klo 9-12, 
p. 010 4250 270.
Kuollut: Toivo Erkki Eerikkilä 80 v.

Pe 20.7. klo 13.30 har-
taus Kotolassa.
Su 22.7 klo 10 messu 
Tyrnävän kirkossa, 
Pekka Tuomikoski. 
Kolehti köyhien si-
sarkirkkojen tukemis-
een, Kirkon Ulkom-
aanapu.
To 26.7. klo 14 hartaus 

Alatemmeksen vanhainkodilla.
Su 28.7 klo 10 sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. Kolehti 
varhaisnuorisotyön kehittämiseen, 
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus 
ry.
Temmes: Su 28.7. klo 12 messu Tem-
meksen kirkossa, Isokääntä.
Vanhusten leiripäivä ke 15.8. seur-
akunnan Kesäkodilla. Lähtö Temme-
ksen srk-talolta klo 8.45 ja Tyrnävän 
srk-talolta klo 9, paluu klo 16 men-
nessä. Osallistumismaksu 5 euroa, 
sis. kyydin, ruokailun ja kahvin. Ilm. 
khranvirastoon 13.8. mennessä, p. 
5640 600.
Lasten lähetysleiri 18-19.8. seurakun-
nan Kesäkodilla. Ilm. khranvirastoon 
10.8 mennessä, p. 5640 600.
Limingan rovastikunnan retki hiip-
pakunnan lähetysjuhlille Nivalaan 
la 25.8. Lähtö Tyrnävän srk-talolta 
klo 7.15 ja paluu noin klo 22.45. 
Kyyti ilmainen, perillä monipuolista 
ohjelmaa ja ruokailumahdollisuus 
(7 euroa). Ilm. khranvirastoon 10.8. 
mennessä.
Limingan rovastikunnan perhe-

Pyhiinvaelluskesä jatkuu 
eri puolilla Suomea

Suomen kesään kuuluu yhä useampia pyhiinvaelluksia 
kirkolta kirkolle. Pyhiinvaelluskesä alkoi Pyhän yksin-

kertaisuuden vaelluksella Turun Kirkkopäivillä touko-
kuussa. Loppukesästä seurakunnissa järjestetään ainakin 
seitsemän kirkko- tai pyhiinvaellusta.

Pyhiinvaellukset ovat tuttuja erityisesti katolisesta ja 
ortodoksisesta perinteestä.

– Luterilaisessa kirkossa pyhiinvaellukset elvytettiin 
1980-luvulla. Uskonpuhdistuksen aikana Kustaa Vaa-
sa kielsi pyhiinvaellukset Suomessa, kertoo pyhiinvael-
luksiin perehtynyt teologian tohtori, kirkkoherra Kalle 
Elonheimo.

Ehkä tunnetuin Suomessa järjestettävä pyhiinvaellus on 
ekumeeninen Pyhän Henrikin pyhiinvaellus, joka järjes-
tetään joka kolmas vuosi Varsinais-Suomessa koko Pyhän 
Henrikin tien mittaisena ja välivuosina jollakin pyhiinva-
ellusreitin osalla. Vaelluksia on järjestetty vuodesta 1983. 
Pyhän Henrikin tie ulottuu Turun tuomiokirkolta Henrikin 
saarnahuoneelle Kokemäelle. Reitille sijoittuu myös piispa 
Henrikin ruumissaaton reitti Köyliöstä Nousiaisiin. Pyhän 
Henrikin tiellä kulkee joka kesä luterilaisten, katolilaisten, 
ortodoksien ja muiden kristittyjen pyhiinvaellusjoukko 
useista Euroopan maista. Vaellus kestää viikon.

– Pyhiinvaellus on irtautumista arjesta. Pyhiinvaelluk-
sella kulkemiseen liittyy oleellisesti rukous ja hengellinen 
elämä, sanoo monilla pyhiinvaelluksilla mukana ollut 
Sauvo-Karunan kirkkoherra Kalle Elonheimo.

Pyhiinvaelluksia myös 
jaakon ja Birgitan kirkoille

Jaakon päivänä keskiviikkona 25.7. Hämeenlinnasta Va-
najan kirkolta lähtee perinteinen Jaakontien ystävien vael-
lus, joka päättyy messuun Rengon Pyhän Jaakon kirkos-
sa. Pyhän Jaakobin vaellukselle lähdetään tuona päivänä 
myös Paimiossa. Pyhä Jaakko viittaa apostoli Jaakob van-
hempaan, joka perimätiedon mukaan on haudattu San-
tiago de Compostelaan Espanjaan.

Sauvossa torstaina 9.8. järjestettävä Pieni pyhiinvaellus 
alkaa rukoushetkellä Sauvon kirkossa ja päättyy viikko-
messuun Karunan kirkossa. Laurin kirkkovaellus viikon-
loppuna 10.-12.8 kulkee Lammilta Kärkölän kautta Hä-
meenkosken keskiaikaisen Pyhän Laurin kirkon raunioille, 
jossa vaelluksen päätteeksi pidetään messu. Lauantaina 
18.8. Uuraisilla lähdetään kahdeksannelle ekumeeniselle 
pyhiinvaellus-ristisaatolle Via Uurais. Saatossa on kulke-
nut jopa parisataa vaeltajaa.

Lempäälässä Birgitan kirkkovaellus lauantaina 25.8. kul-
kee vuoden 2006 Retkikohteeksi valittua Birgitan polku-
verkostoa kohti Lempäälää. Noin sadan osallistujan vaellus 
päättyy iltamessuun Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa. 
Messun jälkeen Birgitan tulet syttyvät aivan kirkon vieressä 
sijaitsevassa Myllyrannassa. Osana Birgitan kirkkovaellusta 
järjestetään myös parisuhdevaellus.

Säkylän ja Yläneen maisemissa, pääosin Pyhän Henrikin 
tiellä vaelletaan 17.-19.8. myös Toivon vaellus, joka on osa 
Kirkon Ulkomaanavun 60-vuotisjuhlia.

Seurakunnissa järjestettävät pyhiinvaellukset ovat noin 
10-40 kilometrin pituisia. Useimmille vaelluksille pyyde-
tään ennakkoilmoittautumista.

kT

leiri 31.8.-2.9. Lapiosalmella Posiolla. 
Osallistumismaksu 40 euroa/aik., 30 
euroa/4-13 v. ja 10 euroa/alle 4 v., 
sis. matkat, majoituksen 3-8 hengen 
huoneissa, ruokailut ja ohjelman. Ilm. 
Hannele Heinoselle 6.-7.8. klo 9-10, 
p. 044-7453850.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 22.7 klo 
16 seurat ry:llä, Aki Karsikas, Lauri Lep-
istö. Su 29.7. klo 14 seurat Lepolassa. 
La 28.7. ei ole nuotioiltaa. Murto: Su 
22.7. klo 16 seurat ry:llä.
Kuollut: Pentti Antero Könö 68 v, 
Antton Lassheikki 9 pv.
Avioliittoon vihitty: Mika Esko Sark-
kinen ja Marja Helena Karjalainen, 
Juha Mikael Heikkinen ja Anne Maarit 
Laukkanen, Janne Antero Vähä ja 
Hanna-Mari Elisabet Alanko, Ossi 
Joonas Miettinen ja Mirjami Kemp-
painen, Jan-Erik Jetsonen ja Heidi 
Marjatta Pinola, Mikko Tapio Paaso 
ja Heli Marleena Syväjärvi.
Kastettu: Veeti Valtteri Hämäläinen, 
Eelis Esko Augusti Kauppila, Hel-
mi Aino Tuulikki Kuisma, Lukas 
Kari Christian Natri, Enni Annukka 
Niemelä.
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k aikki hääparit eivät tarvitse juhlatun-
nelman luomiseen paljon rahaa. Osalla 
säästölinjan sanelee kukkaro. Yhä use-

ampi kuitenkin karttaa kulutusjuhlia periaat-
teellisista syistä.

Liinamaija ja Toni järjestivät 45 hengen ruo-
kahäät vajaalla 600 eurolla. Samalla kastettiin 
pariskunnan lapsi.

– Paikka oli seurakunnan tila. Etsimme yhden 
hengen pitopalvelun, joka hoiti tarjoilunkin. 
Pöydässä ei ollut montaa sorttia, koska tiesin 
että ihmiset syövät loppujen lopuksi eniten pe-
rusruokia, Liina selvittää.

Perinteistä hääpukua hän ei halunnut. Vii-
ninpunainen jakku ja hame löytyivät kirp-
putorilta, kengät samoin. Asusteineen hintaa 
kertyi 20 euroa.

– Halusimme itsemme näköiset häät, jossa 
tunnelma syntyy pienistä yksityiskohdista. As-
kartelin kortit ja koristeet itse. Sukulaisilta sain 
kampauksen ja hääohjelmaa häälahjaksi.

Ohjelman suhteen periaatteena oli lapsiystä-
vällisyys. Pikkulasten viihtyessä vanhemmillakin 
oli leppoisaa. 

– Mielestäni häätunnelmaa ei saa rahalla. Olen 
ollut monissa kalliissa häissä, joissa tunnelma on 
ollut ahdistava ja kireä, Liina tiivistää.

Sormus jää kun 
muu katoaa

Internetin keskustelupalstoilla prinsessahäät tun-
tuvat olevan useimpien haaveissa. Jotkut tarvit-
sivat siihen 10 000 euroa, mutta huokeimmil-
laan selvittiin 500 eurolla. Säästövinkeistä kes-
keisin oli vakiokaavoista joustaminen ja lähipii-
rin osaamisen hyödyntäminen. Netin valokuva-
palvelun, nettihakujen ja nettihuutokauppojen 
tarjonnan käyttö säästi pitkän pennin.

Häiden järjestäminen kesäsesongin ulkopuo-
lella on huokeampaa, vinkattiin Perheklubi.

net -sivustolla. Paikka voi olla tuttavan iso ta-
lo. Häät voidaan pitää illalla, jolloin tarjolla on 
pelkkää iltapalaa.

Alkoholin tarpeellisuuskin on hyvä kyseen-
alaistaa.

– Alkoholit maksaa ihan hunajaa, joten senkin 
voi hoitaa ”oma pullo mukaan” -periaatteella, 
eräs kirjoittaa.

– Itse juhlissa ei tarjoiltu alkoholia, vaan läh-
dettiin jatkoille baariin missä jokainen maksoi 
juomansa, vinkkaa toinen.

Mummon hääpuvun pitämistä pidettiin 
nostalgisena, samoin vanhojen sukusormus-
ten uusiokäyttöä. Sormus avioliiton symbolina 
oli tärkein.

– Voisin mennä naimisiin pukeutuneena jä-
tesäkkiin, mutta en ilman mieleistäni sormusta, 
eräskin julisti.

ekohäissä nautittiin 
yllätyksistä

Kristillisten nuorten Radikaali.net -palstalla ker-
rotaan ekohenkisestä häidenviettotavasta. Hää-
pari matkasi kirkosta juhlapaikalle ratikalla. Tar-
joilu hoitui nyyttikestiperiaatteella.

– Se oli myös hauskaa ja yllätyksellistä, kun 
hääpari ei etukäteen varannut pöytään kuin 
riisipiirakoita ja juomista, ja muu ruoka tuli 
yllätyksenä. 

Perheklubi.net -palstalla vinkeistä suoraviivai-
sin oli häälahjojen pyytäminen rahana. Turhaa 
tavaraa ei hääparikaan halua, ja rahalahjoilla voi 
kattaa häiden tuottamaa lovea lompakossa.

Joku muistutti siitäkin, että rahapuoli mer-
kitsee sittenkin vähän.

– Vihkiminenhän on pääasia, ja se saadaan 
ilmaiseksi. 

Ja tärkeintä ei kuitenkaan ole ne juhlat, vaan 
elämä sen jälkeen. 

riikka vuorijärvi

oulunsalon kotiseutumuseolla 
esitellään tänä kesänä romant-

tisia asuja: naisten hääpukuja sa-
dan vuoden ajalta. Luomuksia on 
parikymmentä. Niistä uusimmat 
ovat tältä vuodelta.

Hääpuvut ovat museolle kerän-
neet Oulun ympäristön Kalevalai-
set naiset.

Ennen vanhaan puvut tehtiin 
enimmäkseen kotiompelussa tai 
ne ommeltiin itse.

Vanhat hääpuvut ovat vaalean-
sävyisiä. Enää hääpuvut eivät vält-
tämättä sitä enää ole. Varsinkin 
viime vuosina hääpuvut ovat olleet 
värikkäitä.

Viime vuosisadan vaihteessa 
kuuminta muotia oli ampiaisvyö-
tärö. Se saatiin aikaan korseteilla. 
Morsiamet olivat ennen vanhaan 
kovasti säädyllisiä, hääpuvut peit-
tivät kaulankin. Vasta 1960-lu-
vulla hääpuvut alkoivat paljastaa 
enemmän.

Häät voi järjestää 
huokeastikin

romantiikkaa 
sadan vuoden 

ajalta
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vanhat hääpuvut ovat vaaleansävyisiä.

k esä merkitsee lomaa ja lepoa 
myös useimmille seurakun-
tien vapaaehtoistyöntekijöil-

le. Seurakuntien lähimmäisavunvä-
litys on yleensä tauolla heinäkuun 
ja myös viikoittainen toiminta al-
kaa taas elo-syyskuussa.

Vaikka seurakuntien vapaaeh-
toistyön vetäjät muistuttelevat vä-
keään kesän kynnyksellä siitä, että 
vapaaehtoistyöstäkin saa ja pitää 
hengähtää, moni seurakuntien ys-
täväpalvelun vapaaehtoisista haluaa 
jatkaa yhteydenpitoa myös kesän 
aikana. Lähetellään kortteja, soitel-
laan tai piipahdetaan, kun matka 
käy mökiltä kotiin käymään.

Tampereen Mummon Kam-
marissa on lähdetty kehittämään 
vapaaehtoistoimintaa erityisesti 
kesän ajalle. Tampereella kokeiltiin 
erityisten kesäystävien rekrytointia 
ensi kertaa pari vuotta sitten. Tä-
nä kesänä Tampereen Mummon 
Kammarin kesävapaaehtoistoiminta 
käynnistyi toden teolla.

Kirkkohallituksen vapaaehtois-
työstä vastaava diakoniasihteeri 
Irene Nummela kehaisee uutta 
toimintamuotoa.

– Määräaikaisen vapaaehtois-
toiminnan kehittäminen antaa 
vapaaehtoistyön mahdollisuuden 
myös heille, jotka eivät voi sitoa 
aikaansa pidemmäksi aikaa.

Tampereen Mummon Kamma-
ri haki toukokuussa ihmisiä, jotka 

viettäisivät kesää kaupungissa ja 
ehtisivät vanhuksen seuraksi. Va-
paaehtoisiksi ilmoittautui kolmisen-
kymmentä kesänviettäjää. He ovat 
sijoittuneet sekä Koukkuniemen 
vanhainkotiin että omaystäviksi 
kotona asuville, kertoo toiminnan-
johtaja Maarit Tammisto.

– Kesäystävät sitoutuvat ni-
menomaan kesän ajaksi sellaiseen 
vapaaehtoistyöhön, jossa heitä ki-
peimmin tarvitaan. Kesän mittai-
nen määräaikaisuus on madaltanut 
kynnystä ryhtyä vapaaehtoiseksi ja 
näin ystäviä jonoksi asti kysyneet 
saavat ystävän edes joksikin aikaa, 
Tammisto sanoo.

Heli Laine päätyi vapaaehtoiseksi 
vanhainkodin yhteydessä olevaan 
sairaalaan. Hänellä on kokemusta 
jo SPR:n vapaaehtoistoiminnasta ja 
kokenutta ei sairaalaympäristökään 
oudoksuttanut. Kerran viikossa hän 
on käynyt auttamassa ruokailuissa, 
juttelemassa vanhusten kanssa ja 
kauniilla ilmalla ulkoiluttamassa 
pyörätuolipotilasta.

– Vapaaehtoistoiminta on tapa 
päästä mukaan mielekkääseen toi-
mintaan ja tamperelaiseen elämän-
menoon. Kokemukseni mukaan se 
on myös hyvä tapa luoda sosiaalista 
verkostoa, Laine tietää.

– Aion ilman muuta jatkaa va-
paaehtoistyötä myös syksyllä. Ja 
tehdä enemmänkin. Vanhainkodin 
vapaaehtoisena olemisen ohelle ha-

luan jotain aivan muutakin, jotta 
ei käy liian raskaaksi. Ja muitakin 
asioita on tarpeen harrastaa. Va-
paaehtoistyö ei saa alkaa tuntua 
velvollisuudelta.

vapaaehtoistyötä 
vapain mielin

Seurakuntien diakonian vapaaeh-
toistyössä on mukana yli 27 000 
suomalaista. He toimivat muun 
muassa ystäväpalvelussa, avunvä-
lityksen keikkailijoina ja vastuun-
kantajina toiminnassa. Kesällä va-
paaehtoisia toimii paljon myös lei-
reillä ja tapahtumissa. Joissain seu-
rakunnissa osa niin sanotuista lii-
kunta- tai ulkoiluystävistä jatkaa 
myös kesän mittaan.

– Sitoutuminen on parhaimmillaan 
silloin kun sen tekee vapain mielin 
ja hyvästä sydämestä. Emme me 
koskaan ole täysin pyyteettömiä, 
mutta pakotettuna tai velvollisuu-
dentunnosta vapaaehtoistyötä ei sovi 
tehdä. Ja vapaatakin täytyy muistaa 
pitää. Seurakuntien vapaaehtoiset 
ovat usein monella tasolla aktiivisia 
eivätkä välttämättä väsyneinäkään 
sano ’ei’, kun pyydetään. Silloin on 
vaara uupua vapaaehtoistyössäkin, 
muistuttaa Nummela.

kT

kesänviettotapana vapaaehtoinen lähimmäisyys

Lea Backman teki sisarentyttä-
relleen hääpuvun, josta kaupassa 
saisi pulittaa jopa 5 000 euroa. 
Materiaalina oli luonnonsilkki. 
Morsian halusi myös laahuksen, 
jota koetettiin, soviteltiin ja lopuksi 
leikattiin.

Koska häät pidettiin viime hel-
mikuussa, hääpukuun kuului myös 
samettitakki, jonka vuori on villaa. 
Villan päällä on vielä silkkivuori.

Hääpuku sopi morsiamelle, joka 
on viehättävä, kiltti, sydämellinen 
ja herkkä, Backman sanoo.

Hääpuvut kertovat – Sata vuotta 
silmäniloa -näyttely Oulunsalon 
kotiseutumuseolla 30. elokuuta 
saakka. Näyttely sekä kotiseutu-
museon kokoelmat ovat avoinna 
heinäkuussa arkisin ja viikonlop-
puisin klo 11–14.

Elokuussa näyttelyyn voi tutus-
tua arkisin klo 11–14.

Pekka HeLiN

ju
H

a 
H

ei
M

ov
ir

Ta

Tampereen Mummon kammari tarjoaa vanhuksille ystäviä kesänkin ajaksi.



rauhan Tervehdys 14 • nro 24 • 19.7.2007

Vapahtajamme Jeesus Kristus.

Kiitos, että annat meille juhlahetkiä,

aikoja, jolloin voimme kokea

sinun läsnäolosi erityisen voimakkaasti.

Auta, ettemme kuitenkaan perustaisi

uskoamme tunteiden varaan.

Kiitos Raamatun sanasta, joka ei muutu.

Kiitos, että olet luvannut

olla kanssamme kaikki päivät

maailman loppuun asti.

katoavaan 
kätkeytyvä 
kirkkaus
Hän jakoi vanhainkodin potilashuoneen isoäitini kanssa. Muistan hänet, vaik-

ka vuodet ovat kuluneet. 

Hän oli kärsinyt paljon elämässään. Kärsimys oli tehnyt hänestä läpikuulta-

van hauraan. Niin hauraan, että hänestä tuntui tihkuvan läpi toisen maailman 

kirkkaus. Merkillinen valon ja levollisuuden tunne hänen lähellään, kätkettynä 

runneltuun olemukseen.

”Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän 

veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen 

ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko 

ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.” (Matt. 17:1–2)

Tänään vietetään kirkkovuodessa Kirkastussunnuntaita, Kristuksen kirkastu-

miselle omistettua päivää. Kristillinen kirkko on syntynyt sen salaisuuden ym-

pärille, että Jeesus Nasaretilaisessa, hänen ihmisen olemukseensa kuin tihenty-

neenä, on läsnä jumalallinen kirkkaus. 

Jotkut hänen lähellään tunnistivat tuon kirkkauden. Ehkä se oli armoa. Se pal-

jastui niille, joille hän tahtoi kirkkautensa ilmoittaa.

Emme lopultakaan tiedä, miksi jotkut Jeesuksen lähellä tunnistivat hänessä 

Jumalan Pojan salaisuuden. Miksi toiset eivät tunnistaneet, vaan pahentuivat 

häneen.

Sinä, joka olet saanut aavistaa – aavistaa hauraaseen, arkiseen, kasteveteen, 

leipään ja viiniin tihentyneen jumalallisen läsnäolon – muista, että kaikki on 

lahjaa. 

Kun katoavassa ilmenevä kirkkaus on jälleen virkistänyt sinua matkallasi, hän 

tulee ja sanoo: ”Nouskaa, älkää pelätkö.” Ja lähettää meidät taas arkeen, niiden 

ihmisten keskelle, jotka meille on uskottu.

juHa raaTikaiNeN
kirkkoHerra

kYMi

Ruotsissa ja Suomessa kirkastussunnuntaita eli ”Kristuksen kirkastumisen päivää” vie-
tettiin jo 1500-luvulla. Pyhän aiheena on Jeesuksen ylimaallinen kirkastuminen vuo-

rella. Evankelistojen mukaan Jeesuksen seurassa vuorella olivat Pietarin, Jaakobin ja Jo-
hanneksen lisäksi Vanhan testamentin merkkihenkilöt Mooses ja Elia. Vuoren tapahtu-
mat nähdään kristillisessä maailmassa merkkinä Vanhan testamentin lupausten täyttymi-
sestä Jeesuksessa. Suomessa kirkastussunnuntai on aina ollut hyvin kesäinen juhlapäivä. 
Monissa kirkoissa jumalanpalvelus on saanut päivän luonteen mukaan valoisan sävyn, mi-
tä myös valkoinen liturgisena värinä vihreän ajan keskellä alleviivaa.

Kirkastusvuoren teksti jos mikä sisältää takaumia ja kiinnekohtia muihin raamatun-
teksteihin. Vanhan testamentin henkilöt ikään kuin vahvistavat Jeesuksen paikan pelas-
tushistoriassa patriarkkojen ja profeettojen arvokkaassa seurassa. Mooses lain tuojana se-
kä uuden ja vanhan liiton välittäjänä saa maistella tapahtumassa luvatun maan ihanuutta 
Jeesuksen seurassa.

Kirkastusvuoren yllä oleva loistava pilvi kertoo paikan ja hetken jumalallisesta suuruu-
desta. Tunnelma vertautuu vahvasti Jeesuksen kastetapahtumaan, jossa Johanneksen suo-
rittaman kasteen jälkeen taivaasta kuului Jumalan ääni.

Tekstin lopussa Jeesus vetää opetuslapset takaisin ”tavalliseen elämään”. Jeesuksen sa-
noessa opetuslapsille ”nouskaa, älkää pelätkö” tunnelma lähentelee jouluyön tai ylösnou-
semuksen jälkeisiä ilmestyksen aiheuttamia pelon ja hämmennyksen vivahteita. Opetuslas-
ten reaktiot jumalallisen suuruuden edessä ovat samanlaisia kuin Danielin kirjan kuvaamat 
ilmestysten jälkeiset pelkotilat. Jeesus ei kuitenkaan jätä opetuslapsiaan yksin, vaan palaa 
heidän kanssaan alas vuorelta tämän maailman arkeen. Nyt opetuslapsetkin ymmärtävät 
selkeämmin, mistä Jeesuksen voima on peräisin.

Pekka TuoMikoSki

Päivän Psalmi Ps. 97: 1-2, 5-6, 10-11, 
ensimmäinen lukukaPPale 2.moos. 
3: 1-6 ja toinen lukukaPPale 2. Piet. 
1: 16-18. evankeliumi on matt. 17: 1-8.
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Pa i k k o j a  av o i N N a

Pa Lv e L u H a k e M i S T o

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

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 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Diakonian virka

Iin kunnassa on asukkaita yli 9000 ja seurakunnassa jäse-
niä noin 8000. Ii on luonnonkaunis pitäjä Ii-joen suulla ja 
Perämeren rannalla. Seurakunta kuuluu Oulun hiippakun-
taan. Ouluun on matkaa vajaa 40 kilometriä. Kuivaniemeltä 
Ouluun on matkaa noin 75 kilometriä.

Iin seurakunnan jäsenmäärä kasvaa hiljalleen.  Diakonia 
työntekijältä edellytetään laaja-alaista työotetta, joka painot-
tuu seurakunnan tarpeitten mukaan.  Viran vastuualueena 
on Kuivaniemen kappeliseurakunta.  Tarvittaessa työteh-
tävät voivat ulottua koko seurakunnan alueelle.  Keskeisin 
työalue on perinteinen diakoniatyö ja sen lisäksi osin perhe-, 
rippikoulu- ja nuorisotyötä. 

Kelpoisuutena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian 
virkatutkinto. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä to-
distus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§ 2 mom:n 
mukainen ote ennen viran vastaanottamista. Palkkaus A 06 
hinnoittelun mukainen ja virassa noudatetaan 6 kuukauden 
koeaikaa.

Hakemukset virkaan tulee toimittaa 15.8.2007 kello 16.00 
mennessä osoitteeseen: Iin seurakunta, Puistotie 3, 91100 Ii.  
Kuoreen merkintä  ”Diakonian virka”.

Tiedustele lisää: kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 
515 7633 tai kappalainen Matti Kinnunen p. 0400 618 
832.

Soi kunniaksi
luojan...luojuoju an...

Tilaa:  www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa  |  puh. 020 754 2770  
Hietalahdenranta 13, Helsinki  |  ma–pe 9–17
Myös kirjakaupoista kautta maan.

| kummilapselle | omaksi iloksi | rippilahjaksi | ylioppilaalle | 7-100-vuotislahjaksi | 
| kummisedälle | mummolle | vaarille | ekaluokkalaiselle | yhteisiin lauluhetkiin | 
| kesäiltoihin | äidille | käsilaukkuun | mökille | veneeseen | sohvapöydälle |

Vuonna 1905 perustetun Raamattutalon yli 100-vuotinen perinne 
jatkuu. Tänä päivänä Raamattutalo on Kotimaa-yhtiöiden kirkollisten 
kirjojen tuotemerkki ja tae korkeasta laadusta. Valitsemalla Raamattu-
talon Raamatut ja virsikirjat tuet samalla suomalaista työtä.

Tutut, rakkaat lapsuudessa opitut virret 
antavat elämälle suunnan. Ne tuovat iloa 
arkeen, juhlistavat juhlan ja lohduttavat 
surun keskellä. 

Anna lapsellesi tai kummilapsellesi lahjaksi 
virsikirja. Annat viisautta, voimaa ja laulamisen 
riemua. Annat rukouksia ja lohdutuk sen sanoja. 
Annat hyvät matka eväät koko elämän ajaksi. 

Leijona Leon lastenvirsikirja
Iloinen lastenvirsikirja innostaa 
laulamaan ja sopii hyvin lapsen kä-
teen. Virsien säkeistöt rivimuodossa, 
mukana nuotit. Taipuisat laminoidut 
pokkarikannet. Koko 8 x 11 cm, 
1214 sivua. Ovh. 5,40 €

Eläinorkesteri-lastenvirsikirja
Kovakantinen lastenvirsikirja, jonka 
kannessa musikaalinen siili. 
Koko 8 x 11 cm, 1214 sivua.
Ovh. 10,90 €

Suojelusenkeli-taskuvirsikirja
Nostalginen suojelusenkeliaihe tuo 
lapsuuden mieleen. Kovakantinen 
nuottivirsikirja mahtuu mukavasti 
vaikka käsilaukkuun. 
Koko 8 x 11 cm, 1214 sivua. 
Ovh. 10,90 €

Hyvä paimen -taskuvirsikirja
Kovakantinen nuottivirsikirja, jonka 
kannessa perinteinen hyvä paimen 
-kuva-aihe. 
Koko 8 x 11 cm, 1214 sivua. 
Ovh. 10,90 €

Nahkakantinen taskuvirsikirja
Upea nahkakantinen ja kultasyrjäinen 
virsikirja patinoituu kauniisti ajan 
myötä. Huoliteltua suomalaista käsi-
työtä. Virsien säkeistöt rivimuodossa, 
mukana nuotit. Lisäksi liiteosa 2004, 
jossa mm. uusia lauluja ja rukouksia. 

Huomaa kätevän pieni 
koko, 8 x 11 cm! Saa-
tavana vaalea nruskeana, 
mustana ja viininpunaise-
na, myös nimipainatuksel-
la. 1214 sivua. Ovh. 39 €

karjasillan 
kirjallisuuspiirit 

pyörähtävät 
käyntiin syksyllä

Karjasillan seurakunta järjestää syksyn aikana kaksi kirjal-
lisuuspiiriä, Ajatuksen siivillä ja Kirjatorstain. Kirjallisuus-
piireissä käsitellään kaksi ennakkoon valittua kirjaa ja illan 
aikana piiriläiset voivat keskustella ja vaihtaa mielipiteitään 
lukukokemuksistaan. Kirjallisuuspiirit kokoontuvat tiistai-
na ja torstaina klo 18-20 Karjasillan kirkolla (Nokelantie 
39). Piirit kestävät ensi vuoden toukokuuhun asti ja ne ovat 
avoimia kaikille kirjallisuudesta kiinnostuneille.

Tiistaisin klo 18 kokoontuva Ajatuksen siivillä –kirjal-
lisuuspiiri keskittyy runouteen, näytelmiin, aforismeihin 
sekä luontokirjoihin. Ensimmäinen kokoontuminen on 
11. syyskuuta, jolloin keskustellaan kahdesta kohunäytel-
mästä, Pirkko Saision näytelmästä Kuume ja Juha Jokelan 
näytelmästä Fundamentalisti.

Torstaisin klo 18 kokoontuva Kirjatorstai keskittyy klas-
sikkoromaaneihin, uudenlaiseen dekkariperinteeseen sekä 
kotimaiseen kertomaperinteeseen. Ensimmäisenä kokoon-
tumiskertana 23.8. käydään läpi Charles Dickensin Kolea 
talo ja Charlotte Brontën Kotiopettajattaren romaani.

Molempien kirjallisuuspiirien kirjalistat ovat saatavilla 
Karjasillan seurakunnan kirkkoherranviraston kansliasta 
(Nokelantie 39) maanantaista perjantaihin klo 9-16. Ne 
löytyvät myös internetistä, osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/karjasilta.
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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

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

jakeLu-
HuoMauTukSeT

PuH. 0200 71000 
WWW.PoSTi.Fi/PaLauTe

Myllyojan 

Maikkulan

iLMoiTa rauHaN 
TerveHDYkSeSSä!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

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
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Laaja muistokivinäyttely
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Piriläntie 145, Kempele 

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

jakeLu-
HuoMauTukSeT

PuH. 0200 71000 
WWW.PoSTi.Fi/PaLauTe


