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oikeaa ja oikeampaa apua
Ikuinen keskustelunaihe valtion rahoja jaet-
taessa on köyhille maille annettavan kehi-
tysavun sopiva määrä.

Kehitysavun oikean suuruuden määritte-
lyssä perustaksi on otettu YK:n suositus, jo-
ka on 0,7% valtion bruttokansantuotteesta. 
Jokin raja on pitänyt keksiä – vaikkakin ha-
tusta vetämällä. 

Kättä on sitten väännetty, milloin ja miten 
tähän tavoitteeseen pitäisi päästä.

Koska Suomen maksama kehitysapu ei 
ole viime vuosina nykyisten laskutapojen 
perusteella saavuttanut YK:n suosittelemaa 
rajaa, pidetään annettua apua riittämättö-
mänä.

Kehitysavun laskentatavoista riidellään 
jatkuvasti. Esimerkiksi keväällä eurooppa-
laisten kehitysapujärjestöjen raportti moit-

ti EU-maita siitä, että nämä ovat laskeneet 
antamaansa apuun myös köyhien maiden 
velkojen mitätöimisen.

Nyt velkojen antaminen anteeksi ei enää 
olekaan oikeaa auttamista, vaikka jokin ai-
ka sitten tällaista tekoa rikkailta mailta suu-
reen ääneen vaadittiin.

Meillä puolestaan kehitysaputilastoista jä-
tetään pois suuri määrä vapaaehtoistyötä. 
Oikeaa kehitysapua eivät ole lukuisat kerä-
ykset, myyjäiset tai yksityisten antamat lah-
joitukset, vaikka tuotot menisivätkin hätää 
kärsivien olojen kohentamiseen.

Virallisesti oikeaa kehitysapua on vain ve-
rovaroista annettu tuki. Tämä rajaus on teh-
ty siksi, että tilastot olisivat vertailukelpoisia 
valtioiden kesken.

Monet vapaaehtoistyön muodot kui-

tenkin kasvattavat bruttokansantuotteen 
määrää. Näin ollen kasvaa myös verova-
roista annettavan kehitysavun euromääräi-
nen tavoiteraja. Kehitysmaan hyväksi myy-
ty pulla pakottaa valtion lisäämään kehi-
tysapua, koska bruttokansantuote nousee, 
vaikka pullan tuotto menisi sekin köyhään 
maahan.

Oikeaa kehitysavun tasoa ei ikinä voida 
saavuttaa, koska ”oikea” on pelkkä poliit-
tinen määritelmä, sopimus tai pahimmil-
laan äänestyksen tulos. Sitä voidaan muut-
taa milloin tahansa. Ehkä siksi päättäjillä ei 
ole suurta kunnianhimoa tavoitella tätä niin 
kutsuttua oikeaa tasoa.

Prosenteista ja laskentavoista riitelemisen 
sijaan olisi aika tutkiskella kehitysapua saa-
vutettujen tulosten perusteella.

Anna-Stina Nykänen kirjoittaa Helsingin 
Sanomien Nyt-liitteen numerossa 30 hau-
tajaisista, joissa on usein draamaa ja jos-
kus makaaberia huumoriakin.  Toisaalta 
pienetkin asiat voivat saada hautajaisissa 
suuren merkityksen.

– Muistan pienenä kummastelleeni, miksi 
enoni hautajaisasusta syntyi niin valtava kohu. 
Hän tuli veljensä hautajaisiin, eikä hänellä 
ollut mustia kenkiä, vaan punaruskeat.

Teko oli tahallinen. Se oli protesti. Kaikki 
sen tiesivät. Hautaan laskettiin enoni, joka 
oli ampunut itsensä, eikä pikkuveli voinut 
sitä hyväksyä. Hän näytti sen kengillään. Ja 
se taas satutti muita omaisia. Muistan miten 
tämä jo nyt edesmennyt nuorempi enoni 
itki hautajaisissa punaruskeissa kengissään. 
En voinut lapsena kuvitella, miten paljon 
tuskaa niihin kenkiin liittyi.

Kotimaa puuttuu pääkirjoituksessaan 27. 
heinäkuuta Kuopion seurakuntien kirkko-
neuvoston päätökseen tarjota turvapaikka 
sudanilaiselle Anna Ladolle.

– Ulkomaalaisvirasto ei ole myöntänyt 
hänelle oleskelulupaa. Suomeen Lado tuli 

puolitoista vuotta sitten hoitamaan edes-
menneen siskonsa lasta.

Päätös on toinen laatuaan ja noudattaa 
Suomen ekumeenisen neuvoston hiljattain 
antamia ohjeita. Niissä todetaan, että turva-
paikkaa voidaan tarjota vain, jos vähintään 
yksi seuraavista neljästä ehdosta täyttyy: 
hakijalla on perusteltu vainon pelko, hänen 
perhe-elämäänsä kohdistuu vakava uhka, 
hänen tähänastinen turvapaikkaprosessin-
sa ei ole ollut oikeudenmukainen ja hänen 
turvapaikkahakemuskäsittelyynsä liittyvä 
tutkinta on ollut puutteellinen.

Kirkko turvapaikkana -käytäntö on vä-
kivallaton tapa vaatia oikeutta ja armoa 
tilanteessa, jossa laki tai sen tulkinta ovat 
osoittautuneet epäoikeudenmukaisiksi ja 
syrjiviksi. Siksi päätös on puhtaasti moraa-
linen, eikä sillä ole laillista sitovuutta. 

Ulkomaalaisviranomaiset ovat tapauk-
sen johdosta varpaillaan. Kommenteissa 
on paheksuttu turvapaikka-sanan käyttöä, 
koska se on juridinen termi. Vastineeksi 
suositellaan sanaa turva.

L eirit ovat osoittautuneet hienoksi 
tavaksi koota ihmisiä kristinus-
kon pariin. Tärkein leirimuoto 

on tietysti rippileiri, jossa muutamas-
sa päivässä yritetään johdattaa nuori 
kristinuskon ydinkysymysten ja -vas-
tausten äärelle. Kunnianhimoisempaa 
tavoitetta ei voi kuvitella. Siksi juuri 
rippikouluopetus on hakenut muoto-
aan viime vuosikymmeninä. 

Leirien syntyminen lienee johtunut 
aikanaan kulttuuri-ilmaston muuttu-
misesta. Komentohenkisyys katosi yh-
teiskunnasta 1960-luvulla ja kirkko oli 
ensimmäinen taho, johon kaikenlainen 
kritiikki kohdistui muutenkin. Kirkon 
oli sopeuduttava ajan henkeen ja ym-
märrettävä tarjota ihmisille myönteisiä 
kokemuksia. Kun rippikoulu oli en-
nen vain opetusta, uudessa tilanteessa 
oli huolehdittava myös vapaa-ajasta, 
joten tarvittiin nuorisoa ymmärtäviä 
ammattilaisia.

Vain leirit ovat ”ripareita”. On nuo-
tiopiirejä, isosten esittämiä sketsejä, 
makkaranpaistoa, lentopalloa – jopa 
laskettelua, mutta sitä kenties vain 
talvisin pidettävillä leireillä. Tosiasia 
on, että kirkko pitää kouluaan hel-
pommin sulavassa muodossa, koska 
oppituntien pakkopulla muodostaa 
joka tapauksessa vastakohdan muulle 

ajankäytölle. 
Leiri on sittenkin saareke irrallaan 

muusta elämästä. Mitä siis jää nuorelle 
sen jälkeen? Monien mielestä tärkein 
anti ovat elämykset. Onnistuneella lei-
rillä moni nuori voi kokea ensimmäistä 
kertaa aitoa yhteishenkeä, läheisyyttä, 
turvallisuutta ja muita myönteisiä asi-
oita. Kun palataan leiriltä maailmaan, 
nuori on saanut hyviä kokemuksia 
kirkollisessa yhteydessä, minkä toi-
votaan kantavan elämässä. Tiedol-
lisen puolen unohtuminen ei tämän 
ajattelutavan mukaan ole suurikaan 
vahinko, eihän tietoja kukaan kysy 
enää edes ennen avioon astumista. 
Niinpä elämyskeskeisyys on ollut ai-
nakin puolivirallisena rippikouluide-
ologiana jo vuosikymmenet.

Ensiksikin, elämä tarjoaa runsaasti 
yöllisiä kynttiläsoutuja merkittävämpiä 
ja voimakkaampia elämyksiä, joista 
ainakin osalla rippikouluikäisiä on 
vähintään etäinen aavistus. Toiseksi, 
elämyskeskeisyydelle on vaikea löytää 
mitään varsinaista asiasisältöä. Sillä 
menetelmällä kaikki pääsevät taivaa-
seen. Kolmanneksi, pahimmaksi, näin 
väheksytään ihmisälyä.

Keskustelut, pohtiminen ja oival-
taminen voivat olla suuria elämyksiä. 
Ne ovat myös poikkeuksetta älyllistä 
toimintaa. Raamattu tarjoaa upean 
aineiston asiakeskustelulle. Kristityt 
uskovat esimerkiksi, että heillä on 
oikea tieto Jumalasta. Jo tämä ajatus 
on valtava älyllinen haaste. Miten 
sellaista voidaan käsitellä pelkillä 
elämyksillä?

Klaus Kuurinmaa-myllyniemi, opettaja, Helsinki
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Kaikki kehitysapu ei näy tilastoissa
Suomalaiset tukevat 
kehitysyhteistyötä 
avokätisemmin 
kuin valtion 
kehitysmäärärahasta 
voisi päätellä. Vain osa 
kansalaisjärjestöjen 
antamasta kehitysavusta 
noteerataan virallisissa 
luvuissa.

S uomen valtio ei ole onnistu-
nut täyttämään kansainvä-
lisiä tavoitteita kehitysavun 
lisäämisestä, vaikka suoma-

laiset pitävät kehitysapua tärkeänä. 
Suomi on sitoutunut Eurooppaneu-
voston päätökseen, jonka mukai-
sesti sen tulisi varata 0,7 prosent-
tia bruttokansantuotteestaan ke-
hitysyhteistyöhön vuoteen 2010 
mennessä. Nykyään Suomi käyt-
tää kehitysyhteistyöhön 0,43 pro-
senttia bruttokansantuotteestaan, 
millä määrällä Suomi ei yllä edes 
EU-maiden keskikastiin. 

Kehitysmaiden tukeminen ei 
kuitenkaan ole pelkästään julkisen 
rahan varassa. 

Suomessa toimii 270 kehitysavusta 
kiinnostunutta kansalaisjärjestöä, 
joiden varoista vain osa tulee ke-
hitysapumäärärahoista. Loput ne 
keräävät lahjoituksista tai omalla 
varainhankinnallaan. Talkootyön 
arvokin lienee monille kehitysapu-
järjestöille huomattava.

Järjestöjen antama kehitysapu no-
teerataan virallisissa tilastoissa kui-
tenkin vain siltä osin, kuin ne saavat 
julkista kehitysmäärärahaa. 

järjestöt 
tärkeitä toimijoita

Ev.-lut. kirkon ja muiden kristil-
listen yhteisöjen kansalaisjärjes-
töt kuuluvat Suomen suurimpiin 
kehitysapua antaviin järjestöihin. 
Ne toimivat suurelta osin tausta-
seurakuntiensa tuella. 

Esimerkiksi Kirkon Ulkomaa-
navun toimintaa valtio rahoitti 9 
miljoonalla eurolla vuonna 2006, joka 
oli 41 prosenttia kokonaistuloista. 
Reilusti yli puolet tuloistaan se sai 
yksityisten ja yritysten lahjoituksis-
ta, seurakuntien talousarviotuesta, 
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta ja 
kolehdeista. Myös Suomen Lähe-
tysseuralla oma varainhankinta oli 
suurempaa kuin julkinen apu.

Kokonaisuutena valtaosa järjes-
töjen kehitysyhteistyöstä kuitenkin 
rahoitettiin valtion varoin. Järjestö-
jen hankkeiden omarahoitusosuus 
on minimissään 15 prosenttia.  
Järjestöt käyttävät julkisista kehi-
tysapurahoista noin 13 prosenttia 
eli lähes 70 miljoonaa.

Ulkoasianministeriön kansalais-
järjestöyksikön virkamies, ylitarkas-
taja Matti Lahtinen pitää järjestöjen 
panosta silti tärkeänä.      

– Järjestöjen työ on se, joka 
antaa kehitysyhteistyölle kasvot. 
Niiden ansiota on suomalaisten 
hyvä tietämys kehitysyhteistyön 
merkityksestä.

– Sillä on kuitenkin perusteensa, 
että julkinen kehitysapu tapahtuu 
valtion kontrolloimana. Koros-
tamme sitä, että kehitysavun tulee 

noudattaa yhteistä linjaa ja yhteisiä 
tavoitteita. Jotta raha voitaisiin ti-
lastoida kehitysmäärärahaksi, sen 
pitää täyttää tietyt kelpoisuusmää-
ritelmät, Lahtinen sanoo.

julkinen apu on 
kehityspolitiikkaa

Helsingin yliopiston kehitysmaa-
tutkimuksen professorin Juhani 
Koposen mukaan erottelu julki-
sen kehitysavun ja järjestöjen an-
taman avun välillä on poliittinen, 
eikä välttämättä kerro laatuerois-
ta. Tavoite on kansainvälinen ver-
tailtavuus.

– Syy miksi rikkaiden maiden 
yhteistyöjärjestöllä OECD:llä on 
tarkka julkisen kehitysavun mää-
ritelmä on kai se, että kehitysapu 
ymmärretään silloin valtioiden 
ulkopolitiikan välineenä ja ollaan 
kiinnostuneita siitä, valtiot siihen 
omia varojaan satsaavat, Kopo-
nen sanoo.

Julkiselta kehitysavulta vaadi-
taan tarkempaa tulosvastuuta ja 
siinä painotetaan mahdollisuut-
ta vaikuttaa kehityspolitiikkaan. 
Tavoitteena on vaikuttaa raken-
teisiin, kuten velkakysymykseen, 
ilmastonmuutokseen ja kauppa- ja 
maatalouspolitiikkaan. 

Julkinen apu on monimuotois-
ta käsittäen muun muassa suoran 
budjettituen ja korkoavustukset. 
Viidennes Suomen julkisista ke-
hitysmäärärahoista kanavoidaan 
EU:n kautta. 

Kansalaisjärjestöissä on perin-
teisesti keskitytty ruohonjuurita-
son toimintaan. Kehitysyhteistyön 
palvelukeskus Kepa kuitenkin jakaa 
ministeriöiden tavoitteen kehitys-
poliittisesta vaikuttamisesta. 

Kansalaisjärjestöjen tekemänä 
kehitysyhteistyö on osoittautunut 
tehokkaaksi. Järjestöillä on rasittee-
naan vähemmän byrokratiaa ja ne 
pystyvät vastaamaan joustavammin 
paikallisiin tarpeisiin. 

Myös ministeriöissä on noteerattu 
järjestöjen työn laatu. Tavoitteena 
on huomioida järjestöjen asiantun-
temus entistä paremmin Suomen 
kehityspoliittisen ohjelman laati-

misessa. Järjestöille myönnettävää 
kehitysmäärärahaa ollaan myös 
kasvattamassa 14 prosenttiin ko-
konaisbudjetista.

avun kohdentamista 
harkittava

Ulkoministeriön teettämän tuo-
reen kyselyn mukaan selvä enem-
mistö kansalaisista haluaisi Suo-
men kasvattavan kehitysmäärä-
rahojaan. Myös Suomen ev.-lut. 
kirkko kannattaa kehitysyhteis-
työn lisäämistä.

Professori Juhani Koponen ei näe 
julkisten määrärahojen lisäämistä 
patenttiratkaisuna kehitysmaiden 
auttamiseen. Määrään tuijottami-
sen sijaan olisi mietittävä entistä 
tarkemmin, miten apu kohden-
netaan. 

– Päätavoite on vähentää köy-
hyyttä YK:n vuosituhattavoittei-
den mukaisesti. Apu keskitetään 
maille, jotka noudattavat ”hyvää 

politiikkaa” ja integroituvat maa-
ilmantalouteen, Koponen linjaa 
olennaisimman.

Mutta voiko yksityinen ihminen 
vaikuttaa suoraan, jopa ilman vä-

järjestöt ylläpitävät optimismia kehitysyhteistyöhön. Koulutus on yksi tehokkaimmista kehitysyhteistyön 
muodoista. Kuvassa nepalilaisia koulupoikia.

i loitsen siitä, että kunnianarvoisa tuomioro-
vasti emeritus, teologian tohtori Arvi Seppä-

nen osallistuu keskusteluun ns. vanhauskois-
ten asemasta kirkossamme. (RT 19.7.) Ihmet-
telen kuitenkin tapaa, jolla Seppänen siteeraa 
kirjoitustani (Kaleva 19.5.). Itsekään en tun-
nista sitä “outoa ääntä”, jonka Seppänen mi-
nulle antaa.

Alkuperäinen kirjoitusasu tekstissäni kuului: 
“Kirkko on Kristuksen ruumis, jonka Jumala 
itse luo, rakentaa ja pitää yllä puhtaan evanke-
liumin julistuksen ja oikein eli Kristuksen ase-
tuksen mukaisesti toimitettujen sakramenttien 
kautta. Tästä Kristuksen kirkosta me emme voi 
erota jos tahdomme pelastua.”

Tuomiorovastin käsittelyssä tekstini on muut-
tunut muotoon: 

“Naispappeuden torjuvasta kirkosta emme 
voi erota, jos tahdomme pelastua”, ja tästä itse 

Perinteisen armonjärjestyksen kannalla
muokkaamastaan sanamuodosta Seppänen vielä 
päättelee, että mielestäni vain naispappeuden 
torjuja voi siis pelastua.

Yhdessä Seppäsen kanssa tahdon olla hylkää-
mässä tällaisen “uuden armonjärjestyksen” ja 
kutsumassa kaikkia ihmisiä kaikkialla yhden, 
pyhän ja yhteisen Kristuksen kirkon yhteyteen, 
turvaamaan yksin Jeesuksen ristinkuolemassa 
ja ylösnousemuksessa meille valmistettuun 
pelastukseen.

jaNNe KoSKeLa
timoteuKSeN jumaLaNPaLveLuSYHteiSöN 

PaStori

(Siteerattu teksti on kokonaisuudessaan luet-
tavissa sivulta www.luthersaatio.com/timote-
us/saarnat.php)

tulevaisuuden teräsmies?

likäsiäkin?
Koposen mukaan voi. Monissa 

maissa yksityisten hyväntekeväisyys-
projekteilla on paljon vankemmat 
perinteet kuin meillä. Yksi tapa 
tukea on ottaa kummilapsi kehi-
tysmaassa.

Ulkoministeriön Matti Lahtinen 
huomauttaa, että käytännössä yksi-
tyisten kautta kulkevat kehitysmai-
hin huomattavat rahavirrat. 

– Joissain maissa on tutkittu, et-
tä maastamuuttajien kotikyläänsä 
lähettämät summat ovat monin 
verroin suurempia kuin julkinen 
kehitysapu. 

Lahtisen mukaan yksityinen ih-
minen voi vaikuttaa tehokkaimmin 
globaalin eriarvoisuuden poista-
miseen päivittäisillä kulutusva-
linnoillaan.

– Reilun kaupan tuotteiden suosi-
minen on erinomaista kehitysapua, 
Lahtinen sanoo.

riiKKa vuorijärvi

Jutun kuvituksena on käytetty 
Ylen Hyvä -kampanjan aineistoa. 
Ylen Hyvä on avustusjärjestöjen ja 
YLEn yhteinen tiedotus- ja varain-
keruukampanja. Mukana ovat mm. 
Kirkon Ulkomaanapu  ja Suomen 
Lähetysseura.
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jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

toimipaikatKirkot
Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

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

Oulun tuomiokirkossa: Su 5.8. 
klo 10 messu, toimittaa Hanna-
Maija Karjalainen, avustaa Jyrki 
Vaaramo, kanttorina Maija 
Tynkkynen. Kolehti Caritas-
säätiölle.
Su 12.8. klo 10 messu, toimit-
taa Pekka Rehumäki, avustaa 
Hanna-Maija Karjalainen, 
kanttorina Maija Tynkkynen. 
Kolehti Ilembulan ystävät ry:
lle. Radio Pooki.

Karjasillan kirkossa: Su 5.8. klo 
10 messu, toimittaa Juhani La-
vanko, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti seurakunnan nimikko-
kohteelle Intian raamattutyölle 
Suomen Pipliaseuran kautta. 
Su 12.8. klo 10 messu, toimit-
taa Juhani Lavanko, saarnaa 
Israelin lähetti Mika Pouke, 
avustavat Liisa Karkulehto, 
Anna-Leena Häkkinen ja Raija 
Korhonen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Radiointi Radio Dei. Ko-
lehti nimikkolähettien Eeva ja 
Mika Pouken työn tukemiseen 
Israelissa Suomen Lähetysseu-
ran kautta. 
Kastellin kirkossa: Su 5.8. 
klo 10 konfirmaatiomessu 
(Karjasilta 5), toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustavat Riina 
Moilanen ja Tiina Parkkinen, 
kanttorina Juha Soranta. Ko-
lehti ks. Karjasilta.

Su 12.8. klo 10 messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, saarnaa 
Eine Rautiainen, kanttorina 
Taina Voutilainen. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
5.8. klo 12 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Patrick Dickson, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 12.8. klo 12 messu, toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Mervi 
Keskinen, kanttorina Juha So-
ranta. Kolehti ks. Karjasilta.

Tuiran kirkossa: Su 5.8. klo 10 
konfirmaatiomessu, toimittaa 
ja konfirmoi Nanna Helaakoski, 
avustavat Anssi Putila ja Atte 
Kääriäinen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti Kirsi Hiltusen 
nimikkolähettityölle Taiwanis-
sa. Koskelan I rippikouluryh-
män konfirmaatio.
Su 5.8. klo 18, iltamessu, toi-
mittaa Petteri Tuulos, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti Raamatun-
tuntemuksen lisäämiseen, Raa-
matunlukijain Liitto ry:lle.
Ke 8.8. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Stiven Naatus, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti katastrofiapuun KUA:
n kautta.
Su 12.8. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti nimikko-
lähetti Leena Pasasen työlle 
Ilembulassa SLS:n kautta.
Su 12.8. klo 18 iltamessu, toi-
mittaa Stiven Naatus, avustaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti pari-
suhdekurssien järjestämiseen 
ja ohjaajakoulutukseen, Kataja 
ry:lle.
Ke 15.8. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Jukka Jaakkola. Kolehti 
Suomen Merimieskirkolle.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 5.8. klo 10 messu, toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Stiven Naatus, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti naisten 
koulutuksen tukemiseen ke-
hitysmaissa, KUA:n kautta. 
Lähetystyöntekijät Arkkilat 
vierailevat Sambiasta.
Su 12.8. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Stiven Naa-
tus, kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti Markku ja Riitta-Leena 

Voutilaisen nimikkolähettityöl-
le Nepalissa SLS:n kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa:  Su 
5.8. klo 12 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Juha 
Valppu, avustavat Päivi Jussila, 
Tuulikki Ståhlberg, Johanna 
Ämmälä ja Kaisu Boutellier, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti naisten koulutuksen tu-
kemiseen kehitysmaissa KUA:n 
kautta. Pateniemen IV rippi-
kouluryhmän konfirmaatio.
Su 5.8. klo 15 konfirmaatiomes-
su, toimittaa ja konfirmoi Päivi 
Jussila, avustavat Juha Valppu, 
Tuulikki Ståhlberg, Johanna 
Ämmälä ja Kaisu Boutellier, 
kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti ks. Pyhä Tuomas klo 
12. Kuivasjärven III rippikou-
luryhmän konfirmaatio.
Su 12.8. klo 12 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Lauri Kujala, avustavat Merja 
Oksman ja Sanna Okkola, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Kolehti Ritva ja Mauri 
Niemen nimikkolähettityölle 
Tansaniassa, SLS:n kautta. Kui-
vasjärven II rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Su 12.8. klo 15 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Lauri Kujala, avustavat Merja 
Oksman ja Sanna Okkola, 
kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti Typön perheen ni-
mikkolähettityölle Turkissa, 
Kylväjän kautta.
Pateniemen kirkossa su 12.8. 
klo 10, messu. HUOM! aika. 
Liturgia Hannu Ojalehto, saar-
na Tapani Kirsilä, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti Pa-
teniemen Rauhanyhdistyksen 
toimintaan. Pateniemen Rau-
hanyhdistyksen kesäseurat.

Oulujoen kirkossa: Su 5.8. 
klo 10 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Erja Järvi, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Su 12.8. klo 10 Elojuhlan 
messu, toimittaa Olavi Isokos-
ki, saarnaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Leo Rahko, urkurina 
Sanna Leppäniemi. Oulujoen 
ja Ylikiimingin kirkkokuorot 
laulavat, johtajana Leo Rahko. 
Ylikiimingin Puhaltajat soitta-
vat, johtajana Tuomo Rahko. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
juhla pappilan pihamaalla. Ks. 
erillinen ilmoitus. Linja-auto-
kuljetus Oulujoen kirkkoon 
lähtee Ylikiimingin seurakun-
tatalon kohdalta klo 9.
Ylikiimingin kirkossa su 5.8. 
klo 10 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Paavo 
Moilanen, saarnaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Leo Rahko.
Su 5.8. klo 13 konfirmaatio-
messu, toimittaa Olavi Iso-
koski, saarnaa ja konfirmoi 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Leo Rahko.
Su 12.8. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Reijo Junttila, 
saarnaa Juha Lankinen, kant-
torina Saana Johnson.
Turkansaaren kirkossa: Su 5.8. 
klo 12 messu, toimittaa Seppo 
Viljamaa, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Su 12.8. klo 12 messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, saarnaa 
Eine Rautiainen, kanttorina 
Taina Voutilainen.
Su 12.8. klo 17 messu, toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kesähartaus to 2.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Virsihartaus su 5.8. klo 12, 
Vanha kappeli. Hanna-Maija 
Karjalainen, kanttorina Essi 
Takkinen.
Kesähartaus to 9.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Pekka Rehumäki.
Kesähartaus pe 10.8. klo 14, 
Intiön hoivakoti. Pekka Re-
humäki.
Virsihartaus su 12.8. klo 12, 
Vanha kappeli. Pekka Rehumä-
ki, kanttorina Essi Takkinen.
Kesähartaus ke 15.8. klo 14.15, 
Aurinkokoti, Isokatu 93. Pekka 

Rehumäki.
Kesähartaus ke 15.8. klo 15, 
Senioritalo, Mäkelininkatu 37. 
Pekka Rehumäki.
Kesähartaus to 16.8. klo 14, 
Keskustan palvelukeskus, Num-
mikatu 24. Jyrki Vaaramo.
Kesähartaus to 16.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Kar-
jalainen.

karjasillan seurakunta

Miesten kesäinen raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 8.8. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Galatalais-
kirje.

OulujOen seurakunta

Hautausmaahartaus to 2.8. klo 
18, Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Riitta Kentala, kanttorina Lauri 

Nurkkala. Sateella kirkossa.
Hautausmaahartaus to 9.8. klo 
18, Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Sateella 
kirkossa.
Hautausmaahartaus to 16.8. 
klo 18, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Paavo Moilanen, kant-
torina Lauri Nurkkala. Sateella 
kirkossa.

musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Urkukonsertit to 2.8., 9.8. ja 
16.8. klo 19, Oulun tuomiokirk-
ko.  Katso erillinen ilmoitus. 
Elokuun yössä -riparilauluja la 
11.8. klo 23, katso ilmoitus.

Siionin virsien veisuut ma 13.8. 
klo 18, Oulun kesäteatteri. 

karjasillan seurakunta

Runoja ja lauluja kotipihan 
vaiheilla to 2.8. klo 13, Kastellin 
kirkko. Runo- ja laulukimara 
kotipihan vaiheilla, lausunta: 
Mirja Granlund, laulu: Johanna 
Anttonen ja säestys: Esko Lauk-
kanen. Kahvitarjoilu lähetyksen 
hyväksi. 

tuiran seurakunta

Iltamusiikki ke 8.8. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Barito-
ni Jorma Kärnä ja Lauri-Kalle 
Kallunki urut. Kesäkonsertti-
sarjan päätöskonsertti. Ohjelma 
sisältää suomalaista laulumu-
siikkia, Händelin aarioita, urku- 

improvisaatioita ja preludeita. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 3 e.

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Kesäillan musiikkihetki Yli-
kiimingin kirkossa torstaisin 
klo 20:
2.8. Aila Knihtilä, laulu Piia 
Knihtilä, piano
9.8. Tuomo Honkanen, käyrä-
torvi, Tuomo Rahko, pasuuna, 
Markus Rahko, euphonium, 
Outi Nissi, piano
16.8. Raimo Paaso, laulu, Outi 
Nissi, piano

Diakonia
tuiran seurakunta

Työttömien retki Kaakkois-

Suomeen 27.–30.8. Retki on 
suunnattu Tuiran seurakunnan 
alueella asuville työttömille. 
Retken hinta 40 e sis. kuljetuk-
sen, yöpymiset ja ruokailut. Ilm.  
Ytyä ry:lle 15.8. mennessä, p. 
040 773 3235. Lisätietoja: Riku-
Matti Järvi, p. 040 574 7149.

Yhteinen seurakuntapalvelu

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten leiripäivä 
to 23.8. klo 10–15, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Vieraana 
rovasti, kirkkohallituksen vam-
maistyön sihteeri Ari Suutarla ja 
näkövammaisten keskusliiton 
senioripalveluiden toiminnan-
ohjaaja Maria Alaoja. Tarjoilu 
5 e sis. tulokahvit, lounaan ja 
päiväkahvit. Ilm. ruokailun 
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takia 15.8. mennessä p. (08) 
316 1340.
KUULOVAMMAISET
Koko perheen kesäilta to 2.8. 
ja 16.8. klo 17.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. 
PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
3.8. ja 10.8. klo 13, Diakonia-
keskus. 

Lähetys
Lähetysjuhla su 12.8. klo 11.30, 
Karjasillan kirkko. Tuomio-
kirkkoseurakunnan ja Karja-
sillan seurakunnan järjestämä 
Israelin nimikkolähettien Eeva 
ja Mika Pouken lähetysjuhla. 
Messun jälkeen kevyt pitalei-
pälounas á 5 e. Eeva ja Mika 
kertovat työstään.
Retki hiippakunnan lähetys-
juhlille Nivalaan la 25.8. Katso 
erillinen ilmoitus.

tuiran seurakunta

Vieraita Sambiasta su 5.8. 
klo 11, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kirkkokahveilla vieraana 
SLEY:n lähetit Satu ja Jorma 
Arkkila. 

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Lähetysilta to 16.8. klo 18, 
Vepsän koulun laavu. Hartaus:
Jouni Riipinen. Kahvittelun 
järjestää Vepsänkyläläiset ry. 
Tuotto lähetystyölle.

Lapset ja  
lapsiperheet
OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Päiväkerhot:
Ilmoittautuminen päiväker-
hoon 8.–10.8. Merville p. 040 
580 1413. Katso ilmoitus.

Nuoret
Nuortenilta Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksessa:
Ke 8.8. klo 18, aiheena uskol-
lisuus. 
Ke 15.8. klo 18, WHITE DUO 
konsertoi. Talo tarjoaa mehut 
ja makkarat.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Peli- ja saunaillat ke 8.8. ja 
15.8. klo 18, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Oma pyyhe 
mukaan. Nuotion äärellä ilta-
pala ja päätöshartaus. (15.8. 
pihakonsertti klo 19–20.)
Evankelisten opiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten kesäillat 
torstaisin:
2.8. klo 18, Öbergin talo. Raa-
mattupiiri: Fil. 4. 
9.8. klo 18, Öbergin talo. Hannu 
Kippo: Totuus vai tulkintaa?
16.8. klo 18, Öbergin talo. 
Ari Lukkarinen: Ristiretkistä 
jihadiin.
OPKOn kesäraamis ti 7.8. ja 
14.8. klo 18, Torikatu 9 A 32. 

Seniorit
tuiran seurakunta

Ikäihmisten kesäkerho ti 7.8. 
klo 13, Rajakylän seurakunta-
koti.  Ohjelmaa, hartaus, yhteis-
laulua ja kahvitarjoilu.
Eläkeläisten leiripäivä ma 
13.8. Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Hinta 10 e sis. linja-
autokuljetuksen, aamupalan, 
lounaan ja päiväkahvin. Vir-

kistyspäivään on ollut ilmoit-
tautuminen. Mukana diakonia-
työntekijät Raili Toppinen, 
Irma-Elina Mukari ja Paula 
Kyllönen. Linja-autoreitti: Klo 
7.55 Pyhän Luukkaan kappeli, 
Kaitoväylä, klo 8.00 Kuivasjärvi 
(Karjakentän pysäkki), klo 8.05 
Pateniemen kirkko, klo 8.10 
Palokka, klo 8.20 Rajakylän 
seurakuntakoti,klo 8.25 Kos-
kelan seurakuntakodin pysäkki, 
klo 8.35 Pyhän Tuomaan kirkko 
(Puolivälinkangas), klo 8.40 
Alppilan pysäkki, Kaarnatie, 
klo 8.50 Tuiran kirkko, klo 8.55 
Tuiran palvelukeskus, klo 9.00 
Hietasaaren leirikeskus.

Leirit ja retket
Sydänvammaisten leiri 20.8.– 
23.8, Rokuan leirikeskus. Leirin 
järjestetään yhteistyössä Ou-
lun Uusi Sydänyhdistys ry:n 
kanssa Leirin hinta 55,5 e sis.
matkat,majoitukset ja ruokai-
lut. Ilm. viim. 3.8. puh. (08) 
316 1340.
Vielä on kesää jäljellä! Kiinaa, 
ristirockii ja Särkänniemee! 
24.–26.8. Lähde Tampereelle! 
Käymme Museokeskus Vap-
riikissa, MetroAuto-Areenalla 
Ristirock-tapahtumassa ja 
Särkänniemen elämyspuis-
tossa. Hinta 40 e sis. matkat, 
majoituksen ja aamupalan, 
konserttiliput, vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille ja yhden  lämpimän 
aterian päivässä. Huom! Sär-
känniemi on omakustanteinen, 
elämysavain 29 e, aluelippu 6e ja 
elämyslippu 5e. Ilm. nyt: www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri tai p. (08) 3161 340 
(arkisin 9–16).
Rentoutumisleiri omaishoita-
jille 31.8. – 2.9, Rokuan leirikes-
kus. Ulkoilua, lepoa, ohjattuja 
rentoutushetkiä, yhdessäoloa. 
Sunnuntaina mahdollisuus 
osallistua messuun Utajärven 
kirkossa. Hinta 41 e sis. matkat, 
täysihoidon ja vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille. Ilm.  viim. 20.8. puh. (08) 
3161 340. Leiri järj.  yhteistyössä 
Oulun seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry:n kanssa.
Sinkkuleiri Rokuan leirikes-
kuksessa 14.–16.9. Hinta 34 
e sis. matkat, majoituksen, 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 

seurakuntien jäsenille. Ilm. 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri, tai p. (08) 
3161 340 (arkisin 9–16). 

muut menot
Kouluun lähtevien siunaami-
nen su 5.8. klo 16, Karjasillan 
kirkko. Tilaisuus on tarkoitettu 
kesän aikana Ouluun muut-
taneille ja niille, jotka eivät 
päässeet mukaan kevään tilai-
suuksiin. Lapsen mukana voi 
tulla koko perhe tai joku hänelle 
läheinen aikuinen. Toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, avustaa 
Riina Moilanen, kanttorina 
Juha Soranta. Tilaisuus kestää 
noin 30 min. Kouluun lähtevät 
saavat lahjan.
Opastetetut hautausmaakier-
rokset ma 6.8. ja 13.8. klo 18–20, 
Oulun hautausmaa, (Intiö). 
Kierrosten lähtöpaikka on 
Oulun hautausmaan pääportti 
(Kajaanintie 1). Hinta 5 e. Liput 
lunastetaan etukäteen keskusre-
kisteristä (Isokatu 17). Kierrok-
selle sopii 15 osallistujaa. 
Sinkkuillat ti 7.8. ja 14.8. klo 
18, Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Sinkkuilta on aikuisten 
yksineläjien tapaamispaik-
ka Hietasaaren kesäkodilla. 
Alkuhartaus, kahvit, pelejä, 
yhdessäoloa nuotion äärellä, 
saunomismahdollisuus.
Totuus elämän voimana su 
12.8. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Totuus-tapahtuman 
päätös- ja kiitostilaisuus. Juonto 
pastori Ari Savuoja. Puheita ja 
yhteislaulua.
Naisten ilta ma 13.8. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileirikes-
kus. Aiheena on Hiljentymisestä 
voimaa, Saunomis- ja makka-
ranpaistomahdollisuus (omat 
makkarat mukaan), iltatee tai 
-kahvit. 
Elojuhla Oulujoen pappilan 
pihamaalla messun jälkeen su 
12.8. Linja-autokuljetus Oulu-
joen kirkkoon Ylikiimingin seu-
rakuntatalolta klo 9. Lisätietoja 
tapahtumailmoituksesta.
Rakkautta arjessa -juhlailta 
pe 7.9. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. Musiikki: Mieskuoro 
Weljet ja Tuomas Katajala. Ar-
kirakkaudesta ja vanhemmuu-
desta puhuu Paula Juolasmaa. 
Iltapalatarjoilu. Lopuksi ehtool-
linen. Ilm. viim. 31.8. www.

Tuomiokirkko: Teemu Lauri 
Juhani Normio ja Laura Elisa 
Järvinen, Teemu Sauli Rytky 
ja Merja Anneli Jääskelä, Matti 
Jaakko Tapio Kiuru ja Tuija 
Susanna Vapola, Jarmo Juhani 
Kuusiniva ja Anne-Marie Nis-
kanen, Jarmo Kristian Jortikka 
ja Riitta Sinikka Pohjola, Juho 
Heikki Krankka ja Jenni Elina 
Halonen, Jani Mikael Nevala 
ja Hannele Maarit Piironen, 
Antti Samuli Koskela ja Lea 
Mirjami Erola.
Karjasilta: Ossi Joonas Miet-
tinen ja Mirjami Kemppainen, 
Kimmo Kalevi Kariniemi ja Ma-
ritta Orvokki Ilmonen, Janne 
Sakari Paitsola ja Hanna Maria 
Asikainen, Kim Nikolai Ahonen 
ja Anne Anja Elina Paananen, 
Mikko Tapio Tuomisalo ja An-
na Eerika Ehovuo, Juha-Matti 
Seppälä ja Päivi Maria Kata-
riina Pylkäs, Juha Tapani Elf ja 
Maria Inkeri Kulju, Matti Niilo 
Johannes Tiri ja Hanna Maria 
Koskimäki, Ari Pekka Vierimaa 
ja Marja Anne Maaria Siltakos-
ki, Miika Samuel Karhumaa ja 
Julia Eliina Karjalainen, Kai Mi-
kael Manninen ja Saana-Maaria 
Mikkonen, Jari Seppo Mikael 
Angeria ja Jonna Elisabet Kar-
humaa, Ville Nikolai Rauman 
ja Katri Hannele Ala-aho, Juho 
Olavi Tuominen ja Anna-Leena 
Heula, Ilkka Juhani Manelius ja 
Heli Birgitta Vikstedt, Jaakko 
Tapani Laitakari ja Kirsi Ellen 
Maria Sallinen, Matias Petteri 
Walta ja Minna Maria Kaup-
pila, Veijo Sakari Leinonen ja 
Arja Helena Korte, Jani Arvo 
Kolehmainen ja Jenni Rosaliina 
Kaisto, Arto Tapani Ervasti ja 
Päivi-Leena Kumpula, Markku 
Kalevi Juntunen ja Leena Mar-
jatta Hartonen, Jouni Petteri 
Haverinen ja Anna-Miili Mul-
tas, Antti Matias Ruuttunen ja 
Hanna Maria Huttunen, Pekka 
Tapani Leinonen ja Minna Ka-
tariina Hytti, Tero Kalevi Niemi 
ja Riikka Maaria Niemi, Juhani 
Markus Lahdenperä ja Anna-
Riikka Nyman, Timo Petteri 
Säkkinen ja Maria Liisa Esteri 
Laitala, Janne Pekka Kalinen 
ja Marja-Liisa Tolonen, Jouni 
Kristian Laukkanen ja Marjaana 
Inkeri Lämsä.
Tuira: Aku Veikko Kontio ja 
Mira Hannele Holtinkoski, 
Juho Tuomo Kankkunen ja 
Tanja Erika Niemelä, Jari Kul-
lervo Heikkinen ja Eeva Anita 
Wiippola, Antti Kalervo Niska 
ja Sanna Päivikki Nahkala, 
Jari Juhani Huhtamäki ja Mir-
ja Kaarina Kelahaara, Pentti 
Kalervo Korhonen ja Jonna 
Eveliina Salomaa, Aki Tuomas 
Pellervo Lappalainen ja Laila 
Sofia Pulkkanen, Jukka Mikael 
Asp ja Eeva Susanna Yli-Pietilä, 

Joni Juhana Neuvonen ja Hanna 
Emilia Partanen, Tommi Ville 
Salmela ja Kati Marjatta Hyyry-
läinen, Janne Petteri Juntunen 
ja Johanna Maaria Kalliokulju, 
Matti Tapani Makkonen ja 
Laura Karoliina Toppila, Ville 
Antti Nurkkala ja Katja Maaria 
Moilanen, Pasi Matias Pussinen 
ja Petra Annele Piirainen, Kai 
Kalervo Lauri ja Sanna Tuulia 
Jutila, Jani Kristian Kantanen 
ja Anna Kristiina Mäenpää, 
Timo Schäfer ja Marjo Riitta 
Peltola, Kimmo Eerik Halunen 
ja Heidi Satu Hannele Simonen, 
Tuomo Antero Haarakangas ja 
Ulla Mari Alatalo, Jukka Paavo 
Latva-Rasku ja Laura Mirjami 
Rissanen, Pekka Samuli Juntu-
nen ja Kirsi Jaana Ilmarinen, 
Anssi Aatos Aukusti Posio ja 
Auli Marita Manninen, Ilari 
Elias Alamattila ja Päivi Sinikka 
Hannila, Jari Iisakki Yrjänheikki 
ja Vuokko Elina Mäki.
Oulujoki: Jarno Aleksi Hem-
minki ja Tiia Maria Kaarina 
Junna, Petri Johannes Tuomi-
nen ja Maarit Anneli Ahokas, 
Kimmo Kurt Hagelberg ja 
Minna Aulikki Sallinen, Lari 
Mikael Siltakoski ja Eeva-Ma-
ria Yrjänäinen, Janne Tapio 
Ruonakoski ja Satu Johanna 
Pekkala, Juho Olli Oskari 
Peltola ja Tiina Maria Laitila, 
Miika Kaleva Arvonen ja Päivi 
Katariina Kiuttu, Jukka Olavi 
Lakkala ja Miia Emilia Isojärvi, 
Ari Jaakko Kangas-Kontio ja 
Tiia Maria Kokko.

Tuomiokirkko: Rasmus Mikael 
Kerkelä, Alex Viktor Korpela, 
Aarne Merri Katajamäki.
Karjasilta: Mila Katarina Ha-
verinen, Veeti Vili-Valtteri 
Hernejärvi, Karoliina Annika 
Maija Jokikokko, Seela Aureelia 
Ingeborg Lohi, Hugo Elias Män-
nynsalo, Tuukka Eemil Saukko, 
Veeti Anton Saukko, Linnea 
Gia Aurora Selkälä, Iina Jenni 
Maria Torvinen, Julian Onni 
Ilmari Tuomisalo, Charles Mc-
Gildowny Russell-Smith, Leo 
Pekka Arseni Mikkonen, Lauri 
Aukusti Aalto, Veikko Sakari 
Aalto, Noel Arthur Hannuk-
sela, Aaro Simeon Kinnunen, 
Ruut-Mariia Moilanen, Tuomas 
Eemil Vihtori Partanen, Sanni-
Sofia Salminen, Iiro Eemeli 
Veikkola. 
Tuira: Josefiina Taru-Saaga 
Marianne Lehtonen, Marius 
Alasaarela, Eevert Benjami 
Haaraniemi, Hilda Henriik-
ka Haikara, Milla Susanna 
Hautala, Anton Matti Oskari 
Hyppänen, Sara Eliisa Kants, 
Ella Olivia Kemi, Ilkka Aleksan-
teri Koivukoski, Jimmy Julius 

Alexander Kujansuu, Helmi 
Sofia Oikarinen, Aleksi Tuo-
mas Eemeli Piirainen, Lumina 
Auroora Rentola, Tiitus Toivo 
Olavi Tikkanen, Niko Petteri 
Kyllönen, Daniel Henrik Juhani 
Lundbom, Sini Aila Emilia Ala-
kylmänen, Arttu Ukko Antero 
Alanärä, Leevi Aukusti Halo-
nen, Aleksi Benjamin Holappa, 
Reeta Liisa Lehtomäki, Iida 
Sofia Mikkola, Emilia Anneli 
Niemelä, Aleksi Olavi Pahik-
kala, Essi Sara Emilia Pöllänen, 
Janica Terella Johanna Rousu, 
Oliver Kari Juhana Sankalahti, 
Otto Veikko Eevertti Saviaro, 
Anni Sofia Uusitalo.
Oulujoki: Matias Ville Alatalo, 
Petrus Verneri Hanhela, Lotta 
Alina Jaakkola, Kari Esa Vilja-
mi Kokko, Emmi Riina Maria 
Kurikka, Miia Vilhelmiina 
Lämsä, Aada Emilia Nylander, 
Lotta Amanda Sofia Takamaa, 
Helena Cecilia Akkanen, Juuso 
Henrik Hihnala, Viljami Juho 
Aleksi Huotari, Aatu Lauri Olavi 
Jokikokko, Lenni Eemeli Juola, 
Veikko-Oskari Karjalainen, 
Juuso Antero Luukkonen, Aa-
mu Olivia Pohjola, Kalle Tapani 
Rantapirkola, Hilla-Tuulia Silja 
Tauriainen, Eetu Aleksi Mikael 
Tolppi.

Tuomiokirkko: Raimo Johan-
nes Harju 53 v, Eino Johannes 
Jauhiainen 80 v, Aarne Heikki 
Kärkkäinen 88 v, Ulla Heleena 
Pesonen s. Mansikka 75 v, Tyyne 
Katariina Eerola s. Tapio 97 v, 
Kerttu Suovaniemi s. Holmberg 
91 v, Elsa Margareta Tuukkanen 
s. Rinnevirta 94 v.
Karjasilta: Fanny Sofia Alatalo 
s. Latvalehto 89 v, Heino Jo-
hannes Haavisto 92 v, Kauko 
Juhani Kahlos 60 v, Lahja Or-
vokki Toivonen s. Lautaoja 91 
v, Olga Sofia Vuorio s. Keskitalo 
81 v, Laina Lempi Luukinen 
s. Juopperi 95 v, Uuno Alfred 
Possakka 90 v.
Tuira: Veikko Einari Kustaa 
Nevala 93 v, Helga Tyyni Emilia 
Virnes s. Virnes 97 v, Hilkka 
Annikki Ahava s. Heikkilä 80 
v, Anna Jokela s. Meriläinen 95 
v, Venla Helmiina Marjala 7 v, 
Eino Antero Mällinen 76 v, Pauli 
Olavi Sarasto 87 v, Eine Hilkka 
Greta Timonen s. Karjala 93 v.
Oulujoki: Mirja Hannele Aydar 
s. Kyröläinen 52 v, Paavo Jo-
hannes Erkkilä 70 v, Kaijaleena 
Lappalainen 38 v, Aarre Ilmari 
Markkula 85 v, Aino Dagmar 
Niemelä-Tynkkynen s. Nie-
melä 85 v, Kaisa Sofia Huhtala 
s. Huhtala 83 v, Tuomo Saku 
Tapani Kaarakainen 23 v, Jor-
ma Mikael Toikko 72 v, Erkki 
Adrian Yppärilä 81 v.

Retki hiippakunnan lähetysjuhlille 

Nivalaan 25.8.2007

Lähde mukaan päivänretkelle Nivalaan. 
Yhteiskuljetus lähtee linja-autoasemalta 
tilausajolaiturilta klo 7.30. Paluu noin klo 23. 
Kyyti maksaa 5 e/henkilö. Ilmoittautumiset 
17.8. mennessä (08) 3161 340 ma–pe klo 9–16 
tai www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumaka-
lenteri. Erillistä retkikirjettä ei lähetetä. 
Järj. rovastikunnan lähetystyö.

Lauantain ohjelma löytyy osoitteesta: 
www.nivalansrk.fi/lahetysjuhlat/lauantai.html

Messu Oulujoen kirkossa klo 10

Toimittaa kappalainen Olavi Isokoski
Saarnaa kirkkoherra Paavo Moilanen

Oulujoen ja Ylikiimingin kirkkokuorot
Ylikiimingin Puhaltajat

Messun jälkeen Pappilan pihajuhla

Kirkkokahvit 
Lipunnosto ja lippulaulu

Tervehdyssanat: rehtori Antti Huttu-Hiltunen
Juhlapuhe: Ylikiimingin seurakuntapiirin 

puheenjohtaja Juhani Rajatie
Ylikiiminkiläisen koivun istutus

Päätössanat: kirkkoherra Paavo Moilanen

ELOJUHLA OULUJOELLA
sunnuntaina 12.8.2007

Linja-autokuljetus Ylikiimingin seurakuntatalolta 
Oulujoelle lähtee klo 9. Pihajuhlan jälkeen paluukyyti.

Kansainvälisyys:
Englanninkielinen messu 
su 5.8. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Englanninkielinen vesper 
su 12.8. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta.
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normalisoituu ilman kipua. Erityi-
sen huolissani olen teistä rakkaat 
seurakuntalaiset, jotka olette vä-
syneet ainaiseen naispappeuskes-
kusteluun. Pyydän kärsivällisyyttä. 
Tontti on hoidettava. 

KarjaSiLLaN SeuraKuNNaN 
KirKKoHerra juHaNi LavaNKo

Rauhan Tervehdyksessä käyty kes-
kustelu naispappeudesta päättyy täl-
lä haavaa tähän.

Tsekkaa, mihin voit osallistua seurakunnassasi. Voit tulla 
mukaan auttamisen halusta, taitojasi kehittämään tai ihan vain 

viihtymään yhteisen tekemisen merkeissä! Saat arvokasta 
työkokemusta, josta on hyötyä myöhemminkin. 

Tuu tsekkaan -tapahtumat:

Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja Karjasillan seurakunta  
su 19.8. klo 16–19 

Kaukovainion kappeli, Hiirihaukantie 6

Oulujoen seurakunta
pe 24.8. klo 18

Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89

Tuiran seurakunta
ke 29.8. klo 18

Tuiran kirkko, Myllytie 5

Tilaisuus on tarkoitettu 15–20 -vuotiaille nuorille.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Haluatko Sinä kokemuksia ja elämyksiä?

-Ja ilmoittaudu isoseksi!

Oulun seurakuntien  
päiväkerhot alkavat

Karjasillan seurakunta
Kaakkurin toimintakeskus
Karjasillan kirkko
Maikkulan kappeli
Kastellin kirkko
Pyhän Andreaan kirkko
3-vuotiaiden kerhot:
Kaakkurin toimintakeskus
Maikkulan kappeli
Kastellin kirkko
Pyhän Andreaan kirkko

Tuiran seurakunta
Pateniemen kirkko
Koskelan seurakuntakoti
Pyhän Luukkaan kappeli
Kuivasjärven seurakuntakoti
Rajakylän seurakuntakoti

Kysy tarkempia tietoja ja vapaita kerhopaikkoja: 
Tuomiokirkkoseurakunta: Heleena Hietala, 
p.050 520 7757, heleena.hietala@evl.fi
Karjasillan seurakunta: Päivi Lohilahti-Mällinen 
p. 040 574 7108, paivi.lohilahti-mallinen@evl.fi
Tuiran seurakunta: Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
p. 040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi
Oulujoen seurakunta: Saara Hietava, 
p. 040 575 5353 saara.hietava@evl.fi.
Ylikiimingin alue: Mervi Holmi, 
p. 040 580 1413, mervi.holmi@evl.fi.

Oulujoen seurakunta
Hintan seurakuntatalo
Hönttämäen seurakuntakoti
Huonesuon seurakuntakoti
Saarelan seurakuntakoti
Myllyojan seurakuntatalo
Heikkilänkankaan monitoimitalo

Ylikiimingin alue
Ilmoittautuminen 8.–10.8. Merville p. 040 580 1413. 
Kerhot alkavat (ennakkotiedoista poiketen) viikolla 
36 Vesalassa, Nuorittalla, Kirkonkylällä, Vepsällä 
ja Yliperällä. Kerhot on tarkoitettu 3–6-vuotiaille. 
Huom! Kevätkaudella kaikki eivät päässeet mukaan, 
sillä ryhmäkoot ovat rajallisia. Ilmoittaudu ajoissa!

Päiväkerhoon voivat ilmoittautua 2002–2003  syntyneet lapset, 3-vuotiaiden kerhoon voivat ilmoittautua kolme 
vuotta täyttäneet. Kerho alkaa, jos ryhmään tulee vähintään kahdeksan lasta. Kerhot alkavat 16. ja 17.8. 

Urkukonsertit 
torstaisin klo 19 

2.8. Michael Gailit, Itävalta 
9.8. Maija Tynkkynen 

16.8. Tuomas Pyrhönen 
23.8. Jari Piikki

Tule mukaan soittamaan

Oulun ev.-lut. seurakuntien soittokunta etsii 
elokuussa alkavaan soitinvalmennusryhmään 
innokkaita soittajia. 

Ryhmä on tarkoitettu pääasiassa alle 10-vuotiaille 
lapsille, joilla ei ole aikaisempaa soittokokemusta. 
Lukuvuoden aikana perehdytään puhallinsoitti-
miin sekä musiikin teorian alkeisiin. 

Lisätietoja:
Sari Junes, puh. 040 841 4680
www.oulunseurakunnat.fi/
soittokunta

K irkollamme ja seurakunnil-
lamme riittää työkenttää hen-
kisen ja hengellisen pahoin-

voinnin vaivaamassa ajassamme. 
Tässä tilanteessa ajan käyttämi-
nen naispappeuskeskusteluun tun-
tuu melkeinpä synniltä. Keskuste-
luun on kuitenkin taas suostuttava, 
koska virka ja omatunto velvoitta-
vat hoitamaan omaa tonttia, Kar-
jasillan seurakuntaa. 

Kristillinen usko syntyi ylös-
nousemususkona ensimmäisenä 
kristillisenä pääsiäisenä. Se on siis 
vanhempi kuin yksikään Uuden 
testamentin kirjoitus. Tästä perus-
lähtökohdasta johtuen kristillisen 
uskon kohde ei ole Raamatun kirjain, 
vaan Ylösnoussut Kristus, josta pyhät 
kirjoitukset todistavat. Kristillinen 
usko on kaikkina aikoina kyennyt 
jalkautumaan kulttuurisesti erilai-
siin ympäristöihin. Sen keskeinen 
tavoite on sydänten vallankumous. 
Vuosikymmenten ja vuosisatojen 
saatossa kristinusko on kuitenkin 
uudistanut myös yhteiskunnallista 
todellisuutta. Raamattu on YK:n 
ihmisoikeuksien julistuksen läh-
tökohta, vaikka kristityt vuosisato-
jen ajan sietivät orjuutta. Kirjeessä 
Titukselle kehotetaan orjia alistu-
maan kaikessa isäntiensä tahtoon 
ja toimimaan näiden mielen mu-
kaan (Tit 2:9). 

Tänään elämme yhteiskunnalli-
sesti ja kulttuurisesti toisenlaisessa 
todellisuudessa. En ole havainnut 
edes kaikkein vanhoillisimpien 
kristittyjen vaativan Raamattuun 
vedoten orjuuden palauttamista, 
vaikka se olisi yhtä lailla perus-
teltua kuin vaatia Raamattuun 
vedoten, että naista ei saa vihkiä 
pappisvirkaan.

 Uuden testamentin aikaan nai-
sen vapauttaminen miehen holho-
uksen alaisuudesta olisi merkinnyt 
valtarakenteiden järkkymistä. Tä-
nään on toisin. Yhteiskunnallinen 
todellisuus on muuttunut – ei vä-
hiten kristinuskon vaikutuksesta. 
Syksyllä 2006 kirkkomme piispat 
hyväksyivät kannanoton, jonka 
mukaan tasa-arvolaki koskee myös 
kirkkoa. 

Oulun seurakuntayhtymän johtava 
luottamushenkilö, oikeustieteellisen 
koulutuksen saanut yhteisen kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja Pek-
ka Lahdenperä saattaa toimintani 
Karjasillan seurakunnan kirkko-
herrana outoon valoon tämän leh-
den haastattelussa 19.7.2007. Hän 
väittää, että määrään kappalainen 
Vesa Pöyhtärin tarkoitushakuisesti 
toimittamaan jumalanpalveluksia 
nimenomaan naispappien kanssa. 
Karjasillan seurakunnan pappien 
työvuorolistoista kuitenkin näkyy, 

että kappalainen Vesa Pöyhtärillä 
on palvelusvuoroja seurakuntamme 
neljän naispuolisen papin kanssa 
poikkeuksellisen vähän. Suunnit-
telujaksolla helmikuu-toukokuu 
hänellä oli vain kaksi ja nyt menossa 
olevalla jaksolla kesäkuu-syyskuu 
vain kolme palvelusvuoroa nais-
puolisten pappien kanssa. 

Konkretisoiden Lahdenperä väit-
tää, että olen varta vasten järjestänyt 
työvuorot siten, että Pöyhtärillä ei 
ole ollut mahdollisuutta konfirmoi-
da rippikouluryhmäänsä. 

Tulkitsen Lahdenperän vaati-
van, että naispappeuden torjuvan 
kappalainen Vesa Pöyhtärin va-
kaumuksen vuoksi minun tulisi 
järjestellä työt sillä tavoin, että 
hän ei joudu alttariyhteistyöhön 
virkasisartensa kanssa. Tällaiseen 
järjestelyyn en voi suostua, koska 
se olisi kirkkomme järjestyksen ja 
omantuntoni vastainen. Rakkaassa 
kirkossamme naisen pappisvirkaa 
vastustavalla on mielipiteen vapaus, 
mutta hän ei voi kieltäytyä minkään 
laillisesti annetun työtehtävän hoi-
tamisesta. 

Lahdenperä kehottaa Karjasillan 
seurakuntaneuvostoa puuttumaan 
työjärjestelyihini. Otaksun hänen 
tietävän, että luottamushenkilöillä 
ei ole suoraa työnjohto-oikeutta 
seurakunnan papistoon tai muu-
hunkaan henkilökuntaan. Kirk-
koherrana vastaan työntekijöiden 
työnjohdosta. Vastaan myös siitä, 
että toimintani seurakuntani nais-
pappien ja naisen pappeuteen kiel-
teisesti suhtautuvan välillä ei sisällä 
välitöntä tai välillistä syrjintää. Seu-
rakuntaneuvoston puheenjohtaja-
na kirkkoherran tehtävä on myös 
valvoa, että luottamushenkilöt eivät 
seurakunnan päätösvaltaa käyttäes-
sään syyllisty syrjintään esimerkiksi 
virkoja täytettäessä. 

Kirkkomme oppi ja tunnustus 
eivät muuttuneet, kun kirkkom-
me ylin päättävä elin avasi pitkän 

ja perusteellisen selvitystyön ja 
keskustelun tuloksena pappisviran 
naiselle vuonna 1986. Ainoastaan 
kirkkojärjestys muuttui siltä osin, 
että pappisvirka on avoin sekä mie-
helle että naiselle. 

Piispainkokouksen tilaama mais-
teri Paula Närhin tutkimus totesi 
kahdenkymmenen vuoden koke-
muksen osoittaneen, että niin sa-
notut vapaaehtoiset työjärjestelyt, 
joita Lahdenperä tulkintani mukaan 
haikailee, ovat olleet kaiken pahan 
lähde. Laista poikkeava sopimus-
menettely tuo naisten painostuksen 
takaoven kautta uudelleen kirkkoon, 
toteaa Espoon hiippakunnan piispa 
Mikko Heikka Suomen Kuvalehden 
kolumnissaan Helsingin yliopiston 
hallinto-oikeuden professori Olli 
Mäenpäätä ja tasa-arvovaltuutet-
tu Päivi Romanovia lainaten(SK 
25-26/2007).

Miesvaltaisessa antiikin yhteis-
kunnassa eläneen apostoli Paavalin 
motiivina oli järjestyksen säilyminen 
seurakunnassa, kun hän aikanaan 
linjasi, että ”naisten tulee olla vaiti 
seurakunnan kokouksissa” (1 Kor 
14:34). Pohjoismaisessa demo-
kratiassa antiikin ajan apinointi 
merkitsisi järjestyksen järkkymis-
tä. Siten se olisi apostoli Paavalin 
tavoitteen vastaista toimintaa. 
Raamatullisuus ei mielestäni ole 
Raamatun ajan yhteiskunnallisten 
olojen matkimista, vaan  kristillisen 
uskon jalkauttamista nykyaikaan. 
Ilosanoman kirkkaimpia sydänää-
niä ovat vapaus, rauha, rakkaus ja 
oikeudenmukaisuus. 

Jumala minua varjelkoon, että en 
lainoppineen Pekka Lahdenperän 
yllytyksestä huolimatta lankeaisi vä-
lilliseen ja/ tai välittömään sukupuo-
lisyrjintään Karjasillan seurakunnan 
papiston työjärjestelyissä.

Koska kirkkomme naispappeus-
ongelma on lakaistu parikymmentä 
vuotta maton alle, on idealismia 
kuvitella, että naispappien asema 

tasa-arvolaki koskee myös kirkkoa

puheenvuoro
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P artiolippukunta Limin-
gan Niittykärpät on vael-
tanut tänä kesänä halki 

Suomen Ilomantsin Hattuvaa-
rasta Vaasaan. Havas-vaellus 
starttasi 27. kesäkuuta ja perille 
päästiin 1. elokuuta suunnitel-
man mukaan.

Vaellus toteutettiin kunnioitta-
maan partioliikkeen 100-vuotisjuh-
laa ja 90 vuotta täyttävää itsenäistä 
Suomea. 

Samalla vaellus tapahtui Juma-
lan kunniaksi, sillä reitti muodosti 
Suomen päälle ristin vaakaviivan. 
Pystyviivan eli reitin Hangosta 
Nuorgamiin liminkalaiset vaelsivat 
vuonna 1997.

risti vaeltamalla Suomen päälle
mukana 170 vaeltajaa

Mittaa retkelle Suomen halki le-
veyssuunnassa kertyi 750 kilomet-
riä. Reitti oli jaettu kahdeksaan 
viikon kestävään osuuteen, joihin 
kuhunkin osallistui 3-6  varsinais-
ta vaeltajaa. 

Enin osa vaelluksesta tapahtui 
maantieverkostoa pitkin patikoi-
den, mutta reittiin sisältyi myös 
vesistöjen ylittämistä soutaen ja 
meloen.

– Suolahden ja Ähtärin välisellä 
osuudella oli mukana 125 partio-
laista. Mukana oli lapsiakin, kehai-
see lippukunnan johtaja, Limingan 
seurakunnan partio-ohjaaja Mark-

ku Korhonen.
Vaelluksen kulkua on päästy 

seuraamaan lähes reaaliaikaisesti 
Internetissä, jonne vaeltajat ovat 
raportoineet kuulumisiaan mo-
biiliyhteyksien välityksellä. 

Valokuvat ja kommentit paljas-
tavat, ettei rakoilta, hiertymiltä ja 
uupumukselta ole säästytty. Huu-
mori tuntuu kuitenkin kantaneen 
läpi hikistenkin tunnelmien.

Hengellisyys mukana 
Markku Korhosen mukaan partio-
toiminnassa kysymys ei kuitenkaan 
ole pelkästä urheilusta. Englantilai-
sen Robert Baden-Powellin vuon-

Savolaismaisemissa hymy irtoaa. 
Susiniemestä lähdössä.

K uinka usein vastaasi tulee ih-
misiä, jotka palvelevat ilmai-
seksi ja kelloon katsomatta? 

Tai ventovieraita, jotka kysyvät, mi-
tä sinulle todella kuuluu?

8.-12. elokuuta Oulussa on liik-
keellä 500 vapaaehtoista, jotka pe-
sevät autonikkunoita, huoltavat 
pyöriä, siivoavat katuja, leikittävät 
lapsia, ja paljon muuta. Kyseessä 
on palvelutempaus, joka liittyy 
yhteiskristilliseen Totuus07 -ta-
pahtumaan.

Tapahtuman taustalla ovat Ou-
lun seudun E4-aluetyöryhmä sekä 
Oulun ev.lut.seurakunnat, Hellun-
taiseurakunta, Vapaaseurakunta, 
Adventtiseurakunta, Lähetysseura-
kunta, Jumalan lasten seurakunta 
sekä ICFO eli International Chris-
tian Fellowship of Oulu.

Yksi vapaaehtoisista on Jan 
Vollbehr, joka on jo harjaan-
tunut autonikkunoiden pesuun 
palvelutempauksissa Turussa ja 
Tampereella.

– Yleensä ihmiset ovat positiivi-
sesti yllättyneitä ja kysyvät, miksi 
te tätä teette. Sanon että haluan 
palvelemalla todistaa, millaista Jee-
suksen rakkaus on – se on pyytee-
töntä. Tässä voi ottaa luontevasti 
puheeksi uskonasiat.

Kysele, älä tuputa

Totuus07 -tapahtumaan kuuluu 
tilaisuuksia eri seurakunnissa se-
kä lavaohjelmaa ydinkeskustassa. 
Nuorekasta menoa lupaa Ruudol-
fin konsertti Torinrannassa perjan-
tai-iltana. Päätapahtuma on lauan-
taina Rotuaarilla ja torilla. 

Julkisen ohjelman ohella  hyviä 
uutisia kerrotaan henkilökohtai-
sesti. 

Janne Ainesmaalla ja Katja 
Peedolla ovat nuoresta iästään 
huolimatta jo kokemusta  evan-
kelioinnista. Heidän mukaansa 
onnistunut ihmisen kohtaaminen 
lähtee kuuntelemisesta.

– Kysy enemmän kysymyksiä 
kuin kerrot mitään. Asioita ei pi-
dä tuputtaa, Janne muotoilee pe-
riaatteensa.

Hän kiistää yleisen luulon, ettei-
vät ihmiset olisi kiinnostuneita. 
Jos evankeliumin elää todeksi, se 
säteilee ihmisen ulkoisesta olemuk-

sesta niin, että muut kysyvät usein 
asiasta aivan spontaanisti.

– Minulta on työpaikallakin tultu 
kysymään, että oletko uskonnollinen, 
kun hymyilet maanantaiaamuna! 
hän nauraa.

Katjalle uskonasioista puhumi-
seen on ollut suuri kynnys. Se on 
vaatinut uskonloikkaa – sitä että 
panee itsensä likoon, mutta jättää 
onnistumisen Jumalan haltuun.

– Kun tajuaa ettei ole itsensä varas-
sa, uskaltaa vaikka mitä. Luottamus 
ei tule itsestä, vaan tuolta ylhäältä. 
Jumala on se, jolla on voima herät-
tää usko, Katja pohtii. Hän aikoo 
levittää ilosanomaa palvelemalla 
ja ulkoiluttamalla vanhuksia van-
hainkodeissa. 

– Olen pitkän aikaa miettinyt, 
että tekisin vapaaehtoistyötä van-
husten parissa.

opetuslapseus on haaste
Jannen Ainesmaan ja Katja Pee-
don mielestä on rohkaisevaa, et-
tä yhteiskristillisen E4-toiminnan 
myötä eri seurakunnat ja yhteisöt 
ovat pystyneet toimimaan yhdes-
sä. Heidän mielestään on sääli, jos 
kristityt unohtavat yhteisen mis-
sionsa ja rakentavat kukin oman 
Jeesuksensa. 

– Jumalalle on vain yksi seura-

kunta, nuoret uskovat.
– Kun olemme rukoilleet yhdessä 

Oulun puolesta, olemme tajunneet 
miten laaja on ihmisten hätä. Yksi 
pystyy tekemään vähän, mutta yh-
dessä enemmän, Katja sanoo.

– Jos voisimme itse pelastaa maa-
ilman, mihin siinä Jumalaa tarvit-
taisiin! Janne hoksauttaa. 

Mutta mitä E4-kristityt sitten 
rukoilevat? Mikä olisi ratkaisu ih-
misten kärsimykseen?

– Rukoilemme, että Jumala kosket-
taisi, Janne sanoo, mutta myöntää, 
että seurakuntien vastuulla on, ettei 
uskoon tulleita jätetä yksin.

Heidän mielestään on otettava 
vakavasti se, että ihmiset tehdään 
myös opetuslapsiksi, Kristuksen 
seuraajiksi. Pelkkä tunnehuuma ei 

– Palvelutyötä pitäisi tehdä joka päivä, eikä vain näissä tempauksissa, tuumaa joel Koivisto. Hän pesee 
auton ikkunoita ilmaiseksi totuus07 -tapahtumassa. 

Palvelemalla Sana kiertämään
pitkälle kanna. Ihmisillä on oltava 
keinoja rakentaa jumalasuhdet-
taan senkin jälkeen, kun fiilikset 
putoavat.

– Mielestäni on tärkeintä, että 
uskoon tullut pääsee seuraamaan 
läheltä, kuinka joku todella elää 
elämänsä Kristukselle. Tarvitaan 
opetusta ja kokeneita kanssakulki-
joita, joille voi puhua hankalistakin 
asioista, Janne sanoo.

– Mielestäni pitäisi enemmän 
korostaa henkilökohtaista Jumalan 
tuntemista. On liian paljon lakihen-
kistä kristillisyyden suorittamista, 
arvioi Katja.

Jan Vollbergin mielestä vaaditaan 
tinkimätöntä itsetutkiskelua.

– On oltava valmis käymään rajalla 
ja miettimään, mitä usko elämään 
todella vaikuttaa, ikkunanpesuun 
erikoistunut nuori mies sanoo.

jeesus oli nuori radikaali

Katja Peedo ja Janne Ainesmaa tie-
tävät, että uskon voi elää todek-
si monella tavalla. He itse ovat ai-
emmin evankelioineet esimerkiksi 
musiikin ja tanssin keinoin. 

– Pitäisi välttää kiusausta pistää 
ihmisiä muottiin ja rakentaa tietyn-
laisia uskovia, Katja sanoo. 

– Seurakunnissa on hirveästi 
nuoria jotka haluavat tehdä jotain. 
Mutta saavatko vapauden tehdä 
asioita omalla tavallaan, se on eri 
asia, Janne sanoo.

Jannen ja Katjan mukaan kris-
tittynä toimiminen on liian iso 
asia, jotta sitä kannattaisi kangistaa 
kaavoihin.

– Kristillisyys oli alkuaan nuori-
soliike, he tietävät.

riiKKa vuorijärvi

Palvelutempauksiin voi vieläkin il-
moittautua vapaaehtoiseksi. Teh-
täviä on monenlaisia. Ilmoittautu-
miset totuus07@gmail.com tai 040 
7626996.

na 1907 perustamaan liikkeeseen 
on aina sisältynyt hengellisiä ja aat-
teellisia ihanteita, joista rauhantyö 
painottuu nykyään eniten.

Suomen Partiolaisten peruskirjan 
mukaan tavoitteisiin kuuluu edistää 
myönteistä asennetta uskontoon. 

Yksilölle asetetaan lisäksi tavoite 
etsiä elämän totuutta. Partiolupa-
ukseen asia sisältyy seuraavin sa-
noin: ”Tahdon rakastaa Jumalaani 
ja lähimmäistäni ... toteuttaen elä-
mässäni partioihanteita.”

Niittykärppien vaelluksilla kris-
tillisyys näkyy muun muassa aamu-
hartauksien muodossa. 

riiKKa vuorijärvi

mikä e4?
E4 on kristittyjen tahojen yhteysverkosto, joka toimii Maa-
ilman evankelioimisen Suomen keskuksen alaisuudessa. E4-
projekteissa kunnioitetaan eri kristillisiä yhteisöjä, niiden 
kulttuureja ja erilaisia uskontulkintoja. Uskoon tullut oh-
jataan aktiivisesti siihen yhteisöön, johon hänestä itsestään 
tuntuu luontevalta mennä.

www.evaNKeLioi.Net
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iLmoita rauHaN 
terveHDYKSeSSä!

ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia, myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

Ennustaminen on vaikeaa, 
erityisesti tulevaisuuden 
ennustaminen. Tulevaisuuteen 
on silti aina yritetty tähytä. 
Tulevaisuudentutkija Mika 
Mannermaa myöntää, että 
hänen ammattikuntansa 
menestys on ollut varsin 
vaihtelevaa.

t ulevaisuudentutkija Mika Manner-
maa huomauttaa, että meidän on 
katsottava kauemmas kuin aikam-
me vallitsevat viisaudet ja gurut sekä 
itse kunkin omat pienet piirit. Pai-

ne ajatella samoin kuin muut vaanii jokais-
ta. Aika ajoin on otettava etäisyyttä vakiin-
tuneisiin ajattelumalleihin. Aikaansa seuraa-
vien kannattaa myös tutustua uusiin ja ou-
toihin ajatuksiin, varsinkin ideologisten vas-
tustajiensa! Niiden avulla voi löytää tuoreita 
näkökulmia tuttuihinkin asioihin.

Nämä ovat terveellisiä muistutuksia kris-
tityille, joiden tulee nähdä uusia visioita ja 
päästä perspektiiviharhoistaan: ”Älkää mu-
kautuko tämän maailman menoon, vaan 
muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin 
että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, 
mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja 
täydellistä” (Room. 12).

ihmiset isoavat 
kicksejä

Mika Mannermaa painottaa kaikissa kirjois-
saan, että tulevaisuuden kehityskulut eivät 
ole mitään luonnonlakeja. Me luomme tu-
levaisuutta valinnoillamme ja voimme estää 
negatiivisten uhkakuvien toteutumista.

Hän varoittaa, että eriarvoistuminen voi 
lisääntyä. Rikkaat, kauniit ja rohkeat saat-
tavat muuttaa Suomessakin omille alueil-
leen, joilla on huippupalvelut – ja jatkuva 
vartiointi.

Syrjäytyneet muodostavat slummeja, joissa 
elämä kulkee marketin, laajakaistattoman 
kodin ja lähiöpubin välillä.

Vaihtoehtoihmiset irtautuvat oravanpyö-
ristä ja luovat omia onneloitaan.

– Heitä ei hidasta tieto siitä, että ’täydellisillä 
maailmoilla’ on moneen kertaan todennettu 
taipumus kieroutua ja romahtaa.

Tavallista työtä tekevä keskiluokka palaa 
paikalliseen vaikuttamiseen ja ”kyläyhteisöi-
hin” vastareaktiona nopeasti muuttuvaan 
ympäristöönsä.

Ultrayksilöllisyyden lisääntyessä ydinper-
heen mureneminen jatkunee ja perhemallien 
monimuotoisuus kasvaa. – Ihmiset isoavat 
kicksejä. Elämyksiä haetaan musiikista, vir-
tuaalipeleistä, seksistä, luonnosta, seikkai-
luista, extreme-lajeista, maratoneista, rahan 
kuluttamisesta muotivaatteisiin, viinasta, 
huumeista ja hurahtamisesta uskontoihin, 
Mannermaa listaa.
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– Ultrat haluavat kaiken itselleen, heti, 
tässä, nyt, muista viis. Ajan henki: ’Vaat-
teet on mun aatteet, minä, minä ja – minä’, 
tulevaisuudentutkija herkistelee kuin kelpo 
parannussaarnaaja.

Myös yhteiskunnalliset ääri-ilmiöt ovat 
mahdollisia: äärioikeiston nousu, funda-
mentalismi ja fanaattinen luontoaktivismi. 
Vahvojen johtajien, mustavalkoisten ratkai-
sujen sekä syntipukkien löytämisen kaipuu 
saattavat synnyttää konflikteja.

ei ole täällä 
mitään pysyvää

Kun pätkätyöt, pätkäav(i)oliitot, työtaito-
jen lyhyt elinkaari ja jatkuva teknologinen, 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen muutos 
muodostuvat normiksi, mitään pysyvää tai 
pitkäaikaista on vaikea suunnitella.

– Väliaikaista kaikki on vaan! profetoi 
Tatu Pekkarinen jo vuonna 1938 laulussa, 
joka on tuttu muun muassa kaukonäköisten 
kansantaiteilijoiden Veikko Lavin ja Vesa-
Matti Loirin tulkintoina.

Muutoksen vimmasta voi tulla yhteiskun-
nallinen sairaus. – Kaikki eivät tätä kestä. 
Burn outit ja erilaiset irtiotot, itsetuhoisuus 
ja muut mielen ongelmat lisääntyvät voimak-
kaasti, Mika Mannermaa varoittaa.

Vielä hurjemmaksi homma menee, jos 
tietokoneista ja roboteista tulee ylivertaisia 
ihmiseen verrattuna. – Voidaan tulla aikaan, 
jossa tietokoneet ja -verkot kelpuuttavat 
ihmisen lemmikiksi – toivon mukaan. Toi-
nen mahdollisuus on, että kun tietoverkot 
kehittyvät tietoisiksi olioiksi, ne kieltäytyvät 
yhteistyöstä ihmisen kanssa.

Vaan ei hätää, huokaa teknouskovainen. 
Kuoleman jälkeisestä elämästä tulee viimein 
totta, kun sadan vuoden kuluessa kuolleiden 
tietoisuus muuttaa virtuaaliavaruuteen. Toi-
nen vaihtoehto kuolemattomuudelle on se, 
että ”kuolleen” tietoisuus siirretään uuteen, 
hänen omista kantasoluistaan kloonattuun 
kehoon...

Vai menevätköhän visiot jo liiankin vil-
leiksi?

onko fasistinen yli-ihmisen
ihanne oven takana?

Bioyhteiskuntaan, jonka suunnan biotieteet 
määrittelevät, liittyy kristillisestä vinkkelistä 
vaaroja. Jos geenejä ja syntymättömien las-

ten ominaisuuksia voidaan mielin määrin 
manipuloida, on oven takana fasistinen yli-
ihmisihanne ja rodunjalostus.

Kristinuskolle keskeinen ajatus kaikkien 
ihmisten luovuttamattomasta, yhtäläisestä 
ihmisarvosta voidaan unohtaa, jos keskin-
kertaisia tai kehnoja geenejä aletaan karsia 
ja tilalle valitaan ”eliittigeenejä”: älyä, lihas-
voimaa ja lahjakkuutta. Doping on tuolloin 
todellakin ”harrastelijoiden puuhastelua” 
geeniteknologiaan verrattuna, kuten hiih-
tovalmentaja asian ilmaisisi.

– Kloonaus kuuluukin bioyhteiskunnan 
tärkeimpien eettisten ongelmien joukkoon… 
Oikea kysymys ei ole, onko seuraavien 20 
vuoden kuluessa klooneja keskuudessamme. 
Oikein on kysyä, että kun heitä on, mitä se 
merkitsee. Todennäköisesti ei juuri mitään. 
Muutama satatuhatta kloonia kahdeksan 
miljardin ihmisen joukossa, entä sitten?  
Mannermaa kuittaa.

Hän kysyy kuitenkin, joudutaanko ihmis-
kloonien myötä määrittelemään uudelleen, 
mikä on ihminen. Mihin laitetaan kloonauksen 
rajat? Missä määrin sallitaan luoda kyborge-
ja, ihmisiä, joihin on asennettu tietoteknisiä 
implantteja parantamaan ominaisuuksia? Ja 
jos ihmistä on ”riittävästi” muunneltu, onko 
hänellä samat ihmisoikeudet kuin muilla, 
vai porrastetaanko ihmisoikeudet?

Ken saa elää, näkee monenlaista ihmettä, 
mikäli on Mika Mannermaata uskominen. 
Aina yhtä arvaamaton tulevaisuus on tosin 
heittänyt jokaiselle aiemmallekin sukupolvelle 
hämmentäviä haasteita, joihin on vastattu 
niin kuin on parhaiten taidettu.

Tyyni luterilainen istuttaa omenapuun 
tänään, vaikka huomenna uhkaisi maail-
manloppu. Tulevaisuus on käsissämme, 
mutta myös Korkeammassa kädessä, ja asiat 
voivat saada yllättäviä käänteitä hyväänkin 
suuntaan.

jaNNe viLLa

Artikkelissa on hyödynnetty Mika Manner-
maan kirjoja:

Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus 
(WSOY)

Tulevaisuus – murroksesta mosaiikkiin 
(Otava)

Jutun kuvat on otettu Tietomaan näytte-
lyistä.

tulevaisuuden top 10 -visiot
1. Globalisaatio. Sen voima on murskaava. Euroopan unionin muuttuminen 
 liittovaltioksi on osa globaalin hallinnan voimistumista.
2. Epävarmuus. Maailmantalouden haavoittuvuus, kulttuurien konfliktit, ympäristö- 
 ja kehitysongelmat, terrorismi.
3. Urbanisaatio. Kohta me kaikki asumme kaupungeissa tai niiden liepeillä.
4. Seniorien kasvavalla joukolla on suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia.
5. 24 h. Kauppoja on aina auki ja palveluita tarjolla.
6. Riskit, esimerkiksi tietojärjestelmäromahdukset.
7. Eriarvoisuus. Eliitti porskuttaa, tuntuva osa syrjäytyy, keskiluokka sinnittelee.
8. Työ siirtyy halvan työvoiman maihin, Suomestakin. Palvelualojen palkat laskevat 
 reippaasti.
9. Bioyhteiskunta. Seuraava kehitysaalto tietoyhteiskunnan jälkeen. Mittavat 
 vaikutukset ihmiseen, ravintoon, ympäristöön ja teollisiin prosesseihin.
10. Avoin. Tulevaisuuden suuntaa ei voi lopulta ennustaa.S osiaalieetikko Jaana Hallamaa 

havainnollistaa biotieteiden uu-
sia haasteita kristilliselle ihmiskä-

sitykselle. Tutkijat ovat jo onnistuneet 
kloonaamaan lampaita, sikoja ja nau-
toja. Tämä voi olla vasta alkua.

– Kuvitellaanpa, että luoksemme 
tuotaisiin suloinen pieni kloonilapsi. 
Lapsen geneettinen perimä olisi sama 
kuin hänen ’vanhempansa’, jonka so-
lusta hän olisi peräisin. Miten meidän 
tulisi suhtautua lapseen? Myös kloo-
nattu ihminen olisi ihminen. Häntä 
ei pitäisi kohdella hirviönä tai pahan 
ilmentymänä vaan huolenpitoa tar-
vitsevana pienokaisena. Hän olisi yksi 
meistä, Helsingin yliopiston teologisen 
tiedekunnan sosiaalietiikan professori 
Jaana Hallamaa pohtii.

Kloonaamista on vastustettu siksi, 
että kloonilasta saatettaisiin haluta it-
sekkäistä ja narsistisista lähtökohdista. 
Mutta lukuisat ihmiset ovat ennenkin 
pyrkineet muokkaamaan lapsistaan 
oman kuvansa henkisillä kloonaamis-
tekniikoilla, Hallamaa huomauttaa.

On myös sanottu, että jokaisella 
on oikeus omaan, ainutlaatuiseen 
perimään. Luonto on kuitenkin aina 
tuottanut esimerkiksi identtisiä kakso-
sia. Kukaan ei ole geeniensä summa. 

Seuraaviin visioihin tulee suhtautua 
vähintäänkin varauksellisesti...

– Keksinnöt ovat ajat sitten saa-
vuttaneet rajansa, enkä näe mitään 
toivoa kehityksestä jatkossa, mu-
rehti roomalainen insinööri Fron-
tius (10 eKr.) kuin Raamattumme 
rakas pessimisti Saarnaaja, joka lau-
sui lakonisesti, ettei ”mitään uutta 
auringon alla”.

– Ilmaa painavammat lentävät 
koneet ovat mahdottomia, väitti 
fyysikko Kelvin (1895).

– 1930 tulee olemaan loistava työl-
lisyysvuosi! ennusti Yhdysvaltain 
työministeriö vuonna 1929.

– Japanilaiset eivät koskaan tule 
tekemään mitään, mitä amerikka-
laiset haluaisivat! uhosi ulkomi-
nisteri Dulles ehtaan jenkkityyliin 
vuonna 1954.

Ja takavuosina jokainen Suomen 
silmäätekevä vannoi YYA:n – kom-
munistis-ateistisen Neuvostolii-
ton ja Suomen ikuisen ystävyyden 
– nimiin.

Suloinen kloonivauva 
vai hirviö?

Perimä ja ympäristö yhdessä muok-
kaavat meidät.

Ongelmallista Hallamaasta on se, et-
tä kloonit kärsisivät monista vaivoista. 
Kloonaustekniikka on epävarma. – On 
mahdollista, että biotekniikka kehittyy 
niin, että kloonaamisesta tulee turvallista. 
Eettinen haaste ei silloin ole vastustaa 
kloonien olemassaoloa. Moraalin ko-
etinkiveksi muodostuu se, kohdellaanko 
näitä ihmisiä ihmisarvoisella tavalla, vai 
alistetaanko heidät syrjinnän ja ennak-
koluulojen esineeksi.

Hallamaan mukaan kirkko on aina 
halunnut esiintyä elämän puolustajana 
ja pyrkinyt asettamaan heikon ja vail-
le puolustajaa jäävän elämän puolelle. 
Kirkon tehtävä on muistuttaa elämän 
rajallisuudesta ja katoavuudesta.

– Vaikka elämää voi kuvata geeni-
en ohjaamina solutason prosesseina, 
elämämme Jumalan kuvana ei ole 
geeneissämme. Se on elämää muiden 
yhteydessä, keskinäisessä riippuvuu-
dessa, rakkaudessa ja huolenpidossa. 
Elämä on prosessi, jossa meidät kaikki 
on kutsuttu tulemaan yhä enemmän ja 
täydemmin ihmisiksi. Kenestäkään ei 
tule valmista, Jaana Hallamaa kuvaa 
niin nykyisen kuin tulevaisuudenkin 
ihmisen elämän realiteetteja.
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319, ke 15.8. klo 18. Kahvitarjoilu. 
Tiedustelut Minna Similältä p. 040-
5503 239.
Sienikurssi Isollaniemellä ti 28.8. 
Ilmoittautumiset ke 22.8. mennes-
sä itsepalvelukirpputorin kassalle, 
Herralantie 1. Kurssille otetaan 15 
henkilöä ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Ilmoittautumisen yhteydessä saat 
tarkemman ohjelman ja ajo-ohjeen. 
Järjestää Haukiputaan seurakunta ja 
Haukiputaan työnhakijat ry.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
”Kiittää saan” cd-levyä myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Oulussa Kirjakauppa Biblia ja Musiik-
ki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Haukiputaan kirkko on tiekirkko ja 
se on avoinna hiljentymistä ja tutustu-
mista varten 11.6.-31.8. maanantaista 
perjantaihin klo 10-18.  
Kellonkartanon toimintaa: Kartanon 
kirkko su 5.8. klo 13, Hannu Kippo, 
Tapio Pokka, lauluseurat su 5.8. klo 
15, ”Taivasta maan päällä”, Suomen 
Raamattuopiston elojuhlat 10-12.8., 
Esko Piiroinen, Juhani Seppänen, Arvo 
Ågren, lapsille raamis- ja lauluhetkiä 
raamattutuntien ja seurojen aikana, 
raamattutunnit ke 8.8. ja 15.8. klo 18.
Rauhanyhdistyksen toimintaa: Hau-
kipudas: seurat ry:llä su 5.8. klo 14, 
Oiva Savela, Timo Vänttilä sekä su 
12.8. klo 18, Osmo Alamäki, Jaakko 
Kaltakari.  Jokikylä: kesäseurat 4.-5.8., 
iltakirkko ja HPE kirkossa la 4.8. klo 
18, iltakirkon jälkeen makkaranpaistoa 
ja iltahartaus ry:llä, seurat ry:llä su klo 
13 ja klo 18, Erkki Vähäsöyrinki, Jukka 
Kolmonen ja Vesa Jokitalo, nuotioilta 
Sirkka ja Jaakko Vänttilän mökillä pe 
10.8. klo 18.30, Kello: seurat ry:llä su 
5.8. klo 17, Kari Ahola, Paavo Tahkola, 
leiripäivä Isoniemen leirikeskuksessa 
su 12.8. klo 12.
Kuollut: Anna Martta Suomela 95 v., 
Aune Vieno Maria Perätalo 94 v.
Avioliittoon kuulutettu: Asko Lauri 
Antero Veteläinen ja Aune Jaana Bir-
gitta Moilanen, Jari Pekka Kovalainen 
ja Kaisa Karoliina Pirttilahti, Sami 
Henrik Saiho ja Tarja Lempi Anneli 
Alakoski.
Kastetut: Sini Maria Viinamäki, Tara 
Amillia Grönroos, Erica Sofia Finnig, 
Olivia Ingrid Ahoniemi, Tuomas 
Johan Valdemar Ruokojärvi, Emily 
Sisko Hakso, Simeon Aukusti Kujala, 
Hanna Salme Susanna Hekkala, Jesse 
Onni Juhani Jahnsson, Panu Valtteri 
Mikael Vikeväkorva, Miia-Mari Kil-
peläinen, Aleksi Mikael Liikanen, Jose 
Krister Eemeli Paananen, Sini Sofia 
Takkinen.

Pauli Niemelä.
Kouluun lähtevien siunaus to 9.8. klo 
18 kirkossa, Miia Seppänen, Birgitta 
kontio, kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. Kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa.
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja 
tutustumista varten 10.8. asti. klo 
12-18.
Kiiminkipäivät 10.-12.8.  La 11.8. 
klo 10.10 seurakunnan tervehdys 
Pekka Laukkanen,  klo10.20 kansan-
laulukirkko, Pauli Niemelä, Jarkko 
Metsänheimo  
Viulukurssin päätöskonsertti su 12.8. 
klo 19 seurakuntakeskuksessa
Maakirkko Martimolla Toivo Niskasen 
pihalla, Martimolammentie 319, ke 
15.8. klo 18, järjestää Haukiputaan 
seurakunta.
Lapsityö:
Päiväkerhoissa vielä tilaa. Tiedustelut 
Birgitta Kontio puh. 040 7431901
Rauhanyhdistys: 
Kesäseurat la 4.8. klo 18 rauhanyh-
distyksellä, Esa Koukkari ja Pekka 
Kyllönen ja su 5.8. klo 13 Koukkari ja 
Tauno Huotari. Viikkomessu kirkossa 
klo 18.
Seurat su 12.8. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Olavi Ikonen, Mikko Kälkäjä.
Vihitty: Joni Mikael Lämsä ja Kaisu 
Johanna Riikola, Kari Juhani Kaukua ja 
Sari Susanna Härkönen, Mikko Juhani 
Hemmilä ja Miia Marita Rantala, Aimo 
Juhani Väisänen ja Helena Marketta 
Kalaoja, Matti Johannes Alasiurua ja 
Riikka Maria Manninen, Mikko Ilmari 
Tenhunen ja Sanna Mari Piltonen,
Kastettu: Iina Maaria Lehto, Mikael 
Aleksi Still, Saana Anna Katariina 
Järvenpää, Ylimäki Robin Martti 
Oskari,
Kuollut: Milja Annikki Tiri 76 v., 
Kari Toivo Juhani Kärki 43 v., Katri 
Eliisabet Runtti 83 v., Jaakko Matti 
Alatalo 82 v.

kirkossa, Helomaa ja Kotkaranta. 
Kolehti perhettä ja vanhemmuutta 
tukevan toiminnan kehittämiseen 
Suomen Setlementtiliiton kautta.
Raamattu-ja rukouspiiri Rönköillä, 
Kedonperäntie 9. Mukana Kimmo 
Helomaa. Tule mukaan!
Hartaus to 16.8. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Yhteislaulutilaisuus to 16.8. klo 14 
Alakestilässä.
Gospelmessu to 16.8. klo 18 srk-ta-
lolla (huom.paikka!) Kirkkokahvit. 
Tervetuloa!
Tulossa: Lähetysilta ke 22.8. klo 19 
Arboretumin paviljongissa. Mm. 
muurinpohjalättyjä, makkaranpaistoa, 
arvontaa ym. Mukana Katriina Mäkelä 
Senegalin kirjallisuusprojektista. Hän  
vierailee seurakunnassamme 22.-23.8. 
Hiippakunnan lähetysjuhlat 24.-26.8. 
Nivalassa. La 25.8. yhteiskuljetus. 
Ilmoittautuminen Inkerille puh. 040 
8383 222 10.8.mennessä. Limingan ro-
vastikunnan perheleiri Lapiosalmella 
31.8.-2.9.2007. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Hannele Heinoselta 6.-7.8. 
klo 9-10, puh. 044 7453 850 tai hannele.
heinonen@evl.fi.
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10, Marja-Liisa 
Hautamäki puh. 044 7521 227.  Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
puh. 5621 226 tai 044 7521 226.
Nuorisotyö: Haluatko isoseksi tai 
kerhonohjaajaksi? Ilmoittautuminen 
ja muuta infoa nuorisotyöstä to 16.8. 
klo 18 srk-talolla. Gospelmessu ja 
tarjoilua. Nuorisotyönohjaajat Maria 
Matilainen 044 7521 225 ja Katri Harju 
044 2919420.
Partio: Markku Korhonen vapailla ja 
vuosilomalla 2.8.-2.9.2007.
Laumanjohtajien suunnitteluviikon-
loppu 11.-12.8.  Lisätietoja Anskulta.  
Sudenpentutoiminta (7-9 vuotiaat 
tytöt ja pojat) alkaa ke 22.8. klo 18 Ran-
takylässä.  Kokoontuminen uimalan 
parkkipaikalle.  Mainoksia kaupoissa 
ja kouluissa.
Ma 10.9. Vartioikäisten partiotoi-
minnan aloitus seurakuntatalolla klo 
18-20.  Katsellaan kuvia Jamboreelta 
ja Havas-Pökkelöltä.  Uusien ja van-
hojen partiolaisten ilmoittautuminen 
toimintaan. 
Partiotoimisto puh. 5621223, Make 
käsipuhelin 044-7521223.  Sähkö-
posti markku.korhonen@evl.fi. www.
niittykarpat.fi.
Kastettu: Roni Kristian Kämäräinen, 
Kaarin Margareetta Laurila, Eemeli 
Artturi Liimatainen, Lumikki Katarii-
na Mäkeläinen, Jenni Emilia Paananen 
ja Juho Janne Petteri Pottala.
Kuollut: Sirkka Liisa Meriläinen e. 
Soronen 70 v 5 kk 8 pv  ja Karin Elina 
Jaatinen 83 v 7 kk 8 pv.
Huom. Ketunmaan koulun leirin 
löytötavaroita voi kysyä kirkkoher-
ranvirastosta!
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

15.7.2007.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Seurakuntapiirin ja päiväpiirin ke-
säkokoontuminen torstaina 16.8. klo 
13-15 Kempeleen kotiseutumuseolla, 
Kirkkotie 18. Museonhoitaja esittelee 
museoalueen, lopuksi nautimme ilta-
päiväkahvit. Mukana diakoniatyönte-
kijät Leena Hintsala ja Arvo Yrjölä.
Limingan rovastikunnan retki Ou-
lun hiippakunnan lähetysjuhlille 
Nivalaan la 25.8. Kuljetuksen järjestää 
Tyrnävän seurakunta. Bussi pysähtyy 
Kempeleessä kirkonkylän srk-talolla 
klo 7.40. Paluu n. 22.20. Hinta 10 
e. Ruokailut jokainen huolehtii itse 
(ruokalippu Nivalan ammattiopistolla 
7 e). Ilmoittautumiset kirkkoherran-
virastoon 10.8. mennessä 5614500 tai 
minna.sorvala@evl.fi.
Rovastikunnan perheleiri ”Ystävät 
ympäri maailman” Lapiosalmen 
eräleirikeskuksessa 31.8.-2.9.2007. 
Ohjelmassa mm. retki Korouoman 
rotkolaaksoon ja mukavaa yhdessä-
oloa. Leirin hinta on 40 e/aikuiset 
ja yli 13v, 30 e/4-13v. ja 10 e/alle 4v. 
Hintaan sisältyy matkat, majoitus 3-
8 h huoneissa, ruokailut ja ohjelma. 
Lisätietoja antaa Hannele Heinonen 
p.044-7453850 tai hannele.heinonen@
evl.fi. Ilmoittautumiset Hannele Hei-
noselle rajattuna aikana: ainoastaan 
6.-7.8. klo 9-10.
Nuoret: Avoimet ovet torstaisin klo 
19-21 Vanhassa pappilassa. 
Partiolaisten ilmoittautuminen ke 
15.8. klo 17 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa.
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 5.8. 
klo 16  seurat ry:llä,  Su 12.8. klo 13 
Koko perheen leiripäivä Koskelan 
leirikeskuksessa.
Murron rauhanyhdistys: Su 5.8. klo 
13 lähetysseurat Murron rukoushuo-
neella ja klo 18 Temmeksen kirkossa. Pe 
10.8. klo 19 pihaseurat Tuula ja Hannu 
Aholalla, Aholantie 36. Su 12.8. klo 16 
seurat rauhanyhdistyksellä.
Kastetut: Lennart Voitto Ossian Haa-
raniemi, Sara Marleena Tahkola, Olli 
Sakari Kumpula, Olli Elias Moilanen, 
Aino Maria Moilanen, Jenna Aino Ha-
lonen, Henrik Anton Samuel Ruuska, 
Unna Milja Emilia Kärkkäinen, Noora 
Rosalia Seppänen, Linnea Vilhelmiina 
Kinnunen, Nea Emilia Rantalankila.
Vihitty: Petri Jukka Parkkila ja Satu 
Anneli Tolonen. Jari Taisto Lankila 
ja Hanna Maarit Huttu. Risto Matti 
Huuki ja Henna Katariina Lampela. 
Sami Antero Lahtimaa ja Heli Elina 
Jaara. Jarkko Juhani Tukiainen ja Jenni 
Emilia Korpela. Pekka Jorma Antero 
Kimpimäki ja Sanna Marjanne Siipola. 
Antti Johannes Laisi ja Emma Katariina 
Ylitalo. Kimmo Tapani Koskenkorva 
ja Anu Katariina Ylilauri. Jari Tapio 
Näränen ja Henna Maria Laukka. 
Vesa Tapio Johannes Moilanen ja Kati 
Susanna Matkaselkä.
Kuollut: Matti Oskari Nissinen, 77 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Su 5.8. klo 10 Mes-
su, Mauno Soronen, 
Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä ja kesä-
seurat. Ruokailu klo 
12 ja päiväseurat klo 
13, Tapani Tölli ja Erkki Tölli.
Ti 7.8. klo 18 Raamattu- ja rukousilta 
Joensuilla, Salmenrannantie 226.
Su 12.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
Keskinen, kanttorina Timo Ustjugov.
Kirkkoherra tavattavissa virastossa ma 
9.30 – 12.00 ja ke 12.00 – 14.30
Suntio lomalla 5.8. saakka, sijaisena 
Kari Tanskanen p. 040-5858010
Kanttori vuosilomalla 6. – 19.8. vä-
lisen ajan.
Rovastikunnan perheleiri ”Ystävät 
ympäri maailman” Lapiosalmen 
eräleirikeskuksessa 31.8.-2.9.2007. 
Ohjelmassa mm. retki Korouoman 
rotkolaaksoon ja mukavaa yhdessä-
oloa. Leirin hinta on 40 e/aikuiset 
ja yli 13v, 30 e/4-13v. ja 10 e/alle 4v. 
Hintaan sisältyy matkat, majoitus 3-8 
h huoneissa, ruokailut ja ohjelma.
Lisätietoja antaa Hannele Heino-
nen p.044-7453850 tai hannele.
heinonen(at)evl.fi. Ilmoittautumiset 
Hannele Heinoselle rajattuna aikana: 
ainoastaan 6.-7.8.2007 klo 9-10.
Kuollut: Paula Elisabet Tönkyrä s. 
Hakala 56 v. ja Kaisa Lyydia Paltakari 
s. Moilanen, 91 v.
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Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 5.8. 
klo 10, liturgia Kal-
takari, saarna Nevala, 
kanttorina Niemelä. 
Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
srk-keskuksessa, vieraina seurakunnan 
nimikkolähetit Ritva ja Mauri Niemi.
Messu kirkossa su 12.8. klo 10, liturgia 
Nevala, saarna Esko Puroinen, kantto-
rina Pohjola. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kirkkokahvit srk-keskuksessa.
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa 12.8. klo 12, Kaltakari, 
kanttorina Pohjola. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit.
Soile Isokosken ja Marita Viitasalon 
konsertti srk-keskuksessa tänään 
to 2.8. klo 20. Konsertin järjestää 
Kiiminkijoen opisto ja Haukiputaan 
seurakunta. Väliajalla kahvitarjoilu 
lähetystyön hyväksi. Konsertti on lop-
puunmyyty. Mahdollisia vapautuvia 
lippuja voi tiedustella  kirkkoherran-
virastosta.
Nuotioilta Halosenniemessä Koljun 
majalla ke 8.8. klo 18.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 9.8. 
klo 20, lauluyhtye Cappella pro Vocale. 
Iltahartaus rovasti Jorma Niinikoski. 
Kolehti Kärsämäen Paanukirkon 
hyväksi.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
16.8. klo 20, Mikko Salakari tenori ja 
Risto Ainali urut. Iltahartaus Jaakko 
Kaltakari. Sävelhartauksiin on vapaa 
pääsy. Ovella vapaaehtoinen kolehti. 
Kahvitarjoilu tapulissa lähetystyön 
hyväksi ennen tilaisuuksia klo 19.30 
ja tilaisuuksien jälkeen.
Kouluun lähtevien siunaaminen 
kirkossa ma 13.8. klo 18, jonka jälkeen 
mehu- ja kahvitarjoilu srk-keskuk-
sessa.
Lähetysilta Kellon srk-kodissa ti 14.8. 
klo 18, mukana nimikkolähetit Eeva ja 
Mika Pouke.
Maakirkko Martimo-ojalla Toivo 
Niskasen pihalla, Martimolammentie 

Messu su 5.8. klo 
10 vanhassa kirkos-
sa. Toim. Puolitaival, 
avust. Liikanen, kantt. 
Savolainen. Kolehti 
Suomen mielenter-
veysseuralle.
Messu su 12.8. klo 10 vanhassa kir-
kossa. Liturgi Riihimäki, saarna Vallo 
Ehasu Elvasta, kantt. Jääskeläinen. 
Kolehti koululaisten ja opiskelijoiden 
parissa tapahtuvaan evankeliointiin, 
Suomen ev.lut Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys ry:lle.
Kesäillan hartaushetki su 5.8. klo 16 
Juurussuolla Lahja ja Matti Lahtisilla, 
Juurussuontie 629.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kempeleen kirkot tiekirkkoina 10.6.-
12.8. Avoinna ma-pe klo10-18 ja la-su 
klo 12-18.
Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo 
pidetään valvonnan alaisena nähtävänä 
7.8.2007 kello 10-15 ja 8.8.2007 kello 
10–19 kirkkoherranvirastossa, osoite 
Tiilitie 1, 90440 Kempele. Äänioike-
utetuiksi vaaliluetteloon on merkitty 
kaikki viimeistään ensimmäisenä 
vaalipäivänä 23.9.2007  18 vuotta 
täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty 
seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi 
viimeistään 70 päivää ennen ensim-
mäistä vaalipäivää, siis viimeistään 

Hartaus tänään to 2.8. 
klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Messu su 5.8. klo 
10 kirkossa, saarna 
ja liturgia Helomaa, 
kanttorina Kotkaranta. Kolehti var-
haisnuorisotyön kehittämiseen  Suo-
men Poikien ja Tyttöjen Keskus ry:
n kautta.
Sanajumalanpalvelus su 5.8. klo 15 
Tupoksen Vanamossa. Helomaa ja 
Kotkaranta.
Hyvä Suomi-tapahtuma to 9.8. klo 17-
20 Tupoksen Vanamossa. Seurakunta 
mukana esittelemässä toimintaansa 
ja myymässä kirkon ulkomaanavun 
tuotteita. Järj. Limingan kunta ja seu-
rakunta yhteistyökumppaneineen. Kts. 
Lakeuden Joutsen 8.8.
Sanajumalanpalvelus su 12.8. klo10 

Konfirmaatiomessu 
su 5.8. klo 10 kirkossa, 
Saija Kronqvist, Sanna 
Karjalainen, kanttori-
na Jarkko Metsänhei-
mo. Kolehti perhettä 
ja vanhemmuutta tukevan toiminnan 
kehittämiseen, Suomen Setlement-
tiliitto ry.
Viikkomessu 5.8. klo 18 kirkossa, Pauli 
Niemelä, puhe Pekka Kyllönen,  Jarkko 
Metsänheimo
Messu su 12.8.2007 klo 10 kirkossa, 
Markku Palosaari, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. Kolehti Kirkon Ulko-
maanavun katastrofirahastoon.  Kirk-
kokahvit tapulissa messun jälkeen.
Hartaus ke 8.8. klo 14 Jaarankarta-
nossa.
Miesten hengellinen piiri ke 8.8. klo 
18 seurakuntakeskuksessa, Markku 
Palosaari, Eero Pesonen.
Kesäillan sävelhartaus ke 8.8. klo 
20 kirkossa, Juhani Alakärppä laulu, 
Jarkko Metsänheimo urut, iltahartaus 
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majoitus 3-8 h huoneissa, ruokailut 
ja ohjelma.
Lisätietoja antaa Hannele Heinonen 
p.044 745 3850 tai hannele.heinonen@
evl.fi. Ilmoittautumiset Hannele Hei-
noselle vain 6.-7.8. klo 9-10.
Vuosilomia: Nuorisotyönohjaaja 
Tuula Väänänen 10.8., kirkkoherra 
Jouni Heikkinen 11.8. ja kanttori Ossi 
Kajava 9.8. saakka.
Lapset/perheet: Ti 14.8. klo 9.30 - 
11.30 perhekerhojen yhteinen aloitus 
Koortilassa. Päiväkerhot alkavat viikol-
la 33. Kerhoryhmissä vielä tilaa, ilm. 
elokuun alussa lapsityöntoimistoon 
p. 533 4424 tai vastaava lastenohjaaja 
Sirpa Kukkohovi p. 050 309 3565.
Rippikoulut: konfirmaatio su 5.8. klo 
10 kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30.
Rauhanyhdistys: Pe 3.8. klo 19 nuo-
tioilta Koortilassa. La 4.8. – su 5.8. 
4-6 luokkalaisten leiri Koortilassa. Su 
5.8. klo 17 seurat ry:llä. Su 12.8.klo 12 
yhteinen pyhäkoulu ja seurat ja klo 18 
seurat ry:llä.
Kuollut: Kalle Pertti Olavi Joki 68 v.
Vihitty: Veli Matti Jaakko Tuomikoski 
ja Marjo Elina Kujala 
Kastettu: Peetu Olavi Kärkkäinen, 
Lauri Eerik Matias Paasimaa.

Kirkkoherranvirasto  
auki uudessa osoittees-
sa Vattukuja 2.
Hartaustilaisuus Tep-
polassa to 2.8. klo 11.30. 
Tuomo Kangas.
Sanajumalanpalve-
lus kirkossa 5.8. klo 10, teol. yo Lotta 
Hiltunen, kanttori Taru Pisto
Kolehti: Suomen ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetys ry:lle.
Rauhanyhdistyksen seurat ja HPE kir-
kossa su 5.8. klo 17, Pekka Vuonokari, 
Jyrki Vaaramo, Pekka Sippola.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa 
8.8. klo 13.30, kesäteologi Lotta Hil-
tunen. 
Konfirmaatiomessu kirkossa su 12.8. 
klo 10, Tapio Kortesluoma, kanttori 
Taru Pisto
Kolehti: Raamatunlukijain Liitto ry:
lle.
Limingan rovastikunnan retki Ou-
lun hiippakunnan lähetysjuhlille 
Nivalaan la 25.8. Kuljetuksen järjestää 
Tyrnävän seurakunta. Bussi pysähtyy 
Kempeleessä kirkonkylän srk-talolla 
klo 7:40. Paluu n. klo 22.20. Hinta 
10 e. Ruokailut jokainen huolehtii itse 
(ruokalippu Nivalan ammattiopistolla 
7 e). Ilmoittautumiset kirkkoherran-
virastoon 10.8. mennessä.
Rovastikunnan perheleiri ”Ystävät 
ympäri maailman” Lapiosalmen 
eräleirikeskuksessa 31.8.-2.9.2007. 
Ohjelmassa mm. retki Korouoman rot-
kolaaksoon ja mukavaa yhdessäoloa. 
Leirin hinta on 40€/aikuiset ja yli 13v, 
30€/4-13v. ja 10€/alle 4v. Hintaan sisäl-
tyy matkat, majoitus 3-8 h huoneissa, 
ruokailut ja ohjelma.
Lisätietoja antaa Hannele Heinonen 
p.044-7453850 tai hannele.heinonen 
[at] evl.fi. Ilmoittautumiset Hannele 
Heinoselle rajattuna aikana: ainoas-
taan 6.-7.8.2007 klo 9-10. 
Lähetystyön kesän arpajaisiin toivo-
taan lahjoituksena arpajaisvoittoja, 
voit tuoda niitä lähetyssihteerille tai 
kirkkoherranvirastoon.
Kastetut: Enni Viola Muraja, Iikka 
Petteri Käkelä
Vihityt: Harri Matias Jylhä ja Essi 
Maaria Kumpuvaara, Timo Mikael 
Tuomala ja Minna Kaarina Takala.
Salonpään ry:n toimintaa: Su 5.8. 
seurat ry:llä klo 17.00. Mauno Eilola, 
Lauri Karhumaa. La 18.8. klo 19, 
nuortenilta Umpimähkässä, Erkki 
Vähäsöyrinki.
Kirkonkylän ry:n toimintaa:  La 4.8. 
klo 13 kesäseurat ry, Raimo Savolainen, 
Pekka Vuonokari, klo 17 kesäseurat ry, 
Raimo Savolainen, Pekka Vuonokari. 
Su 5.8. klo 13 kesäseurat ry, Pekka Vuo-
nokari, Raimo Savolainen, klo 17 seurat 
ja HPE kirkossa, Pekka Vuonokari, 
Jyrki Vaaramo, Pekka Sippola, klo 19.30 
päätösseurat ry, Mauno Linnanmäki. 
Su 12.8. klo 18 seurat ry, Esko Kalaoja, 
Matti Lääkkö. 
Kappalainen Vesa Äärelä lomalla 
30.7.-21.8.

Oulunsalo

Lumijoki

Muhos

S aanko minäkin tulla? Monien vieraili-
joiden kasvoista paistaa hämmennys, 
kun he astuvat arastellen tiekirkkoon. 

Ujous ja arkuus on kuitenkin turhaa, vaikka 
se suomalaiskansallista onkin. Kirkko on ni-
menomaan vierasta varten. Joten sisään vain. 
Teitä odotetaan.

Kaikki on valmista tulijalle. Joka kirkkotilassa 
on oma tunnelmansa: se kutsuu matkalaista 
hiljentymään. 

Tiekirkossa ollaan tietoisesti vieraskoreita, 
oikealla tavalla. – Kotonakin pöydälle laite-
taan puhdas liina, vertaa Kirkkopalvelujen 
tiekirkko-projektissa työskennellyt Terttu 
Etelämäki.

Tiekirkko on hengellinen taukopaikka, mut-
ta ihmiselämän aineellista puolta ei unohde-
ta. Joissakin kirkossa matkalainen saa nauttia 
teestä, kahvista tai mehusta. Vessaankin pääsee. 
Joskus se on useita satoja kilometriä ajaneelle 
matkalaiselle tärkein juttu.

Kirkossa voi kohdata Jumalan, toisen ihmi-
sen ja menneet sukupolvet, jotka ovat jättäneet 
kirkkoon oman jälkensä.

Vanhoista tauluista ja niiden sijoittelusta 
kirkkotilaan voi jopa haltioitua.Vierailijaa 
saattaa kiehtoa myös alttari tai saarnastuoli. 
Toinen kipuaa ensi töikseen parvelle ihaile-
maan urkuja. Kolmannen huomion kiinnittää 
katosta roikkuva kirkkolaiva.

– Vierailija saa olla kirkossa omilla ehdoil-
laan. Hän voi polvistua alttarilla tai istua hil-
jaa penkillä tarvitsematta puhua kenenkään 
kanssa.

Usein vieras tulee kirkkoon tunnustellen. 
Hän kulkee siellä täällä ja saattaa sitten jututtaa 
opasta ja kysäistä, että vieläkö se tuttu pastori 
on täällä töissä.

– Oppaan on hyvä tuntea sattumukset, ker-
tomukset ja kirkon maalaukset.

aluksi suurten väylien lähellä

Tiekirkkotoiminta alkoi Suomessa 1990-lu-
vun alkupuolella Oulun hiippakunnassa. Toi-
minnassa oli aluksi mukana muutama poh-
joisen Suomen kirkko. Tänä kesänä tiekirk-
koja on jo 267.

Aluksi tiekirkot olivat suurten liikenneväyli-
en läheisyydessä. Nykyään tiekirkkoihin pääsee 
puikkelehtimalla vähän syrjemmällekin.

Tiekirkkojen on suositeltu olevan auki tänä 
kesänä 10.6–20.8 kello 10–18. Kaikki tiekirkot 
eivät kuitenkaan noudata suositusta.

Monissa kirkoissa on oppaana opiskelija, 
joka taitaa monia kieliä. Tiekirkkoesitteet eivät 
ole monikielisiä, mutta kirkkojen omat esitteet 
saattavat sitä olla.

Tiekirkot ovat varsin tunnettuja Suomessa. Tä-
mä selvisi Kirkkopalvelujen tutkimuksessa.

PeKKa HeLiN

Pohjois-Pohjanmaan 
tiekirkot

Haapajärven Kristuksen Kirkastumisen 
kirkko
10.6.-20.8. klo 10-18.
Haukiputaan kirkko
11.6.-31.8. ma-pe klo 10-18.
Iin kirkko
11.6.-10.8. ma-pe klo 11-18.
Kempele, Pyhän Kolminaisuuden kirk-
ko
10.6.-12.8. ma-pe klo 10-18, la-su klo 
12-18.
Kempeleen vanha kirkko
10.6.-12.8. ma-pe klo 10-18, la-su klo 
12-18.
Kiimingin kirkko
11.6.-10.8. klo 12-18.
Kuusamo, Pyhän Ristin kirkko
10.6.-19.8. klo 10-21.
Kärsämäki, Engelin kirkko
11.6.-3.8. klo 10-16.
Lumijoen kirkko
10.6.-1.8. klo 10-16.
Muhoksen kirkko
11.6.-17.8. klo 10-16.
Nivalan kirkko
10.6.-15.8. klo 10-16.
Oulaisten kirkko
18.6.-10.8. klo 10-16.
Oulun tuomiokirkko
1.6.-31.8. klo 11-20.
Pattijoki, Metsäkirkko
22.6.-12.8. klo 12-18.
Piippolan kirkko
20.6.-29.7. ke-la klo 10-16, su klo 11-14.
Pudasjärven kirkko
24.6.-31.7. klo 10-17.
Pyhäjoen kirkko
25.6.-10.8. klo 9-19.
Pyhännän kirkko
20.6.-29.7. ke-la klo 10-16, su klo 11-14.
Raahen Pyhän Kolminaisuuden kirkko
4.6.-19.8. klo 10-18.
Ruukki, Revonlahden kirkko
10.6.-20.8. klo 10-16.
Saloisten Pyhän Olavin kirkko
10.6.-12.8. klo 10-18.
Sievin kirkko
19.6.-31.7. klo 10-18.
Taivalkosken kirkko
1.6.-31.8.  ark. klo 10-18.
Vihannin Sofia Magdalenan kirkko
11.6.-20.8. klo 10-18.
Yli-Iin kirkko
11.6.-29.7. klo 10-16.
Ylivieskan kirkko
10.6.-20.8. klo 11-17.

tiekirkossa voi kohdata 
ihmisen, jumalan ja 
menneet sukupolvet

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Su 5.8. klo 12 (Huom.
aika!) sanajumalan-
palvelus kirkossa, ro-
vasti Pekka Sippola, 
kolehti: Kirkon ulko-
suomalaistyöhön.
Ke 8.8. klo 14 hartaus-
hetki Lumilyhdyssä. Klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset srk-talossa.
To 9.8. klo 14 hartaus Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Su 12.8. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Varjakassa, vietetään Herättäjän päi-
vää, kolehti Herättäjäyhdistys ry:lle. 
Jumalanpalveluksen jälkeen seurat ja 
ruokailu (Hailuoto-laivalla).
Useita puhujia, mukana myös virsikuo-
ro. Tervetuloa veisaamaan siioninvirsiä 
kauniille merenrannalle!
Kesälomat: Helena Ylilauri lomalla 
25.6.-03.08.Hilkka Haaraniemi lomal-
la 16.7.-13.8.
Pastori Timo Juntunen aloittaa työt 
Lumijoen seurakunnassa khra Mark-
ku Töllin sijaisena 8.8.2007.
Rauhanyhdistys: Su 5.8 klo 13 seurat 
ry:llä Matti Määttä ja Ali Viinikka.
Pe 10.8 klo 19 myyjäiset ry:llä Teuvo 
Tanhua. Su 12.8 klo 18 seurat ry:llä 
Risto Laurila ja Antti Lääkkö.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Helenan loman aikana virastossa päi-
vystys ma ja pe klo 10-13. ja virkato-
distukset voi tilata Oulun maistraatista 
puh. vaihde 020517181.
Yhteystiedot: Virasto 387172, diakonis-
sa 0456381973, suntio 0456306081, 
talouspäällikkö 0456306082, kerho-
huone 387512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Rauhan Tervehdys-lehti ilmestyy 7.6. 
alkaen joka toinen viikko kesäaikana.
Vihitty: Mika Petteri Risto ja Katri 
Johanna Kanniainen.
Kastettu: Severi Jesse Juhana Ollakka.

Su 5.8. klo 10 kon-
firmaatiomessu kir-
kossa, lit. ja saarna 
Pekkala, kanttor i 
Mari Heilimo. Koleh-
ti oman seurakunnan 
rippikoulutyölle.
Ti 7.8. klo 13.30 hartaus palveluasun-
noilla, Kyllönen. Klo 14.30 hartaus tk-
sairaalassa ja klo 15.30 ryhmäkodissa, 
Kyllönen. Klo 19 iltahartaus Rokualla, 
Kyllönen.
Su 12.8. klo 10 virsimessu kirkos-
sa, lit. Heikkinen, saarna Kyllönen, 
kanttori Kajava. Kolehti kirkon ulko-
suomalaistyöhön. Klo 13 kyläkirkko 
Laitasaaren rukoushuoneella, lit. 
Heikkinen, saarna lääninrovasti Ilkka 
Tornberg, kanttori Kajava, Eläkeliiton 
lauluryhmä. Ruokailu ja kahvi, juhla-
puhe kirkkovaltuuston puheenjohtaja, 
tutkija Eila Tillman-Sutela.
Ti 14.8. klo 13 alkaen hartaus Muhok-
sen palvelukodissa, Kyllönen.
Tulossa: Rovastikunnallinen retki 
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille 
Nivalaan la 25.8. Lähtö Muhoksen srk-
talolta klo 6.50, paluu n. klo 23. Tied. 
ja ilm. 10.8. mennessä lähetyssihteeri 
Anja Hämäläiselle puh. 040 562 9131. 
Rovastikunnan perheleiri ”Ystävät 
ympäri maailman” Lapiosalmen erä-
leirikeskuksessa 31.8.-2.9. Ohjelmassa 
mm. retki Korouoman rotkolaaksoon 
ja mukavaa yhdessäoloa. Leirin hinta 
on 40 e/aik. ja yli 13v, 30 e/4-13v. 
ja 10 e/alle 4v. Hintaan sis. matkat, 
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Siikalatva
Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
– 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Matka Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Nivalaan ei toteudu, koska 
ilmoittautuneita oli liian vähän.
Lähetyssihteeri lomalla 29.8. asti.
Nuorten reissu Ristirockiin Tam-
pereelle 25.8. Retken hinta 25 e. 
Ilm. Katariina Rautiolle viim. 8.8., p. 
0207109 877.
Isos- ja kerho-ohjaajakoulutukseen 
ilmoittautuminen 7.9. mennessä: kes-
tiset ja pyhäntäset Katariina Rautiolle 
0207 109 877 ja piipposet ja pulkkiset 
Saila Karppiselle p. 0207 109 856.
Maata näkyvissä festarit Turussa 
16. – 18.11.2007, ilmoittautumiset 
7.9. mennessä Katariinalle ja Sailalle. 
Matkan hinta 60 e.
Ke 15.8. klo 12.00 alkaen Siikalatvan 
seurakunnan seurakuntaväen ja 
kerhoväen virkistyspäivä Pyhännän 
Kontiolammella, ohjelmassa ruokailu 
ym., ilmoittautumiset diakoniatyön-
tekijöille.

Kestilä
To 2.8.  11-13 perhe-
kerho kerhokodissa, 
Rautio.
Su 5.8. klo 19 (huom. 
aika!)  messu kirkossa, 
Isomaa, Kinnunen. 
Kolehti Kestilän rauhanyhdistykselle.
Ti 7.8. klo 19 kirkkokuoron harjoi-
tukset seurakuntakodissa.
Su 12.8. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Arkkila, Kinnunen. Kolehti 
nimikkolähettien työn tukemiseen.
Ti 14.8. klo 19 kirkkokuoron harjoi-
tukset seurakuntakodissa.
Ke 15.8. klo 12.00 alkaen Siikalatvan 
seurakuntaväen virkistyspäivä Py-
hännän Kontiolammella, ohjelmassa 
ruokailu ym., ilm. seurakuntatoimis-
toon p. 0207109 865.
Huom! Nuorten reissu Ristirockiin 
Tampereelle 25.8. Retken hinta 25e. 

Pyhäntä
To 2.8. klo 17.00 – 18.00 
nuortenilta kerhohuo-
neessa
Su 5.8. klo 12.00 messu 
kirkossa, Isomaa ja 
Kinnunen, kolehti kir-
kolliseen työhön liikkuvien ihmisten 
parissa maalla ja merellä
To 9.8. klo 11.00 – 13.00 perhekerho 
kerhohuoneessa
Su 12.8. klo 12.00 sanajumalanpalve-
lus kirkossa, Piri ja Kinnunen, kolehti 
kirkon ulkosuomalaistyöhön
Ke 15.8. klo 12.00 alkaen Siikalatvan 
seurakuntaväen ja kerhoväen virkis-
tyspäivä Kontiolammella, ohjelmassa 
ruokailu ym.
Ristirock-reissu  Tampereella 25.8., 
ilmoittautuminen reissuun alkaa, mak-
su 25,00 e, Katariina p. 0207 109 877.
Lomalla: Marja Keskinen 3.8. asti, Sulo 
Kautto 24.8. asti. 
Rauhanyhdistys: Su 5.8. klo 16 seurat 
Maaralan kylätalolla, Ilkka Hakulinen 
ja Pekka Huhtala. Ke 8.8. klo 18 nuoti-
oilta. Su 12.8. klo 16 seurat ry:llä, Matti 
Jokitalo ja Unto Määttä
Kastettu: Heikki Juhani Hyvärinen, 
Anna-Sofia Ilona Makkonen, Netta 
Olivia Hälinen, Elias Jouko Juhana 
Kinnunen Siikasalon srk:sta
Konfirmoitu: Sebastien Laurent Jo-
seph Michel Ylitornion srk:sta (p.o. 
jäsen, asuinmaa Ranska) Kuollut: Kaija 
Sinikka Turunen Tavastkengältä 49 v., 
Erkki Kamunen Nestorista 83 v.

Ilm. Katariina Rautiolle viim. 8.8. p. 
0207109 877.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
viikolla 32, viim. 10.8. Katariina Rau-
tiolle p. 0207109 877.
Lomia: Johannes Holma 5.8. asti, Leena 
Räsänen10.8. asti ja Eija Holappa 6. 
– 19.8.
Rauhanyhdistys: Kesäseurat alkavat 
ry:llä: la 4.8. klo 19, Simo Kinnunen, 
Pertti Sinervo. Kesäseurat jatkuvat su 
5.8. klo 12 ry:llä, Kinnunen, Sinervo, 
lllalla messu kirkossa klo 19, Janne 
Isomaa. Su 12.8. klo 19 seurat ry:llä, 
Leo Karhumaa, Olli-Pekka Telkki.
Vihitty:  Jussi Ilari Karjalainen ja Iro 
Maaret Hiltula, mol. kirjoilla Kem-
peleessä.

Piippola
Su 5.8. klo 12 mes-
su kirkossa, Piri ja 
Määttä. Kolehti ni-
mikkolähettien työn 
tukemiseen.
Su 12.8. klo 19 (huom. aika!) sana-
jumalanpalvelus kirkossa, Piri ja O. 
Kinnunen. Kolehti musiikkityölle 
Piippolan kappelin alueella.
Ke 15.8. klo 12 alkaen seurakunta-
kerhojen virkistyspäivä Pyhännän 
Kontiolammelle, Piippolan ilmoittau-
tumiset Sailalle p. 0207 109 856.
Tulossa: pe 17.8. klo 11 kouluun lähte-
vien siunaaminen kirkossa, Piri.
Rauhanyhdistys:  Su 5.8. klo 19 seurat 
ry:llä

Pulkkila
To 2.8 klo 13 ehtool-
lishartaus Koivuleh-
dossa
Su 5.8 klo 10 sanaju-
malanpalvelus srk-
talossa, Piri
Ma 6.8 klo 18 Sambian lähetysjuhla 
srk-talossa. Mukana Jorma, Satu, Sa-
rella ja Joanna Arkkila Sambiasta sekä 
Martti Arkkila ja Anneli Laukkanen 
Suomesta. Juhlan aluksi kahvit lähe-
tyksen hyväksi ja arvontaa. 
Ke 8.8 klo 12-15 avoimet ovet vanhassa 
pappilassa, klo 14 lauluhetki.
Su 12.8 klo 19 Messu Junnonojan 
rukoushuoneella.
Ti 14.8 klo 13 ystävyysseura vanhus-
tentalolla.
Ke 15.8. klo 12 alk seurakuntakerhojen 
virkistyspäivä Pyhännän Kontiolam-
mella, Pulkkilan ilmoittautumiset 
Kirstille p. 0207 109 853
Rauhanyhdistys: Su 5.8. klo 19 seurat 
ry:llä Jorma Niinikoski.
Kastettu: Hilta Maria Jylhänkangas

kuntatalolla.
Su 12.8. klo 18.30 seurat Anni ja Onni 
Myllysellä, Juha Kaarivaara.
Kastettu: Iisak Valtteri Pistemaa ja 
Ronja Irene Aleksandra Vähä.  
Vihitty: Jari Pentti Juhani Kilpeläinen 
ja Merja Hannele Partala.

Seurat Kurenalan ry:llä su 5.8. klo 17.00 
(E.Piri ja I. Jurmu) ja su 12.8. klo17.00 
(P. Kyllönen ja T.Kujala).
Kastettu: Aukusti Juho Matias Vilja-
maa, Heidi Lotta Eveliina Rytinki, Aada 
Julia Anniina Penttilä, Reetamari Tuu-
lia Manninen, Sini Sofia Takkinen.
Vihitty:  Tuomo Antero Haarakangas 
ja Ulla Mari Alatalo, Mikko Juhani 
Hemmilä ja Miia Marita Rantala, Jari 
Heikki Ruokangas ja Satu Kaarina Rais-
kio, Juha Pekka Alatalo ja Leni Johanna 
Lämsä, Marko Johannes Kehusmaa ja 
Sanna-Tuulia Kärkkäinen.
Haudattu:  Selma Maria Tumelius 89 
v ja  Helvi Maria Haanela 76 v, Eino 
Johannes Juurikka 83 v ja Maija-Liisa 
Salonen 47 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, puhelin 
8823100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@evl.
fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan nettisivut  www.pudas-
jarvenseurakunta.fi

Siikasalo

Rantsila

Siikajoki
Siikajoen palvelupiste 
avoinna to - pe klo 10-
14. Puh. 08 - 241 113 
tai toimistosihteeri 044 
- 3438 148. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
La  4.8. Siikatörmän konfirmaatio 
kirkossa klo 10.
Su  5.8. Sanajumalanpalvelus  kirkossa 
klo 12, Reino Tanjunen.
Ti  7.8.Virsihetki Puistolassa klo 13.
Su 12.8. Sanajumalanpalvelus  kirkos-
sa klo 14 Seija Helomaa.
Kuollut: Antti Ilmari Ukura 84v.
La 25.8. teemme retken Oulun hiip-
pakunnan lähetysjuhlille Nivalaan. 
Ilmoittautumiset 15.8.
mennessä kirkkoherranvirastoon  puh 
0503140270 tai 0104250270. Matkan 
hinta aikuisilta 15  e/henkilö ja lapsilta 5 

ta nu

Kestotilaus on aina edullisin tilausm
uoto. Tilaus laskutetaan sovituin (6 kk/12 kk) laskutusvälein voim

assa olevaan hintaan, joka tällä het-
kellä on 39 euroa/12 kk. Tilaus jatkuu toistaiseksi, kunnes tilaaja m

uuttaa tilauksen m
ääräaikaiseksi tai irtisanoo sen kirjeellä tai puhelim

itse. 
Irtisanom

inen on tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen uuden tilausjakson alkam
ista.  Alle 18-vuotiaalla täytyy olla huoltajan lupa lehden tilaam

i-
seen. Ulkom

aan tilauksiin lisätään postim
aksu. Osoitteita voidaan käyttää suoram

arkkinointiin henkilötietolain m
ukaisesti. Tarjous on voim

assa 
31.12.2007 asti ja koskee vain uusia tilauksia. 

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)LE
IK

KA
A 

IR
TI

 K
AT

KO
VI

IV
AA

 P
IT

KI
N

!

Lastenmaa 
maksaa 

postimaksun

Leikki-ikäisten 
ja pienten 

koululaisten 
oma lehti 

tarjoaa
kivaa puuhaa 

ja kiinnostavaa 
lukemista  

4-10 -vuotiaille. 

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

Kyllä!
Tilaus on kestotilaus, joka alkaa seuraavasta mahdolisesta numerosta ja jatkuu niin kauan kuin haluan, ensimmäisen vuoden jälkeen hintaan 39 euroa/12 kk.

Tilauspalvelu: 020 754 2333, tilauspalvelut@kotimaa.

Tilaaja/maksajaLehden saaja

Lapsen nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)

Nyt saat tilaajalahjaksi 
Lastenmaan iloisen 

puuhakirjan!
Kirjassa on 25 

sivua täynnä 
kivoja tehtäviä.

TILAA PUUHAA JA VASTAUKSIA
ekaluokkalaiselle

Ensimmäinen kouluvuosi on täynnä kysymyksiä. Kuten 

         loppuelämäkin. Lastenmaa on mainio lahjalehti koulu-

         tielle lähtevälle omalle lapselle, kummi- tai lapsenlapselle. 

      Joka lehdestä löytyy satuja, luontojuttuja, runsaasti 

  tehtäviä, kertomuksia maailman muista lapsista sekä uusia 

lauluja ja runoja. Ja mikä tärkeintä, ekaluokkalainen saa 

lehden kotiin omalla nimellään, 11 kertaa vuodessa.

Lehden kristillinen arvomaailma auttaa oikean ja väärän 

hahmottamisessa. Lehti myös avaa vuoden juhlapyhien 

taustoja. Lehden päätoimittaja on tunnettu kirjailija 

ja sanoittaja Anna-Mari Kaskinen. 

Säästö 10,-

TARJOUS koulunalkuun

29,- 12 kk(Norm. 39 eur.) Vain uusille tilaajille.

Tilaan Lastenmaan edulliseen tutus-
tumishintaan: 29 euroa/12 kk (11 numeroa).

Etusi
yhteensä

15,-

Tilauskortti

www.lastenmaa.net

5,-
Arvo

Tilaajalahjak
si

puuhakirja!

Pudasjärvi
Konfirmaatiojumalan-
palvelus kirkossa 5.8. 
klo 10.00 (Kyllönen, 
Holmström, Piirainen).  
Taksi seurakuntakodilta 
9.30, edestakainen mat-
ka 3 euroa.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa su 
12.8. klo 10.00 (Holmström, Kyllönen, 
Jurmu). Metsästäjien kirkkopyhä. 
Taksi seurakuntakodilta  9.30, edesta-
kainen matka 3 euroa.
Kuorot Vox Margarita to 2.8. klo 
17.00.
Diakoniatyö: Asiakasvastaanotto 
heinä- ja elokuussa tiistaisin klo 9-
11. Eläkeläisten leiri Hilturannassa 
29.8.-31.8. alkaen klo 10.00. Ilmoit-
tautuminen kirkkoherranvirastoon 
27.8. mennessä 08-8823100.  
Koko perheen tapahtuma Perhe pe-
littää Liepeen väentuvassa to 16.8.klo 
12-19. Lapsille ohjattua toimintaa, 
aikuisilla keskustelua vanhemmuu-
desta. Koko perheen laulutuokio ja 
hartaushetki sekä makkaranpaistoa 
ja kahvit. Ilmoittautuminen 15.8. 
mennessä 0400-824970 Milja Törrö-
nen. Tilaisuuden järjestävät Ura- ja 
Latu-projektit, kaupungin perhetyö 
ja seurakunta.
Lähetystyö: Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat Nivalassa 24.-26.8.2007, 
tarkempia tietoja Paula Vähäkuopuk-
selta, puhelin 040-7522186.
Varhaisnuorten leireille Hilturantaan 
(16.-20.7.) jääneitä vaatteita voi kysellä 
kirkkoherran-virastosta.
Nuorisotyö: Luontoseikkailua ja 
yllätyksiä tarjoava viikonloppuleiri 
Syötteen ja Pintamon maastossa 17.-
19.8. Hinta 10e, 15 nopeinta mahtuu 
mukaan. Ilmoittautuminen Markolle 
ti 14.8. klo 14.00 mennessä.
Nuotioilta Livon koulun laavulla to 
9.8. klo 18.00,  Marikaisjärven toi-
mitalolla ti 14.8. klo 18.00 ja Kuren 
koululla ke 15.8. klo 19.00. Muutamia 
nuotioiltoja vielä vapaana elokuulle. 
Varaukset kirkkoherranvirastosta puh. 
08-8823 100.
Rauhanyhdistykset:  Kesäseurat Hir-
vaskosken ry:llä su 5.8. klo 13.00 ja 
18.00 (A.Lauhikari ja S. Kaariniemi). 
Seurat Jongulla Törmälässä (Viljamaa) 
su 12.8. klo 13.00 ja 19.00. Kesäseurat 
Livon koululla la 4.8. klo 18.00 ja su 5.8. 
klo 12.00 ja 18.00 (Laivamaa, Sarajär-
vi). Seurat Ervastissa ry:n mökillä su 
5.8. klo 19.00 (J.Aikkila ja V. Mertala) 
ja la 11.8. klo 20.00 (S. Kinnunen). 

To 2.8. alkaen klo 12 
Elvi Nivan 80-vuos-
tissyntymäjuhlat seu-
rakuntatalolla.
Su 5.8. klo 10 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa, Olavi Palovaara ja 
Veli-Pekka Tuomela. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen tapulikahvio lähetystyön 
hyväksi.
Su 12.8. klo 14 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Jouni Riipinen.
Pe 17.8. klo 9.15 koulukirkko. Koulu-
kirkon yhteydessä on ekaluokkalaisten 
siunaaminen.
Su 19.8. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, Hannu Lauriala.
Lapsi- ja nuorisotyön toimintaa 
elokuussa 2007: 
Nuppukerhot, varhaisnuorten kerhot 
ja tyttökerho alkavat viikolla 35. 
Syksyn isoskoulutus käynnistyy vii-
kolla 35 (la 1.9. klo 11 Nuppulassa). 
Isostoiminnasta kiinnostunut, ota 
yhteyttä Tanjaan, puh. 044–518 1141 
tai sähköposti: tanja.helenius@evl.
fi. Mukaan toivotaan myös poikia! 
Ota yhteyttä 13.8. jälkeen, Tanja tulee 
13.8. töihin.
Rauhan yhdistys:
Ti 7.8. klo 13 varttuneiden kerho Sirkka 
ja Paavo Marttilalla.
Pe 10.8. klo 19 ompeluseurat seura-
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e/henkilö. Ruokailu omakustanteinen. 
Linja-auto aikataulu ja reitti viikon 34 
kirkollisissa tiedoissa. Juhlilla ohjelmaa 
myös lapsille ja varhaisnuorille. 
 

K empeleen seurakun-
nassa toimitetaan kirk-
koherranvaali sun-

nuntaina syyskuun 23. päi-
vä. Ensimmäiselle vaalisijalle 
on asetettu Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kappa-
lainen Pekka Heimo Kris-
tian Rehumäki. Hän antaa 
vaalinäytteensä toimittamal-
la Kempeleen kirkossa ju-
malanpalveluksen sunnun-
taina syyskuun toinen päi-
vä kello 10.

Toiselle vaalisijalle on asetettu 
Haukiputaan seurakuntapas-
tori Martti Olavi Heinonen, 
joka antaa vaalinäytteensä 
toimittamalla jumalanpalve-
luksen Kempeleen kirkossa 
seuraavana sunnuntaina 9. 
syyskuuta kello 10. 

Seurakuntalaiset voivat ää-
nestää kirkkoherranvaaleissa 
23.9. 2007 klo 11.30-20.00  ja 
maanantaina 24.9. 2007 klo 
10.00-20.00 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa.

Ennakkoäänestys toimite-
taan Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa 17.-
21.9.2007 klo 9-18 välisenä 
aikana ja kotiäänestyksenä.

Vaalipaneeli pidetään keski-
viikkona 12.9. klo 18 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa, Kissaojantie 12,

Pekka Rehumäki

Juureni ovat hämäläisessä maape-
rässä, ”Hollolan Lahlessa”, niin 

kuin vanhempi väki sanoi. Rippi-
koulussa hengelliset asiat avautui-
vat ja löysin paikkani Keski-Lahden 
seurakuntanuorista. Yhteiskunnal-
liset asiat kiinnostivat myös, ja lu-
kion jälkeen ryhdyin opiskelemaan 
Helsingissä valtiotieteitä. Tapasin 
opiskeluaikana vaimoni ja perustim-
me perheen. Saimme neljä tytärtä, 
jotka ovat kasvaneet jo aikuisiksi. 
Opettelemme taas elämään arkea 
kahdestaan. Muutimme 1980-lu-
vun alussa Turkuun, jossa toimin 
kristillisessä opiskelijatyössä ja seu-
rakunnan vapaaehtoistoiminnassa. 
Vähitellen kasvoi vakaumus siitä, 
että minulla on papin kutsumus. 
Aloin opiskella teologiaa, ja vuon-
na 1992 sain pappisvihkimyksen 
Oulun tuomiokirkossa. Elämä oli 
heittänyt Etelä-Suomesta katsoen 
aika pitkälle, mutta pääsimme tääl-
lä lähemmäksi vaimoni sukujuu-
ria Tornionjoki-varressa. 

Kotikaupungissani pääsin näke-
mään talviurheilusankareita; sieltä 
kai on peräisin kipinä urheiluun ja 
liikuntaan. En voi sanoa olevani 
mikään himoliikkuja, lenkkeilen 
koska se on henkisen työn tekijälle 
välttämätöntä. Polkupyörä on ihmis-
kunnan keksinnöistä nerokkaimpia, 
sitä on Oulun seudulla vaivatonta ja 
turvallista käyttää. Parhaat ajatukset 
saan raittiissa ulkoilmassa. Soitan 
kitaraa ja pianoakin sen verran, että 
uskallan tutussa porukassa säestää 
virsiä ja yhteislauluja. Musiikilla 
on muutenkin outo vetovoima, 
se herkistää ja vie kosketuksiin 

sellaisten tunteiden kanssa, joita 
en muuten tavoita.

Luen aika paljon, ja parin vuosi-
kymmenen ajan rakkain, kallein ja 
aikaa vievin harrastukseni on ollut 
aikuisopiskelu. Teologiaa olen har-
rastanut pitkään, mutta kun siitä 
tuli ammatti, otin mukaan historian 
ja kirjallisuustieteen. Ammattikir-
jallisuutta on pakko lukea vierailla 
kielillä, ja minulla on itseni kanssa 
sellainen sopimus, että pidän yllä 
ja kartutan kielitaitoani niin kauan 
kuin se on mahdollista.

Vuosina 1992–2001 toimin Oulun 
yliopiston pappina, ja adventtina 
2001 siirryin kappalaiseksi Tuomio-
kirkkoseurakuntaan, jossa olen ollut 
diakoniatyön tiimissä. Kasvatustyö 
ja diakonia ovat tulleet seurakun-
nassa tutuiksi. Jumalanpalveluk-
set, toimitukset ja hartaudet ovat 
myös lähellä sydäntäni, koska nii-
den kautta voin välittää kristillisen 
uskon ydintä: Jumalan hyvyyttä 
Kristuksessa. Onnistumisen het-
kiä papin työssä kokee silloin, kun 
pääsee lähelle ihmisiä ja saa pitää 
tarjolla yksinkertaista evankeliumia 
elämän voimavaraksi.

Martti Heinonen

O len naimisissa ja minulla on 
viisi lasta. Tapasin puolisoni 

Martan noin  25 vuotta sitten Tam-
pereella. Työskentelin silloin puu-
seppänä ja kalusteasentajana tava-
ratalossa. Nykyisin olen seurakun-
ta-pastorina Haukiputaan seura-
kunnassa vastuualueena nuoriso- 
ja rippikoulutyö. Vaimoni, joka 
on sekä perushoitaja että tekstiili-
artesaani, työskentelee Haukipu-
taan terveyskeskuksen vuodeosas-
tolla. Lapsista kaksi on jo lentänyt 
pesästä (Markus 23v. ja Maarit 
21v.), kolmas on siltä väliltä (Mii-
ka  19v.) ja kaksi nuorimmaista on 
vielä kotosalla kokoaikaisesti (Ma-
tias 16v. ja Matti 13v.).

Olen syntynyt 52 vuotta sitten 
Helsingin diakonissalaitoksella. 
Tuolloin v. 1955 kotiseurakuntani 
oli Hattula, koska isäni palveli aliup-
seerina Parolan panssariprikaatissa. 
Lapsuusajan elinkin puolustusvoi-
mien kasarmeja kiertäessä. Tämän 
vuoden helmikuussa siunasin isäni 
haudan lepoon Längelmäen kir-
kossa. Näin tapahtui myös äitini 
kohdalla pari vuotta aikaisemmin.  
Molemmat vanhempani ovat hau-
datut heidän lapsuusmaisemiensa 
kirkkomaahan. 

Ajatus teologiseen tiedekuntaan 
pyrkimiseen tuli vuonna 1985 ol-
lessani Tampereella Sokos –tavara-
talon kalusteasentajana. Muutama 
vuosi takaperin olin nimittäin tullut 
uskoon omantunnonherätyksen 
kautta. Olin ottanut luvatta eli va-
rastanut tarvikkeita ja monenlaista 
materiaalia omaan käyttööni. Juma-
lan voimasta sain rohkeutta astua 
työantajan eteen kertoman kaiken. 

Olin valmis ottamaan vastaan mitä 
tuleman pitää, sillä tärkein oli jo 
tapahtunut minulle: olin saanut 
kokea Jumalan anteeksiantamuksen 
ja Jeesuksen rakkauden todellisena 
sydämessäni. Tästä vapaudesta ja 
ilosta halusin sitten  olla kertomassa 
toisillekin sekä tavallisena ihmise-
nä että seurakunnan työntekijänä, 
pappina!

Pappisvihkimyksen jälkeen sain 
”määräyksen” piirinjohtajan tehtäviin 
Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen 
palveluksessa. Olin kasvanut tuon 
lähetysjärjestön vaikutuspiirissä 
heti uskoontuloni jälkeen, ja oli 
luontevaa ottaa vastaan tarjottu 
tehtävä Pohjois-Pohjanmaalla. 
Piirinjohtajan tehtävä kesti Ou-
lussa n. 7 vuotta, kunnes minua 
pyydettiin Haukiputaalle seura-
kuntapastoriksi.

Harrastuksiini kuuluvat jonkin-
asteisen liikunnan lisäksi  musiikki 
ja kaikenlainen puun kanssa ähertä-
minen. Pidän erityisesti klassisesta 
musiikista ja olen nykytekniikan 
avustuksella itsekin eksynyt sävel-
tämisen ihmeelliseen maailmaan. 
Entisestä puusepän ammatista joh-
tuen viihdyn hyvin rautakaupoissa 
ja puutavaraliikkeissä.

Kempeleläiset valitsevat 
kirkkoherran syyskuussa

Tyrnävä
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KUULUTUS

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan kirkkoherranvaali.
Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena 

nähtävänä 7.8.2007 kello 10-15 ja 8.8.2007 kello 10-19 kirkkoher-
ranvirastossa, osoite Tiilitie 1, 90440 Kempele.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki viimeis-
tään ensimmäisenä vaalipäivänä 23.9.2007 18 vuotta täyttäneet 
henkilöt, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi 
viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää, siis vii-
meistään 15.7.2007.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä 
vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: seura-
kunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että 
äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty tai myönnetty 
toiselle ilman laillista perustetta. Kirkkoherra saa tehdä oikaisu-
vaatimuksen sillä perusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois 
vaaliluettelosta taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi 
tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa muut-
toon, joka on tapahtunut seurakuntaan alle 70 päivää ennen en-
simmäistä vaalipäivää.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään 
10.8.2007 ennen klo 16 kirkkoherranvirastoon, osoite Tiilitie 1, 
90440 Kempele. Virasto on auki mainittuna päivänä klo 10-16.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia 
22.8. klo 16 pidettävässä kokouksessa.

Kempele 17.7.2007
Kempeleen vaalilautakunnan puolesta

Taavi Jarva
puheenjohtaja

Pe 3.8. klo 13.30 har-
taus Lepolassa.
Su 5.8. klo 10 messu 
Tyrnävän kirkossa, Ris-
to Tuominen. Kolehti 
Kirkon Ulkosuoma-
laistyöhön, Kirkko-
hallitus.
Su 12.8 klo 10 sanaju-
malanpalvelus Tyrnä-
vän kirkossa, Ikonen. 
Kolehti Hiljaisuuden 
viljelyn vahvistamiseen kirkossamme, 
Hiljaisuuden Ystävät ry.
Temmes: Su 12.8. klo 12 messu Tem-
meksen kirkossa, Ikonen.
Päiväkerhot alkavat 13.8.
Eläkeläisten leiripäivä ke 15.8. 
seurakunnan Kesäkodilla. Lähtö 
Temmeksen srk-talolta klo 8.45 ja 
Tyrnävän srk-talolta klo 9, paluu klo 
16 mennessä. Osallistumismaksu 5 
euroa, sis. kyydin, ruokailun ja kahvin. 
Ilm. khranvirastoon 13.8. mennessä, 
p. 5640 600.
Lasten lähetysleiri 18-19.8. seurakun-
nan Kesäkodilla. Ilm. khranvirastoon 
10.8 mennessä, p. 5640 600.
Limingan rovastikunnan retki hiip-
pakunnan lähetysjuhlille Nivalaan 
la 25.8. Lähtö Tyrnävän srk-talolta 
klo 7.15 ja paluu noin klo 22.45. 
Kyyti ilmainen, perillä monipuolista 
ohjelmaa ja ruokailumahdollisuus 
(7 euroa). Ilm. khranvirastoon 10.8. 
mennessä.
Limingan rovastikunnan perheleiri 
31.8.-2.9. Lapiosalmella Posiolla. 
Osallistumismaksu 40 euroa/aik., 30 
euroa/4-13 v. ja 10 euroa/alle 4 v., 
sis. matkat, majoituksen 3-8 hengen 
huoneissa, ruokailut ja ohjelman. Ilm. 
Hannele Heinoselle 6.-7.8. klo 9-10, p. 

044-7453850.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: La 4.8. klo 
19 nuotioilta Ikolassa. Su 5.8. seurat klo 
12 Murron rukoushuoneella ja klo 18 
Temmeksen kirkossa. Su 12.8. klo 12 
leiripäivä ja klo 16 seurat Kesäkodilla 
Murto: Su 5.8. seurat klo 12 Murron 
rukoushuoneella ja klo 18 Temmeksen 
kirkossa. Pe 10.8. klo 19 pihaseurat 
Tuula ja Hannu Aholalla, Aholantie 
36. Su 12.8. klo 16 seurat ry:llä.

Kuollut: Elsa Signe Järvitalo s Krapu 
84 v, Hellin Eva Susanna Tiikkoja s 
Högman 82 v, Martti Mikael Taipalus 
82 v.
Avioliittoon vihitty: Janne Arimo 
Puolakanaho ja Satu Marianne Tauri-
ainen, Timo Henrik Sarkkinen ja Heidi 
Maria Pirkola, Mika Juhani Karhula ja 
Niina Katariina Juola.
Kastettu: Eetu Benjamin Haaraniemi, 
Eemil Matias Korkiakoski.
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Jumala, taivaallinen Isämme.

Sinä olet varustanut meidät

hyvillä lahjoillasi.

Tee meidät taitaviksi ja uskollisiksi

tehtävissä, joihin kutsut meidät.

Lahjoita meille kestävyyttä

palvella sinua ja toisiamme

valppaina uskossa

ja pitkämielisinä rakkaudessa.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Kaivaa en jaksa,
kerjätä en kehtaa
Jos ryhtyisin arvuuttelemaan, mistä otsikon lause on peräisin, luulisin mel-

ko harvan vastaavan oikein. Lause sopisi esimerkiksi jonkun pitkäaikais-

työttömän lausumaksi. Peruspäivärahan ja toimeentulotuen varassa elämi-

nen tuntuu häpeälliseltä, mieluummin tekisi töitä. Mutta kun sopivaa työtä 

ei löydy! Raskas ruumiillinen työ ei onnistu, koska fyysinen vamma sen estää. 

Ammatillinen koulutus kyllä olisi, mutta koulutusta vastaavaa työtä ei löydy. 

Julkisessa keskustelussa hänet leimataan vajaatyökykyiseksi ja työn vieroksu-

jaksi – kohtalotovereittensa keskuudessa syrjäytetyksi.

Syrjäytetyksi ihminen joutuu, kun hän ei enää kelpaa työelämän ja yhteiskun-

nan palvelukseen ja kun hän menettää mahdollisuutensa vaikuttaa omaan ase-

maansa. Otsikon lausetta ei kuitenkaan lausunut pitkäaikaistyötön Tampereel-

ta, vaan eräs taloudenhoitaja Jeesuksen vertauskertomuksessa parin tuhannen 

vuoden takaa (Luuk.16: 1-9). Isäntä syrjäytti taloudenhoitajan tehtävästään, kos-

ka tämä kuulopuheiden mukaan tuhlasi hänen omaisuuttaan. Irtisanomisuhan 

edessä taloudenhoitaja pohdiskeli mielessään tuota otsikon ajatusta.

Taloudenhoitaja keksi juonen, jonka avulla hän turvasi tulevaisuutensa. Hän 

hankkiutui isäntänsä asiakkaiden suosioon järjestelemällä näiden velkoja. Mies 

järjesteli velkoja tuhannen päiväpalkan verran ja takasi näin itselleen kohtuul-

lisen toimeentuloturvan kiitollisilta velallisilta. Kuulostaa moraalittomalta! Jos-

tain kumman syystä kertomuksessa annetaan ymmärtää, että Jeesus piti talou-

denhoitajan toimintaa esimerkillisenä: ”Hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, 

jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole.”

Länsimaisessa yhteiskunnassamme yksityisomaisuuden suoja on nostettu kes-

keiseksi arvoksi. Sen säilyttämistä ja kartuttamista pidetään luovuttamattomana 

oikeutena. Omaisuuden suoja on noussut niin merkittäväksi, että sen varjolla 

on nykyisin lupa syrjäyttää yhtä lailla taloudenhoitajia kuin työntekijöitäkin 

välittämättä siitä mitä heille käy. Omaisuuden haltija, pääomasijoittaja, päättää 

tuottovaatimuksensa. Mikäli firma ei tätä saavuta, irtisanotaan henkilöstö ja 

siirretään tuotanto halvempaan tuotantoympäristöön. Tässä globaalissa mark-

kinataloudessa ei enää juurikaan muisteta sitä perusajatusta, että raha ja omai-

suus ovat Jumalan hyviä ja tarpeellisia lahjoja. 

iLKKa HjerPPe

Kirjoittaja on Tampereen seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn pastori.

10. sunnuntai helluntaista on saanut teemakseen ”Uskollisuus Jumalan lahjojen hoi-
tamisessa”. Kristittyjä kutsutaan hoitamaan vastuullisesti Jumalan antamia lahjoja. 

Myös vähässä on oltava uskollinen, sillä tällaisen seuraajansa Jeesus on luvannut asettaa 
”paljon päälle”.

Jeesus pahoittelee päivän evankeliumissa monien valon lapsien sinisilmäisyyttä. Useat 
raamatunlukijat ovatkin kompastuneet tähän tekstiin ja jopa ihmetelleet, kehottaako Jeesus 
olemaan rikollinen. Näin Jeesus sanoo:

”Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. 
Minä sanonkin teille: hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin 
asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole.”

Perusidea ei kuitenkaan ole rikollisuuden suosimisessa ja siihen kannustamisessa, vaan 
siinä, että kaikki omaisuus ja mammona jäävät tänne. Tavaraa ei siis kannata haalia sen 
itsensä vuoksi, vaan korkeampia päämääriä palvelemaan. Tärkeimmäksi näyttäytyvät siis 
”iäiset asunnot”.

Evankeliumissa epärehellinen taloudenhoitaja kehottaa yhteistyökumppaneitaan kirjanpi-
torikokseen pelastaakseen oman nahkansa irtisanomisensa jälkeen. Häntä ei kiinnosta ”kai-
vaminen”, mikä oli rakennustyömiehelle ominaista - eikä myöskään kerjäämään alentumi-
nen. Siksi hän lahjoi liikekumppaninsa saadakseen heiltä myöhemmin hyvää kohtelua.

Teksti on monella tavalla poikkeuksellinen. Tässä jos missä Jeesus on tarkoittanut ver-
tauskuvallista viekkautta ja toimintavalmiutta. Taloudenhoitaja on jo osoittautunut pahaksi 
ja epäluotettavaksi. Siitä huolimatta hän selvittää itsensä ”kuiville” irtisanomisensa jälkeen. 
Kristittyjen olisi tämän opetuksen mukaan vältettävä elämässään huiputetuksi tulemista ja 
ajopuuteoriaa. Ennen kaikkea iankaikkisten etujen ja arvojen ajamisessa saisi olla terveellä 
tavalla itsekäs ja omaa etuaan tavoitteleva.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän Psalmi Ps. 119: 129-136, 
ensimmäinen lukukaPPale sananl. 3: 3-8  
tai 2.aik. 1: 7-12 ja toinen lukukaPPale 
1.Piet. 4: 7-11. evankeliumi on luuk. 
16: 1-9.
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Pa Lv e L u H a K e m i S t o

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Soi kunniaksi
luojan...luojuoju an...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Huomaa kätevän pieni 
koko, 8 x 11 cm! Saa-
tavana vaalea nruskeana, 
mustana ja viininpunaise-
na, myös nimipainatuksel-
la. 1214 sivua. Ovh. 39 €Su 5.8. klo 10 konfirmaatiomes-

su Oulujoen kirkosta kirkosta, toi-
mittaa toimittaa ja konfirmoi Pent-
ti Kortesluoma, saarnaa Erja Järvi, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Su 12.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Karjasillan kirkosta, toimittaa Ju-
hani Lavanko, saarnaa Israelin lä-

hetti Mika Pouke, avustavat Liisa Karkulehto, Anna-Leena 
Häkkinen ja Raija Korhonen, kanttorina Ilkka Järviö.
Ke 8.8. klo 15.45 Naisen allakka. FM Essi Tiittanen ko-
lumnoi.
To 9.8. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Merkkikuteis-
sako koulunpenkille? Opettaja ja murrosikäisen äiti Pirita 
Hahl-Marjokorpi Marja Blomsterin vieraana.
Ke 15.8. klo 15.45 Naisen allakka. ”Olen naispuolinen nört-
ti.” Tietotekniikan opiskelija Kaisa Anttila pakinoi.
To 16.8. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Oulun seura-
kuntien musiikkikoulu vie lapset musiikkin ja soittimien 
ihmeelliseen maailmaan.

Su 5.8. klo 10 messu Ylivieskan 
kirkosta.
Su 12.8. klo 10 messu Oulun Tuomio-
kirkosta, toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Hanna-Maija Karjalainen, 
kanttorina Maija Tynkkynen.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

r a D i o - o H j e L m at

ilmoittaudu Limingan 
rovastikunnan perheleirille!

Lähetyksen työalan ideoima perheleiri vanhemmille ja lap-
sille järjestetään Lapiosalmen eräleirikeskuksessa 31.8.-
2.9.2007. Leirin teemana on ”Ystävät ympäri maailman”. 
Ohjelmassa on mm. retki Korouoman rotkolaaksoon ja mu-
kavaa yhdessäoloa. Leirin hinta on 40 e/aikuiset ja yli 13v, 
30 e/4-13v. ja 10 e/alle 4v. Hintaan sisältyy matkat, majoi-
tus 3-8 h huoneissa, ruokailut ja ohjelma.

Lisätietoja antaa Hannele Heinonen p.044-7453850 tai 
hannele.heinonen@evl.fi. Ilmoittautumiset Hannele Hei-
noselle rajattuna aikana: ainoastaan 6.-7.8.2007 klo 9-10. 
Ilmoittautuneille lähetetään kirje, josta selviää kaikki tarvit-
tava tieto. Leirin järjestää Limingan rovastikunnan lähetys- 
ja lapsityö. Limingan rovastikuntaan kuuluvat Limingan, 
Kempeleen, Oulunsalon, Muhoksen, Tyrnävän, Lumijoen, 
Hailuodon ja Utajärven seurakunnat.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Myllyojan 

Maikkulan

Y H D i S t Y K S e t

m u u t  S e u r a K u N N at

jaKeLu-
HuomautuKSet

PuH. 0200 71000 
www.PoSti.Fi/PaLaute

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

Piriläntie 145, Kempele 

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

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

Asiakkaalla oikeus verotuksessa kotitalousvähennykseen! 

Siivousapu Suvanne
Päivi Suvanne 
0400 653 697

ARJEN APUNA!

iLmoita rauHaN 
terveHDYKSeSSä!

ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia, myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

iLmoita rauHaN terveHDYKSeSSä!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia, myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307, sari.havia@kotimaa.fi


