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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Tämä pääkirjoitus sisältää rukouksen. Se 

on harvinaista – myös seurakuntalehtien 

pääkirjoituksissa.

Synkällä tavalla harvinaislaatuinen oli 

myös oululaisten viime viikko dramaattisine 

tapahtumineen Tuirassa ja Myllyojalla. Niin 

sanotuissa Tuiran kirvessurmissa kuoli kaksi ihmistä, 

ja lopulta myös surmatöistä epäilty menehtyi 

kiinniottotilanteessa saamiinsa vammoihin.

Tuiran kirkko avasi ovensa surmatöiden 

jälkeisenä aamuna. Myös Myllyojalla seurakunta 

reagoi nopeasti kuohuttaviin tapahtumiin. 

Sunnuntaina iltamessussa Tuiran kirkossa 

hiljennyttiin oululaistragedioiden äärellä. 

Kirkkojen avaaminen hiljentymistä ja 

keskusteluapua varten on seurakuntien perustyötä. 

Työntekijät tahtovat olla aktiivisia silloin, kun 

ihmiset tarvitsevat rinnalla kulkijaa.

Kirkon roolia kriiseissä ei tule korostaa, mutta 

sunnuntaina Tuirassa saattoi yhtyä rukoukseen, 

joka lohdutti ja oli kaunis pyrkimys jakaa surua, 

hämmennystä ja pelkoa. Esirukous on osallisuutta 

kärsimyksiin.

"Tuomme sinun eteesi kaikki, 

joilla on elämässään surua, murhetta ja ahdistusta.

Tuomme sinun eteesi ne, joiden elämä on 

väkivaltaisesti päättynyt tällä viikolla Tuirassa ja 

Myllyojalla.

Tuomme sinun eteesi heidän kesken jääneen 

elämänsä.

Tuomme sinun eteesi heidän läheisensä:

perheensä, ystävänsä, tuttunsa, työtoverinsa.

Tuomme sinun eteesi ne, 

jotka selviytyivät vaarallisesta tilanteesta.

Tuomme sinun eteesi ne,

joiden turvallisuudentunne särkyi.

Tuomme sinun eteesi kaikki ne, jotka auttoivat: 

poliisit, lääkärit, hoitajat.

Tuomme sinun eteesi 

haavoittuneen yhteisömme, 

kotiseurakuntamme ja 

kaikki oululaiset.

Tuomme sinun eteesi 

särjetyt sydämet ja 

murskaantuneet 

unelmat.

Kiitos, että 

pimeydenkin keskellä 

loistaa kirkkaana 

sinun armosi, 

rakkautesi ja sinun 

antamasi rauhan 

valo. Aamen."

Rukous 
pyrki hyvään

Surulle 
löytyi jakaja 

Tuiran seurakunnan tilois-
ta Myllytieltä oli lähdös-
sä viime keskiviikkoiltana 
kuuden maissa kaksi työn-

tekijää kotiinsa. Heidän lähtönsä 
pysähtyi heti alkuunsa, kun polii-
si viittelöi kulkijat takaisin sisäl-
le kirkkoon. 

Kirkon ovet laitettiin lukkoon, 
vaikka tilanteen vakavuus naapu-
rikorttelin pubissa oli vielä selvi-
ämättä. 

Kun keskiviikkoillan viikko-
messu alkoi seitsemältä, kirkkoon 
saapuva väki oli jo perillä tapah-
tumista. Suntio päästi ovesta si-
sälle huolestunutta ja jännitty-
nyttä joukkoa. 

Tuiran kirkon avoimien ovien 
-illassa oli tuolloin nuoria paikal-
la.  Myös heille annettiin kehotus 
pysyä sisällä.  

Poliisin työn 
vaarallisuus pelottaa
Seuraavana aamuna murhemie-
lellä liikkuvia kaupunkilaisia 
kulki niin pubin edustalle sytyt-
tämään kynttilöitä surmansa sa-

neiden muistoksi kuin tien toisel-
le puolelle Tuiran kirkkoon hil-
jentymään.

Kymmenen maissa kirkon 
penkissä istui oululainen Eija 
Pelkonen. Häntä väkivaltaisuu-
det koskettavat läheltä kahden 
poliisin omaisena.

– Minulla on pelko läheisteni 
puolesta, hän toteaa.

Ulkopuolisen kanssa
on hyvä puhua
Pelkonen kertoo tulleensa Tuiran 
kirkkoon, koska omien ajatuksi-
en jakaminen pelkästään kotivä-
en kesken ei tuntunut enää järke-
vältä.

– Kotona olimme kaikki sa-
moissa, ahdistavissa tunnelmis-
sa. Papin kanssa jutteleminen toi 
minulle uusia ajatuksia. Niiden 
kanssa menen nyt kotiini ja ker-
ron keskustelusta sielläkin. 

– Ehkä silmätkään eivät ole 
enää niin itkuiset, kun työt ilta-
päivällä alkavat.

Kun keskiviikkoiltana medi-
assa levisi tieto, että Tuiran kirk-

koa pidetään seuraavana päivänä 
auki hiljentymistä ja keskustelu-
apua varten, sosiaalisen median 
keskustelupalstoilla ihmeteltiin, 
mitä tekemistä kirkolla on Tui-
ran tapahtumien kanssa.

Pelkonen toteaa, ettei ymmär-
rä kritiikkiä. Hän sanoo olevansa 
kiitollinen siitä, että kirkon ovet 
aukaistiin tulijoille.

”Kirkolla on aikaa 
minulle, kiitos siitä”
Eija Pelkosen mukaan kirkkojen 
kuuluu olla auki silloin, kun ih-
miset ovat rikki ja mieli on paha.

– On hienoa, että kirkot ava-
taan, vaikka tulijoita ei olisi mo-
nia. Kun kuulin keskustelumah-
dollisuudesta, säästyin kahden-
keskisen juttuhetken järjestelyil-
tä. 

Pelkonen toivoisi, että kirk-
koon olisi muillakin helppo tul-
la. Olisiko silloin epätoivoisia ih-
misiä vähemmän? 

– Kun saisi jakaa omia asioi-
taan ajoissa jonkun kanssa, hän 
miettii.

Eija Pelkonen halusi tulla kirvessurmien 
jälkeen kirkkoon hiljentymään.  

RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Heti loppiaisen jälkeen 
media alkoi syöstä 
vatsaa kouristavia 
uutisia. Rakkauden 

ja taiteen kaupunki Pariisi, sa-
malla länsimainen kulttuuri ja 
ajattelutapa, saivat syvän haa-
van fanaattisten uskonharhojen 
kiihkossa tehtyjen terroriteko-
jen seurauksena.

Seuraava uutisaalto tuli 
Nigeriasta, jossa ääriuskonnol-
linen liike oli lahdannut niin 
paljon ihmisiä, ettei ruumiita 
lopulta pystytty laskemaan.

Kolmas aalto painoi jo 
viimeistään polvilleen. Mieli-

Kuka vain olisi 
voinut olla uhri. 
Minäkin.

valtainen ja brutaali surmatyö 
tapahtui nyt kotikaupungissa, 
keskellä arkista keskiviikkoiltaa.

Kuka vain olisi voinut olla 
uhri. Minäkin.

Kaiken taustalla pyörii 
turruttava uutismylly Syy-
riasta, Ukrainasta ja muista 
kriisipesäkkeistä. Maailman 
rujot ja irvokkaat kasvot olivat 
kääntyneet, ja minä pelkäsin 
sen edessä.

Mikä on kaiken mieli? 
Jokainen ihminen, soluja, dna-
molekyylejä ja sähkökemiaa, on 
rakentunut samoista aineksista. 
Hienojakoiseen systeemiin on 

Eija Pelkonen toivoo, ettei ihmisillä olisi elämän vaikeuksissa korkeaa kynnystä tulla kirkkoon hakemaan keskusteluapua. 

kätketty ominaisuuksia, jotka 
epäedullisissa olosuhteissa 
tekevät ihmisestä julman tap-
pajan.

Toisissa olosuhteissa tuo 
potentia saisi ihmisen kukois-
tamaan. Miksi kaikki ihmiset 
eivät saa mahdollisuutta? 
Mitä riskitekijöitä minuun on 
koodattu? Miten uskaltaa elää 

kun maailma on arvaamaton ja 
elämänlanka niin ohut?

Onko järkeä uskoa Jumalaan, 
kun uskonnot aiheuttavat niin 
paljon pahaa? Ei ole. Silti uskon. 

Uskon Jumalaan, joka on itse 
kokenut ihmisyyden. Uskon 
Jumalaan, joka lupaa maail-
man, jossa ensimmäiset tulevat 
viimeiseksi ja viimeiset ensim-
mäiseksi. 

Uskon Jumalaan, joka on 
täynnä armoa, totuutta ja rak-
kautta. Tämän uskon varassa 
on toivoni ja ehkä jo huomenna 
saan liikuttua ihmisen hyvyy-
destä ja maailman kauneudesta.

Ehkä huomenna liikutun ihmisen hyvyydestä

TEIJA SALMI
luokanopettaja,
Kaakkurin koulu

Seurakuntatalo oli torstai-
na auki myös Myllyojalla, jon-
ne kirvessurmista epäillyn mie-
hen pakomatka oli edellisiltana 
kulkenut. 

Oulujoen seurakunta järjes-
ti torstaina hartauden kerros-
talossa, jossa piiritys tapahtui. 
Sunnuntaina Tuiran kirkossa 
vietettiin hiljaisuuden iltames-
sua Tuiran ja Myllyojan trage-
dian vuoksi. 

RIITTA HIRVONEN

On hienoa, että kirkot 
avataan, vaikka 
tulijoita ei olisi monia. 
Kun kuulin keskustelu-
mahdollisuudesta, 
säästyin 
kahdenkeskisen 
juttuhetken 
järjestelyiltä. 

Kolumni

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

Torstaiaamuna Tuiran kirkossa päivysti pas-
tori Jukka Kolmonen. Myös nuorisotyön-
tekijä Terhi-Liisa Sutinen oli paikalla. 

Molemmat työntekijät kertovat, että hei-
dän roolinsa on ennen muuta kuunnella kirkkoon 
tulevia. 

– Kirkko on auki, jos joku haluaa jakaa ”oman 
painavan repun kantamista kanssamme”, Kolmo-
nen kuvailee.

– Voimme ottaa kirkon penkissä hetkeksi re-
pun omaan selkäämme, Kolmonen toteaa omis-

ta mahdollisuuksistaan auttaa ja tukea niitä, joita 
kotikaupungin surmat järkyttivät.

Myös Sutinen painottaa seurakunnan työnteki-
jän osaa kuuntelijana. 

– Mitä enemmän itse on hiljaa, sitä paremmin 
kuulee muita, hän puhui torstaiaamuna itsekin 
edellisillasta hämmentyneenä.

Seurakunnilla on selkeät Kirkon henkisen 
huollon toimintaohjeet, joiden mukaan ne toimi-
vat Tuiran ja Myllyojan tragedian kaltaisissa ti-
lanteissa. 

Reppu hetkeksi toisen kannettavaksi
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Talous asettaa paineita
RT kysyi näkymät Limingasta, Oulusta ja Siikalatvalta

Muu media

SIELLÄ, MISSÄ oman uskon tai aatteen 
ylivertaisuuteen uskotaan sokeasti, 
ollaan vaarassa tehdä pahaa niille, jotka 
uskovat tai ajattelevat toisin.

Päätoimittaja Seppo Simola, 
Kirkko ja kaupunki 14. tammikuuta

USKONNOLLISET LIIKKEET ja niiden 
johtohahmot ovat monesti myös 
vallankäyttäjiä, ja juuri vallankäyttäjiä 
jos keitä on syytä arvostella. Sen 
oikeuden merkitystä yhteiskunnalle ei 
voi korostaa liikaa.

Filosofian tohtori Tiina Raevaara 
Suomen Kuvalehdessä 16. tammikuuta

Seurakuntien uudet luotta-
mushenkilöt aloittivat ne-
livuotiskautensa tammi-
kuussa.

Syksyn seurakuntavaaleissa 
valittiin yli 8 500 luottamushen-
kilöä 412 seurakuntaan.

Heistä naisia on hiukan yli 
puolet. Valittujen keski-ikä koko 
maassa on 54 vuotta.

Oulun hiippakuntaan vali-
tuista luottamushenkilöistä uu-
sia on yli puolet.

Uusia luottamushenkilöitä 

työllistävät muun muassa kiris-
tynyt taloustilanne ja seurakun-
tarakennemuutos. Esityksen mu-
kaan kaikki seurakunnat siirty-
vät seurakuntayhtymiin viimeis-
tään 2019.

Oulun ev.lut. seurakuntayh-

tymän uuden yhteisen kirkko-
valtuuston puheenjohtaja Mat-
ti Kakko (Katse) pitää tulevaa 
vuotta haastavana.

– Suurin haaste varmasti on 
vuosien 2016 ja 2017 rakentami-
nen ja eri seurakuntien investoin-

Piispan
voi tavata
soppalounaalla 

Tuiran seurakunnan 
alueella suoritetaan 
piispantarkastus tam-
mikuun viimeisenä vii-

konloppuna.
Oulun hiippakunnan piis-

pa Samuel Salmi tapaa tällöin 
seurakunnan työntekijöitä, 
luottamushenkilöitä ja seura-
kuntalaisia sekä tutustuu seu-
rakunnan toimintaan ja alu-
een palveluihin.

Piispantarkastus alkaa per-
jantaina 30.1. kello 9 hartau-
della Tuiran kirkossa (Mylly-
tie 5).

Kello 11.30 seurakuntalai-
set ovat tervetulleita piispan 
kanssa soppatykkilounaalle 
Rajakylän ostoskeskukseen.

Partiolaiset järjestävät Kos-
kelan seurakuntatalolla (Kos-
kelantie 86) kaikille avointa il-
taohjelmaa kello 18 alkaen.

Lisäksi piispa vierailee päi-
vän aikana muun muassa 
Ideaparkissa, Ritaharjun kou-
lulla ja Lassintalon hoivako-
dissa. 

Piispantarkastuksen kruu-
naa sunnuntaina 1.2. Pyhän 
Tuomaan kirkossa (Mielikin-
tie 3) kello 10 alkava piispan-
messu sekä sen jälkeen suori-
tettava yleinen piispantarkas-
tus.

– Yleinen tarkastus on piis-
pantarkastuksen tärkein ja 
näkyvin osa, jossa piispa ker-
too piispantarkastuksen tu-
lokset ja antaa arvionsa seu-
rakunnasta. Seurakuntalaiset 
ovat tervetulleita seuraamaan 
tarkastusta. Tilaisuudessa on 
mahdollisuus esittää kysy-
myksiä ja kommentteja seura-
kunnasta, Tuiran seurakun-
nan kirkkoherra Niilo Peso-
nen kertoo.

Ei kovin paljon, sillä asun turval-
lisessa osaketalossa ja minulla on 
hyvät naapurit. Asun kyllä yksin, 
mikä tuo joskus ajatuksia siitä, et-
tä entä jos. Sen verran kuitenkin 
koen turvattomuutta, et ten us-
kalla lähteä yksin ulos iltaisin pi-
meällä.

Marjatta Mononen, 
Oulu

Onko turvattomuus lisääntynyt?Gallup

Ensi alkuun Tuiran tapauksen jäl-
keen tuntui turvattomalta, mutta 
onneksi poliisit kuitenkin saivat 
henkilön pian kiinni. Mielestäni 
Oulussa on edelleen aika turvallis-
ta liikkua. Yksin uskaltaa kulkea, 
mutta tarkkana pitää tietysti olla.

Toini Ranta, 
Oulu

Toki nämä asiat ovat mietityttä-
neet paljon ja tehneet surullisek-
si. Turvattomuuden tunne ei kui-
tenkaan ole kovin paljon lisäänty-
nyt. Tuntuu siltä, ettei täällä tu-
tussa, rauhallisessa ja turvallises-
sa ympäristössä osaa pelätä omas-
sa elämässään.

Kati Inkala, 
Oulu

Kysyimme maanantaina Oulun Rotuaarilla, onko turvattomuuden tunne 
lisääntynyt Pariisin terrori-iskujen ja Tuiran kirvessurmien takia.

KOONNUT: HELI VÄYRYNEN

Oulun seurakuntayhtymä: Matti Kakko (Katse), Mikko Salmi (Esli), Arto Kivioja 
(Kristillisten perusarvojen puolesta)

Muhos: Aimo Mikkonen (Kristillisen perusarvojen puolesta), Minna Kemppainen 
(Kotiseurakunta yhteinen asiamme), Liisa Ruottinen (Kirkko keskellä arkea)

Liminka: Marjo Junttola (Katse), Veli-Pekka Tahkola (Kristillisten arvojen puolesta), 
Jukka Raitio (Katse)

Siikalatva: Timo Hakkarainen (Seurakunnan puolesta), Jukka Kivioja (Kristillisten 
perusarvojen puolesta), Leena Nissinen (Seurakunnan puolesta)

Tyrnävä: Maarit Rajander-Suoniemi (Keskustan ehdokaslista), Ilkka Ylitalo (Keskustan 
ehdokaslista), Toivo Snellman (Kristillisten perusarvojen puolesta) 

Kempele: Kaisu Juvani (Keskustalainen kirkkoväki), Pauli Määttä (Kristillisen 
perusarvojen puolesta), Tuula Rauma (Kempeleen Kokoomusyhdistykset)

Kirkkovaltuustojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä kirkkoneuvostojen varapuheenjohtajat

E l s i  S a l ovaa ra
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Kirkkotaidekirja julkistettiin Muhoksella

Sunnuntaina Muhoksen 
seurakuntatalossa pidetys-
sä ekumeenisessa juhlas-
sa julkistettiin Muhoksen 

evankelisluterilaisen seurakun-
nan ja Oulun ortodoksisen seu-
rakunnan yhteishankkeena jul-
kaisema kuvakirja Herran huo-
neiden kuvamaailma.

Kirjan toimittaja, kirkkoher-
ra Jouni Heikkinen kertoi, että 
elämme värien aikakautta. Siksi 
tarvittiin teos, joka esittelee Mu-
hoksen kirkon taideteoksia kai-
kissa väreissään.

– Muhoksen kirkko on 
380-vuotias puinen tukipilari-
kirkko, jossa on Emanuel Gran-
bergin maalauksia 1770-luvulta. 
Eniten niitä on sakastissa, mutta 
myös alttaritaulu ja lehterikaiteen 
profeetat ovat hänen maalaami-
aan, kertoi Heikkinen.

– Vierailullaan kirkkoon tu-
tustunut Armi Kuusela oli aivan 
haltioissaan nähdessään sakastin 
maalaukset.

– Aluksi kirja ajateltiin teh-
täväksi luterilaisesta kirkosta, 
mutta pian tuli mukaan ajatus 
ottaa kirjaan myös Muhoksel-
la oleva Kristuksen kirkastumi-
sen tšasouna. Kummankin kirk-
kokunnan piispat hyväksyivät 
tämän ekumeenisen ajatuksen, 
muisteli Heikkinen.

Heikkinen ja oululainen ikoni-
maalari Heljä-Marja Surcel sopi-
vat, että luterilaista kirkkoa esitel-

lään pääosin sanoin. Tšasounan 
esittelyssä pääpaino on Raija Sa-
volaisen ja Elsa Helena Topin 

maalaamilla ikoneilla.
Heikkisen mukaan asiantun-

tijakirjoittajia löytyi jopa mysti-
sellä tavalla aina tarvittaessa. Kir-
joittajina ovat Surcelin lisäksi yli-
arkkitehti Antti Pihkala, uskon-
non lehtori Marja-Kaisa Heikki-
nen, taidehistorioitsijat Katariina 
Husso ja Paula Mäkelä sekä piis-
pa Arseni.

Ikonit välittävät katsojilleen 
ortodoksista uskonoppia perin-
teisillä väreillä ja aiheilla, mutta 
silti taidemuoto kehittyy ja uudis-
tuu. Ekumeenisella pohjalla toi-
miva Oulunseudun ikonimaala-
rit -yhdistys on vuosien kuluessa 
lisännyt ja uudistanut ikonikan-
taa niin ortodoksisten kuin lute-
rilaisten kirkollisissa tiloissa.

MARTTI KIVIHARJU

Mar t t i  K i v i ha r ju

Ihmisiä

Seurakuntalaisten palvelija

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän uuden yhteisen 
kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittu Matti 
Kakko on monille tuttu mies.

– Minulla on paljon ystäviä ja vihollisia, hän 
sanoo pilke silmäkulmassaan.

Pitkään seurakuntien luottamustehtävissä toiminut 
Kakko pitää yhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttäviä val-
tuutettuja ennen kaikkea seurakuntalaisten palvelijoina.

– Toiveeni on, että laaja seurakuntayhtymä pystyisi huo-
lehtimaan kaikkien jäsentensä kirkollisista tarpeista.

– Tämä tarkoittaa sitä, että myös syrjäisten alueiden yksi-
näisille vanhuksille riittää voimavaroja ja lohdutuksen sanoja.

Kakko äänestettiin valtuustoon Katse-valitsijayhdistyk-
sen listalta Oulujoen seurakunnasta. Hän asuu Yli-Iissä, 
missä hän on myös syntynyt 1942.

Kun luottamustoimilta jää aikaa, Kakko hakeutuu mie-
lellään metsään.

– Kun kävelen päätehakkuuta odottavaan jykevään pe-
täjikköön, tunnen samanlaista kunnioitusta kuin astuisin 
kirkkoon.

Oman metsän hoito käy kuntoilusta. Metsästysharrastus 
on supistunut hirviporukassa mukanaoloon.

– Lisäksi luen mielelläni kirjallisuutta, ja käymme vai-
moni kanssa lähikaupunkien teattereissa.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajan tehtävistä eläkkeelle 
2005 jäänyt sairaalaneuvos pitää terveysasioita yhä tärkei-
nä. Hän toimii jäsenenä Oulun kaupungin hyvinvointilau-
takunnassa.

Kakko on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi 
Tampereen yliopistosta pääaineenaan kunnallispolitiikka. 
Hän on toiminut myös Yli-Iin kunnanvaltuuston puheen-
johtajana ja valtuutettuna.

HELI VÄYRYNEN

– Seurakuntaan olen aina suhtautunut myönteisesti ja kunnioittavasti, 
Matti Kakko sanoo.

Syksyn 
seurakuntavaaleissa 
valittiin yli 8 500 
luottamushenkilöä 
412 seurakuntaan.
Heistä naisia on 
hiukan yli puolet. 
Valittujen keski-ikä 
koko maassa on 
54 vuotta.

Seurakuntien yhdistämisestä 
maksettiin aikoinaan tukirahaa, 
mikä on nyt loppunut. 

Toimintaa pitää siis sopeuttaa, 
mikä tarkoittaa henkilöstöme-
nojen karsimista eläköitymisten 
myötä. Irtisanomisiin ei Hakka-
raisen mukaan aiota turvautua.

Limingassa 
nuorta väkeä
Limingan kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Marjo Junttola (Kat-
se)  kertoo, että valtuusto ei ole 
vielä pohtinut alkaneen vaalikau-
den painopisteitä. Hän kuitenkin 
toteaa, että seurakunnan väestö-
pohja on hyvin nuori.

Lumijoen ja Hailuodon puheenjohtajat 
uutisoidaan myöhemmin

Lumijoen seurakunnan puheenjohtajisto valittiin tiistai-iltana 
eikä tieto valituista ehtinyt lehteen. Todennäköisesti valtuus-
ton puheenjohtaja tuli Keskusta-Kokoomus -valtuustoryhmäs-
tä  ja varapuheenjohtaja Kristilliset perusarvot -valtuustoryh-

mästä. Näin arveli kirkkoherra Markku Tölli tiistaina aamupäiväl-
lä. Tölli ei ryhtynyt arvelemaan, mitä listaa kirkkoneuvoston vara-
puheenjohtaja edustaa. 

Hailuodossa puheenjohtajisto valitaan virallisesti 27.1. Tiistai-il-
tana oli kuitenkin määrä pitää valtuutettujen valmistava kokoontu-
minen, jossa puheenjohtajisto aiottiin valita epävirallisesti. 

Kirkkoherra Timo Juntunen ei halunnut tiistaina ennakoida, 
ketkä puheenjohtajistoon valitaan. 

Hailuodossa oli vain yksi ehdokaslista. Juntusen mukaan Hai-
luoto on yhteen hiileen puhaltava pieni saari, jossa ei ole tarvetta 
erilaisille linjanvedoille esimerkiksi asia- tai herätysliikeperustalta.

PEKKA HELIN

Puheenjohtajan mukaan tulee-
kin pohtia esimerkiksi mitä tiloja 
lapsille ja nuorille tarjotaan. Tä-
hän vaikuttaa se miten väestökas-
vu jatkuu. Tähän asti se on ollut 
ripeätä.

Seurakunnan talous on Junt-
tolan mukaan hyvällä mallilla. 

– Plusmiinusnollatilanteessa 
ollaan, Junttola luonnehtii.

Seurakunnan kiinteistötilanne 
on niin ikään hyvä. Seurakunta ja 
kunta ovat tehneet tilakysymyk-
sessä yhteistyötä. Junttola ei ryh-
dy vielä arvioimaan, pitäisikö ti-
loja saada lisää vai karsia.

PEKKA HELIN
HELI VÄYRYNEN

Kirjan toimittaja, Muhoksen kirkkoherra Jouni Heikkinen sekä kirjoittajat
Marja-Kaisa Heikkinen ja Heljä-Marja Surcel ihailivat kirjaa sunnuntaina.

titoiveisiin vastaaminen.
Tämä vuosi näyttää Kakon 

mukaan vielä melko hyvältä, sillä 
veroprosentin nosto helpotti ta-
louspaineita.

– Periaatteessa on sovittu, et-
tei henkilöstövähennyksiin men-
nä, vaan haasteista yritetään sel-
viä muulla tavoin.

Siikalatvallakin 
säästettävä
Siikalatvan seurakunnan kirk-
kovaltuuston puheenjohtajan Ti-
mo Hakkaraisen (Seurakunnan 
puolesta) mielestä ennen kaik-
kea toiminnan turvaaminen ja 
kehittäminen vaikeassa talousti-
lanteessa on seurakunnan huo-
lenaihe.

Seurakunta koostuu viides-
tä kappelialueesta, jotka aiem-
min olivat itsenäisiä seurakuntia. 
Laajuus tuottaa ongelman henki-
lökunnalle, sillä heidän on liikut-
tava paikasta toiseen.

Viiden kirkon ja viiden seura-
kuntatalon ylläpito myös mak-
saa. Rakennuksia ei kuitenkaan 
myydä.

H
eli V

äyryn
en
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Voitokas ylistystanssi
Viime viikolla menehtynyt Riitta Vainio toivoi voittavansa kansikuvakisan

Rauhan Tervehdyksen jär-
jestyksessään neljännen 
vuoden kansikuvakilpai-
lun voitti toimittaja Riitta 

Hirvosen ottama valokuva tans-
sitaiteilija Riitta Vainiosta. 

Syyskuussa Oulun tuomio-
kirkossa järjestetyn Vie valo pi-
meään -teoksen esityksen yhte-
ydessä otettu kuva Vainiosta oli 
kannessa varustettuna otsikolla 
Tanssikaa! Se sai liki kolmasosan  
(31,5 %) kaikista äänistä.

Riitta Vainio jakoi tietoa kan-
sikuvakisasta omilla Facebook-si-
vuillaan ja kannusti ihmisiä ää-
nestämään. Hän toivoi voittavan-
sa kisan todeten tanssin kuuluvan 
kaikkialle, myös kirkkoon. Tans-
sia hän nimitti evankelioimiseksi, 
uskon ilosanomasta kertomiseksi. 

Tanssia kirkoissa 
ja tavarataloissa
Yhdysvalloissa opiskellut Vai-
nio oli yksi tanssin suurista suo-
malaisnimistä. Hän perusti Suo-
meen palattuaan oman tanssi-
ryhmän vuonna 1962. 

Samana vuonna Vainion 
Kotka-teos esitettiin televisios-
sa, minkä katsotaan aloittaneen 
modernin tanssin ajan Suomes-
sa. Riitta Vainio muistetaan myös 

siitä, että hän vei tanssitaidetta 
uudenlaisiin esitystiloihin, kuten 
kirkkoihin ja tavarataloihin.

Elämänuransa Vainio teki 
opettaen liikuntaa ja tanssia kou-
luissa ja oppilaitoksissa ja muun 
muassa koulutti useita ammatti-
tanssijoita perustamassaan Mo-
dernin tanssin koulussa ja Suo-
men Modernin Tanssitaiteen 
Opistossa. Terapeuttinakin toi-
minut Vainio koulutti myös am-
mattiauttajia sekä hoito- ja sosi-
aalialalla työskenteleviä

tämän voimakkaan, suuren teok-
sen. Se oli ja on siunaus koko poh-
joiselle hiippakunnalle, Saarinen 
toteaa lähettäen samalla lämpi-
män osanoton Riitan rakkaille.  

Ylistystä 
koko keholla
Ensimmäisen kirkkoteoksensa 
Riitta Vainio teki jo 1960-luvul-
la. Se perustui iltavirteen Oi Her-
ra luoksein jää. 

Kolmihenkisen tanssiryh-
män esitys sai esimerkiksi vuon-
na 1968 Lappeenrannassa pide-
tyssä kirkkokonsertissa ristirii-
taisen palautteen, sekä kehuja ja 
haukkuja. Molempia Vainio koh-
tasi paljon pitkän uransa aikana. 

Kansikuvakisan voittanees-
sa, 18. syyskuuta ilmestynees-
sä lehdessä esitimme Riitta Vai-
niolle, Oulujoen kirkkoherra Sa-
tu Saariselle, JoJo – Oulun Tans-
sin keskuksen taiteelliselle johta-
jalle Jarkko Lehmukselle ja kult-
tuuriantropologi Taina Kinnu-
selle väitteitä kristillisyydestä ja 
tanssista. 

Väitteeseen, jonka mukaan 
paikallaanolo olisi kristillisem-
pää kuin liikkuminen Riitta Vai-
nio vastasi näin:  

– Olemme tottuneet istumaan 

ja seisomaan jumalanpalveluksis-
sa. Vasta viime vuosikymmeninä 
suhde ruumiiseen on muuttunut. 
Teologia on löytänyt tien takaisin 
Raamatun ja kristinuskon alku-
peräiseen ihmiskäsitykseen. Raa-
matun mukaan ruumis on Juma-

lan luoma. Ensimmäisen Moo-
seksen kirjan mukaan: ”Ja Juma-
la näki, että se oli hyvä”.

ELSI SALOVAARA

Erityisesti viime vuosina Riit-
ta Vainion kanssa teki yhteistyötä 
myös Oulujoen kirkkoherra Sa-
tu Saarinen, joka on itsekin toi-
minut pyhän tanssin opettajana. 
Saarinen oli paikalla myös syys-
kuun esityksessä tuomiokirkossa. 

– Olemme täällä Oulussa kii-
tollisia, että saimme yhdessä elää 

Kansi sai liki 
kolmasosan (31,5 %) 
kaikista äänistä.

A r k i s t o  /  R i i t t a  H i r vo n e n

Psalmi 19

”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa,
taivaankansi kertoo hänen teoistaan.
Päivä ilmoittaa ne päivälle,
yö julistaa yölle.
Ei se ole puhetta, ei sanoja,
ei ääntä jonka voisi korvin kuulla.
Kuitenkin se kaikuu kaikkialla,
maanpiirin yli merten ääriin.
Hän on tehnyt sinne majan 
auringolle.
Ja aurinko nousee kuin sulhanen 
hääteltastaan,
kuin sankari riemukkaana 
juoksemaan rataansa.
Taivaan äärestä se lähtee ja kaartaa 
taivaan toiseen ääreen, eikä mikään 
jää sen paisteelta piiloon.” 

Voittokuvassa Riitta Vainio 
lausuu ja tanssii oheista psalmia 

viime syyskuussa Oulun tuomiokirkossa 
esitetyn Vie valo pimeään 

-teoksen alussa.

Eniten äänestettiin 
Facebookissa

Kansikuvakilpailussa annettiin 
yhteensä 263 ääntä. Valtaosa ää-
nistä annettiin Rauhan Terveh-
dyksen Facebook-sivujen kautta 

tykkäämällä omasta suosikkikuvasta. 
Kolmen kärki erottui selvästi lopputu-

loksissa: voittajakuva Riitta Vainiosta keräsi  
83 ääntä, kakkoseksi tullut kuva juuri kaste-
tusta Aida-tytöstä sai 31 ääntä, ja kolman-
neksi 25 äänellä tuli lähikuva rintaan tatu-
oidusta rististä. 

Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa 
mahdollisuus äänestää Facebookissa kuvas-
ta tykkäämällä. Moni kansikuvista saikin ääniä pelkästään Face-
bookissa. Kolme suosituinta kansikuvaa erottui tässäkin positii-
visesti, sillä ne saivat ääniä kaikilla eri äänestystavoilla. 

Kansikuvakisan kaikki äänimäärät ja perustelut löytyvät leh-
den nettisivuilta. Äänestäjien kesken on arvottu kymmenen pal-
kintoa, jotka lähetetään voittajille tammikuun aikana.
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On kulttuureja, 
joissa unet ovat 
arjessa läsnä koko 
ajan.

Helena Ylimaula

Oululainen Helena Yli-
maula on pitänyt uni-
kirjaa 15 vuotta. Hä-
nelle unet ovat ennen 

kaikkea keino oppia tuntemaan 
itseään. 

– Unet nousevat minusta, elä-
mästäni ja alitajunnastani.

Viime marraskuussa Ylimau-
la perehtyi kirkon sielunhoi-
don koulutuksessa ullmanilai-
seen kokemusperäiseen uniryh-
mätyöskentelyyn. Nyt hän on 
aloittamassa tällaista uniryh-
mää Hintan seurakuntatalossa. 
Ryhmä kokoontuu ensimmäi-
sen kerran tiistaina 27. tammi-
kuuta. 

Vaikka Ylimaulalle unet ovat 
tärkeitä, unien tulkitsemista on 
aina irvailtu myös huuhaaksi. 
Tämän Ylimaula tietää.

– Toisaalta on kulttuureja, 
joissa unet ovat arjessa läsnä ko-
ko ajan. Harmillista ihmisen it-
sensä kannalta, jos suhde omiin 
uniin on torjuva, hän toteaa.

Varjoista eroon
unien avulla
Ullmanilaisten uniryhmien taus-
ta-ajatuksena on, että ihmiset ei-
vät useinkaan näe itseään sillä re-
hellisyydellä, mitä unikuvat pal-
jastavat. Helena Ylimaula kyselee, 
eikö jokaisella ihmisellä ole elä-
mässään omat varjonsa ja luuran-
konsa kaapissa. 

Unien avulla mustat pisteet 
voivat avautua, hän väittää.

Ylimaula kuvailee unia kir-
jeiksi, jotka jäävät avaamatto-
miksi, jos niitä ei tulkitse.

– Minun on helpompi elää, 
kun opettelen tuntemaan itseä-
ni unieni avulla. Tunnen vaja-
vuuteni ja tiedän sen, missä olen 
hyvä. 

Ylimaula kertoo, että ull-
manilaisen uniryhmämenetel-
män kehitti 1970-luvulla ame-
rikkalainen psykiatri Montague 
Ullman. 

Ryhmä auttaa 
mutta ei ohjaa
Ylimaula painottaa, että jokainen 
voi tulkita uniaan yksinkin, mut-
ta uniryhmissä vetäjä on koulut-
tautunut tehtäväänsä. Hän ei kui-
tenkaan johda unien tulkintaa 
vaan – Ylimaulan sanoin – johta-
jana ovat unet. 

Ryhmässä ensimmäinen pu-
heenvuoro on unen näkijällä. 
Vain hän itse saa tulkita omaa 
untansa.

– Ryhmässä on tärkeää luot-
tamus ja turvallinen tunnelma. 
Hienotunteisuus kuuluu toi-
mintatapaan, Ylimaula toteaa. 

Muut ryhmäläiset eläyty-
vät unen herättämiin tunteisiin 
ja unikuvien symboleihin. He 
voivat tehdä kysymyksiä, mut-

ta kommentit eivät saa olla mil-
lään lailla ohjailevia, Ylimaula 
korostaa.

Hän kuvailee ryhmää erään-
laiseksi unien kätilöksi, ihmiset 

auttavat ”lapsen” – tulkinnan – 
syntymisessä. 

Uniryhmät eivät ole terapia-
ryhmiä, Ylimaula selventää vie-
lä.

Unikirjojen käyttäminen on 
myös sallittua ryhmissä, mutta 
Ylimaulan mukaan unien tul-
kintaa ei kuulu sitoa pelkkiin 
symboleihin.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN

Uniryhmästä lisää sivulla 16.

xxx

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

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267Miksi kirkossa pohditaan unia?

Miksi unet kuuluvat kirkon sielunhoidon koulutukseen, 
kirkon sielunhoidon ja työnohjauksen kouluttaja Vir-
va Nyback?

– Tarvitsemme sielunhoitajia, joilla on vankka itse-
tuntemus, työstetty jumalakuva ja tietoa ihmisestä. Unien ymmär-
täminen auttaa tällaiseen kokonaisvaltaiseen kasvuun. 

– Sielunhoidossa kärsivä ihminen on uskallettava kohdata sel-
laisena kuin hän on. Sielunhoitaja, joka itse tietää, mikä merkitys 
unilla on, on herkkä kuulemaan ja kuuntelemaan toista. 

– Suuret psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat ihmisyhteisöissä ovat 
herättäneet uudelleen kiinnostuksen ihmisessä oleviin luovuuden 
ja terveyden lähteisiin. Yksi niistä ovat unet. 

Sulkevatko kristillisyys ja uniin uskominen toisensa pois?
– Raamatun alkulehdiltä sen viimeisiin lukuihin unet ovat osa 

Jumalan ilmoitusta. On naiivia väittää, että unien tutkiminen kuu-
luisi ihmisen primitiiviseen maailman kuvaan.

– Unet ovat kirkon alkuhistoriassa vahvasti läsnä. Kirkkoisät 
suhtautuivat uniin vakavasti.  

– Uni on ihmisen sisäinen neuvonantaja, joka muistuttaa meitä 
kutsusta elää elämämme niin täysivaltaisesti kuin se on mahdol-
lista. Jumala on luonut meihin unen näkemisen lahjan. 

Lue Virva Nybackan haastattelu kokoinaisuudessaan www.rauhantervehdys.fi 

"Unien oivaltaminen 
lisää itsetuntemusta"
Oulujoen seurakunnassa alkaa uniryhmä

Helena Ylimaula pitää unikirjaa ja näkee unien merkityksen erityisen tärkeänä silloin, 
kun elämässä on vaikeaa.
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Tuomo 
Mannermaa 
on kuollut

Yksi Suomen kansain-
välisesti tunnetuimpia 
Luther-tutkijoita, eku-
meniikan professori 

Tuomo Mannermaa on kuol-
lut. Hän kuoli 77-vuotiaana Es-
poossa. Asiasta kertoi tiistai-
aamuna Kotimaa24.

Oululaissyntyinen Manner-
maa toimi Helsingin yliopis-
ton teologisessa tiedekunnas-
sa professorina vuodesta 1972 
lähtien. Sosiaalietiikan apu-
laisprofessorina hän oli vuosi-
na 1972–1974, systemaattisen 
teologian apulaisprofessorina 
vuosina 1974–1980 ja ekume-
niikan professorina vuodesta 
1980 eläkkeelle siirtymiseen-
sä asti.

Kotimaan mukaan piispois-
ta ainakin Eero Huovinen, Sa-
muel Salmi, Simo Peura ja Jari 
Jolkkonen ovat Mannermaan 
oppilaita.

Rauhan Tervehdyksen haas-
tattelussa vuonna 2006 Man-
nermaa korosti, että ”lahjoitta-
va, pyyteetön rakkaus on Lut-
herin mukaan koko kristillisen 
uskonnon hermo, jota ilman se 
ei voi olla olemassa”.

Mannermaan teos Pieni kir-
ja Jumalasta oli vuoden 1995 
kristillinen kirja.

RIITTA HIRVONEN

Barokki 
soi Oulun 
kirkoissa

Oulun Vanhan Musii-
kin Festivaalia viete-
tään helmikuun en-
simmäisellä viikolla.

Sunnuntaina 1.2. tuomio-
kirkossa Jousikvartetin ja cem-
balon voimin esiintyvä Oulu 
Consort avaa festivaalin itäval-
talaisen barokin sävelin. 

Tiistaina 3.2. Oulunsalon 
kirkossa esiintyvät viulisti Ant-
to Vanhala sekä Maija Tynk-
kynen, joka soittaa konsertis-
sa virginaalia, 1500–1600-lu-
kujen kosketinsoitinta. Ohjel-
massa on teosharvinaisuuksia 
1600-luvun alkupuolelta.

Torstaina 5.2. konserttiur-
kuri Christian Ahlskog soit-
taa J.S. Bachin säveliä tuomio-
kirkossa.

Festivaali päättyy lauantai-
na 7.2. tuomiokirkkoon, jossa 
Oulunsalo Ensemble ja viulisti 
Sinikka Ala-Leppilampi kon-
sertoivat Italiasta saapuneiden 
kapellimestari Maurizio Cola-
santin ja klarinetisti Antonello 
Pellegrinin kanssa. Solisteina 
esiintyvät myös sopraano Mia 
Huhta ja sellisti Juhana Rita-
korpi. 

Lisätietoja osoitteesta www.
oulunvanhamusiikki.org.

Tarkoituksena on 
kohdata ihminen 
kahden kesken ja 
vuorovaikutuksessa 
pohtia syntyjä 
syviä.

Päivi Jussila

Teologi juttuseuraksi
Kuuleeko kukaan rukousta? Sitä ja muita mieltä vaivaavia 
asioita voi nyt pohtia kävelylenkillä teologin kanssa

Oululaispastori Päivi Jus-
sila ei halua asetella 
päälleen sellaista papin 
roolia, johon kuuluisi 

viimeisen sanan sanominen kir-
kon oppikysymyksissä. Jussilan 
mukaan tällaista osaa monet pa-
pit kuitenkin kantavat – turhaan.

Päivi Jussila ja toinen oululais-
pastori Stiven Naatus kutsuvat 
ihmisiä pohdiskelemaan kans-
saan teologisia kysymyksiä, ku-
ten miksi Jumala ei vastaa ruko-
uksiin tai miksi maailmassa on 
kärsimystä. 

hoitajana esimerkiksi kansalaisia 
kuohuttavien kriisien yhteydessä.

– Minun ikäluokkani papeil-
la sielunhoidon osuus teologises-
sa koulutuksessa oli yksi opinto-
viikko, ellei opinnoissaan erikois-
tunut sielunhoitoon. 

– Itse varon esiintymistä tera-
peuttina. Suutari pysyköön lestis-
sään, hän sanoo itselleen.

– Teologian maisterin opin-
noissa painottuu teologisten ky-
symysten pohdinta, niistä meil-
lä on asiantuntemusta keskustel-
la, Jussila sanoo.

Jussilan ja Naatuksen Teologi 
tavattavissa -toiminnan esikuva-
na ovat filosofien vastaanotot, joi-
ta Suomessa on pidetty jo kolmi-
senkymmentä vuotta. 

Vastaanotolla filosofi auttaa 
käsittelemään ja ratkaisemaan ih-
misen mieliä huolestuttavia asi-
oita. Aiheena voi olla esimerkiksi 
ihmissuhteet.   

Papeilla ei ole yksinoikeutta
oppikysymyksiin
Päivi Jussila näkee Teologi tavat-
tavissa -toiminnassa oman roo-
linsa rinnalla kulkijana. Jussila ja 
Naatus eivät tyrkytä ajatuksiaan 
kenellekään, vaan tarkoituksena 
on kohdata ihminen kahden kes-
ken ja vuorovaikutuksessa pohtia 
syntyjä syviä.

Jussila uskoo epäröimättä sii-
hen, että nykyihmisillä on näke-

Onko Jumalaa olemassa? Pastorit Stiven Naatus ja Päivi Jussila ovat innokkaita vaihtamaan ajatuksia ihmisten kanssa elämän suurista kysymyksistä. 

myksiä kirkon opeista. 
– Emme elä enää aikaa, jos-

sa kirkon papit olisivat ihmisten 
silmissä heidän uskonsa aukto-
riteetteja. Tällaista monopoli-
asemaa oppikysymyksiin meille 
ei yksinkertaisesti enää anneta, 
hän toteaa.

Jussilan mielestä teologin teh-
tävä kahdenkeskisissä kohtaami-
sissa olisi ihanteellisimmillaan si-
tä, että hän voisi auttaa omilla ky-
symyksillään ja pohdiskeluillaan 
keskustelukumppaniaan synnyt-
tämään mielipiteitä ja oivalluksia 
keskustelun aiheesta.

Syvät kysymykset ovat
pitkän tien pohdintoja
Jos elämän peruskysymysten 
pohtiminen kuulostaa suureelli-
selta, Jussila vapauttaa tällaises-
ta ajattelusta. Ei keskustelun tar-
vitse olla jotain suurisuuntaista, 
hän sanoo.

Jussila toteaa kammoavansa 
ajatusta, että teologeilla olisi esi-
merkiksi elämän kriisihetkissä – 
vaikkapa pienen lapsen traagisel-
le sairastumiselle – jokin tyhjen-
tävä, uskonnollinen selitys. 

– Meidän paikka on keskustel-
la ja kuunnella. Vastauksia emme 
voi antaa. Pahimmillaan selityk-
set kärsimyksen olemassaololle 
saattavat olla lähinnä järkyttäviä. 

– Elämä tuo eteemme tapah-
tumia, joiden käsittely voi viedä 
vuosia. Lopulta ihmiset löytävät 
itse tunneliinsa valoa. Sitä ei voi 
kukaan ulkopuolinen sytyttää pi-
meään noin vain.

RIITTA HIRVONEN 

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

Teologi tavattavissa tarkoittaa 
kävelylenkkiä tai kahvikupillis-
ta Jussilan tai Naatuksen seuras-
sa. Säästä lenkillä ei ole tarkoitus 
keskustella, vaan miettiä elämän 
suuria kysymyksiä.

Mallia filosofien 
vastaanotoista
Päivi Jussila näkee teologiset poh-
dinnat luontevina papeille, vaik-
ka nykyisin kirkon työntekijän 
rooli korostuu enemmän sielun-

Emme elä enää 
aikaa, jossa kirkon 
papit olisivat 
ihmisten silmissä 
heidän uskonsa 
auktoriteetteja.

Päivi Jussila

Päivi Jussila harmittelee, jos ihmiset ajattelevat kirkon olevan paikka, jossa 
teologisista kysymyksistä annetaan viimeinen sana, ainoa totuus.  

S a nna K r o o k
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Kotileivonnaisista kootaan runsaat 
tarjoilut, joissa myös erikoisruokavaliot 
huomioidaan. Vuosi sitten kahvipöytää 
viimeistelivät zontat Anne Frederiksen, 
Tellervo Luukkonen ja Pirkko Viro.

Samalla pallolla

Isossa-Britanniassa asuvat 
juutalaiset pelkäävät asen-
teiden paluuta 1930-luvul-
le. Tuoreessa kyselytutki-

muksessa selvisi, että he ovat 
alkaneet kyseenalaistaa, onko 
heillä tulevaisuutta koko Eu-
roopassa. 

– Ellei antisemitismiin eli 
juutalaisvastaisuuteen suh-
tauduta heti nollatolerans-
silla, antisemitismi kasvaa ja 
juutalaisten epävarmuus tu-
levaisuudesta lisääntyy, tote-
si Gideon Falter, kyselyn teh-
neen Antisemitismin vastai-
sen kampanjan johtaja. 

Isossa-Britanniassa asuu 
tällä hetkellä noin 280 000 juu-
talaista, Ranskassa liki 500 000. 

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Pariisissa neljä juutalais-
ta surmanneen, kosher-ruo-
kaa myyvään kauppaan ta-
pahtuneen terrori-iskun jäl-
keen maassa sijoitettiin jopa 
10 000 sotilasta vartioimaan 
muun muassa juutalaiskou-
luja. 

Yhä suurempi osa Rans-
kan juutalaisista muuttaa Is-
raeliin. Myös neljä terrori-is-
kussa kuollutta on haudattu 
sinne, vaikka he eivät olleet 
maan kansalaisia.  

Isossa-Britanniassa an-
tisemitismiä ei ole juuri ollut 
toisen maailmansodan jäl-
keen. 

Kaikki eivät olekaan samaa 
mieltä tutkimuksen tulosten 

kanssa. Yksi heistä on Laura 
Janner-Klausner. 

– Tutkimuksen tulos ei 
täsmää jokapäiväiseen to-
dellisuuteen. Iso-Britannias-
sa kaikilla vähemmistöillä ja 
uskonnoilla on vapaus. Tämä 
on yksi maailman parhaista 
maista juutalaisille, hän to-
teaa.

ELSI SALOVAARA 

Lähde: Religion News Service 
/ Trevor Grundy: Majority of 
British Jews feel they have no 
future in England, Europe

Juutalaisten levottomuus kasvaa

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia 
työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana 

TIEDOTTAJAN TEHTÄVÄ  
viestintäpalvelut

PALVELEVAN PUHELIMEN  
TOIMINNANOHJAAJAN  

osa-aikainen (60%) virka

LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Hakuaika päättyy 5.2.2015 klo 15. 
Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa  

Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat. 

Hautauspalveluja

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

Sinetiksi sydäntäsi vasten 

OHJELMASSA: 
klo 10–11.15  Sinetiksi sydäntäsi vasten – 
 Kauneimmat raamatuntekstit vihkitoimituksessa 
klo 11.15–12.30  Aina kuolemaan asti? Vihkikaava 
klo 12.30–13.45  Siunaa tämä juhla. Rukoukset 
klo 13.45–15  Loi Herra kuvaksensa. Häämusiikki 
klo 15–16.15  Hääkellot soi – Hääkirkko, hääryijy
klo 16.15–17  Rakkauden ehtymätön lähde – Morsiusmessu

Seurakuntien messuosastolla 4 on pappi ja 
kanttori paikalla. He keskustelevat kanssasi 
kaikista häihin liittyvistä asioista.

la 31.1. klo 10–17 
SuperPark Areenalla
Tyrnäväntie 16, Oulu

Häämessut

• 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

Naiset pohtivat 
muutosta Muhoksella

Tammikuun viimeisenä 
lauantaina Muhoksel-
la vietetään naistenpäi-
vää. Seurakuntatalolla 

31. tammikuuta kello 13–16.30 
järjestettävä yhteinen iltapäivä 
kulkee otsikolla Nainen muu-
toksen keskellä. 

Tapahtuma on kaikille avoin 
ja ilmainen eikä siihen tarvitse 
ilmoittautua. 

Naistenpäivässä kuullaan 
kaksi alustusta. FT Taina Kin-
nusen aiheena on Kosketuksen 
kaipuu. Luennon aihe sopii jo-
kaiselle, joka kaipaa välineitä 
oman elämänhistoriansa ja ih-
missuhteidensa pohtimiseen. 

Kinnusen mukaan kosketus 
on ”arkaaisin aistimme, joka ke-
hittyy meissä ensimmäisenä ja 
sammuu viimeisenä”.

– Harva aikuinen voi olla on-
nellinen ilman minkäänlais-
ta kosketusta, ja parisuhteessa 
kosketus on olennaisen tärkeää. 
Kosketusta tarvitsevat erityises-
ti sairaat ja erilaisista ongelmis-
ta kärsivät henkilöt, hän kertoo.

Kinnusen suomalaisiin oma-
elämäkertoihin pohjautuva, kos-
kettamista käsittelevä kirja Vah-
vat yksin, heikot sylityksin ilmes-
tyi toissa vuonna.

Puolen tunnin mittaisella tau-
olla voi nauttia leivoskahveista 5 

euron hintaan. Tauon jälkeen on 
vuorossa elämyksellinen raamat-
tutunti. Teologian maisteri Ma-
rianne Janssonin vastaa kysy-
mykseen, mistä saisimme uutta 
rohkeutta, kun unelmat eivät to-
teudu ja ihmissuhteet särkyvät? 

Jansson on aikaisemmin elä-
nyt 17 vuotta nunnana Evanke-
listen Mariasisarten luostarissa 
Saksassa.

Yhdessä Riitta Lemmetyi-
sen kanssa hän on kirjoitta-
nut luostarielämän ihanteista, 
kivuista ja kilvoittelusta kak-
si kirjaa: Kun luostarin muurit 
murtuvat ja Uskolla alistetut – 
Matkalla eheyteen.

Kynttiläkonsertti 
tukee yhteisvastuuta

Oulun Zonta-kerho I jär-
jestää perinteisen Kynt-
tiläkonsertin sunnun-
taina 25.1. kello 15 Van-

hassa pappilassa, Asemakatu 6. 
Esiintyjinä ovat Maija Tynk-
kynen, virginaali ja piano, Ai-
la Knihtilä, laulu, Sinikka Ala-
Leppilampi, viulu ja Hilla Laiti-
nen, sello. 

12 euron hintaisia lippuja saa 
kerhon jäseniltä ja ovelta puoli 
tuntia ennen alkua. Kahvitarjoi-
lu sisältyy lipun hintaan. Lippu-
tulot ohjataan Yhteisvastuukerä-
ykselle.

Kun ensimmäinen Zonta-
kerhon kahvikonsertti pidettiin 
21.1.1979, pappilan sulakkeet pa-
loivat. Lehdessä kerrottiin: ”Kon-
sertti kynttilänvalossa oli kuuli-
jalle mieliinpainuva kokemus.” 
Näin nimi vaihtui Kynttiläkon-
sertiksi.

Konsertissa myytävien arpojen 
tuotto menee Oulun ensi- ja tur-
vakodille sekä Zonta Internatio-
nalin Vietnamin projektille, jossa 
pyritään lisäämään kouluissa su-
kupuolten tasa-arvoa ja vähentä-
mään väkivaltaa.

Eva - L i i s a  N iku la
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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 25.1. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 25.1. klo 10 jumalanpalve-
lus Varkauden kirkosta. Vir-
ret: 195, 726, 389:1,5, 576, 
369:5, ja 178.
Klo 11 ekumeeninen juma-
lanpalvelus Kajaanin kirkosta 
(taltioitu 18.1.2015)
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Su 25.1. klo 10 jumalanpalve-
lus Vuosaaren Merimieskir-
kossa Helsingissä.
Pisara-hartaus lauantaisin klo 
11.05. 

-ohjelmassa on haastattelus-
sa kappalainen Erja Järvi, joka 
on ehdolla Haukiputaan kirk-
koherraksi.
Ke 28.1. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa on ai-
heena  kirkon ehtookello-pe-
rinne. Haastattelussa on kap-
palainen Päivi Jussila Tuiran 
seurakunnasta.  

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 25.1. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää kappalainen Ju-
ha Tahkokorpi Kiimingin seu-
rakunnasta. Hän kertoo mie-
hestä, jolla oli hämmästyttä-
vä usko.
Klo 10 Jumalanpalvelus Salois-
ten kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 25.1. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää kappalainen Ju-
ha Tahkokorpi Kiimingin seu-
rakunnasta. Hän kertoo mie-
hestä, jolla oli hämmästyttä-
vä usko.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Haukiputaan kir-
kosta. Kappalainen Erja Järvi 
pitää messussa vaalisaarnan-
sa. Hän on ehdolla Haukipu-
taan seurakunnan kirkkoher-
ran virkaan. Virret: 195,  726, 
389, 482, 479,  229 ja 329:3-5.  
Synnintunnustus on virsikir-
jan teksti 704.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 

www.suurellasydamella.fi

Herättäjän päivä: su 25.1. klo 12.00 messu Saloisten kirkossa ja seurat 
seurakuntakodissa
Herännäis-/Siionin virsiseurat: pe 23.1. klo 18.00 seurat ja vuosikokous 
Pudasjärven seurakuntatalolla, su 25.1. klo 14.00 vuosikokous ja seurat 
seurakuntakodin alasalissa, su 25.1. klo 15.00 vuosikokous ja seurat 
Pyhän Tuomaan kirkossa, Mielikintie 3, Oulu, ti 27.1. klo 18.00 seurat 
ja vuosikokous Limingan seurakuntatalolla, to 29.1. klo 18.00 Pattijoen 
Pappilassa
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 25.1. klo 17 kristittyjen yhtei-
nen Sanan ja rukouksen ilta Kem-
peleen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Aiheena Kristus vaikut-
taa uskon. Puhujina Vesa Äärelä, 
Voitto Oinonen ja Eero Pokela. 
Musiikki: Ylistysryhmä Versot. 
Juontajana Keijo Kaikkonen.
Su 1.2. klo 18 Ehtoolliskokous, 
juonto: Kai Similä, puhe: Voitto 
Oinonen. Tervetuloa! 
www.kempele.svk.fi

Su 25.1. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 28.1. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

ISRAEL – ajankohtaisseminaari pe 23. – su 25.1. 
2015. Pe 23.1. klo 19.30 Nuorten ilta, Heikki 
Kangas. La 24.1. klo 12-17 ISRAEL - seminaari, 
Lähi-idän levottomuudet ja Jumalan rauhansuunni-
telma, Heikki Kangas. La 24.1. klo 11-13 Soppaa 
ja sielunhoitoa Toppila-Centerissä, Paakakatu 2. 

Su 25.1. klo 11 Jumalanpalvelus, Heikki Kangas, Hannu Orava, Makarios. Seimi, 
pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 25.1. klo 17 International Service, Uusikatu 78 
(in Russia and English). Ke 28.1. klo 19 Ystävän paikka, Anja Nousiainen, Aila 
Pyörälä, Jari Virtanen. To 29.1. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.   
TERVETULOA! www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 25.1. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhä-
koulu, klo 13 Kannatusryhmä.
Ma 26.1. klo 13 Maanantaikerho.

Ti 27.1. klo 10 hartaus, klo 10-13 ”Taukopaikka”, avoimet ovet, pikkupurtavaa 
ja rentoa yhdessäoloa. Tervetuloa kaikki!

Su 25.1. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.

Rakkauden kosketus saapuu kaupunkiin!
Tv7:stä tuttu Veijo Piipponen ja Aulikki Hartikainen-Piipponen 

Oulun Pelastusarmeijalla La 24.1. klo 14.00. 
Os. Pakkahuoneenkatu 17.
Olet lämpimästi tervetullut!

Action & Bible -kerho pe 23.1. klo 18.  
12-14v. pojille.
UH kirkkopyhä Kellon srk-koti su 25.1. 
Messu klo 14.00. P.Siljander, 
S.Puolitaival. Seurat klo 16.00. A.Holma, 
E.Pouke, N.Karjalainen, T.Lindelä, 
säestys Pirjo-Leena Hemmi, Tarjoilua. 
3K-ilta ma 26.1 klo 18.30.K. ja 
J.Fiskaali: Miten kohdata muslimeja 
kristittynä? 
Raamattupiiri ma 26.1. klo 14
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 22.1. klo 19 Rukousilta, Jukka Wenström, Tuomo Ruuska. Pe 23.1. 
klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 25.1. klo 11 Elävää vettä – perhekirkko koko 
seurakunnalle, Outi Huczkowski, Markus Packalén. Ke 28.1. klo 13 Seniori-
piiri, klo 18 Varkki-ilta (11-14-vuotiaille). To 29.1. klo 19 Lähde-ilta, Tofi c 
Ezzahid, Mika Martinmäki. Tervetuloa!

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.

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Oman messun teossa
Perjantai-iltojen uusi 
jumalanpalvelus sai nimen 
Luukas-messu.

F   acebook-kutsu oli vastus-
tamaton: ”Pyhän Luuk-
kaan kappelissa aloitetaan 
tänä keväänä aivan uuden-

lainen messu. Idea on, että jokai-
nen pääsee toteuttamaan messua 
oman kiinnostuksen mukaan.”

Painoin heti Liity-nappia, ja sit-
ten huomasinkin jo istuvani erää-
nä iltana suunnittelemassa tule-
vaa. Pyöreän kappelin penkeissä 
meitä oli paikalla kuusitoista. 

Olin ajatellut, että väkeä voi-
si tulla enemmänkin, mutta yli-
opistopastori Ari Savuoja ja Tui-
ran seurakunnan pastori Jonne 
Pirkola vaikuttavat tyytyväisil-
tä. Pirkola toteaa reippaasti, että 
hyvä tästä tulee. 

Ja lupaavasti tilanne kehittyy-
kin. Savuoja pitää meille lyhyen 
alustuksen siitä, mikä messu (eli 
jumalanpalvelus, jossa tarjotaan 
myös ehtoollinen) on, ja kuinka 
kirkolla on ihan alusta asti ollut 
pyrkimys saada seurakuntalaiset 
mukaan sen tekemiseen. 

Heittelemme ideoita, miten 
eri vaiheita voisi avata, ja kuin-
ka pappi voisi ”juontaa” messua. 

Pohdimme, mitkä jutut pitää 
suunnitella etukäteen ja mitkä 
hommat voidaan jakaa juuri en-
nen messua. Muutama ilmoittau-
tuu heti musiikkiryhmään, ja it-
se lupaudun kirkkokahvien jär-
jestäjäksi. 

Haluamme, että mukaan voi 
tulla myös ilman ennakkosuun-

nittelua. Kaikki, jotka haluavat 
olla apuna esimerkiksi vastaanot-
tajana ovella, tekstinlukijana tai 
kolehdinkantajana, voivat vain 
tulla paikalle tuntia ennen.

Minua kiinnostaa saarna, ja 
kysynkin, voiko joku muu kuin 
pappi saarnata? Vastaus on kyllä, 
mutta mukana olevat papit ovat 
vastuussa sen sisällöstä. 

Toteuttamistapa voi perintei-
sen edestä tapahtuvan yksinpuhe-
lun sijaan olla aivan jotain muuta: 
keskustelu, kuvaesitys tai vaikka 
draama. Tässä vaiheessa oikein 
innostun. 

Päätämme tehdä Facebookiin 
ryhmän, jossa saarnan pohjana 
olevasta tekstistä voidaan heitel-
lä kysymyksiä ja ideoita toteutta-
mistavasta. 

Savuoja ja Pirkola toivovat, 
että Luukas-messusta tulisi sel-
lainen, josta kellään ei olisi kii-
re pois.

– Toivottavasti kevään lopul-
la tupa on täysi. Tämä tupa, jossa 
nyt olemme, ja sitten se, joka on 
sydämessämme, Savuoja toteaa. 

Ja mikä parasta, hän tekee sen 
vaikuttamatta yhtään imelältä. 

ELSI SALOVAARA

Ensimmäisessä suunnitteluillassa ideoitiin ringissä. Suunnittelu jatkuu Facebookissa, 
etsi sieltä ryhmä Luukas-messu ja liity mukaan!

Tehtävät jaossa tuntia ennen 
Pe 13.2. Pyhän Luukkaan kappeli: klo 18 valmistelu, klo 19 messu
Pe 13.3. Tuiran kirkko: klo 18 valmistelu, klo 19 messu
Pe 24.4. Tuiran kirkko: klo 18 valmistelu, klo 19 messu
Pe 8.5. Pyhän Luukkaan kappeli: klo 18 valmistelu, klo 19 messu

E l s i  S a l ovaa ra
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5. Moos. 32: 36–39
Herra puolustaa kansaansa,
hän säälii palvelijoitaan,
kun hän näkee, ettei heillä enää ole voimaa,
että he ovat uupuneita, niin suuret kuin 
pienet.
Vastustajilleen hän sanoo:
”Missä ovat nyt teidän jumalanne,
missä se kallio, johon turvasitte?
Nouskoot nyt teitä auttamaan
ne jumalat, joille te syötitte teurasuhrienne 
rasvan
ja juotitte juomauhrienne viinin!
Seiskööt ne teidän suojananne.
Näettehän nyt: minä olen ainoa,
ei ole muuta jumalaa minun rinnallani.
Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän,
minä lyön ja minä parannan,
minun vallassani on kaikki.

Mark. 1: 29–39
Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja 
Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat 
mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa, 
ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus 
meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja 
auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja 
hän alkoi palvella vieraitaan.
    Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen 
luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien 
vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt 
oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten 
tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja 
henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska 
ne tunsivat hänet.
    Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus 
nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa 
hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Simon ja 
hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta 
ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: 
”Kaikki etsivät sinua.” Mutta Jeesus sanoi: 
”Me lähdemme nyt täältä ja menemme 
naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, 
sitä vartenhan minä täällä olen.” Niin hän 
lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi 
synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. 

Kaikki etsivät Vapahtajaa
Markuksen evankeliumin alkua lukiessa tuntuu siltä, että kirjan kirjoittajalla on todella 

kiire kertoa olennainen Jeesuksesta. Sieltä ei löydy Jeesuksen sukuluetteloa tai hänen lap-

suudestaan kertovia tapahtumia.

Evankeliumi alkaa lyhyellä toteamuksella: ”Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta lähti 

liikkeelle näin.” Ensimmäisessä luvussa Jeesus on jo kutsunut seuraansa opetuslapsia ja 

tekee ensimmäiset ihmetekonsa. 

Jeesuksen julistus ja toiminta merkitsivät Jumalan valtakunnan murtautumista hänen 

aikansa ihmisten keskuuteen. Jeesus kutsui ihmisiä kääntymykseen ja hyvän sanoman, 

evankeliumin uskomisen osallisuuteen.

Hänen toimintansa, puheensa ja opetuksensa herättivät kiinnostusta niin, että esimer-

kiksi koko Kapernaumin kaupungin väki oli kokoontunut Simonin anopin kodin edus-

talle katsomaan, mitä Jeesus teki. 

Kaikki etsivät sinua, oli lähipiirin viesti Jeesukselle hieman myöhemmin, seuraa-

van aamun hämärissä. Osa oli luonnollisesti pelkästä uteliaisuudesta seuraamassa, mitä 

tapahtui, mutta oli siellä myös vilpitöntä sydämen uskoa ja luottamusta Jeesusta kohtaan.

Kristuksen työ maailmassa jatkuu Pyhän Hengen työnä hänen seurakunnassaan. 

Jumalan sana ja sen lupaukset tuodaan myös tässä ajassa meidän ihmisten tietoisuuteen. 

Sana synnyttää ja vahvistaa uskoa. 

Jeesuksen esimerkki osoittaa, kuinka Jumalan hyvät teot on tarkoitettu meille jokai-

selle. Ne ovat vastaus sydämen perimmäiseen kaipuuseen, joka ihmisyyden puolelta on 

istutettu meihin jo luomisessa.

Se, miltä etsintä ja kaipuu kulloinkin näyttäytyvät, on toinen asia. Elämän eri vaiheissa 

suhde Jumalaan ja hänen sanaansa voi vaihdella.

Onneksi usko ei ole lopulta kiinni mistään inhimillisestä. Olennaista onkin se, mitä 

Jumala tekee Kristuksessa. Hän itse etsii, löytää ja antaa armon: sinulle ja minulle. 

TIMO LIIKANEN
Kirkkoherra, Tyrnävän seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai  25.1.2015
Psalmi: Ps. 102: 16–23

1. lukukappale: 5. Moos. 32:36–39
2. lukukappale: 2. Kor. 1:3–7
Evankeliumi: Mark. 1:29–39 
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Lastenohjaaja 
ei ole pelkkä

Elokuussa 2013 meitä aloit-
ti joukko aikuisopiskeli-
joita lastenohjaajaopinton-
sa Oulun Diakoniaopistos-

sa. Opinnot ovat jo loppusuoralla, 
sillä valmistumme ammattiimme 
toukokuun lopussa. 

Kaksi vuotta kestävän koulu-
tuksen aikana olemme päässeet 
kokemaan monia eri haasteita 
useissa työympäristöissä. Tutuik-
si ovat tulleet päiväkodit, seura-
kuntien kerhot sekä aamu- ja il-
tapäivätoiminta. 

Viime syksyn aikana olem-
me päässeet tutustumaan perhe-
työn laajaan kirjoon eri yhdistys-
ten kautta sekä työskentelemällä 
erilaisissa perheissä. Tällä hetkel-
lä syvennämme perhetyön osaa-
mistamme muun muassa perhe-
kodeissa, seurakunnan ja kunnan 
perhetyössä sekä avoimissa päivä-
kodeissa. 

Olemme ensimmäinen Oulun 
Diakoniaopiston Oulun yksikös-
sä lapsi- ja perhetyön tutkintoa 
suorittava ryhmä. Opintojen ai-

Tutuiksi ovat 
tulleet päiväkodit, 
seurakuntien kerhot 
sekä aamu- ja 
iltapäivätoiminta. 

kana olemme pohtineet, kuinka 
tuttu tutkintomme on sekä lap-
si- ja perhetyön kentällä että ylei-
sesti. 

Asian selvittämiseksi teimme 
kyselyn muutamille lapsi- ja per-
hetyötä tekeville ammattilaisil-
le Oulussa ja Oulun lähiseudul-
la. Viestejä lähetimme sähköpos-
titse 43 ja vastauksia kyselyymme 
saimme 18 henkilöltä. 

Kattava ja 
monipuolinen koulutus
Ensiksi kysyimme, mitä vastaajat 
tietävät lapsi- ja perhetyön (las-

tenohjaaja) perustutkinnosta. 
Tutkinto oli osalle alan ammatti-
laista ennestään tuttu. Koulutuk-
sen sisällöstä tiedettiin, että siinä 
käsitellään laajasti lapsen kasvua 
ja kehitystä. 

Vastaajat tiesivät, että opin-
noissa tulee esille myös etiikan, 
moraalin ja uskonnollisuuden 
näkökulmat sekä erityistä tukea 
tarvitsevan lapsen kohtaaminen. 
Koulutusta pidettiin kattavana ja 
monipuolisena. Lastenohjaajan 
perustutkinto on tullut joillekin 
vastaajille tutuksi Kalajoen kris-
tillisen opiston kautta. 
Minulla on sellainen käsitys, et-
tä lastenohjaajakoulutus on mo-
nipuolinen perustutkinto, jossa on 
laajasti sekä tietoa pienen lapsen 
kehityksestä että toiminnan sisäl-
lön suunnittelusta. Edelleen, kou-
lutukseen sisältyy paljon laki-, tur-
vallisuus- ja lapsen yleiseen hy-
vinvointiin liittyviä asioita. Myös 
taide- ja ilmaisukasvatuksella on 
vahva osa koulutuksessa. Ajatte-
len, että lastenohjaajakoulutus on 

aika lähellä päivähoitajakoulutus-
ta, jota ei enää ole. 

Merja Backman, 
aluepäiväkodinjohtaja, Kempele

Virheellisiä käsityksiä amma-
tistamme oli muun muassa se, et-
tä tutkintomme ei antaisi suora-
naista pätevyyttä päiväkodeissa 
työskentelyyn.

Työtä lasten ja 
perheiden parissa 
Toinen kysymyksemme oli, mi-
hin ja millaisiin tehtäviin tutkin-
non suorittanut voi vastaajan ko-
kemusten mukaan työllistyä.

Suurin osa vastaajista miel-
si työympäristöksemme seura-
kunnan, päiväkodin ja koululais-
ten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 
Positiivinen huomio oli, että per-
hetyön tiedettiin olevan osa työ-
kenttäämme.

Tutkinnon suorittaja hakeutuu 
työhön, jossa tarvitaan valmiuk-
sia ohjata lapsiryhmän toimintaa 

ja erilaisia tapahtumia suunnitel-
mallisesti. Oletettavasti hän halu-
aa kohdata perheitä heidän arjes-
saan ja näin ollen hän on osa per-
hettä tukevaa perhetyötä.

Päivi Karppinen, 
päiväkodinjohtaja, Liminka

Opiskelijoiden ajatuksia 
Me opiskelijat olemme kokeneet 
opiskelun antoisana ja vaihteleva-
na; olemme päässeet toimimaan 
erilaisten ihmisten kanssa mo-
nenlaisissa ympäristöissä. Opis-
kelu on ollut käytännönläheistä 
ja välillä haasteellistakin. 

Monipuoliset työmahdollisuu-
det odottavat meitä, viittä vaille 
ammattilaisia lapsi- ja perhetyön-
tekijöitä. Haasteet otamme innol-
la vastaan.

Kaikki aukeaman tekstit ja gallup 
ovat Oulun diakoniaopiston 
lapsi- ja perhetyön opiskelijoiden 
mediaryhmäläisten yhdessä 
kirjoittamia. Apua he ovat saaneet 
Rauhan Tervehdyksen toimitukselta.

kerhotäti
Tutkinnosta on monenlaisia käsityksiä lapsi- ja perhetyön ammattilaisillakin

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n
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Ei ole tuttu.
Päiväkodeissa, eskariryhmissä ja 
kouluissa.

Sonja Svanberg, Oulu 

On tuttu.
Erilaisissa lapsiryhmissä. Erityis-
ryhmät ovat tuttuja, koska minul-
la on kehitysvammainen tyttö.

Elli Saarela, Oulu

On tuttu.
Seurakunnassa, kunnan puolella 
ja varhaiskasvatuksessa. Yksityi-
nen puolikin on varmasti mah-
dollinen.

Ilkka Pasanen, Oulu

   Gallup
1. Onko lastenohjaajan ammatti sinulle tuttu?
2. Missä eri paikoissa lastenohjaaja voi työskennellä?

Lastenohjaajat toimivat kas-
vatus- ja ohjaustehtävissä 
lasten ja varhaisnuorten se-
kä heidän perheidensä pa-

rissa. Lastenohjaajana voi työs-
kennellä kirkon, kuntien, järjes-
töjen ja yksityisen sektorin palve-
luksessa kerho- ja leiritoiminnas-
sa, päiväkodeissa, perhepäivähoi-
tajana sekä leikki- ja vapaa-ajan-
toiminnassa. 

Ammatissa korostuu perhe-
lähtöinen ja yhteisöllinen kasva-
tus. Lastenohjaajat tukevat per-
heitä kasvatustehtävässä, edistä-
vät vuorovaikutusta, hyvinvoin-
tia, yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta ja toimintakykyä.

Lastenohjaajan työssä on mo-
nipuoliset mahdollisuudet hyö-
dyntää omia kiinnostuksen koh-
teita ja luovuutta erilaisissa työ-
tehtävissä. Työhön kuuluu muun 
muassa lapsiryhmien leikkien, 
pelien, askartelun ja liikunnan 
ohjaaminen. Lisäksi voidaan jär-
jestää retkiä, kilpailuja sekä opin-
to- ja kulttuuritoimintaa. Työs-
sä ollaan tekemisissä myös van-
hempien kanssa, esimerkiksi ko-
ko perheelle tarkoitettujen leirien 
ja kerhojen kautta.

Lapsi- ja perhetyön perustut-
kinto suoritetaan toisen asteen 
koulutuksena, josta valmistu-
taan lastenohjaajaksi. Lastenoh-
jaajan tutkinto on yksi humanis-
tisen kasvatusalan perustutkin-
noista. Tutkinnon voi suorittaa 
opetussuunnitelmaperusteisena 
tai näyttötutkintona. Myös op-
pisopimuskoulutus on mahdol-

linen. Koulutus on laajuudeltaan 
120 opintoviikkoa ja kestää 2–3 
vuotta. 

Koulutus sisältää kolme pa-
kollista ja kaksi valinnaista tut-
kinnon osaa. Pakollisia tutkin-
nonosia ovat lapsen kasvun ohja-
us ja huolenpito, koululaisten aa-
mu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 
sekä perhelähtöinen ja yhteisölli-
nen kasvatustyö. 

Valinnaisina tutkinnon osi-
na Oulun Diakoniaopistolla täl-
lä hetkellä ovat ilmaisutaidon oh-
jaus sekä erityistä tukea tarvitse-
vien lasten ja heidän perheidensä 
kohtaaminen ja ohjaus. Opinto-
jen aikana on mahdollista suorit-
taa jokin työssä oppimisen jakso 
ulkomailla. 

Koulutusta Pohjois-Suomen 
alueella tarjoavat Oulun Diako-
niaopisto Oulussa ja Ylitorniolla 
sekä Kalajoen kristillinen opisto.

Oulun toimipaikkaan haetaan 
suoraan oppilaitokseen 24.2.–
17.3.2015 osoitteessa www.oulun-
diakoniaopisto.fi. Koulutus alkaa 
elokuussa, ja se on suunnattu ai-
kuisopiskelijoille.

Koulutusta 
Oulussa ja 
Kalajoella

Kolme väittämää
Lastenohjaaja voi 
työskennellä perhetyössä 

Lastenohjaaja työskentelee 
vain seurakunnassa

Lastenohjaaja voi hakeutua 
korkeakouluopintoihin 

E l s i  S a l ovaa ra

Lastenohjaajan työssä 
on monipuoliset 
mahdollisuudet 
hyödyntää omia 
kiinnostuksen kohteita 
ja luovuutta erilaisissa 
työtehtävissä.

Aukeaman tekstit kirjoittaneet Oulun diakoniaopiston lapsi- ja perhetyön opiskelijoiden mediaryhmäläiset järjestäytyivät 
yhteiskuvaan joulukuussa Rotuaarilla. Ennen kuvausta he tempaisivat houkuttelemalla ohikulkijoita leikkimään. Kuvia 
tempauksesta löytyy Facebook-sivultamme.
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Menot Oulun seurakunnissa 22.–29.1.2015

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 9, 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: Leevi Olavi 
Erkkilä, Inna Alina Haataja, 
Tilda Aamu Augusta Suorsa, 
Luukas Matias Vakkuri.
Haukipudas: Iiro Kasperi Ti-
rinen, Inari Annaliisa Lauta-
mo, Iikka Johannes Klasila, 
Anniina Maaria Hyry, Liinus 
Toivo Tapani Leppänen, Lilja 
Alicia Karttunen.
Karjasilta: Neelia Siiri Rosa-
lia Aho, Elli-Noora Marja-
Leena Bergman, Hilla Olga 
Elina Hietala, Emma Josefii-
na Hintsala, Miska Valtteri 
Karjaluoto, Serin Eva Alexia 
Kosonen, Alli Inkeri Kurik-
ka-aho, Kasperi Kaarlo Mati-
as Leinonen, Taavi Alvari Pa-
loheimo, Daniela Maria Isa-
bella Pietilä, Eemil Benjamin 
Puroila, Jade Melina Ruuska-
nen, Jemina Aada Tuulia Vik-
stedt.
Kiiminki: Frida Emma Ale-
xandra Kurkela, Aino Lempi 
Aliisa Ronkainen, Joose Tuo-
mas Tiikkala, Joose Mattias 
Konttinen.

Oulujoki: Mauri Kenneth Ka-
nerva, Jessica Sofia Amanda 
Petäjäjärvi, Enni Siiri Sivo-
nen, Veikka Sakari Ämmän-
pää.
Oulunsalo: Camilla Alexan-
dra Takala, Jooa Benjamin 
Luokkanen, Kerttu Ilona 
Martikainen, Sofi Enna Isa-
bel Palokangas.
Tuira: Lilli Peppiina Veeran-
tytär Bordi, Toivo Henrik Ju-
hani Huovinen, Livia Adelii-
na Illikainen, Aslak Antton 
Mankinen, Lotta Lilja Hele-
na Mikkonen, Melina Mika-
ela Mäkelä, Oskari Olavi Pe-
sola.

Vihityt
Haukipudas: Arto Juhani Ti-
rinen ja Tuula Maria Haaja-
nen.
Karjasilta: Tuomas Niilo Jo-
hannes Mäkelä ja Anna Kris-
tiina Ahokas.
Kiiminki: Mika Johannes 
Hallikainen ja Susanna Tuu-
lia Illikainen.

Seurakuntien 
päiväkerhoissa on tilaa

Oulun ev.lut. seura-
kuntien päiväker-
horyhmissä on va-
paita paikkoja ke-

vätkaudelle. Päiväkerhot 
ovat maksuttomia ja avoi-
mia kaikille noin 3–5-vuo-
tiaille lapsille. 

Toiminnan tavoitteena 
on tukea lapsen yksilöllis-
tä ja kokonaisvaltaista kas-
vua ja oppimista yhteis-
työssä vanhempien kanssa. 
Toiminta pohjautuu kris-
tilliseen arvomaailmaan ja 
ihmiskäsitykseen – ajatuk-
seen, että jokainen ihmi-
nen on arvokas ja ainutlaa-
tuinen.

Seurakuntien päiväker-
hot kokoontuvat 1–3 ker-
taa viikossa 2–3 tuntia ker-
rallaan, lasten iästä riippu-

en. Toiminta on ohjattua ja 
tavoitteellista, mutta myös 
lapsen omalle leikille jää 
aikaa. 

Päiväkerhot ovat ko-
dinomaisia ja kiireettömiä 
paikkoja. Siellä opitaan 

leikin välityksellä niin ma-
tematiikkaa, äidinkieltä ja 
liikuntaa kuin ryhmäs-
sä olemistakin, kuvailee 
Karjasillan seurakunnan 
lapsityönohjaaja Marjaa-
na Lassi.

Vapaita paikkoja voi tie-
dustella seurakuntien lapsi-
työnohjaajilta, joiden yhte-
ystiedot löytyvät osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/paivakerho.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Elsa Hannele 
Vesa 87, Esko Arvo Johannes 
Niemelin 81, Kaarlo Kalervo 
Lähteenmäki 92, Yrjö Kalevi 
Tuppurainen 71.
Haukipudas: Feodosia Vera 
Tuomaala 93, Esa Päiviö Hä-
tälä 62.
Karjasilta: Britta Meeri Aal-
tonen 93, Toivo Johannes 
Myllykangas 83, Kirsti Hauru 

89, Irma Maritta Sofia Nie-
melä 83.
Kiiminki: Greeta Mari Lehti-
sola 90, Kauko Valio Vesa 78.
Oulujoki: Hilma Sofia Pelko-
nen 86.
Oulunsalo: Aino Raakeli Her-
ranen 85.
Tuira: Impi Hillevi Kämäräi-
nen 84, Henna Marjaana Kyl-
lönen 24, Kaarlo Pietari Kar-
hu 87, Jorma Kaarlo Annala 
66, Pirjo Anneli Kilpinen 61.

Koskelan seurakuntakodin päiväkerhossa oli ohjelmassa askartelua ja vapaata leikkiä.  

Kysy kerhoista
Haukiputaan seurakunta
Outi Palokangas, p. 040 547 1472, outi.palokangas@evl.fi
Karjasillan seurakunta
Marjaana Lassi, p. 040 574 7108, marjaana.lassi@evl.fi
Kiimingin seurakunta
Anne Schönberg, p. 040 743 1901, anne.schonberg@evl.fi
Oulujoen seurakunta
Anu Suomalainen, p. 040 588 1543, anu.suomalainen@evl.fi
Oulunsalon seurakunta
Hannele Heinonen, p. 044 745 3850, hannele.heinonen@evl.fi
Tuiran seurakunta
Sanna Tervo, p. 040 5747 106, sanna.tervo@evl.fi
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa ei järjestetä kevätkaudella päiväkerhoja

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Päiväkerhot ovat 
kodinomaisia ja 
kiireettömiä paikkoja. 
Siellä opitaan leikin 
välityksellä niin 
matematiikkaa, 
äidinkieltä ja liikuntaa 
kuin ryhmässä 
olemistakin.

Marjaana Lassi

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k



15Rauhan Tervehdys  |  Nro 3  |  22.–29.1.2015

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 ja
hengelliset tilaisuudet

Raamattupiiri to 22.1. klo 
15–16, Intiön seurakuntako-
ti. Jyrki Vaaramo.
Hiljaisuuden rukoushetki to 
22.1. klo 18 Lilja, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 24.1. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 10 Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa 
Hanna-Maija 
Ollanketo ja 
avustaa Ari-
Pekka Met-
so. Kantto-
rina Hen-
na-Mari Si-
vula ja ur-
kurina Lauri-
Kalle Kallunki. 
Tuiran kamarikuo-
ro, johtaa Risto Laitinen. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 25.1. klo 14 Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Hanna-Maija Ollanketo ja 
kanttorina Péter Marosvári.
Messu su 25.1. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalo. Litur-
gia Samuel Korhonen, saar-
na Lasse Marjokorpi. Pyhä-
koulu. Kolehti Japanin työlle. 
Raamattupiiri ti 27.1. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 28.1.klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo.  
Keskiviikkoseurat  ke 28.1. 
klo 18 Vanha pappila. Anna-
Mari Heikkinen. 
Ompeluseurat to 29.1. klo 
19, Intiön seurakuntakoti.

Apua ja tukea
tarvitseville

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan päivystävä pappi. 
Ks. ilmoitus. 
Diakonian ajanvaraus, ta-
loudellisissa asioissa ma klo 
9–11 p. 044 3161 419 tai käy-
mällä Keskustan seurakunta-
talossa, Isokatu 17.
Diakonian aamu ti 27.1. Kes-
kustan seurakuntatalo. Aamu-
pala tarjolla klo 9–10.30 alu-

een vähävaraisille eläke-
läisille ja työttömille.

Työttömien ja vä-
hävaraisten ate-
ria ke 28.1. klo 
11–12.30 Heinä-
torin seurakun-
tatalo. Hinta 2 €. 

Naamakirja live-
nä ke 28.1. klo 15–

17 Monitoimisali. Li-
sätietoja Mono Kuoppa-

la, p. 040 5747 124 tai Käkkärä 
Kärkkäinen, p. 040 5747 183.

Lapsille ja
lapsiperheille

Laulupuu-taaperoikäisten 
musiikkikerho to 22.1. klo 
15–15.30. Maksuton. Tie-
dustelut tea.lakkala@evl.fi, 
p. 050 5207 757. 
Perhepyhäkoulu su 25.1. klo 
12–13 Heinätorin seurakun-
tatalo. Heinätorin perhepy-
häkoulu sunnuntaisin klo 12 
.Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko, johon ovat tervetul-
leita kaiken ikäiset ja kokoi-
set, mummit ja vaarit, kum-
mit ja ystävät, ihan koko 
perhe. Alle 4-vuotiaat aina 

Meijän Olokkari 
avoinna 22.1. alkaen torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

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

Tuomasmessu  
lauantaina 24.1.  klo 18 Kastellin kirkossa. 

Vuoden ensimmäisen Tuomasmessun teemana on 
Jeesus herättää uskon. Liturgina on Petri Kasari, 
saarnaa Heikki Karppinen ja ehtoollisavustajina 
ovat Erja Järvi ja Paula Petäjäjärvi. Juontajana on 
Pertti af Hällström ja esirukousjohtajana Janne 
Kopponen. Musiikki Esa Rättyä ja OAMK:n 
kirkkomusiikkiopiskelijat. Sanaosan aikana 
lapsille pyhäkoulu. Kolehti kerätään Viron 
luterilaisen kirkon Räpinan seurakunnalle, joka 
tarvitsee taloudellista tukea vanhan pappilan 
saneeraamiseksi seurakunnan toimitilaksi. 
Vapaaehtoisten valmistamat kirkkokahvit 
leipomuksineen. Olet lämpimästi tervetullut!  

Virsilauluilta
 ti 27.1. klo 18 

Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Virsiä heräämisestä 
ja uskosta.

oman saattajan kanssa. Py-
häkoulu on maksuton. 
Intiön perhekahvila ma 26.1. 
klo 10–11.30 Intiön seurakun-
takoti. Mukana lastenohjaa-
ja Tea Lakkala. 
Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 26.1. klo 18–19.30 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ennakkoilm. Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. 
Tiistai Tupa ti 27.1. klo 13.30–
16 Keskustan seurakuntata-
lo. Alakouluikäisille lapsille.
Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt ja 
pojat ti 27.1. klo 16.30–18 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ennakkoilm. Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 22.1. 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
22.1. Intiön seurakuntakoti. 
Lenkkiryhmä to 22.1. klo 18–
20 Keskustan seurakuntata-
lo. Ks. ilmoitus s 20.
Tuomioklubi pe 23.1. klo 19–
23 Monitoimisali. Ks. ilmoi-
tus s. 20.
Työikäisten porinapiiri pe 
23.1. klo 19–21 DOM, Van-
han pappilan yläkerta. Ks. il-
moitus s. 20.
Liikuntakerho 1.–3.-lk. ty-
töt ja pojat ma 26.1. klo 16–
17 Myllytullin koulu, Kirkko-
katu 1. 
Liikuntakerho 4.–6.-lk. ty-
töt ja pojat ma 26.1. klo 17–
18 Kansainvälinen koulu, Ka-
sarmintie 4, liikuntasali. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk. tytöt ja pojat ma 
26.1. klo 17.30–18.30 Intiön 

Sururyhmä 
itsemurhan tehneiden läheisille
kokoontuu Oulun Kriisikeskuksessa, Tuirantie 1

9.2., 16.2., 23.2.,9.3., 16.3., 23.3. ja 30.3. 
klo 18.–19.30

Vetäjinä sairaalapastori Marja-Leena Tahkola 
ja kriisityöntekijä Maija Kylmäniemi.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 28.1. mennessä
Marja-Leena Tahkolalle, p. 040 5797 803.

seurakuntakoti.
Askartelukerho 1.–4.-lk. ty-
töt ja pojat ti 27.1. klo 18–19 
Heinätorin seurakuntatalo. 
WII-tanssikerho 3.–6.-lk. ty-
töt ja pojat ke 28.1. klo 17–18 
Monitoimisali. Paikkatiedus-
telut: Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.

Puuhakerho 1.–6.-lk. tytöt ja 
pojat ke 28.1. klo  17.30–19 
Lilja ja Lumme, 2 krs. 
Avoimet ovet nuorille ke 
28.1. klo 18–21 Keskustan 
seurakuntatalo.
Puuhakerho 1.–6.-lk. tytöt ja 
pojat ke 28.1. klo 18–19 Inti-
ön seurakuntakoti. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
päivystävä pappi

Pappi on tavattavissa tuomiokirkkoseurakuntaan kuu-
luvien jäsenten kasteiden, häiden ja hautaansiunaamis-
ten sopimista varten ma–to klo 10–14 osoitteessa Isoka-
tu 17, Keskustan seurakuntatalo ja myös puhelimitse nu-
merossa 044 7884 072. 

Lapsensa menettäneiden
 sururyhmä

 alkaa 17.3. Heinätorin seurakuntakodissa 
klo 18–19.30

 
Tarkemmat tiedustelut ja ilmoittautumiset 13.2. 

mennessä sairaalapastori
Hannele Lusikalle p. 040 5797 806 tai 

hannele.lusikka@evl.fi

AVOINNA

ke–pe

klo 12–18.

Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherranvaali 

“Seurakunnassa eletään 
Jumalan yhteydessä ja 
toimitaan lähimmäisen 
parhaaksi.”

 

2. vaalisijalle asetetun Karjasillan 
seurakunnan kappalaisen Erja  
Järven vaalinäyte Haukiputaan  
kirkon messussa su 25.1. klo 10.
Messun jälkeen kirkkokahvit 
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.

Varsinainen vaalipäivä su 15.2.2015

Ennakkoäänestys 9.–13.2.2015
• Haukiputaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa,  

Kirkkotie 10, ma–pe klo 9–18
•  Kellon S-market, Kissankuja 2, ma 9.2. klo 15–18
•  Martinniemen seurakuntakoti, Repolantie 2,  

ti 10.2. klo 16–18
•  S-Market Reimari, Välitie 1, ke 11.2. klo 15–18
•  K-Supermarket Revontori, Revontie 8, to 12.2. klo 13–15  

ja pe 13.2. klo 15–18

Kotiäänestys 9.–13.2.2015
Kotiäänestystä tarvitseva (esim. henkilö, jolla on rajoittunut 
liikuntakyky) voi kysyä lisätietoja ja pyytää kotiäänestystä 
viim. 6.2. kirkkoherranvirastosta p. 08 5471 185.

Äänioikeutettuja  
ovat täysi-ikäiset Haukiputaan seurakunnan jäsenet.

TUTUSTU EHDOKKAISIIN VERKKOSIVUILLAMME:
www.oulunseurakunnat.fi/vaali
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Menot Oulun seurakunnissa 22.–29.1.2015

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. 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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 25.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, saarnaa Juha Tahko-
korpi, avustaa Aulikki Rin-
ta-Säntti, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Hiljaisuuden messu su 25.1. 
klo 13 Jäälin kappelissa. Toi-
mittaa Seija Helomaa, avus-
taa Harri Isopahkala, kantto-
rina Sari Wallin. Ks. ilmoitus.
Raamattupiiri to 29.1. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 29.1. 
klo 18 Junttilalla, Vehkatie 6. 
Mukana Eeva ja Mika Pouke.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 26.1. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 26.1. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella. 

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri  pe 30.1. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.
Runo- ja lauluhetki su 1.2. 
klo 16 Jäälin Kappelissa. Ru-
noja lausuu Hilkka Patja. Ti-
laisuuden jälkeen on myytä-
vänä kahvia ja arpoja yhteis-
vastuun hyväksi.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 25.1. klo 10 kirkos-
sa. Kirkkoherran vaalin 2. 
vaalisijalla olevan Erja Jär-
ven vaalinäyte, avustaa Ar-
to Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä. Jumalanpalvelus ra-
dioidaan Radio Dein kautta, 
106,9 MHz. Kirkkokahvit.
Viikkomessu su 25.1. klo 14 
Kellon srk-kodissa. Toimittaa 
Sami Puolitaival, saarna Pek-
ka Siljander, kanttorina Kai-
sa Säkkinen.
Raamattu- ja rukousviikko 
19.–24.1. Kellon srk-kodissa 
pe ja Helluntaiseurakunnan 
rukoushuoneella to ja la. Jo-
ka päivä tarjoilu klo 14–16 
Raamattua kuunnellen ja yh-
dessä jutustellen. Klo 17 Raa-
mattuopetus: torstaina Evan-
keliumin sanoma, perjantai-
na Apostolit liikkeellä ja lau-
antaina Uusi Taivas ja uusi 
maa. Päivä päättyy joka päi-
vä rukousiltaan klo 18 alka-
en Haukiputaan ev.lut. seu-
rakunta ja Haukiputaan Hel-
luntaiseurakunta.
Rukouspiiri to 29.1. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa.
Bibliodraamapäivä teemal-
la "Matkalla Jerusalemiin" 
la 21.2. klo 10–16.30 Kellon 
srk-kodilla. Bibliodraama-
työskentely avaa Raamatun 
tekstejä uudella elävällä ta-
valla, antaen mahdollisuuk-
sia peilata Raamatun tekste-
jä omaan arkiseen elämään. 
Bibliodraama ei ole näyttele-
mistä. Työskentelyä ohjaa Ul-
la Säilä. Työskentely edellyt-

tää koko päivään sitoutumis-
ta. Päivään mahtuu 10 osal-
listujaa. Osallistumismaksu 
15 €, johon sisältyy lounas 
ja kahvit. Ilm. 22.1. alkaen 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat pe 6.2. mennes-
sä. Lisätietoja Laila Juntilta, 
laila.juntti@evl.fi tai  p. 040 
8668 319.

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho to 22.1. 
klo 13 srk-keskuksessa. Elä-
keläisille suunnattua toimin-
taa. Kerhossa päiväkahvi, 
hartaushetki, keskustelua, 
yhteislaulua, jumppaa jne. 
Ristipisto – käsityökerho 
kaikenikäisille pe 23.1. klo 
12 srk-keskuksen neuvotte-
luhuoneessa. Kerho kokoon-
tuu joka toinen viikko.
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 26.1. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. Hyvien asioiden 
edistämistä lähellä ja kau-
kana. Piirillä on kummikoh-
de Nepalin vammaisten las-
ten koulutuksen tukemiseksi 
SLS:n kautta. Lisäksi tuetaan 
Vienan Karjalassa tehtävää 

seurakuntatyötä. Piiri tukee 
myös paikallisia avustushank-
keita harkintansa mukaan.
Lukupiiri maanantaisin ker-
ran kuukaudessa klo 18-
19.30 Puttaan Tuvalla. Ks. il-
moitus.
Oulun seurakuntien yhtei-
nen nuorten talvileirilei-
ri 5.–8.3. Isoniemen leiri-
keskuksessa, hinta 43 €. Ilm. 
16.1.–16.2. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi ja li-
sätietoa Elisa Manninen ja 
Marja Manelius.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa sekä perjantaisin klo 10-
11.30 Vakkurilassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Perhe-
kerho on lasten ja aikuisten 
yhteinen kerho, jossa kahvi-
tellaan, lauletaan, leikitään 
ja askarrellaan. Joka kerta 
myös hiljennytään pieneen 
kynttilähetkeen. Perheker-
hoon ei ole ilmoittautumis-
ta ja sinne voi tulla silloin kun 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 26.1. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 27.1. klo 13–
15 Montin Salissa. 
Omaishoitajien ryhmä ke 

Lukupiiri 
maanantaisin kerran kuukaudessa 
klo 18–19.30 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa
Vetäjä Irja Lahdensivu 
p. 044 0544 011. Kirjat: 
2.2. Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys, 
2.3. Anja Snellman: Pääoma, 
13.4. Jari Tervo: Esikoinen 
4.5. Marianne Fredriksson: Anna, Hanna ja Johanna.

itselle sopii. Kerho on maksu-
ton. Perhekerhon ohjelmaan 
voi vaikuttaa omilla ideoilla.
Haukiputaan seurakunnan 
lapsikuoron harjoitukset 
torstaisin klo 17–18 srk-kes-
kuksessa. Uusia laulajia ote-
taan to 22.1. klo 16.30 läh-
tien. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Tied. kaisa.sakkinen@
evl.fi, p. 040 5818 974.

Apua ja tukea
tarvitseville

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.
Diakonian ajanvaraus ma 
26.1. klo 9–11. Diakoniatyön-
tekijän puhelinpäivystys ta-

loudellisen avun hakemisek-
si ja muissa asioissa, p. 044 
7310 232.
Aamupuuro ma 26.1. klo 10 
srk-keskuksessa. Yhteiseen 
pöytään aamupuurolle Put-
taan Marttojen ja diakonia-
työn yhteistyönä valmistama 
aamupuuro työttömille, pie-
nituloisille ja toisten ihmisten 
seuraa kaipaaville. Halutessaan 
voi antaa vapaaehtoisen mak-
sun toiminnan tukemiseen.

Muut menot
Uusheräyksen seurat su 
25.1. klo 16 Kellon srk-kodis-
sa. Todistuspuhe Antti Hol-
ma, seurapuheet Eeva Pouke 
ja Niilo Karjalainen, säestys 
Pirjo-Leena Hemmi, yksinlau-
lu Teemu Lindelä. Väliajalla 
kahvi- ja mehutarjoilu.
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Haukipudas: seurat su 
25.1. klo 14 Kultasimpussa ja 
klo 17 srk-keskuksessa. Kel-
lo: ompeluseurat pe 23.1. klo 
18.30 ry:llä. Jokikylä: kuu-
kausimyyjäiset pe 23.1. klo 
18.30 ry:llä, seurat su 25.1. 
klo 17 ry:llä. Rukouspiiri seu-
rakuntakeskuksen kappelissa 
torstaisin klo 18.

Eläkeläisten musiikkipiirin kevätkauden 
ensimmäinen kokoontuminen 
torstaina 29.1. klo 13 srk-keskuksessa. 
Piiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 
Eläkeläisten musiikkipiirissä lauletaan yhdessä ja 
perehdytään musiikkiin mm. kuuntelun kautta. 
Musiikkipiiri ei ole kuoro. 
Tiedustelut kanttori Hannu Niemelä p. 040 5471 660.

Naisten lenkkiryhmät 
aloittaa maanantaina 26.1. klo 19. 

Olisiko sinusta mukava lenkkeillä jutellen ja uusia ys-
täviä saaden. Ajatuksena on saada maanantai-illoil-
le klo 19–20 Kiiminkiin ja Jääliin naisten lenkkiporu-
kat, jotka lenkkeilisivät yhdessä säännöllisesti koko 
ensi kevään. Lähtö Kiimingistä kirkon parkkipaikalta 
ja Jäälistä kappelin edestä. Lenkit olisivat tarkoitet-
tuja kaikenkuntoisille ja vaikka lastenvaunujen kans-
sa. Lenkin kesto olisi n. tunti. Olisitko innokas lähte-
mään joukon vetäjäksi jollekin kerralle? Ryhmän ve-
täjinä voisi toimia vuorotellen vapaaehtoiset ja seura-
kunnan työntekijät. Ota haaste vastaan vaikka ystävä-
si kanssa. Lisätietoa Riina Moilanen, p. 040 5609 678.

Hiljaisuuden messu 
sunnuntain 25.1. klo 13 Jäälin kappelissa.
Pekka Simojoen säveltämä ja Anna-Mari Kaski-
sen sanoittama hiljaisuuden messu sisältää mo-
nia jo klassikoiksi nousseita hengellisiä sävelmiä 
kuten maksettu on ja pidä minusta kiinni. Jäälis-
sä hiljaisuuden messua toteuttavat kirkkokuoro ja 
soitinryhmä. Tervetuloa kuulemaan ja laulamaan 
yhdessä levollisia ja reippaampiakin sävelmiä hil-
jaisuuden messuun!  

28.1. klo 13–14.30 Montin sa-
lissa, Kirkonniementie 6 Kii-
minki. Ryhmä on keskustele-
va vertaistukiryhmä. 
Muistisairautta sairastavi-
en ryhmä ke 28.1. klo 13–
14.30 Lähimmäisentupa, Kir-
konniementie 6 Kiiminki.  
Naisten kasvuryhmä ti 27.1. 
klo 14 Suvelassa.
Nuorten varttikirkko ja yö-
kahvila pe 23.1. klo 18.30–22 
Suvelassa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 25.1. klo 
17 seurat ry:llä, Timo Karsi-
kas.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 25.1. klo 15 Mon-
tin-salissa, Matti Rahja.

Ilta tarjoaa perheille mukavaa yhteistä 
tekemistä ja yhdessäoloa. Voit pelata 
lautapelejä, biljardia, pingistä, 
askarrella erilaisia juttuja. Ulkona on 
nuotio, joten voit ottaa mukaan omat 
makkarat ja paistella nuotiolla. Iltoja 
kevään aikana noin kerran kuukaudessa 
(22.2., 15.3., 19.4., 24.5.)

Ei oo mittään tekemistä –
ilta alakouluikäisten 
perheille 
sunnuntaina 25.1. 
klo 17–18.30 
Suvelan 
leirikeskuksessa. 
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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 
seurakunnan 
päivystävä pappi 
p, 044 7884 172

Karjasillan
seurakunta

kovainion kappeli. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 23.1. klo 18, Kas-
tellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 29.1. klo 18, Kau-
kovainion kirkko.
Raamattupiiri to 29.1. klo 
18. Kastellin kirkko.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 22.1. klo 9 
Kaukovainion kappeli.
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 579 
tai paikan päältä Karjasillan 
kirkolta. Muissa kuin talou-
delliseen avustamiseen liitty-
vissä asioissa voit ottaa suo-
raan yhteyttä alueesi dia-
koniatyöntekijään.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 25.1. klo 10, 
Kastellin kirkko. Messun ai-
kana lasten oma kirkkohetki. 
Pyhäkoulun päätteeksi lap-
set pääsevät osallistumaan 
yhteiselle ehtoolliselle van-
hempien tms. kanssa. Pyhä-
koulua pitävät vapaaehtoiset 
pyhäkouluohjaajat. 
Luontopyhis perheille su 
25.1. klo 15, Lämsänjärven 
leirikeskus. Tutkimme luon-
toa eri tavoin, hiljennymme 
kynttilähetkeen ja touhuam-
me yhdessä. Omat eväät mu-
kaan ja makkaranpaistomah-
dollisuus joka kerta. Kokoon-

numme 11.1.–17.5. sunnun-
taisin klo 15. Hiihtolomavii-
kon sunnuntaina 2.3. ja 9.3. 
emme kokoonnu. Tervetuloa 
koko perheellä. Isommat lap-
set voivat tulla itsekseenkin. 
Lattiakuvailta ke 28.1. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja www. oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset. 
Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, perhei-
den puuhaillat lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari
Kokkikerhot, puuhakerhot, 
isä-lapsi sählykerhot, lii-
kuntakerhot, leivontaker-
hot, salibandy-kerho lisä-
tietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/kerhot_piirit_ta-
pahtumat.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho ma 22.1. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko.
Hanna-rukousryhmä to 22.1. 
klo 18, Kastellin pappilan ka-
mari.  
Tuuppa kahville! 28.1. klo 14 
Pyhän Andreaan kirkko. Ver-
taistoimintaa nuorille ja nuo-
rille aikuisille (alle 30-v.) joilla 
on tai on ollut haasteellinen 
elämäntilanne. Keskiviikkoi-
sin klo 14-16 Pyhän Andre-
aan kirkolla, Sulkakuja 8, al-
kaa 21.1. Torstaisin klo 16–18 
Karjasillan kirkon vintillä, ur-
kuparven takana, Nokelantie 
39, alkaa 22.1.
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 26.1. klo 9, Karjasil-
lan kirkko. 
Oulun Seudun virsikuo-
ro 26.1. klo 18.30, Maikku-
lan kappeli. Kuoro kokoon-
tuu viikottain kevätkaudel-
la 2015.
Eläkeläisten kerho ma 26.1. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Keskustelukerhossa viihdy-
tään yhdessä pullakahvipöy-
dässä rupatellen. 
Diakoniapiiri ma 26.1. 16.30, 
Kaukovainion kappeli.
Ystävän kamari ti 27.1. 13, 
Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 27.1. klo 
14, Maikkulan kappeli dia-
koniatyön vapaaehtoisten 
kokoontumispaikka. Ryhmä 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kaakkurin kinkerit to 22.1. 
klo 18, Petri ja Minna Sato-
maalla, Miekatinkuja 5. Pe-
rinteiset Kaakkurin kinkerit. 
Mukana pastori Heikki Karp-
pinen, kanttori Sirpa Ilvasluo-
to ja teologian opiskelija Pau-
la Petäjäjärvi. Mukana mm. 
raamattutunti ja kinkerivirsi. 
Tuomasmessu la 24.1. klo 
18, Kastellin kirkko. Toimit-
taa Petri Kasari, saarna Heik-
ki Karppinen, avustaa Erja 
Järvi. Musiikki Esa Rättyä ja 
OAMK:n opiskelijoita. 
Messu su 25.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustavat 
Kimmo Kieksi ja Anna Savu-
oja, kanttorina Juha Soranta 
ja Riitta Piippo. Kolehti; Ni-
mikkolähetti Pekka Mikkolan 
työn tukemiseen Venäjällä ja 
Virossa, Suomen Lähetysseu-
ran kautta.  
Messu su 25.1. klo 10, Kastel-
lin kirkko Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Katja Yli-
talo, kanttorina Ilkka Järviö. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa Katja Ylitalo, kantto-
rina Ilkka Järviö.   
Messu su 25.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimitta 
Heikki Karpppinen, avusta-
vat teol.harj. Paula Petäjäjär-
vi, Jenni Koskenkorva ja Ju-
ha Kivirasi, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Messu su 25.1. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Kaisa Janger, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 25.1. klo 12, Kau-

Tuuppa kahaville!
 

Vertaistoimintaa nuorille ja nuorille aikuisille 
(alle 30-v.) joilla on tai on ollut haasteellinen 

elämäntilanne. 

Keskiviikkoisin 21.1. alkaen klo 14–16 
Pyhän Andreaan kirkolla, Sulkakuja 8. 

Torstaisin 22.1. alkaen klo 16–18 Karjasillan kirkon 
vintillä, urkuparven takana, Nokelantie 39.

w
w
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Lattiakuvailta 
keskiviikkona 28.1. klo 18 Maikkulan kappelissa.  

Jumala, vain sinä näet sisimpäni. Nainen Sykarin kaivolla. 

Iltahartaus lattiakuvin, lapsille ja aikuisille oma 
kertomus, jonka jälkeen yhteinen iltapala. 
Tervetuloa kaiken ikäiset yksin tai yhdessä. 
Katso lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi/

lattiakuvahartaus# 

on tarkoitettu diakoniatyös-
sä vapaaehtoistyötä teke-
ville. Ryhmä kokoontuu vii-
kottain rupattelun ja kahvi-
hetken merkeissä. Samalla 
suunnitellaan tulevia vapaa-
ehtoistyön tapahtumia ja toi-
mintaa.  

Lähetyspiiri 27.1. klo 17.30 
Kaukovainion kappeli.
Miesten piiri 28.1. klo 18 
Karjasillan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
13, Karjasillan kirkko.

Donkkis Big Night
nuorten toimintailta  
perjantaina 23.1. klo 16.30 Maikkulan kappelissa.
Ohjelmassa raamattuopetus, nukketeatteria, 
musiikkia, toimintapisteitä, kilpailuja ja kisailuja 
sekä nyyttärit, joihin jokainen voi 
halutessaan tuoda pientä 
naposteltavaa. Illan päätteek-
si arvotaan palkintoja. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
Illan järjestäjä on 
Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. 
Kansanlähetys.
Lisätietoja Maria Pirkola, 
p. 044 4477 881, 
p-pohjanmaa.juniorit@sekl.fi 

Yhteisvastuukeräyksen aloitus 
sunnuntaina 1.2. alkaen klo 10 messulla, 
jatkuen keittolounaalla (7€). 
Lisäksi Yv-info, lippaiden ja listojen 
jakamista ja arpajaiset. Tervetuloa!

Yhteisvastuukeräys 2015 tukee Suurella 
Sydämellä- vapaaehtoistoimintaa Suomessa 
ja auttaa lapsia kouluun Haitissa. 
Yhteisvastuu kutsuu meitä 
jokaista arjen enkeliksi. 
Ilahduta ja auta, lahjoita, tule kerääjäksi, 
levitä tietoa, mikä on sinun tapasi auttaa? 
Tervetuloa mukaan!

1. ja 2. vuoden isoskoulutusleiri 
6.–8.2.2015 Rokuan leirikeskuskessa.  Mukaan mahtuu 
40 1. vuoden isosta ja 20 2. vuoden isosta ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Ilmoittautuminen viimeistään to 
22.1. mennessä. Lisätietoja leiristä saa Annalta, p. 040 
5747 167. Saat leirikirjeen postissa lähempänä leirin 
ajankohtaa. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Työttömien ja vähävaraisten 
aamupuurot

perjantaisin 23.1. alkaen klo 9–10 Pyhän Andreaan 
kirkossa, Kaakkurissa (Sulkakuja 8).

Olisitko halukas osallistumaan aamupuuron 
järjestelytehtäviin? 

Ota yhteyttä  diakoniantyöntekijöihin 
Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035 ja 

Päivi Rahja, p. 044 3161 457.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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 22.–29.1.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 25.1.klo 10 Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa San-
na Mettovaara, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Rippi-
koulusunnuntai. 
Messu su 25.1. klo 12 Huo-
nesuon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. Kirk-
kokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 10 Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo 
Rahko. 
Sanajumalan-
palvelus su 
25.1. klo 10 
Yli-Iin kirk-
ko Toimittaa 
Pertti Lahti-
nen, kanttori-
na Anja Hyyry-
läinen. 
Raamattu- ja lä-
hetyspiiri ma 26.1. klo 18 
Myllyojan seurakuntatalo.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 26.1. klo 18.30 Oulujoen 
pappila.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 27.1. klo 19 Myllyo-
jan seurakuntatalo.

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhekerho pe 
23.1. klo 9.30–11 Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Perhekerho Ylikiiminki pe 
23.1. klo 10–12 Ylikiimingin 
seurakuntatalo. 

Heikkilänkan-
kaan perheker-

ho ma 26.1. 
klo 9.30–11 
Heikkilän-
kankaan seu-
rakuntakoti. 

Huonesuon 
perhekerho ti 

27.1. klo 9.30–11 
Huonesuon seura-

kuntakoti. 
Yli-Iin perhekerho ti 27.1. klo 
11–12.30 Yli-Iin kerhotila (Ap-
teekin talo).
Hintan perhekerho to 29.1. 
klo 9.30–11 Hintan seurakun-
tatalo. 

Harrastukset ja kerhot
Piispankamari pe 23.1. klo 
11–14 Ylikiimingin asukastu-
pa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila 
Porinapiiri ma 26.1. klo 12 
Sanginsuun seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho 26.1 klo 
13, Hintan seurakuntatalo.

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 ja
hengelliset tilaisuudet

Messu, rippikoulusunnun-
tai su 25.1. klo 10. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa San-
na Korhonen, Jussi Savihar-
ju ja Kirsi Järvelin, kanttori 
Tuomo Kangas. 
Virsilaulupiiri ti 27.1. klo 11 
Kerttu Piirainen, Puistolan-
tie 2 A as. 1, Riitta Markus-
Wikstedt. 
Hartaus ke 28.1. klo 12.45 
Caritas, Petri Satomaa. 
Hartaus ke 28.1. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Petri Satomaa. 
Hartaus to 29.1. klo 11.30 
Teppola, Petri Satomaa.
Seurakuntakerhoa ei ole to 
22.1.
Seurakuntakerho to 29.1. klo 
11, Jukka Joensuu, arkilounas.

Harrastukset ja kerhot
Musiikkikerho torstaisin klo 
15–16 Repussa. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 22.1. 
klo 9–10.30 Oulunsalon seu-

Kokkipuuhakerho ti 27.1. klo  
17.30–18.30 Oulunsalon seu-
rakunnan Toimitalo. 
Lapsikuoro ke 28.1. klo 17–
17.50 Oulunsalon kirkko.
Naisten ja tyttöjen askare- 
ja oloilta ti 27.1. klo 18–20.30 
Repussa.
Mieskuoro ke 28.1. klo 18–
18.30, Oulunsalon kirkko.

Muut menot
Kyläkamari ma 26.1. klo 11, 
Toimitalon Yläsali.
Rauhanyhdistykset: Kirkon-

kylä: Pe 23.1. klo 19 Raamat-
tuluokat kodeissa ohjelman 
mukaisesti. Su 25.1. klo 16 
seurat Timo Liikanen, Toivo 
Määttä. Ke 28.1. klo 12 Vart-
tuneiden kerho. Salonpää: 
To 22.1. klo 18.30 kotiseurat 
Tervaniemellä. Su 25.1. klo 16 
leirikeskusilta, raamattutun-
ti ry:llä. To 29.1. klo 18.30 ko-
tiseurat Sorvarilla.
Kiitos kaikille lähetystyön 
toimintaan osallistuneille 
vuodesta 2015. Siunausta 
alkaneelle vuodelle.

Postimerkkikeräys on voi-
massa. Tyhjiä kuoria (merkki-
en/korttien/kirjeiden) palau-
tukseen saa kirkon eteisestä 
tai kirkkoherranvirastosta.
Lähetyspiiri aloittaa kevät-
kauden toimintansa 28.1 
klo 18, Toimitalo, Yläsali. 
Kokoonnumme parittomil-
la viikoilla samaan aikaan. 
Tervetuloa keskustelemaan 
lähetyksestä, uskosta ja elä-
mästä. Pieni iltapalatarjoilu, 
vapaaehtoinen maksu lähe-
tykselle.

Eläkeläiskerho ti 27.1. klo 10 
Ylikiimingin seurakuntatalo.
Fransupiiri ti 27.1. klo 17 Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
klo 14 Hoikantien palveluti-
lat, Hoikantie 23.
Seurakuntakerho to 29.1. 
klo 10 Huonesuon seurakun-
takoti.
Torstaikerho to 29.1. klo 11 
Yli-Iin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
klo 13 Myllyojan seurakun-
tatalo.

Musiikkitilaisuudet
Laulupiiri to 29.1. klo 11 Yli-
kiimingin seurakuntatalo.  
Miesten laulupiiri. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sinklo 9–11 p. 040 7033 690 
tai samaan aikaan käymällä 
paikanpäällä Myllyojan seu-

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.

rakuntatalolla. Muissa asiois-
sa voit ottaa yhteyttä oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Diakonian aamu ma 26.1. 

Neulansilmä 
torstaina 29.1. klo 17–19  

Hönttämäen seurakuntakodissa. 
Kansainvälinen tyttöjen ja naisten käsityökerho. 

Kaikenikäisille käsitöistä kiinnostuneille suomalaisille 
ja maahanmuuttajatytöille ja -naisille. 
Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin 

ja uusiin kulttuureihin. Voit tulla mukaan 
oppimaan tai opettamaan.  

Lisätietoja antaa Sari Meriläinen, 
p. 040 5583 294.

10.30–12  Myllyojan seura-
kuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäi-
sille,  mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia. 

Diakonian aamu 
ma 26.1. 10.30–12  

Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Tarjolla maksuton 
aamupala 

kaikenikäisille

Kutsutaan kaikki Oulunsalon rippikoululaiset 
ja rippikoululaisten vanhemmat 

rippikoulusunnuntain 
messuun 

sunnuntaina 25.1. klo 10 Oulunsalon kirkkoon.
messun toimittaa Petri Satomaa, avustaa Sanna Korhonen, 

Jussi Saviharju, Kirsi Järvelin, kanttorina Tuomo Kangas, 
kirkkoväärteinä isoset. K

irko
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Päivystävä pappi 
on tavattavissa Oulujoen 

kirkkoherranvirastolla ma–to klo 10–14. 
Päivystävän papin p. 044 7883 990.

Ullmanilainen 
kokemusperäinen 

uniryhmä 
alkaa ti 27.1. klo 18–20. 

Hintan seurakuntatalon Tornihuoneessa, 3 krs. 
Ryhmä kokoontuu tiistaisin.

Tutustutaan unien taustaan, merkitykseen, 
symboleihin ja uniryhmätyöskentelyyn.

Vetäjänä toimii Helena Ylimaula, 
jolta voi tiedustella ryhmän toiminnasta 

ja ilmoittautua, p. 045 1969 866, 
hylimaula@gmail.com.

rakunnan Toimitalo, Vattu-
kujalla. 
Kitarapiiri to 22.1. klo 16–17 
Repussa. Jatkoryhmä.
Uuden Äänen harjoitus to 
22.1. klo 18–20 Oulunsalon 
kirkko.
Repun yökahvila pe 23.1. klo 
17–22. Yli 12-vuotiaille.
Vattukujan perhekerho ma 
26.1. klo 9.30–11 Oulunsalon 
seurakunnan Toimitalo, Vat-
tukujalla. 
Varkkari avoimet alakou-
luikäsille ma 26.1. klo 13–15 
Reppu.
Nuorten avoimet ma 26.1. 
15–18 Reppu.
Repun perhekerho ti 27.1. 
klo 9.30–11 Pitkäkankaan 
kerhotila Reppu. 
Leikkikerho ti 27.1. klo 14–
15.30 Repussa. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk Salonpään koululla ti 27.1. 
klo 16–17.
Poikien liikuntakerho 4.–6.-
lk Salonpään koululla ti 27.1. 
klo 17–18.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 25.1.klo 10 Tuiran 
kirkko, toimittaa Stiven Naa-
tus, avustaa Jukka Kolmo-
nen, kanttorina Heikki  Jäm-
sä.
Messu su 25.1.klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, saarna Árpád 
Kovács, avustaa Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Ekorippikouluryh-
mä osallistuu messuun. Py-
häkoulu saarnan aikana.
Messu su 25.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkko,  toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.1. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakoti,  toimittaa teol.yo 
Ari Mäkelä, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Iltamessu su 25.1.klo 17 Pa-
teniemen kirkko, toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Katri Sippola. 
Iltamessu su 25.1. klo 18 Tui-
ran kirkko, toimittaa Jon-
ne Pirkola, avustaa Jaakko 
Syyni maa, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Viikkomessu 28.1. klo 19 
Tuiran kirkko, toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Miesten piiri ti 27.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Heli Matti-
la alustaa aiheesta "Vanhat 
hengelliset kirjat: Tuo yksi 
mukanasi." 
Nuorten OMG -ilta pe 23.1. 
klo 18, Tuiran kirkko. OMG?! 
Sitä ihmetellään joka kuu-
kausi Tuiran kirkolla. Illan oh-
jelmassa musiikkia, draamaa, 
rukousta ja sanaa.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 23.1. klo 18.30 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 29.1. klo 
18.30, Tuiran kirkko.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 22.1. ja 29.1. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Ateria 2 €.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 22.1. ja 29.1. klo 
12, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ateria 2 €.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 22.1. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti.
Juttutupa ma 26.1. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vii-
kon aluksi aamupala, hartaus 
ja ajankohtaiset kuulumiset.
Juttutupa ma 26.1. klo 11, 

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

Kirkolliset 
toimitukset
Avioliittoon 
vihkimisestä, 
kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista 
kirkollisista toimituksista 
sopiminen ma-to klo 10-
14 päivystävän papin 
kanssa p. 044 7884 059.

Tuiran 
seurakunta

Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aa-
mupala ma 26.1. 
klo 10, Rajaky-
län seurakun-
takoti.
Työttömien 
ja vähävarais-
ten maksuton 
aamupala ke 
28.1. klo 10, Tui-
ran kirkko. 
Työttömien ja vähä-
varaisten maksuton aamu-
pala ke 28.1. klo 10, Koske-
lan seurakuntakoti.
Omaishoitajien keskustelu-
ryhmä ma 2.2. klo 14 Tuiran 
palvelukeskuksessa. Ryhmä 
kokoontuu seitsemän kertaa 
kahden viikon välein. Muka-
na Paula Mikkonen ja Irmeli 
Roininen. Lisätietoja Paulal-
ta, p. 040 7235 880.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nallekahvila to 22.1. ja 29.1. 
klo 10–12 Tuiran kirkon Su-
vantosalissa. Sisäänkäynti
kirkon takaa ovesta "Telak-
ka". Lapsiperheiden Nalle-
kahvila yhdessäolon ja kah-
vittelun merkeissä.

Musiikkia talvipäivän 
siniseen hetkeen 

sunnuntaina 25.1. klo 14
Tuiran kirkossa.

Janne Maarala, piano. 
Soi Kunniaksi Luojan!

 
Konserttiin on vapaa pääsy! 

Lämpimästi tervetuloa!

w
w

w
.sxc.h

u

Kaikille avoin 
raamattupiiri

torstaisin klo 12.30 
Tuiran kirkon 

Sumpussa. 

Vetäjänä pastori Riitta Louhelainen
ja Jukka Kolmonen. 

Tervetuloa!

Iltaperhekerho 
to 29.1. 

klo 18–19.30
 Pyhän Luukkaan 

kappelissa. 

Piispantarkastus 
Tuiran seurakunnassa 

30.1.–1.2.2015

Perjantaina 30.1. 
alkuhartaus Tuiran kirkossa klo 9, 

soppatykkilounas Rajakylän 
ostoskeskuksessa klo 11.30

ja partiolaisten järjestämää iltaohjelmaa 
Koskelan seurakuntakodilla klo 18.

Piispanmessu ja yleinen 
piispantarkastus

Sunnuntaina 1.2. klo 10 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Kahvit ja kiitosjuhla seurakuntasalissa 
piispantarkastuksen jälkeen.

Tervetuloa!

Iltaperhekerho to 29.1. klo 
18–19.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kerho alkaa yhtei-
sellä hartaushetkellä kirk-
kosalissa. Sen jälkeen askar-
telemme ja leikimme kerho-

huoneessa. Lopussa 
syömme iltapa-

laksi puuroa.
Nettiosoit-
teesta 
www.oulun-
seurakun-
nat.fi/tapah-

tumat kerhot 
ja ryhmät, löy-

tyvät päiväker-
hot, puuhakerhot, 

perhekerhot, pyhäkoulut, 
varhaiskasvatuksen musiik-
kiryhmät ja nuorten kerhot.

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 22.1. ja 29.1. klo 12.30 Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen. 
Eläkeläisten kerho to 22.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Seniorien laulupiiri to 22.1.
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina hengel-
lisiä lauluja, virsiä ja koululau-
luja. Kanttori Katri Sippola ja 
diakoni Paula Mikkonen.
Käsityöpiiri pe 23.1. klo 9.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko.
Käsityöpiiri ma 26.1. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu.
Diakoniapiiri ma 26.1. klo 
13 Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tervetuloa! Lisätietoja Päivi 
Moilanen, p. 040 5747 064. 
Eläkeläisten kerho ti 27.1. 
klo 14. Tuiran palvelukes-
kus.  Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueil-
la asuville eläkeläisille. Mu-
kana Paula Mikkonen ja va-

paaehtoisia. 
Käsityökerho ke 28.1. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Sisäänkäynti parkkipaikan 
puolelta. 
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
klo 13, Tuiran kirkko.

Seniorien laulupiiri to 29.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Eläkeläisten kerho osallis-
tuu laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti.

Nuorten OMG -ilta 
perjantaina 23.1. klo 18 
Tuiran kirkossa. 
OMG?! Sitä ihmetellään 
joka kuukausi Tuiran 
kirkolla. Illan ohjelmassa 
musiikkia, draamaa, 
rukousta ja sanaa. OMG?!

Juhla vuonna 2014 
kastetuille lapsille 

sunnuntaina 25.1. klo 15 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Kutsumme koko perheen juhlimaan kastetta kanssam-
me. Ohjelmassa on iloinen lasten kirkkohetki ja kahvi- 
sekä pilttitarjoilu. 
Tuiran seurakunnassa otettiin maaliskuun lopulla 2014 
käyttöön Kastepuu. Siitä lähtien Kastepuuhun on il-
mestynyt lehti, niiden lasten nimellä, joiden nimi on 
luettu messun yhteydessä esirukouksessa. Nyt on tul-
lut aika hakea oma lehti itsellesi.

Tuiran seurakunnan varhaiskasvatuksen
ja perhetyön väki
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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

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat Facebookissa. 
Käy tykkäämässä.

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

Lankapiiri ma 26.1. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Kirkonkylän diakoniapiiri 
ma 26.1. klo 18 Kaija ja Aatu 
Niskasella Pyhännällä. 
Seurakuntakerho to 27.1. 
klo 12 Väinölässä, ke 28.1. 
klo 10 Pyhännän, to 29.1. klo 
13 Rantsilan, pe 30.1. klo 10 
Kestilän ja torstaisin klo 12 
Pulkkilan srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ke 21.1. klo 10 
Pulkkilan srk-talon kerhoti-
lassa ja ti 27.1. klo 10 Pyhän-
nän srk-talon kerhotilassa.
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan srk-talon kerho-
tilassa, pe klo 10 Pyhännän 
srk-talon kerhotilassa. Rant-
silan päiväkerhot ti klo 10 ja 
to klo 12 Nuppulassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan srk-talon kerho-
tilassa, ti klo 13.15 Kestilän 
kerhokodissa, ti klo 14.30 Py-
hännän srk-talon kerhotilas-
sa, ti klo 15 Hovin koululla, ke 
klo 16.30 Piippolan srk-kodis-
sa ja to klo 15.30 Tavastken-
gän koululla. Tyttökerho ma 
klo 15 ja poikakerho to klo 
15.30 Nuppulassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 28.1. klo 18 srk-kodissa. 
Piippola: Veteraanikuoro to 
29.1. klo 11 srk-kodissa. Pulk-
kila: Käsikellokuoro ke 28.1. 
klo 9.30, Stellat to klo 15.15 ja 
kirkkokuoro to klo 16.30 srk-
talossa. Pyhäntä: Veteraani-

Messu su 25.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Hailuo-
don Lions-klubi avustaa 
ja keittää kirkkokahvit.

Viikoittaiset 
kerhot aloittavat 
toimintakauden 

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. 

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Tuuppa kahville! Vertaistoimintaa nuorille ja nuorille 
aikuisille  (alle 30-v.) joilla on tai on ollut haasteellinen 
elämäntilanne. 
Keskiviikkoisin klo 14–16 Pyhän Andreaan kirkolla, Sul-
kakuja 8, alkaa 21.1. 
Torstaisin klo 16–18 Karjasillan kirkon vintillä,  urkupar-
ven takana, Nokelantie 39, alkaa 22.1.
Tuomasmessu la 24.1. klo 18 Kastellin kirkossa. Teemana
Jeesus herättää uskon. Liturgina Petri Kasari,
saarnaa Heikki Karppinen.

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 23.1. klo 18,
Heinätorin seurakuntatalo, Aleksanterinkatu 71. Seura-
kunta – yksi, pyhä, yhteinen, puhe Petteri Tuulos.
OPKOn opiskelijailta la 24.1. klo 18.30, Torikatu 9 A 32.
Teemailta aiheesta: Usko, puhe Vilho Harvala.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 26.1. klo
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Miten kohdata
muslimeja kristittynä? Puhe Kirsti ja Juhani Fiskaali.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 28.1. klo
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistonkatu 7.
Evankeliumia lähelle ja kauas, Antti Saarenketo.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo  
10–14. Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puo-
lelta, p. 044 3161 720. Astioita, kodintekstiileitä, koru-
ja, kirjoja, äänilevyjä, kortteja ym. kirpputoritavaraa, 
käsitöitä ym. uusia pajan tuotteita sekä kahvila lähe-
tystyön hyväksi... Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaa-
ehtoistoimintaan ja ostoksille! 
Tunteita...tovi Raamatun äärellä pe 23.1. klo 12–13 Sii-
vessä. Lyhyt ja tiivis raamattuopetus, kesto maks. 1 h. 
Hylätyksi tulemisen tunne, Ari Mäkelä.

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 27.1. klo 13.15–14.15 Hei-
nätorin srk-talo, alasali. Eläkkeellä olevien kehitysvam-
maisten kerho. 
Keskustelukerho ti 27.1. klo 17–18.30 Heinätorin srk-
talo, alasali. Kaikenikäisten kehitysvammaisten kerho.

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 22.1. klo 
12.30 Keskustan seurakuntatalo. Kädet ja koko keho 
laulaa viittomakielisessä kuorossa. Lisätietoja kuoros-
ta voi kysyä Ulla-Maija Aaltomaalta, p. 050 5933 378. 
Kuulovammaisten päiväpiiri, Aabrahamin poppoo to 
22.1. klo 13.30, keskustan srk-talo, pieni srk-sali. Kuulo-
vammaisten kerho ja lähetyspiiri yhdessä. Kerhossa ke-
rätyllä kahvirahalla tuetaan kummilapsen koulunkäyn-
tiä kuurojenkoulussa Tanzaniassa.
Ystäväilta to 22.1. klo 15.30 Runolassa, os. Tuulaakitie 2.
Hyvä tietää -luento pe 23.1. klo 9.30 keskustan srk-sa-
li, os. Isokatu 17. Tietoa viittomakielisille. Tilaisuuden 
alussa kahvitarjoilu.
Kuurojen lähetyspiiri ma 26.1. Keskustan seurakunta-
talo. Kuurojen Lähetyksen kautta tuetaan kummilap-
sen koulunkäyntiä. Kahvituksesta ja arvanmyynnistä ke-
rätyillä varoilla tuetaan kuuron kummilapsen koulun-
käyntiä Tanzaniassa. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 28.1. Keskustan 
seurakuntatalo kerho kokoontuu pienessä seurakunta-
salissa. Kerho alkaa päiväkahvilla Kaneli-tilassa. 

NÄKÖVAMMAISET
Ilmoittautuminen näkövammaisten leirille Lähde mu-
kaan täysin uudistettuun Rokuan leirikeskukseen 13.–
15.3. Leiri alkaa perjantaina klo 11 ja päättyy sunnun-
taina klo 14.30. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiih-
toa, hiljentymistä, hyvää ruokaa ja iloista yhdessäoloa. 
Leirin hinta on 47 € ja lapsilta 4–18-v. 32 €.  Leirimaksu 
sisältää linja-autokuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja 
vakuutuksen.  Ilmoittaudu 20.2. mennessä diakonisten 
erityispalvelujen toimistoon, p. 044 3161 552 tai netis-
sä www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä: maanantaisin klo 10–12, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 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.

S

Worship Service in English on Sunday 25th Janyary at 
4 pm. in St. Luke's Chapel. Synday school for children. 
Coffee fellowship. Weekly gathering for international 
people. 
Englanninkieliset seurat sunnuntaina 25.1. klo 16 Py-
hän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lap-
sille. Kirkkokahvit.

Kansainvälisyys

Menot Oulun seurakunnissa 22.–29.1.2015

Tammikuun pyhäkoulu su 
25.1. klo 12 kirkon kerhohuo-
neessa. 
Eläkeliitto ti 27.1. klo 11 srk-
salissa. Vieraana vt. perus-
turvajohtaja Arja Rantapel-
konen. 

Kastettu: Antti Eino 
Petteri Tuomikoski.

Ota yhteyttä pastori Stiven Naatukseen (050 310 4990,  
stiven.naatus@evl.fi) tai Päivi Jussilaan (050 340 8992,  
paivi.jussila@evl.fi), jos tahdot keskustella kahvilassa tai  
kävelylenkillä elämän suurista kysymyksistä!

Ilmoittaudu oululaisnuorten 
yhteiselle talvileirille 
Lähde viettämään hiihtolomaa lepposasti hyvässä seu-
rassa Isoniemen leirikeskukseen Haukiputaalle. Leiri 
on tarkoitettu kaikille rippikoulun käyneille oululaisil-
le nuorille. Torju tylsyyttä hiihtolomalla! Luvassa pe-
rinteistä leirielämää, sinä, kaverisi ja talvinen Isonie-
mi. Leiri alkaa hiihtolomaviikon torstaina 5.3. ja päät-
tyy sunnuntaina 8.3. Oulusta on yhteinen bussikulje-
tus, mutta paikalle voi tulla myös omalla kyydillä. Lei-
rin hinta on 43 €. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoit-
tautuminen on avoinna osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat 16.2. saakka. Lisätiedot: Nuori-
sotyönohjaajat Marja Manelius, p. 040 5245 944 ja Eli-
sa Manninen, p. 050 5133 225.

Nuoret

Changemakerin kevään 
suunnittelukokous ja uusien ilta 
lauantaina 24.1. klo 18–21 Pyhän Luukkaan Kappelissa. 
Tervetuloa sinä uusi taikka vanha, polkaistaan kevät 
käyntiin! Aloitamme klo 18 suunnitelulla, jonka jälkeen 
noin klo 19 varsinainen iltamme alkaa. Ohjelmassa ly-
hyt changemakerin esittely, pelaamista, teetä ja pullaa. 
Ota kaveri mukaan!  
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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
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kuoro to klo 12, lapsikuo-
ro ”pienet” to klo 16.30 ja 
”isot” to klo 17.30 srk-talos-
sa. Rantsila: Veteraanikuoro 
ke klo 11 ja Stellat ke klo 17 
srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 23.1. klo 
19 ja aikuisten raamattu-
luokka pe 30.1. klo 19 ry:llä. 
Pulkkila: Seurat, raamattu-
luokka ja nuortenilta la 24.1. 
klo 19.30 sekä raamattuluok-

Jumalanpalvelukset
Messu su 25.1. klo 10 Pulkkilan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Anneli Toppinen, avustaa Kirsti Hakkarainen 
ja Mervi Karttunen. Kanttorina Unto Määttä. 
Pulkkisten ja piipposten 70-, 75- ja 80-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhla. 

Messu su 25.1. klo 10 Rantsilan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Arja Leinonen. 
Gideonien ja kirjaston kirkkopyhä. Kirjasto tarjoaa 
kirkkokahvit. 

Messu su 25.1. klo 13 Kestilän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa Eeva-Liisa Kekkonen. 
Kanttorina Arja Leinonen. Kestisten 70-, 75- ja 
80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla.

 
Kuollut: 
Siiri Eliisa Ikola e. 
Huovinen 89 (Piippola)

Messu su 25.1. klo 10 srk-
talossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Päiväkerhot normaalisti. 
Tarkemmat aikataulut ja 
lisätietoja Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 22.1. klo 10 
srk-talossa. 
Lähetyksen rukousilta ma 

Yhteinen 
aamiainen eurolla 

perjantaina 23.1. klo 7.30–9.30 srk-salissa. 

Haluatko mukaan aamiaisen valmisteluun tai 
jälkien siivoamiseen? Ota rohkeasti työntekijöitä 

hihasta ja tule mukaan!
Lämmin kiitos ruokalahjoituksista 

Hailuodon Salelle ja K-valinta Marjakkaalle!

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

ka pe 30.1. klo 19 ry:llä. Py-
häntä: Seurat su 25.1. klo 16 
ry:llä. Lauluseurat ke 28.1. 
klo 18.30 Sanna ja Kyösti 
Huhtalalla. Rantsila: Veljien 
myyjäiset pe 23.1. klo 19, seu-
rat su 25.1. klo 13 ja aikuisten 
ilta pe 30.1. klo 19 ry:llä.

On aika koota 
Hailuotoon 

Chimes-yhtye
Ilmoita Kaisamarja-kanttorille, jos olet kiinnostunut 

chimes-kellojen soittamisesta yhtyeessä. 
(kaisamarja.stockell@evl.fi tai p. 040 7430 381). 

Soittajilta toivotaan vähintään 
auttavaa nuotinlukutaitoa.

Yhteisvastuu 2015 
tukee vapaaehtoistyötä ja lasten koulutusta

Keräyksen aloitukset su 1.2. jumalanpalveluksissa
- klo 10 Piippolan seurakuntatalossa
- klo 10 Pulkkilan seurakuntatalossa
- klo 19 Pyhännän seurakuntatalossa 
Jumalanpalveluksen jälkeen esitellään keräyskoh-
teet ja jaetaan listat kerääjille. Toivotaan lista- ja li-
paskerjääjiä. Yhteydenotot diakonissoihin. 

Yhteisvastuutapahtumia
Kestilä
Yhteisvastuukerääjät liikkeellä ti 10.2.
Piippola
Rippikoululaiset lipaskerääjinä la 21.3. alkaen klo 
12 kauppojen edessä.
Vappumyyjäiset ke 29.4. klo 12 kirjaston edessä.
Pulkkila
Laskiaismyyjäiset ti 17.2. klo 10.30 srk-talossa. 
Hernekeittoa, leivonnaisia ja käsitöitä. 
Pyhäntä
Isoset myyvät munkkeja la 14.2. klo 12–14 S-kaup-
pa Arinan edessä.
Perhekirkko  su 15.2. klo 11 seurakuntatalossa ja sen 
jälkeen laskiaistapahtuma. Myytävänä rasvarieskaa, 
hernekeittoa ja laskiaispullia. Arvontaa, erilaisia ki-
soja, hevosajelua yms.
Rippikoululaiset lipaskerääjinä pe 20.3. alkaen klo 
14 kauppojen edessä.

Kappelikuoro
torstaina 22.1. klo 19 Rantsilan srk-talossa.
Pohdimme yhdessä harjoitusten ajankohdat 
sekä esiintymiset.
Tervetuloa entiset ja uudet laulajat!

Raamattuluennot           
Lunastuksen ihme ti 3.2. klo 18 
Rantsilan seurakuntatalo, Erkki Piri.
Vanhentunut testamentti? ti 10.3. klo 18 
Piippolan seurakuntatalo, 
Samuel Korhonen.
Ihmisten kalastajia ti 24.3. klo 18 
Kestilän seurakuntatalo, Martti Arkkila.
Kaste kantaa taivaaseen ma 20.4. klo 18 
Pulkkilan seurakuntatalo, Reijo Arkkila.

Raamatunajan 
illallinen
lauantaina 28.3. klo 17
Pyhännän seurakuntatalossa
Liput 25 € / hlö

Lippuja myytävänä ennakkoon: 
Siikalatvan kirkkoherranvirasto 
p. 040 5528 989  
(lippuja rajoitetusti)
Tilaisuuden järjestää: 
Pyhännän kappelin diakoniatyö ja 
Pyhännän maa- ja kotitalousseura
Tervetuloa! 

26.1. klo 18.30 srk-talossa.
Kuoroharjoitukset ke 28.1. 
klo 18.30-20 srk-talossa.
Rippikouluilta to 29.1. klo 
18 srk-talossa. Ilta koskee 
oman leirin rippikoululai-
siamme ja ulkoläksynä on 
Isä meidän-rukous.
Ystävyyden talo pe 30.1. 
klo 10 srk-talossa.
Haluatko toimia tiimissä va-
paaehtoisena tai lukijana 

jumalanpalveluksissa? Ota 
yhteyttä Markkuun, p. 044 
7750 602 tai Marjoon, p. 045 
6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 23.1. 
klo 19 raamattuluokka pie-
net Nikulalla ja isot K&T 
Vanhalalla. Su 25.1. klo 12 
seurat ja ruokailu ry:llä. Ma 
26.1. klo 10 puurokerho J&S 
Jokitalolla. Päiväkerho ry:llä 
ti, ke ja to klo 17–18.30.

Rippikouluilta 
torstaina 29.1. klo 18 
seurakuntatalossa.

Ilta koskee oman leirin 
rippikoululaisiamme 

ja ulkoläksynä on
 Isä meidän -rukous.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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Seurakunnissa tapahtuu 22.–29.1.2015

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

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
Kirkkoherranvirasto 
kiinni pe 23.1.
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Tukihenkilöilta to 22.1. klo 
18 Pappilassa. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Aamupuuro pe 23.1. klo 
9–10.30 seurakuntatalol-
la. Euron aamupala tarjolla 
ja samalla jaossa kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa. Muka-
na diakonissa Marika Kamps.
Lähetysvintti ma 26.1. klo 12 
Lähetysvintillä.
Elämäntapamuutosryhmä 
ma 26.1. klo 17 Lähetysvintil-
lä. Miesten elämäntapamuu-
tos ryhmän kokoontuminen, 
vetäjänä Ahti Auno, p. 044 
2141 034 

Sanajumalanpalvelus ja 
rippikoulusunnuntai su 
25.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Marja-Liisa Hau-
tamäki ja Olli Seikkula, 
kanttorina Hanna Kor-
ri, jumalanpalvelusryh-
mä Kedonperä. Pyhäkou-
lu saarnan aikana kirkko-
kammarissa, Nella Koi-
vunen. Musiikkia Kaiu!-
kvartetti. Jumalanpalve-
luksen jälkeen rippikou-
lua kesäryhmille 2, 3 ja 4.

Perhekerho ti 27.1. klo 9.30–
11 Seurakuntatalolla.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 27.1. klo 12 Kotikololla, 
mielenterveyskuntoutujien 
avoin vertaisryhmä. Muka-
na diakonissa Marika Kamps 
ja esh Maire Taikina-
Aho, p. 050 430 
2023 
Herättäjäyh-
distyksen seu-
rat ja vuosiko-
kous ti 27.1. klo 
18 seurakuntata-
lolla.
GospelGym ti 27.1. 
klo 20.15 Vanamo-salissa. 
Kuntojumppaa gospelhitti-
en tahtiin. Ohjaajana Riitta 
Lielahti. 
Perhekerho ke 28.1. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa.
Seurakuntakerho ke 28.1. 
klo 12 seurakuntatalolla elä-

Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ti 
27.1. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 28.1. 
klo 18 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Eläkeläisten 
piirit: Päiväpii-
ri to 29.1. klo 12 
Kokkokankaan 
srk-keskukses-
sa. Seurakunta-
piiri to 29.1. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 29.1. klo 18.30 

Messu su 25.1. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Jaakko 
Tuisku, diakoni Soile Pak-
kanen, kanttori Marjo Ir-
jala. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana monitoimitilassa.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 30.1. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot 

www.kempeleenseu-
rakunta.fi/41-var-

haisnuorten-ker-
hot.
Nuoret: Nuor-
ten ilta to klo 19 
Vanhassa pappi-

lassa. Yöpappila 
pe 23.1. klo 20 Van-

hassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisaran 

aukioloajat: ti, to pe klo 14–
17. 

Kastetut: Akseli Onni Kale-
vi Korva, Fiia Aino Sofia Myl-
lyoja, Anni Inkeri Partanen.
Vihitty: Alex Kaarle Matias 
Lohi ja Sannamari Tuulia Si-
monen.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 25.1. klo 16 
ry:llä. Tiistaikerho ti 27.1. klo 
12 ry:llä. Perhekerho ke 28.1. 
klo 10–12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 23.1. klo 19, 
Juurussuontie 413, Kempe-
le. Veljesilta pe 24.1. Särki-
järvellä. Seurat su 25.1. klo 
13 ry:llä.

Kastettu: 
Elli Unna Ilona Kärki, 
Noel Valto Eemeli Räihä, 
Liinu Lumina Saarnio ja 
Krista Katja Helena 
Väyrynen
Kuollut: 
Aino Katariina Bildo 97.

Aamurukous 
keskiviikkona 

klo 6 
kirkossa. 

keläisille.
Kuorot ke 28.1. Celeste klo 
17 kirkossa Tähdet klo 17 
Seurakuntatalolla. Aikuis-
ten kuoro klo 18.30 kirkossa, 
Kirkkolaulajat klo 18.30 Seu-

rakuntatalolla.
Neulekahvila ke 

28.1. klo 17.30 Lä-
hetysvintillä.
Aamupuuro pe 
30.1. klo 9 seu-
rakuntatalolla. 
Euron aamupa-

la tarjolla ja sa-
malla jaossa kaup-

pojen lahjoittamaa 
ruokaa. Mukana diakonis-

sa Marika Kamps.
Lukupiiri pe 30.1. klo 17.30 
Lähetysvintillä. Kirjana Kjell 
Westön Kangastus 38.
Partio: Pe 23.1. päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17. 
Mafecafe partiotoimistos-
sa klo 17–18. Ke 28.1. päi-

Yhteiskristillinen 
Sanan ja rukouksen ilta 

sunnuntaina 25.1. klo 17 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Illan aiheena: Jeesus herättää uskon.
Puhujina Vesa Äärelä, Eero Pokela ja Voitto Oinonen.

Musiikki ylistysryhmä Versot. 
Illan juontaa Keijo Kaikkonen.

Illan lopussa rukouspalvelu.

Iltaperhekerho 
torstaina 29.1. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta per-
hettä. Kerhot ovat maksuttomia ja niihin voi osal-
listua koko perheellä kaiken ikäisten lasten kanssa. 
Lisätietoa kerhoista lastenohjaajilta tai 
Saijalta, p. 040 7790 375. 
Ilmoittautuminen: 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Vuoden 2015 
Yhteisvastuukeräyksen 
esittely 
torstaina 22.1. klo 18 
Asukastuvalla, Honkasentie 11. 

Illan aikana esitellään keräyskohteet, kerrotaan 
keräyksen toteuttamisesta Kempeleessä 

ja juodaan kahvit Yv:n hyväksi. 
Esillä on myös Yv-tuotteita, joita on mahdollisuus 

ostaa keräyksen tukemiseksi. 
Tervetuloa mukaan!

M
in

n
a Elo

Aamupuuro 
pe 23.1. 

klo 9–10.30 
seurakunta-

talolla.

Lapsiparkki
Limingan seurakunta järjestää lapsiparkin alle 
kouluikäisille liminkalaisille lapsille (alaikäraja 1 
vuotta). Äiti tai isä voi käydä vaikka kaupassa sillä 
välin tai nauttia hetken omasta ajasta. Lapsiparkissa 
lapsianne hoitaa kaksi  seurakunnan lastenohjaajaa. 
Parkki on ilmainen ja toimitiloina ovat seurakunnan 
päiväkerhotilat Tupoksessa ja kirkonkylällä.  Parkissa 
lyhyt hartaushetki. Otathan lapselle tarvittaessa 
mukaan pientä evästä.

Pe 16.1. klo 12.30–15 Tupos Vanamo
Pe 23.1. klo 12.30–15 Koti-Pietilä
To 29.1. klo 8.30–11 Tupos Vanamo
Pe 30.1. klo 12.30–15 Koti-Pietilä
To 5.2. klo 8.30–11 Tupos Vanamo
Pe 13.2. klo 12.30–15 Koti-Pietilä
To 19.2. klo 8.30–11 Tupos Vanamo
Pe 20.2. klo 12.30–15 Koti-Pietilä
To 26.2. klo 8.30–11 Tupos Vanamo

Lapsiparkkiin 
ilmoittaudutaan saman 
viikon keskiviikkona 
klo 12–15 
numeroon 
044 7521 230 
/ Tuija      

Yhteisvastuukeräyksen avaus 
sunnuntaina 1.2. klo 10 
jumalanpalveluksessa Limingan kirkossa.
YV-keräyksen vuoden 2014 listakerääjä – 
haluatko kerätä myös tänä vuonna? Ellet, 
niin ilmoita siitä ma 26.1. mennessä. Lista 
saatavissa kirkossa 1.2. tai lähetämme sen 
sinulle. Lipaskerääjänä voit kerätä alueesi esim. 1.–
15.2. aikana. Lippaan palautus seurakuntatalon dia-
koniatoimistoon ma 16.2. klo 16–18.
Arkienkeleitä tarvitaan lipaskeräystempauksiin 
liikelaitosten eteen la 14.2. sekä la 21.2.!
Ilmoittautumiset tammikuun aikana yv-sihteeri Ritva 
Sassalille, p. 044 7521 227 tai keräyspäällikkö Eila Kil-
peläiselle, p. 040 7306 134.

vystys partiotoimistossa klo 
14–16. 31.1.–1.2. Ketunkiljai-
su 15 partiotytöille. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät  www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 23.1. 
klo 18 pizzailta ry:llä. La 

24.1. klo 18.30 raamattu-
luokka ja nuortenilta ry:llä. 
Su 25.1. klo 12 pyhäkoulut ja 
klo 14 seurat Limingan kir-
kossa sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä. To 29.1. klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä.

Tule mukaan toteuttamaan 
Yhteisvastuukeräystä!
Vuoden 2015 Yhteisvastuukeräys alkaa 
sunnuntaina 1.2. klo 10 messulla Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kaikki yhteisvastuukerääjät siirtyvät kes-
kustan seurakuntatalolle, jossa on tarjolla lounas. Ateri-
an jälkeen kerrotaan keräyskohteista yksityiskohtaisem-
min ja jaetaan keräykseen liittyvä materiaali ja keräys-
alueet.
Ilmoittaudu yv-kerääjäksi ma 26.1. mennessä Arvolle, 
p. 040 7707 431 tai Leenalle, p. 040 7790 365.
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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

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
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Nuortenilta 
torstaina 22.1. klo 18 Murron kerhotilassa ja 
perjantaina 23.1. klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Nuortenillat yläkouluikäisille ja vanhemmille 
nuorille.

Rippikouluryhmä I:n oma nuorten ilta 
perjantaina 23.1. klo 18–20 
Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.

Toimintaa nuorille

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 22.1. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamäki, 
Jouni Heikkinen.
Hartaushetket Mikevan pal-
velukodeissa to 22.1. klo 13 
alkaen, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 27.1. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Tarja Pyy. 
Keskipäivänkerho ke 28.1. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Ossi Kajava ja päiväkuoro mu-
sisoivat.
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 28.1. klo 13, Hanna Kaisto-
Vanhamäki, Simo Pekka Pek-
kala.
Rukouspiiri ke 28.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 29.1. klo 14 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 (tai niin 
kauan kuin kasseja riittää) 

Messu su 25.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tarja 
Pyy, saarnaa Mika Pouke, 
kanttorina Timo Ustju-
gov. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja SRO:n seurat 
seurakuntatalossa. 
Nuorten iltakirkko ke 
28.1. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, Ossi Ka-
java, Rainer Väänänen. 

Nuoret ja rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla 22.1. alkaen. Nuortenil-
ta to 22.1. klo 17–18.30 Päivä-
rinteen srk-salissa ja pe 23.1. 
klo 18–19.30 srk-talon ala-
kerrassa. Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 23.1. klo 16–
18. Rippikoulun oppitunnit 
la 24.1. klo 10–15, kesä II-rip-
pikoulu seurakuntatalossa ja 
kesä I-rippikoulu Koortilassa. 
Molemmat ryhmät osallistu-
vat jumalanpalvelukseen su 
25.1. klo 10 kirkossa. Yökahvi-
la Valopilikku la 24.1. klo 19–
24 nuokkarilla. Nuorten ilta-
kirkko ke 28.1. klo 18 kirkos-
sa, Tarja Pyy, Ossi Kajava, Rai-
ner Väänänen. Iltakirkko kuu-
luu rippikouluopetukseen ja 
isoskoulutukseen.
Laitasaaren rukoushuone: 

Sanajumalanpalvelus 
su 25.1. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
Messu su 25.1. klo 12 
Temmeksen srk-talol-
la. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.

Päivä- ja perhekerhot  jat-
kuvat. Perhekerho Tyrnävän 
srk-talon kerhotilassa torstai-
sin  klo 10–12 ja 13–15 sekä 
Temmeksen srk-talolla tors-
taisin klo 10–12. 
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 22.1. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 27.1. klo 15 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.
Lähetyslaulu- ja virsi-ilta 
to 5.2. klo 18 Temmeksellä 

Kuollut: Seppo 
Antero Alalauri 62.

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
Lue juttu s. 9.

srk-talon alakerrassa. Kassi-
en sisältö muodostuu kaup-
paliikkeiden lahjoittamista 
tuotteista, joissa merkintänä 
viimeinen myyntipäivä tai pa-
rasta ennen. Toimintaan tar-
vitaan vapaaehtoisia, tied. ja 
ilm. Leena, p. 040 547 0785 ja 
Hanna, p. 040 547 0784. 
Kuorot: Ke 28.1. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakun-
tasalissa, keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa ja torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Esikot-ryhmä 
ke 28.1. klo 10–11.30 srk-talon 
alakerrassa perheille, joille on 
syntynyt ensimmäinen lapsi.     

Elintarvikkeiden jako 
ja puurotarjoilu alkaa Pömilässä 
maanantaina 26.1.

Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö aloittaa elintarvikkeiden jakelun 
talousvaikeuksissa eläville ihmisille. Jakelu tapahtuu lounasravintola 
Pömilässä maanantaiaamuisin klo 8.30–10 tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää. Samaan aikaan on tarjolla puuroa. Kauhan varressa 
on Marika Keränen ja puurohiutaleet lahjoittaa Tyrnävän Mylly. 
Elintarvikkeet saadaan lahjoituksena Tyrnävän S-Marketista, 
M-torilta ja K–Marketista. Kerran kuukaudessa saadaan 
elintarvikkeita myös Temmeksen Sale-kaupasta.
Lisätietoja Riitalta, p. 044 7372 630 tai 
Salmelta, p. 044 7372 631.
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Rovastikunnallinen nuortenleiri #Nolo 
20.–22.2. Leiri Kempeleen seurakunnan leirikeskuk-
sessa Luurinmutkassa. Osallistumismaksu 20 €, ikära-
ja 15 vuotta (rippikoulun käyneille). "Yolo" sanottiin 
jo Raamatussa! Miten käy kun hyvä kiertää? Minkä-
lainen on omgyömessu? Saunomista, yhdessäoloa ja 
muuta mukavaa!
Ilmoittautuminen verkossa 6.2. mennessä. Tarkem-
mat ilmoittautumisohjeet löytyy seurakunnan netti-
sivuilta Nuorisotyön tapahtumista.
HUOM! Voit ilmoittautua myös varalle! 
Leirin järjestää Limingan rovastikunta. 

Lisätietoja oman seurakunnan nuorisotyönohjaajalta: 
Jossu, p. 044 7372 632.

Aamurukous ma klo 6.30. Per-
hekerho torstaisin klo 10–12.  
Muhoksen rauhanyhdistys:. 
To 22.1. klo 18.30 raamattu-
piiri ry:llä. La 24.1. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4–6-lk 
Härkönen ja 7–8-lk Laitasaa-
ressa (paikka avoin). Su 25.1. 
klo 12 pyhäkoulut: kk-Antti-
la Kyllönen, Korivaara Leino-
nen, Pälli Oikarinen, Suokylä 
Tiirola. Klo 14 seurat terveys-
keskuksessa ja klo 17 radio-
seurat ry:llä (Radio Pooki). Ma 

26.1. klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
To 29.1. klo 18.30 ompeluseu-
rat Teija ja Harri Hyvärillä sekä 
Reetta ja Hannu Parviaisella. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 23.1. klo 19 toimintail-
ta ry:llä. La 24.1. klo 10 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 isojen raa-
mattuluokka (paikka avoin). 
Su 25.1. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Karhumaa, Laitasaa-
ri Kesti, Huovila Lehto. Klo 17 
seurat ja laulutuokio ry:llä. 

Kastettu: Aarni Matias 
Haho, Aada Jasmina Ele-
onoora Hynninen, Jaajo 
Johannes Aukusti Uitto.
Avioliittoon vihitty: Vil-
le Tuomas Similä ja Saara 
Marja-Riitta Hynninen.

Mäntyrinteen palvelutalol-
la (Petäjäsuvannontie 3). Ilta 
aloitetaan yhteisellä iltapa-
lalla. Vieraana Afganistanis-
sa työskennellyt Liisa Kingma 
joka opettaa myös afganista-
nilaisia lauluja kanttori Pent-
ti Korkiakosken avustamana.  
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Kuorot jatkavat toimintaa. 
Kirkkokuoro keskiviikkoisin 
klo 18 ja lapsikuoro torstai-
sin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Mukaan otetaan uusia 
laulajia.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 25.1. seurat klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä. Myyjäi-
set pe 30.1. klo 19 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 23.1. klo 19 
Juurussuontie 413. Veljesilta 
pe 24.1. Särkijärvellä. Seurat 
su 25.1. klo 13 ry:llä.

Vuoden 2015 Yhteisvastuukeräys tukee 
vapaaehtoistyötä Suomessa ja lasten 
koulutusta Haitissa. Keräys alkaa 1.2., 
joten nyt olisi aika ilmoittautua lipas- tai 
listakerääjäksi. Otappa siis yhteyttä Riitta Pesoseen, 
p. 044 7372 630 tai riitta.pesonen@evl.fi.

Siunaa, rakas taivaan Isä, pientä vauvaa suloista.
Anna hyvän enkelisi aina häntä varjella.

Seurakuntamme tekee vierailuja koteihin, 
joihin on syntynyt ensimmäinen lapsi. 

Perheille, joille on syntynyt ensimmäinen lapsi 
kokoontuu myös  Esikot-ryhmä. Ryhmä  kokoontuu  

seuraavina keskiviikkoina 28.1., 18.2., 18.3., 15.4. 
ja 20.5. klo 10–11.30 seurakuntatalolla.

Muhoksen seurakunnan varhaiskasvatus, vastaava 
lastenohjaaja Sirpa Kukkohovi, p. 050 3093 565 ja 
lastenohjaaja Anne Viinikanoja, p. 040 5799 263
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Nyt on korkea aika hyö-
dyntää sananvapautta 
ja puolustaa sorrettuja 
ja väärinymmärretty-

jä. Mainittakoon tässä vain kol-
me suurta uskontoa: kristinus-
ko, juutalaisuus ja islam. 

Niistä jokaisessa on paljon 
hyvää, sillä eivät kaikki ole fun-
damentalistisia kiihkoilijoita ja 
väkivallan suosijia.

Roomalaiskatolisilla on hen-
kilöhahmo, paavi, jonka vaiku-
tusvalta on maailmanlaajuinen. 
Nykyään voimme iloksem-
me todeta, että hän on alkanut 
edustaa heikompien ja syrjitty-
jen asianajajaa, siis muistuttaa 
jo Jeesuksen seuraajaa. 

Tavalliset kunnon islamin-
uskoiset kyyhöttävät hiljaa 
nurkissaan, kuten alkukristityt 
ennen katakombeissaan taikka 
juutalaiset sodan aikana getois-
saan. Heillä ei näytä ainakaan 
Euroopassa olevan rohkeata 
puolestapuhujaa.

Uskontojen yhteistyötä tarvitaan

Näin ollen meidän kristitty-
jen velvollisuus on tuoda esil-
le ilmaisunvapautta ja ihmisen 
arvoista kohtelua muslimeille-
kin. 

Syyriassa kaduilla kiitää am-
bulanssi, jonka kyljessä on se-
kä punainen risti että puolikuu. 
Siihen pitäisi vielä lisätä juuta-
laisten Daavidin tähti. Yhteis-
työ tutustuttaa ja tasoittaa ris-
tiriitoja ehkä opinkappaleissa-
kin. Niihin kiihkeästi tuijotta-
minen unohtuu, kun rienne-
tään huolehtimaan muista ih-
misistä. 

Arkisella tasolla meillä Suo-
messa voitaisiin kokeilla eri us-

kontosuunnille yhteisiä toimiti-
loja. Pitäisi järjestää enemmän 
yhteisiä perinnejuhlia, keskus-
telutilaisuuksia, lastenkekkerei-
tä, myyjäisiä, ruoan ja vaattei-
den jakelua vähävaraisille sekä 
ulkoilmatapahtumia musiikin 
ja reippailun merkeissä.

Länsimaat eivät voi pröys-
täillä erinomaisuudellaan, sil-
lä kristinuskon varjolla maa-
ilmassa on tehty hirmutekoja: 
kidutusta, viattomien tappa-
mista ja riistoa. 

Sanotaan, että ole varuillasi, 
kun kiipeät menestyksen tika-
puita korkeuksiin. Kohtele ys-
tävällisesti niitä, jotka ohitat 
noustessasi, sillä tapaat nämä 
samat henkilöt kompuroides-
sasi tappion koettuasi alas tik-
kaita. Historian heilurin alla 
voimme vain anoa armoa.

RITVA-LIISA HARJUMAA
FM, pianomuusikko ja kirjailija 

Rovaniemi

Meillä Suomessa 
voitaisiin kokeilla 
eri uskontosuunnille 
yhteisiä toimitiloja.

Kun on valoa, on armoa. Armo on suuri, niin suuri. Valo on suuri, 
niin suuri.  Ei ole mitään parempaa, on vain se Rakkaus, joka on meitä 
lähellä.

Ja se on niin suurta, se valaisee meidät. Valo vie meidät Kotiin. 
Koti on valossa. Kiirehdi sinne. Tulen mukaasi, olen rinnallasi,
autan sinua selviämään.

Tämä kaikki on suurta, se on Rakkautta. Ei ole mitään enempää, ei ole 
mitään suurempaa. Anna sydämesi Rakkaudelle, Rakkaus vie Kotiin.

Me olemme Jumalan lapsia, sinä olet se lapsi, jota Jumala
rakastaa. Anna sydämesi Hänelle.

Älä pelkää, sinä itse olet se suuri valo, joka kuljet täällä Äiti Maassa. 
Sinua autetaan, sinua ohjataan kaikessa.  Olet turvassa, olet Hänen 
sylissään. Hän pitää kaikista lapsistaan huolta.

Älä pelkää. Kuuntele sydämesi ääntä, sieltä löydät totuuden.

ANITA LAAKSOLAHTI
Oulu

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

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Speden vanhassa hupailussa mies menee valtion 
virastoon jättämään hakemuksensa.  Virkailija 
katsoo hakemuspapereita nokanvarttaan pitkin.

Sitten hän sanoo arvokkaasti: Tästä puuttuu 
liite 1.  Hakemusta tuomassa oleva mies penkoo salkku-
aan ja nostaa sieltä paperin, jonka ojentaa virkailijalle 
sanoen: Ei puutu.

Virkailija tutkii paperia ja sanoo: Mutta puuttuu liite 
2.  Mies työntää kätensä salkkuun, nostaa sieltä paperin 
ja sanoo: Ei puutu.

Virkailija ei lannistu, vaan mainitsee lisää puuttuvia 
liitteitä.  Mutta mies on varustautunut hyvin ja kaivaa 
salkustaan uusia papereita yhä kiihtyvällä tahdilla ja sa-
noo aina vain äänekkäämmin: 
Ei puutu! Pöytä jo tulvii pa-
pereita, ja silti virkailija vaatii 
aina vain uusia liitteitä.

Lopulta miehen salkku on 
tyhjä.  Virkailija huomaa sen 
ja tietää voittaneensa. Rau-
hallisesti hän mainitsee, että 
hakemus on muuten kunnossa, 
mutta siitä puuttuu vielä yksi 
liite…  

Tämä Speden vanha sketsi tulee mieleeni monesti 
vuodessa. Eikä vain kuunnellessa uutisia uusista direk-
tiiveistä ja lakipykälistä, vaan myös lukiessa seurakun-
tien hallintoa, taloutta ja toimintaa koskevia yleiskirjeitä 
ja säädöksiä.

Niissä yleensä kerrotaan, että on huomattu, että 
tarvitaan uusi paperi, tai oikeammin paljon uusia pape-
reita. Satoja vuosia on pärjätty ilman, mutta nyt ei enää 
pärjätä. 

Milloin tulee se aika, että seurakuntiin lähetetään 
tieto, ettei vaadita enää yhtään uutta pa-
peria (luetteloa, suunnitelmaa, ker-
tomusta, raporttia… ja varsinkaan 
tilastoa), vaan että entisiäkin 
ruvetaan karsimaan. 

Kirkkoamme haastetaan 
monesta suunnasta. Puo-
lustaudumme esittämällä 
papereita ja tilastoja.  Ei 
yllätä, sillä paperia piisaa.  

MARKKU TÖLLI
Lumijoen kirkkoherra

Paperia 
piisaa

Satoja vuosia on 
pärjätty ilman, 
mutta nyt ei 
enää pärjätä.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rakkaudenlähde

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta
• Lehden kannesta tuli mieleen 
jonkin puolueen vaalilehti. Ot-
sikko oli aikaisemmin tyylikäs 
ja rauhallinen ja siitä tunnisti 
lehden. Ulkoasu on ollut miel-
lyttävä, rauhallinen, tyylikäs ja 
helppo lukea. Värejäkin on ol-
lut sopivasti. Nyt lehti on rauha-
ton eikä erotu muista "mainos-
lehdistä". Jutut lehdessä ovat ai-

na olleet hyviä. 
Ihmisten elämäntarinat kiin-

nostavat, ja myös eri harrastuk-
sista kertovat jutut ovat kiinnos-
tavia.

• Rauhan Tervehdyksessä on 
nyt aika paljon tekstiä värillisel-
lä taustalla. Näin ei oteta huo-
mioon sitä, että sen lukeminen 

ikääntyville ihmisille ja näkö-
vammaisille on varsin vaikeaa. 

• Olipa tosi hyvä ja mielenkiin-
toinen kirjoitus (RT 2/2015 s. 
24). Kohta on eduskuntavaa-
lit tulossa, meidän äänestäjien 
pitää löytää tolokkuja ihmisiä 
eduskuntaan hoitamaan mei-
dän kaikkien yhteisiä asioita.


