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Juuri valitun pääministerin punaisen mekon 

verhoamien pakaroiden esittely suututti ta-

sa-arvoministeri Stefan Wallinin. Aivan ai-

heesta.

Ei ole asiallista eikä reilua, että naispoliitikkoja 

kohdellaan toisin kuin miespoliitikkoja. Vai kuin-

ka moni muistaa nähneensä juuri puoluejohta-

jaksi valitusta miespoliitikosta tehdyn seksi- ja 

rakkausanalyysin takalistokuvilla ryyditettynä?

Niin kauan kuin naispoliitikko edelleen on 

yhtä kuin kampauksensa, vaatteensa tai sukkan-

sa, pitää tasa-arvoasioista vastaavan ministerin 

olla tarkkana ja puuttua journalistisiin ja muihin-

kin rimanalituksiin. 

Naisia on perinteisesti alistettu pienentämäl-

lä heidän osaamisensa pelkäksi ulkonäöksi. Mie-

hiä sen sijaan ei ole tavattu arvottaa vain heidän 

ulkoisten ominaisuuksiensa perusteella. 

Tiedotusvälineissä on vedottu siihen, että toi-

sinaan miespoliitikostakin on tehty ulkonäköä 

korostava, kevyen esineellistävä artikkeli. Sillä ei 

kuitenkaan oikeuteta naisten arvon alentamis-

ta eikä luoda aitoa tasa-arvoa. Toki se tilannetta 

tasoittaa, mutta vain näennäisesti. 

Vaikka miesaktivistit kovasti huutelevatkin sen 

perään, että naiset olisivat jo miehiä tasa-arvoi-

sempia, ei sukupuolten välistä tasa-arvoa edel-

leenkään ole saavutettu. 

Tasa-arvosta ei voida puhua niin kauan kuin 

naisen euro on 80 senttiä, huippujohtajista naisia 

on vain murto-osa, nuoria naisia ei palkata töi-

hin raskausriskin vuoksi tai niin kauan kuin nai-

sen pitää olla hyvä jätkä pärjätäkseen. 

Kun nämä ja monet muut tasa-arvovajeen 

ilmentymät on ratkaistu, ollaan lähempänä päi-

vää, jona  naispoliitikon pakaroiden esittely on 

yhtä pieni paha kuin miespoliitikon uimahousu-

jen esitteleminen.

Aatoksia

Ministerin pakarat

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

24.6.2010

Riivattujen 
auttaja
Suomen ainoa eksorkisti eli manaaja, ka-
tolinen isä Guy Barbier auttaa Helsingis-
sä pahojen henkien tai Saatanan riivaa-
mia ihmisiä.

”Aina ei voi olla varma, tuleeko ihmi-
nen hakemaan apua oikeista syistä. Isä 
Guyn mukaan on lopulta hyvin vaikea 
erottaa, tarvitseeko ihminen manaajaa 
vai lääkäriä.

’Sitä ei tiedä, ennen kuin aloitamme 
rukoukset. Jos paholainen reagoi, ihmi-
nen on oikeassa paikassa.’

Ongelma on, että moni mielisairas 
kärsii samantyyppisistä oireista kuin rii-
vattu. Isä Guy suhtautuu asiaan nöyräs-
ti: ’Meillä ei ole kykyä sanoa, minkälais-
ta sairautta ihminen mahdollisesti sai-
rastaa.’”

Helsingin Sanomat 20.6.2010

Huononäköisten 
auttajat
Vision for All Finland -järjestö vie käytet-
tyjä silmälaseja kehitysmaihin. 

”Vaikkapa Malawissa silmälasit voivat 
maksaa parin vuoden palkan. Suomessa 
se tekisi parintuhannen euron kuukausi-
tuloilla melkein 50 000 euroa. Siksi sil-
mälasit ovat kehitysmaissa harvinaisia, 
eivät siksi että ihmiset näkisivät ilman-
kin. 

Toiminnanjohtaja Irina Haahtela ker-
too, että järjestö on tehnyt kolme silmä-
lasien vientimatkaa. Ensimmäinen teh-
tiin viime joulukuussa Sri Lankaan, ja 
Malawissa käytiin joulukuussa ja uudes-
taan viime pääsiäisenä.

’Se on tosi palkitsevaa työtä. Osa ih-
misistä talutetaan paikalle ja sitten käve-
lykepit lentävä pois, kun he saavat silmä-
lasit päähänsä ja maailma kirkastuu. Osa 
ihmisistä on aivan ihmeissään. He seisos-
kelevat pihalla ja katselevat ympärilleen. 
Osa taas kiittää uudestaan ja uudestaan 
hymy korvissa’, Haahtela kuvailee.”

Kodin Kuvalehti 17.6.2010

Tunnustuksia ja 
tunnistuksia
Jos hyvän kirjan määritelmä on se, 
että se kestää lukemista vielä parin 
sadan tai parin tuhannen vuoden 
päästä, niin silloin kirkkoisä Aure-
lius Augustinuksen (354–430) kir-
joittama Tunnustukset on melkoi-
sen hyvä kirja. 

Augustinuksen ei ole turhaan sa-
nottu olleen paitsi kirkon opin puo-
lustaja myös aikansa merkittävim-
piä filosofeja. Muun muassa aikaan 
liittyvien filosofisten pohdiskelujen 
ohella Tunnustukset on täynnä ker-
tomuksia Augustinuksen nuoruuden 
riennoista.

Nuori Augustinus haaveilee huo-
lettomasta kommuuniasumisesta 
puutarhatilalla, elää holtitonta suku-
puolielämää ja puhetaitonsa ansios-
ta saa osakseen kunnioitusta. Sydän 
ei kuitenkaan saa rauhaa, eikä filo-
sofi kaipaamiansa vastauksia. Niitä 
hän etsii muun muassa manikealai-
suudesta. Mukaansa tempaavan alun 
jälkeen Tunnustusten lukeminen vei 
minulta kolme kuukautta. Silti tah-
don julistaa: Oulun nuoret viriilit 
miehet, lukekaa tämä!

Pappi ja kirjailija Arvi Järventa-
us (1883–1939) on jäänyt useimmil-
le suomalaisille tuntemattomaksi. 
Outi Oinaan kirjoittama väitöskirja 
”Kauniit asiat ja ihmisten ilot eivät 
voi olla Jumalalle vieraita” tutkii Jär-
ventauksen maailmankatsomuksen 
muutosta kehityspsykologian avulla. 

Lainasin kirjan yliopiston kirjas-
tosta ja tartuin siihen pelkästään ni-
men perusteella. Otsikko kolahti sil-
tä seisomalta – se kuvasi omia hen-
gellisiä tuntojani monen vuoden 
ajalta paremmin kuin itse olin osan-
nut niitä sanoittaa. 

Arvi Järventauksen suurimmat 
meriitit ovat viisi valtion kirjalli-

suuspalkintoa. Hänen sanotaan ol-
leen ensimmäinen suomalainen 
Tunturi-Lapista kirjoittanut kerto-
makirjailija. Lisäksi Järventaus teki 
merkittävän työuran lukuisissa Poh-
jois-Suomen seurakunnissa sekä Ke-
ravalla. 

Kerava osuu lähelle – olen itse kas-
vanut naapurikunta Järvenpäässä. 
Olen heittänyt muutaman rap-kei-
kan pappilassa, jossa hän asui. Eh-
kä olet kuullut sanonnan, että maa-
ilma on pieni? 

Järventauksen persoonassa on sel-
keästi eroteltavissa herkkyyttä ja eh-
dottomuutta. Tämä on kokemukseni 
mukaan yleistä useammallekin hen-
genmiehelle. Jotta herkkä mieli jak-
saisi kovassa maailmassa, se on altis 
omaksumaan ehdottomia sääntöjä, 
jotka harvoin antavat vapauden.

Muuten Järventauksen edusta-
ma kristillisyys on modernia ja mo-
nin paikoin aikaansa edellä. Toisaal-
ta hän kuvailee itse, miten herätys-
liikkeiden täyttämässä seurakunta-
elämässä hän on toisille liian libe-
raali ja toisille liian perinteinen. Se-
kin taitaa olla monen totuudenetsi-
jän yhteinen kokemus. Jumalan rak-
kaus kun ei asetu ihmisten luomien 
raja-aitojen muotteihin.

HEIKKI MUSTAKALLIO
Kirjoittaja on 22-vuotias kesälomalainen.

Laki ja oikeus

Vihreillä on ollut jo pitkään tavoitteena pois-

taa uskonnonopetus kouluista. Nyt myös 

Kokoomus päätyi puoluekokouksessaan sa-

mansuuntaiselle kannalle: puolue haluaa, että tun-

nustuksellisesta uskonnonopetuksesta kouluissa luo-

vutaan. 

Kuka kertoisi heille, että siitä on jo luovuttu? 

Vuonna 2003 lainsäätäjämme päättivät, että 

perusopetuskoulun ja lukion tunnustuksellinen 

uskonnonopetus korvataan oman uskonnon opetuk-

sella. Kouluissa noudatetaan lakia, sillä uskonnon-

opetus tänä päivänä on yhteiskunnan tarpeista läh-

tevää tiedollista opetusta. Se ei ole kirkon uskonto-

kasvatusta, vaan eroaa siitä niin tavoitteiltaan kuin 

sisällöiltäänkin. 

Uskonnonvapauslaki sisältää positiivisen uskon-

nonvapauden. Se tarkoittaa, että ihmisellä on oike-

us saada tietoa omasta uskonnostaan. Siis oikeus 

uskonnonopetukseen.
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Miksi yhtymä on 
parempi kuin yksi 
seurakunta

Oulussa on kevään aikana käyty kiivas-
ta keskustelua siitä pitäisikö ev.-lut. seu-
rakuntayhtymä fuusioida yhdeksi seu-
rakunnaksi vai ei. Yhteinen kirkkoval-
tuusto ei ole vielä saanut asiaa käsiteltä-
väkseen, mutta nyt on toivoa siitä, että 
asia tuodaan elokuun kokoukseen. Sik-
si listaan tähän perusteluja, miksi yhty-
män kehittäminen on parempi vaihto-
ehto, varsinkin jos sille tehdään perus-
korjaus eikä vain pintaremonttia.

Ensinnäkin, ympäristön seurakun-
tien liittyminen yhtymään on selväs-
ti helpompaa kuin niiden fuusioimi-
nen yhdeksi seurakunnaksi. Nehän 
ovat muutenkin pakon edessä, jos vii-
den kunnan yhtyminen toteutuu. 

Jos ympäristöseurakunnilta viedään 
kerralla itsenäisyys, eikä jätetä edes au-
tonomisuutta, vaan suunniteltu Oulun 

seurakunta alistaisi ne määräysvaltansa 
alle, tulisi muutoksesta todella kipeä ja 
murrosajasta pitkä. Epäilenpä että suku-
polvenkin pitäisi vaihtua ennen kuin sii-
tä syntyvät kaunat unohdettaisiin. 

Itsenäinen seurakunta omine kirkko-
herroineen olisi selvästi lievempi muu-
tos, vaikka siinäkin omaisuus ”pakko-
lunastetaan” ilmaiseksi yhtymälle, joka 
profiloituu mitä ilmeisimmin oululai-
seksi yhteisöksi. 

Toiseksi, väitteet siitä, että ”lähikir-
kot” aluekappalaisineen toisivat kirkkoa 
lähemmäksi seurakuntalaisia, tuntuvat 
keinotekoisilta. Jos halutaan viedä toi-
mintaa enemmän alueelliseksi, voidaan 
toki nykyiset seurakunnat jakaa lähi-
kirkkoihin. 

Tällainen alueellistaminen olisi to-
dellakin parempi suunta kuin se, et-
tä kolme isoa seurakuntaa alistettaisiin 
Tuomiokirkkoseurakunnan ”lähikir-
koiksi” ja niiden kirkkoherrat alennet-
taisiin kappalaisiksi.

Kolmanneksi, kuta lähempänä työn-
tekijöitä on päätöksenteko ja kokonai-

suus, sitä tärkeämmäksi itse kukin ko-
kee oman roolinsa siinä. Ajatellaanpa 
vaikka yksilöä, joka on yksi sadasta ver-
rattuna yksilöön, joka on yksi kymme-
nestä. Pienessä ryhmässä kunkin rooli 
tulee tärkeäksi, mikä motivoi ja nostaa 
vastuunottamisen halua. 

Kymmenen pientä itsenäistä ryhmää 
voivat muodostaa sadan henkilön or-
ganisaation, jonka tehokkuus on toista 
luokkaa kuin sadan henkilön muodos-
taman ryhmän. Tästä syystä seurakun-
tien fuusioiminen yhteen on askel vää-
rään, työmotivaatiota tappavaan suun-
taan. 

Neljänneksi, jos yhtymän toiminnas-
sa on todettu puutteita, ei ainoa keino 
niiden korjaamiseksi ole purkaa koko 
yhtymä. Toinen vaihtoehto on yhtymän 
peruskorjaus, jossa säilytetään toimi-
vat ratkaisut ja vaihdetaan toimimatto-
mat uusiin. Seurakuntien fuusiosuunni-
telma vaikuttaa jopa yritykseltä väistää 
ongelmien selvittäminen hautaamalla 
elävältä koko yhtymä vikoineen ja vir-
heineen. 

Nämä perustelut selventänevät sitä, 
miksi olen aktiivisesti vastustanut yh-
den seurakunnan mallia. Toivon todella, 
ettei sitä enää yritettäisi ujuttaa eteen-
päin jollain mahtikäskyllä, sillä se jos 
mikä veisi motivaation niin työnteki-
jöiltä ja luottamushenkilöiltä kuin seu-
rakuntalaisiltakin. Olen sitä mieltä, että 
asiasta olisi kannattanut reilusti äänes-
tää yhteisessä kirkkovaltuustossa jo en-
simmäisten tulosten esittelyn yhteydes-
sä. Olisi säästetty selvää rahaakin. 

ESKO ALASAARELA
dosentti

oululainen kirkkovaltuutettu

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lähetä postia: Postipalstalla 
julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit 
voi toimittaa joko sähköpostilla (toimitus@
rauhantervehdys.fi), postitse (PL 102, 
90101 OULU). Kirjoittajan yhteystiedot on 
liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella 
on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja 
tehdä niihin otsikot.

Oulun seurakuntien luot-
tamushenkilöiden enem-
mistö kannattaa yhty-
mämallissa jatkamista. 

Näin voidaan päätellä yhteisen 
kirkkoneuvoston tekemästä pää-
töksestä, jossa se päätti olla puol-
tamatta Tuiran seurakuntaneu-
voston aloitetta yhden seurakun-
nan muodostamiseksi Ouluun. 

Yksi aloitteen allekirjoittajis-
ta, yhteisen kirkkoneuvoston jä-
sen Antero Aakko esitti erilaista 
lausuntoesitystä yhteiselle kirk-
kovaltuustolle. 

Hänen esityksessään yhteisen 
kirkkovaltuuston pitäisi lausun-
nossaan pyytää tuomiokapitu-
lia kuulemaan Tuiran seurakun-
taneuvoston aloitteesta Karjasil-
lan, Oulujoen ja Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan seurakunta-
neuvostoja ja sen jälkeen määrätä 
oma selvitysmies tutkimaan tar-
koitettua seurakuntajaon muu-
tosta. 

Luottamushenkilöiden lopul-
linen kanta seurakuntarakentee-
seen ratkeaa 30. elokuuta, jolloin 
yhteinen kirkkovaltuusto antaa 
lausuntonsa seurakuntaraken-
neselvitykseen. 

Piispan kanta 
ratkaisee jatkon
Korkeinta päätösvaltaa seura-
kuntayhtymässä käyttävä yhtei-
nen kirkkovaltuusto ei ole vielä 
linjannut kantaansa seurakunta-

Lausunto seurakuntamallista hyväksytään elokuussa

Yhtymämalli on 
oululaisvaltuutettujen suosikki

rakenneselvitykseen. 
Huhtikuisessa kokouksessaan 

se keskusteli Esko Alasaarelan 
ehdotuksesta kartoittaa luotta-
mushenkilöiden mielipiteitä kät-
tennostoäänestyksellä kokouk-
sessa. Koska asia oli listattu esi-
tyslistaan tiedoksiannoksi, ko-
kous päätti olla äänestämättä 
asiasta. Yhteinen kirkkovaltuus-
to piti kuitenkin toukokuussa se-
minaarin, jossa keskusteltiin ai-
heesta. 

Yhteisen kirkkovaltuuston an-

nettua lausuntonsa seurakunta-
rakenneselvitys etenee tuomioka-
pitulin käsittelyyn. On mahdol-
lista, että tuomiokapituli mää-
rää asiaan lisäselvityksiä. Oulun 
hiippakunnan piispa Samuel Sal-
mi on aiemmissa kannanotois-
saan suhtautunut myönteisesti 
yhden seurakunnan malliin.

Jopa neljä uutta 
seurakuntaa
Tulevat kuntaliitokset vaikutta-
vat väistämättä myös seurakun-

Mikä selvitys?

• Oulun seurakuntayhtymän kahdella selvitysmiehellä teettämä 

seurakunta-, hallinto- ja toimintarakenneselvitys valmistui viime 

vuoden lokakuussa. Selvitysmiehet Juha Kauppinen ja Pentti Lem-

pinen sekä selvitystyön 9-jäseninen ohjausryhmä kannattivat siirty-

mistä seurakuntayhtymästä yhdeksi seurakunnaksi. 

• Tuiran seurakunnan yhtä seurakuntaa esittävän aloitteen lisäksi 

selvityksen pohjalta on tehty aloitteita seurakuntayhtymänä jatka-

misen ja yhtymän kehittämisen puolesta. 

• Yhteisen kirkkoneuvoston annettua lausuntonsa selvitykseen se 

etenee piispa Samuel Salmen johtaman Oulun hiippakunnan tuo-

miokapitulin käsittelyyn.

• Selvityksen vaiheisiin voi perehtyä osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/seurakuntarakenneselvitys

YLI-II

OULUOULUNSALO

HAUKIPUdAS

KIIMINKI

tarakenteeseen. 
Haukiputaan, Kiimingin, Ou-

lunsalon ja Yli-Iin kunnat ovat 
tehneet alustavan päätöksen liit-
tymisestä Ouluun vuoden 2013 
alussa. Liitoksen alustavasti hy-
väksyneet kunnat käsittelevät asi-
aa vielä kesäkuun lopussa.

Kirkkolain mukaan yhden 
kunnan alueella voi toimia vain 
yksi seurakunta tai seurakun-
tayhtymä. Näin ollen Oulun seu-
rakuntayhtymään tai Oulun seu-
rakuntaan olisi liittymässä neljä 
uutta seurakuntaa. Yli-Iin seura-
kunnan liittymisestä osaksi Ou-
lujoen seurakuntaa ja siten osak-
si yhtymää vuoden 2011 alusta al-
kaen on tehty päätös jo aiemmin. 

Yhtymän kannattajien mieles-
tä yhtymä vastaa paremmin yhä 
kasvavan Oulun tarpeisiin. Ante-
ro Aakko ei ole siitä vakuuttunut. 

Omassa lausuntoesityksessään 
hän toteaa, että mikäli tuomio-
kapituli määräisi selvitysmiehen 
ja hän päätyisi selvityksessään 
yhtymämallin kannalle, tulisi 
selvityksessä ottaa kantaa myös 
yhtymään kuuluvien seurakun-
tien määrään ja rajoihin.

 
ELSI SALOVAARA

Lähetä oma mielipiteesi osoitteella 
toimitus@rauhantervehdys.fi tai 
antamalla palautetta osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi.

Kuntaliitosten myötä 
myös seurakunnat 
liittyvät yhteen. 
Vuonna 2013 Oulun 
seurakuntayhtymä tai 
uusi Oulun seurakunta 
voi olla näin suuri.
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Ihmiset ovat ottaneet Ca-
fe Kryptan omakseen. En-
simmäisenä päivänä Oulun 
tuomiokirkon kahvilassa kä-

vi 150 ihmistä ja muina päivi-
nä kävijöitä on ollut noin sata. 
Kahden ensimmäisen viikon ai-
kana kahvila täytti tavoitteen-
sa, eli sai hankittua varat yh-
teen kaivoon Senegalissa Suo-
men Lähetysseuran Tasaus-ke-
räyksen kautta. 

Kahvila on auki keskiviikkoi-

Kajaanin kirkkoneuvosto 
teki kesän aluksi 
edistyksellisen päätöksen: 
samaa sukupuolta olevien 
puolesta rukoillaan 
kirkossa. 
– Helppo ratkaisu, 
pitkäaikainen 
luottamushenkilö Mauno 
Hyyryläinen sanoo.

Kajaanin seurakunta päätyi 
kesäkuun alussa hetkek-
si lehtiotsikoihin kirkko-
neuvoston päättäessä, että 

rekisteröidyssä parisuhteessa elä-
vien mies- ja naisparien puoles-
ta rukoillaan tästä lähtien seura-
kunnan tiloissa, esimerkiksi kir-
kossa.

Päätös syntyi sen jälkeen, kun 
samaa sukupuolta oleva paris-
kunta oli pyytänyt rukoushetkeä 
seurakunnan tiloissa. 

Kirkkoherra Lauri Oikari-
nen ei osaa sanoa, onko vastaa-
vaa ratkaisua rukoushetkestä 
kirkollisissa tiloissa tehty aiem-
min muissa seurakunnissa, mut-
ta harvinaisesta päätöksestä kyse 
on joka tapauksessa. 

Rukoushetkeä samaa suku-
puolta olevien puolesta vietettiin 
Kajaanin kirkossa pian kirkko-
neuvoston päätöksen jälkeen.

Piispainkokouksen helmi-
kuussa hyväksymän linjauksen 
mukaan pappi tai muu kirkon 

Kajaanin kirkossa rukoillaan 
myös homorakkauden puolesta

työntekijä voi rukoilla samaa su-
kupuolta olevan parin puolesta. 
Piispat jättivät toimituspaikan 
seurakuntien päätettäväksi. 

Takana 
kipeä taistelu  
Kajaanin kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja, entinen pitkäaikai-
nen kirkolliskokouksen jäsen 
Mauno Hyyryläinen oli muka-
na kesäkuisessa kirkkoneuvoston 
kokouksessa. Hänen mukaansa 

myönteisen päätöksen tekemi-
nen oli helppoa.

– Rakkaus on ihmiselämän 
suurimpia asioita. Voin kuvitel-
la, miten kipeän taistelun tämä 
pari kävi läpi ennen kuin he tuli-
vat hakemaan seurakunnasta siu-
nausta parisuhteelleen. 

Hyyryläisen mukaan suku-
puoliasiat ovat paisuneet kirkos-
sa kohtuuttoman hallitseviksi. 
Hän ihmettelee, miksi kysymys 
parisuhteen siunaamisesta tun-

Oulun seurakunnat al-
kavat lähettää synty-
mäpäiväkortteja kaksi-
kymmenvuotiaille. Ide-

ana on tavoittaa sellaiset seura-
kuntalaiset, joiden rippikoulusta 
on jo aikaa ja joille häät ja kasteet 
eivät ole vielä ajankohtaisia. 

– Nuoret ovat tottuneet saa-
maan onnitteluja tekstiviesteinä 
ja Facebookin seinäkirjoituksina. 
Oikea kortti voi olla mukava saa-
da, Tuiran seurakunnan pastori 

Nanna Helaakoski kertoo.
Samalla seurakunnat voivat 

kutsua noin 1500-päisen ikäluo-
kan juhlajumalanpalvelukseen. 

Kortti menee myös niihin ko-
teihin, joihin Rauhan Terveh-
dys ei tule mainoskiellon vuok-
si. Seurakunnat muistavat jo nyt 
1–4-vuotiaita, 7- ja 10-vuotiaita 
sekä 60-vuotiaita ja tätä vanhem-
pia vuosikymmenittäin. 

TYTTI PääKKöNEN

Kaksikymppisille 
kortti kirkolta

Kryptan kävijät 
lipittäneet jo kaivon

sin ja torstaisin kello 11–15.30. 
– Varmasti toinenkin kaivo 

saadaan hankittua, lähetyssih-
teeri Raija Nissinen iloitsee.

Kahvilan suosituinta antia 
ovat olleet vapaaehtoisten itse te-
kemät pullat.

– Ihmiset ovat tykänneet myös 
istua kirkkotarhassa, jos vähää-
kään sää sallii. Se on aika suojai-
nen paikka, Nissinen vinkkaa.

TYTTI PääKKöNEN

tuu olevan osalle kirkon jäsenis-
tä se kamelinselkä, joka ratkaisee 
kirkon yhtenäisyyden. 

– Homokeskustelun yhteydes-
sä minulle on tullut vaikutelma, 
että jotkut elävät siitä, että voivat 
sanoa olevansa oikean opin edus-
tajia. Itse kavahdan sellaista.

Hyyryläinen kertoo saaneen-
sa kirkkoneuvoston päätöksestä 
vain hyvää palautetta. Seurakun-
nan tiedottajalle Kaisa Röngäl-
le kirkkoneuvoston päätöstä on 

kommentoitu myös kiukkuisesti. 
Muutamissa puheluissa on uhat-
tu kirkosta eroamisilla, mutta ai-
nakaan kesäkuun alussa eroami-
sissa ei ollut erityistä piikkiä.

Kuopion hiippakunnan piispa 
Wille Riekkinen on antanut tu-
kensa Kajaanin kirkkoneuvoston 
ratkaisulle. Kirkolliskokous päät-
tää parisuhteen siunaamisesta ai-
kaisintaan syksyllä.

RIITTA HIRVONEN 

Tuija Rapakko nautti kahvit 
kirkkotarhassa.

Ty t t i  Pää k kö n e n
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Noin 10 000 sveitsiläis-
tä on kääntynyt mus-
limeiksi. Yleisimmäk-
si syyksi on paljastunut 

rakkaus, käy ilmi uskontotie-
teilijä Susanne Leuenbergerin 
Bernin yliopistossa tekemästä 
tutkimuksesta.

Tähän saakka on uskottu, että 
ylivoimainen enemmistö uskon-
toaan parisuhteen vuoksi vaih-
tavista olisi naisia. Leuenberge-
rin tutkimuksissa on kuitenkin 
selvinnyt, että ainakin Sveitsissä 
rakkauden vuoksi uskontonsa is-
lamiin vaihtavista 40 prosenttia 
on miehiä.

Monissa islamilaisissa mais-
sa muslimin ja muuta uskontoa 
tunnustavan välistä avioliittoa 
ei tunnusteta lainkaan. Niin-
pä molempien on oltava mus-
limeja, mikäli avioliitto halu-
taan virallistaa myös islamilai-

sen valtion silmissä.
Etelä-Aasiasta, esimerkik-

si Indonesiasta tai Singapores-
ta, kotoisin olevien naisten kans-
sa naimisiin menevät saattavat 
vaihtaa uskontoaan, jotta mor-
siamen vanhemmat voisivat ol-
la levollisemmalla mielellä. Heil-
le islaminuskoiseksi ryhtyminen 
on merkki siitä, että sulhanen on 
tosissaan, eikä hylkää kauas per-
heen turvasta muuttavaa vaimo-
aan hetken mielijohteesta.

Tieto kääntymisestä 
salataan
Islamilaistuneet sveitsiläiset 
arastelevat usein lähipiirinsä 
suhtautumista kääntymisensä. 
Sen vuoksi he pitävät asian yleen-
sä viimeiseen saakka salassa su-
kulaisiltaan ja tuttaviltaan. 

Eivätkä aivan aiheetta, sillä 
useimmiten suhtautuminen on 

kielteistä. 
– Se on verrattavissa homo-

seksuaalisen ihmisen kaapista 
ulos tulemiseen. Joitakin van-
hempia hävettää tai he soimaavat 
itseään, kun tytär rupeaa yhtäk-
kiä kulkemaan huivi päässä, Su-
sanne Leuenberger vertaa.

Naisille asian salaaminen on 
tietysti vaikeampaa kuin miehil-
le, siitä pitävät huolen naisten pu-
keutumissäännöt, joiden mukaan 
vain kasvot ja kädet saavat näkyä.

Jos perussveitsiläisten suh-
tautuminen kääntymykseen on 
yleensä kielteinen, on muslimien 
yhteisö aivan päinvastaista miel-
tä. Jokainen uusi islamilainen 
otetaan iloiten vastaan, sillä mus-
limeille islaminuskoon käänty-
minen kertoo heidän oman us-
kontonsa paremmuudesta. 

Lisäksi käännynnäiset ovat 
tärkeitä lenkkejä sveitsiläisten ja 

maahanmuuttajamuslimien vä-
lillä, sillä he osaavat sveitsiläisen 
kasvatuksensa ansiosta kertoa us-
kostaan ymmärrettävällä tavalla.

Etenkin naiset ovat osoittau-
tuneet hyvin luoviksi yhdistäes-
sään rakkaita kristillisiä perin-
teitään uuteen uskontoonsa: He 
islamilaistavat asioita. Esimer-
kiksi joulukalenterin sijaan heil-
lä on paaston päättymiseen täh-
täävä ramadan-kalenteri, jota is-
lamilaisissa maissa ei tunneta 
lainkaan.

Sveitsissä asuu kaikkiaan noin 
400 000 islaminuskoista. Toistai-
seksi käännynnäiset muodosta-
vat siis pienen vähemmistön hei-
dän joukossaan.

SATU LAPINLAMPI
Lähteenä on käytetty 
Bernin yliopiston julkaisemaa 
UniPress-lehteä.

Maata  kiertelemässä

Rakkaus käännyttää sveitsiläisiä

Yli-iiläisille 
Rauhan 
Tervehdys
Rauhan Tervehdys jae-
taan tästä numerosta alka-
en myös kaikkiin niihin Yli-
Iin kotitalouksiin, joissa ei 
ole mainoskieltoa. 

Lehti jaetaan postinu-
meroalueittain ja sen myö-
tä muutamia kappaleita jae-
taan myös Pudasjärven ja 
Iin puolelle. Ensi vuoden 
alussa osaksi Oulujoen seu-
rakuntaa liittyvän Yli-Iin 
myötä lehden jakelumää-
rä lisääntyy muutamalla sa-
dalla kotitaloudella.

Yli-Iin jumalanpalvelus-
tiedot löytyvät sivulta 16.

Merirosvoristeily 
Kiikelistä 
Aarresaareen
Oululaisen partiolippukun-
ta Pohjan Veikkojen järjes-
tämä perinteinen Meriros-
voristeily on uudistunut, 
sillä Aarresaaren keijut, jät-
tiläiset, intiaanit ja muut 
asukkaat halusivat osallis-
tua huiman aarteenetsin-
nän järjestämiseen. 

Aarresaaren mysteeri si-
sältää tuttuun tapaan ristei-
lyn m/s Pohjantähdellä, aar-
teenetsintäseikkailun ja kas-
vomaalauksen. 

Aarresaaren mysteeri so-
pii parhaiten 3–7-vuotiaille, 
jotka pärjäävät merirosvo-
jen kanssa ilman vanhem-
piaankin. Mysteeriä ratko-
taan 3.–11. heinäkuuta. Läh-
döt tapahtuvat Kiikelin vie-
rasvenesatamasta tasatun-
nein kello 11–17 ja seikkai-
lu kestää noin 45 minuuttia. 

Mukaan pääsee 7 euroa 
maksavalla lipulla, jonka voi 
lunastaa itselleen käteisel-
lä vierasvenesatamassa ole-
vasta lipunmyyntipisteestä. 
Lippuja ei voi varata, mut-
ta niitä voi ostaa etukäteen 
myöhemmille risteilyille. 

Perkiömäen 
valokuvataidetta 
Hailuodossa
Hailuodon kirjaston kesä-
näyttelyn taiteilijana esit-
täytyy kotipuolessaan pal-
kittu kesäluotolainen Erkki 
Perkiömäki. Näyttely ava-
taan juhannuksen jälkeen 
maanantaina 28. kesäkuuta 
kello 17. Kirjaston osoite on 
Luovontie 61.

Näyttely avoinna kirjas-
ton aukioloaikoina maanan-
taisin kello 14–20, tiistaisin 
kello 10–16, keskiviikkoisin 
kello 14–20 ja perjantaisin 
kello 14–20.

Kempeleen seurakunnan 
uudessa Luurinmutkan 
leirikeskuksessa Utajär-
vellä on jo järjestetty pa-

ri leiriä. Se on vasta alkua, sillä 
paikka on pitkän ajan sijoitus. 

– Pelkästään rippikouluryh-
miä on seurakunnassa vuosittain 
kymmenkunta. Jos tilat vuokra-
taan muualta, yhdelle leirille tulee 
hintaa suunnilleen kymmenen-
tuhatta euroa, kertoo Kempeleen 
kirkkoherra Pekka Rehumäki.

Hänen mukaansa leirikeskusta 
varten on rahastoitu varoja viime 
vuodet. Tähän mennessä kustan-
nuksia on tullut puolentoista mil-
joonan euron verran.

– Lapsirikkaassa seurakun-
nassa oma leirikeskus tuo sääs-
töä pidemmän päälle.

Luurinmutka pidetään aina-
kin vuoden loppuun pelkästään 
Kempeleen seurakunnan leiri-
käytössä. 

– Haluamme testata, että kaik-
ki toimii niin kuin pitääkin, en-
nen kuin paikkaa vuokrataan ul-
kopuolisille, kertoo lapsityönoh-
jaaja Saija Kivelä. 

Entinen Oulun Puhelimen 
virkistyspaikka on laajentu-
nut uuden omistajan myötä liki 
600-neliöisellä päärakennuksel-
la. Huoneita päärakennuksessa 
on 12 ja jokaisesta on käynti ko-
ko talon mittaiselle terassille. 

Rehumäki ja Kivelä kertovat, 
että ovet laitetaan yöksi lukkoon 
ja niissä on hälyttimet. Luvaton-
ta liikettä ei siis tule suuntaan ei-
kä toiseen. 

Oulujoen rannassa olevat sau-

Luurinmutka on suursijoitus

Kirkkoherra Pekka Rehumäki ja lapsityönohjaaja Saija Kivelä viettivät viikon Luurinmutkassa yhdessä rippikoululaisten kanssa.

Leirikeskuksen hauska nimi selittyy sillä, että Luurinmutka on Oulun Puhelimen 
entinen virkistyspaikka.

na- ja oleskelutilat säilytettiin 
muuten entisellään, mutta ne 
yhdistettiin katoksella. Lisäk-
si leirikeskukseen kuuluu kaksi 
mökkiä ja venevaja. 

Uimalaiturikin on, mut-
ta rannan syvyys ja kova virta-
us on pitänyt uimarit vähissä. 
Liikunta-aktiviteeteille on kui-
tenkin tilaa, sillä päärakennuk-
sen eteen on tehty urheilukenttä. 
Toistaiseksi se on vain iso tasai-
nen sorakenttä, mutta elokuun 
virallisiin avajaisiin mennes-
sä suunnitelmat senkin suhteen 
lienevät tarkentuneet. 

ELSI SALOVAARA

Ku va t :  Ty t t i  Pää k kö n e n
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Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

Yhdistykset

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Muut seurakunnat

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Rauhan 
Tervehdys 

-lehden 

JAKELU-
HäIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Vuokralle tarjotaan

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

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

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

• Ti 29.6. klo 19.00 Sana & rukous 
 Eero Pokela
• Su 4.7. klo 15.00 Jumalanpalvelus 
 Esa Vähäaho 
• Ti 6.7. klo 19.00 Sana & rukous 
 Kaisu Holappa

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 29.6. klo 18.00 Inkeri Kujalalla Linnan-
kuja 9 Liminka.
Herättäjäjuhlille lähtöseurat: su 4.7. klo 15.00 Kastellin kirkko Oulu, 
klo 18.00 Lamminahon talo Vaala, klo 19.00 Pyhännän kirkko.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

JORMA PIIPON KIRJAT
www.jormapiiponkirjat.net

Ev.lut. Kansanlähetys
Lasten ja nuorten kesäleiri
29.7.–1.8. Kivirannan 

leirikeskuksessa Kalajoella yli 8v:
lle Hinta 30e, sisarale 50%. Linja-
autokuljetus Lumijoelta. Ilm. 20.7. 
mennessä sinikka.harkonen@
lumijoki.fi  tai 044 503 7080.

       Kellonkartano��
           Tervetuloa tutustumaan
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hengelliseen kesäkotiin! 
          (luterilainen, herätyskristillinen) 

  Juhannusjuhlat pe-su 25.-27.6 
 Pe 18 Aattoseurat,  Kristus - Valo Valkeuden 
  19.30 Kristus -yhä ainoa pelastus, rt Arto Hukari
  20.30 Yhdessäoloa tulen äärellä 
 La 13 Tuttuakin tutumpi J. Kastaja, rt Hukari 
     15 Johdatuksen makua, juhannusseurat, 
           mm. Vilho Harvala, Martti Heinonen, 
           kuulumisia lähetyskentiltä, musiikkia. 
      18 Ajankohtaista tänään, mm. Hukari.  
Su13 Kansanlaulukirkko, Arto Hukari, lit. T. Pokka.

      Raili & Jaakko Kemppaisen KL:n työhön siunaaminen

     15 Lauluseurat, ”Koko tien hän kanssain kulki” 

 Su 4.7. 13 Kartanon kirkko, saarna Harri Alatupa
      klo 15 Raamattulähetys etenee. Mukana   
                Tadesse Segatu Etiopiasta, Jukka 
                Krogerus ym. Gideoneita. 
 Joka keskiviikko klo 18  Ilta rukouskappelissa. 
  

Kesän lasten ja nuorten leirit sekä muut leirit, ks.

 Kesän muuta ohjelmaa mm.
   15.-16.7.       Kirjoittajaleiri 
   21.7. (ke) klo 18 Konsertti 

                        Pekka Simojoki  

    5.-8.8. Taideleiri ja raamattu- 

       päivät, Riitta & Erkki Ranta

Yhteistyössä Kirkkopalv. opintokeskus 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Vuokrataan Kaislatie 11 L 16 Oulu.
Iso kaksio 56 m2, parveke. Vuokra 
500€/kk, vesi 15€ /henkilö. 
P. 040 543 5372

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

”Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan 
ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteek-
siantavaisia toinen toisellenne, niin 
kuin Jumalakin on Kristuksessa teille 
anteeksi antanut” Ef. 4:32. Juhan-
nuspäivä la 26.6. klo 10 Raamattutunti, 

Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, puhujana Kari Nikkarinen Sodankylästä. La 3.7. klo 
10 Raamattutunti, Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, srk:n vanhimmat. Lämpimästi 
tervetuloa!

www.ohsrk.fi 

Su 27.6. klo 18 Ystävän paikka, Pirjo ja Hannu 
Orava, Vesa Asikainen. Ke 30.6. klo 19 Sana ja 
rukous, Juha Hilli, Vesa Asikainen. Pe 2.7. klo 19 
LIFT-ilta. Su 4.7. klo 11 Ehtoollisjumalanpalve-
lus, Pasi Markkanen, Erik Indola. Ke 7.7. klo 19 
Sana ja rukous, Anja Nousiainen, Jouko Annala. 

Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. LASTEN LEIRI ti-pe 29.6.–2.7. Koppanan 
leirikeskuksessa Oulunsalossa. TERVETULOA!

Su 27.6. Juhannus, ei seuroja. 
Heinäkuussa ei seuroja. Su 1.8. ja Su 
8.8. klo 17 Seurat. La–Su 14.–15.8. 
Kesäseurat Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Tervetuloa!

Juhannus viikon loppuna ei kokouksia. Su 4.7. Jumalanpalvelus 
klo 11.00. TERVETULOA!

Palveluja tarjotaan

TILAUSAJOT
Tilausajot Bussilla mukavasti 
ja edullisesti hoitaa 
Jack Charter.co 
Tarjouspyynnöt:
jackcharteri.co@gmail.com
p. 0401581962

TERVETULOA SIIKAJOELLE
Siikatörmän leirikeskukseen
juhannusaattoillan seuroihin 
25.6. klo 19, tarjoilu alkaa klo 17.30
Seuroja voi kuunnella netissä www.radiopro. 

SeuratoimikuntaJumala kuuntelee.
Matt. 6:13

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42 (verotoimiston vieressä), Oulu. Puh. 372 732. 
Avoinna ma 10-18, ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja 

dvd-levyt, kortit ja adressit, koriste-esineet, taulut yms. 
Nettikauppamme: www.biblia.fi  

Biblia 
muutti!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

To 24.6. klo 19 Rukousilta, Pirkko Mettovaara, 
Sirpa Saarela. Su 27.6. klo 18 Iltakirkko, Risto 
Wotschke, Mikko Vaara. To 1.7. klo 19 Rukousil-

ta, Eero Helin, Tauno Jurvelin. Su 4.7. klo 18 Iltakirkko, Juha Pätsi, vieraita Gideon 
järjestöstä Tadesse Segatu Etiopiasta ja Jukka Krogerus. Nuortenleiri Koppanassa 
15.–18.7., Lastenleiri Koppanassa 18.–21.7., lisätietoja www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!Fanita 

Rauhan 
Tervehdystä!

Tärskäyksen omat sivut löytyvät nyt 
myös Facebookista. 

Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta tuoreeltaan.
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oman hetkensä rauhassa. Jonos-
sa odottavat parit ja heidän vie-
raansa istuvat suuren kirkon ta-
kaosassa, ja vihkiminen suorite-
taan etuosassa. Odottajien häli-
nä ei juuri kantaudu pitkän käy-
tävän yli, eikä toisaalta papin pu-
he kuulu takapenkkeihin. 

– Eräs pari kertoi minulle, et-
tä tuntui kuin vihkihetki olisi 
suunniteltu ihan vain heitä var-
ten, Kinnunen kuvailee. 

Satojen 
kilometrien päästä 
Vihkihetken kaltaisia tilaisuuk-
sia ei järjestetä säännöllisesti 
missään muualla Suomessa. Sik-
sipä Ouluun saapuu pareja kau-
empaakin. 

Kimmo Piironen ja Virva Ke-
la-Piironen matkustivat Sipoos-
ta Ouluun mennäkseen helposti 
naimisiin. 

– Olemme olleet yhdessä yli 
seitsemän vuotta, mutta emme 
ole saaneet aikaiseksi järjestää 
häitä, he kertovat. 

Kummallakin on iso suku, jo-
ten pari koki, että häiden pitäisi 
myös olla suuret. Isot juhlat vaa-
tivat pitkää suunnittelua ja pal-
jon työtä. 

– Näin on paljon helpompaa, 
Piiroset selittävät. 

Piiroset eivät olleet kertoneet 
etukäteen tutuilleen ja sukulai-
silleen aikeistaan mennä vihki-
hetkessä naimisiin. 

– Virvan veli on ainoa, joka 
tietää. Hän ihmetteli niin kovas-
ti, miksi lähdemme Ouluun as-
ti viikonloppureissulle, että oli 
pakko kertoa, he nauravat. 

Kirkko on 
sittenkin tärkeä 
Myös moni muu illan aikana vi-
hitty pari halusi mennä naimi-
siin kaikessa hiljaisuudessa. Sil-
ti he kaikki valitsivat kirkkohäät 
maistraatissa tehtävän vihkimi-
sen sijaan. 

– Meille oli selvää, että haluam-
me kirkkohäät, Piiroset kertovat.

Virvalla toiveen taustalla on 

Väärältä huhulta on 
korkea aika katkaista 
siivet: puolet avioliitoista 
ei pääty eroon, kirkon 
perheasian johtaja Martti 
Esko sanoo.

– Nyt on korkea aika kumo-
ta kansan keskuudessa kiertävä 
väärä tieto siitä, että noin puo-
let avioliitoista päättyisi eroon, 
toteaa kirkon perheasiain johta-
ja Martti Esko.

Tilastokeskuksen vuoden 
2009 tietojen mukaan lähes 90 
prosenttia avioliitossa elävistä 
miehistä ja naisista on naimisissa 
ensimmäisen puolisonsa kanssa. 

Tilasto löytyy kesäkuussa il-
mestyneestä Hyvinvointikatsa-
uksesta.

– Eikö tämän perusteella voi-
da sanoa aiheellisesti, että perin-
teinen perhemalli vallitsee yhä 
Suomessa? Esko perustelee.

– Eikä tämä tosiasia ole edes 
paljoa muuttunut viime vuosien 
aikana, hän lisää ja harmittelee, 

että suomalaisten keskuudessa 
on kulkenut sitkeästi väärä tieto 
avioerojen yleisyydestä.

Eskon mukaan tämä kohta-
lokas uskomus, kuten hän itse 
sanoo, on ollut taakkana niillä, 
jotka ovat solmineet avioliiton. 

– Kyllä se on saattanut vaikut-
taa negatiivisesti perheisiin. Jos 
takaraivossa on käsitys siitä, että 
joka toinen liitto päättyy eroon, 
se voi synnyttää mielialaa, ”ettei 
tässä mekään kuitenkaan onnis-
tuta”, Esko pohtii.

 

Avioliiton suosio 
hitaassa kasvussa
Hyvinvointikatsauksen mu-
kaan avioituminen on vilkastu-
nut Suomessa 2000-luvulla. Vii-
me vuonna Suomessa solmittiin 
29 800 avioliittoa. Vuotta aiem-
min vihille meni peräti 31 000 
paria. Avioliittoja solmittiin ny-
kyistä enemmän viimeksi vuon-
na 1976, jolloin vihille asteli 32 
000 paria. Silloin suuret ikäluo-
kat olivat avioitumisiässä.

Nykyisin avioliittoja solmi-
taan määrällisesti suunnilleen 

saman verran kuin 1930-luvun 
puolivälin tienoilla, Tilastokes-
kuksen yliaktuaari Timo Nikan-
der kertoo Hyvinvointikatsauk-
sessa.

Avioliittojen lisääntyminen 
viime vuosina ilahduttaa ainakin 
kirkossa, sillä keskeinen trendi 
viime vuosikymmeninä on ollut 
päinvastainen: avioliiton suosio 
aleni 1970-luvulla. Avoliitot kor-
vasivat avioliittoja. 

RIITTA HIRVONEN

Suomalaiset avioliitot luultua kestävämpiä

Helposti naimisiin vihkihetkessä

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan kerran kuussa 
pitämät vihkihetket ovat 
vakiinnuttaneet paik-

kansa. Suosio on ollut tasaista ja 
illat pitkiä. Toukokuun vihkihet-
kessä vihittiin illan mittaan seit-
semäntoista paria. 

– Kyllä sen huomaa, että näille 
on ollut kysyntää, kertoo pastori 
Tiina Kinnunen, joka vihki pa-
reja yhdessä kolmen muun papin 
kanssa toukokuun vihkihetkessä. 

Parin näköinen 
vihkihetki 
Perjantai-iltana tuomiokirkon 
aulaan kerääntyy monenlai-
sia vihkipareja. Joukosta löytyy 
nuoria ja keski-ikäisiä, vieraiden 
kanssa paikalle tulleita ja kahdes-
taan juhlivia pareja. 

– Ei ole tyypillistä vihkiparia, 
Kinnunen selittää. 

Pareja ei vihitä vihkihetkessä 
yhtenä joukkone, vaan jokainen 
pari saa omanlaisensa häät. Vih-
kiminen tapahtuu parien saapu-
misjärjestyksessä. Ennen vihki-
mistä morsiuspari käy papin ja 
kanttorin kanssa lyhyen keskus-
telun, jonka aikana saa esittää 
omia toiveitaan esimerkiksi mu-
siikin suhteen. 

– Meillä on todella ammatti-
taitoiset kanttorit. He sovittavat 
vihkihetken musiikin parin toi-
veiden mukaan, Kinnunen ker-
too. 

Vaikka kirkossa voi olla pal-
jonkin väkeä odottamassa vuo-
roansa, vihittävä pari saa kokea 

hengellinen vakaumus, ja Kim-
molla painaa eniten halu kunni-
oittaa perinteitä. 

– Isot häät olisivat kuitenkin 
olleet enemmänkin sukulaisia 
varten. Tämä sopi meille parem-
min, Kimmo kuvailee. 

Vihkihetkien suosio kertoo 
siitä, että kirkko on ihmisille tär-
keä. Tilaisuuden suosio ei näytä 
hiipumisen merkkejä. 

– Olin itsekin yllättynyt vihki-
hetkien suosiosta. Näitä tullaan 
järjestämään niin kauan kuin 
tarvetta on, Kinnunen lupailee. 

KAISA ANTTILA

Kesän vihkihetket järjestetään 
25. kesäkuuta, 30. heinäkuuta ja 
27. elokuuta kello 19–21.

Vihkihetken kulku 

1. Pari hakee esteettömyystodistusta oman seurakuntansa kirkko-

herranvirastosta vähintään viikkoa ennen vihkihetkeä.

2. Pari saapuu Oulun tuomiokirkkoon. Kesällä vihkihetket alkavat 

kello 19, mutta paikalle saa tulla myös myöhemmin.

3. Kukin paikalle saapunut pari saa vuoronumeron. Parit vihitään 

saapumisjärjestyksessä. Omaa vuoroa odotetaan kirkon eteisessä 

tai takaosassa.

4. Pappi tulee pyytämään yhden parin kerrallaan keskustelemaan 

kanssaan. Papin kanssa käydään läpi tilaisuuden kulku. Tässä kes-

kustelussa pääsee puhumaan myös kanttorin kanssa.

5. Seuraavaksi on vuorossa itse vihkiminen papin antamien ohjei-

den mukaisesti. Tilaisuuteen kuuluu mm. alku- ja loppumusiikit, pa-

pin puhe, kysymykset ja avioliiton vahvistaminen. Vihkimistä edel-

tävään keskusteluun ja itse vihkimiseen menee yhteensä aikaa al-

le puoli tuntia.

6. Vihkimisen jälkeen pari saa halutessaan jatkaa seurakunnan tar-

joamille kakkukahveille tuomiokirkon kryptaan. Kakulle ovat terve-

tulleita myös häävieraat.

Kimmo Piironen ja Virva Kela-Piironen matkustivat Ouluun Sipoosta saakka mennäkseen naimisiin vihkihetkessä.

Olemme olleet 
yhdessä yli 
seitsemän vuotta, 
mutta emme 
ole saaneet 
aikaiseksi 
järjestää häitä.

K a i s a  A n t t i l a
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Rauhan 
Tervehdyksen 
kesäaikataulu

Ilahdutamme lukijoita 
kesäkuukausien ajan 
joka toinen viikko. 

Tulevat numeromme 
ilmestyvät 

8.7., 22.7., 5.8. ja 19.8.

UUSHERÄYKSEN
KESÄSEURAT
VAASASSA 

23.–25.7.2010
Lisätietoja www.uusherays.fi

Järjestää Lestadiolainen Uusheräys ry 
ja Vaasan suomalainen seurakunta

Tuli kirkkoon
ta

 • fysioterapia  • lymfaterapia  • hieronta
 • jalkojenhoito  • liikuntaryhmät  • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

toimintaterapia

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

Terveys ja hyvinvointi 

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Eetterissä

Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetykset Juhannuspäivänä 
26.6. klo 9.55–11.15. Klo 10 
messu Tuiran kirkosta. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkkinen, 
saarnaa teologian ylioppilas 
Mikko Aaltonen. Kanttorina 
on Katri Sippola. Sunnuntai-
na 27.6. klo 9.55–12. Klo 10 sa-
najumalanpalvelus Oulun tuo-
miokirkosta. Toimittaa Ari-
Pekka Metso, ja avustaa Tii-
na Kinnunen. Kanttorina on 
Henna-Mari Sivula. Klo 11.30 
Radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Kirsi Isola kertoo lähim-
mäisenä olemisesta. Ohjelma 
on uusinta. Klo 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmassa pu-
hutaan Nuorten illoista Hieta-
saaressa. Ohjelman toimittaa 
Heli Lomu. 
Su 4.7. ei ole aluelähetystä 
SLEY:n Evankeliumijuhlan 
valtakunnallisen radioinnin 
vuoksi. 

Radio dei Toivon päivä
Ke 30.6 klo 15.40 Naisen allak-
ka. Opettaja Tuija Päätalon ko-
lumni. 
To 1.7. klo 15.40 Kasvun paik-
ka. Kuinka löysin luovuuden 
itsestäni? Oululainen hengel-
listä musiikia tekevä ja luonto-
kuvausta harrastava Seija Suu-
ronen Marja Blomsterin haas-

tateltavana. 
Ke 7.7. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Puheenvuoron käyt-
tää kempeleläinen, kirkon va-
paaehtoistyössä mukana oleva 
Hillevi Huovinen. 
To 8.7. klo 15.40 Kasvun paik-
ka. Millaisena koen rooli-
ni papinrouvana, entä mihin 
suuntaan haluan kasvaa nai-
sena? Haukiputaalaista Mart-
ta Heinosta haastattelee Mar-
ja Blomster. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz 
La 26.6. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa Tii-
na Kinnunen ja avustaa San-
na Komulainen. Kanttorina on 
Henna-Mari Sivula.
Su 27.6. klo 10 jumalanpalve-
lus Pattijoen kirkosta.
Su 4.7. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Tiina Kinnunen ja kanttorina 
on Elias Niemelä. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 27.6. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkos-
ta. Toimittaa Ari-Pekka Met-
so, avustaa Tiina Kinnunen ja 
kanttorina on Henna-Mari Si-
vula. 
Su 4.7. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 

Tiina Kinnunen ja kanttorina 
on Elias Niemelä.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
La 26.6. klo 10 Juhannus-
päivän sanajumalanpalvelus 
Kempeleen Pyhän kolminai-
suuden kirkosta. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Seija Helomaa, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen.
Su 27.6. messu klo 10 Kem-
peleen Pyhän kolminaisuu-
den kirkosta. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustavat Seija He-
lomaa ja Satu Kreivi-Palosaari, 
kanttorina Tomi Heilimo.

Ohjelmatiedot: www.
oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi
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Kolme neljästä pohjoissuo-
malaisesta nuoresta ei ole 
koskaan harkinnut kir-
kosta eroamista. Joka nel-

jäs nuori pitää uskonnollista yh-
teisöä tärkeänä ja uskoo äänestä-
vänsä marraskuun seurakunta-
vaaleissa. 

Tämä käy ilmi Keski-Poh-
janmaan ammattikorkeakoulun 
tuoreesta tutkimuksesta, jossa 
selvitettiin yhdeksäsluokkalais-
ten nuorten uskonnollisuutta ja 
elämänhallintaa. 

Tutkimukseen vastasi vajaa 
600 nuorta Oulun hiippakunnas-
ta. Jopa puolet heistä joko osallis-
tuu tai haluaisi osallistua seura-
kunnan toimintaan. 
Ne, jotka eivät osallis-
tu, ilmoittivat syyksi 
kiinnostuksen puut-
teen. Toiseksi ylei-
sin syy oli ajanpuu-
te. Tutkimuksen mu-
kaan nuorisotyötä tu-
lisi uudistaa ja tiedo-
tusta pitäisi parantaa. Nuoriso-
työntekijöiden työaika ei kuiten-
kaan tunnu riittävän sellaiseen. 

Suurimmalla osalla Pohjois-
Suomen nuorista on hyvä elä-
mänhallintataito. Kuitenkin seu-
rakunta tuntuu tukevan vain vä-
hän sellaisia nuoria, joilla on on-

gelmia. Käytännössä seurakun-
nan nuorisotyö pyrkii ehkäise-
mään ongelmia ennalta. Pienet 
seurakunnat tekevät usein nuo-
risotyötä yhdessä seurakunnan 
ulkopuolisten tahojen kanssa, 
isommat vähemmän. 

Asserin mielestä 
rippileiri on mainio konsepti
Kohta 18-vuotias Asser Seppä 
on aloittamassa neljättä ripari-
aan isosen roolissa itikkaisessa 
Koortilan toimintakeskuksessa 
Muhoksella. Sepän mielestä lei-
rit toimivat tosi hyvin. Niiltä saa 
uusia kavereita ja yleensä kaikil-
la on hauskaa. 

– Täällä on muka-
va tunnelma eikä us-
koa tuputeta, nuoru-
kainen kertoo.

Asser Seppä pitää 
riparia eräänlaise-
na etappina kristilli-
sessä kasvatuksessa, 
vaikka omalta leiril-

tä ei jäänyt kauheasti uskonasi-
oita mieleen.

– En voi kieltää Jumalaa enkä 
toisaalta sanoa varmasti, että hän 
on olemassa. Uskon, että on joku 
korkeampi voima, Seppä sanoo.

Isosen tehtävänä on jakaa ryh-
mälleen pieniä Raamatun pätkiä 

Yllättävän moni ysiluokkalainen 
on ehta seurakunta-aktiivi

Asser Seppä hurmaa leirin toisensa perään kitaransoittotaidollaan. 

Mirette Piekkarin punkka on vielä ensimmäisenä leiripäivänä kohtuullisen siistissä kunnossa.

ja johdattaa keskustelua. Seppä ei 
ole huolissaan siitä, että omatkin 
uskonpohdinnat ovat vielä vai-
heessa.

– Kaikilla on tässä iässä hake-
minen päällä, kun ei tiedä, mihin 
uskoisi, Seppä selittää. 

Lähetystyö jäi mieleen 
oppitunnilta 
14-vuotias Mirette Piekkari on 
innoissaan ensimmäisestä leiri-
päivästä. Takana on kolme päivää 
oppitunteja ja nyt alkaa itse leiri, 
joka kestää maanantaista perjan-
taihin. Oppitunneista hänelle jäi 
hyvä fiilis.

– Siellä puhutaan asiaa, mut-
ta tietoa ei haluta antaa väkisin.

Erityisesti Piekkarille jäi mie-
leen se, kun rippikoululaiset kat-
soivat kuvia indonesialaisista lap-
sista. 

– Seurakunnassa parasta on 
lähetystyö. Indonesiassa elämä 
on niin erilaista, siellä nähdään 
nälkää. Meidän kaikkien pitäisi 
auttaa heitä.

Mirette Piekkari uskoo Juma-
laan. Hän odottaa saavansa leiril-
tä perustietoa kristinuskosta. 

– Sitten haluaisin isoskoulutuk-
seen, päättäväinen neito kertoo. 

TYTTI PääKKöNEN

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

Seurakunnassa 
parasta on 
lähetystyö.

Mirette Piekkari
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Tiekirkkojen luona käy mo-
nenlaisia matkaajia. Tark-
kasilmäinen saattaa erot-
taa turistien joukosta 

toisenlaisia kummastelijoi-
ta. Kirkon ihailun ohes-
sa he vaeltelevat ympä-
riinsä, kurkkivat outoi-
hin paikkoihin ja vilkuile-
vat välillä kädessään olevaa 
pientä laitetta. He eivät luul-
tavasti ole eksyksissä, vaan he 
ovat geokätköilijöitä. 

Oulun tuomiokirkko on yk-
si Suomen lukuisista tiekirkois-
ta. Tänä kesänä ovensa pitää au-
ki 284 suomalaista kirkkoa Han-
gosta Inariin asti. Oulun tuo-
miokirkko on myös yksi niistä 
kirkoista, joiden läheltä löytyy 
geokätkö. 

Geokätköilyn harrastajat et-
sivät ympäristöstä erikokoisia 
purkkeja, joita muut harrasta-
jat ovat piilottaneet. Kätköt ha-
lutaan usein sijoittaa näkemisen 
arvoisiin paikkoihin, kuten kau-
niiden kirkkojen lähelle. Niinpä 
myös moni suomalainen tiekirk-
ko on saanut kätkön lähelleen.

Kirkot kertovat 
kulttuurista 
Usein kätköilijät harrastavat tätä 
nykyajan aarteenetsintää erityi-
sesti matkustellessaan. Kätköi-

ly sopii matkailijoille, koska sen 
kautta löytää toisenlaisia nähtä-
vyyksiä. 

Monet kätköt on piilotettu 
paikkoihin, joita ei löydy taval-
liselta turistikartalta. Kätköjen 
kuvauksissa voidaan kertoa pai-
kasta ja siitä, miksi se on näke-
misen arvoinen. Siten harrastuk-
sen kautta voi oppia paljon uu-
sia asioita. 

Tiekirkoilla ja geokätköillä on 

osittain samat tavoitteet. Ku-
ten geokätköjä, myös tiekirk-
koja löytyy sellaisistakin pai-
koista, joissa ei muuten kulje 
suuria määriä turisteja. Mo-
nissa tiekirkoissa on paikal-
la opas, tai ainakin kirkkoon 
liittyviä esitteitä. Siten toisenlai-
sessa taukopaikassa voi myös tu-
tustua alueen historiaan ja kes-
keisiin kulttuurikohteisiin. 

Oulun tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen toi tiekirkkoidean 
Suomeen 1990-luvun alkupuo-
lella. Hän pitää kirkkojen lähel-
le asetettuja geokätköjä hyvänä 
asiana. 

– Geokätköily on moderni ta-
pa modernissa maailmassa ker-
toa kirkoista ja tehdä niihin tu-
tustumista houkuttelevaksi, Pik-
karainen selittää. 

– On hyvä, että voimme kirk-
kona olla osana yhteiskuntaa täl-
läkin tavalla. 

Kirkkojen lähellä sekä piilote-
taan että etsitään kätköjä paljon. 
Suomen viiden useimmin löyde-
tyn kätkön joukosta löytyy kaksi 
kirkkoa. Uspenskin katedraalin 
lähelle piilotettu purkki on Suo-
men toiseksi useimmin löydetty 

kätkö. Se 
on merkitty 
löydetyksi yli 1 100 ker-
taa. Turun tuomiokirkon kät-
kö on neljännellä sijalla, ja se on 
löydetty yli 800 kertaa.

Tuomiokirkon 
mysteeri 
Geokätkötyyppejä on olemas-
sa useita erilaisia. Perinteinen ja 
yleisin kätkötyyppi on sellainen, 
jonka sijainnin koordinaatit ker-
rotaan muille kätköilijöille. Toi-
nen suosittu kätkötyyppi vaa-
tii jonkinlaisen arvoituksen rat-
kaisemista, ennen kuin lopulli-
sen kätkön sijainti selviää. Näitä 
kätköjä kutsutaan mysteerikät-
köiksi. 

Myös Oulun tuomiokirkon 
kätkö on mysteerikätkö, joka 
suunniteltiin yhdessä tuomioro-

vasti Pikka-
raisen kanssa. Ar-
voitusta ratkaistessaan kätköi-
lijä tutustuu kirkon historiaan ja 
aarteisiin. Pikkaraisen asiantun-
temuksen ansiosta arvoitukses-
sa vilahtaa muun muassa Johan-
nes Messeniuksen muotokuva ja 
kirkon tornissa kumajavat kellot. 

– Messeniuksen taulu on eh-
tinyt nähdä monenlaista. Esi-
merkiksi venäläiset kasakat oli-
vat tuhota taulun. Siitä voi vie-
läkin nähdä, mistä kohti miekan 
sivallukset ovat menneet, Pikka-
rainen kertoo.

Kirkon tornin Pikkarainen 
puolestaan nimesi lempipaikak-

vie tiekirkolle

Ku va t :  K a i s a  A n t t i l a

Kätköjä on monen kokoisia. Niiden täytyy kuitenkin aina olla vesitiiviitä.
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Mikä on geokätkö ja mitä sieltä löytyy? 

Luterilaiset ja ortodoksiset kirkot voi-
vat ilmoittautua tiekirkoiksi kesän 
ajaksi. Tiekirkko pitää ovensa au-
ki kesäkuusta elokuuhun. Monissa 
tiekirkoissa on paikalla myös opas. 

Miksi käydä tiekirkossa? 
Tiekirkko on toisenlainen tauko-
paikka. Sinne voi pysähtyä hil-
jentymään hetkeksi, tai nauttia 
muuten vain rauhallisesta het-
kestä. Kirkot ja niiden ympäris-
töt voivat opettaa myös histo-
riasta ja kulttuurista. Esimer-
kiksi monet Suomen keskiaikaisis-
ta kirkoista toimivat myös tiekirkkoina. 

Miten tiekirkkoon löytää? 
Ympäri Suomea teiden varsilla on kylttejä, jot-
ka opastavat tiekirkoille. Internetistä löytyy lis-
ta kaikista Suomen tiekirkoista. Lisätietoa tie-

kir-
koista ja kar-
tat niiden sijainnista löytyy 
osoitteesta www.tiekirkko.fi ja www.taivaalli-
nentaukopaikka.fi. 

Mikä on tiekirkko?

Geokätkö on purkki, jonka sisällä on vähin-
täänkin vihko eli lokikirja. Vihkoon kätkön 
löytäjät saavat laittaa puumerkkinsä. Lisäksi 
purkissa voi olla esimerkiksi erilaisia vaihto-
esineitä, sekä kätköstä toiseen kulkevia kier-
toesineitä. 

Kuka geokätköjä 
piilottaa ja miten? 
Kätköjä piilottavat samat harrastajat, jotka nii-
tä etsivätkin. Piilottaja laittaa purkin valitse-
maansa paikkaan, ja kirjoittaa verkkosivustol-
le vihjeitä muille harrastajille. Sivustolla kerro-
taan kätkön sijainnin koordinaatit, joiden pe-
rusteella muut voivat löytää kätkön. 

Mitä tarvitaan, 
että voi ryhtyä geokätköilijäksi? 
Kätköjä voi etsiä vaikka pelkän kartan avulla. 
Etsiminen on kuitenkin helpompaa GPS-lait-
teen kanssa, joka näyttää kuinka lähellä mer-
kittyjä koordinaatteja olet. Muita hyödyllisiä 

välineitä ovat esimerkiksi kynä, likaantumista 
kestävät vaatteet ja seikkailullinen asenne. Li-
sätietoja geokätköilystä löytyy kansainvälisel-
tä sivustolta www.geocaching.com sekä suo-
malaisten harrastajien sivustolta www.geo-
cache.fi.

Ku va :Ch r i s t e l  Rönns / T i e k i r ko t

seen kirkossa. Tuomiokirkon kät-
kön ensisijainen tavoite on viih-
dyttää, mutta se on onnistunut 
myös esittelemään kirkkoa ja seu-
rakunnan toimintaa. Useampi-
kin kätkön löytänyt on huoman-
nut etsintäreissullaan esimerkik-
si kryptakahvilan, ja suunnitellut 
palaavansa joskus kahville sinne. 

Matkoja 
lähelle ja kauas 
Kätköjä etsivät matkailijat eivät 
ole pieni joukko. Maailmanlaa-
juisesti geokätköilyn harrastajia 
on jopa viisi miljoonaa. Suomes-
takin harrastajia löytyy arviolta 
7 000.  Niin geokätköjä kuin tie-

kirkkojakin voi etsiä myös ulko-
mailla matkaillessaan. Tiekirk-
koidea on lähtöisin Saksasta. Ke-
säisin auki olevia kirkkoja löytyy 
lisäksi Norjasta, Ruotsista, Viros-
ta ja Tanskasta. Tiekirkkomais-
ta löytyy yhteensä yli satatuhat-
ta kätköä. 

Rauhan Tervehdyksen levikki-
alueelta löytyy useampi tiekirk-
ko, joista moni on saanut myös 
kätkön lähelleen. Oulun tuomio-
kirkon lisäksi kätköjä voi löytää 
tiekirkkojen läheltä Haukipu-
taalta, Muhokselta, Lumijoelta, 
ja Siikalatvalta. 

TEKSTIT: KAISA ANTTILA

Erillinen gps-navigaattori auttaa 
kätkön löytämisessä. Kätkön sisällä 
on aina lokikirja. Tuomiokirkon 
kätköstä löytyy myös kynä ja ohjeita 
kätkön löytäjälle.
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Löytöretkellä
rakkauteen

Juhannus on lähellä. 
Saako yötön yö 
levottomaksi ja 
ikävöimään toista ihmistä 
vierelle? Lähdemme 
valokuvaajan kanssa 
etsimään, mistä rakkautta 
voisi löytää.

Mikä alku etsinnällem-
me! Löydämme run-
saasti rakkautta he-
ti matkamme aluksi, 

kun pistäydymme Caritas Ou-
lunsalossa. Talossa asuvat kehi-
tysvammaiset suorastaan kääri-
vät meidät hyvää tekevään välit-
tämiseen. 

Talon asukas Ulla Annunen 
myöntää, että heidän talossaan 
osataan rakastaa joka päivä: ha-
laukset eivät ole harvinaisia, eikä 
sekään, että tunteista kerrotaan 
toiselle suoraan. Poskisuudelmia 
annetaan ja otetaan vastaan. 

Ulla seurustelee, joten hänen 
ei tarvitse tehdä juhannusyönä 
lemmentaikoja nähdäkseen sul-
hasensa. Ulla kertoo, mitä rakka-
us hänelle on.

– Rakkaus on sitä, että katsoo 
toista silmiin. Rakkaudesta pi-
tää puhua rohkeasti sille, jota ra-
kastaa. Riidat pitää selvittää ei-
kä mennä vain huoneeseen mö-
köttämään. 

Ullan puhetta jatkaa Heli Kim-
pimäki. Hän muistuttaa anteek-
siantamisen tärkeydestä ja toteaa, 
että rakkaudesta keskusteltaessa 
pitää puhua myös lapsista.

– Minä rakastan siskoni lap-
sia. Lapsista pitää huolehtia ja ra-
kastaa heitä.

Laulamme vielä kaikki yhdes-
sä Tuula Kamppurin johdolla tu-

tun iskelmän: ”Hymyhuulet suu-
kon saavat, hymyhuulet huoma-
taan… ”. 

Olemme saaneet heti matkan 
alkajaisiksi pitkän oppimäärän 
rakkautta.

Rakkautta 
taukopaikan jonossa 
Matkaamme Oulunsalosta Tu-
poksen ABC:lle kysymään, onko 
siellä näkynyt rakkautta. On on, 
sanoo liikennemyymälän työnte-
kijä Elisa Huurinainen. ABC:lle 
tehdään treffejä, ja tuore ihastus 
näkyy myös ulkopuolisille. En-
si-treffeillä olevat tunnistaa Eli-
san mukaan siitä, että kumpikin 
maksaa kassalla omat ostoksensa. 
Suhteen vakiinnuttua rahat ovat 
yhteisiä.

– Vastarakastuneet huomaa 
myös siitä, että he seisovat jonos-
sa lähellä toisiaan. Pitempään yh-
dessä olleilla on yhä tietty pilke 
silmässä, mutta se ei vilku samal-
la tavalla kuin rakkauden sytty-
essä. Meillä on täällä ihan kai-
kenlaista rakkautta. Iäkkäistä 
pariskunnista näkee, että heillä 
on jo rauha omassa suhteessaan. 
He eivät pidä rakastaan kädestä 
kiinni, mutta ovat selvästi var-
moja toisistaan.

– Heitä on ihana katsella kas-
salta, kun on hiljaisempi päivä ja 
ehtii, hän kertoilee.

Lopulta paljastuu, että Elisa 
tietää myös yhden rakkaussuh-
teen leimahtaneen kassalla asi-
akkaan ja työntekijän välillä.

Yhtäkkiä ABC:t alkavatkin 
tuntua aiempaa persoonallisem-
milta taukopaikoilta. Pysähdyn 
niille varmaan tästedes silmäil-
len, millaista rakkautta kassoil-
la jonottaa. 

 

Rakas soittaa 
hanuria kalastajalleen
ABC:ltä lähdemme Ouluun Hie-
tasaareen. Meren rannalla käve-
levät liki toisiaan Marja ja Os-
si Seilonen. Kysyn pariskunnal-
ta, ovatko he nähneet Nallikarin 
leirintäalueella rakkautta.

– Vähän on ihmisiä, niukasti 
siis myös rakkautta juuri nyt, Sei-
loset katsovat ympärilleen.

Marja ja Ossi hoitavat omaa 20 
vuotta kestänyttä parisuhdettaan 
usein kävelemällä lähellä toisi-
aan. Tällä kertaa he suunnitteli-
vat yhteistä tekemistä kesälle.

Marja aikoo aloittaa kalas-
tuskautensa juhannukselta. Os-
si ei välitä kalojen narraamisesta, 
mutta soittaa mieluusti rannalla 
haitaria Marjan kalastaessa.

Kovin paljon valmiita suunni-
telmia he eivät halua tehdä, sil-
lä molemmat tykkäävät toimia 
spontaanisti. Kävelyllä päätetään 
välillä risteys kerrallaan, mihin 
suuntaan mennään.

– Kuljemme elämässämme ka-
peaa tietä leveästi, Marja kuvai-
lee.

Ossi ja Marja lähtevät kulke-
maan kohti parkkipaikkaa autol-

leen. Hiekkaan piirtyy varjoina 
kaksi toisiinsa nojaavaa hahmoa.

Minäkin haluaisin vanhana 
kalastaa hanurin tahdissa. Se oli-
si rakkautta.

Koeteltua rakkautta 
nuotiotulilla
Kävelymatkan päässä leirintäalu-
eelta on Oulun seurakuntayhty-
män Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Siellä on koolla jouk-
ko kuulovammaisia. Enkä yllä-
ty enää siitä, että rakkautta on il-
massa sielläkin.

Voitto Heikkilä auttaa Elsa-

Marja ja Ossi Seilosen mukaan rakkauden tunnistaa siitä, 
että se huomio toisen ihmisen tarpeet.

Lehden kansikuvassa Elsa ja Voitto Heikkilä.
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Löytöretkellä
rakkauteen

Ku va t :  J aan i  F ö h r
E l s i  S a l ovaa ra

vaimoaan liikkumaan, jotta ra-
kas ihminen pääsee nauttimaan 
kauniista luonnosta ja nuotiotu-
lesta. Puolisot ovat käyneet seu-
rakunnan tilaisuuksissa kymme-
niä vuosia. Voiton rakkautta on 
se, että hän tulee tilaisuuksiin yh-
dessä Elsansa kanssa, vaikka yh-
teinen kulku on jo hidastunut.

Kuulovammaistyön diakonia-
työntekijä Anne-Mari Kyllönen 
tietää, että seurakunnan tilai-
suuksissa, esimerkiksi leireil-
lä, syntyy välillä herkistäviä ro-
mansseja. 

– Moni kokee varmaan seu-

rakunnan turvalliseksi paikaksi 
ihastua. Ehkä kirkon tilaisuuk-
sissa puhutaan tavallista enem-
män syvällisiä, mikä tarkoittaa, 
että niissä on helppo tutustua toi-
sen ihmisen tärkeisiin arvoihin. 

Onneksi tuulee 
ja tunteet viilenee
Hietasaaresta kylmän tuulen 
pieksämään torin rantaan. Heidi 
ja Tommi halailevat tiiviisti nur-
mikolla. Hei, anteeksi että häirit-
semme, mutta eikö täällä ole aika 
kylmä rakastaa?

– Täällähän on hyvä halailla, 

kun tuuletus pelaa, Tommi nau-
raa.

Kuulen, että rakastavaiset ovat 
tavanneet toisensa ulkoilmas-
sa. Ei siis ihme, että treffit sovi-
taan myöhemminkin raittiiseen 
ilmaan. Pelkkää jatkumoa, Hei-
di tuumaa.

Tehtaan savuava piippu ei 
Tommia ja Heidiä häiritse. He 
keskittyvät toisiinsa ja nyt pa-
kosta hetken aikaa myös meihin.

Erityisen romanttisena he ei-
vät oululaisnuorison suosimaa 
kokoontumispaikkaa pidä.

– Eiköhän tämä ranta ole pa-

remminkin kuuluisa biletyksestä 
kuin romantiikasta, Tommi lau-
sahtaa.

Jatkamme matkaa. En usko, 
että Heidi ja Tommi jäivät kai-
paamaan meitä. 

Tunnen itseni palelevaksi ikä-
lopuksi. 

Videovuokraamot 
pullistelevat rakkaudesta
Vanhakin jaksaa pinkaista vie-
lä keskustan videovuokraamoon 
etsimään rakkautta. Myyjä Emi-
lia Karvonen ei hämmästele ky-
symystämme, onko vuokraa-

moissa rakkautta, sillä lempi nä-
kyy tiskin taakse kaiken aikaa. 
Emilia itsekin on löytänyt kih-
lattunsa vuokraamosta. 

Ei siis ihme, että hän pystyy 
sanomaan enemmänkin rakkau-
desta elokuvavuokraamoissa.

– Tunnistan nuoret parit, jotka 
hakevat ensimäistä yhteistä elo-
kuvaa. Kassalla rakastavaiset pi-
tävät toisiaan kädestä. Molempi-
en kasvoilla on pientä punastelua. 
Vastarakastuneet valitsevat mie-
lellään jotain hömppää, sillä lef-
fa tullaan katsomaan ehkä toisen 
kodissa. Silloin paikalla saattavat 
olla vanhemmatkin.

– Olen huomannut, että mie-
het antavat suhteen alussa naisten 
tehdä valinnan ollakseen ihas-
tukselleen mieliksi.  

– Pitempään yhdessä olleet 
voivat jo päätyä hömpän sijasta 
trilleriin. Trillerit ajavat suosios-
sa rakkauselokuvien ohi.

Emilia on huomannut, että 
joskus molemmille sopivaa lef-
faa ei tahdo löytyä. Silloin toinen 
saattaa möksähtää ja lähteä edel-
tä käsin ulos.

Juhannuksena vuokraamois-
sa ei juuri näy pariskuntia vaan 
enemmänkin yksin liikkuvia. 
Mutta Emilia arvelee lohdulli-
sesti, että hyvä elokuva päihittää 
huonon seuran.

Minä olen otettu löytöretkes-
tämme. Rakkautta löytyi mo-
nesta paikasta. Kukaan ei sano-
nut meille rakkauden kadonneen 
jonnekin vain harvojen onneksi.

Niin on hyvä.

RIITTA HIRVONEN

Meren rannalla 
halailevien 
Heidin ja 
Tommin 
rakkaus on 
vielä uutta. 
He ujostelevat 
kuvausta. 
Tärkeintä on 
ilo toisesta 
ihmisestä. 

Päivi Sarkkinen piirsi vierailleen 
rakkauden ikiaikaisen symbolin: 
sydämen. 

Emilia Karvonen suosittelee 
rakastuneille muun muassa 
Meryl Streepin tähdittämää, 
Pientä säätöä -elokuvaa.
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Mediassa huomattavasti esillä ollut Elina 
Tiilikan omakohtaisiin kokemuksiin pe-
rustuva esikoisromaani Punainen mek-
ko kertoo parikymppisen Nooran kehi-

tys- ja selviytymistarinan prostituution maailmas-
ta. Fiktiiviseen esitysasuun puettu teos voidaan lu-
kutavasta riippuen sijoittaa jonnekin suomalaisen 
prostituutio- ja sukupolvikirjallisuuden välimaas-
toon.

Pelkkä lukiokoulutus ja näpistysmerkinnät eivät 
tee työn saamisesta helppoa. Noora saa kuitenkin 
töitä siivoojana, kunnes moppien ja rättien heilut-
telu vaihtuu parin päivän jälkeen viihdebisnekseen 
Nooran saatua strippauskeikan lehti-ilmoituksen 
kautta. Kokeilunhalu ja iso raha mielessään Noo-
ra laittaa seuranhakuilmoituksen nettisivustolle, ja 
pian ensimmäinen kerta on ohi:

”Kun juttu oli ohi ja pystyin ajattelemaan koke-
musta selkeästi, tajusin sen olevan helpoin koskaan 

ansaitsemani satanen. Aloin tuntea varmuutta va-
litsemallani tiellä. Ehkä se oli hetken epämukavaa, 
mutta eikös kaikki työ ollut? Ero oli vain siinä, että 
tämä kesti paljon vähemmän aikaa kuin työt yleen-
sä.” 

Kännykkä soi, tekstiviestejä satelee. Selväksi käy, 
että palvelulla on tarvetta. Kysynnän ja tarjonnan 
lakien mukaisesti hän valitsee asiakkaansa ja mää-
rää hintansa. Mikä parasta, hänen työnsä hedelmät 
ovat verottajan kouran ulottumattomissa. Seksinos-
tajat kuvataan hyväkäytöksisiksi, pääasiassa tavalli-
siksi työssäkäyviksi, yleensä perheellisiksi miehiksi, 
jotka yhtä tapausta lukuun ottamatta maksavat pyy-
detyn hinnan, joskus enemmänkin.

Tillikka kuljettaa Nooran arkea aktista aktiin 
vieraannuttavalla tavalla. Asiakaskäynnit muuttu-
vat siivoustyön tapaan leipämäiseksi puurtamisek-
si: palvelu, maksu, työvälineen huolto. Ruumis saa-
daan eritteistä puhtaiksi, mutta mieli ei unohda ja 

Lukunurkka

Nooran identiteetti kehollistuu.
Punainen mekko ei vahvista stereotyyppisiä 

prostituutiomielikuvia, mutta se ei myöskään tue 
seksityöläisyyden puolesta esitettyjä kannanottoja. 
Tillikan lakoninen ja luetteleva kerronta yhdistetty-
nä romaanin naturalistiseen kieleen paikkaa teok-
sen luettavuutta yksiulotteiselta juonelta. 

LAURI TERVONEN

Elina Tiilikka, Punainen mekko
Gummerus 2010, 288 sivua

Maksullisen naisen selviytymistarina

Oulujokinen Ritva Toi-
vonen osallistui heti 
kesän alkajaisiksi Var-
kauden Lähetysjuhlil-

le. Lähetysväen kokoontumi-
nen vahvisti Toivosen käsitystä 
siitä, että lähetystyössä pienellä-
kin työllä on iso merkitys. 

– Lähetystyö tarvitsee taval-

Lähetystyössä pieni ihminen 
tekee suuria tekoja

listen seurakuntalaisten pieniä 
tekoja, joista kasvaa lopulta jotain 
hyvin suurta. Sen ymmärsin jäl-
leen Varkaudessa, Toivonen ker-
too kokemuksestaan.

Toivonen on innostunut lä-
hetystyöstä, koska tuntee maa-
ilman käyvän yhä pienemmäk-
si muun muassa uutisvälityksen 

myötä. Tuska toiselta puolelta 
maailmaa välittyy nopeasti suo-
malaiskoteihin.

– Tuntuu, että maailma aivan 
pursuaa hätää, jota jokainen voi 
lievittää tavallansa. Lähetystyöl-
lä on oma näkökulmansa autta-
miseen ja tuskan keskelle: lähe-
tystyöhön kuuluu ilosanoma rak-
kaudesta, uskosta ja toivosta.

Toivonen huokaisee syvään, 
kun hän kuvaa piispa Wille Riek-
kisen sunnuntaiaamun saar-
naa perhemessuun osallistuneil-
le lapsille.

– Huh huh, korkeasti oppinut 
mies tuli niin upeasti lasten ta-
solle!  

Juhlat ovat 
Jumalan ihme
Muhoksen lähetyssihteeri Anja 
Hämäläinen ihmettelee, miten 
Lähetysjuhlille saadaan sytytet-
tyä vuosi toisensa jälkeen huikai-
sevan iloinen ilmapiiri. 

Hänen mukaansa se tulee juh-
lille innostuneiden ihmisten mu-
kana, mutta ilman Jumalan siu-
nausta tapahtuma ei olisi niin 
onnistunut.

– Ihmiset eivät yksin kykene 
luomaan tilaisuuksissa aistitta-
vaa innostusta, hän sanoo.

Hämäläinen kuunteli Varkau-
dessa erityisellä mielenkiinnolla 
opettaja ja muusikko Jukka Sal-
misen musiikkikertomusta Gi-
bu Gibu. 

Hämäläisen uteliaisuuden se-
littää se, että hän osallistui vuo-
si sitten Salmisen kanssa samalle 

matkalle Etiopiaan. Siellä syntyi 
myös Gibu Gibun tarina kahdes-
ta pojasta, paimenpoika Jaredis-
tä ja kuurosta Dawitista.

Hämäläisen mielestä juuri 

musiikilla on valtavan iso merki-
tys Lähetysjuhlilla.

RIITTA HIRVONEN 

J o anna L in d é n

S in i  S o r j o n e n

Piispa Wille Riekkinen saarnasi lapsille perhemessussa. 

Jukka Salminen esitti musiikkikertomuksen Gibu Gibu.
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Juhannuspäivän eli Johannes Kastajan päivän kirkollinen teema on Tien raivaaja. Lukui-
sista Johannes Kastajalle omistetuista juhlista säilyi uskonpuhdistuksen jälkeen erilli-
senä pyhäpäivänä vain juhannus. 

Suomessa ikiaikaiseen keskikesän juhlaan – ja kirkolliseen juhannukseen – yhdistyy myös 
Suomen lipun päivä. Harvinaista kyllä, liputus aloitetaan jo juhannusaattona ja lippu pide-
tään tangossa juhannusyön yli. 

Evankeliumitekstinä on Johannes Kastajan syntymä ja nimenanto. Johanneksen synty-
mää edeltävät tapahtumat Sakariaksen ja Elisabetin perheessä olivat olleet käsittämättömiä. 
Ihmiset hämmästelivät, ”mikähän tästä lapsesta tulee?”. Juhannuksen UT:n lukukappale 
puhuu Johanneksen ja Jeesuksen suhteesta.

Seuraava päivä, 5. sunnuntai helluntaista, saa aiheekseen yksinkertaisen mutta tunteisiin 
vetoavan pyynnön: Armahtakaa! 

Evankeliumikirjassa todetaan päivän teemasta: ”Ihmisen asia ei ole tuomita lähimmäis-
tään, sillä tuomiovalta kuuluu yksin Jumalalle. Meitä kehotetaan armahtamaan toisiamme 
ja edistämään oikeuden ja hyvyyden toteutumista. Kuulumme syntisten seurakuntaan, jo-
ka elää Jumalan anteeksiantamuksesta.”

UT:n lukukappale on Roomalaiskirjeen 14. luvusta. Sen tekstiotteessa Paavali korostaa 
kristittyjen olevan Herran omia:

”Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan kuole itseään varten. Jos elämme, eläm-
me Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolem-
me, me kuulumme Herralle. Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän 
olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra.” 

Tekstin vahva viesti on, että emme elä tai kuole itseämme varten, vaan olemme Jumalan 
omistuksessa. Tässä onkin opettelemista aikamme yksilökeskeiselle ihmiselle.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi Ps. 13:2–6 
Ensimmäinen lukukappale 
Joona 3:1–5, 10–4:11 tai 
Sak. 8:16–17  
Toinen lukukappale 
Room. 14:7–12 
Evankeliumi Luuk. 6:36–42 

Herra Jumala, taivaallinen Isä.

Sinä annat synnit anteeksi

ja nostat langenneet.

Armahda meitä,

jotka tuomitsemme toisen,

mutta emme näe omaa suurta velkaamme.

Varjele meitä

omahyväisyydestä ja ylpeydestä.

Anna meille kykyä

kohdella lähimmäisiämme

oikein ja armahtavasti.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Jumala on armollinen
Käsillä on keskikesän, Suomen lipun ja yöttömän yön 
kiihkeä ja runsas juhla. Kirkko muistaa juhannuk-
sena Johannes Kastajaa; tuota Jumalan hullua, paran-
nussaarnaajaa, askeettia ja marttyyriä. Juhannukseen 
sisältyy paljon toiveita, kauneutta, valoa ja iloa. Ja kun 
meistä ihmisistä on kysymys, yhtä paljon pettymyksiä, 
surua, kyyneleitä ja pimeyttä.

Aikamoinen paradoksi oli myös juhannuksen pää-
henkilön, Johannes Kastajan elämä. Hän syntyi kah-
den vanhuksen, Sakariaan ja Elisabetin lapseksi. Kun 
enkeli Gabriel ilmoitti heidän saavan lapsen, tuleva isä 
menetti epäuskon takia puhekykynsä. Tuleva äiti puo-
lestaan kätkeytyi ihmisiltä kuukausiksi. ”Mitähän tästä 
lapsesta tulee”, päivittelivät ihmiset ihmisten tavalla, 
kun lapsi oli syntynyt ja saanut yllättäen nimekseen 
Johannes.

”Lapsi kasvoi ja vahvistui Hengessä. Hän oli 
autiomaassa siihen päivään saakka, jolloin hänen oli 
määrä astua Israelin eteen,” kertovat evankeliumit. 
Kuka vanhempi antaisi ainoan lapsensa Jumalalle 
Johanneksen osaan, vaikka tietäisi, että hänestä tulee henkilö, jota historia ei unohda? En tiedä muita 
kuin Elisabetin ja Sakariaan.

Johannes tiesi omaksi tehtäväkseen olla tienraivaaja Jeesukselle, Hänen edelläkävijänsä. Sen takia 
Johannes saarnasi parannusta ja kastoi ihmisiä Jordan-virrassa, kun he nämä olivat tunnustaneet syn-
tinsä. Johannes kastoi Jordanissa myös Jeesuksen, ja kehotti sitten opetuslapsiaan seuraamaan häntä: 
"Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä." Johanneksen oma elämä päättyi mestaukseen, kun Herodes 
Antipas tanssin lumoissa täytti rakastettunsa pyynnön ja toi tälle vadilla Johannes Kastajan pään.

Juhannuksena on tärkeä muistaa Johannes Kastajaa. Vielä tärkeämpää meidän juhannuksen juhli-
joiden olisi tehdä parannusta: kuunnella Johanneksen kovaa puhetta ja tarkistaa elämämme suuntaa, 
arvojamme ja valintojamme. Se ei kuitenkaan ole tärkeintä. Tärkeintä on se, minkä tänäkin juhan-
nuksena pelkkä Johanneksen nimi jo meille kertoo: Jumala on armollinen. Sinulle ja minulle.

SATU VääTäINEN
Sotkamon seurakuntapastori 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu la 26.6. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja avustaa 
Sanna Komulainen. Kanttori 
Henna-Mari Sivula, radioin-
ti radio Pooki. www.virtuaa-
likirkko.fi.
Sanajumalanpalvelus su 
27.6. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso, avustaa Tiina Kin-
nunen ja kanttori Henna-
Mari Sivula. www.virtuaali-
kirkko.fi.
Kesäkirkko su 27.6. klo 12 
Vanhassa kappelissa, Kajaa-
nintie 1. Sanna Komulainen 
ja Henna-Mari Sivula.
Messu su 4.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Tiina Kinnunen ja kanttori 
Elias Niemelä. Radiointi ra-
dio Pooki.
Kesäkirkko su 4.7. klo 12, 
Vanhassa kappelissa, Kajaa-
nintie 1. Tiina Kinnunen ja 
Elias Niemelä.

Karjasillan  
seurakunta
Sanajumalanpalvelus la 
26.6. klo 10 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttoreina Ju-
ha Soranta ja Riitta Piippo. 
Messu su 27.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, avustaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Juha 
Soranta. 
Konfirmaatiomessu su 27.6. 
klo 10, Kastellin kirkko. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Atte Kääriäinen, 
Kati Erkkilä ja Kimmo Kinnu-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kastelli 3 -ryhmän kon-
firmaatio.
Messu su 27.6. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Juha Sarkkinen, avustaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Juha Soranta. 
Sanajumalanpalvelus su 
27.6. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Riit-
ta Piippo. Kirkkokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 27.6. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Konfirmaatiomessu su 4.7. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
avustavat Hanna Liuska, San-
na Ronkainen, Johanna Ran-
tala, kanttorina Riitta Piip-
po. Karjasilta 5 -ryhmän kon-
firmaatio.  
Messu su 4.7. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Sari 
Wallin. 
Messu su 4.7. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Sari Wallin. 

Tuiran seurakunta
Messu la 26.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, saarnaa 
teol. yo Mikko Aaltonen, 
kanttorina Katri Sippola. Ra-
diointi radio Dei. 
Sanajumalanpalvelus la 

mien konfirmaatio.
Messu su 4.7. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Leo 
Rahko.
Perhemessu su 4.7. klo 12 
Turkansaaren kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Leo Rahko.

YliKiiMinKi
Messu la 26.6. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina 
Jenni Rautakoski.
Messu su 27.6. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttorina 
Leo Rahko.
Messu su 27.6. klo 18 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 
Messu su 4.7. klo 18 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.

Hailuoto
Juhannuspäivän sanajuma-
lanpalvelus la 26.6. klo 10 
kesäkirkossa vanhan kirkon 
raunioilla. Toimittaa Mari 
Flink, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Huonolla säällä 
messu kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 
27.6. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
Messu su 4.7. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
torina Helena Strand.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 26.6. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Maria Vä-
häkangas, kanttorina Hannu 
Niemelä. 
Messu su 27.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Konfirmaatiomessu su 4.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Sami Puolitaival, saarna Eeva 
Mertaniemi, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Konfirmoita-
vana kesän 2. leiririppikoulu-
ryhmä.

Kempele
Juhannuspäivän sanajuma-
lanpalvelus la 26.6. klo 10 
vanhassa kirkossa. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen.
Messu su 27.6. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Seija Helomaa ja Sa-
tu Kreivi-Palosaari, kanttori-
na Tomi Heilimo.
Messu su 4.7. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Seija 
Helomaa, avustaa Juha Maa-
lismaa, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen.
Konfirmaatiomessu su 4.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Mart-
ti Pennanen ja Pia Rättyä, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen.

Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu juhannuspäivänä la 
26.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruo-
tanen, avustaa Seppo Pie-
tilä, kanttorina Mika Kot-
karanta. Jumalanpalveluk-
seen osallistuu 50 vuot-
ta sitten ripille päässeitä, 
heille muistelot seurakun-
tatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 
27.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina 
Mika Kotkaranta.
Sanajumalanpalvelus su 
4.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
torina Hanna Korri. Musiik-
kileiri avustaa.
Konfirmaatiomessu su 
4.7.klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Aino Pieskä, avustaa Kimmo 
Helomaa, Kirsi Junnonaho ja 
Hannu Luukinen, kanttorina 
Hanna Korri.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
26.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli ja kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.
Sanajumalanpalvelus su 
27.6. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
4.7. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen, Gideonit vierailevat.

Muhos
Juhannuspäivän messu la 
26.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov. 
Sanajumalanpalvelus su 
27.6. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov. 
Messu su 4.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekka-
la, saarna Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov. 
50 vuotta sitten ripille pääs-
seiden kirkkopyhä. 

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus la 
26.6. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Minna Salmi, kanttorina Eeva-
Maija Sorvari.
Messu su 27.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
torina Eeva-Maija Sorvari.
Kansanlaulukirkko su 4.7. 
klo 12 museolla. Toimittaa 
Minna Salmi, kanttorina Ta-
ru Pisto.

Siikalatva
KeStilä
Messu juhannuksena la 26.6. 
klo 12 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen. 
Messu 4.7. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä. Kestilän kyläpäi-
vien ohjelmaan liittyen sep-
peleenlasku sankarihaudoil-
le ja perinneruokailu seura-
kuntakodissa.

26.6. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, saarna teol.yo 
Sanna Parkkinen, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Messu la 26.6. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Riik-
ka Honkavaara, kanttorina 
Marjo Irjala. 
Messu su 27.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Kat-
ri Sippola. 
Konfirmaatiomessu su 27.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustavat Anssi Putila, 
Linda Oikarinen ja Saara An-
neberg, kanttorina Marjo Ir-
jala. Pyhä Tuomas 1 -ryhmän 
konfirmaatio.
Messu su 27.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Tommi Hekkala. 
Konfirmaatiomessu su 27.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustavat Anssi Putila, 
Linda Oikarinen ja Saara An-
neberg, kanttorina Marjo Ir-
jala. Pyhä Tuomas 2 -ryhmän 
konfirmaatio.
iltamessu su 27.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Kat-
ri Sippola. 
Viikkomessu ke 30.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Tommi Hekkala, musiikki-
avustus Ilona Kiesilä. 
Messu su 4.7. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu su 4.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, avustaa teol. yo Linda 
Oikarinen, kanttorina Mar-
jo Irjala. 
Messu su 4.7. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avus-
taa Juha Tahkokorpi, kant-
torina Tommi Hekkala. 
iltamessu su 4.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa teol. yo 
Linda Oikarinen, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 7.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Marjo Irjala. 

Oulujoen seurakunta
Messu la 26.6. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Leo 
Rahko. 
Messu la 26.6. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko. 
Messu su 27.6. klo 12  Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Konfirmaatiomessu su 27.6. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
avustaa Antti Leskelä, kant-
torina Lauri Nurkkala. Hönt-
tämäen ja Ylikiimingin ryh-

PiiPPolA
Messu juhannuksena la 26.6. 
klo 10  Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Hanna Pärkkä. 
Messu su 4.7. klo 19 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Reijo 
Tuomola, kanttorina Pekka 
Kyöstilä.

PulKKilA
Sanajumalanpalvelus su 
27.6. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. 
1935 syntyneiden ja muiden-
kin samaan aikaan Siikalat-
valla rippikoulun käyneiden 
kirkkopyhä. Kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Ruokailu ja 
muistelot seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 4.7. 
klo 12 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Ilpo Nurmenniemi.

PYhäntä
Messu juhannuksena la 26.6. 
klo 12 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Hanna Pärkkä.

RAntSilA
Messu juhannuksena 26.6. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 
27.6. klo 10 Mankilan ruko-
ushuoneella. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 4.7. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Ilpo Nurmenniemi.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus la 
26.6. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Riina Impiö. 
Messu su 27.6. klo 18 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Kyllönen, saarna Aarno 
Haho, kanttorina Riina Impiö
Sanajumalanpalvelus su 4.7. 
klo 18 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Riina Impiö.

teMMeS
Sanajumalanpalvelus su 
27.6. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Riina Impiö.
Messu su 4.7. klo 10 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Leila Ikonen, kanttorina Rii-
na Impiö. Temmespäivät, 
kirkkokahvi Museolla. Kirk-
kokyyditys Tyrnävältä. Vuo-
den 1960 rippikoululaisten 
kirkkopyhä, juhla Temmes-
päivien jälkeen srk-talolla, 
jossa ruokailu klo 13.30. 

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 26.6. klo 10 
Yli-Iin kirkossa. Toimittaa 
Pekka Asikainen, kanttorina 
Anna-Kaisa Pitkänen.
Messu su 27.6. klo 10 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Pekka 
Asikainen, kanttorina Anna-
Kaisa Pitkänen.
Messu su 4.7. klo 10 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Toivo 
Hyyryläinen, kanttorina An-
ja Hyyryläinen.

iion sanoo: "Herra on minut hylännyt, 

Jumalani on minut unohtanut!" 

– Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko 

hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän 

unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon 

minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi 

ovat aina silmieni edessä.

 Jes. 49:14–16

Yli-Iin kirkon on suunnitellut arkkitehti Yrjö Sadeniemi. Kirkko 
valmistui vuonna 1932..

Mar i  L ä h te e nmaa
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24.6.–8.7.2010enot Oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 24.6. klo 14, Ves-
per-koti. Ari-Pekka Metso.
hartaus to 24.6. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Rauhanyhdistyksen seurat 
la 26.6. klo 18, Oulun tuo-
miokirkko. Jyrki Vaaramo ja 
Olavi Koivukangas.
Kesäkirkko su 27.6. klo 12, 
Vanha kappeli. Sanna Komu-
lainen ja Henna-Mari Sivula.
hartaus ke 7.7. klo 14, Aurin-
kokoti. Tiina Kinnunen.
hartaus ke 7.7. klo 15, Senio-
ritalo. Tiina Kinnunen.
hartaus to 8.7. klo 14, Ves-
per-koti. Tiina Kinnunen.
hartaus to 8.7. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
lähtöseurat herättäjäjuh-
lille su 4.7. klo 15, Kastellin 
kirkko. Siionin virsiä ja lyhyi-
tä seurapuheita.
Miesten raamattupiiri ke 
30.6. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 27.6. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
hautausmaahartaus to 
24.6. klo 18.30, Oulujoen 
hautausmaa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Sateen sattuessa 
hartaus kirkossa.
Aattohartaus pe 25.6. klo 
17.30, Turkansaaren kirkko. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Leo Rahko. 
hautausmaahartaus to 1.7. 
klo 18.30, Oulujoen hauta-
usmaa. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Leo Rah-
ko. Sateen sattuessa harta-
us kirkossa.
hautausmaahartaus to 8.7. 
klo 18.30, Oulujoen hauta-
usmaa. Toimittaa Jukka Jo-
ensuu, kanttorina Leo Rah-
ko. Sateen sattuessa harta-
us kirkossa.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Kukkaniityn kaikki värit 
-runotapahtuma ti 6.7. klo 
18, Kastellin kirkko. 

Oulujoen seurakunta
YliKiiMinKi 
Kesäillan musiikkihetki to 
24.6. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Tuomo Rahko, pasuu-
na, Outi Nissi, piano. 
Kesäillan musiikkihetki to 
1.7. klo 20, Ylikiimingin kirk-
ko. Susanna Tuhkala, laulu,  
Hanna Kaikkonen, piano. 
Kesäillan musiikkihetki to 
8.7. klo 21, Ylikiimingin kirk-
ko. Anne-Mari Kanniainen, 
harmonikka.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 

Tuiran seurakunta
elämäniloa-kurssi ke 1.9. 
klo 16, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus. Kurssi on 
tarkoitettu Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset 
ry:n toiminta-alueella asu-
ville omaishoitajille, joiden 
omaishoitotilanne on päät-
tynyt hoidettavan kuole-
maan. Kurssin hinta 80 € si-
sältäen ruokailut, kahvit ja 
kurssiin sisältyvän ohjelman 
ja materiaalit. Hakulomak-
keen voit tilata 2.7. mennes-
sä p. 040 5665865 tai 9.8. al-
kaen p. 040 350 5955.
Hakuaika kurssille päättyy 
20.8.

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

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KuuloVAMMAiSet
hietasaaren kesäilta to 8.7. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Kesäinen illan-
vietto ulkoilun merkeissä. 
Sateen sattuessa olemme si-
sällä.

näKÖVAMMAiSet
Retki Kempeleeseen to 
12.8. Tutustumme Kem-
peleen uuteen ja vanhaan 
kirkkoon, ruokailemme Li-
mingassa Helmen Pirtissä ja 
käymme kauppakeskus Zep-
pelinissä. Lähtö klo 9 linja-
autoaseman tilausajolaitu-
rista. Paluu samaan paikkaan 
noin klo 16. Retken hinta 10 
euroa. Sitovat ilmoittautu-
miset viimeistään 30.7. p. 08 
3161 340 
lapsiperheiden kokoon-
tuminen la 14.8. klo 15–19, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Iloitaan yhdessäolosta, sau-
notaan, uidaan, lauletaan, 
paistetaan makkaraa ja nau-
titaan iltapalaa. Sateen sat-
tuessa askarrellaan. Ilmoit-
taudu 9. elokuuta mennes-
sä: susanna.hintsala@mail.
com tai p. 050 5497 485. 

PäihDetYÖ
Naistenryhmä pe 2.7. klo 13–
15.30, Öbergin talo.

Lähetys

Oulujoen seurakunta
YliKiiMinKi 
Seurat su 27.6. klo 14 Uu-
man pirtissä. Lähetysteologi 
Pentti Kortesluoma. Kahvit 
rannalla lähetyksen hyväksi. 
Lisäksi arpajaiset.

Lapset ja lapsiperheet
lastenpäivät 29.7. saak-
ka klo 10–15 Hietasaaren ja 
Lämsänjärven kaupunkilei-
rikeskuksissa. Ks. juttu s. 16.

Nuoret
nuorten notski-ilta tors-
taisin klo 17, Koskelan seu-
rakuntakoti. Kesäkuun ajan  
seurakuntakodin nuotiopai-
kalta kiirivät iloiset äänet ja 
makkaran tuoksu. Lisätietoja 
Merjalta p. 040 5245 944 tai 
merja.oksman@evl.fi.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 2.7. klo 20–
23.30, Elohuone. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvila 
tarjoilee evankeliumia, elä-
vää musiikkia ja elämyksiä 
rennossa seurassa. 
nuorten aikuisten ja opis-
kelijoiden kesäilta ke 7.7. 
klo 18–21 Hietasaaressa. Täl-
lä kertaa kesäiltaa vietetään 
virsiseurojen merkeissä. Pi-
hakentillä voi pelata tennis-
tä, sählyä sekä kori-, lento- 
ja jalkapalloa. Lisäksi leppoi-
siin rantavesiin pääsee sou-
telemaan omasta rannasta. 
Iso piha-alue ja nuotiopaik-
ka tarjoavat loistavat mah-
dollisuudet omien piknike-
väiden nauttimiseen ja gril-
liherkkujen valmistamiseen. 
Hietasaaren sauna on läm-
pimänä klo 20 alkaen, varaa 
oma pyyhe mukaan.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ma 28.6. klo 13 ja 
ke 30.6. klo 13, Intiön seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Kesän päiväkahvit eläke-
läisten kerholle ke 7.7. klo 
12.30–14, Maikkulan kappe-
li. Tervetuloa juttelemaan ja 
tapaamaan kerholaisia päi-
väkahveille kappelin takka-
huoneeseen.

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 numeros-
sa 08 5314 616. Numeroon 
voi soittaa, kun on yksin tai 
kaipaa kuuntelijaa, kun ha-
luaa puhua tärkeistä asiois-
ta ja kun haluaa pyytää ko-
tikäyntiä tai jättää soitto-
pyynnön.
eläkeläisten kesäkerho to 
24.6. klo 13, Koskelan seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kesäkerho to 
1.7. klo 13, Palokan palvelu-
keskus. 
Kesäseurat ti 6.7. klo 14, Tui-
ran palvelukeskus.

Leirit ja retket
Retki heinävedelle Vala-
mon luostariin 13.–15.8. 
Hinta 165 €. Hintaan sisäl-
tyy puolihoito, matkat ja 
vakuutus Oulun seurakun-
tien jäsenille. Ilmoittaudu 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai arkisin p. 08 3161 
340. Lisätietoja Aila Valta-
vaara, p. 040 5747 109, Kir-
si Merenheimo-Mäenpää p. 
040 5747 106.
Matka oulun hiippakun-
nan lähetysjuhlille Kok-
kolaan  21.–22.8. Juhlien 
aiheena on Rajaton yhte-
ys. Lisätietoja ohjelmasta 

www.kokkolanlahetysjuh-
lat.fi. Lähtö la klo 8.30 lin-
ja-autoaseman tilausajolai-
turista, paluu sunnuntai-
iltana. Hinta 45 € sisältää 
matkat, majoituksen kah-
den hengen huoneissa ho-
telli Kokkolassa sekä vakuu-
tuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittautuminen 
viimeistään pe 6.8. p. 08 
316 1340 tai www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo.

Sinkkuleiri 10.–12.9., Roku-
an leirikeskus. Yhdessäoloa 
hyvässä seurassa, ulkoilua 
ja muuta mieltäylentävää 
tekemistä alle 65-vuotial-
le. Tänä vuonna pohdimme 
voimaannuttavia tekstejä 
ja yleensäkin kirjallisuuden 
vaikutusta. Leirin hinta on 
39 €, sis. matkat, majoitus, 
ruuat, ohjelma ja vakuutus 
Oulun seurakuntien jäsenil-
le.  Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo 
tai p. 08 3161 340. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
eläkeläisten leiri 12.–15.8., 
Juuma. Hinta 62 €. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset vii-
meistään 29.7. p. 08 3161 
340.
eläkeläisten leiripäivä ke 
18.8. klo 8.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Perin-
teinen eläkeläisten leiripäi-
vä, jossa ohjelmaa ja yhdes-
säoloa. Päivän hinta on 13€, 

joka sisältää matkan, ruokai-
lun ja kahvit. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 30.7. p. 08 
3161 340. 

Karjasillan seurakunta
Perheleiri 5.–8.7. Rokuan 
leirikeskuksessa. Ilmoittau-
tuminen 15.6. mennessä p. 
08 3161 340. Leirin hinta: ai-
kuiset 52 €, 4–18-v. lapset 26 
€. Etusijalla Karjasillan seura-
kuntalaiset. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten leiri 9.–12.8., 
Rokuan leirikeskus. Hinta 
62 €, sisältää kuljetuksen ja 
täysihoidon. Ilmoittautumi-
set 23.7. mennessä p. 08 3161 
340.

Oulujoen seurakunta
Syysretki su 5.9., Rokuan lei-
rikeskus. Kaikenikäisten ret-
kellä mahdollisuus marjasta-
miseen ja/tai vapaavalintai-
seen ohjelmaan leirikeskuk-
sessa. Retken hinta aikuiset 
15 € , 4–10-v. lapset 7 €, sis. 
matkat, ruuan, kahvit, mak-
karat ja retkiohjelman. Il-
moittautumiset p. 3161 340 
viimesitään 15.8. Lisätietoja: 
p. 040 574 7098.

Muut menot
opas tuomiokirkossa joka 
päivä klo 10–21 5.9. saakka.  
Opastetut kierrokset keski-
viikkoisin klo 19 alkaen. 

opastetut hautausmaakier-
rokset maanantaisin klo 18–
20 Oulun hautausmaalla. 
Kierrokset ovat suomenkieli-
siä ja maksuttomia, eikä niil-
le tarvitse ilmoittautua etu-
käteen. 21.6. Tervaporvarei-
ta ja kuvernöörejä. 28.6. ja 
5.7. Taiteilijoita ja kulttuuri-
persoonia. 12.7. Kaiken ta-
kana on nainen. 19.7. ja 26.7. 
Sodan ja rauhan sankareita. 
2.8. ja 9.6. Kulttuurin ja tai-
teen saralta. 16.8. ja 23.8. 
Kaiken takana on nainen.
Vihkihetki pe 25.6. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Meil-
lä on ilo kutsua teidät omiin 
häihinne Oulun tuomiokirk-
koon. Mukaan tarvitset-
te vain toisenne ja esteet-
tömyystodistuksen. Muus-
ta huolehtii Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta. Todista-
jiakaan ette tarvitse, mut-
ta halutessanne voitte kut-
sua juhlaan omat läheisen-
ne. Vihkimisen jälkeen tar-
jolla on hääkakkua ja kahvit 
tuomiokirkon kryptassa. Ti-
laisuuteen ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon.
oulujoen pappilan kesäkah-
vila avoinna jumalanpalve-
lusten jälkeen klo 11–13. Ou-
lujoen seurakunnan nuor-
ten missioklubin pitämä ke-
säkahvila myy mm. kotite-
koisia leivonnaisia. Samalla 
voi tutustua vanhan pappi-
lan viehättävään pihapiiriin 
ja sisätiloihin.
naisten ilta ma 5.7. ja 19.7. 

Sinkut saavat seuraa 
Hietasaaressa 

Oulun seurakuntien Hieta-
saaren kaupunkileirikes-
kuksessa on kesän ajan jo-
kaisena tiistaina sinkkuilto-

ja kello 18–20. Illat jatkuvat elokuun 
viimeiseen päivään saakka. 

Sinkkuillat ovat aikuisten yksin-
eläjien kohtaamispaikka. Illoissa vie-
tetään aikaa toisten kanssa nuotion 
äärellä, pidetään iltahartaus ja lo-
puksi on vielä mahdollisuus sauno-

miseen. Sinkkuiltoja pitävät vapaa-
ehtoiset. 

–Aluksi sinkkuilloissa kävi nuo-
rempaa väkeä, mutta nykyään sinkut 
koostuvat lähinnä yli 55-vuotiaista, 
kertoo sinkkutoiminnassa alusta asti 
mukana ollut diakoniatyöntekijä Lii-
sa Rahkola. Sinkkuiltoja on pidetty 
vuodesta 1998 saakka.

TYTTI PääKKöNEN

A r k i s to  /  J u ha Tu o mi
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Kirjavirtaa 
Pappilassa

Kirjallisuuspiiri uteliaille, lukevaisille, kiinnostuneille 

Kastellin kirkon pappilassa keskiviikkoisin klo 18

25.8.
Stephenie Meyer: Houkutus

Alice Sebold: Oma Taivas

22.9.
Antti Hyry: Uuni

Tommi Melender: Ranskalainen ystävä TAI
Kari Hotakainen: Ihmisen osa 

20.10.
Chimamanda Ngozi Adichie: Puolikas keltaista aurinkoa

J.M.G. Le  Clézio: Kaupunki nimeltään Onitsha

17.11.
Doris Lessing: Eloonjääneen muistelmat

William Golding: Kärpästen herra

15.12.
Paolo Giordano: Alkulukujen yksinäisyys
Donna Tartt: Jumalat juhlivat öisin TAI

Michel Tournier: Keijujen kuningas

Lukeminen on hyvä harrastus. Se synnyttää ajatuksia, 
pohdintaa, kysymyksiä ja keskustelukumppanin tarpeen. 
Kirjallisuuspiiri kokoontuu Kastellin kirkon pappilassa 

kerran kuukaudessa. 
Lisätietoja antaa pastori Juha Vähäkangas, 
p. 040 5747 158, juha.vahakangas@evl.fi.

oulujoen pappilan 

		 kesäkahvila
Avoinna jumalanpalvelusten jälkeen klo 11–13

27.6., 4.7., 18.7., 25.7., 1.8., 22.8. ja 29.8.

Myytävänä kahvia, teetä, mehua, jäätelöä 
sekä itse tehtyjä leivonnaisia

Tuotto Oulujoen seurakunnan nuorten missioklubille

Lastenpäivillä aika 
kuluu rattoisasti 

Lämsänjärvellä ja Hietasaaressa on viime aikoi-
na ollut vipinää, sillä lastenpäiviä on vietetty 
leirikeskuksissa kesäkuun alusta asti.

– Meillä on ollut nytkin monena päivänä 
yli 100 lasta ja mukavasti menee, sillä ohjaajiakin 
on pitkästi yli toistakymmentä, kertoo Lämsän-
järven lastenpäivien vastaava ohjaaja Heli Pääkkö.

Lastenpäiville saavat mennä kaikki 7–12-vuoti-
aat oululaiset lapset joka arkipäivä kello 10–15 hei-
näkuun loppuun asti, paitsi juhannusaattona. Las-
tenpäiviä on vietetty jo vuosikymmenien ajan ja ne 
ovat olleet erittäin suosittuja muun seurakunnan 
kesätoiminnan ohella.

– Kyllä vanhemmilta ja lapsilta saatu palaute on 
ollut positiivista ja meitä on kovasti kiitelty, jat-
kaa Pääkkö. 

Lastenpäivillä uidaan, leikitään, pelataan ja as-
karrellaan eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. 
Lapset saavat päivän aikana myös ilmaisen aterian.

Päivät alkavat aamulla kymmeneltä hartaudella, 
jonka jälkeen on vapaata ohjelmaa ja lauluhetkiä. 

– Päätämme päivän johonkin hauskaan, ku-
ten bingoon tai bumtsibumiin. Lapset jäävät tän-
ne yleensä iloisina ja monelle lastenpäivistä on tul-
lut jo perinne. Tänne tullaan useana kesänä uudel-
leen, kertoo Pääkkö.

SAARA KARJALAINEN

H e l i  Paas o - R an t a la

24.6.–8.7.2010enot Oulussa 

klo 18,  Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Illassa voi 
keskustella, laulaa, hiljentyä 
hartauden äärellä ja saunoa. 
Mahdollisuus paistaa itse tuo-
tua makkaraa nuotiolla. Illas-
sa tarjotaan kahvi tai tee. 

Juhannus 2010
hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 

juhannusaattona perjantaina 25.6.

 
Talkoot klo 14

Mitähän tekisin juhannusaattona? Tule valmistele-
maan koko kansan yhteistä juhlaa. Tarvitsemme Hie-
tasaaressa penkkien kantajia, pullan paistajia, kahvin-
keittäjiä, makkaranpaistajia, myyjiä, siivoojia, siis juuri 
sinua. Ilmoittaudu tulemalla paikalle klo 14.

Juhlat klo 18
Lipunnosto ja seurat, joissa puhujina Israelin lähetit 
Eeva ja Mika Pouke. Pientä purtavaa, arpoja ja piha-
leikkejä lähetystyön hyväksi.

oiKAiSu

Pyhän 
tuomaan 

kirkon messut 

alkavat klo 13 
konfirmaatioiden 

takia 
8.8. saakka.

Pateniemen 
kirkossa ei ole 

jumalanpalveluksia 
kesällä. 

Jumalanpalvelukset 
jatkuvat elokuussa.

 
 

SinKKuillAt

Tiistaisin elokuun 
loppuun saakka 

klo 18–20 
Hietasaaren 

kaupunkileiri-
keskuksessa

Yhdessäoloa nuotion 
äärellä, mahdollisuus 
saunomiseen. Omat 
makkarat mukaan.

oulujoen kirkko 
avoinna 

tutustumista ja 
hiljentymistä varten 

arkisin klo 10–13 
elokuun loppuun 

asti.

Raitin Remmi to 8.7. klo 
13.15–15.15, Maikkulan kap-
peli. Kaikille avoin kahvihet-
ki Maikkulan kappelin tak-
kahuoneessa.
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Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kastetut
tuomiokirkko: Akseli Mika-
el Backman, Tobias Zacharias 
Backman, Erik Olavi Puikko.
Karjasilta: Elisa Olga Sofia 
Bolszak, Elli Aliisa Haveri-
nen, Sulo Leevi Elmeri Hoik-
ka, Odin Sakari Inha, Hannes 
Olavi Mikael Jaakkola, Tilly 
Helmi Charlotta Juntunen, 
Aapo Arttu Jalmari Juutinen, 
Elias Toivo Oliver Kaarela, Ee-
tu Antero Kamsula, Nenna Li-
lia Kumpuniemi, Sara Vappu 
Alexandra Karjalainen, Jou-
ni Oskari Marttila, Lilia Helmi 
Linnea Rantakangas, Silja Aa-
da Maria Silander, Anni-Lilja 
Amelia Uusitalo, Nea Mila-
na Arola, Kalle Pekka Tapio 
Karjalainen, Mikko Antti Sa-
lomo Karjalainen, Antti Heik-
ki Johannes Lahti, Vikke Val-
pas Lohi, Petrus Mikael Mai-
nio, Maisa Alisa Matkaselkä, 
Ossi Alvari Mehtälä, Jasmin 
Emilia Sarkkinen, Kerttu In-
keri Tuomi.
tuira: Daniel Miska Tobias 
Aakko, Lennu Pekka Markun-
poika Alatalo, Jeea Elma Este-
ri Jokelainen, Luukas Aadolf 
Julkunen, Siru-Tuulia Alek-
sandra Kellokumpu, Armas 
Valdemar Leppänen, Sant-
tu Juho Pellervo Manninen, 
Ville Johannes Nissilä, Alina 
Sylvia Nurmimäki, Jami Odin 
Henrik Paakkanen, Samuli 
Benjamin Pääkkönen, Miika 
Martti Juhani Soininen, Ven-
la Henriikka Tuovinen, Joona 
Akseli Veijola, Fredrika Elina 
Gustafsson, Sallamari Anne-

li Höynälä, Konsta Aukusti 
Isohätälä, Noa Edwin Johan-
nes Kähkönen, Mandi Olivia 
Leskelä, Adele Eerika Pelto-
niemi, Daniel Aukusti Pitkä-
nen, Saara Aleksandra Rau-
tiainen, Jemina Aada Vilhel-
miina Reponiemi, Taikatuulia 
Sade Anneli Tikkanen, Iina El-
len Matleena Ypyä.
oulujoki: Juuso Ari Matias 
Heikka, Eemi Johannes Kaik-
konen, Juulia Karoliina Moi-
lanen, Aleksi Emil Rajakan-
gas, Lilia Aino Elina Ranta-
pirkola, Jaakko Petteri Tör-
mänen, Liisa Katariina Yli-
kulju, Inga Adele Harju, Vil-
ja Aada Sofia Kivirinta, I-Rin 
Amanda Laatikainen, Ida El-
len Loukusa, Lilian Emilia Vir-
tanen.

Vihityt
tuomiokirkko: Antti Jus-
si Marttila ja Maria Anni-
ka Lehtilahti, Jouni Juha-
ni Määttä ja Leena Marjuk-
ka Elisabet Manninen, Mik-
ko Olavi Torvela ja Anne Ma-
ri Kurkela, Tero Tapio Korka-
la ja Anna-Liina Holma.
Karjasilta: Alpo Johannes Ti-
monen ja Eija Hannele Poh-
jola, Martti Olavi Hekkanen 
ja Tuula Maria Vähäkangas, 
Mika Antero Huttula ja Saa-
na Tuulia Savilaakso, Paavo 
Juhani Vähäkuopus ja Kaisa 
Johanna Särkelä, Sakari An-
tero Kiviniemi ja Jaana Ka-
tariina Kokko, Aki Lauri Jo-
hannes Parkkinen ja Mari 
Tuulikki Tauriainen, Jani Sa-

elämän polku

24.6.–8.7.2010enot Oulussa 

Ku K K a n i i t y n
K a i K K i vä r i t!

Runon ja suven päivän 
runotapahtuma ti 6.7.2010 klo 18

Kastellin kirkossa, Töllintie 38
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DiAKoniAn AJAnVARAuS
tAlouDelliSen tuen hAKeMiStA VARten

oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
Karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
diakoniakeskuksessa os. Kirkkokatu 5, p. 08 3161 321 
• tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
• torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

Kesäillan musiikkihetket
Ylikiimingin kirkossa torstaisin

24.6. klo 20
Tuomo Rahko, pasuuna. Outi Nissi, piano

1.7. klo 20
Susanna Tuhkala, laulu. Hanna Kaikkonen, piano.

8.7. klo 21
Anne-Mari Kanniainen, harmonikka. 

15.7. klo 20
Väre-kvartetti: Lotta Koponen, Maiju Piisilä, viulu, Vuokko 

Lempiäinen, alttoviulu, Sini Hyvärinen, sello.

22.7. klo 20
Jouni Kokkoniemi, laulu ja kitara.

29.7. klo 20
Antti Paakinaho, kantele.

5.8. klo 20
Kaisamarja Stöckell, laulu. Sanna Leppäniemi, urut ja piano.

12.8. klo 20
Ylikiimingin gospelryhmä

19.8. klo 20
Helinä Nissi, alttoviulu. Outi Nissi, piano.

26.8. klo 20
Kamarikuoro Aiolos, johtaa Elina Könönen.

kari Jauhojärvi ja Linda-Ma-
ria Pricilla Koivisto, Mikko Ju-
hani Matkaselkä ja Virve Jo-
hanna Lindfors, Sauli Johan-
nes Iisakki Junkkonen ja Jo-
hanna Maria Suni.
tuira: Kari Esko Kalervo 
Kemppainen ja Soile Kristii-
na Forstadius, Kimmo Olavi 
Haapaniemi ja Minna Johan-
na Meriläinen, Markku Juha-
ni Lapinlampi ja Mari Katrii-
na Sassi, Mika Matti Kallio-
koski ja Sirpa Helena Mälli-
nen, Sami Niko Ilmari Moi-
lanen ja Auli Kaisa Hanhisu-
anto, Tatu Lauri Ilmari Back-
man ja Anne Kristiina Kerä-
nen, Jorma Olavi Simojoki 
ja Aniitta Päivi Tuulikki Saa-
rinen, Simeoni Aale Matias 
Kakko ja Marja Pauliina Hy-
ry, Jani Juhani Anttila ja Ga-
lina Tzoneva Draganova.
oulujoki: Markku Tapio Vah-
tola ja Mervi Sisko Kokko, 
Teemu Sakari Kärki ja Päivi 
Hannele Runtti, Jarmo Mik-
ko Airaksinen ja Silja Mirja-
mi Vaaramo.

Kuolleet
tuomiokirkko: Eero Kale-
vi Paso 75, Enni Eeva Esteri 
Pikkarainen 90, Raija Anne-
li Kettunen s. Juntunen 57.
Karjasilta: Anja Marjatta 
Haapasaari 74, Arttu Juha-
ni Huovinen 58, Viljo Juhani 
Lantto 59, Helena Ulla Askeli 
s. Tervonen 35, Martti Olavi 
Hurskainen 67, Kirsi Marjaa-
na Karjalainen 44, Helvi Liisa 
Sofia Malila s. Ukkola 81, Ee-
vi Hedvig Teräväinen s. Poh-
jola 81, Eila Annikki Urponen 
s. Piekkola 76.
tuira: Ilmi Annikki Häkkinen 
s. Rautio 77, Alpo Ilmari Hä-
kälä 68, Helmi Maria Karja-
lainen 88, Sirkka Anneli Po-
sio 60, Anni Tuulikki Tapio 
s. Pernu 77, Viljo Henttonen 
98, Vilppu Henrik Huhtaluu-
kinen 92, Hilma Sofia Määt-
tä s. Hemmilä 76, Anneli Vir-
tala s. Mantila 77.
oulujoki: Aino Elviira Haa-
palainen s. Määttä 86, Jouni 
Mikael Siira 83, Seliina Ala-
lauri s.  Kortesalmi 89, Katri 
Helena Mahanen s. Kilpeläi-
nen 82, Siiri Siviä Saarinen s. 
Lamberg 92.

Yhteisvastuuvarat  
helpottavat Haitin hätää
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan 
vähävaraisia lapsiperheitä Suomessa ja Haitissa.
Oulun seurakunnissa saatiin kasaan 72 104 euron potti. 
Tuiran seurakunnassa rahaa lahjoitettin 24 678 €, Karja-
sillalla 16 566 €, Tuomiokirkkoseurakunnassa 15 991 € ja 
Oulujoella 14 869 €. 

Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille!
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Oulussa hautausmaata 
esittelevä opas on 
lihaa ja verta, mutta 
opaskirjoistakin on 
apua. Niin paikalliset 
kuin matkailijat löytävät 
hautausmailta tuhansia 
tarinoita.

Yksi tapa tutustua oman 
paikkakunnan histo-
riaan on mennä käve-
lemään hautausmaal-

le. Oulussa on tarjolla ilmaisia 
opastettuja kävelykierroksia ju-
hannusviikolta lähtien. Oppaan 
johdolla voi saada syventävää tie-
toa hautausmaan eri vaiheista ja 
sinne haudatuista paikkakun-
nan historian merkkihenkilöistä. 

Oppaan kanssa hautausmaalla
Hautausmaalla on erilaisia histo-
rian kerrostumia, monenkirjavia 
ihmiskohtaloita, sukutarinoita, 
muistoja ja mahdollisuus muis-
tella – ja rauha.

Kristillinen hautausmaa on 
eläviä varten: sen tehtävänä on 
ennen kaikkea lohduttaa surevia, 
mutta myös muistuttaa maallisen 
elämän katoavaisuudesta. Kaik-
ki hautapaikat ovat yhtä arvok-
kaita, ihan kuten kaikki vainajat 
ovat yhtä arvokkaita. Eri asia sit-
ten on se, miten ihmiset ovat ai-
kain saatossa arvottaneet vaina-
jia heidän asemansa tai tekojen-
sa mukaan.

180-vuotias 
kiviaita
Oulun hautausmaan ympäril-
le rakennettiin ensimmäinen ki-
viaita jo 1830-luvulla. Kajaanin-
tien varrella sijaitsevan valurau-
taisen pääportin lahjoittivat raa-
timies Johan Bergström ja hänen 
vaimonsa Maria Gustafva vuon-
na 1860. 

Vuonna 1804 seurakunta alkoi 
istuttaa puita hautausmaalle, mi-
kä oli edistyksellistä toimintaa, 
koska hautausmaiden hoitoon ei 
tuohon aikaan vielä kiinnitetty 
huomiota. Nykyään Oulun hau-
tausmaa Intiössä on todella kau-
nis käyntikohde.

Siunauskappelien arkkiteh-
tuuri on osa hautausmaakult-
tuuria hautakuvanveiston ja 
muistomerkkien sekä puiston-
hoidon ohella. Suomen luterilai-
sen kirkon omistamista siunaus-
kappeleista on ilmestynyt hiljat-
tain kaksiosainen kuvateos Suo-

men siunauskappelit, jonka teks-
tiosuus tosin on turhankin niuk-
ka. Oulun siunauskappelit on esi-
telty Varjoista valoon -teoksessa. 

Liisa Lindgrenin Memo-
ria-kirja tarkastelee ja esittelee 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alkupuolen kuvanveistoa Suo-
men luterilaisilla hautausmail-
la. Kirja tuo nähtäville suuren 
joukon tunnettuja hautamuis-
tomerkkejä ja kuvanveistäjiä – 
muun muassa Walter Runeberg, 
Robert Stigell, Ville Vallgren, 
Emil Wikström ja Felix Nylund 
esitellään teoksessa. 

Eniten esimerkkejä on Helsin-
gin Hietaniemen hautausmaalta 
sekä Turun, Porvoon Näsinmäen 
ja Vaasan vanhalta hautausmaal-
ta. Kirjaan kannattaa tutustua 
esimerkiksi ennen Hietaniemen 
hautausmaalla vierailua. Sen an-

siosta hautausmaakäynnillä osaa 
katsoa muistomerkkejä aivan uu-
della tavalla. Erityisen mielen-
kiintoinen kokonaisuus kirjas-
sa on otsikoitu Maineen, surun 
ja lohdun kuvat. Siinä eritellään 
hautaveistotaiteen teemoja ja va-
kiintuneita kuva-aiheita enke-
leistä surijoihin ja hengettäriin.

Enkeleitä 
ja hengettäriä
Myös muilta hautausmailta on 
esimerkkejä. Yksi oululainen 
kohde on Eemil Halosen teke-
mä, Intiön hautausmaalla sijait-
seva hautaveistos. 

Lääkäri U. J. Matinollin per-
hehaudalla sijaitsevaan taidete-
okseen on kuvattu lyyraa pitele-
vä hengetär. Halonen itse selit-
ti asiakkailleen, että hänen hau-
taveistostensa aiheena oli sielun 

vapautuminen aineen kahleista. 
Taiteilijan puolison Alli Halosen 
mukaan kantavana teemana oli 
taiteilijan pohtima ikuisuusky-
symys. Matinollin perhehaudal-
la sijaitseva polvistunut naisfi-
guuri on muovailtu vuonna 1938 
ja hautamuistomerkki on pysty-
tetty vuonna 1948.

Oulussa opastettuja kävely-
retkiä tehdään maanantai-iltai-
sin Intiössä Oulun hautausmaal-
la alkaen 21. kesäkuuta ja Oulu-
joen hautausmaalla 8. heinäkuu-
ta alkaen neljänä torstaina. Mo-
lemmilla hautausmailla kierrok-
set tehdään kello 18–20. Lähtö ta-
pahtuu hautausmaiden pääpor-
tilta eikä kierroksille tarvitse il-
moittautua etukäteen. Oulujoella 
kierroksen jälkeen voi osallistua 
hartauteen.

MARJO PääKKöNEN

Tietoja hautausmaakierroksista 
www.oulunseudunoppaat.fi/i/
kesakierrokset#hautausmaateemat.   

Lähteet:
Arvokkaita alueita Oulussa, 
osa I. Oulun kaupungin 
keskusvirasto / Suunnittelupalvelut, 
Aluesuojelutyöryhmä.1999.
Liisa Lindgren.Memoria. 
Hautakivenveisto ja muistojen 
kulttuuri. SKS 2009.
Oulun hautausmaat. Toim. Kirsi 
Schali. 1996.
Heikki Karvosenoja – Kaarina 
Niskala: Varjoista valoon. Oulun 
siunauskappelit.2003.
Suomen siunauskappelit I – II. 
Väriteos Henna 2009 ja 2010.

Kesän ensimmäinen opaskierros Oulun hautausmaalla keräsi mukaan liki sata henkeä. Teemasta Kuvernöörejä ja Tervaporvareita kertoi Leena Kontiokari.

Paavo Tolosen veistos nimismies Kalle 
Länsitien haudalla. Länsitie ei ollut 
halunnut muistomerkikseen mitään 
kuolemaan viittaavaa.

Historia on läsnä hautausmailla. 
Vanhimmat hautamuistomerkit ovat 
ristinmuotoisia.

Taiteilija Eemil Halosen mukaan lyyraa 
pitelevä hengetär U. J. Matinollin 
haudalla kuvaa sielun vapautumista.

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

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

Kaikki seurakuntien 
jumalanpalvelustiedot 
löytyvät sivulta 16.

    apattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen 
rantaan; arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. 
Istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, 
joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli 
myös muuan Lyydia, jumalaapelkäävä nainen, 
joka oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa 
purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä 
ottamaan vastaan sen mitä Paavali puhui, ja hänet 
ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi 
sitten meille: "Jos kerran pidätte minua Herraan 
uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää vieraikseni." Hän 
vaatimalla vaati meitä tulemaan.

Apt.t. 16: 13–15

lumilyhdyn hartaushetki 
ke 30.6. klo 14 Lumilyhdyssä.
limingan musiikkiviikko-
jen konsertti to 8.7. klo 22 
kirkossa.
lasten ja nuorten kesälei-
ri: Kivirannan leirikeskukses-
sa Kalajoella yli 8-vuotiaille. 
Alkaa to 29.7. klo 13 ja päät-
tyy su 1.8. klo 13. Ohjelmas-
sa uintia, musiikkia, pelejä, 
raamattuhetkiä, hauskanpi-
toa, lomailua ja hyvää ruo-
kaa. Mahdollisuus joko si-
sämajoitukseen tai teltta-
majoitukseen. Mukaan nor-
maali leirivarustus: Makuu-
pussi, lakana, uintikamp-
peet, pyyheliina, vaattei-

ta helle- ja sadeilmalle, tas-
kulamppu, Raamattu, sääs-
kimyrkkyä, Aku Ankkoja tai 
muuta luettavaa. Jos haluat, 
niin voit ottaa teltan ja ma-
kuualustan. Ruokailuvälinei-
tä ei tarvitse ottaa mukaan. 
Yhteiskuljetus linja-autolla 
Lumijoelta sisältyy hintaan. 
Lähtö klo 11 srk-talolta, Sii-
kajoen Sale klo 11.30, mu-
kaan pääsee myös matkal-
ta. Leirin hinta 30 €, sisarale 

Virasto avoinna kesällä
ma, ke ja pe klo 9–13. 
Heinäkuun ajan diakoni-
sissa asioissa yhteys viras-
toon. 

Seurakuntatalon uusi 
puhelinnumero 387 396.

50 %. Isosia tarvitaan paljon 
mukaan. Ilmoittautuminen 
20.7. mennessä Sinikka Här-
köselle 044 503 7080 tai si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi.
Rauhanyhdistys: Liperin suvi-
seurat 2.–5.7. taajuudella 88,8. 
Su 11.7. klo 13 seurat ry:llä
Kastetut: Willa Vanilla Tak-
kinen ja Hanna Maria Kata-
riina Korkala.
Kuolleet: Erkki Veikko Brag-
ge 73.

hailuodon kirkko avoinna kesällä 

21.6.–22.8. maanantaista lauantaihin klo 12–18 
ja sunnuntaisin klo 12–16. 
Oppaina Eveliina Junttila ja Helena Vuotikka.
Sunnuntaisin kirkkoa esittelevät eläkeläiset.

Kirkkoherran-
virastossa ei 
päivystystä kesä- ja 
heinäkuussa.
Palvelu 
puhelinvaihteen 
kautta, josta voit 
tarvittaessa varata 
tapaamisajan 
p. 08 8100565.
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

Kirkkoherra 
Matti Keskinen 
vuosilomalla 16.7. 
saakka. Sijaisena 10.7. 
saakka Oulunsalon 
seurakuntapastori 
Minna Salmi 
p. 044 7453 846 ja 
11.–16.7. Oulunsalon 
kirkkoherra Tapio 
Kortesluoma 
p. 044 7453 859.

Iltamusiikki 
Hailuodon 
kirkossa

keskiviikkona 30.6. klo 19

Jyrki Kuusirati, trumpetti 
ja 

Kaisamarja Stöckell, urut

Ohjelmassa mm. 
Purcellin, Clarken ja 

Bachin musiikkia.

Kesän ensimmäinen Kesäil-
lan sävelhartaus to 1.7. klo 
20 srk-keskuksessa. Mika Ni-
sula tenori ja Jouni Somero 
piano. Iltahartaus Sami Puo-
litaival. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 2 €.
nuotioillat keskiviikkoisin 
klo 18. Ke 7.7. Häyrysennie-
men Villenniemessä, ke 21.7. 
Kellon srk-kodilla ja ke 4.8. 
Onkamon uimarannalla.
Kesäillan sävelhartaus to 
8.7. klo 20 kirkossa, Helena 
Tenhunen, sopraano ja Il-
po Laspas, urut. Iltahartaus 

Martti Heinonen.
hyvän mielen perhelei-
ri pienituloisille perheille 
10.–11.7. Isonniemen leiri-
keskuksessa. Ilm. 24.6. men-
nessä diakoniatoimistoon pe 
klo 9–11 p. 5472 636 tai Lai-
la Rantakokolle p. 040 8668 
319, laila.rantakokko@evl.fi. 
Perheretki Posion lapiosal-
melle 26.–28.8. Lähtö kirk-
kopihasta pe klo 17 ja pa-
luu su noin klo 18.30. Hin-
ta aikuisilta 110 €, nuorilta 
14–18-v. 90 €, 7–13-v. 80 € 
sekä 4–6-v. 70 € sis. matkat 
ja täysihoito Lapiosalmella 
omin liinavaattein. Ilm. pe 
9.7. mennessä diakoniatoi-
mistoon pe klo 9–11 p. 5472 
636 tai Laila Rantakokolle p. 
040 8668 319, laila.rantakok-
ko@evl.fi. 
Rantapohjan alueen nuor-
ten kehitysvammaisten lei-
ri 27.–29.8. Suvelassa Kii-
mingin seurakunnassa. 
Haukiputaalta leirille pää-

see kahdeksan ensimmäi-
seksi ilmoittautunutta rip-
pikoulun käynyttä nuorta. 
Ilm. perjantaisin klo 9–11  
p. 5472 636 viim. 9.7.
oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 20.–22.8. Kokko-
lassa. Päivämatka lauantai-
na n. 25 euroa ja pe-su n. 95 
euroa (sis. hotellimajoituk-
sen 2 hengen huoneessa) 
lähtijöiden määrästä riippu-
en.  Tiedustelut ja ilmoittau-
tuminen Helena Ylimaula p. 
040 5014 764.
Puttaan tupa avoinna seu-
raavan kerran to 5.8.
Kellonkartano: Juhannus-
juhla 25.–27.6., Arto Hukari, 
Vilho Harvala, Raili ja Jaak-
ko Kemppainen (Kansanlä-
hetys). Kartanon kirkko su 
4.7. klo 13, klo 15 Gideon-
työn juhla.
Rauhanyhdistys: hauki-
pudas: Seurat la 26.6. klo 
18 Isollaniemellä. Seurat su 
27.6. klo 16 hoivaosastolla.

Kastetut: Olivia Sonja Ma-
ria Jylhänkangas, Tuomas 
Onni Juhani Joensuu, Sunna 
Aamu Annika Kristo, Nooa 
Jonatan Lämsä, Linnea Kris-
tiina Klasila, Aino Eeva Ma-
tilda Karhu. 
Avioliittoon kuulutet-
tu: Juuso Emil Rönnholm ja 
Laura Maria Halonen, Tuo-
mo Kalevi Kinnunen ja Maa-
rit Hannele Nevala, Pekka Il-
mari Myllylahti ja Minna Ka-
tariina Räisänen, Marko Ta-
pani Puunuvaara ja Merja 
Maarit Hellevi Karkkola, To-
mi Juhani Rimpeläinen ja Tei-
ja Tiia Tuulia Timonen, Saka-
ri Mikael Harju ja Janika Kris-
tiina Vähäkangas, Rikhard 
Laukkanen ja Maija Kaarina 
Kukkonen.
Kuolleet: Salli Maria Mäke-
lä 93, Väinö Johannes Leppä-
nen 79, Eero Kalevi Paso 75, 
Elsa Vähäkuopus 71.

”Soi kunniaksi luojan!”
Kesäillan sävelhartaudet Haukiputaan kirkossa ja 
seurakuntakeskuksessa torstaisin kello 20

1.7. Mika Nisula tenori ja Jouni Somero piano.
  Iltahartaus Sami Puolitaival. (srk-keskus)
8.7. Helena Tenhunen sopraano ja Ilpo Laspas  
  urut. Iltahartaus Martti Heinonen. (kirkko)
15.7. Henna-Mari Sivula sopraano ja Sinikka Ala- 
  Leppilampi & Oulunsalo Ensemble
  Iltahartaus TT Juhani Holma. (srk-keskus)
22.7. Omat kanttorit: Hannu Niemelä, Else Piilonen, 
  Pirjo Mäntyvaara ja Raimo Paaso. Iltahartaus  
  Sami Puolitaival. (kirkko)
29.7.  Ismo Hintsala urut. Iltahartaus Jari Flink. (srk- 
  keskus) 
5.8. Anna-Mari Linna sello ja Katri Sippola urut.
  Iltahartaus Eeva Mertaniemi. (kirkko) 
12.8. Lauluyhtye Cantus Bothnica. Iltahartaus 
  Maria Vähäkangas. (srk-keskus)
19.8. Omat laulajat: Trio MeLeKo, sekä Reijo Alata-
  lo baritoni ja Sauli Saarela tenori. Else Piilonen 
  urut. Iltahartaus Jari Flink.(kirkko)  
26.8. Oulun Fröökynät ja Lauluflikat, johtaa Ahti 
  Sepp. Iltahartaus piispa Olavi Rimpiläinen.  
  (kirkko)  
Vapaa pääsy, ohjelma 2 euroa. Tervetuloa!

haukiputaan kirkko 
on tiekirkko 
avoinna 7.6.–27.8. 
ma-pe klo 11–18.

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoin-
na to 24.6. klo 10–14.
Kirkko avoinna to 24.6. 
klo 11–14.

tiekirkko auki 21.6.–18.7. joka päivä klo 10–16.

K a i s a - Mar ja  Stö c ke l l

A r k i s to  /  O .  R a h ja
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Muhoksen kirkko on tiekirkkona 
Avoinna 10.6.–13.8. ma-pe klo 12–18, 

muulloin sopimuksen mukaan.

hartaus to 24.6. ja 1.7. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Siioninvirsiseurat ti 29.6. 
klo 19 Inkeri ja Lauri Aholal-
la, Linnakuja 9.
Kesäinen tunti to 1.7. klo 13 
Niittypirtin kodassa. Muka-
na Sinikka Ilmonen ja Anna-
Maari Ruotanen.
Rippikoulu: Konfirmaatio-
harjoitukset Kesä II -rippi-
koululaisille pe 2.7. klo 17 
kirkossa.
nuoret: Nuorten nuotioilta 
pe 2.7. klo 19–21 seurakunta-

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Pienten koululaisten kesä-
kerhot  tämän kevään 1.–2. 
luokkalaisille 7.6.–2.7. ja 2.–
10.8. Keskustan  srk-talolla 

ja Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Kerhot ko-
koontuvat ma-pe klo 9–15 
paitsi juhannusaattona. Ker-
hot ovat maksuttomia, omat 
eväät mukaan!
eläkeläisten leiripäivä Luu-
rinmutkan leirikeskukses-
sa to 15.7. Leiripäivän hinta 
on 15 €. Lähdemme matkaan 
klo 8.30 Kirkonkylän srk-ko-
dilta, linja-auto kiertää Kok-
kokankaan srk-keskuksen 
kautta. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon, p. 
5614 500 pe 2.7. mennessä. 
Mukaan mahtuu 50 eläke-
läistä, ilmoittautuneille lä-
hetetään retkikirje.
Veikon valinta arkisin klo 
9–14 Kurikkatie 3. Kesätau-
olla heinäkuun.
nuoret: Nuotioiltoja 2.7, 
16.7, ja 30.7 klo 20–23 pap-
pilan pihalla. 
Murron rauhanyhdistys: Ju-
hannusseurat la 26.6. klo 12 
ja 16 Tyrnävän ry:llä. Juhan-
nusseurat su 27.6. klo 12 Tyr-

Juhannuslaulajaiset ja 
makkaranpaistoa pe 25.6. 
klo 18 Koortilassa, Jouni 
Heikkinen.
hartaus ti 29.6. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Sanginjoen lauluilta ti 29.6. 
klo 18 Pirttijärvellä, Leena 
Leskelä, Liisa Seppänen, Ti-
mo Ustjugov. Yhteislaulua, 
makkaranpaistoa ym. 
hartaus ja ehtoollinen ke 
30.6. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
hartaus to 1.7. klo 14 Vire- 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 4.7. klo 18 Lammina-
hon talolla, Matti Malinen, 
Esko Laukkanen, Jouni Heik-
kinen. Kimppakyydit Muhok-
sen srk-talon pihasta klo 17. 
herättäjäjuhlat 9.–11.7. Kiu-
ruvedellä. Juhlille järjeste-
tään Muhokselta la 10.7. yh-
teiskyyti. Lähtö srk-talolta 

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 1.6.–31.8. 
ma-ti ja pe klo 10–15, 
ke klo 10–14, 
to klo 10–17.

Seurakuntaretki 

30.7.–1.8. Turkuun Hen-
gen uudistus kirkossam-
me kesäjuhlille. Hinta 200 
€ sis. matkat ja hotellima-
joituksen 2 hh aamupalal-
la. Ilmoittautumiset viim. 
30.6. Marja-Liisa Jääske-
läinen, p. 040 7790 316 
tai marja-liisa.jaaskelai-
nen@evl.fi. 

klo 8, paluu iltaseurojen jäl-
keen. Matkan hinta n. 35 eu-
roa. Sitovat ilmoittautumiset 
viim. 2.7. kirkkoherranviras-
toon p. 533 1284. 
Rippikoulut: Kesä II-rippi-
koulun päiväjakso 30.6.–2.7. 
srk-talossa. Leirijakso 5.–9.7. 
Koortilassa. Konfirmaatio su 
11.7. klo 10 kirkossa.

Jumalanpalvelukset 
vanhassa kirkossa

Juhannuspäivän 
sanajumalanpalvelus la 
26.6. klo 10.
Messut sunnuntaisin klo 
10: 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 
1.8. ja 15.8.

talon takana. Sateella Nuori-
sonurkassa. Nuorisotyönoh-
jaaja Katri Sillanpää vuosilo-
malla 5.–31.7.
Partio: Kilke-leiriläisten 2. 
kokous ke 23.6. klo 17–18 
Kotikololla. Kilke-johtajien 
2. kokous ke 23.6. klo 18 Ko-
tikololla. Make päivystää to 
24.6. klo 14–16 partiotoimis-
tossa.

SenioRiPYSäKKi 
Keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille

Ryhmä aloittaa syyskuussa viikolla 38 ja se kokoontuu 
torstaisin aamupäivällä seurakuntatalolla. Tarkoitettu 
muun muassa yksinäisyyttä, lievää masennusta ja muu-
toksia elämässään kokeneille. Ryhmän koko 6–8 hen-
kilöä.
Ryhmä antaa mahdollisuuden vertaistukeen ja keskus-
teluun elämään ja ikääntymiseen liittyvistä asioista 
luottamuksellisesti.
Ohjaajana diakonissa Sinikka Ilmonen, joka keskustelee 
kahdenkesken ennen ryhmään sitoutumista.
Ota yhteyttä p. 044 7521 226.

Kesäillan musiikkihetket 
keskiviikkoisin klo 20 vanhassa kirkossa

7.7. Kesäisiä lauluja Tomi Heilimo ja Johanna Sankilampi 
14.7. Cembalo-, huilu- ja urkumusiikkia. Tarja Sakko ja 
Eija Savolainen 
21.7. Kantaesitys: Satu Kreivi-Palosaaren sanoittamia lau-
luja, jotka on säveltänyt Risto Ainali. Tekijät mukana il-
lassa. Mari Klemettilä laulu. 
28.7. Kaisa-Marja Stöckell laulu ja Antti-Markus Heikki-
lä kitara.

Kaikissa tilaisuuksissa myös yhteislaulua. 
Tule hiljentymään ja laulamaan yhdessä.

Diakoniatyön 
järjestämä 
kesäkahvila 
torstaisin 1.7., 8.7., 22.7. ja 
29.7. klo 12–14 Kirkonky-
län srk-kodin salissa. Ke-
säkahvilassa tarjolla pul-
lakahvit, tuttujen tapaa-
mista, mukavaa yhdessä-
oloa ja jutustelua. 

JuhAnnuSJuhlA 
pe 25.6. klo 18 
Umpimähkässä
Ks. tarkemmin vierei-
seltä sivulta Oulun-
salon kirkolisista tie-
doista.

Rauhanyhdistys: Seurat su 
27.6. klo 17 ja klo 18.30 ry:llä. 
SRK:n Suviseurat Liperissä 
2.–5.7. Anna meille tänä päi-
vänä meidän jokapäiväinen 
leipämme (Matt.6:11). Suvi-
seuraradio 88,80 MHz. Lä-
hetysajat ja ohjelma: www.
suviseurat.fi.
Kastetut: Aaron Akseli Hän-
ninen, Iida Selina Keränen, 
Viola Mirjami Kotajärvi, Joo-
sua Benjamin Martinmäki, 
Tomas Luka Valfrid Poropu-
das, Matias Iisakki Puoskari, 
Anni Päivikki Rauhala, San-
teri Onni Juhani Äijälä.
Vihityt: Markku Tapio Sotti 
ja Seija Katariina Honkanen, 
Matti Tuomas Tapio Vainio-
kangas ja Erja Tuulikki Rä-
sänen, Antti Juhani Kontio 
ja Tarja Maarit Väänänen, 
Hannu Antero Konola ja Lei-
la Kaarina Syrjäpalo.
Kuolleet: Leila Rauha Emilia 
Härmä e. Pietilä 80, Eila Elina 
Heiskari e. Junttila 88, Pekka 
Sutela 81.

nävän ry:llä, klo 18 ehtoolli-
nen kirkossa.
Kastetut: Topias Aarre Ju-
hani Haapala, Jannika Emi-
lia Seppänen, Eetu Aatos Kil-
pijärvi, Sofia Linnea Muikku.
Vihityt: Janne Matias Anttila 
ja Katja Johanna Juntunen.
Kuolleet: Salo Matias Kar-
jalainen 74, Mauri Mikael 
Jaakob Hannila 67, Vesa Ka-
levi Mikkonen 31.

 

Limingan seurakunta 
järjestää perheille:

Kesämuskarin
seurakuntatalon pihalla 
(sateella sisätiloissa)

ma 12.7. kello 10
ti 13.7. kello 10
ke 14.7. kello 10

Vanamon pihalla (sateella sisätiloissa)

ma 19.7. kello 10 
ti 20.7. kello 10
ke 21.7. kello 10

Muskari on avoin kaikille, ei ilmoittautumisia 

TERVETULOA LEIKKIMÄÄN JA LAULAMAAN!

S e p p o S i vo n e n

laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Seurat su 27.6. klo 17 ry:llä. 
Kastetut: Topi Vilhelm Tuo-
mikoski, Hugo Antero Pitkä-
nen, Minea Katriina Tuomaa-
la, Oona Helmi Sofia Kovalai-
nen, Aapo Eemil Olavi Kerä-

nen, Ada-Amalia Monica Ho-
lappa, Antti Iisakki Hannu-
kari, Tuuli Ilona Joensuu.
Kuolleet: Elvi Anna Teller-
vo Hiltunen s. Mankinen 80, 
Helge Ernesti Hämeenkorpi 
86, Kerttu Kyllikki Tulokas 
s. Kankaanpää 87, Matti Jo-
hannes Korttilalli 62.
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tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

Suviseurat liperissä 2.–5.7. 
Seuraradio alkaen to 2.7. klo 
12 ja päättyen ma 5.7. klo 20 
taajuudella 88.80 Mhz. 
hartaus ke 30.6. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna Sal-
mi.
hartaus ke 7.7. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
hartaus to 8.7. klo 11 Teppo-
lassa, Minna Salmi.
Kansanlaulukirkko ja kirk-
kokahvit su 4.7. klo 12 muse-
on pihalla. 
Salonpään ry: Juhannusseu-
rat pe 25.6. klo 19 ry:llä Matti 
Lääkkö, Esa Kurkela. La 26.6. 
klo 17 Aimo Karhumaa, Juha 
Kanniainen, Lauri Karhumaa. 

Su 27.6. klo 12 Timo Jurvelin, 
Sulo Kautto, Erkki Vähäsöy-
rinki, su 27.6. klo 17 Timo 
Jurvelin, Sulo Kautto.
Kirkonkylän ry: Seurat su 
11.7. klo 16 ry:llä, Oiva Töl-
li, Pekka Kinnunen. Seurat su 
18.7. klo 16 ry:llä, Alpo Pikka-
rainen, Mauno Linnanmäki. 
Kastetut: Ville Valtteri Vuor-
joki, Kaarlo Artturi Kurikka-
la, Eliel Markus Juhana Lam-
pinen, Ville Petteri Nikula, 
Siiri Anna Marjaana Kouva.
Vihityt: Sampo Juhani Kos-
kelo ja Soili Irene Kalliokoski.
Kuolleet: Anna Amanda 
Rummukainen 97, Martti An-
tero Hilli 86.

KiitoKSet! 

Yhteisvastuukeräysen nettotuotosta 13031,60 € 
jää 10% eli 1303,16 € kotiseurakuntaan. Summa kohden-
netaan oulunsalolaisille vähävaraisille lapsiperheille. 

Kiitokset 60 lipaskerääjälle ja kaikille keräykseen osallis-
tuneille, YV-tapahtumien toteuttamiseen osallistuneille 
vapaaehtoisille, oulunsaloisille kouluille, joissa osallistut-
tiin keräykseen aktiivisesti, Puistola-tädit -lauluryhmälle, 
jotka lahjoittivat konserttituoton keräykselle sekä seura-
kunnan luottamushenkilölle, jotka lahjoittivat yhden ko-
kouspalkkion keräykseen.

	  

	  

[Dokumentin	  otsikko]	  
	  

Rönsy-trio:  
 
Helmi Camus  
harmooni, kontrabasso ja 
laulu 
 
Maija Kauhanen 
kanteleet, saksofoni, 
harmooni ja laulu 
 
Kaisa Ristiluoma 
haitarit ja laulu 

Toimittaa Minna Salmi.  
Kirkkokahvit. 
 
Huom! Ei messua kirkossa klo 10! 
 
 

Kansanlaulukirkko 
Oulunsalon museon pihalla su 4.7.  klo 12  

(kaatosateella kirkossa) 

 KESÄINEN ILTAPÄIVÄ  
PAPPILAN PIHAPIIRISSÄ 

to 8.7. klo 13 

Menu: 
Meetwurstikiusaus, 

salaatti, juoma,  
leipä ja levite,  

Räiskälekahvit 
7 e / lapset 4 e 

 
Ohjelmassa  
hartaus,  
yhteislaulua,  
arvontaa. 
Tuotto lähetystyölle 

JuhAnnuSJuhlA 
pe 25.6. klo 18 Umpimähkässä

Lipunnosto, hartaus (Mari Flink), yhteislaulua, kahvit, 
makkaraa, arvontaa. Tuotto lähetystyölle. Linja-auto: 
Kempele 17.00 Kokkokankaan srk-keskus, 17.15 kirkon-
kylän srk-talo, 17.30 Oulunsalon S-Market, Umpimäh-
kään Karhuojantien kautta. Paluumatka n. klo 20.30.

KeStilä
Juustokeiton myyjäiset to 
24.6. klo 10–12 Kestilän seu-
rakuntakodissa lähetystyön 
hyväksi, 5 € / litra. Myytä-
vänä myös leivonnaisia. Ar-
vontaa.
Kastetut: Titta Maria Niira-
nen.
Kuulutettu:  Joonas Kristian 
Hämäläinen ja Susanna Maa-
ria Marttila.
Kuolleet: Veikko Ilmari Jus-
sila 72.

PiiPPolA
Kotiseutuviikon lauluilta to 
8.7. klo 19 kirkkopihassa. Sa-
teen sattuessa kirkossa. Har-
taus Erkki Piri, juonto Anne-
li Virtanen, kanttorina Ul-
la Koskelo. Illan päätteeksi 
kahvia ja teetä aitassa.
Kastetut: Linnea Lyydi Or-
vokki Filppula.
Vihitty: Ville Petteri Laurila 
ja Riina Tuulia Koskelo.

PulKKilA
Avoimet ovet Pulkkilan 
pappilassa keskiviikkoisin 
klo 12–14.
ehtoollishartaus pe 25.6. 
klo 13 Koivulehdossa.
Seurat su 27.6. klo 19 ry:llä
Viitasten kesäjuhla ke 
7.7. klo 18 Eeva Hyvösellä,  
M. Arkkila.
hartaus pe 9.7. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Seurat su 11.7. klo 13 ry:llä.

PYhäntä
Seurat ja lauluilta la 26.6. 
klo 19 ry:llä.
herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 4.7. klo 19 Pyhännän 
kirkossa. Siikalatvan seura-
kunnan yhteiset, puhujina 
Osmo Korkalainen ja Mer-
ja Jyrkkä. Kahvit srk-kodissa.
ehtoollishartaus  to 8.7. klo 
13 Nestorissa.
Kastetut: Samu Iisakki Tur-
peinen. 

Kuolleet: Esa Eino Antero 
Mustonen 56.
 
RAntSilA
Juustokeittoa lähetystyön 
hyväksi to 24.6. klo 10–13 
seurakuntatalolla. Tarjolla 
myös kahvia, arpoja ja lei-
vonnaisia, hinta 8 € / litra.
Rantsilan ry:n seurat su 
27.6. klo 18.30 ry:llä.
Rantsilan ry:n seurat su 
11.7. klo 18:30 srk-talossa.
Virsi-ilta to 15.7. klo 19 Rant-
silan kirkkopuistossa, kant-
torina Pentti Jäntti, hartaus 
Merja Jyrkkä. Lopuksi kahvit 
seurakuntatalolla. Sateen 
sattuessa ilta vietetään kir-
kossa.
Kastetut: Lauri Juho Kristian 
Keränen, Sinna Juliet Spets, 
Touko Eino Vilhelm Piste-
maa.
Kuolleet: Vieno Helga Sofia 
Koukkari 72, Eeva Maria Ni-
va s. Lunki 85.

hartaus to 1.7. klo 13.30 Ou-
lun seudun kuntoutussairaa-
lassa.
herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 4.7. klo 18 Lammina-
hon talolla Vaalan Nuojualla. 
Matti Malinen ja Jouni Heik-
kinen.
hartaus to 8.7. klo 14 Ala-
temmeksen vuodeosastolla.
temmes: Juhannusaaton 
hartaus pe 25.6. klo 12 Ani-
ta ja Seppo Junttilalla. Mes-
su su 4.7. klo 10 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Leila Iko-

nen, kanttorina Riina Impiö. 
Temmespäivät, kirkkokah-
vi Museolla. Kirkkokyyditys 
Tyrnävältä. Vuoden 1960 
rippikoululaisten kirkkopy-
hä, juhla Temmespäivien jäl-
keen srk-talolla, jossa ruokai-
lu klo13.30. 
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Juhannusseurat la 26.6. klo 
12 ja klo 16 Tyrnävän ry:llä. 
Juhannusseurat su 27.6. klo 
12 Tyrnävän ry:llä ja ehtoolli-
nen klo 18 Tyrnävän kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: Ju-
hannusseurat la 26.6. klo 12 
ja klo 16 Tyrnävän ry:llä. Ju-
hannusseurat su 27.6. klo 12 
Tyrnävän ry:llä ja ehtoollinen 
klo 18 Tyrnävän kirkossa.
Kastetut: Aatu Urho Eina-
ri Kemppainen, Anni Helmi 
Adele Tikkanen, Reea Anet-
te Fyrsten, Tuomas Samuel 
Rytilä, Ilari Henrik Lithovius, 
Maija Hilja Maria Karhu, Aa-
da Helmi Elisa Saaranen, Aa-
tu Oskari Tölli.

Khra erkki Piri lomalla 
23.6.–17.7., sijaisena kap-
palainen Merja Jyrkkä,  
p. 0207 109 731 

Sauna myytävänä
Pyhännän pappilanran-
nan vanha sauna puret-
tavana ja poisvietävänä. 
Jätä tarjous. Talouspääl-
likkö Tarmo Myllykoski p. 
0207 109 852. Huom. Va-
rat diakoniarahastoon!

Martti ja Sinikka Ark-
kilan matkaansiunaa-
minen lähetystyöhön su  
4.7. klo 13 Kälviällä evan-
keliumijuhlassa. Mat-
kaansiunaamisen toimit-
taa piispa Samuel Salmi.

herättäjäjuhlat 9–11.7. 
Kiuruvedellä. Yhteiskyy-
ti, jos lähtijöitä tarpeek-
si. Ilmoittautumiset 5.7. 
mennessä Enna Junnolle 
p. 0207 109 874.

Siikalatvan kirkot avoinna 
30.6.–8.8. seuraavasti:

Kestilän kirkko ma–pe   9–15 
Piippolan kirkko  ke–la  10–16,  su 9–12
Pulkkilan kirkko ke–la 10–16,  su 11–14
Pyhännän kirkko ke–la 10–16,  su 9–12
Rantsilan kirkko ke–la 10–16,  su 9–12

Tyrnävän kirkko avoinna 1.6.–31.7. tiistaina, torstaina ja 
lauantaina klo 12–16 sekä sunnuntaina klo 13–17. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.

Temmeksen kirkko avoinna 1.6.–31.7. tiistaina, torstai-
na ja lauantaina klo 12–16 sekä sunnuntaina klo 13–17. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
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Sarjassa esitellään ihmisiä 
sekä heidän kiinnostuksen ja 
intohimon kohteitaan.

Mustavalkoisessa kuvas-
sa nuori nainen katsoo 
kameraa vakavan nä-
köisenä. Myös sotilas-

pukuinen mies hänen vierellään 
on totinen. 

Viereisestä kuvasta katsoo yh-
tä vakavailmeinen pari. Nainen 
on lotta, mies sotilas. 

Kolmannessa kuvassa mies is-
tuu tuolilla, nainen hänen vierel-
lään istuu rennosti tuolin käsino-
jalla. Kumpaisenkin ilme on hy-
mytön.

Kuvissa on hääpareja, osa so-
ta-ajalta, osa edellisen vuosisadan 
alkupuoliskolta. Muutama tuo-
reempikin hääpari kuvista löytyy, 
esimerkiksi vastikään edesmen-
nyt poliitikko Urpo Leppänen 
Ana-vaimonsa kanssa ja näytte-
lijä Pekka Räty puolisonsa Rii-
tan kanssa.

Valokuvat omistaa ylikiimin-
kiläinen Pentti Siltakoski. Vaati-

maton mies, joka ei tee numeroa 
harrastuksestaan. Hän keräilee 
valokuvia ja etenkin hääkuvia. 

Pitkä pinna innosti 
keräilemään
Valokuvakokoelmasta on tarkoi-
tus poimia parhaat palat heinä-
kuun alussa pidettävää näytte-
lyä varten. Näyttelyn teemana 
ovat sota-ajan morsiamet. Heitä 
ja heidän vakavailmeisiä sulha-

siaan on kuvissa paljon. Useim-
missa kuvissa on vain hääpa-
ri, mutta muutama kuva kertoo 
suurista häistä: niissä on iso ih-
misjoukko, tuore aviopari keskel-
lä edessä.

Vanhoissa kuvissa ihmiset 
ovat totisia, tuoreemmissa hy-
myillään iloisesti. Ero on silmiin-
pistävä. Pentti arvelee, että avio-
liiton solmiminen oli ennen niin 

totinen paikka, että se 
sai ihmiset vakaviksi.

Siksi hän innos-
tuikin hääkuvista ai-
kanaan: ennen piti 
avioliitossa olla pit-
kää pinnaa. 

– Enää ei vaadi-
ta sitkeyttä, vaan voi 
lähteä lipettiin, hän 
harmittelee, eikä pi-
dä lainkaan siitä, että 
ihmiset eroavat.

Maailman sulhot 
ja morsiot
Pentti lehteilee albu-
mejaan ja kertoo ku-
vista. Osan alle on 
kirjoitettu kuvis-
sa olevien henkilöi-
den nimet ja kuvaus-
vuosi, muttei lähes-
kään kaikkien. Sil-
ti mies tuntuu muis-

tavan useimpien kuvien henkilöt 
ja heidän tarinansa.

Kuvissa on hääpareja Suomen 
lisäksi ainakin Yhdysvalloista, 
Venäjältä, Englannista ja Norjas-
ta. Muualtakin saattaa olla, mut-
ta kuvien omistaja ei ole koskaan 
maita luetteloinut.

Tarkkaa vuotta keräilyinnos-
tuksen alkamiselle 59-vuotias 
mies ei muista, mutta arvelee ke-
ränneensä kuvia 40, kenties jo-
pa 50 vuotta. Alkusysäyksen an-
toi huutokaupasta ostettu kaappi. 
Sen sisältä löytyi valokuvia, joita 

Hääkuvat 
houkuttavat 
aikamiespoikaa

listoakin: 1900-luvun alusta pe-
räisin olevassa kuvassa seisovat 
Ruotsin kuningassuvun jäsen 
prinssi Vilhelm ja hänen mor-
siamensa suuriruhtinatar Maria 
Pavlovna.

Keräilijä kun on, ei Pentti mal-
ta rajoittaa harrastustaan vain 
valokuviin. Hän on kiinnostu-
nut myös vanhoista aikakausleh-
distä, etenkin sellaisista, joissa on 
hääparien kuvia. Myös hääkutsut 
sekä vanhat surureunaiset hau-
tajaiskutsut ja kenttäpostikortit 
kiinnostavat.

Keräilyharrastuksen lisäk-
si Pentti käy kutomassa matto-
ja ja poppanoita Piispankama-
rin lähetysmyymälässä vanhas-
sa pappilassa. Lisäksi hän on ol-
lut aktiivisesti mukana kotiseu-
tuyhdistyksessä, omien sanojen-
sa mukaan tosin vain jäsenhank-
kijana.

SATU LAPINLAMPI

Tervastiima-viikkoa vietetään 
Ylikiimingissä 5.–11. heinäkuuta. 
Sota-ajan morsiamet -näyttely on 
avoinna asukastuvalla joka päivä 
kello 9–18. Lisätietoja viikosta 
osoitteessa www.tervasvesainen.fi

• Sota-aikana solmituista avioliitoista 

75 prosenttia oli niin sanottuja sota-

avioliittoja, jotka solmittiin ennen kuu-

lutusta. Kirkolliseen sota-avioliittoon 

riitti yksi kuulutus edellisenä sunnun-

taina. Tavallisesti kuulutukset luettiin 

kolmena peräkkäisenä sunnuntaina. 

• Sota-aikana avioiduttiin enemmän kuin 

ennen sotaa. Esimerkiksi tammikuussa 

1940 vihittiin Helsingissä avioliittoon ne-

linkertainen määrä pareja edellisen vuo-

den vastaavaan aikaan verrattuna.

• Sota-aikana oli pulaa kankaista. Niinpä 

morsian pukeutui usein arkimekkoon, jonka 

juhlavuutta lisäsivät pieni hattu ja valkoiset 

puuvillakäsineet. Myös lottapukua käytet-

tiin hääasuna. Sulhanen pukeutui usein so-

tilaspukuunsa.

Kolme kivaa

alkuperäinen omistaja ei halun-
nut takaisin. 

Myöhemmin hän on hankki-
nut kuvia sekä pyytämällä niitä 
aviopareilta että ostamalla van-
hojen tavaroiden kaupoista. Ker-
ran hän sai kassillisen kuvia, kun 
oululainen antiikkiliike lopetti 
toimintansa.

Valokuviensa lukumääräs-
tä Pentillä ei ole aavistustakaan, 
eikä hän ole laskenut albumeja-
kaan.

Albumeja saattaisi olla 30, 
mutta saattaa niitä olla jo yli vii-
denkymmenenkin.

– Lisäksi kuvia on törppö tör-
pön päälle, Pentti myöntää.

Onneksi Pentin kaksoisveli ei 
pane pahakseen, vaikka veljesten 
yhteiseen asuntoon kertyy kuvia.

Harrastukset 
pitävät virkeänä
Oikeastaan Pentin keräilyinnos-
tus ulottuu kaikenlaisiin valoku-
viin, mutta erityisesti häntä kiin-
nostavat hääkuvat. Vanhimmat 
niistä ovat peräisin 1800-luvulta. 

Joukosta löytyy niin paikal-
listen hääparien kuin kaukai-
sempienkin ihmisten kuvia. On-
pa joukossa naapurimaiden aate-

Ty t t i  Pää k kö n e n

Pentti pitää eniten kuvista, joissa on mukana myös 
morsiuslapsia. Ylemmässä kuvassa Assi ja Veikko 
Tuomainen vuonna 1933 ja alemmassa kuvassa 
Hilkka Visavaara ja Nils Matson morsiusneitoinaan 
Auli ja Liisa Routavaara vuonna 1942. 

Pentti Siltakoskella on tapana katsella keräämiään valokuvia etenkin silloin, kun hän on yksin kotona.


