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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Hyvät uutiset jäävät usein huonojen uutisten 

jalkoihin. Media nostaa esille dramaattisia 

ja huomiota herättäviä ilmiöitä, koska ne 

kiinnostavat ihmisiä enemmän ja myyvät paremmin 

kuin tasainen arki.

Kirkosta eroamisista syntyvät suuremmat otsikot 

kuin kirkkoon liittymisistä. Totta on, että viime 

vuonna kirkosta erosi paljon enemmän ihmisiä kuin 

kirkkoon liittyi, mutta jos asia olisi ollut toisinpäin, 

siitä tuskin olisi noussut kohua.

Kirkkoon liittyi ennakkotietojen mukaan viime 

vuonna yli 15 500 ihmistä. Määrä on suurempi 

kuin koskaan aiemmin. Erityisen paljon kirkkoon 

liityttiin joulukuussa.

Vaikka kirkko on monien 

mielestä nyt kriisissä, se on 

edelleen Suomen suurin 

yhteisö, johon kuuluu kolme 

neljäsosaa suomalaisista.

Moni heistä arvostaa 

esimerkiksi kirkon 

ruohonjuuritason työtä 

paikallistasolla erityisesti 

taloudellisesti vaikeina aikoina. 

Seurakunnat auttavat niitäkin, 

jotka ovat pudonneet yhteiskunnassa kaiken muun 

avun ulkopuolelle. Tästä ei vain pidetä meteliä.

Kuluneena jouluna kirkkoihin riitti väkeä, jopa 

niin, että istumapaikat uhkasivat paikoin loppua 

kesken. Pelkästään Oulun kirkoissa kävi joulun 

aikaan yli 11 000 ihmistä.

Näimmekö joulun pyhien jälkeen ilmestyneissä 

lehdissä yhtään lööppiä siitä, että kansa rynni 

jouluna kirkkoihin? Emme nähneet, vaan 

kirkkoihin-sanan tilalla luki "alennusmyynteihin".

Uusi vuosi on syytä aloittaa seurakunnissa nöyrin 

mutta luottavaisin mielin, sillä niissä tehdään 

paljon hyvää työtä. Työ tuo iloa myös 

tekijöille itselleen. Esimerkiksi 

Oulun seurakunnissa 

työviihtyvyys on 

tutkimuksen mukaan 

parantunut.

PS: 

Rauhan Tervehdyksen 

ulkoasu on 

uudistunut. Voit 

antaa palautetta 

lehden uudesta 

ilmeestä osoitteella 

toimitus@

rauhantervehdys.fi. 

Kolme neljästä 
kuuluu yhä 
kirkkoon

Laurin päivää vietetään 
vasta elokuussa, mut-
ta näin vuodenvaihtees-
sakin voi muistaa diako-

ni Laurentiusta, Rooman kir-
kon rahastonhoitajaa. Tuohon 
muistamiseen innoittaa aina-
kin Kirkkohallitus odottaes-
saan tilastoja viime vuodelta. 

Joulun alla kirkon vuoden 
2013 tilastoihin oli tutustuttu 
Kalevassa: ”Suoraa taloudellista 
apua jaettiin 7,78 miljoonaa eu-
roa. Kirkon koko verotulopot-
tiin suhteutettuna taloudelli-
sen avun osuus on vaivaiset 1,3 
prosenttia.” (Kaleva 7.12.)

Raha muuttuu 
matkalla moneksi: 
läsnäolijaksi, 
sählymailaksi, 
ajaksi, todistukseksi 
Kristuksesta.

Olisipa samalla kerrottu, et-
tä ”vain” 27 prosenttia dia-
koniatyöntekijöiden ja heidän 
asiakkaittensa keskusteluista 
koski taloudellisia kysymyksiä. 
Ja sekin, että joskus taloudelli-
sissa ongelmissakin tarvitaan 
eurojen sijaan aikaa, taitoa ja 
lämpöä ihmisen kokonaisval-
taiseen auttamiseen. 

Ihminen tarvitaan kuunte-
lemaan myös ne 73 prosenttia 
asioista ja ongelmista, joissa ei 
voi auttaa rahalla laisinkaan.

Vuonna 2013 diakoniatyönte-
kijät kävivät 645 000 luottamuk-
sellista keskustelua 153 000:n eri 

Miehille tarjotaan
elämänmuutosta

L imingan seurakunta etsii 
miehiä mukaan elämänta-
paryhmään, joka aloittaa 
toimintansa tammikuussa.

Seurakunta hakee ryhmään 
nimenomaan ”rapakuntoisia” 
miehiä, jotka haluavat tehdä elä-
mänmuutoksen. 

– Kyseessä ei ole laihdutus-
ryhmä eikä kesäksi kuntoon -pi-
karatkaisu, Limingan seurakun-
nan diakonissa Marika Kamps 
kertoo.

Tavoitteena on motivoida mie-
het muuttamaan pysyvästi elin-
tapansa. Ryhmään valitaan haas-
tattelun perusteella neljä tai vii-
si 30–70-vuotiasta liminkalaista, 
jotka ovat valmiit sitoutumaan 
toimintaan kevään ajaksi.

Myös keho 
kaipaa hoitoa
Kamps arvioi, ettei terveyspal-
velujen tarjoaminen ole seura-
kunnissa kovin yleistä. Hän us-

koo, että tällaiselle toiminnalle 
on tarvetta.

– Seurakunta puhuu paljon 
hengellistä ja henkisestä hyvin-
voinnista, mutta ihminen on ko-
konaisuus. Myös ihmisen fyysi-
nen koti eli keho tarvitsee hoitoa.

Miesten elämäntaparyhmän 
perustaminen lähti liikkeelle va-
paaehtoisten aloitteesta.

Seurakunta tarjoaa toiminnal-
le tilat, ja Limingan terveyskeskus 
järjestää miehille sairaanhoitajan 
tarkastuksen ja mahdollisia labo-
ratoriokokeita.

– Seurakunta on aloittanut 
muutakin toimintaa vapaaehtois-
ten toiveesta. Meillä pyörii esi-
merkiksi gospel gym eli jumppaa 
gospelmusiikin tahtiin vapaaeh-
toisen ohjaajan vetämänä.

Alkoholi jäi 
pois ensin
Miesten elämäntaparyhmää vetää 
vapaaehtoistyönä kokenut liikku-

ja Ahti Auno, joka on myös ide-
an isä.

Idean taustalla on Aunon oma 
elämänmuutos kymmenen vuo-
den takaa.

– Vielä 11 vuotta sitten olin ra-
pakunnossa. Leposyke oli 90, ei-
kä mitään liikunnallista taustaa 
ollut, Auno kertoo.

– Oma elämäntapamuutokse-
ni alkoi niin, että jätin alkoholin 
pois. Kahdeksan kuukautta myö-
hemmin lopetin tupakoinnin ja 
aloin liikkua, ensin hiihtää ja sit-
ten pyöräillä.

Niistä ajoista on menty pal-
jon eteenpäin. Vuonna 2009 Au-
no polki pyörällä 7500 kilometriä 
Gibraltarille.

– Liikunnalla ja muilla elä-
mäntavoilla on valtava vaikutus 
sekä fyysiseen että henkiseen hy-
vinvointiin, Auno jatkaa.

Hänen elämänlaatunsa parani 
niin, että nyt hän haluaa motivoi-
da muita vastaavaan muutokseen.

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Ha nnu J u ko la

Marika Kamps ja Ahti Auno ovat miesten elämäntaparyhmän yhdyshenkilöt. He piipahtivat viime viikolla Limingasta Oulun keskustaan pyöräillen. 
– Lumisade tai pakkanen ei estä pyöräilyä, kun pukeutuu oikein, Kamps sanoo.

ihmisen kanssa. Järjestämis-
sään tilaisuuksissa kävi 868 
000 ihmistä. Miten kaikelle sil-
le, mitä näissä kohtaamisissa 
tapahtuu, laskee hintaa? 

Saman ongelman edessä oli 
Laurentius, kun keisarin mie-
het vaativat häntä tuomaan 

heille kirkon aarteen.  Lauren-
tius toi aarteen näytille: Sai-
raat, köyhät, vammaiset, elä-
män kolhimat. ”Tässä on kir-
kon aarre.” 

Kirkossa toimitaan sen 
oman perustehtävän mukaises-
ti myös muutoin kuin suoraa 
rahaa eteenpäin jakamalla. Ra-
ha muuttuu matkalla monek-
si: läsnäolijaksi, sählymailaksi, 
ajaksi, todistukseksi Kristuk-
sesta. Kirkon diakoniaa on se-
kin, mitä joulun alla tapahtui: 
Kristityt toivat seurakuntaan 
joululahjoja tuntemattomille 
lähimmäisille. Kiitos! 

Diakonia on muutakin kuin rahan jakamista

OUTI POHJANEN
kappalainen

Tyrnävän seurakunta

Personal trainer 
auttaa alkuun
Ryhmä on tarkoitettu nimen-
omaan miehille, koska naisil-
le vastaavia ryhmiä on tarjolla 
enemmän.

– Yritämme tavoitella miehiä, 
jotka eivät muuten lähtisi tällai-
seen toimintaan mukaan, Kamps 
kertoo.

Ryhmän koko halutaan pitää 

pienenä, jotta henkilökohtainen 
ohjaus onnistuu. Ryhmäläiset 
saavat oman personal trainerin.

– Alan ammattilainen on lu-
vannut vapaaehtoisesti auttaa 
kuntosaliohjelmien tekemisessä, 
Auno kertoo.

Ryhmä kokoontuu kerran vii-
kossa kuulemaan muun muas-
sa liikkumisen, syömisen ja mo-
tivaation merkityksestä elämän-

Seurakunta puhuu paljon 
hengellistä ja henkisestä 
hyvinvoinnista, mutta 
ihminen on kokonaisuus. 
Myös ihmisen fyysinen 
koti eli keho tarvitsee 
hoitoa.

Limingan seurakunta aloittaa 
elämäntaparyhmän miehille

Kolumni

muutoksessa. Lisäksi kukin saa 
henkilökohtaisen harjoitusohjel-
man.

Kokeiluluontoinen ryhmä jat-
kaa kesäkuun alkuun.

– Tavoitteena on, että siihen 
mennessä ryhmäläisille olisi syn-
tynyt halu jatkaa toimintaa oma-
toimisesti, Kamps lisää.

HELI VÄYRYNEN

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen 
kerran ma 12.1.2015 klo 17 
Limingan seurakunnan 
lähetysvintillä, osoitteessa 
Pappilantie 6. 
Yhteyshenkilöinä toimivat 
Ahti Auno, p. 044 2141 034 ja 
diakonissa Marika Kamps, 
p. 044 7521 243,
marika.kamps@evl.fi.

Näimmekö 
joulun pyhien 
jälkeen 
ilmestyneissä 
lehdissä yhtään 
lööppiä siitä, 
että kansa 
rynni jouluna 
kirkkoihin?
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Yli 11 000 kävi Oulun joulukirkoissa

Oulun ev.lut. seurakun-
tien kirkoissa pidetyis-
sä hartauksissa, juma-
lanpalveluksissa ja mes-

suissa kävi joulun aikaan 11112 
henkilöä.

Viime jouluna vastaava luku oli 
12500 ja vuonna 2012 11400 hen-
kilöä. Luvuissa ovat mukana kaik-
kien Oulun seitsemän ev.lut. seu-
rakunnan joulun ajan kirkkotilai-
suuksissa käyneet ajalla 24.–26.12.

 Vilkkain kirkkopäivä tänä jou-
luna oli perinteiseen tapaan joulu-
aatto, jolloin esimerkiksi Oulujo-
en kirkon neljässä eri tilaisuudes-
sa oli yhteensä 2600 kävijää ja Tuo-
miokirkon neljässä eri tilaisuudes-
sa yhteensä 1737 kävijää. 

 Suosituimpia joulunajan kirk-
kotilaisuuksia olivat sekä aatto-
päivän kirkkohetket että kello 23 

alkaneet jouluyön messut. Oulu-
joen kirkon jouluyön messussa oli 
710 kävijää.

 Kirkkojen ovet ovat käyneet 
tiuhaan – sisäänpäin – koko jou-
lukuun. 12.–14.12. viikonloppu-
na Oulun kirkoissa järjestettyi-
hin tapahtumiin osallistui lähes 
12500 ihmistä. 

Kävijämäärissä
kasvua ja laskua
Myös muissa Rauhan Tervehdyk-
sen levikkialueen seurakunnissa 
jouluaatto oli vilkkain kirkko-
päivä. Tyrnävällä jouluaaton ti-
laisuuteen osallistui 662 henkeä, 
kun joulupäivänä luku oli vain 86 
henkeä.

Kaiken kaikkiaan Tyrnävällä 
kävi joulukirkoissa 773 henkeä. 
Vastaavat luvut vuosina 2013 ja 

2012 olivat 512 ja 760.
Hailuodossa kävi tänä jouluna 

kirkossa 238 henkilöä. Vuosina 
2013 ja 2012 vastaavat luvut oli-
vat 235 ja 260 henkeä.

Lumijoella joulukirkkoihin 
osallistui tänä vuonna 348 hen-
keä, mikä oli hiukan enemmän 

kuin kahtena edellisenä vuon-
na. Vuosina  2013 ja 2012 juma-
lanpalveluksissa kävi 320 ja 278 
henkeä.

Limingassa kävijämäärä laski 
hiukan, sillä tänä jouluna osal-
listujamäärä oli 736 henkeä, kun 
se vuonna 2013 oli 996. Vuonna 

2012 luku notkahti pahasti, sillä 
tällöin kävijämäärä oli 583.

Muhoksella joulukirkos-
sa vieraili tänä jouluna 750 hen-
keä, toissa jouluna 645 henkeä ja 
vuonna 2012 688 henkeä. Joulu-
aamun kyläkirkoissa Laitasaaren 
rukoushuoneella ja Kylmälänky-
län kappelissa lisäksi vieraili yh-
teensä 70–80 henkilöä.

Kempeleen seurakunnas-
sa osallistumismäärä oli vuonna 
2014 1066 henkeä, vuonna 2013  
1173 henkeä ja vuonna  2012 1369 
henkeä.

Siikalatvan seurakunnan kir-
koissa kävi tänä jouluna 761 hen-
keä. Viime vuonna kävijöitä 1082 
henkeä ja sitä edellisenä vuotena 
964 henkeä.

PEKKA HELIN

Tuiran seurakunnan Pyhän Tuomaan kirkko oli jouluyön messussa lähes täysi.

Pe k ka H e l i n

Ihmisiä

Valtaa pitää arvostella

Pastori Arpàd Kovàcs on jättämässä vuodeksi kan-
sainvälisen työn pastorin tehtävät Oulun seura-
kunnissa. Hän siirtyy helmikuussa työskentele-
mään Hailuoto – turvasaari vainotuille taiteili-

joille -hankkeessa.
Kovàcs on ollut viime aikoina usein julkisuudessa, 

muun muassa viime keväänä, kun hän tarjosi kirkon tur-
vapaikaksi suomalaiselle, huostaan otetulle teinille. 

Kovàcs kuuluu Oulun niin sanottuihin agnostikko-
pappeihin, joiden tilaisuuksista tehtiin viime vuonna 
kantelu Oulun tuomiokapituliin.

Miksi kuljet niin usein vastavirtaan, Arpàd Kovàcs?  
– Ehkä kärsin jonkinlaisesta Robin Hood -syndroo-

masta. Minun on pakko ”ottaa rikkailta ja antaa köyhil-
le”, hajonneesta Jugoslaviasta Suomeen turvapaikanhaki-
jana 1990-luvulla tullut pastori nauraa.

Kovàcs sanoo olevansa vakaumuksellinen anarkisti. 
Heltiääkö häneltä ymmärrystä viime itsenäisyyspäivänä 
toistamiseen riehuneille – itseään anarkisteiksi kutsuvil-
le – ”kiakkovieraille”?

Kovàcs toivoo, että mellakoimisen sijaan anarkisti-
joukko keksisi viruksen, jonka voisi levittää pankkien 
tietoliikenteeseen tasamaan ihmisten tilit.

Sitten hän vakavoituu:
– Mitkään rakenteet yhteiskunnassa eivät ole välttä-

mättömiä ja perusteltavissa esimerkiksi parlamentaris-
milla. Siksi rakenteita on lupa myös kritisoida.  

Pastorin esikuvissa on anarkisteja, filosofeja, runoili-
joita ja katolisia pappeja 1500-luvulta. Jeesus löytyy myös 
listalta, mutta Arpàd Kovàcs pahoittelee sitä, että Vapah-
taja on perin ryöstökalastettu hahmo.

– Kaikki kirkon eri ryhmittymät liberaaleista konser-
vatiiveihin löytävät omalle ajattelulleen perusteita Jeesuk-
sen elämästä ja julistuksesta.

RIITTA HIRVONEN

Tuoreen uutisoinnin mukaan 74 
prosenttia suomalaisista kuuluu 
kirkkoon, mutta vuosi vuodelta 
kirkkoon kuuluvien määrä vähenee. 
Aivan kuin yhteiskunnaltamme oli-
sivat ikiaikaiset arvot hukkumassa.

Miten kirkko yhä paremmin 
voisi toimia niin, että jokainen 
suomalainen voisi löytää sieltä elä-
määnsä turvaa, toivoa ja rauhaa?

Marja Kantola, Haapajärvi, 
Oulun tuomiokapitulin maallikkojäsen

Mikä kirkollinen uutinen jäi mieleesi vuodelta 2014?Muu media

JEESUS ANTOI hyvän esimerkin 
monessa käytännön tilanteessa 
rajojen laittamisesta ja lähimmäisen 
rakastamisesta. Esimerkkinä tulee 
mieleen, kun Jeesus rankan työputken 
jälkeen vetäytyi kavereidensa kanssa 
grillailemaan.

En tiedä, sanoisiko Jeesus, että ”pakko 
pitää breikki”, tai ”tänään mä vaan 
chillaan”.

Joka tapauksessa hän otti aikaa itselleen, 
levolle ja ystävien kanssa olemiselle, eikä 
liiallisen kiltteyden takaa-ajamana tehnyt 
hullun lailla ja rajattomasti töitä.

Sielunhoitoterapeutti Päivi Niemi 
kristillisessä nuortenlehdessä Nuotassa 1/2015 

Tälle vuodelle Oulun seura-
kunnat ovat nimenneet it-
selleen neljä keskeistä ta-
voitetta: kirkon perusteh-

tävään keskittymisen, kirkon jä-
senyyden arvostamisen, vuoro-
vaikutteisten kohtaamisten ja 
osallisuuden vahvistamisen sekä 
lähimmäisen rakastamisen. 

– Jokaisessa yksikössä mieti-
tään erikseen, miten tavoitteet 
saavutetaan. Viime kädessä jo-

kainen työntekijä miettii tavoit-
teiden saavuttamista oman työn-
sä osalta, yhteisen kirkkoneuvos-
ton puheenjohtaja, Kiimingin 
kirkkoherra Pauli Niemelä sel-
ventää.

Hän painottaa, että kirkon pe-
rustehtävän toteutumista ei voi 
mitata kappalemäärissä, mutta 
työntekijän näkökulmasta konk-
reettinen tavoite vaatii sitoutu-
maan ja toimimaan. 

Sanoma 
nostetaan esiin
Tavoitteet pohjautuvat kirkollis-
kokouksen hyväksymään strate-
giasuunnitelmaan Kohtaamisen 
kirkko – Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon toiminnan suun-
ta vuoteen 2020. 

Siinä kirkon tehtäväksi mää-
ritellään kutsua ihmisiä Jumalan 
yhteyteen ja rohkaista välittämään 
lähimmäisistä ja luomakunnasta. 

Niemelän mukaan tulisi saada 
esille ajatus, että kirkkoon kuu-
lumisella on merkitystä. Kirkko 
ei ole vain ”palvelujen tuottaja” 
vaan syvimmiltään hengellinen 
yhteisö, joka kokoontuu Sanan ja 
sakramentin ääreen. 

– Sana ja sakramentit ovat seu-
rakunnan toiminnan terävä kär-
ki, jota kohti muu toiminta ohjaa.

Hän peräänkuuluttaa yhteis-
vastuullisuutta.

Oulun seurakuntien tämän vuoden tavoitteena on keskittyä kirkon perustehtävään, jäsenyyden arvostamiseen, kohtaamisiin ja osallisuuteen sekä lähimmäisen rakastamiseen.

aistimalla yleisön tunnelman. 
– Silmät kertovat, toimiko tä-

mä vai ei, kuvaa Niemelä.
Seurakuntalaisilta kaivataan 

kuitenkin yksityiskohtaisempaa 
palautetta. Uutta palautejärjes-
telmää on ehditty kehittää muun 
muassa seurakuntien perheneu-
vonnassa. 

Neljäs tavoite on lähimmäi-
sen rakastaminen.  Niemelä ei 
näe ristiriitaa siinä, että tavoitet-
ta tarkastellaan lähinnä diakoni-
an näkökulmasta.  

– Viime tutkimusten valossa 
diakonia luo positiivisinta kuvaa 
kirkosta. Arjessa usko näkyy esi-
merkiksi siinä, olenko valmis aut-
tamaan.

Luottamushenkilöt 
mukaan suunnitteluun
Luottamushenkilöt voivat vaikut-
taa toimintaan tuomalla esiin aja-
tuksensa. 

Usein käy niin, että luotta-
mushenkilöt keksivät ideoita ta-
voitteiden saavuttamiseksi ja seu-
rakunnan työntekijä miettii, mi-
ten ne voidaan käytännössä to-
teuttaa. 

Yleiset tavoitteet konkretisoi-
tuvat parhaiten yhteistyöllä. Nie-
melällä on tästä hyvä esimerkki.

– Kiimingissä kokeiltiin aiem-
min mallia, jossa jokaisella työ-
alalla työntekijät ja luottamus-
henkilöt kokoontuivat niin sa-
notusti puhtaan pöydän ääreen 
miettimään yhdessä tulevan vuo-
den tavoitteita. 

RAIJA KURKI

Oulun seurakuntien talousarviot 
ja toimintasuunnitelmat löytyvät 
osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/
talousarvio.

Kirkon haasteista vaikeimpia ei ole jäsenkato ei-
kä ainakaan sukupuolivähemmistöihin suh-
tautuminen. Perimmäinen kysymys on, hal-
linnoimmeko oman kirkkomme hengiltä.  

Lauseet ovat Muhoksen seurakunnan toiminta- 
ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016–2017. Kirk-
koherra Jouni Heikkinen pahoittelee koko kirkos-
sa lisääntynyttä byrokratiaa. Hän muistuttaa, että 
hallinto tulee kalliiksi ja runsas määrä kokouksia 
sisältää uhkakuvan työntekijöiden menettämisestä 
näyttöpäätteiden äärelle.

Heikkisen mukaan Muhoksen seurakunnassa 
keskitytään lähivuosina läsnä olemiseen ja kuun-
telemiseen. 

– Haluamme olla vieraanvaraisia.  Seurakunta 
sulkee sisäänsä kaikki ja rakastaa kaikki joukkoon. 
Kunnioittamalla ihmistä – ketä tahansa ihmistä – 

me tunnustamme arjessa uskoamme, Heikkinen to-
teaa toiminta- ja taloussuunnitelmassa. 

Kaksi muuta seurakunnan lähivuosien korostus-
ta ovat diakoninen perhetyö ja valmistautuminen 
vuoden 2017 reformaation juhlavuoteen.

Heikkisen mukaan perhetyön painotus tarkoit-
taa, että perheiden hyvinvointi huomioidaan kai-
kissa työaloissa. 

– Juhlavuoteen valmistaudumme perehtymällä 
reformaattori Martti Lutherin ajatukseen uskon ja 
rakkauden kiinteästä yhteydestä. Ihmisen tehtävänä 
on jakaa eteenpäin hyvyyttä, jonka Jumala lahjoit-
taa. Tämä tapahtuu noudattamalla kultaista sään-
töä: Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teil-
le, tehkää te heille.

RIITTA HIRVONEN

Muhos tunnetuksi vieraanvaraisuudesta

– Vaikka en itse juuri nyt ”tar-
vitse kirkon palveluja”, joku muu 
lähelläni tarvitsee, ja voin yhteis-
vastuullisesti kantaa hyvää asiaa, 
jotta hän saisi tarvitsemansa avun.

Työntekijät 
kaipaavat palautetta
Vuorovaikutteisuutta vahvistaa 
muun muassa palautteen anta-
minen ja saaminen.

Seurakunnassa käy usein niin, 
että työntekijä sekä suunnittelee, to-
teuttaa että arvioi toimintaansa itse. 
Suoraa palautetta työntekijät saavat 

Työntekijöiden 
määrä vähenee 
Oulun 
seurakunnissa 

Oulun seurakuntayh-
tymän alkaneen vuo-
den budjetti on ali-
jäämäinen. Talousar-

vio on miinusmerkkinen kol-
matta vuotta peräkkäin. Ali-
jäämää arvioidaan tulevan tä-
nä vuonna 850 000 euroa.

Kuten edellisvuosina, sääs-
töjä haetaan ensisijaisesti kar-
simalla kiinteistöjen mää-
rää. Taloutta tasapainotetaan 
myös vähentämällä väkeä pal-
jolti eläköitymisen myötä. Ir-
tisanomisia ei ole tiedossa.

Yhtymän toimintakate 
on tänä vuonna 30,2 miljoo-
naa euroa. Seurakunnan tulot 
kertyvät pääosin verotuloista. 
Kirkollisveroprosentti nousi 
1,30 prosenttiin 1,25 prosen-
tista.

Verotuloja kertyy yhteensä 
34 miljoonaa euroa.

Yhteisen kirkkovaltuus-
ton ennätyspitkässä kokouk-
sessa joulukuussa keskustel-
tiin muun muassa vapaaeh-
toistyön koordinaattorin vi-
rasta yhtymässä. Vapaaehtois-
työstä vastaavat Oulun seura-
kuntien diakoniatyöntekijät 
olivat vedonneet luottamus-
henkilöihin viran säilyttämi-
sen puolesta. Rauhan Terveh-
dys kirjoitti aiheesta 11.12.2014 
ilmestyneessä lehdessä. 

Kirkkovaltuusto päätti lak-
kauttaa vapaaehtoistyön koor-
dinaattorin viran 1.7.2015 al-
kaen. 

Valtuusto päätti perustaa 
osa-aikaisen – 60 prosenttia 
kokoaikaisesta työajasta – toi-
minnanohjaajan viran, mikä 
tarkoittaa aiempaa suurem-
paa satsausta Palvelevan Pu-
helimen toimintaan.  

Arpàd Kovàcs jättää vuodeksi kansainvälisen työn pastorin tehtävät.

R
iitta H

irvo
n

enKirkko ei ole vain 
”palvelujen tuottaja” 
vaan syvimmiltään 
hengellinen 
yhteisö, joka 
kokoontuu Sanan ja 
sakramentin ääreen. 

Juttu 1000 + 2 palstan kuva

Gallup

Ollaanko kirkossa luopumassa 
kaikkein joustavimmin ajan haas-
teisiin vastaavasta toimijasta, kun 
piispainkokous näkee, ettei diako-
nian virkaa tarvitsisi säätää pakol-
liseksi kirkkojärjestyksessä? Dia-
konia antaa kasvot kristillisyyden 
toteutumiselle. J. Nasaretilaiselle 
tärkeimpiä olivat huorat, hulttiot 
ja muu marginaaliväki.

Arja Nerkko-Runtti, Kiiminki, 
seurakuntalainen

Mieleeni on positiivisesti jäänyt 
pieni uutinen siitä, miten Noki-
an seurakunta oli ryhtynyt yh-
teistyöhön sarjakuvataitelija Pert-
ti Jarlan kanssa. Jarlalta oli tilat-
tu räätälöityjä Fingerpori-sarjaku-
via, joita seurakunta käyttää vies-
tinnässään. Idea osoittaa ennak-
koluulottomuutta, onhan Jarla Va-
paa-ajattelijoiden jäsen ja ateisti.

Juuso Pitkänen, Oulu, 
Herättäjä-Yhdistyksen aktiivijäsen

Ku va t :  K i r ko n ku va p a n k k i  /  S t u d io  I l p o  O k ko n e n ,  A a r n e O r m io .  A r k i s t o  /  H e l i  Väy r y n e n

Perustehtävä painottuu
Neljä päätavoitetta suuntaa toimintaa Oulussa
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Jakeluhäiriöt:  
jakelupalaute@kotimaa.fi

020 754 2267

Neljä viidestä 
kirkon 
työntekijästä 
tuntee työssään 
innostusta ja 
työn iloa.

Kirkko on hyvä 
työpaikka
Esimiesten kouluttaminen lisäsi 
työhyvinvointia seurakunnissa

Henkilöstön tyytyväisyys 
Oulun seurakunnissa on 
parantunut kahden vii-
me vuoden aikana. Lä-

hes 90 prosenttia työntekijöistä 
on erittäin tai melko tyytyväisiä 
työpaikkaansa. Kaksi vuotta sit-
ten vastaava luku oli 83 prosenttia.

Yli 70 prosenttia henkilöstös-
tä suosittelisi työpaikkaa myös 
muille.  

Oulun seurakuntayhtymä 
teetti viime vuoden loppupuo-
liskolla työhyvinvointitutkimuk-
sen. Kyselyyn vastasi reilut 70 
prosenttia Oulun seurakuntien 
henkilöstöstä. 

Vastaava tutkimus tehtiin 
edelliskerran vuonna 2012, kun 
edessä oli seurakuntayhtymän 
laajentuminen neljästä seura-
kunnasta seitsemään seurakun-
taan. Jo tuolloin kyselyyn osal-
listuivat myös Haukiputaan, Ou-
lunsalon ja Kiimingin seurakun-
tien työntekijät.

Kiitoksia edelsi
satsaus työilmapiiriin
Henkilöstöpäällikkö Seppo Pit-
käaho kertoo, että paremman 
työilmapiirin eteen on tehty töitä 
muun muassa kouluttamalla seu-
rakuntien esimiehiä.

– Tässä kyselyssä korostuu tyy-
tyväisyys esimiesten työskente-
lyyn. Hyvin yleinen kokemus on, 
että esimiehet luottavat alaisten-
sa itsenäiseen toimintaan. Alai-
set tuntevat myös saavansa esi-
miehiltään riittävästi käytännön 
tukea ja ohjaamista.

Pitkäahon mukaan henkilöstö 
pitää onnistuneena myös työter-
veyshuollon eri palvelujen laatua.

– Seurakuntayhtymässä on pa-
nostettu myös henkilöstön fyysi-
seen hyvinvointiin. Liikuntaedut 
ovat seurakuntayhtymässä erit-
täin hyvät, hän toteaa. 

– Parhaimmiksi onnistumi-
siksi kyselyssä mainittiin vielä su-
kupuolten välistä tasa-arvon to-
teutumista työpaikalla.

Tyytyväisiä ollaan
muuallakin maassa
Tyytyväisyyttä kirkon töihin on 
muuallakin kuin Oulussa. Joulun 
alla ilmestyi julkisen alan työhy-
vinvointia tarkasteleva Kevan tut-
kimus, jossa kirkko oli mukana 
ensimmäistä kertaa. 

Selvityksen tuloksissa on useis-
sa kohdissa yhtäläisyyksiä Oulun 
seurakuntien työhyvinvointitut-
kimuksen kanssa.

Kevan tutkimuksen mukaan 

neljä viidestä kirkon työntekijäs-
tä tuntee työssään innostusta ja 
työn iloa. 

– Kevan tutkimus paljasti, et-
tä kirkon työntekijät kokevat voi-
vansa vaikuttaa työhönsä liitty-
viin asioihin. Työhyvinvoinnin 
kannalta tämä on keskeistä, Kir-
kon työmarkkinalaitoksen neu-
vottelupäällikkö Oili Marttila 
toteaa. 

Hän iloitsee tuloksesta, jonka 
mukaan useat työntekijät kerto-
vat esittävänsä ideoita ja ajatuk-
sia työnsä ja työyhteisönsä kehit-
tämiseksi. 

Marttilan mukaan työnteki-
jöiden kuulemisessa on kuitenkin 
vielä kirkossa kehittämisen varaa.

– Jos työntekijät ovat valmiita 
kehitystyöhön, hyödynnetäänkö 
näitä ideoita riittävästi? 

– Tärkeä kysymys on myös, 
miten seurakuntalaiset otetaan 
mukaan kirkon työn kehittämi-
seen, Marttila sanoo. 

RIITTA HIRVONEN   

Oulun seurakuntayhtymän Keskustan seurakuntatalon työntekijät kokoontuvat kaksi 
kertaa päivässä yhteiseen kahvihetkeen.

Minkä numeron kansikuva on 
hivellyt silmääsi tai puhutel-
lut sinua eniten vuonna 2014? 
Oliko jokin kansista hervotto-

man hauska, koskettava tai näkyikö sii-
nä tuttuja?  Poimimme toimituksessa täl-
le sivulle 13 vaihtoehtoa, mutta voit äänes-
tää mitä tahansa 43 kansikuvasta. Äänes-
täminen tapahtuu lehden numerolla, esi-
merkiksi 1/2014. Perustelut valinnalle ovat 
myös tervetulleita!

Kansikuviin voit tutustua nettisivuil-

lamme osoitteessa www.rauhanterveh-
dys.fi tai Facebook-sivuillamme www.fa-
cebook.com/rauhantervehdys.

Neljä tapaa äänestää 
omaa suosikkiasi:
1) tykkäämällä kyseisestä kansikuvasta Face-
book-sivujemme kuva-albumissa osoitteessa 
www.facebook.com/rauhantervehdys
2) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
toimitus@rauhantervehdys.fi otsikolla 
Kansikuvakisa 

3) lähettämällä paperipostia osoitteeseen 
Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu
4) laittamalla tekstiviestiä numeroon 044 
5626 450

Äänestysaikaa on perjantaihin 16.1.2015 
saakka. Muista liittää mukaan nimesi ja 
yhteystietosi. Äänestäjien kesken arvotaan 
kirjoja, levyjä ja heijastimia. Tulokset par-
haine perusteluineen julkaistaan nume-
rossa 3/2015.

Mikä on vuoden 
paras kansi?

RT 7 RT 14RT 8

RT 22

RT 15

RT 23

RT 41RT 31

RT 24

RT 37

RT 27

RT 1

RT 30

.

Yhdistykset

Herättäjän päivä: su 11.1 klo 10.00 messu Pulkkilan seurakuntatalolla, 
kirkkokahvit ja seurat 
Herännäis-/Siionin virsiseurat: su 11.1 klo 15.00 paikallisosaston vuosi-
kokous ja seurat Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Seurat su 11.1. klo 14. Jukka Nuutinen, 
Jorma Räisänen.
Raamattupiiri ma 12.1. klo 14.
Bibliodraamaa: “Joosefin kertomus” 
rukoushuoneella 23-24.1. Tiedustelut 
ja ilm. 19.1. mennessä Eeva Pouke 
045 272 2412
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 11.1. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.

R i i t t a  H i r vo n e n

Oulunsalon seurakun-
ta on päättänyt käyttää 
vuoden 2013 säästyneitä 
määrärahoja diakonia-

työn ylimääräisiin avustuksiin 
60 000 euroa. 

Erillisistä avustusvaroista 
päätti Oulunsalon seurakunta-
neuvosto seurakunnan luotta-
mushenkilön, diakoniatyön joh-

tokunnan puheenjohtajan Antto 
Joutsiniemen ehdotuksesta.

Oulunsalon diakoniatyön-
tekijä Riitta Markus-Wikstedt, 
mitä avustusvarojen lisäänty-
minen tarkoittaa käytännössä?

– Seurakunnan normaalista 
avustusbudjetista, joka on noin 
20 000 euroa, avustamme aikai-
sempien vuosien tapaan. 

– Seurakuntaneuvoston myön-
tämistä erillisistä avustusvaroista, 
60 000 eurosta, meillä on tarvitta-
essa mahdollisuus avustaa asiak-

kaitamme aiempaa suuremmilla 
summilla. Se tarkoittaa avun vai-
kuttavuuden lisääntymistä.

Antto Joutsiniemi, kuinka 
suurista avustussummista nyt 
puhutaan?

– Avustus, jonka voimme an-
taa erillismäärärahoista, voi olla 
enimmillään useampi tuhat eu-
roa. Tällaisissa tapauksissa kyse 
on vapaaehtoisesta velkaneuvon-
nasta, joka sisältää mahdollises-
ti muutakin tukea kuin pelkkää 
taloudellista avustamista. Suu-

remmalla avustussummalla py-
ritään siihen, että avun tarvitsi-
jaa autetaan pysyväisluonteisesti. 
Pyrimme siihen, että asiakas pys-
tyisi avun saamisen jälkeen sei-
somaan omilla jaloillaan ja jatka-
maan matkaa omin voimin.

Onko avustuksen saaminen 
diakoniassa helpottumassa?

– Kriteerit tavallisille diakoni-
an avustuspäätöksille pysyvät sa-
mana. Erillismäärärahan osalta 
käytämme tapauskohtaista har-
kintaa.

Riitta Markus-Wikstedt, ku-
ka avustuksista päättää?

– Perinteisistä diakoniatyön 
avustuksista, esimerkiksi ruoka-
avusta, päättävät aiemman käy-
tännön mukaisesti diakonian vi-
ranhaltijat. Erillismäärärahojen 
käytöstä, suuremmista avustus-
summista, päättävät yhdessä dia-
konianviranhaltijat, diakonia-
työstä vastaava pastori ja asian-
tuntijana Antto Joutsiniemi.

RIITTA HIRVONEN  

Diakonian apu tehostuu Oulunsalossa

Kansikuva-
äänestys 2014
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Ennätysmäärä
ihmisiä myös
liittyi kirkkoon

Suomen evankelis-luterilai-
seen kirkkoon liittyi viime 
vuonna kirkon jäsentieto-
järjestelmän ennakkotie-

tojen mukaan yli 15 500 henkilöä.
Luku on suurempi kuin kos-

kaan ennen. Vuonna 2013 kirk-
koon liittyi 14 653 henkilöä.

Erityisen paljon kirkkoon 
liityttiin vuoden lopussa. Jou-
lukuussa 2014 kirkkoon liittyi 
lähes 1400 ihmistä, kun viime 
vuonna vastaava luku oli 892.

Kirkosta eroamisia kirjattiin 
viime vuonna noin 74 000, jo-
ka on selkeästi keskimääräistä 
suurempi luku. Vuonna 2013 
kirkosta erosi 58 965 henkilöä. 

Kirkon jäsenmäärä on vuo-
den 2014 lopussa noin 4 miljoo-
naa 41 000. Kirkon jäseniä on 
noin 74 prosenttia suomalaisista.

Kirkko on edelleen Suomen 
suurin yhteisö.

Seurakunta-
yhtymälle 
moitteita 

Oulun seurakuntayh-
tymä sai loppuvuo-
desta Pohjois-Suo-
men Aluehallintovi-

rastosta huomautuksen, jonka 
mukaan yhtymässä työpaikan 
vaarojen selvittäminen ja arvi-
ointi eivät ole ajan tasalla. Ris-
kikartoitus on tehty edellisker-
ran vuonna 2010.

Aluehallintovirasto huo-
mautti myös työpaikkaselvi-
tyksen päivitystarpeesta.

Seurakuntayhtymän hen-
kilöstöpäällikkö Seppo Pitkä-
aho, miten seurakuntayhtymä 
aikoo reagoida tarkastuksessa 
mainittuihin huomautuksiin?

– Seurakuntayhtymässä on 
aloitettu riskikartoituksen päi-
vitys jo viime vuoden puolel-
la. Eri palveluyksiköiden työ-
terveyshuollon työpaikkaselvi-
tykset tapahtuvat alkavan vuo-
den aikana.

– Viivästykset aiheutuivat 
seurakuntaliitoksista. Liitty-
neissä seurakunnissa ei ole ai-
emmin tehty esimerkiksi riski-
kartoitusta, ja siksi puuttuvat 
työterveyshuollon työpaikka-
selvitykset ja riskikartoitukset 
haluttiin suorittaa ennen seu-
rakuntayhtymän päivityksiä.

Aluehallintovirasto teki 
työsuojelutarkastuksen Oulun 
seurakuntayhtymässä valvon-
tapyynnön perusteella. Huh-
tikuun alussa tehty valvon-
tapyyntö koski Oulun seura-
kuntayhtymässä koettua epä-
asiallista kohtelua työnantajan 
edustajien taholta. 

Työnantaja on viime kesä-
kuussa antanut kirjallisen sel-
vityksen asiasta.

RIITTA HIRVONEN

Samalla pallolla

Se voittaa, joka viimeksi nauraa

“Ei hätää! Sitä kutsutaan 
turbaaniksi. Sen sisälle 
on kääritty pitkä, vyötä-
rölle ulottuva hiuspehko-

ni. Ja nyt, lähtekäämme tais-
teluun suvaitsemattomuutta 
vastaan!” Näin toteaa vapaas-
ti suomennettuna Vishavjit 
Singhin luoma turbaanipäi-
nen ja parrakas versio piirros-
hahmo Captain Americasta. 

New Yorkissa asuva Singh 
on uskonnoltaan sikhi. Hän 
on myös yksi sarjakuvataiteili-
joista, jotka käyttävät taidetta 
apuna taistelussa uskonnollis-
ta suvaitsemattomuutta ja sen-
surointipyrkimyksiä vastaan. 

Singh perusti Sikhtoons-si-
vuston pian sen jälkeen, kun 
World Trade Centerin kak-
soistornit tuhottiin terroristi-
iskussa syyskuussa 2001. 

– Osa sarjakuvista perus-
tuu kokemuksiini parrakkaa-
na, turbaanipäisenä amerik-
kalaisena. Ihmiset huuteli-
vat perääni haukkumasanoja 
ja käskivät mennä kotiin, hän 
kertoo. 

Sähköisessä mediassa sa-
tiiriset sarjakuvat tavoitta-
vat hetkessä miljoonayleisöjä. 
Brittiläisen Martin Rowsonin 

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetytyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

piirroksia julkaistaan sään-
nöllisesti The Guardianissa. 

Hän toteaa, että mitä enem-
män hänen sarjakuvansa ta-
voittavat ihmisiä, sitä enem-
män hän saa valituksia ja tap-
pouhkauksia.

Syyrian tunnetuin sarjaku-
vataiteilija Ali Farzat on myös 
kokenut sosiaalisen median 
mahdin. Vuonna 2011 naami-
oituneet asemiehet hakkasivat 
Farzatin murtaen hänen kä-
tensä.  Farzat uskoo hyökkä-
yksen olleen kosto, koska hän 
oli arvostellut presidentti Bas-

har Assadia piirroksissaan. 
Martin Rowson on samaa 

mieltä. 
– Nauretuksi tuleminen on 

ainoa asia, mistä valtaapitävät 
eivät selviydy, hän kommentoi 
hyökkäyksestä kuultuaan.  

– Se voittaa, joka viimeksi 
nauraa.

ELSI SALOVAARA

Lähde: Religion News Service / 
Brian Pellot: Despite death threats, 
cartoonists challenge religious 
hatred and censorship online

RT ilmestyy 41 
kertaa tänä vuonna

Seurakuntalehti Rauhan 
Tervehdys ilmestyy tänä 
vuonna 41 kertaa.

Ilmestyspäivä on tut-
tuun tapaan joka torstai, kesällä 
joka toinen torstai.

Viime vuonna ilmestymisker-
toja oli 43. Kesän ajanjakso, jolloin 
lehti ilmestyy joka toinen torstai, 
hiukan pitenee viime vuodesta.

Postin jakelukustannukset 
nousevat ja lehtien osoitteetto-
man jakelun ehdot muuttuvat tä-
nä vuonna.

Rauhan Tervehdyksen kustan-
tajan eli Kotimaan mukaan osoit-
teettomat lehdet aletaan kesällä 

kääriä maanantain ja torstain ja-
keluun yhteiseen nippuun, jossa 
voi olla 12 eri tuotetta.

Tämän vuoksi Kotimaa aikoo 
vaihtaa kustantamiensa seura-
kuntalehtien osoitteettoman ja-
kelun päivää torstailta perjantail-
le viimeistään heinäkuussa.

Rauhan Tervehdyksen hallitus 
selvittää parhaillaan eri vaihtoeh-
toja torstain käärejakelulle, mutta 
päätöstä ilmestymispäivän muu-
toksesta ei ole vielä tehty.

HELI VÄYRYNEN Martin Rowsonin piirroksen alakulmassa oleva hahmo viittaa Britannian 
oikeusministeriön suunnitelmiin koventaa verkossa tapahtuvista 
uhkauksista langetettuja rangaistuksia.

Vuodesta toivotaan parempaa
Uudenvuoden virret kertaavat vanhaa ja katsovat eteenpäin
– Onhan siinä oma tunnelman-
sa, kun ollaan vuotta päättämäs-
sä. Siinä katsoo taaksepäin ja taas 
tulevaisuuteen. Että jos menisi 
vähän paremmin.

Näin sanoo Oulujoen seura-
kunnan kanttori Leo Rahko, jo-
ka luonnehtii Rauhan Tervehdyk-
sen lukijoille virsikirjan uuden-
vuoden virsiä 36–42.

Vaikka uudenvuoden virsissä 
onkin oma tunnelmansa, Rahko 
soittaa niitä samalla tavalla kuin 
muitakin virsiä.

Virret jakaantuvat Rahkon 
mukaan tavallaan kahtia, sillä 
kolme ensimmäistä summaa van-
haa vuotta ja jälkimmäiset katso-
vat tulevaan.

Menneisyys mollissa,
tulevaisuus duurissa
Ensimmäiset kolme virttä 36–
38 ovat mollisävelmiä. Niissä on 
Rahkon mukaan synnintunnus-
tussävy.

Rahko nostaa esimerkiksi vir-
ren 36, jonka säkeistössä kak-
si lauletaan näin: Taas menneen 
vuoden aikana me teimme paljon 
pahuutta, armahda meitä Her-

ramme, anteeksi anna syntimme. 
Myös virressä 37 ollaan syn-

nintunnustustuulella.
– Kuinka käytin ajan menneen, 

antamasi lahjatkin, yhtä huonosti 
kuin ennen kunniaasi kirkastin, si-
teeraa Rahko.

Rahkon mukaan tunnelma 
muuttuu täydellisesti, kun tul-
laan niihin virsiin, jotka suun-
taavat tulevaan. 

– Virret 39–42 ovat duuris-
sa. Ne ovat valoisia ja niissä pu-
hutaan Jeesus-nimestä. Uudesta 

vuodesta ei kuitenkaan puhuta 
kovin paljon.

Rahko pitää eniten virrestä 
37 sävelen kauneuden vuoksi. 
Sävel on toisinto Eurajoelta, jo-
ten jokin toinen sävel ollut sen 
pohjana. 

Uudenvuoden
virret vanhoja
Virressä 41 puolessaan on par-
haat sanat. Rahko poimii esimer-
kin säkeestä kaksi: 

Pyhä nimi Jeesuksen soikoon 
seurakunnissamme. Armon hyvä 
uutinen kaikukoon kirkoissamme. 

– Eikö se ole aika hyvin sanottu?
Virren on sanoittanut vuonna 

1737 kuollut saksalainen Benja-
min Schmolck. Käännös on Eli-
as Lönnrotin.

Kaikki virsikirjan uudenvuo-
den virret ovat kohtuullisen van-
hoja. Pitäisikö uudempiakin vir-
siä ottaa joukkoon mukaan?

– En ole asiaa ajatellut, mutta 
mieluusti käyttäisin esimerkiksi 
virttä 600, joka on vähän uudem-
pi. No onhan sekin jo 70 vuotta 
vanha, luonnehtii Rahko. 

Kyseisen virren on sanoitta-
nut saksalainen vastarintataiste-
lija Dietrich Bonhoeffer ja sävel-
tänyt Erkki Melartin. Virsi alkaa 
sanoilla Hyvyyden voiman ihmeel-
liseen suojaan olemme kaikki hil-
jaa kätketyt.

PEKKA HELIN

Leo Rahko soittaa usein Ylikiimingin kirkossa, joka on myös hänen kotikirkkonsa.

Pe k ka H e l i n

Lapset aloittivat 
puhaltimien 
soitonopetuksen 
yksilötunneilla. 
Soittotaidon 
karttuessa he pääsevät 
mukaan orkesteriin.

Marika Mattila

Koko perheen juttu
Soittoharrastus seurakunnassa ei koettele kukkaroa

Tämän oululaisen rivitalo-
asunnon seinien sisältä on 
kuulunut viime syksystä 
lähtien aivan uudenlainen 

äänimaailma. Marika Mattilan 
ja hänen lastensa Emilian, Wil-
man ja Wilin kotona soivat ny-
kyään nimittäin viulun, rumpu-
jen ja kitaran lisäksi myös altto-
torvi ja saksofoni.  

13-vuotias Emilia soittaa viu-
lua, ja 8-vuotias Wilma ja tam-
mikuussa 7 vuotta täyttävä Wi-
li aloittivat syksyllä Oulun seura-
kuntien musiikkikoulussa. Wil-
man soitin on alttotorvi ja Wilin 
saksofoni. 

Wilma soittaa myös rumpuja 
kansalaisopistossa. Wili soitti ai-
emmin kitaraa yksityisessä mu-
siikkikoulussa, mutta vaihtoi nyt 
kokonaan soitinta.

Mattila toteaa, että kolmen 
lapsen yksinhuoltajana harras-
tuksiin kuskaaminen ja niiden 
kustantaminen on haasteellis-
ta. Seurakuntien musiikkikou-
lussa harrastaminen on onneksi 
halvempaa kuin yksityisissä mu-
siikkikouluissa ja kansalaisopis-
toissa. 

– Yksityispuolen soitonopetus 
on laadukasta, mutta yhden van-
hemman perheellisenä ei ole va-
raa käyttää lapsia siellä. 

Seurakuntien soitonopetuk-
sessa positiivista on myös oma 
orkesteritoiminta. 

– Lapset aloittivat puhaltimien 
soitonopetuksen yksilötunneilla. 
Soittotaidon karttuessa he pää-
sevät mukaan orkesteriin, iloit-
see Mattila.

Kiitoksia 
musiikinopettajille
Wilma ja Wili myös laulavat Ou-
lujoen seurakunnan lapsikuoros-
sa Midossa. Siellä lauloi aiemmin 
myös Emilia, mutta nykyisin mu-
siikkiluokkalainen on mukana 
koulun kuorossa. Marika Matti-
la kehuu vuolaasti kaikkia musii-
kinopettajia. 

– Ammattilaiset näkevät, mi-
hin lapsella olisi lahjoja, ja he 
osaavat tukea ja kannustaa oi-
kealla tavalla. 

Niin teki myös lapsikuoro Mi-
don vetäjä Anna Haanpää-Vesen-
terä, joka ohjasi Mattilan otta-
maan yhteyttä Oulun seurakun-
tien soittokuntaan. 

– Soitin toiminnanohjaaja 
Marjaana Rantakeisulle, ja hän 
pyysi meidät lasten kanssa tutus-
tumaan soittokunnan orkesterin 
harjoituksiin Raattiin. 

Lapset saivat testata eri puhal-
linsoittimia ja valita itse mielui-
sen soittimen. Kun soitin oli va-
littu, Rantakeisu järjesti lapsille 
soitonopettajat. Wilmaa opettaa 
Tuomas Setälä ja Wiliä Heli Pa-
lomaa.

– Molemmilla oli kuulemma 

heti alussa jo oikea puhallusote, 
äiti kehaisee ylpeänä.

Torvi ei soi 
iltaan saakka
Soittoläksyjen harjoitteleminen 
kotona vaatii tilaa ja rauhaa. 

– Kovin myöhällä ei voi rivi-
talossa harjoitella, sillä soiton ää-
net kuuluvat naapuriin. Meitä it-
seämme soittimien ääni ei hait-

Marika Mattila on ylpeä musikaalisesta jälkikasvustaan. Emilia soittaa viulua, Wili saksofonia ja Wilma alttotorvea.

taa, olemme niihin tottuneet. 
Marika Mattila on perheessä 

ainoa, joka ei soita mitään inst-
rumenttia. Hänkin on kuitenkin 
innokas laulaja.

– Kun ei ole omaa soittotaus-
taa, haastetta tuo lapsen ohjaami-
nen nuottienluvussa ja myöhem-
mässä vaiheessa musiikin teori-
assa. Toki lapset oppivat sitä kou-
lussakin, mikäli pääsevät opiske-
lemaan musiikkiluokalle.

Lapsilla kiinnostuksen kohteet 
voivat vaihtua nopeasti ja ohimene-
västä harrastuksesta voi koitua isot 
kustannukset. Mattilan mukaan 
seurakuntien musiikkikoulu on täs-
säkin mielessä hyvä vaihtoehto.

– Lapset saavat aluksi laina-
soittimet eikä soittimen hankin-
nasta aiheudu kuluja, hän kan-
nustaa. 

ELSI SALOVAARA

1.  8.1.
2.  15.1.
3.  22.1.
4.  29.1.
5.  5.2.
6.  12.2.
7.  19.2.
8.  26.2.
9.  5.3.
10. 12.3.
11.  19.3.

12.  26.3.
13.  2.4.
14.  9.4.
15.  16.4.
16.  23.4.
17.  30.4.
18. 7.5.
(kesäaikataulu)
19. 21.5.
20.  4.6.
21.  18.6.

22.  2.7.
23.  16.7.
24.  30.7.
25.  13.8.
26.  27.8.
27.  10.9.
(kesäaikataulu 
päättyy)
28.  17.9.
29.  24.9.
30.  1.10.

31.  8.10.
32.  15.10.
33.  22.10.
34.  29.10.
35.  5.11.
36.  12.11.
37.  19.11.
38.  26.11.
39.  3.12.
40.  10.12.
41. 17.12.

Rauhan Tervehdyksen 
ilmestymispäivät 2015Ainutlaatuista koko maassa

• Oulun ev.lut. seurakunnissa toimii kaikille avoin musiikkikoulu, 

jossa voi opiskella puhallin- ja lyömäsoittimien soittamista. Toi-

mintaan kuuluu yhteistyössä Oulun konservatorion kanssa neljä 

puhallinorkesteria vasta-alkajien ryhmästä edustusorkesteriin.

• Oulun seurakunnissa on ollut säännöllistä puhallinorkesteritoi-

mintaa vuodesta 1949 saakka. Tämä on ainutlaatuista koko Suo-

messa: muissa seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä ei ole vas-

taavaa toimintaa tai yhteistyömallia konservatorion kanssa. 

• Musiikkikoulussa opiskelee noin 40 oppilasta. Lukukausimaksu on 

170 euroa, koko vuosi 340 euroa. 

• Lue lisää Oulun seurakuntien musiikkikoulusta sivulta 14.

E l s i  S a l ovaa ra



10 11Rauhan Tervehdys  |  Nro 1  |  8.–15.1.2014 Rauhan Tervehdys  |  Nro 1  |  8.–15.1.2014

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Vir-
tuaalikirkon videoarkistoon.
Su 11.1. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 11.1. klo 10 jumalanpalve-
lus Viinikan kirkosta Tam-
pereelta. Virret: 217:1-4; 135; 
442; 836; 320; 236:5-6.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE tv 1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05. 

tää suruaan puutöitä tekemäl-
lä. Haastattelussa on diakonia-
työntekijä Riku-Matti Järvi.
Ke 14.1. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa puhu-
taan Oulun ev.lut. seurakun-
tien uusista verkkosivuista ja 
Kirkon verkkohankkeesta. 

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 11.1. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Outi 
Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta. Hän kertoo 
kasteen lahjasta.
Klo 10 Jumalanpalvelus Kem-
peleen kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 11.11. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Outi 
Metsikkö Oulun tuomiokirk-
koseurakunnasta. Hän kertoo 
kasteen lahjasta.

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan miehille 
tarkoitetusta Nikkarointia su-
ruun -kurssista, jolla voi työs-

1. Moos. 9: 12–16
Jumala sanoi vielä: ”Tämä on merkkinä liitosta, 
jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan 
päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin 
sukupolviin asti: minä asetan kaareni pilviin, ja 
se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä 
liitosta. Kun annan pilvien nousta taivaalle ja 
sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton, jonka 
olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken 
elollisen kanssa: vedet eivät enää koskaan paisu 
tuhotulvaksi hukuttamaan kaikkea elävää. Kaari 
näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan 
ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien 
olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa.”

Gal. 3: 23–29
Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme 
olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes 
usko ilmestyisi. Näin laki oli meidän valvojamme 
Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme 
vanhurskaiksi uskosta. Nyt uskon ilmestyttyä 
emme enää ole valvojan alaisia.
Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte 
Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette 
Kristukseen kastettuja, olette pukeneet 
Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko 
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, 
mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa 
te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette 
Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä 
ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu.

Luuk. 3:15–18, 21–22
Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki 
pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. 
He saivat Johannekselta vastauksen: ”Minä 
kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua 
väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan 
hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät 
Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään 
viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa 
viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta 
ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan 
sammu.”
Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin 
julistaessaan heille evankeliumia.
Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli 
kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan 
ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä 
muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta 
kuului ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani, 
sinuun minä olen mieltynyt.”

Poikaan mieltynyt Isä
Mikä voi olla yhtä ihanaa kuin poikaansa mieltynyt isä? No, tietenkin tyttäreensä miel-

tynyt isä. Siis rakastava isä, hellä isä, lapsistaan ylpeä isä.

Sunnuntain evankeliumitekstissä välähtää jotakin niin suloista ja väkevää isän ylpe-

yttä pojasta, että se saa nielaisemaan kerran jos toisenkin.

Tällaisiin isiin törmää usein kastetilaisuuksissa. Näkee katseita: Sinä olet minun rakas 

poikani. Sinä olet minun rakas tyttäreni. Liikuttavaa ajatella, että Jeesuksen kasteti-

laisuudessa tapahtunut herkkä hetki tavallaan toistuu kastetilaisuuksissa jatkuvasti. 

Ylipäätään koskettavaa, että myös Jeesus kastettiin. Kuinka Johannes uskalsi kastaa 

itsensä Jumalan? Tavallisen seurakuntapapin käsi olisi tärissyt pahan kerran.

Mutta Johannes teki, mitä Johanneksen piti tehdä. Hänen jokainen tekonsa ja henkäyk-

sensä oli suuntautunut korottamaan Kristusta. Johannes lupasi Pyhää Henkeä ja tulta 

kaikille Kristuksen omille.

Ei pidäkään erehtyä luulemaan röyhelöistä vauvaa heikoksi. Pikkuinen, joka uskaltaa 

väsähtää, pikkuinen, joka uskaltaa itkeä, pikkuinen, joka karjuu kipujaan, on täynnä 

rohkeutta ja Jumalan voimaa. Vauvan nauru on pyhää.

Lapsessa on voimaa, joka saa ison miehen polvillensa. Puimatantereen vilja helimöi 

puhtaimpana heissä, lapsissamme. Jeesus sai omin korvin kuulla Isältään, kuinka rakas 

hän on. Saahan sinunkin lapsesi - poikasi ja tyttäresi - kuulla saman. Vaikka jo tänään!

SATU KREIVI-PALOSAARI
Seurakuntapastori, Karjasillan seurakunta   

Sanan aika
Sunnuntai  11.1.2014

Psalmi: Ps. 89: 19–22, 27–30
1. lukukappale: 1. Moos. 9:12–16 tai Joos. 3:5–11, 17

2. lukukappale: Gal. 3:23–29
Evankeliumi: Luuk. 3:15–18, 21–22
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Suosikkisananlaskuni

ULLA MÄKINEN
Lähetystyön koordinaattori, Oulun ev.lut. seurakunnat

Sananl. 28:6
Parempi köyhyys ja rehellinen elämä kuin 

rikkaus ja vaellus väärillä teillä.
Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Ajattelen, että sananlasku on hyvä eettinen ohje siitä, miten pitää pyrkiä 
rakentamaan omaa hyvinvointia niin, ettei se mene toisten kustannuksella.
Paitsi että katselee omaa elämää, pitäisi katsoa elämää myös globaalista 
näkökulmasta, vaikka vaikutusmahdollisuudet yksilöllä ovatkin ehkä rajalliset.

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Ainakin oman elämän reflektointiin ja pohdiskeluun. Sananlasku on hyvä 
itsetutkiskelun väline. Kestääkö tapa, millä elän ja asiat, mitä teen näitä 
kriteerejä? On hyvä miettiä, minkälaisia valintoja tekee elämässä.

RIKU SEILONEN

A
n

n
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u
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en

Palstalla 
Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaaja-
seurakuntien 
työntekijät 
kertovat, 
mikä 
Raamatun 
sananlaskuista 
on heidän 
suosikkinsa 
ja miten 
he sitä 
tulkitsevat.

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Muut seurakunnat

Su 11.1. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Mika Martinmäki
Su 18.1. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Kai Similä 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 11.1. klo 11.00 
LÄHETYSJUMALANPALVELUS

Ke 14.1. klo 19.00 
SANAN JA RUOKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 9.1. klo 19.30 Nuorten ilta.
La 10.1. klo 11-13 Soppaa ja evankeliumia 
Toppila-Centerissä Paakakatu 2. Su 11.1. klo 11 
Jumalanpalvelus, Ritva Himanka, Pasi Markkanen, 
Vakka. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous.  
Su 11.1. klo 17 International Service, Uusikatu 78 

(in Russia and English). Ke 14.1. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Mika Keisu, 
Pasi Markkanen & co. To 15.1. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. 
TERVETULOA! www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Siunattua vuotta 2015 kaikille!
Kiitämme kaikkia joulupatakeräyksen osallistuneita kerääjiä ja 
lahjoittajia.

Su 11.1. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu

To 8.1. klo 19 Rukousilta, Martti & Raakel Väyrynen. Pe 9.1. klo 19 Helmi 
(nuortenilta), Henri Tuhkala. Su 11.1. klo 11 Aamukirkko, Mari Hassi, Risto 
Wotschke, aihe: Jeesus osa 14. Ke 14.1. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-
ilta. To 15.1. klo 19 Lähde-ilta. Tervetuloa!

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Su 11.1. klo 16. Armolahjasemi-
naari, aiheena profetian armolahja. 
Voitto Oinonen alustaa
Su 18.1. klo 16. Marko Hassinen
Ti 27.1. klo 19. Heikki Kangas 
Israelista
Olet sydämellisesti tervetullut!

Hautauspalveluja

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

www.suurellasydamella.fi
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Kysymykset ehdokkaille:
1.  Kuka olet ja ketkä kuuluvat perheeseesi?

2.  Kerro työhistoriasi pääpiirteittäin.

3.  Mitä teet vapaa-aikanasi?

4.  Mikä on suhteesi kirkon herätysliikkeisin?

5.  Mitkä ovat vahvuutesi pappina ja kirkkoherrana?

6.  Kirkkoherran työssä on paljon hallintoa. Miten vältyt muuttumasta 
byrokraatiksi?

7.  Millainen rooli on vapaaehtoisilla johtamassasi seurakunnassa?

8.  Mistä kirkon tehtävistä ei voi tinkiä, vaikka työtä pitäisi jatkossa tehdä 
pienemmillä resursseilla?

9.  Millä keinoilla houkuttelisit jumalanpalvelukseen yhä useampia?

10. Kuinka pitäisit yllä 18–30-vuotiaiden kirkkosuhdetta?

11.  Mikäli Suomen laki sallii tulevaisuudessa samaa sukupuolta olevien 
avioliitot, kirkon ei ole pakko muuttaa omia käytäntöjään. Se voi kuitenkin 
kirkolliskokouksen niin päättäessä esimerkiksi luopua kokonaan 
vihkioikeudesta, ottaa käyttöön myös samaa sukupuolta olevien parien 
avioliiton siunauksen tai päättää vihkiä myös samaa sukupuolta olevat 
parit. Mikä vaihtoehto sinusta olisi paras ja miksi?

12.  Kerro sinulle tärkeä motto tai elämänviisaus.

Haukiputaan
kirkkoherra
haussa
Haukiputaan kirkkoherranvaalissa äänioikeutettuja ovat 
täysi-ikäiset Haukiputaan seurakunnan jäsenet. 

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 15.2.2015. Tuolloin äänestetään 
Haukiputaan kirkossa (Kirkkotie 10) klo 11.30–20. 

Ennakkoäänestys toimitetaan edellisellä viikolla 9.–13.2.2015. 
Tuona aikana voi äänestää Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa (Kirkkotie 10) ma–pe klo 9–18, 
Kellon S-Marketissa (Kissankuja 2) ma 9.2. klo 15–18, 
Martinniemen seurakuntakodissa (Repolantie 2) ti 10.2. klo 16–18, 
S-Market Reimarissa (Välitie 1) ke 11.2. klo 15–18, 
K-Supermarket Revontorissa (Revontie 8) to 12.2. klo 13–15 ja 
pe 13.2. klo 15–18.

Kotiäänestys on mahdollista 9.–13.2.2015. Kotiäänestystä voivat 
pyytää esimerkiksi henkilöt, joilla on rajoittunut liikuntakyky. 
Lisätietoja ja kotiäänestyksestä sopiminen viimeistään perjantaina 6.2. 
kirkkoherranvirastosta p. 08 5471 185.

2. vaalisija

Erja Järvi
1. Olen lähtöisin Kajaanista. Muutin Ouluun 90-luvun alussa. Perheeseeni kuuluvat 
diakonina työskentelevä puoliso Riku-Matti, 9-luokkalainen tytär, varusmiespalve-
luksensa juuri suorittanut poika sekä lagottokoiramme Nelli. 

2. Olen ollut vuodesta 1991 alkaen Oulujoen ja Karjasillan seurakunnissa ensin nuo-
risotyönohjaajana ja myöhemmin pappina. Nykyisin olen Karjasillan seurakunnassa 
aluevastaava kappalainen.

3. Kotiasioiden lisäksi luen ja liikun, mm. sisäpyöräilen liikuntakeskuksessa. 

4. Taustani on herännäisyys. Herättäjäjuhlien ja Siionin 
virsien lisäksi pidän Tuomasmessujen ja Taize-laulu-
jen yksinkertaisesta rukouksesta. Moni suomalainen on 
kasvanut herätysliikkeiden piirissä. Kristityn identiteet-
ti voi syntyä toki myös ilman herätysliiketaustaa.

5. Vahvuuksiani ovat vuorovaikutus- ja tiimityötai-
dot sekä hyvä suunnittelu- ja organisointikyky. Tartun 
haasteisiin ja olen sitkeä. Kirkkoherrana vahvuutenani 
pitäisin yli 20 vuoden seurakuntatyön kokemustani, jo-
ka tuo perspektiiviä tilanteisiin. Pappina kaikki vahvuus tulee kuitenkin luottamuk-
sesta Jumalaan.

6. Kirkkoherran on välttämätöntä olla seurakuntalaisten parissa ja kuunnella heitä. 
Olen tehnyt niin kauan ruohonjuuritason seurakuntatyötä, että en usko kadottavani 
sitä näkokulmaa.

7. Mahdollisimman suuri. Kaikki ovat tervetulleita löytämään yhdessä tekemisen 
ilon!

8. Armonvälineiden hoitamisesta ei voi tinkiä. Sanan ja sakramenttien kautta välit-
tyy Jumalan pelastava armo. Jumalanpalveluselämä, toimitukset, kristillinen kasva-
tus, sielunhoito ja lähetystyö liittyvät tähän kiinteästi. Toiseksi seurakun-
nassa on pidettävä huolta heikommista. Diakoniatyö ja van-
hustyö ovat olennaisia tässä. 

9. Jumalanpalveluskasvatuksella. Sisällön tunteminen ja 
merkityksellisyyden kokeminen lisäävät kiinnostavuutta. 

10. Tiivistämällä yhteydenpitoa. Tärkeää on vuorovaiku-
tus, kuulluksi tuleminen ja kaikenlaisten mielipiteiden 
vaihtaminen. Nuorista aikuisista voisi koota suun-
nitteluryhmän, jossa mietittäisiin, mitä he itse toi-
voisivat ja toimittaisiin tältä pohjalta.

11. Vihkioikeudesta luopuminen ei olisi viisas-
ta kirkon julkisoikeudellisen aseman kannal-
ta. Lisäksi sillä vältettäisiin ottamasta vastuu 
siitä, minkälaiseen avioliitto-opetukseen kir-
kossa sitoudutaan. Samaa sukupuolta olevien 
parien siunaus on jo niin lähellä avioliittoon 
vihkimistä, että siunaamisen mahdollista-
miseksi olisi käytävä sama keskustelu kuin 
avioliittoon vihkimisenkin mahdollistami-
seksi. Annetuista vaihtoehdoista pidän par-
haana vihkioikeuden sallimista omantun-
nonvapaudella. Silloin kirkko olisi joutunut 
käymään vastuullisen keskustelun ja tun-
nustamaan avoimesti sen, että asiasta vallit-
see kaksi erilaista käsitystä, joiden kannatta-
jat kummatkin perustelevat käsitystään Raa-
matulla. Kysymys on siis Raamatun tulkinnas-
ta: millä tavalla ymmärrämme Raamatun ole-
van Jumalan pelastavaa Sanaa, ja millä tavalla 
ymmärrämme Raamatun kertovan ihmisestä 
Jumalan luomana ja tarkoittamana yksilönä.

12. Kaikki loppuu aikanaan, armonsa ei mil-
loinkaan.

3. vaalisija

Jukka Kolmonen
1. Jukka Kolmonen; perheessämme asuu tällä hetkellä vaimon lisäksi kuusi lasta.

2. Suurimman osan työelämästäni, noin kaksikymmentä vuotta olen ollut yritys-
johtajana ja nyt viimeiset kuusi vuotta pappina. 

3. Pääosin perheen parissa ja mökkeillen, liikun melko paljon ja luen aina tilaisuu-
den tullen. 

4. Näen herätysliikkeet kirkon rikkautena, joita kirkossa tarvitaan. Itsekin olen 
kuulunut vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen lapsuu-
destani saakka.

5. Olen läsnäoleva ja haluan kohdata ihmiset samalta 
tasolta. Nautin ihmisten kanssa juttelemisesta ja olen 
huomannut tulevani monenlaisten ihmisten kanssa 
toimeen. Kirkkoherrana näen vahvuudeksi henkilöjoh-
tajuuden. Haluan antaa myönteistä palautetta. Se kan-
nustaa työntekijöitä tekemään parastaan. Lisäksi enti-
senä yritysjohtajana olen tottunut jakamaan tehtäviä ja 
vastuuta sekä katsomaan asioita jo silloin myös taloudelliselta näkökulmalta.  

6. Ihmiskeskeisenä tiedän, ettei byrokratia ole vahvuuteni. Uskon kuitenkin selviy-
tyväni byrokraattisesta hallinnosta, mutta byrokraattia minusta tuskin tulee.

7. Tulevaisuuden kirkossa vapaaehtoisten merkitys kasvaa. Seurakunnan aktiivit 
voivat ottaa vastuuta todella laajalla rintamalla. Taloudellisten resurssien vähetessä 
vapaaehtoiset tulevat olemaan jopa avainroolissa. 

8. Siitä, mistä kirkko on lähtenyt liikkeelle. Alkukirkossa lähdettiin julistamaan 
evankeliumia ja toimittamaan sakramentteja, myös diakoniatyö oli alusta saak-
ka mukana. Ne ovat luovuttamattomia asioita. Ennen kuin tarvitsee 
mistään toiminnoista tinkiä, säästöjä saadaan merkittäväs-
ti purkamalla hallintoa ja virtaviivaistamalla päätöksente-
koa. Päätöksiä pitäisi pystyä tekemään lähellä käytännön 
toimintaa. Toimitilat ovat usein vajaakäytöllä. Tilojen 
käyttöä tehostamalla, pyrkimällä yhteiskäyttöön vaik-
kapa kunnan tilojen kanssa ja siirtymällä vuokratiloi-
hin, saadaan säästöjä.

9. Haukiputaalla on jumalanpalveluksiin 
osallistuminen ihailtavan aktiivista. Vielä 
aktiivisemmaksi kirkossakäyntiä voidaan 
saada kutsumalla erilaisia ryhmiä kirk-
koon ja pyytäen maallikoita järjestä-
mään messua sekä suunnittelemaan et-
tä toteuttamaan. 

10. Järjestämällä nuorille aikuisille 
suunnattua antia, joita voi olla vaik-
kapa elämänhallintaan liittyvät asiat. 
Erilaiset lapsiperheille suunnatut tilai-
suudet. Tuo ikävaihe on erityisen ak-
tiivista moneen suuntaan, jolloin ai-
kaa ei anneta kuin kaikkein tärkeim-
pinä pidettäville. 

11. Ei mikään. Mikäli kuitenkin kir-
kolliskokous aikanaan päättää hyväk-
syä samaa sukupuolta olevien vihkimisen 
tai siunaamisen, on tarpeen jättää papeil-
le omantunnon vapaus olla osallistumat-
ta toimittajana niihin. Näin kirkossa säi-
lyy tilaa erilaisille tulkinnoille. Raamattu on 
kirkkomme ylin ohje ja auktoriteetti. Tulkit-
sen Raamattua niin, että avioliitto on mie-
hen ja naisen välinen (Mark.10:6-9).

12. Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Vaik-
ka Jumala vihaa syntiä, niin Jumala rakastaa 
syntiin taipuvaista ihmistä. Armo on tarjolla 
jokaiselle. Eri tavalla ajattelevaakin tulee ra-
kastaa, onhan Kristuskin rakastanut meitä.

1. vaalisija

Jaakko Tuisku
1. Olen Jaakko Tuisku, 35-vuotias pappi ja teologian tohtori Oulusta. Perheeseeni 
kuuluvat vaimoni Janina, pojat 1-, 11- ja 15-v. 

2. Minut on vihitty papiksi vuonna 2002 Pudasjärven seurakuntaan, jossa toi-
min pari vuotta. Kajaanissa olin vajaan vuoden töissä ennen nykyistä Kempeleen 
kappalaisen virkaa, johon tulin vuonna 2005. Kempeleestä olen ollut lainassa pa-
ri vuotta Karjasillan seurakunnassa(08–10) ja toisen jakson (11–12)  Lumijoella vs. 
kirkkoherrana sekä opintovapaalla. Viimeiset puoli vuotta olen ollut Kempeleen 
seurakunnan vt. kirkkoherra.

3. Soitan klassista kitaraa ja haaveilen omasta pianos-
ta. Myös monipuolinen liikunta on aina ollut iso osa va-
paa-aikaani. Kesällä kuntopyöräilen ja lenkkeilen, talvi-
sin harrastan sulkapalloa ja hiihtoa.

4. Olen taustaltani seurakuntanuori. Minulla ei ole eri-
tyistä herätysliiketaustaa. Eri liikkeet ovat kyllä tuttuja, 
ja niihin on hyvät välit.

5. Papin työ on minulle kutsumus. Se antaa työhöni syvyyden ja innon. Pappina 
olen helposti lähestyttävä ja ihmisläheinen. Kirkkoherrana ihanteeni on olla in-
nostava, selkeä ja aito. Johtamiseen tuon pitkän kokemuksen pappina, syvän teo-
logisen koulutuksen, hallinnollisen osaamisen, yhteistyökykyisen luonteen sekä 
nuorekkaan energian.

6. Hyvä töiden suunnittelu antaa aikaa seurakuntalaisille, joiden kanssa kohtaa 
seurakunnan elävän sykkeen. Upeinta on osana päivää kuulla lasten hersyvää nau-
rua koulun päivänavauksessa, pitää kiinni vanhuksen pehmeästä kädestä, vaihtaa 
kahvikupin ääressä kotikäynnillä ilot ja surut. 

7. Suuri rooli. Otetaan käyttöön ne hyvät voimat, jotka meillä 
jo ovat: yhteisöllisyys, osallistuminen ja rukous. Seura-
kunta on yhteisö, jossa saa tarvita toista, jossa voi pal-
vella, josta saa voimaa. Kutsutaan ihmiset palvele-
maan ja annetaan paikka palvella!

8. Sanan julistuksesta, kirkollisista toimituksis-
ta ja lähimmäisen rakkaudesta. Kirkon tehtävät ja 
talouden resurssit eivät ole kuitenkaan toisen-
sa poissulkevat. Kun resurssit pienenevät, toi-
minnan järjestäminen tulee miettiä uudel-
leen. Tarvitaan yhdessä tekemistä.

9. Jumalanpalvelus on seurakunnan elä-
män keskus ja viikoittainen juhla. Ensik-
si jumalanpalveluksen on tunnuttava ja 
näytettävä juhlalta. Se on laadukas, hy-
vin suunniteltu ja toteutettu. Muutos läh-
tee sisältä päin. Toiseksi jumalanpalvelus 
pitää kytkeä yhteisöllisyyteen tai pikem-
minkin yhteenkuuluvuuteen. Tarvitaan 
yrittäjähenkistä yhteydenpitoa seurakun-
talaisiin. Kolmanneksi jumalanpalvelus 
luo upean mahdollisuuden osallisuudel-
le. ”Tavallistakin” jumalanpalvelusta voi 
helposti olla toteuttamassa toistakymmen-
tä vapaaehtoista. Kaikki lähtee seurakunnan 
yhteisestä tunteesta siitä, että jumalanpalve-
lus on tärkeä, siellä viihtyvät eri-ikäiset ja eri 
elämäntilanteessa olevat.

10. Nuorelle aikuiselle tärkeää ovat erilaiset ryh-
mät, oma porukka, kaverit, ylipäätään kuulumi-
nen johonkin. Seurakunnassakin voisi olla van-
hojen nuorten porukoita. Ikäryhmälle pitäisi saa-
da oma työntekijä!

11. Minusta Suomeen mahtuu kaksi avioliittokäsi-
tystä, yhteiskunnan ja kirkon. Tämä ratkaisu tukee 
kirkon yhtenäisyyttä, kutsuen sen samalla vuoropu-
heluun ja erilaisuuden kunnioitukseen.

12. Yritä aina parhaasi. 

Eri tavalla 
ajattelevaakin 
tulee rakastaa, 
onhan Kristuskin 
rakastanut meitä.

Tärkeää on 
vuorovaikutus, 
kuulluksi tuleminen 
ja kaikenlaisten 
mielipiteiden 
vaihtaminen. 

Seurakunta on 
yhteisö, jossa saa 
tarvita toista, 
jossa voi palvella, 
josta saa voimaa. 

Vaalisaarna Haukiputaan kirkossa 
sunnuntaina 18.1.2015 klo 10.

Vaalisaarna Haukiputaan kirkossa 
sunnuntaina  25.1.2015 klo 10.

Vaalisaarna Haukiputaan kirkossa 
sunnuntaina 1.2.2015 klo 10.
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Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.1.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma-pe klo 9–16.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Unto Olavi 
Alasuutari, Hertta Karoliina 
Patopuro.
Haukipudas: Kalle Toivo Jo-
hannes Nousiainen, Lumi 
Emilia Katriina Orava, Enna 
Karoliina Vihelä.
Karjasilta: Aini Vanamo Haa-
raniemi, Jade Meri-Tuuli Hei-
nonen, Jare Kalle Johannes 
Kaijansaari, Inga Alina Lep-
pänen, Nikke Olavi Mattila, 
Iina Loviisa Seppänen, Mila 
Oona Olivia Nikkinen, Sofie 
Auroora Similä, Susanna Pi-
ritta Timonen, Janna Emilia 
Toivonen.
Kiiminki: Saaga Merituuli 
Tervo, Hertta Roosa Vanessa 
Alho, Leevi Veeti Elmeri Nis-
silä, Lotta Sofia Hökkä, Mi-
ra Emilia Vähäkuopus, Jani-
na Sini Annika Haapala, Niila 
Matias Guttorm.
Oulujoki: Kaj Olavi Kristian 
Jäppinen, Silva Liisa Mirjami 
Kanniainen, Leevi Erkki Mä-
keläinen, Tuuli Aino Anneli 
Mäntykenttä, Niklas Krister 
Jonatan Salmela, Noora Oli-
via Anttila, Eevert Tuomas Ii-

sakki Hyry, Edvin Olavi Pen-
tinpuro, Milena Maria Vähä, 
Fiia Emilia Ylikärppä, Sofia 
Airi Piritta Yrjänä.
Oulunsalo: Aaro Sakari Glad, 
Eliel Adam Hintikka, Oskar 
Tapio Sund, Livia Josefine Ki-
virinta.
Tuira: Eetu Valtteri Arola, 
Janna Kaarina Haapaniemi, 
Aatos Elmeri Hytönen, Han-
nes Henteri Järvinen, Aino 
Maria Minnea Kangas, Leo 
Viljami Kumpuniemi, Suvi Sis-
ko Kristiina Liisanantti, Antti 
Eemeli Nokso, Elsi Sylvia Puo-
litaival, Aaron Aarre Seppä-
lä, Tuukka Juhani Tuovila, 
Veikko Vilho Vatjus-Anttila, 
Ava Lumina Blastick, Oliver 
Matias Kukka, Leo Leander 
Luukela, Silva Amalia Lämsä, 
Jaron Noel Oliver Ruokonen, 
Anni Emili Sassi, Anni-Sofia 
Elisabeth Seppänen.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Keskustan srk-talo
Isokatu 17

Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71

Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 11.1. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Han-
na-Maija Ollanketo. Kant-
torina Lauri-Kalle Kallun-
ki ja urkurina Péter Maros-
vári. Musiikkiavustus Ronja 
ja Maria Portaankorva, hui-
lu ja laulu, Markku Vii-
tasaari huilu. Lä-
hetys www.vir-
tuaalikirkko.fi. 
Jumalanpal-
veluksen jäl-
keen Keskus-
tan seurakun-
tatalon juh-
lasalin flyyge-
lin käyttöönot-
tojuhla ja kirkko-
kahvit. 
Messu su 11.1. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Péter Marosvári.
Gospel-messu su 11.1. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Liturgia 
Erja Järvi ja saarna Jyrki Vaa-
ramo.

Hartauselämä
Raamattupiiri ke 14.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushet-
ki to 8.1. ja to 15.1. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hiljaisuutta,rukousta, Taize-
lauluja. NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
Sana elää – raamattu- ja ru-
kousillat pe 9.1. klo 18, Van-
ha pappila. 
Aamupiiri la 10.1. ja 17.1. klo 
10, Vanha pappila. Juha Ter-

vaskanto.
Elämän Lähteellä – Sanan- 
ja rukouksen ilta su 11.1. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Ks. ilmoitus.
Virsilauluillat ti 13.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.  
Esko Laukkanen. Kastevirret.
Raamattupiiri ti 13.1. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti.  Jär-

jestäjänä Pohjois-
Pohjanmaan Kan-

sanlähetys.
Rauhanyhdis-
tyksen kirk-
koseurat ti 
13.1. klo 19, 
Oulun tuo-

miokirkko. Jor-
ma Kiviranta ja 

Pentti Eskola.
Keskiviikkoseurat ke 

14.1. klo 18, Vanha pappila. 
Pentti Huhtinen.
Torstain raamattupiiri to 
15.1. klo 13, Rovastinsali. An-
na-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 15.1. klo 
19, Intiön seurakuntakoti.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
12.1. klo 9–11, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Lähetys
Silmukka ke 14.1. klo 10, 
tuomiokirkon krypta. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 11.1. klo 
12, Heinätorin seurakuntata-
lo. Ks. ilmoitus.

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Puhallinkoulussa on 
vapaita oppilaspaikkoja

Oulun seurakun-
tien musiikkikou-
lussa voi opiskella 
esimerkiksi hui-

lun, klarinetin, saksofonin 
ja tuuban soittoa. Kevät-
kaudelle on vapaana muu-
tama oppilaspaikka.

Opiskelu koostuu vii-
koittaisista yksityistunneis-
ta ja kiinnostuksen mu-
kaan osallistumisesta seu-
rakuntien ja konservatori-
on yhteisten puhallinorkes-
terien toimintaan.  

– Musiikkikoulu ja or-
kesterit tarjoavat mielekäs-
tä ja kehittävää harrastus-
toimintaa kaikenikäisille, 
vinkkaa Oulun seurakun-
tien soittokunnan ja mu-
siikkikoulun vs. toimin-
nanohjaaja Marjaana Ran-
takeisu. 

Seurakuntien musiik-
kikoulu on kaikille avoin, 
eikä pääsykokeita tai ikä-
rajoitusta ole. Lukukausi-
maksu on 170 euroa. Soi-
tinta ei ole pakko itse ostaa, 
vaan sen voi saada lainaksi. 

Puhallinmusiikkia 
jo vuodesta 1949
Oulun seurakuntien mu-
siikkikoulussa opiskelee 
noin 40 oppilasta, lapsista 
aikuisiin. Seurakuntien ja 

konservatorion yhteisissä 
puhallinorkestereissa soit-
taa yhteensä noin 200 hen-
kilöä. Eritasoisia orkeste-
reja on neljä vasta-alkajis-
ta edustuskokoonpanoon.

Oulun seurakunnissa on 
ollut säännöllistä puhallin-
orkesteritoimintaa toimin-
taa jo vuodesta 1949 saak-
ka. Musiikkikoulu ja orkes-
terit ovat osa seurakuntien 
tarjoamaan elinikäistä mu-
siikkikasvatuksen polkua. 

Seurakunnissa voi harras-
taa musiikkia läpi ikäkau-
sien vauvasta aikuisuuteen, 
alkaen vauvamuskareista 
jatkuen lasten, nuorten ja 
aikuisten musiikkiryhmiin 
sekä kuoroihin. 

Vapaita oppilaspaikkoja 
voi tiedustella vs. 
toiminnanohjaaja Marjaana 
Rantakeisulta, p. 040 8414680, 
marjaana.rantakeisu@evl.fi. 
Lue myös juttu sivulta 8.
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Nuorten pelikahvila 
perjantaina 9.1. klo 18–22  

erityisnuorisotyön tiloissa Vanhan pappilan kivijalassa. 

Pelikahvila tarkoitettu yläasteikäisille perjatai-illan olo paikaksi, 
mahdollisuus pöytäpelien pelailuun, biljardiin, 

keskinäiseen jutusteluun kahvi- ja teekupposen vauhdittamana.

Hiljaisuuden 
rukoushetki 

torstaina 8. ja 15.1.
 klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Jussi Alek-
santeri Heikkilä ja Satu Eri-
ka Haapalahti, Kimmo Pet-
teri Leimurautio ja Terhi Ir-
meli Jarkko. 
Karjasilta: Tomi Antero Ter-
vakangas ja Maria Elisabeth 
Khrissi, Urpo Aapeli Karppi-
nen ja Tuuli Hannele Pikka-
rainen, Timo Tapio Lepistö 
ja Henna Katariina Hiltunen, 
Juho Eemeli Lesonen ja Inka 
Elisa Virpi, Juho Hannu Valt-
teri Lång ja Kaisu Marita Il-
vesviita, Jakke Johannes Kris-
tian Niskanen ja Mervi Mar-
ketta Timlin.
Kiiminki: Marko Armas Vä-
häkuopus ja Katja Anneli Tii-
rola.
Oulujoki: Mika Markus Nis-
sinen ja Sanna Maarit Karja-
lainen.
Tuira: Petrus Ilari Karttunen 
ja Krista Pauliina Berg.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Pentti Pyyk-
kö 86, Elsa Valpuri Hongisto 
92, Hanna Matilda Ruonala 
79, Eeva Liisa Jussila 90, Al-

bert Lemmetty 91, Aune Rai-
li Kaarina Koistinen 79, Aino 
Marja Kylmänen 77, Aatu Il-
mari Väyrynen 81, Irja Emelia 
Eloranta 93, Katri Ines Agne-
ta Pälsynaho 88, Lahja Kert-
tu Lausi 100, Laura Hedvig 
Ukura 92, Pekka Juhani Peu-
ralahti 76, Ritva Eliisa Karja-
lainen 67, Pekka Juhani Kar-
jalainen 47. 
Haukipudas: Sirkka Maria 
Torvela 89.
Karjasilta: Aino Valpuri Pu-
taala 86, Eva-Marjatta Kosta-
ma 88, Hilma Susanna Vahto-
la 88, Ismo Olavi Antikainen 
82, Kari Olavi Kullervo Kar-
naranta 63, Soile Sinikka Oja 
83, Leena-Maija Liisa Suotu-
la 73, Pertti Juhani Halttu 70, 
Elvi Sofia Vesa 82, Mikko Ei-
nari Erkkilä 44.
Oulujoki: Sulo Jaakko Hen-
rikki Sarkkinen 75, Asta Ali-
na Laakso 71, Paavo Olavi Oja 
82, Anni Eliisi Alatalo 87.
Tuira: Tyyne Sanelma Achrén 
94, Raili Inkeri Seppänen 93, 
Väinö Johannes Sassi 76, Ol-
ga Martta Kirstinä 93, Ant-
ti Juhani Savilaakso 68, Liisa 
Orvokki Kupiainen 70.

Oulun seurakuntien
soittokunta ja
 musiikkikoulu

Perhepyhäkoulu 
sunnuntaina 11.1. klo 12 
Heinätorin seurakuntatalossa. 

Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko, jossa saa oppia 
tuntemaan Taivaan Isää, 
hiljentyä, leikkiä, askarrella ja 
puuhailla monenlaista muiden 
lasten kanssa. Pyhäkouluun 
voi tulla 4-vuotta täyttäneet, 
pienimmille toivomme 
oman aikuisen mukaan, 
mutta koko perheenkin 
voimin voitte osallistua. 
Ennakkoilmoittautumista 
ei ole ja toiminta on 
maksutonta.

Elämän Lähteellä – 
Sanaa ja rukousta
sunnuntaina 11.1. klo 17 
Heinätorin seurakuntatalossa.

Puhujavieraana Vesa Salo Raahesta. 
Aiheena "Kristus teissä, kirkkauden toivo".
Henkilökohtaista rukouspalvelua.
Seuraavat Elämän Lähteellä -illat ovat 
8.2, 15.3., 12.4. ja 10.5.

Kirkollisista toimituksista 
sopiminen on muuttunut
 
Kirkollisista toimituksista sovitaan Oulussa kunkin 
seurakunnan omassa kirkkoherranvirastossa. Keskus-
tan seurakuntatalossa toiminut keskitetty kirkollisten 
toimitusten varauspalvelu on päättynyt.
 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten toimi-
tusten sopimista varten ma-pe klo 9–16.
Päivystävä pappi on paikalla ma–to klo 10–14 Karjasil-
lan, Oulujoen, Tuiran seurakunnissa sekä Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnassa.
 
Näin sovit kirkollisista 
toimituksista Oulun seurakunnissa:

Kaste ja kodin siunaaminen:
Soita tai käy seurakuntasi kirkkoherranvirastossa, voit 
ottaa myös suoraan yhteyttä toivomaasi pappiin.
Hautaan siunaaminen:
Hautajaisiin liittyen tulee ottaa yhteyttä vainajan ko-
tiseurakuntaan. Asiointi kirkkoherranvirastossa pai-
kan päällä on suositeltavaa, mutta voit sopia myös pu-
helimitse hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden 
ajankohdan ja paikan sekä papin ja kanttorin. Lähei-
sen kuoltua voit myös ottaa suoraan yhteyttä pappiin.
Avioliittoon vihkiminen:
Soita tai käy seurakuntasi kirkkoherranvirastossa, voit 
ottaa myös suoraan yhteyttä toivomaasi pappiin. Vih-
kimisen edellytyksenä on avioliiton esteiden tutkinta. 
Sen voit hoitaa Oulun seurakuntien keskusrekisterissä, 
Isokatu 9 tai seurakuntasi kirkkoherranvirastossa. Pyyn-
tölomakkeen voi tulostaa myös netistä www.oulunseu-
rakunnat.fi/esteettomyyslomake ja lähettää postitse. 
Esteiden tutkinta kestää minimissään 7 päivää.
 
Virkatodistukset, sukuselvitykset sekä avioliiton 
esteiden tutkinnan saa Oulun ev.lut. seurakuntien 
keskusrekisteristä sekä Haukiputaan, Kiimingin ja Ou-
lunsalon kirkkoherranvirastoista. Keskusrekisteri pal-
velee osoitteessa Isokatu 9. Virkatodistuksen voi tila-
ta myös verkkosivuiltamme osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/virkatodistus.
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Päivännousu 
kultaa kirkkomaan

Ortodoksisia yksinlauluja, 
pianosooloja ja oopperaa. 
sunnuntaina 11.1. klo 17 

Keskustan seurakuntakeskuksessa. 

Varhaisnuoret
Alakouluikäisten kerhot 
aloittavat kevätkauden 12.1 
alkaen. Tiedot kerhopaikois-
ta ja -ajoista löytyvät osoit-
teesta www. oulunseura-
kunnat.fi otsikolla Tuomio-
kirkkoseurakunnan tyttöjen 
ja poikien kerhot.

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 9.1. 
klo 18–22, Vanhan pappilan 
erityisnuorisotyön tilat. Ks. 
ilmoitus.
Nuorisotyönpäivystys mo-
nitoimisalissa ke 14.1. klo 
15, Monitoimisali, Keskustan 
seurakuntatalo. 

SINUN PALVELIJASI. 
SINUN VALINTASI.

Tarkemmat tiedot vaaleista ja ehdokkaista netissä! 
www.oulunseurakunnat.fi /vaali
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HAUKIPUTAAN 
SEURAKUNNALLE VALITAAN 

UUSI KIRKKOHERRA
Varsinainen vaalipäivä

sunnuntaina 15.2.2015 Haukiputaan kirkko

Ennakkoäänestys 9.–13.2.2015
Äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset Haukiputaan 

seurakunnan jäsenet.
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Vaalinäytepäivät Haukiputaan kirkossa:
1.  vaalisija Kempeleen seurakunnan kappalainen 

Jaakko Tuisku su 18.1.2015 klo 10.
2.  vaalisija Karjasillan seurakunnan kappalainen 

Erja Järvi su 25.1.2015 klo 10.
3.  vaalisija Tuiran seurakunnan seurakuntapastori 

Jukka Kolmonen su 1.2.2015 klo 10.
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Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.1.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Kaveri-ryhmä 
to 15.1. klo 18 
Wirkkulassa. 

Nuorille, jotka 
haluavat löytää uusia 

ystäviä tai kokevat 
jääneensä porukan 

ulkopuolelle. 

Jumalanpalvelukset
Messu su 11.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Harri Isopahkala, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. Radiointi Radio Dei.
Lasten kirkko su 11.1. klo 
15 Jäälin kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avustaa 
Anne Schönberg, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 15.1. klo 10 
Montin-salissa, 1 Kor:4.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.
Juttunurkka ma 12.1. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 12.1. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 12.1. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 13.1. klo 12–14 Suvelassa. 
Kerho alkaa kahvilla (huom. 
ei ruokailua). Kuljetuspyyn-
nöt Jaanalle pe 9.1. klo 14 
mennessä, p. 040 5793 248. 
Naisten kasvuryhmä ti 20.1. 
klo 14 Suvelan saunalla. Ter-
vetuloa!

Kuorot
Kirkkokuoro ke 14.1. klo 
18.30 seurakuntakeskukses-

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saar-
na Juha Sarkkinen, kanttori-
na Kaisa Säkkinen. Saarnan 
aikana pidetään lapsille py-
häkoulua kirkon takaosassa.
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Juha Sarkkinen, 
kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Kirkkokahvit. 

Hartauselämä
Rukouspiiri to 8.1. ja 15.1. 
klo 18 srk-keskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten yhteinen 
kerho, jossa kahvitellaan, 
lauletaan, leikitään ja askar-
rellaan. Joka kerta myös hil-
jennytään pieneen 
kynttilähetkeen. 
Perhekerhoon 
ei ole ilmoit-
tautumista 
ja sinne voi 
tulla silloin 
kun itsel-
le sopii. Ker-
ho on maksu-
ton. Perheker-
hon ohjelmaan 
voi vaikuttaa omilla 
ideoilla.
Kirkkopyhäkoulu su 11.1. kir-
kossa. Pyhäkouluhetki lapsil-

le jumalanpalveluksen saar-
nan aikana urkujen takana 
olevassa morsiushuoneessa. 
Pyhäkouluun tullaan päivän 
virren aikana ja pyhäkou-
lun loputtua lapset palaavat 
omien aikuisten luokse. Py-
häkoulusta saa Messupassiin 
tarran ja viidestä tarrasta saa 
pienen lahjan.

Nuoret
Kaveri-ryhmä to 15.1. 

klo 18 Wirkkulassa. 
Kaveri-ryhmä on 

ryhmä nuorille, 
jotka halua-
vat löytää uu-
sia ystäviä tai 
kokevat jää-
neensä poru-

kan ulkopuolel-
le. Kaveri-ryhmä 

kokoontuu kerran 
kuussa tehden tai rupa-

tellen. Ilm. Katri Haapakorva, 
p. 045 6576 122. 

Diakonia
Senioriapu auttaa kodin pie-
nissä avuntarpeissa. Senio-
riavun vapaaehtoiset aut-
tavat siellä, missä on vaikea 
löytää muualta apua. Tehtä-
vät ovat esim. lampun tai pa-
lovaroittimen patterin vaih-
to, kodin järjestely, apua 
kännykän, tietokoneen tai 
television toimintaan, tal-
kooluonteiset ulkotyöt. Re-
montit, muutot ja siivoukset 
eivät kuulu Senioriavun pii-
riin. Tied. Mauri Raappana, 
p. 044 2104 415 tai Johanna 
Kerola, p. 045 1393 993.

Seniorit
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille Jokivarren vanhustenta-
lolla klo 13 joka toinen maa-
nantai alkaen 19.1., Kellon 
srk-kodilla klo 13 joka toinen 
keskiviikko alkaen 21.1. ja 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa klo 13 joka toinen tors-
tai alkaen 22.1. Kyytiä tarvit-

sevat, soita p. 044 7310 232 
ma klo 9–11 tai ilmoita ker-
hossa.

Musiikki ja kulttuuri
Haukiputaan seurakun-
nan lapsikuoron kevätkau-
si alkaa to 15.1. Harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Uusia laulajia ote-
taan 15.1. ja 22.1. klo 16.30 
lähtien. Kuoro on tarkoitet-
tu 7–13-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Tiedustelut Kaisa Säk-
kinen, p. 040 5818 974, kaisa.
sakkinen@evl.fi.

Muut menot
Seurakunnan vapaaehtois-
työn suunnittelupäivä la 
10.1. klo 9.30–14.30  Wirk-
kulassa. Mukana työnteki-
jöistä Martti Heinonen, Pau-
la Hiltunen ja Johanna Kero-
la. Ilm. osallistumisestasi pi-

sa ja la 17.1. klo 9 Suvelassa.
Ruskakööri pe 16.1. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot aloittavat vii-
kolla 3 seuraavasti: Kirkko-
pirtillä tiistaisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 9.30–11.
Perhekahvilat aloittavat vii-
kolla 3 seuraavasti: Kirkko-
pirtillä perjantaisin klo 9.30–
11 ja Jäälin kappelilla maa-
nantaisin klo 9.30–11.
Päiväkerhot jatkavat toimin-
taa viikolla 3 syksyn aikatau-
lun mukaisesti.

Nuoret
Musaryhmän kevään treenit 
alkavat to 8.1. klo 18–20 Jää-
lin kappelin nuortentilassa. 
Uusien innokkaiden soittaji-
en ja laulajien ilmoittautumi-
nen Elisalle, p. 040 7431 903.
Yökahvila pe 9.1. klo 18.30–
22 Jäälin kappelilla.
Nuorten kitarapiiri tiistaisin 
13.1. alkaen klo 18–19.30 Jää-
lin kappelilla. 

Lähetys
Lähetyksen lauluilta to 15.1. 
klo 18 Ahti ja Eila Nousiaisel-
la, Terveystie 9 as 15.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 11.1. klo 
17 seurat ry:llä, Pekka Kujala, 
Pekka Aittakumpu.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 11.1. klo 16 Mon-
tin-salissa, Heino Kouva.

le ehtoolliselle vanhempien 
tms. kanssa. Pyhäkoulua pi-
tävät vapaaehtoiset pyhä-
kouluohjaajat.
Luontopyhis su 11.1. klo 15, 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus. Tutkimme luontoa eri 
tavoin, hiljennymme kyntti-
lähetkeen ja touhuamme yh-
dessä. Omat eväät mukaan, 
makkaranpaistomahdolli-
suus joka kerta. Hiihtoloma-
viikon sunnuntaina 2. ja 9.3. 
emme kokoonnu. Tervetuloa 
koko perheellä. Isommat lap-
set voivat tulla itsekseenkin. 
Perhetupa ma 12.1. klo 9–11, 
Karjasillan kirkko. Tervetuloa 
kaikenikäiset! Perhetuvassa 
kahvitellaan, jutellaan ja lei-
kitään. Lopuksi hiljennymme 
hartauteen. Lisätietoja: las-
tenohjaajat Eveliina Korkea-
aho, p. 044 3161 573 ja Jen-

ni Hepo-oja, p. 044 3161 428.
Pyhän Andreaan kirkon per-
hekerho ti 13.1. klo 9.30–11. 
Pyhän Andreaan kirkon 
perhekerho ke 14.1. klo 10–
11.30. Perhekerhoon ovat 
tervetulleita äidit, isät, hoi-
tajat ja isovanhemmat yh-
dessä lasten kanssa. Perhe-
kerhossa pidetään kerho-
hartaus, tarjotaan kahvit ja 
mehut ja touhutaan monen-
laista mukavaa yhdessä. Ker-
hoon ei tarvitse ilmoittautua 
ja se on maksuton. Lisätieto-
ja lastenohjaaja Hanna Par-
tanen, p. 044 3161 567.

Varhaisnuoret
Talvileiri 2.–4.-luokkalaisille 
pe–su 30.1.–1.2., Leirikeskus 
Rokua. Ks. ilmoitus. 
Kokkikerhot ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 8.1. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 12.1. 
klo 12. Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 13.1. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 15.1. 
klo 13,  Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 22.1. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Kuorot ja kerhot
Uusia laulajia kaivataan Ter-
vasCantoon to 8.1. klo 16.30, 
Kaukovainion kappeli. Ks. il-
moitus.
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ro to 15.1., Pyhän Andreaan 
kirkko, Kaakkuri. Lapsikuo-
ro 7–14-v. tytöille ja pojille. 
Kuoro avustaa kerran kuus-
sa alueen jumalanpalveluk-
sessa. Mahdollisia konsert-
teja tai musiikkitilaisuuk-
sia kerran lukukaudessa. Ke-
väällä retki / leiri. Lisätietoja 
kanttori Sirpa Ilvesluodolta, 
p. 050 5251 882.

Muut menot
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
579 tai paikan päältä Karja-
sillan kirkolta.

Jumalanpalvelukset
Messu ti 6.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Juha So-
ranta.
Messu ti 6.1. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Maija Kont-
tinen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. 
Messu ti 6.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa 
Maija Konttinen, kanttorina 
Juha Soranta.
Messu su 11.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustavat Kimmo 
Kieksi, Liisa Karkulehto, Mai-
ja Konttinen, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kimmon virkaan-
asettaminen. Kolehti Oulun 
hiippakunnan toimintaan 
kasvatus-, diakonia- ja lähe-
tystyössä.
Kasteperhemessu su 11.1. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Heikki Karppi-
nen,  avustaa  avustaa teol.
harjoittelija Päivi Petäjärvi ja  
Päivi Sutinen, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.
Messu su 11.1. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. 

Hartauselämä
Raamattupiiri to 8.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli.
Herännäisseurat su 11.1. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 15.1. klo 18, 
Kastellin pappilan kamari. 
Ry:n ompeluseurat  to 15.1. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 15.1. klo 18 
Kastellin kirkon pappilan ka-
mari.

Musiikki ja kulttuuri
Ks. muskarit ilmoituksesta.
Laulutapahtuma ke 14.1. klo 
12, Kastellin kirkko. Laules-
kellaan eri lauluja. Jokainen 
voi esittää toivomuksia
Kirjavirtaa pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
14.1. klo 18, Kastellin pappi-
lan kamari, Juha Vähäkan-
gas. 

Diakonia
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 12.1. klo 13. Avoin ryh-
mä Karjasillan alueen vapaa-
ehtoistehtävistä kiinnostu-
neille. 
Diakoniapiiri ma 12.1. klo 
16.30, Kaukovainion ystä-
vänkamari.
Diakoniaryhmä ti 13.1. klo 
14. Maikkulan kappeli. Ryh-
mä on tarkoitettu diakonia-
työssä vapaaehtoistyötä teke-
ville. Ryhmä kokoontuu viikot-
tain rupattelun ja kahvihet-
ken merkeissä. Samalla suun-
nitellaan tulevia vapaaehtois-
työn tapahtumia ja toimintaa.
Aamupuuro to 15.1. klo 9, 
Kaukovainion kappeli.

Lapset ja lapsiperheet
Lattiakuvailta ke 28.1. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Pyhäkoulu Kastellin kirkolla 
su 11.1. klo 10 Kastellin kirk-
ko. Messun aikana lasten 
oma kirkkohetki. Pyhäkou-
lun päätteeksi lapset pääse-
vät osallistumaan yhteisel-

Kuorokausi starttaa
Poikakuoro Pohjantähdet, johtaa Ulla Metsänheimo.

Harjoituskuoro Junnut, johtaa Ulla Metsänheimo.
Kirkkokuoro, johtaa Sari Wallin.

Naisten lauluryhmä Vanamot, johtaa Sari Wallin.
Ruskakööri, johtaa Risto Ainali.

Kysykää lisää!
Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187, jarkko.metsanheimo@evl.fi

Sari Wallin, p. 0400 839 461, sari.wallin@evl.fi
Risto Ainali, risto.ainali@gmail.com

Aamupuuro 
maanantaina 12.1. klo 10–11  

työttömille, pienituloisille ja toisten ihmisten seu-
raa kaipaaville seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 10. 
Tarjolla puuro, leipä ja kahvi. Vapaaehtoinen mak-

su. Aamupuuro on tarjolla joka maanantai ja sitä to-
teuttavat Puttaan Martat ja diakoniatyö.

kimmiten Paulalle, p. 040 
5014 764 tai Johannalle, p. 
045 1393 993.
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 12.1. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla.
Juttukahvila Martinniemen 
srk-kodissa joka toinen kes-
kiviikko klo 13 alkaen 21.1. 
Kyytiä tarvitsevat, soita p. 
044 7310 232 ma klo 9–11 tai 
ilmoita kerhossa.
Rauhan yhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 11.1. klo 17 
ry:llä, eläkepiiri ti 13.1. klo 13 
srk-keskuksessa, lauluseurat 
ke 14.1. klo 18.30 Reeta ja 
Pekka Kurkelalla, Suokkosen-
tie 97. Kello: seurat su 11.1. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: ompe-
luseurat su 4.1. klo 18.30 Sai-
mi ja Antti Partanen, Onne-
lankuja 3 sekä Pirjo ja Juha 
Kaarivaara, Sipolanranta 26, 
seurat su 11.1. klo 17 ry:llä.

Kamalat äidit -ryhmä 

Mieskuoro TervasCanto 
torstaina 8.1. klo 16.30 Kaukovainion kappelissa.

Mieskuoro TervasCanto 
toivoo lisää laulajia riveihinsä.

Harjoitukset joka toinen 
torstai Kaukovainion 

kappelilla. 
Jos olet noin 50-70 ikäinen 
mies ja pidät laulamisesta, 
niin tuleppa katsomaan. 

Tiedustelut: 
kanttori Ilkka Järviö, 
p. 044 4747 160.

Talvileiri 
2.–4.-luokkalaisille 
pe–su 30.1.–1.2. Rokuan 
leirikeskuksessa. 
Tervetuloa Talvileirille 
Rokualle! Leirillä ulkoil-
laan, askarrellaan, pe-
laillaan, hiljennytään yh-
dessä. Leiri maksaa 30 €. 
Ilmottautuminen 
14.1.2015 mennessä. 
Mukaan mahtuu 20 il-
moittautunutta, ilmoit-
tautuneille lähetetään 
ennen leiriä leirikirje, 
jossa on tarkemmat tie-
dot. Etusijalla Karjasillan 
seurakunnan jäsenet. 
Lisätietoja: Kaisa Janger, 
p. 040 8315 932, kaisa.
janger@evl.fi.
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Kokkikerhot jatkuvat viikolla 3
Kokkikerho ti 13.1. klo 17–18.30, 
Kastellin kirkon pappila. 
Kokkikerho ti 13.1. klo 17.30–19, 
Pyhän Andrean kirkko.
Kokkikerho ke 14.1. klo 17.30–19, 
Kaukovainion kappeli. 
Tervetuloa kokkikerhoon puuhailemaan, kokkaile-
maan ja hiljentymään yhdessä samanikäisten kans-
sa. Kerhoon mahtuu 15 lasta ja se on maksuton. Ker-
hot jatkuvat viikolla 3. Viikolla 10 ei ole kerhoa tal-
viloman vuoksi ja kerho päättyy viikon 19 jälkeen. 

Lisätietoja kerhosta: Katja Ylitalo p. 040 5747 147 
tai katja.ylitalo@evl.fi.

Karjasillan seurakunnan 
HelmiMuskarit
Karjasillan seurakunnan järjestämät muskarit alle kou-
luikäisille lapsille. Tule laulamaan, soittamaan, leikki-
mään, liikkumaan ja loruttelemaan! Vietä iloisia mu-
siikkihetkiä yhdessä lapsesi ja muiden muskarilaisten 
kanssa! Muskarin jälkeen on mahdollisuus jäädä porise-
maan yhdessä, seurakunta tarjoaa aikuisille kahvia, tee-
tä ja pullaa. Tervetuloa!

Maanantaisin 
klo 9.15 MuksuHelmet (2–3v.)
klo 10.00 TaaperoHelmet (1 v.)
klo 10.45 VauvaHelmet (alle 1 v.)
Tiistaisin
klo 17.15–18 PerheenHelmet I 
(sisarusryhmä, alle kouluikäiset)
klo 18.15–19 Perheenhelmet II 
(sisarusryhmä, alle kouluikäiset)
Keskiviikkoisin
klo 17.30–18.15 PerheenHelmet 
(sisarusryhmä, alle kouluikäiset)

• Kaikissa muskariryhmissä on aina vanhempi tai muu 
aikuinen lapsen mukana

• Muskarimaksu on 50 € /lukukausi, sisaralennus -50%
• Muskarit alkavat tammikuussa 2015 viikolla 3
Muskareita ohjaa musiikkipainotteinen lastenohjaa-
ja Emilia Soranta. Jatkuva ilmoittautuminen Emilialle:
044 3161 471 / emilia.soranta@gmail.com

Päiväkerhot jatkuvat 
Päiväkerhossa hiljennymme alttarin äärelle, laulamme, 
leikimme ja askartelemme. Kerhoon voit ottaa mukaan 
pienet eväät. Ohjaajina koulutetut lastenohjaajat. Päi-
väkerho on seurakunnan tavoitteellista varhaiskasva-
tustoimintaa. 

Maikkulan kappelilla to 8.1. ja ma 12.1. 
3–6-vuotiaiden oma kerho maanantaisin ja torstaisin klo 
9–11.30 Maikkulan kappelilla. 
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen ja lisätietoja oh-
jaajilta. Riitta Yliluoma, p. 044 3161 427 tai riitta.yli-
luoma@evl.fi

Kastellin kirkolla to 8.1. ja ti 13.1. 
Musiikkipainotteinen päiväkerho 3–6-vuotiaille tiistai-
sin ja torstaisin klo 13–15.30 Kastellin kirkon pappilassa. 
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen ja lisätietoa oh-
jaajilta. Kati Parviainen, p. 044 3161 465 tai kati.parvi-
ainen@evl.fi

Karjasillan kirkolla pe 9.1. ja ti 13.1. 
3–6-vuotiaiden oma kerho tiistaisin ja perjantaisin klo 
9–11.30 Karjasillan kirkon kerhohuoneessa. 
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautuminen ja lisätietoja oh-
jaajilta. Kati Parviainen, p. 044 3161 465 tai kati. parvi-
ainen@evl.fi

Uutta Haukiputaan seurakunnan diakoniatyössä

alkaa Haukiputaalla to 29.1. klo 18-19.30. 
Murrosikäisten lasten äideille tarkoitettu 
oma vertaisryhmä kokoontuu joka 
toinen viikko. Teemoina ovat 
mm. rajojen asettami-
nen ja äidin oma jak-
saminen, päällimmäi-
seksi nousee kuiten-
kin muilta äideiltä 
saatu tuki vaikeissa ti-
lanteissa. 
Ilmoittautuminen 23.1. 
mennessä 
Johanna Kerolalle, 
p. 045 1393 993 tai 
johanna.kerola@evl.fi.
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Jumalanpalvelukset  
Messu su 11.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Pe-
sonen, saarna Urmas Nagel, 
avustavat Riitta Louhelainen 
ja Matti Ketola, kanttorina 
Anu Arvola-Greus.
Messu su 11.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Jonne 
Pirkola, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Messu su 11.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jonna Piirainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.
Messu su 11.1. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti, toimit-
taa Jukka Kolmonen, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
11.1. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kaksikielinen pyhä-
koulu lapsille.
Iltamessu su 11.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Matti Keto-
la, kanttorina Anu Arvola-
Greus.
Viikkomessu ke 14.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Katri 
Sippola.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat  pe 9.1. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko.
Miesten piiri ti 13.1. klo 18 
Tuiran kirkko, Riku Korkea-
mäki alustaa aiheesta "Au-
tomyyjän Ameriikka".
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
14.1. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari, Pa-
si Kurikka. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 15.1. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjänä pasto-
ri Riitta Louhelainen ja Jukka 
Kolmonen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 15.1. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
 

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvila 8.1. ja 15.1.klo 
10 Tuiran kirkko, Myllytie 5, 
avoinna klo 10–12, (käyn-
ti Telakan ovesta kirkon ta-
kaa.) Tule juttelemaan ja 
leikkimään.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri 
lapset ja lapsiperheet, löyty-
vät päiväkerhot, puuhaker-
hot, perhekerhot, pyhäkou-
lut, varhaiskasvatuksen mu-
siikkiryhmät ja nuorten ker-
hot.

Nuoret
Nuortenilta+jatkot  pe 9.1. 
klo 18 Tuiran kirkko.
Nuorten Avarit ti 13.1. klo 
18–21 Tuiran kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkia talvipäivän sini-
seen hetkeen su 11.1. klo 14 
Pyhän Tuomaan kirkko.  Mu-
siikkia talvipäivän siniseen 
hetkeen -sarjan toisessa kon-
sertissa esiintyvät Henna-
Mari Sivula, laulu sekä Raakel 
Pöyhtäri, piano ja urut  Va-
paa pääsy. Lämpimästi ter-
vetuloa.
Sekakuoro Tuike to 8.1. ja to 
15.1. klo 18 Pyhän Tuomaan 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.1.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

kirkko. 
Pyhän Tuomaan lapsikuo-
ro  ja nuorisokuoro keski-
viikkoisin 14.1. alkaen. Nuo-
risokuoro klo 17–18 ja  lapsi-
kuoro klo 18–19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kuoroissa lau-
letaan monipuolisesti erilai-
sia lauluja, ja kuorot osallis-
tuu säännöllisesti messuihin, 
erilaisiin tapahtumiin  ja te-
kee esiintymismatkoja. Kuo-
rot tekevät aktiivisesti yh-
teistyötä muiden kuorojen 
kanssa Pohjois-Suomessa ja 
Barentsin alueella. Kuoro-
ja johtaa Anu Arvola-Greus,  
p. 044 3161 463.

Diakonia
Omaishoitajien keskuste-
luryhmä ma 2.2. klo 14,  ko-
koontuu Tuiran palvelukes-
kuksessa. Ryhmä kokoontuu 
seitsemän kertaa kahden 
viikon välein. Mukana Pau-
la Mikkonen ja Irmeli Roini-

Jumalanpalvelukset 
Messu su 11.1. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Olavi 
Isokoski, avustaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leske-
lä, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Lauri Nurk-
kala.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
12.1. klo 9, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Taloudellisissa 
asioissa maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7033 690. Muis-
sa asioissa yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 12.1. klo 18, Myllyo-
jan seurakuntatalo, Ystävän 
kamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 12.1. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Seniorit
Porinapiiri ma 12.1. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho ma 12.1. 
klo 13, Hintan seurakuntalo.
Aikuisten kuntopiiri ke 
14.1. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo.
Huonesuon seurakunta-
kerho to 15.1. vierailemme 

veteraaniseuroissa Aleksin-
kulmassa. Lähtö seurakun-
takodin pihalta klo 9.
Myllyojan eläkeläisten ker-
ho to 15.1. vierailemme ve-
taariseuroissa Aleksinkul-
massa. Lähtö seurakuntata-
lon pihalta klo 9.10.

Muut menot
Fransupiiri ti 13.1. klo 17, 

nen. Lisätietoja Paulalta, p. 
040 7235 880.
Yksinhuoltajien olohuone 
to 8.1. klo 17 Pyhän Luuk-
kaan kappeli.
 

Muut menot
Käsityökerho ke 14.1. klo 
15, Rajakylän seurakuntasa-
li.  Käynti parkkipaikan puo-
lelta. Varaaja Outi Kumpu-
vaara, p. 045 2641 209. 
Käsityökahvila  ti 13.1. klo 13 
Koskelan seurakuntakoti.

Diakoniatyö 
Sanan ja rukouksen ilta to 
15.1. klo 17, Koskelan seura-
kuntakoti. Tervetuloa juo-
maan iltateetä ja tutkimaan 
Raamatun sanaa Koskelan 
seurakuntatalon vintille. Täs-
sä ryhmässä voit pohtia syn-
tyjä syviä mukavassa pien-
ryhmässä. Lisätietoja diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, kanttori Tuomo 
Kangas.
Messu 18.1. klo 10. Toimittaa 
Minna Salmi, avustaa Anneli 
Nieminen, kanttori Taru Pis-
to.

Hartauselämä
Hartaus ke 14.1. klo 13.30, 
Salonkartano,  Jukka Joen-
suu.
Seurakuntakerho  to 15.1. 
klo 11, Riitta Markus-Wik-
stedt.
Hartaus to 15.1. klo 11.30, 
Teppola, Jukka Joensuu.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot, perhekerhot ja 
parkkikerho alkavat viikolla 
3 eli 12.1. alkaen.
Rytmiä ja Riimiä-ryhmä se-
kä Följyssä-toiminta aloit-
taa viikolla 4 eli 19.1. alkaen.

Kuorot ja kerhot
Alakouluikäisten kerhot jat-
kuvat viikolla 4.
Musiikkikerho to 8.1. klo 15–
16, Reppu.
Uusi Ääni to 8.1. klo 18–20, 
kirkko. 
Musiikkikerho to 15.1. klo 
15–16, Reppu 
Uusi Ääni to 15.1. klo 18–20, 
kirkko.

Muut menot
Kyläkamari 12.1. klo 11, Pet-
ri Satomaa. 
Kirkonkylän ry: Seurat su 
11.1. klo 16 kodin ilta ”sana 
ja sakramentit uskonelämän 
hoitajina”, Pekka Kinnunen.
Seurat su 18.1. klo 16, Aarno 
Haho, Olavi Korkiakoski.
Salonpään ry: Kotiseurat  to 
8.1. klo 18.30 Eila Pulkkisella, 
seurat su 11.1. klo 16, seurat 
su 18.1. klo 16
Herättäjäyhdistys: Seurat 
18.1. klo 18.30 Leena ja Os-
mo Laukalla, Saukkotie 7, 
Kempele.

Alakouluikäisten kerhot
jatkuvat viikolla 4

Tiistaisin:
Kokki- ja puuhakerho 2.–6.-lk Toimitalolla 
klo 17.30–18.30. 
Toimintakerho 2.–5.-lk Niemenrannan koulun 
salissa klo 16–17.
Poikien liikuntakerho 1.–3.-lk Salonpään koulun 
liikuntasalissa klo 16–17. 
Poikien liikuntakerho 4.–6.-lk Salonpään koulun 
liikuntasalissa klo 17–18. 

Torstaisin:
Poikien iltapäivä alakouluikäisille Repussa 
klo 14–15.45. Mahdollisuus pelailla, soittaa, tehdä 
askarteluja ja viettää aikaa. 
Tyttöjen liikuntakerho 1.–4.-lk Salonpää koulun 
liikuntasalissa klo 16–17.
Toimintakerho 2.–5.-lk tytöille ja pojille Pitkäkankaan 
koulun liikuntasalissa klo 16–17.
Kokki- ja puuhakerho  1.–3.-lk tytöille ja pojille 
Repussa klo 17.30–18.30. 
Näytelmäkerho 1.–5.-lk Toimitalolla klo 17.30–18.30. 

Lisäksi tulossa hiihtolomaleiri 2.–6.-luokkalaisille 
2.–4.3.2015 Oulussa Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Ilmoittautuminen avautuu tammikuun aikana. 
Lisätietoja oulunseurakunnat.fi ja Jussi Saviharju, 
p. 044 7453 852 ja jussi.saviharju@evl.fi.

Huonesuon musiikkipainotteinen 

pikkukoulu
ma, to, pe klo 8.30–11.30. 

Tervetuloa mukaan seurakunnan 
pikkukouluun! 

Huonesuon musiikkipainotteinen pikkukoulu 
kokoontuu maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin 

klo 8.30–11.30. 

Seurakunnan pikkukoulu on avointa varhais-
kasvatustoimintaa 3 vuotta täyttäneille kotihoidossa 

oleville lapsille. Toiminta on maksutonta. 

Vapaita paikkoja voi kysyä Huonesuon 
lastenohjaajilta, p. 050 4334 091.

Diakoniatyö haluaa välittää  lämpimät kiitokset kaikille Teille, jotka osal-
listuitte erilaisin lahjoituksin jouluavustusten mahdollistamiseen. Suurella ilolla saim-
me olla viemässä jouluiloa perheisiin. 2014 jouluna annoimme apua yli 80 oulunsalo-
laiselle perheelle. Siunausta alkaneelle vuodelle!

Myllyojan seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoki
ja kohdasta lapset ja per-
heet löytyvät tarkemmat 
tiedot mm. lasten ja per-
heiden tapahtumista ja ker-
hoista.

Perhekerho 
on isojen ja pienten  
kohtaamispaikka, 

jossa yhdessä 
leikitään, lauletaan 

ja hiljennytään,
sekä jutustellaan 
ja kahvitellaan. 

 
VATTUKUJAN 
perhekerho 

maanantaisin klo 
9.30–11 Toimitalolla

Vattukuja 2:ssa
 

REPUN perhekerho
tiistaisin klo 9.30–11
RepussaOpintiellä 
(Siwan vieressä)

 
Tule mukaan!
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Tervetuloa 
Tuiran kirkon messuun 

sunnuntaina 11.1. klo 10. 
Toimittaa Niilo Pesonen, saarna Urmas Nagel,  
avustavat Riitta Louhelainen ja Matti Ketola, 

kanttorina Anu Arvola-Greus.
Urmas Nagel kertoo ystävyysseurakunta 

Räbinän terveisiä.
Kirkkokahvit.

Eläkeläisten seurat 
torstaina 15.1. klo 13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Seuroissa puhuvat pastorit Pasi Kurikka ja 
Jonne Pirkola. Kanttorina on Anu Arvola-Greus. 

Diakoniatyöntekijöinä Paula Mikkonen ja 
Heli Mattila. 

Kahvitarjoilu!
 
Linja-autoreitti: Klo 11.50 Pyhän Luukkaan kappeli, 
ajaa Kaitoväylää, klo 11.55 Kuivasjärvi (Karjakentän py-
säkki), klo 12  Pateniemen kirkko, klo 12.10 Palokan 
palvelukeskus, klo 12.15 Rajakylän seurakuntakoti, klo 
12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, klo 12.30 Tui-
ran palvelukeskus, klo 12.35 Tuiran kirkko, klo 12.40 
Alppilan pysäkki, Kaarnatie, klo 12.45 Metsolan kar-
tano, klo 12.50 Pyhän Tuomaan kirkko. 
Paluukuljetus lähtee klo 14.45.
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Oulujoen seurakunnan 

perhekerhot 
Perhekerho on avoin kohtaamispaikka alueen 
lapsiperheille. Perhekerhossa kahvitellaan, 
hiljennytään hartauteen ja vietetään mukava 
hetki yhdessä. 

Heikkilänkangas maanantaisin klo 9.30–11 
Huonesuo tiistaisin klo 9.30–11 
Hintta torstaisin klo 9.30–11 
Myllyoja perjantaisin klo 9.30–11 
Yli-Ii tiistaisin klo 11–12.30 
Ylikiiminki perjantaisin klo 10–12 

Kevään 2015 perhekerhot aloittavat viikolla 3. 

Tervetuloa!

Omaishoitajien keskusteluryhmä 
maanantaina 2.2. klo 14 Tuiran palvelukeskuksessa. 
Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa kahden viikon 
välein. Mukana Paula Mikkonen ja Irmeli Roininen. 
Lisätietoja Paulalta, p. 040 7235 880.

Musiikkia talvipäivän 
siniseen hetkeen 

sunnuntaina 11.1. klo 14 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Musiikkia talvipäivän siniseen hetkeen- 
sarjan toisessa konsertissa esiintyvät 

Henna-Mari Sivula, 
laulu sekä Raakel Pöyhtäri, piano ja urut. 

Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa.

w
w

w
.sxc.h

u

Seniorien laulupiiri 
torstaina 22.1. klo 13.30 Tuiran kirkossa. 

Laulamme yhteislauluina hengellisiä lauluja, 
virsiä, koululauluja. Kanttori Katri Sippola ja 

diakoni Paula Mikkonen. 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Diakonian ryhmät alkavat
Kyläkamari 12.1. Aloitetaan klo 11 kahvilla ja klo 12 
yhteinen keskustelu kirkkoherra Petri Satomaan johdolla.
Seurakuntakerho 15.1. klo 11–12.30.
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Oulunsalon seurakunta järjestää kaksiosaisen 

Penninvenyttäjän kokkikurssin 
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Marttapiirin kans-
sa. Kurssin tavoitteena oppia valmistamaan hyvää ja 
monipuolista kotiruokaa. Opettajana toimii piirin eri-
koisneuvoja Marja-Leena Pirkola. Kurssi pidetään seu-
rakunnan toimitalolla, Vattukuja 2, ja kokoontumiset 
ovat 27.1. ja 3.2. klo 10–13. Kurssimaksu 10€. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 16.1.2015 
mennessä vs. diakoni 
Anneli Niemiselle, 
p. 044 7453 853.
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Parisuhde

A a r o Ku k ko h ov i

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 8.–15.1.2015

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Vapaaehtoisen lähetystyön 
nettotuotto vuonna 2014 oli 
11.509 euroa. Kiitos vapaaeh-
toisille, lahjoittajille ja ostajille! 
Ehtoollishartaus su 11.1. klo 
13 Koivulehdossa ja klo 13 
vuodeosastolla. 
Perhekerho ma 12.1. klo 10 
Nuppulassa ja ke 14.1. klo 10 
Kestilän kerhokodissa. 
Seurakuntakerho to 15.1. 
klo 13 Rantsilan ja pe 16.1. 
klo 10 Kestilän srk-talossa. 
Naistenpiiri 16.1. klo 18.30 
Piippolan srk-kodissa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 14.1. klo 18 srk-kodissa. 
Piippola: Veteraanikuoro to 
15.1. klo 11 srk-kodissa. Pulk-
kila: Käsikellokuoro ke 14.1. 
klo 9.30, 15.1. klo 15.15 Stel-
lat ja klo 16.30 kirkkokuoro 
srk-talossa. Pyhäntä: To 15.1. 
veteraanikuoro klo 12, lapsi-
kuoro ”pienet” klo 16.30 ja 
”isot” klo 17.30 srk-talossa. 
Rantsila: Ke 14.1. veteraani-
kuoro klo 11 ja Stellat klo 17 
srk-talossa.
Kerhot alkavat viikolla 4.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Om-
peluseurat pe 9.1. ja pe 16.1. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 11.1. klo 
12 ry:llä, Timo Mehtälä ja Esa 

Saukko. Pulkkila: Raamattu-
luokka pe 9.1. klo 19 ja seurat 
su 11.1. klo 13 ry:llä, Erkki Pel-
toniemi ja Tuomas Oikarinen. 
Ompeluseurat pe 16.1. klo 19 
Haapalahdella. Pyhäntä: Seu-

Jumalanpalvelukset
Messu su 11.1. klo 10 Pulkkilan seurakuntatalossa. 
Liturgi Merja Jyrkkä, saarna Matti Nuorala. Kanttorina 
Veijo Kinnunen. Kirkkokahvit ja Herättäjän seurat.
Sanajumalanpalvelus su 11.1. klo 10 Rantsilan 
seurakuntatalossa. Toimittaa Osmo Leppänen, 
kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 11.1. klo 13 Kestilän 
seurakuntakodissa. Toimittaa Osmo Leppänen, 
kanttorina Unto Määttä. Kirkkokahvit.

 
Kastettu: 
Karlos Aapeli Huhtala (Pyhäntä), 
Väinö Akseli Pernu (Piippola), 
Luukas Kasperi Vikki (Kestilä)
Vihitty: 
Risto Juhani Ervasti ja Ursula Irmeli Leutonen (Pyhäntä)
Kuollut:
Jenni Aliina Kukkoaho e. Limingoja 89 (Pulkkila), 
Otto Matias Mattila 84 (Rantsila), 
Maria Agneta Uusitalo e. Taskila 75 (Rantsila), 
Antti Johannes Murtomäki 66 (Piippola), 
Vesa Antero Isoviita 66 (Rantsila), 
Sulo Eino Haapalainen 64 (Piippola)

Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10 srk-talossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Päiväkerhot ovat aloitta-
neet kevätkautensa ja ko-
koontuvat normaalisti. Tar-
kemmat aikataulut ja lisä-
tietoja Siljalta, p. 044 7750 
601.
Lapsiparkki ke 14.1. klo 
12.30–14.30. Paikka hoi-
toon varataan etukäteen 
Siljalta, p. 044 7750 601.
Kuoroharjoitukset ke 14.1. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Perhekerho to 15.1. klo 10 
srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 16.1. 
klo 10 srk-talossa.
Friday Club pe 16.1. klo 
18–19.30 srk-talossa, 
0.–4.-luokkalaisille. Luvassa 
monenlaista puuhaa, pele-

Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 

Viikoittaiset 
kerhot aloittavat 
toimintakauden 

viikolla 3.

Viisastenkerho 
Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin klo 10. 
Laulamme, 

jutustelemme ja 
visailemme yhdessä. 

Tulkaa mukaan 
kylältäkin!

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa 
(huom. 22.1 alkaen). 

Yhteiset aamiaishetket 
jatkuvat

Seuraava yhteinen aamiainen eurolla pe 23.1. klo 
7.30–9.30 srk-salissa. Haluatko mukaan aamiaisen 

valmisteluun tai jälkien siivoamiseen? Ota rohkeas-
ti työntekijöitä hihasta ja tule mukaan!

Lämmin kiitos ruokalahjoituksista Hailuodon Salel-
le ja K-valinta Marjakkaalle!
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lumijoki.seurakunta.netLumijoki

ErityisdiakoniaNuoret aikuiset ja opiskelijat
Tule tekemään uudenlaista messua! To 15.1. klo 19 Py-
hän Luukkaan kappeli.  Luukkaalla aloitetaan tänä ke-
väänä aivan uudenlainen messu. Sen keskeinen idea on, 
että jokainen pääsee toteuttamaan ja tekemään oman 
kiinnostuksen mukaan. Messu on kerran kuussa perjan-
tai-iltaisin. Tule mukaan suunnittelupalaveriin to 15.1. 
klo 19, koska sinä tiedät, millainen on hyvä messu! Tar-
jolla iltapala. Lisätietoja: yliopistopastori Ari Savuoja, p. 
040 5245 919.

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 7.1. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistonkatu 7. Kristityn ra-
ha, Otso Laxenius.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 9.1. klo 18 Hei-
nätorin seurakuntatalo, Aleksanterinkatu  71. Talentti, 
Paulus Pikkarainen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 12.1. klo
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Elämää Jumalan lap-
sena, Ari Kauppila.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo  
10–14, alkaen 12.1. Nokelantie 48 B, käynti Latokarta-
nontien puolelta, p. 044 3161 720. Pajassa tehdään käsi-
töitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Ter-
vetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! 

www.siikalatvanseurakunta.fi/

KEHITYSVAMMAISET
Porinapiiri ti 13.1. klo 13.15–14.15, Heinätorin alasali, An-
ne Kellokumpu. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten 
kerho.
Keskustelukerho ti 13.1. klo 17, Heinätorin alasali, Anne 
Kellokumpu, Anne Kellokumpu. Kaikenikäisten kehitys-
vammaisten kerho.
Perhepiiri to 15.1. klo 12–13.30, Asemakatu 6 Jössensali. 
Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.

KUULOVAMMAISET 
Lähetyspiiri ma 12.1. klo 14 keskustan srk-talolla, mo-
nitoimisali.
Viittomakielinen messu su 18.1. klo 12 keskustan srk-talo, 
iso srk-sali. Huom! poikkeuksellisesti eri paikka.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattupiiri to 15.1. klo 13–14, Cari-
taksessa, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä: maanantaisin klo 10–12, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 12.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2.
Naistenryhmä: perjantaisin klo 13–15, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 16.1., 30.1., 6.2., 13.2., 20.2., 27.2.

Kirkkovaltuusto 
keskiviikkona 
14.1. klo 18 
Rantsilan

 seurakuntatalossa.

S
English Communion Service on Sunday 11th of Janua-
ry at 4 p.m. in St. Luke's Chapel, address Yliopistonka-
tu 7. Sunday school for children.
Englanninkielinen messu su 11.1. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan Kappelissa, Yliopistonkatu 7. Kaksikielinen pyhä-
koulu lapsille.

Kansainvälisyys

Oulun hiippakunnan kerhon-
ohjaajapäivä "Yhdessä matkalla" 
lauantaina 7.2. klo 8–20, Keminmaa. 

Kerhonohjaajille tarkoitettu päivä, jossa saa vinkkejä ja 
virikkeitä omaan kerhoon ja kerhonohjaamiseen. Päi-
vään menemme yhteiskuljetuksella. Päivä on kerhon-
ohjaajalle ilmainen. Ilmoittautuminen 20.1.2015 men-
nessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisä-
tietoja Oulujoen seurakunnan nuorisotyönohjaaja San-
na Karjalaiselta, p. 040 7186 925 tai oman seurakunta-
si nuorisotyönohjaajalta.
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Kirjallisuuspiiri lukevaisille uteliaille keskiviikkoisin 
klo 18–20 Kastellin kirkon pappilassa, Töllintie 38

14.1. Tommi Liimatta: Jeppis
Kauko Röyhkä: Miss Farkku-Suomi

11.2. Haruki Murakami: Kafka rannalla
Jhumpa Lahiri: Kaima

11.3. Inka Nousiainen: Kirkkaat päivä ja ilta
Venla Hiidensalo: Karhunpesä

15.4. Alice Hoffman: Aavikon kyyhkyset
Nura Farah: Aavikon tyttäret

6.5. Kristiina Hanhirova:
Rakkautta, rukouksia ja rauhoittavia

Maaria Leinonen: Hoida meitä hiljaisuus

Lukeminen on oivallin
en harra

stu
s. 

Se synnyttä
ä ajatuksia

, kysymyksiä
 ja 

keskuste
lukumppanin ta
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 klo 18.

Siellä nähdään! Lisätie
toja antaa pasto

ri 

Juha Vähäkangas, p. 040 5747 158, 

juha.vahakangas@evl.fi
.

KIRJAVIRTAA
PAPPILASSA

Menot Oulun seurakunnissa 8.–15.1.2015

Parisuhteen kasvuryhmä 
torstaina 15.1. klo 18 Karjasillan kirkolla. 
Kasvuryhmä on tarkoitettu pariskunnille, joiden pari-
suhdetta sävyttää kokemus lapsen menetyksestä. Ryh-
mä on vertaistukiryhmä ja siinä käsitellään parisuhteen 
yleisiä kipupisteitä ja kasvuhaasteita erityisnäkökulma-
na lapsen menetyksestä aiheutunut kipu. Ryhmä on 
suljettu ryhmä ja siihen voi ilmoittautua pastori Ola-
vi Mäkelälle sähköpostitse olavi.makela@evl.fi 8.1. 
mennessä. Ryhmä kokoontuu keväällä 2015 enintään 
kymmenen kertaa. Aikataulu ja ryhmän keskusteluai-
heet suunnitellaan yhdessä ensimmäisellä kokoontu-
miskerralla.

Nikkarointia suruun
keskiviikkoisin klo 18–21 
kansalaisopiston puutyöluokka, Kaarretie 14 

Nikkarointikurssi menetyksen kohdanneille miehille 
(esimerkiksi läheisen kuolema, ero). Puutöiden tekemi-
sen lisäksi ryhmässä on mahdollisuus jutteluun. Teem-
me kurssilla ensisijaisesti opettajan ohjaamia pienem-
piä puutöitä, aikaisempi kokemus ei ole tällä kurssilla 
välttämätöntä. Omakustanteisia materiaaleja voi ostaa 
opistolta tai hankkia itse, opettaja ohjeistaa materiaa-
lien hankinnassa. Oli kiire, suru tai pettymys, tule te-
kemään puutöitä pienimuotoiseen ryhmäämme. Kurs-
sin toteuttaa Oulun Kansalaisopisto yhteistyössä Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien kanssa, ja kurssilla on mukana 
puutöiden opettajan lisäksi seurakunnan työntekijä.
Ilmoittaudu viimeistään 11.1.2015 Oulun Kansalais-
opistoon: www.opistopalvelut.fi/oulunkansalaisopis-
to/course.asp?tietuenro=24407 tai soita / asioi opinto-
toimistossa (p. 08 555 4060 / Kaarretie 14, Oulu)
Opettajat: Kalle Rankka, Juha Valppu, Riku-Matti Järvi
Lukukausi: 14.1.–1.4., 44 oppituntia. Kurssimaksu 10 €.

rat su 11.1 klo 16 ry:llä, Erkki 
Tölli ja Aarne Ronkainen. Lau-
luseurat ke 14.1 klo 18.30 Elii-
sa ja Raimo Liukolla. Rantsi-
la: Ompeluseurat pe 9.1. ja pe 
16.1. klo 19 ry:llä. 

Käsityöilta 
maanantaina 19.1. klo 17–19 

seurakuntatalossa.

jä, raamattuopetusta, nyyt-
tärit.
Käsityöilta ma 19.1. klo 17–
19 srk-talossa.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
20.1. klo 18 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 9.1. klo 
19 Iltakyläilta ry:llä. Su 11.1. 
klo 12 pyhäkoulu I Eskolalla 
II Hekkalalla ja III E&K Kar-
julalla ja seurat klo 17 ry:llä. 
Ke 14.1. klo 19 ompeluseu-
rat Anttilalla.

On aika koota 
Hailuotoon 

Chimes-yhtye
Olemme saaneet täydennettyä kellosarjamme kolmen 
oktaavin laajuiseksi ja monenlaisten kappaleiden soit-
taminen on nyt mahdollista. Yhtyeeseen toivotaan 
mukaan nuotinlukutaitoisia soittajia (vähintään aut-
tava nuotinlukutaito). Chimes-kellojen soittaminen on 
helppo oppia ja se on oikein mukavaa puuhaa. Ilmoita 
Kaisamarja-kanttorille, jos olet kiinnostunut (kaisamar-
ja.stockell@evl.fi tai p. 040 7430 381). Yritämme löytää 
sitten kaikille sopivan harjoitusajan. Yhtye voi toimia 
myös projektiluonteisesti aina johonkin esiintymiseen 
valmistautuen. Toivomme chimes-kellojen soivan juma-
lanpalveluksissa ja seurakunnan muissa tilaisuuksissa.

Ehtookellot ja 
iltarukous (Vesper) 
lauantaina 17.1. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa.
 
Tule hiljentymään lauantain 
ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, Vesperiin.

Ehtookellot kerran kuukaudessa: 
28.2., 14.3., 25.4. ja 30.5.

Kymppisynttärit 2014Poikakerholaisia syksyllä 2014

Rantsilan päiväkerholaisia

Kerholaisten 
askarteluja

Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 11.1. klo 14.30 Tuula 
ja Veli-Pekka Lepistöllä, Ala-
maankuja 5. 
Viisasten kerho ke 14.1. klo 
10 Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 15.1. klo 10 
kirkolla. 

Kuollut: 
Aaro Kalevi Tero 73.
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Seurakunnissa tapahtuu 8.–15.1.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15
ke klo 9–14 ja 16–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. (08) 5640 600
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta
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Nuortenillat alkavat viikolla 4
tiistaina 20.1. Temmeksen srk-talolla, 
torstaina 22.1. Murron kerhotilassa ja 
perjantaina 23.1. Tyrnävän srk-talolla.

Toimintaa 
nuorille

Hartaus ti 13.1. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa.
Omaishoitajien ryhmä ti 
13.1. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä, Päivi Valjus.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
13.1. klo 18 seurakuntatalossa. 
Rukouspiiri ke 14.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Iltahartaus to 15.1. klo 19 
Rokualla.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 srk-talon 
alakerrassa. Kassien sisältö 
muodostuu kauppaliikkei-
den lahjoittamista tuotteis-
ta, joissa merkintänä viimei-
nen myyntipäivä tai paras-
ta ennen. Toimintaan tarvi-
taan vapaaehtoisia, tied. ja 
ilm. Leena p. 040 547 0785 ja 
Hanna p. 040 547 0784. 
Kuorot: Kuorojen toimin-
ta alkaa ke 14.1., klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa. 
Kuoroihin otetaan uusia lau-
lajia, tiedustelut Ossi Kajava 

Sanajumalanpalvelus su 
11.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, kantto-
rina Ossi Kajava.

12 Päivärinteen seurakun-
tasalissa, keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa ja torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. 
Nuoret ja rippikoulut: Tal-
virippikouluun 1.–6.3. se-
kä konfirmaatioon 8.3. hae-
taan jo valmistuneita isosia 
ja yhtä täysi-ikäistä yövalvo-

Messu su 11.1. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Heikki Lumiaho.

Hartaus to 8.1. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Diakoniatyön päivystys ma 
12.1. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talolla. Sisäänkäynti taka-
pihan puolelta.
Hartaus ma 12.1. klo 14 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerho ti 13.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Ehtoollishartaus ke 14.1. klo 
15 Villa Tyrnissä.
Nuttupiiri pyörähtää käyn-
tiin joulutauon jälkeen ti 
13.1. klo 17 Tyrnävän srk-ta-
lon takkahuoneessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kodinilta pe 9.1. klo 19 ko-
deissa alueittain. Su 11.1. har-
taus klo 14.30 Villa Tyrnissä 
ja yhteinen kodinilta klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 9.1. klo 19 
Murrontie 66 b.

Lähetysvintti ma 12.1. klo 12 
Lähetysvintillä.
Perhekerho ti 13.1. klo 9.30–
11 Seurakuntatalolla.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 13.1. klo 12 Lähetysvintil-
lä. Mielenterveyskuntoutu-
jien avoin vertaisryhmä. Ke-
vään toiminnan suunnitte-
lua. Mukana diakonissa Ma-
rika Kamps, p. 044 7521 243 
ja esh Maire Taikina-Aho, p. 
050 4302 023. 
GospelGym ti 13.1. 18.30 Va-
namo-salissa. Kuntojumppaa 
gospelhittien tahtiin. Ohjaa-
jana Riitta Lielahti. Huom! 
Jatkossa jumppa-aika on klo 
20.15–21.15. 
Perhekerho ke 14.1. klo 9.30 

Jumalanpalvelus su 11.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Olli Seikkula, kanttorina 
Mika Kotkaranta, avus-
tamassa partiolaisten ju-
malanpalvelusryhmä.

–11 Vanamon Olohuoneessa. 
Neulekahvila ke 14.1. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Partio: To 8.1. Pajose 
1./2015 sekä juh-
laillallinen Li-
mingan seu-
rakuntata-
lolla klo 18 
partiojohta-
jille, aikui-
sille johtajil-
le sekä partio-
johtajaoppilail-
le. Pajosen aihee-
na: kehittyvä lippukun-
ta, kevätkauden toiminta, 
vuoden 2015 tavoitteet sekä 
henkilövalintoja. Pe 9.1. Päi-
vystys Partiotoimistossa klo 
15–17. Ma 12.1. Akeloiden ja 
sampojen kokoukset. Ryh-
mien kokoukset pyörähtävät 
käyntiin viikolla 3. Ke 14.1. 
Päivystys Partiotoimistossa 
klo 15–17. 16.–17.1. Suden-
huuto 15 seikkailija-, tarpo-
ja- sekä samoajapojille Uku-

Kirkkoherranviraston auki-
oloajat ovat ma-ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 9–17. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Oma Hetki- omaishoitaja-
ryhmä to 8.1. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Kyyti tarvittaessa klo 12.15 
Keskustan srk-talolta.
Varhaisnuorten kuoro aloit-
taa kevätkauden to 8.1. klo 
16 Vanhassa pappilassa.
Nuttukerho aloittaa kevät-
kauden ma 12.1. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhojen 
kevätkausi alkaa vko 3 (12.1.) 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.

Perhemessu su 11.1. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Mari Flink, 
diakoni Saija Kivelä, kant-
tori Marjo Irjala. Musiikki-
avustus Ari Huovinen, kita-
ra ja Erja Anttila, marimba. 
Messuun kutsutaan erityi-
sesti vuonna 2014 kaste-
tut lapset ja heidän van-
hempansa, kummit ja iso-
vanhemmat. Messun jäl-
keen vuonna 2014 kastet-
tujen lasten vanhemmat 
voivat hakea lapsensa kas-
telehden.

Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

Päivä- ja perhekerhot alka-
vat vkolla 3 (12.1.) www.kem-
peleenseurakunta.fi/perheet
Kirkkokuoro ke 14.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 15.1. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakun-
tapiiri to 15.1. klo 12 
Kirkonkylän srk-
kodissa.
Naisten raa-
mattu- ja kes-
kustelupiiri to 
15.1. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-
kodissa.
Kirkkovaltuuston 
kokous to 15.1. klo 18 Kok-
kokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Pöytäkirjan nähtä-
villäolo 21.1.–20.2.2015 kirk-
koherranvirastossa klo 9–15.
Nuoret: Nuorten ilta to 8.1. 

klo 19 Vanhassa pappilassa. 
Yöpappila pe 9.1. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kirpputori aloittaa kevätkau-
den 13.1.

Aamukahvila ma 12.1. al-
kaen klo 10 Kirkon-

kylän srk-kodissa. 
Kastetut: Mal-
la Elina Paaso-
Rantala, Iisa Us-
va Anniina Oja-
la, Lenni Veik-

ka Vatjus-Antti-
la, Eemi Aleksi Toi-

vo, Noel Eelis Kristi-
an Jokelainen, Aada-Mari 

Kemoff, Nelma Olga Vilhel-
miina Moilanen, Olka Vieno 
Otteelia Åman, Elmeri Juha-
ni Ylivaikko, Enna Vilina An-
nelia Neuvonen, Seea Johan-

Kastettu: Aaro Markku 
Johannes Anttila, 
Edvin Aleksius Joensuu, 
Julius Veikko Juhani 
Kemppainen
Kuollut: Toivo Vilho 
Tuomiranta 78

Limingan 
uuden 

kirkkovaltuuston
 järjestäytymiskokous 

ma 12.1. klo 18 
seurakuntatalolla.

Kastettu: Miila Elsa Matleena Multasuo, 
Sami Sebastian Hagren, Aivi Marit Kanerva Hallikainen, 
Jasmin Ella Sofia Karhulahti.
Kuollut: Rauno Aro 77, Siiri Eliina Halmetoja 85, 
Urpo Aslak Kauppi 86. 

Kiitokset  
• Kaikille, jotka lahjoittivat kuivaelintarvikkeita 
jaettavaksi tyrnäväläisille perheille jouluna 2014. 
Kasseja kertyi 43, ja ne otettiin kiitollisina vastaan.

• Kaikille, jotka lahjoittivat tavaroita, leivonnaisia ja 
käsitöitä Temmeksen ja Tyrnävän joulumyyjäisiin.

• Teille ihanille ja ahkerille diakonian - 
ja lähetyksen vapaaehtoisille, jotka 
olette antaneet aikaanne, taitojanne 
ja myyjäistuottoja lähimmäisten 
auttamiseen niin lähellä 
kuin kaukana.

Kastettu: Tiitus Samuel Kokkonen, 
Enni Lyydia Määttä, Sienna Juliet Simonson, 

Selja Kukka Katriina Junes, Anna Marjatta Lepistö.
Avioliittoon vihitty: Miika Matias Nevala ja 

Anu-Liisa Katariina Laurila.
Kuollut: Toivo Antero Siira 85.
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Päivä- ja perhekerhot jatkuvat viikolla 4!
Perhekerho Tyrnävän srk-talon kerhotilassa torstaisin 
klo 10–12 ja 13–15 sekä Temmeksen srk-talolla torstaisin 
klo 10–12.

Naistenpäivä 

Nainen muutoksen 
keskellä

lauantaina 31.1. klo 13–16.30
Muhoksen seurakuntatalolla 

13 Päivän avaus
13.15 ”Kosketuksen kaipuu”:

- FT, dosentti, kirjoittaja Taina 
Kinnunen

14.45 Leivoskahvi /- tee 5 €
15.15 ”Ehjäksi elämän sirpaleista”:

- teologi Marianne Jansson
16.30 Lopetus

Puheen lomassa musiikkia.

Tervetuloa! 
Muhoksen seurakunta

Ekumeeninen 
kuva- ja ikonikirja
Kirjassa esitellään ja tulki-
taan Muhoksen luterilai-
sen kirkon ja Muhoksen 
Korivaaran mäellä sijaitse-
van Kristuksen kirkastumi-
sen tšasounan Raamatun 
kuvamaailmasta syntynei-
tä kuvia. Kirja on visuaali-
sesti korkeatasoinen ja sisäl-
tää tieteellistä tutkimusta liittyen molempien kansankirk-
kojemme hengelliseen ja materiaaliseen perinteeseen.  
Tutkija Paula Mäkelä kertoo kirjassa kirkkomaalari Ema-
nuel Granbergistä.  Granbergin seinämaalauksia avaa us-
konnon lehtori Marja-Kaisa Heikkinen. Oululaisen Rai-
ja Savolaisen ja Muhoksella syntyneen Elsa Helena To-
pin maalaamien ikoneiden kuvamaailmasta kertoo piis-
pa Arseni.
Kansankirkkojemme historia avautuu kirkkorakennusten 
kautta. Niitä kirjassa esittelevät yliarkkitehti Antti Pihka-
la ja filosofian tohtori Katariina Husso. Ikonimaalauksen 
historiasta Oulun seudulla kirjoittaa Oulunseudun ikoni-
maalareiden puheenjohtaja Heljä-Marja Surcel. Kirjan on 
toimittanut kirkkoherra Jouni Heikkinen. 
Herran huoneiden kuvamaailma – Muhoksen ekumeeni-
nen kuva- ja ikonikirja on myynnissä Muhoksen kirkkoher-
ranvirastossa hintaan 20 euroa. 
Lisätietoja Jouni Heikkiseltä, jouni.heikkinen @evl.fi, 
p. 040 552 5810.  

jaa. Isosten tulee pystyä ole-
maan paikalla koko leirin ja 
konfirmaatiopäivän ajan. Ly-
hyet hakemukset 22.1. men-
nessä Rainerille, rainer.vaa-
nanen@evl.fi.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. Per-
hekerho torstaisin klo 10–12.  
Muhoksen rauhanyhdistys:. 
To 8.1. klo 18.30 lauluseurat 

ry:llä. Su 11.1. klo 14 seurat 
ry:llä. Ti 13.1. klo 18.30 velje-
silta ry:llä. To 15.1. klo 18.30 
ompeluseurat Ulla ja Antti 
Jokitalolla sekä Pirjo ja Timo 
Karhumaalla.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 11.1. klo 13 seurat 
ry:llä. To 15.1. klo 10 perhe-
kerho ry:llä. 

p. 040 547 0786. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–

Seurakunnan järjestämä 

aamukahvila 
Asukastuvalla 
tiistaina 13.1. klo 10–12, Honkasentie 11. 

Tarjolla aamupuuro ja kahvi, 
yhdessäoloa, lauluja ja hartaushetki.

 
Lämpimästi tervetuloa!

Naisten 
raamattu- ja 

keskustelupiiri 
to 15.1. klo 18.30 

Kirkonkylän 
srk-kodissa.

Vuoden vaihteesta alkaen 
vt. seurakuntapastorina toimii 
Olli Seikkula, 
p. 044 7521 231, 
kunnes virka avoimen haun kautta 
myöhemmin keväällä täytetään.

Olli Seikkula esiteltiin Uusi Kasvo 
-palstalla Rauhan Tervehdyksessä 
9/2013. Lehti löytyy Rauhan 
Tervehdyksen nettisivujen arkistosta.

Tammikuun alussa aloittaa kokeiluluonteisena ryhmä, 
jossa paneudutaan tosissaan elämäntapamuutokseen. 
Ryhmään valitaan haastattelun perusteella 4–5 miestä, 
iältään 30–70 v. Heikko kunto ei ole este ryhmään tulol-
le, kunhan edes kohtuullinen kyky liikkua on jäljellä. Ryh-
mään valituilta odotetaan vahvaa sitoutumista ryhmän 
toimintaan kevään ajaksi. Ryhmän vetäjänä toimii koke-
nut liikkuja Ahti Auno. 
Tietoja ryhmän toiminnasta ja ilmoittautuminen haas-
tattelua varten; Ahti Auno, p. 044 2141 034 / diakonissa 
Marika Kamps, p. 044 7521 243. Lue juttu s. 2–3.

NYT SE ALKAA:

Elämäntaparyhmä miehille! 

ranperän urheilutalolla. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät www.niittykarpat.fi

Rauhanyhdistys: Su 
11.1 klo 12 yhtei-

nen pyhäkou-
lu ja raamattu-
luokka ry:llä ja 
klo 14 seurat 
Alatemmek-
sen vanhainko-

dilla sekä klo 16 
opistoilta ry:llä 

ja klo 17.30 seurat 
ry:llä. To 15.1 klo 12 

varttuneiden kerho ry:llä.

H e l i  Väy r y n e n

na Haataja, Lilja Netta Siiria 
Haataja, Rasmus Vili Johan-
nes Sipola, Vilma Leini Emi-
lia Pyyhtiä,
Eemil Daniel Pitkälä.
Vihitty: Jani Olavi Heikka ja 
Outi Katariina Piukkula.
Kuollut: Urho Henrik Sotka-
siira 75, Lauri Antti Haapala 
63, Jouni Rainer Heikkilä 52.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Aloitus raamattuluokka 

pe 9.1. klo 18 ry:llä. Nuorten-
ilta pe 9.1. klo 19 ry:llä. Per-
hepyhäkoulu su 11.1. ry:llä al-
kaen klo 12 ruokailulla. Seu-
rat su 11.1. klo 16 ry:llä. Tiis-
taikerho ti 13.1. klo 12 ry:llä. 
Perhekerho ke 14.1. klo 10–
12 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 9.1. klo 19, 
Murrontie 66 B, Tyrnävä.

Uusi 
kirkkoherra 

Kimmo 
Helomaa 

on aloittanut 
seurakunnas-

samme 1.1.2015.

Kimmon 
puhelinnumero 

on 
044 7790 055.
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Kävin lähipitäjässä laula-
massa kauneimpia jou-
lulauluja. Väkeä oli-
si kauniiseen pieneen 

puukirkkoon sopinut enem-
mänkin.

Koska ikää jo on, on tullut 
osallistuttua näihin tilaisuuk-
siin vuosikymmenien aikana, 
lähinnä kotikirkossa. Ne oli-
vat hyviä tilaisuuksia. Kirkko 
oli silloin täynnä kaikenikäisiä 
ihmisiä. 

Mutta mikä tässä ajassa on, 
että tunnelma kirkossa on hä-

Kirkko on hiljentymisen paikka

vinnyt taivaan tuuliin? Lap-
set juoksevat ja kiljuvat. Heitä 
ei opeteta siihen, että kirkos-

sa pitäisi istua hiljaa paikal-
laan. Pappi ei osaa sanoa mi-
tään kaunista.

Ovatko ne arvot, joiden va-
rassa omat lapsemme on kasva-
tettu, hävinneet johonkin, re-
vitty maan tasalle?

Kirkko on yhteinen hiljen-
tymisen ja rauhoittumisen 
paikka. Kirkossa pitäisi käydä 
enemmän, koko perheen voi-
min. 

MATTI NIKKILÄ
Liminka

Lapset juoksevat 
ja kiljuvat. Heitä 
ei opeteta siihen, 
että kirkossa 
pitäisi istua hiljaa 
paikallaan.

Uudeksi 
vuodeksi
Rauhaa Teille
rauhaa meille
rauhaa lehden lukijoille
rauhaa teiden kulkijoille
rauhaa paljon kärsineille
rauhaa rauhan etsijöille
rauhaa onnen löytäjille
rauhaa töissä uupuville
rauhaa kivust' toipuville
rauhaa kirkost' eronneille
rauhaa takas tuleville
rauhaa hyvän tekijöille
rauhaa sanan käyttäjille
rauhaa vastaan ottajille
rauhaa koko kristikunta
toivon, ettei tää ois unta

AIMO MÄKI
Oulu

Kirjoita meille! 

Postia-palstalla 
julkaisemme lukijoiden 
mielipiteitä ja tekstejä. 
Mikäli haluat tekstisi 
lehteen, muista 
laittaa mukaan nimesi 
ja yhteystietosi. 
Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, 
mutta silloinkin 
toimituksen tiedossa 
on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. 

www.rauhantervehdys.fi / palaute

Palstalla ihmetellään ja 
ihastellaan maailmanmenoa. 

Sinappia

Taannoin eräässä luottamushenkilöille järjestetys-
sä seminaarissa luottamushenkilökollegani ilmai-
si järkytyksensä siitä, että baarinpitäjä oli tullut va-
lituksi seurakuntansa kirkkovaltuustoon. Kollega-

ni mielestä tällainen ihminen ei voinut mitenkään täyttää 
tunnusmerkkejä seurakunnan luottamushenkilöstä, jo-
ka kirkkolain mukaan on "kristillisestä vakaumuksestaan 
tunnettu ja konfirmoitu seurakunnan jäsen". 

Olihan se aika raaka ajatus, sillä kuka meistä on arvi-
oimaan toistemme vakaumusta? Miten vakaumuksen pi-
täisi ilmetä, jos kirkkoon kuuluminen ja vaikuttamisen-
halu eivät riitä?

Uudessa Oulussa teh-
dyn seurakunnan yhteisö-
kuvatutkimuksen mukaan 
vain noin seitsemän pro-
senttia kirkkoon kuuluvis-
ta oululaisista pitää itseään 
aktiivisena seurakunnan 
jäsenenä. Syksyisissä seu-
rakuntavaaleissa äänestys-
aktiivisuus ei omassa seurakunnassani ollut paljon sitä 
korkeampi. Vierailiko vaaliuurnilla vain aktiivisia seura-
kuntalaisia ja pari hassua prosenttia sen päälle sattumal-
ta paikalle osuneita äänioikeutettuja?

Vaikka seurakuntalaiset olivat laiskoja äänestäjiä, vali-
tuksi tuli liuta uusiakin luottamushenkilöitä. Se tarkoit-
taa, että seurakunnan toiminta kiinnostaa yhä monia niin 
paljon, että he ovat valmiita antamaan vapaa-aikaansa 
seurakunnan asioista päättämiseen ja asioihin vaikutta-
miseen. 

Tarkoin silmin katselin ehdokaslistoja ja saatoin to-
deta, että ehdokkaiden ja lopulta valituksi tulleiden kir-
jo oli laaja. Mukana oli monen ammattiryhmän edusta-
jia, erilaisia taustoja ja ajatuksia seurakunnasta. Rikkaut-
ta kaikki.

Olkoon uusi tai uudelleen valittu luottamushenkilö 
luottamuksen arvoinen, toisin sa-
noen edustakoon rohkeasti juuri 
sellaista seurakuntalaisten jouk-
koa, johon itse kokee kuuluvan-
sa. Näin kuuluu kaikkien ää-
ni kirkossa, sen baarinpitä-
jänkin. 

MARJO KUMPULAINEN
Tuiran seurakunnan
luottamushenkilö 
vuosina 2011–2014

Luottamuksen 
arvoinen

Miten vakaumuksen 
pitäisi ilmetä, 
jos kirkkoon 
kuuluminen ja 
vaikuttamisenhalu 
eivät riitä?

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Hei Isä 
Taivaan
Vaikka ulkona voi pakastaa,
sua Taivaanisä rakastaa
Taivaanisä Luojamme
armias ole suojamme

Kaikissa maailman kylissä
Taivaanisän sylissä
levähtää voi lapsonen
myöskin harmaahapsonen

Hei Isä Taivaan
apu kaikkeen vaivaan
luoksemme nyt lähetä,
kun voimat alkaa vähetä

Hei enkeleitä
kohti meitä
auttamaan nyt lähetä,
kun voimat alkaa vähetä
Kun omat voimat
alkavat loppua

SEPPO KUUSIKKO
Oulu


