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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Tässä lehdessä on kaksi teemaa, häät ja 

Yhteisvastuukeräys.

Helmikuun ensimmäisenä päivänä alkava 

Yhteisvastuukeräys tukee Suomessa Suurella 

Sydämellä -vapaaehtoistoimintaa ja auttaa lapsia 

kouluun Haitissa. 

Keräyksestä kerromme tämän lehden välissä 

ilmestyvässä liitteessä.

Häät ovat nyt ajankohtaiset Oulussa lauantaina 

pidettävien Häämessujen takia. Messuille osallistuvat 

myös Oulun seurakunnat.

Pappi ja kanttori ovat 

koko päivän paikalla 

valmiina keskustelemaan 

messuvieraiden kanssa kaikista 

avioliittoon vihkimiseen 

liittyvistä asioista.

Häistä on viime viikkoina 

keskusteltu myös Ensitreffit 

alttarilla -televisiosarjan 

innoittamana. Järjestetty 

avioliitto on saanut osalta 

täystyrmäyksen.

Parisuhteen asiantuntijat ovat valinneet ohjelmaan 

hakijoiden joukosta kolme mielestään parhaiten 

yhteen sopivaa paria, jotka tapaavat ensi kertaa 

alttarilla.

Yksi asiantuntijoista, teologi Kari Kanala kertoo 

tässä lehdessä, mitä mieltä hän on tällaisesta tavasta 

löytää puoliso.

Tuskin se välttämättä huonompi tapa on kuin 

kaljanhuuruinen kohtaaminen aamuyön tunteina 

baarissa?

Häät kiinnostavat ihmisiä, mutta silti niiden suosio 

on laskenut. Suosion lasku koskee myös kirkkohäitä.

Toissa vuonna kirkollisten vihkimisten osuus jäi 

59,4 prosenttiin koko maassa solmituista avioliitoista.

Suurin suosio kirkkohäillä on Pohjois-Suomessa. 

Oulun hiippakunnassa toissa vuonna solmituista 

avioliitoista 66,5 prosenttia oli 

kirkollisia vihkimisiä.

Samaan aikaan yhden 

vanhemman ja avoparien 

lapsiperheiden 

määrä on kasvanut. 

Lapsiperheistä 

19 prosenttia on 

avoparin, 18 prosenttia 

äidin ja lasten sekä 

3 prosenttia isän ja 

lasten muodostamia 

perheitä.

Maailmaan 

mahtuu monenlaisia 

perheitä.

Häät kiinnostavat
yhä suomalaisia

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Tuskin se 
välttämättä 
huonompi 
tapa on kuin 
kaljanhuuruinen 
kohtaaminen 
aamuyön 
tunteina 
baarissa?

Kirkkohäiden 
suosio vahvin 

pohjoisessa

Kirkkohäiden suosio on 
laskenut Suomessa, mut-
ta tuoreimmat luvut Ou-
lun seurakunnista kerto-

vat, että viime vuonna lasku py-
sähtyi Oulussa.

– Viime vuonna tilanne pysyi 
aika samankaltaisena kuin vuon-
na 2013, kertoo Oulun ev.lut. seu-
rakuntien keskusrekisterin johta-
ja Veijo Koivula.

Vuonna 2014 kirkollisten vih-
kimisten osuus kaikista solmi-
tuista avioliitoista oli 65,8 pro-
senttia ja toissa vuonna 65,7 pro-
senttia Oulun seurakunnissa.

Kahden peräkkäisen vuoden 
lukujen vertailu ei kuitenkaan 
kerro trendin muutoksesta.

– Vihkimisten suhteen tilan-
ne vaihtelee vuosittain. Jos viime 
vuosi meni noin, se ei tarkoita, et-
tä tämäkin vuosi menisi samalla 
tavalla, Koivula jatkaa.

Kirkollisten vihkimisten osuus 
on laskenut myös Oulussa pitem-

mällä aikavälillä. Vuonna 2010 
kirkkohäiden osuus ylsi 73,5 pro-
senttiin kaikista avioliitoista.

– Kyllä lasku yllättävän iso on 
ollut sen jälkeen.

Pohjoinen seuraa
etelän esimerkkiä
Suurin suosio kirkkohäillä Suo-
messa on Oulun hiippakunnan 
alueella.

Vuoden 2013 tilastojen mu-
kaan koko hiippakunnassa solmi-
tuista avioliitoista 66,5 prosent-
tia oli kirkollisia vihkimisiä. Ko-
ko maan keskiarvo oli 59,4 pro-
senttia.

Vuoden 2014 valtakunnalli-
sia lukuja ei ollut saatavilla vielä 
Rauhan Tervehdyksen mennessä 
painoon tiistaina, mutta ne jul-
kaistaan pian.

– Tietyissä Etelä-Suomen seu-
rakunnissa kirkollisten vihki-
misten osuus saattaa jäädä jo alle 
puoleen, Koivula kertoo.

Kirkkohäiden suosion lasku 
liittyy Koivulan mukaan kirkon 
asemaan yhteiskunnassa. Ihmis-
ten suhde kirkkoon on muuttu-
nut.

– Kun Etelä-Suomessa siviili-
vihkimisten suosio kasvaa ja ih-
miset seuraavat toistensa elämää 
television ja netin kautta, ilmiö 
tulee tutuksi ja hyväksytyksi Poh-
jois-Suomessakin.

Myös kirkkohäät
voivat olla pienet
Oulussa kirkkohäiden suosio on 
säilynyt vahvempana kuin eteläs-
sä osin siksi, että herätysliikkeillä 
on täällä suurempi vaikutus.

Myös yhteisöllisyyden rooli on 
Pohjois-Suomessa vahvempi kuin 
pääkaupunkiseudulla.

– Vaikka vihittäville itselleen 
molemmat vihkimistavat olisivat 
mahdollisia, suvun vanhempien 
tai isovanhempien mielipide voi 
vaikuttaa siihen, että valitaan kir-

Kirkollisten vihkimisten suosion lasku 
pysähtyi Oulussa
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Kirkkomme toiminnan 
suuntaa on mietitty. 
Kohtaamisen kirkko 
2020 on uusi slogan, 

jonka takaa löytyy tehtävän-
anto: Kirkko kutsuu ihmisiä Ju-
malan yhteyteen sekä rohkaisee 
välittämään lähimmäisistä ja 
luomakunnasta.

Tehtävän alkuosa “kirkko 
kutsuu” painottaa myös tiedot-
tamisen tärkeyttä. Uusi aika on 
tuonut uudet haasteet tiedot-
tamiselle, mutta kirkossamme 
niihin on vastattu hitaasti.

Ongelma ei ole se, millä 
foorumilla ihmisiä kutsutaan 

Monelle seurakunnalle 
tärkeintä on ilmoittaa 
messun toimittajat 
eikä muuta. 
Kuinka oleellinen 
tieto tämä on?

vaikkapa messuun (perinteinen 
media tai some), vaan se, miten 
temppu tehdään.  Asia on help-
po havainnollistaa pyytämällä 
lukijaa selaamaan tätä lehteä 
muutamia aukeamia eteenpäin 
ja katsomaan seurakuntien 
omia palstoja.

Ilman nosteita eli kuvallisia 
mainoksia näkymä on yhtä 
kiehtova kuin puhelinluettelo. 
Tilanpuute tekee tämän tavan 
tiedottaa ymmärrettäväksi, 
mutta ymmärrys loppuu siinä 
vaiheessa, kun sama ilmoittelun 
tapa on käytössä seurakuntien 
kotisivuilla tai Facebook-sivuilla.

Messu on seurakunnan toi-
minnan keskus, näin me väi-
tämme. Miten se näkyy netti-
tiedottamisessa? Messu on toki 
ensimmäisenä mainittu, mutta 
onhan puhelinluettelossakin 
jokin ykkösenä.

Monelle seurakunnalle 

tärkeintä on ilmoittaa messun 
toimittajat eikä muuta. Kuinka 
oleellinen tieto tämä on? Tietoa 
pyhäkoulusta, kirkkokahveista 
tai virsistä ei välttämättä löydy. 
Puhumattakaan siitä, että 
kerrottaisiin hieman tulevan 
messun sisällöstä ja samalla 
jätettäisiin ajatus tai kysymys 
siitä mietittäväksi.

Miksi emme saisi messuil-
moitteluun kutsuvuutta ja 
henkilökohtaisuutta? Kyseessä 
on valinta. Tiedottaminen on 
yksi osa onnistunutta palve-
lutehtävää. Siitä liisiminen on 
karhunpalvelus kaikille. 

Puhelinluettelon henkinen elämä

KIMMO HELOMAA
Kempeleen seurakunnan 

kirkkoherra

Kolumni

kollinen vihkiminen.
Monet mieltävät, että kirkkohäät 

edellyttävät suurta juhlaa.
– Tällainen ongelma on tullut vii-

me vuosina esiin. Moni luulee, et-
tä jos halutaan vihkiminen vain to-
distajien läsnä ollessa, ei ole muuta 
vaihtoehtoa kuin siviilivihkiminen.

Käsitys on väärä.
– Kirkollinen vihkiminen voi-

daan toimittaa myös niin, että on 
vain todistajat, ja heidätkin voidaan 
järjestää tarvittaessa seurakunnan 
puolesta.

TEKSTIT: HELI VÄYRYNEN

Häistä lisää sivuilla 5, 7 ja 12–13.

H e l i  Väy r y n e n

Tuomiokirkkoseurakunnan 
Dom second hand -putiik-
ki tarjoaa hääpukuja lainaksi 
Oulussa.

Pukujen lainaus alkoi viime kesä-
nä, mutta toistaiseksi kysyntä on ol-
lut hiljaista.

– Ihmiset, joita palvelu voisi kiin-
nostaa, eivät välttämättä ole vielä tietoisia täl-
laisesta toiminnasta, putiikkia pyörittävä seu-
rakunnan nuorisotyönohjaaja Mari Tuokkola 
kertoo.

Putiikki ei peri maksua hääpuvun lainauksesta.

– Asiakkaan kustannettavaksi jää 
vain pesulalasku. Edellytämme, et-
tä puvut palautuvat puhtaina meille, 
Tuokkola jatkaa.

Lainattavat hääpuvut on saatu lah-
joituksina. Tällä hetkellä valikoima 
kattaa noin 15 pukua eri ajanjaksoilta, 
1950-luvulta lähtien.

Puvut ovat esillä putiikin hääpukunäyttelyssä. 
Kokoja löytyy 34:stä 42:een.

Dom second hand sijaitsee Oulun keskustassa 
Vanhan pappilan yläkerrassa. Se myy kierrätys-
tuotteita vaatteista sisustustarvikkeisiin.

Dom second hand lainaa hääpukuja
Monet 
mieltävät, että 
kirkkohäät 
edellyttävät 
suurta juhlaa.
Käsitys on 
väärä.

Ve i j o  Ko i v u la

Helsingissä vähäisin 
kiinnostus kirkkohäihin
Kirkollisten vihkimisten osuus 
solmituista avioliitosta vuonna 2013:
Hiippakunta:

Oulu 66,5 %

Lapua 65,7 %

Porvoo 61,2 %

Turku 60,8 %

Kuopio 59,6 %

Tampere 59,4 %

Mikkeli 56,2 %

Espoo 55,5 %

Helsinki 53,3 %

Koko maa 59,4 %

Lähde: Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013

Mari Tuokkola esittelee hääpukuja Dom second hand -putiikissa. – Lainaamme pukuja ilmaiseksi, hän kertoo.

Asiakkaan 
kustannettavaksi 
jää vain 
pesulalasku.

Mari Tuokkola
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Paras apu menee lähelle
Kansainvälisen uran tehnyt Elisabeth Rehn puhuu raiskatuista 
kongolaisnaisista, jotka pyysivät lapsilleen koulutusta 

Muu media

KOULUSHOPPAILU soveltuvuuskokeineen 
koskee jo ekaluokkalaisia, seuraava kierros 
on jo ennen kolmatta luokkaa ja finaali 
ennen yläkoulua.
Lopputuloksena suurimmissa 
kaupungeissa lähes puolet ikäluokasta 
käy seitsemättä luokkaa muualla kuin 
lähikoulussa.
Samalla tavoin kuin peruskoulun 
tasapäistäminen meni yli, on tämä 
eriytyminen karkaamassa käsistä.
Yhteiskunnalle on hyväksi, että kukin 
näkee ympärillään erilaisia ihmisiä. 
Vertaisryhmässään ehtii kyllä viettää 
aikaa. 

Suomen Kuvalehti 23. tammikuuta 

Samana päivänä – viime vii-
kon keskiviikkona – kun 
lehdet uutisoivat ex-suur-
lähettiläs Matti Kääriäi-

sen kritiikkiä epäonnistuneesta 
kehitysavusta, kertoi ihmisoike-
usvaikuttaja, ministeri Elisabeth 

Rehn vierailullaan Oulunsalossa 
toisenlaisia tarinoita auttamis-
työstä kolmansissa maissa.

Rehn toteaa, että Kääriäisen 
kommentit raivostuttavat häntä 
yksipuolisuudellaan. 

– Miksi näin voimakas ulostu-

lo tässä asiassa juuri nyt? Edus-
kuntavaalit ovat tulossa, ja me 
tiedämme, että niissä voi vetää 
plussia sillä, että on kehitysyh-
teistyötä vastaan, Rehn harmit-
telee.

Hän myöntää, että mönkään 

menneitä kehitysyhteistyöhank-
keita on olemassa, mutta on myös 
onnistunutta yhteisvastuuta. 

Hyvää munabisnestä
Liberiassa
Onnistunutta kehitysyhteistyötä 

Tunnustus 
sivistävistä 
musiikki-
valinnoista 

Vuoden 2014 kristilli-
nen mediateko -tun-
nustuksen sai mu-
siikkitoimittaja Risto 

Nordell. Valinnan teki Suo-
men Ekumeenisen Neuvoston 
paikallisen ekumenian jaoston 
sihteeri, rovasti ja tietokirjaili-
ja Veijo Koivula Oulusta. 

Palkinnon antoi Kristilli-
nen Medialiitto. Tunnustuk-
sen luovutustilaisuus oli Hel-
singin Temppeliaukion kir-
kossa viime sunnuntaina.

Risto Nordell tunnetaan 
virtuoosimaisena radion mu-
siikkitoimittajana ja kristilli-
sen musiikkiperinteen tuntija-
na ja tunnetuksi tekijänä. 

Ohjelmissaan hän on edis-
tänyt kirkkomusiikin tunte-
musta ja ekumeenista tietoi-
suutta, todetaan tunnustuk-
sen perusteluissa.

Veijo Koivulan mukaan 
Nordellin musiikkiohjelmat 
radiossa ovat merkinneet hä-
nelle itselleen lukuisia kertoja 
ekumeenista pyhiinvaellusta 
maailman kauneimman mu-
siikin katedraaleihin. 

– Valitsemasi musiikki ja 
siihen liittyvät puheosuute-
si ovat olleet erinomaisia väli-
neitä pyhän kokemiseen ja py-
hää koskevan tiedon syvene-
miseen. 

– Riston valinnat ja tieto-
paketit eivät tarjoa ainoastaan 
musiikillisia kokemuksia ja elä-
myksiä, vaan seurassasi myös si-
vistyy, Koivula totesi luovutus-
puheessaan sunnuntaina. 

Riston Valinta kuuluu Yle 
Radio1:ssä perjantaisin kello 
11 ja uusintana sunnuntaina 
kello 13.  

Olen kyllä kuullut Yhteisvastuu-
keräyksestä ja olenkohan siihen 
joskus osallistunutkin. Apu pitää 
laittaa sinne, missä hätä on suu-
rin. Minua ei siis haittaa, vaikka 
suurin osa meneekin ulkomaille.

Joni Jokinen, 
Oulu

Tunnetko Yhteisvastuukeräyksen?Gallup

Olen kuullut siitä, ja uskonpa et-
tä on tullut osallistuttuakin, ai-
nakin silloin kun asuin Utajärvel-
lä. Kirjoilla olen ollut nyt muuta-
man vuoden täällä kaupungissa. 
Luulenpa, että ulkomailla on var-
maan suurempi tarve tuelle kuin 
kotimaassa, vaikka tarvitsevia on 
täälläkin. 

Heikki Seppänen, 
Utajärvi-Oulu 

Olen kuullut keräyksestä, mut-
ta en kyllä muista, mihin se kerää 
rahaa. Muistaakseni en ole osal-
listunut siihen, mutta pitänee tä-
nä vuonna osallistua! Tukea tarvi-
taan Suomessa ja ulkomailla, mut-
ta Haitissa on varmaan akuutim-
pi tarve.

Annika Honkala, 
Oulu

Kysyimme tiistaina Oulun Ainolan puistossa liikkujilta, onko Yhteisvastuukeräys heille 
tuttu ja mitä mieltä he ovat siitä, että suurin osa tuesta menee ulkomaankohteeseen.

KOONNUT: ELSI SALOVAARA

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Elisabeth Rehnin mukaan naiset ovat sodan uhreja, mutta vain harvoin heitä pyydetään neuvottelupöytiin, joissa etsitään rauhaa konflikteihin.    

R i i t t a  H i r vo n e n
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Paras apu menee lähelle
Kansainvälisen uran tehnyt Elisabeth Rehn puhuu raiskatuista 
kongolaisnaisista, jotka pyysivät lapsilleen koulutusta 

Järjestetty avioliitto voi toimia, jos rakkaus syttyy

Alkuvuoden aikana suo-
malaisia on mietityttä-
nyt, voiko tuntematto-
man kanssa mennä nai-

misiin ja voiko järjestetyssä avio-
liitossa syntyä rakkautta. 

Keskustelun taustalla on tele-
visio-ohjelma Ensitreffit alttarilla, 
jossa neljä asiantuntijaa valitsee 
parikymmenen ehdokkaan jou-
kosta kolme pariskuntaa. Nämä 
parit näkevät toisensa ensi kertaa 
mennessään naimisiin. 

Viime tiistaina vuorossa oli 
sarjan neljäs osa, jossa avioparit 
muuttivat häämatkan jälkeen sa-
man katon alle. 

Ohjelman asiantuntijana toi-
mineen ja pareja yhteen saatta-
neen pastori Kari Kanalan mu-
kaan tilanne kuvaa hyvin sitä, 
kuinka parit oppivat heti teke-
mään töitä suhteensa eteen.

  – Suurin osa elämästä on ar-
kea. Nämä suhteet alkavat heti ar-
jen kautta, Kanala toteaa.

Ohjelma on saanut paljon kri-
tiikkiä. Sen on koettu halventa-
neen avioliittoa, sillä parit voivat 
hakea eroa heti viiden viikon yh-
dessä asumisen jälkeen. 

Itsekin avioliitossa elävä Ka-
nala pohtii, että parisuhteessa pit-
kään eläneiltä voi puuttua empa-
tiakykyä sinkkuja kohtaan. 

– Ei muisteta, millaista sink-
kuna eläminen voi olla, kun sitä 
puolisoa ei vain löydy. Moni elää 
yksin, vaikka ei haluaisi. 

Kaikki osallistujat ovat Kana-
lan sanoin ”tolkun ihmisiä”. Oh-
jelman loppusuoralle valikoitu-
neita henkilöitä haastatellessaan 
hän kertoo kiinnittäneensä huo-
miota heidän arvoihinsa.

– Odotamme toiselta samoja 

arvoja kuin itsellä on. Haemme 
ikään kuin peiliä, ihmistä, josta 
näemme itsemme.

Kanala uskoo, että tapoja löy-

tää puoliso on monia. Olennais-
ta on vain se, että rakkaudella on 
mahdollisuus syttyä. 

– Seurakunnat voisivat tarjo-

ta yhä enemmän aikuisille luon-
tevia paikkoja hengailla. Asioita 
tapahtuu, kun ihmiset tapaavat, 
hän uskoo.

Ohjelmaan hän uskaltautui 
mukaan katsottuaan sarjan tans-
kalaista versiota ja huomattuaan, 
että ohjelmassa kunnioitetaan sii-
hen osallistuvia. 

– Pyysin kuitenkin vaimolta 
luvan lähteä mukaan.

Vaimon lupa olikin tarpeen, 
sillä Kanalan mukaan ohjelmaa 
tehdessä tuotantotiimin kanssa 
on puhuttu paljon omista pari-
suhteista. 

– Teen nyt enemmän ruokaa 
kotona, hän naurahtaa.

ELSI SALOVAARA

Lisää hääaiheisia juttuja lehden 
sivuilla 2–3, 7 ja 12–13. 

A r k i s t o

Ihmisiä

Pastori ja morsian  

Juuri valmistuneiden tilastojen mukaan viime vuonna 
Oulun seurakunnista eniten kirkollisia vihkimisiä toimi-
tettiin Karjasillan seurakunnassa, yhteensä 181 kappalet-
ta. Viidessä niistä vihkijänä oli pastori Maija Konttinen.

Vihkipäivä on yksi elämän merkkipaaluista. Siksi on 
tärkeää, että juhla tuntuu omalta. Sen varmistamisek-
si pappi käy aina vihkikeskustelun sulhasen ja morsiamen 
kanssa tutustuakseen heihin ja heidän toiveisiinsa. 

– Haluan tietää heidän elämäntarinansa, milloin ja mis-
sä he ovat tutustuneet toisiinsa ja mihin ihastuneet toisis-
saan. Kyselen myös, millainen heidän arkensa on, onko 
vaikkapa yhteisiä harrastuksia, Konttinen kertoo. 

Pappina häntä kiinnostaa myös se, miksi pari on pääty-
nyt kirkolliseen vihkimiseen ja mitä heille merkitsee sitou-
tua toisiinsa Jumalan kasvojen edessä. 

 Erityisesti Konttisen mieleen on jäänyt vihkiminen, 
jossa pariskunnalla oli pieni lapsi.

– Kirkonpenkissä lapselle iski ikävä vanhempia ja hän 
lähti kävelemään alttarille heidän luokseen. Oli kosketta-
vaa, kun isä nosti lapsen syliin vihkihetkellä, ja koko perhe 
oli siinä koossa. 

 Tulevana kesänä Maija Konttinen itse sanoo ”Tahdon”. 
Se tapahtuu morsiusmessussa. 

– Morsiusmessu on ehtoollisjumalanpalvelus, johon on 
tavallaan upotettuna vihkiosio. Emme halua vain käväistä 
nopsasti alttarilla, hän perustelee. 

Messua puoltaa myös se, että hän on voinut pyytää usei-
ta ystäväpappeja sitä toimittamaan. 

– Jokaisella on oma tehtävänsä: yksi toimii liturgina, 
toinen saarnaa, kolmas lukee tekstit ja esirukouksen, neljäs 
on ehtoollisavustajana muiden kanssa. Yhden papin valit-
seminen olisi ollut hankalaa! hän naurahtaa.

ELSI SALOVAARA

– Vanhempani vihittiin vuonna 1970 täällä Karjasillan kirkossa, kertoo 
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori Maija Konttinen. Tulevana 
lauantaina hän kertoo morsiusmessuista Oulun häämessuilla.

räyksen ulkomaisesta kohteesta: 
Yhteisvastuuvaroilla, Ulkomaan-
avun kautta, autetaan haitilais-
lapsia kouluun. 

Lasten kouluttaminen on tär-
keää, Rehn toistaa useasti.

Raiskatut naiset pyysivät 
koulutusta lapsilleen
Elisabeth Rehn kertoo kosket-
tavan, tyttöjen kouluttamiseen 
liittyvän tarinan Kongon demo-
kraattisesta tasavallasta. Tosiker-
tomus liittyy työhön, jota hän 
tekee Kansainvälisen rikostuo-
mioistuimen uhrirahaston joh-
tokunnan jäsenenä. 

– Minut oli tiputettu keskelle pi-
meintä viidakkoa Kongossa. Kuu-
limme, kuinka miesjoukko oli tul-
lut kylään keskellä yötä etsien rik-

Miksi juuri Oulunsaloon?

Vaikka ihmisoikeusvaikuttaja Elisabeth Rehn on ollut eläk-
keellä jo vuosia, hänellä riittää yhä kysyntää ulkomaita 
myöten. Vastikään Rehn sai kutsun puhumaan sekä Austra-
liaan että Chileen, mutta niistä hän kieltäytyi kohteliaasti.

Oulunsaloon Rehn halusi ja ennätti tulla. 
– Tulin, koska sain ystävällisen ja määrätietoisen kutsun, hän 

kertoo hymyillen.
Vierailupyynnön takana oli Oulunsalon seurakunnan vs. diako-

ni Anneli Nieminen. Hänelle Rehn on tärkeä esikuva.
– Jospa pystyisin itse tekemään murto-osankaan siitä hyvästä, 

mitä Elisabeth Rehn on tehnyt. Matalalle pääsee pyrkimättäkin, 
mutta tavoitteiden täytyy olla korkealla.

– Yhteisvastuukeräyksessä on kotimainen ja ulkomainen kohde. 
Välillä on hankala sanottaa, miksi myös meistä kauas suuntautu-
va apu on tärkeää.  

– Rehn pystyy kertomaan, mitä käytännössä – jossakin kauka-
na – ihmisille merkitsee se, että me välitämme heistä. Hän on näh-
nyt sen läheltä, ja siksi hänen sanomisillaan on erityinen painoar-
vo, Nieminen sanoo.

kauksia kaivostyöläisten kodeista. 
– Ryöstelevä joukko oli ret-

kellään raiskannut kylän naisia. 
Raiskattujen naisten aviomiehet 
hylkäsivät vaimonsa ja lapsensa.

– Kun menimme näiden hylät-
tyjen naisten luokse – joista osa 
oli sairastunut hiviin raiskauk-
sen seurauksena – kuulimme hei-
den terveisensä: Huolehtikaa, että 
meidän tyttäremme saavat koulu-
tuksen. Silloin heitä ei voi komen-
nella, manipuloida ja käyttää hy-
väksi, kuten meille on tehty.

RIITTA HIRVONEN

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä työskentelevä Kari Kanala pitää 
kokemusta tv-sarjan teosta opettavaisena. Kuva on kesältä 2010 Oulusta.

Elisabeth Rehn on nähnyt lähel-
tä muun muassa Liberiassa, jossa 
Naisten Pankin tukema kanala-
hanke on Liberian suurin yksit-
täinen kananmunien tuottaja. 

Tällä hetkellä munia meni-
si markkinoille niin paljon kuin 
naisten piskuiset kanalat vain eh-
tivät niitä tuottaa, Rehn iloitsee.

Pitkän kokemuksensa vuoksi 
Rehn tietää, millaiset asiat takaa-
vat sen, että kehitysyhteistyö tuo 
hyviä tuloksia.

– Onnistunut apu menee lä-
helle: ihmiseltä ihmiselle, hän 
painottaa.

Luottamusta
kansalaisjärjestöihin
Elisabeth Rehn puhuu lämpimäs-
ti monien kansalaisjärjestöjen te-
kemästä kehitysyhteistyöstä. 

– Ne tekevät hyvää työtä yh-
teistyössä toisten järjestöjen kans-
sa.  Avun paikallisten toteuttajien 
toimintaa valvotaan tarkasti. Pie-
nikin virhe on syy lopettaa yhteis-
työ, hän on huomannut.

– En väheksy hallitusten väli-
siä hankkeita, mutta siinä riskit 
ovat suuremmat. Virhemahdolli-
suudet vähenevät, kun mennään 
lähelle ihmisiä. 

Rehn tekee tiivistä yhteistyö-
tä Kirkon Ulkomaanavun kans-
sa. Hän iloitsee Yhteisvastuuke-

Elsi Salo
vaaraHuolehtikaa, että 

meidän tyttäremme 
saavat koulutuksen. 
Silloin heitä ei 
voi komennella, 
manipuloida ja 
käyttää hyväksi, 
kuten meille on 
tehty.
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Terveys ja Hyvinvointi

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

Keskusteluapua, perhepsykoterapiaa
www.terapiapalvelutmyota

Psykoterapeutti Kati Finne-Tuulasaho, p. 040 966 1499

Terveys & Hyvinvointi 
ilmestyy seuraavan kerran 

26.2.
Ota yhteyttä: 

Pirjo Teva, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

AVOINNA:
ma-pe 8.30-21  la-su 10-21

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 

• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

TERVETULOA APTEEKKIIN!
Hoida apteekki- ja lääkeasiat kätevästi

kauppareissulla apteekissasi 
Limingantullin Prismassa.

OULUN III HANSA APTEEKKI
LIMINGANTULLIN PRISMA
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
Ma-pe 8-21, la 8-18 ja su 12-18
www.oulunhansaapteekki.fi |(08) 311 2019

Teesit uudelle hallitukselle

Suomen ev.lut. kirkon ta-
voitteena on, että eduskun-
tavaalien jälkeen muodos-
tettava hallitus huomioisi 

ohjelmassaan muun muassa lap-
siperheiden arjen, ilmastonmuu-
toksen hillitsemisen sekä ääri-il-
miöiden torjunnan. Kirkko esit-
tää myös pakolaiskiintiön kasvat-
tamista ja haluaa nostaa kehitys-
yhteistyön määrärahoja.

Kirkkohallitus hyväksyi esi-
tykset tulevan hallituksen ohjel-
maan viime viikolla. Tämä on toi-
nen kerta, kun kirkko laatii tavoit-
teet hallitusohjelmalle.

Teemat nousevat 
seurakuntien arjesta
– Kirkon esitykset perustuvat seu-
rakuntien toiminnasta nousseisiin 
kokemuksiin. Ihmisten arkeen ja 
arvoihin liittyvät kysymykset so-
pivat hyvin kirkon yhteiskunnal-

lisiin puheenvuoroihin, sanoo 
kirkkohallituksen kansliapäällik-
kö Jukka Keskitalo.

Lapsiperheiden köyhyyden vä-
hentämiseksi kirkko haluaa eril-
lisen toimenpideohjelman. Kir-

kon työssä on huomattu konk-
reettisesti, kuinka kasvavat tu-
loerot johtavat pahimmillaan las-
ten syrjäytymiseen. 

Vapaaehtoistyötä pitää tu-
kea purkamalla käytäntöjä, jotka 

ovat vapaaehtoisina toimiville ta-
loudellisesti epäedullisia. 

Talouden puolella kirkon mie-
lestä tavoitteena tulee olla sellai-
nen kasvu, joka on kestävää. Suo-
men hallituksen tulisikin edistää 
sitovan ilmastosopimuksen syn-
tymistä.

Kehitysyhteistyöllä on saavu-
tettu rohkaisevia tuloksia. Siksi 
kirkko liittyy useiden järjestöjen 
tavoitteeseen nostaa kehitysyh-
teistyön määrärahat 0,7 prosent-

tiin bruttokansantuotteesta vuo-
teen 2025 mennessä.

Uskonnonvapaus 
turvattava 
Kirkko on huolissaan uskonnol-
lisen vainon huomioimisesta tur-
vapaikkapäätöksissä. Se edellyt-
tääkin, että hallitus selvittää asi-
aa koskevan sääntelyn ja ohjeis-
tuksen ajantasaisuuden. 

Samalla kirkko esittää pako-
laiskiintiön nostamista. Turva-
paikka- ja kotoutumisprosessis-
sa on huolehdittava uskonnonva-
pauden toteutumisesta.

Hallitukselta kirkko toivoo tu-
kea viranomaisten, kansalaisjär-
jestöjen ja uskonnollisten yhtei-
söjen yhteistyölle ääri-ilmiöiden 
torjumiseksi.

Kirkon esitykset kokonaisuudessaan 
osoitteessa evl.fi/uutiset.

Kirkko haluaa hallitusohjelmaan köyhyyden ja ääri-ilmiöiden torjuntaa
Kirkon esitykset 
perustuvat 
seurakuntien 
toiminnasta 
nousseisiin 
kokemuksiin. 

Jukka Keskitalo

w w w. sxc . hu

Suomen ev.lut. kirkko kannattaa kehitysyhteistyön määrärahojen nostamista.
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Vihkihetki ensi kuussa
Tuomiokirkossa pääsee naimisiin 
saapumisjärjestyksessä

Oulun tuomiokirkossa 
järjestetään Vihkihetkiä 
myös tänä keväänä ja ke-
sänä.

Vihkihetket pidetään perjan-
taina 27. helmikuuta, perjantai-
na 15. toukokuuta ja lauantaina 
8. elokuuta kello 17 alkaen. 

Vihkihetkeen ei tarvitse il-
moittautua etukäteen, vaan parit 
vihitään saapumisjärjestyksessä.

Mukaan tarvitaan esteettö-
myystodistus, joka on hankit-
tu viimeistään seitsemän vuo-
rokautta ennen vihkimistä jom-
mankumman vihittävän koti-
seurakunnan kirkkoherranvi-
rastosta. 

Vihkipari voi kutsua mukaan 
läheisensä, mutta tarvittavat to-
distajat voivat tulla myös seura-
kunnan puolesta.

Vihkimisen jälkeen on tarjol-
la hääkakkua ja kahvit hääväelle 
tuomiokirkon kryptassa. Vihki-
toimitus ja juhlakahvit ovat mak-
suttomia.

Vihkihetkessä voidaan myös 
siunata jo solmittu avioliitto. 

Esteettömyystodistuksella 
varmistetaan, että parilla on oi-
keus mennä naimisiin.

Oulun ev.lut. seurakunnis-
sa avioliiton esteiden tutkintaa 

tehdään arkipäivisin kello 9–16 
seurakuntien keskusrekisterissä, 
osoitteessa Isokatu 9 (p. 08 3161 
310). Esteettömyyslomakkeen voi 
tulostaa osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/esteettomyyslo-
make ja palauttaa täytettynä kes-
kusrekisteriin.

Kirkollisen vihkimisen edel-

lytyksenä on, että molemmat vi-
hittävät ovat rippikoulun käynei-
tä ev.lut. kirkon jäseniä.

Kirkollinen vihkiminen on 
mahdollista myös silloin, kun toi-
nen vihittävistä kuuluu johonkin 
muuhun kristilliseen kirkkokun-
taan, ja toinen vihittävistä on rippi-
koulun käynyt ev.lut. kirkon jäsen.

A r k i s t o  /   K a i s a  A n t t i l a

Kuva on elokuussa 2013 pidetystä Vihkihetkestä.

KUULUTUS

Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan 15.2.2015 
kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Haukiputaan kirkossa kello 10 pidet-
tävän jumalanpalveluksen jälkeen su 15.2.2015 ja päättyy kel-
lo 20.00.

Kirkkoherranvaalissa voi äänestää ennakkoon 9.2.–13.2.2015
• seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 10, 
 ma–pe 9.2.–13.2.2015 klo  9-18
• Kellon S-marketissa, Kissankuja 2, 
 ma 9.2.2015 klo 15–18
• Martinniemen seurakuntakodilla, Repolantie 2,   

ti 10.2.2015 klo 16–18
• S-Market Reimarissa, Välitie 1, 
 ke 11.2.2015 klo 15–18
• K-Supermarket Revontorilla, Revontie 8,    

to 12.2.2015 klo 13–15 ja pe 13.2.2015 klo 15–18
        
Äänioikeutta voi käyttää ennakkoon missä tahansa yllä mainitus-
sa ennakkoäänestyspaikassa.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin ra-
joittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaik-
kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin ää-
nestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa hen-
kilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kir-
jallisesti tai puhelimitse viimeistään 6.2.2015 ennen kello 16 kirk-
koherranvirastoon, Haukiputaan kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 
10, 90830 Haukipudas, puh. 08 547 1185.

Vaalin tulos julistetaan sunnuntaina 15.2.2015 ääntenlaskun ta-
pahduttua kello 20.00 jälkeen. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on 
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.2.–18.3.2015.

Oulussa 2.1.2015

Haukiputaan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

varapuheenjohtaja Marja Manninen

Kuulutus

Kanttoripäivät soivat Oulussa
Valtakunnalliset kantto-

ripäivät kokoavat kirk-
komusiikin ammattilai-
sia Ouluun 3.–5. helmi-

kuuta.
Perinteisille neuvottelupäivil-

le saapuu kanttoreita eri puolil-
ta Suomea.

Nyt seitsemättä kertaa järjes-
tettävä tapahtuma kantaa tänä 
vuonna oululaisen sananparren 
mukaisesti teemaa ”Alakko nää 
mua”.

Suurelle yleisölle kanttoripäi-
vät tarjoavat mahdollisuuden 
nauttia korkeatasoisesta musiik-
kitarjonnasta.

Keskiviikkona 4. helmikuuta 
Oulu Sinfonia paneutuu Madet-
ojan salissa elämän suuriin ky-
symyksiin solisteinaan laulajia, 
joilla kaikilla on kirkkomusiikil-
linen tausta.

Kuoron sopraanosolistina on 
Soile Isokoski ja kapellimesta-
rina toimii Anna-Maria Hel-
sing. Alttosolistina on Annastii-
na Tahkola, tenorisolistina Jussi 
Salonen ja bassosolistina Mark-
ku Liukkonen.

Lisäksi mukana on Oulun seu-
rakuntien kuoroja. Konsertin oh-
jelmassa on muun muassa Juha 
Piston Missa Borealis sekä Felix 

Mendelshonin Lauda Sion.
Liput kello 19 alkavaan kon-

serttiin maksavat 30 euroa.
 

Rotuaarilla kajahtaa
400 kanttorin voimin
Torstaina 5.2. kanttoripäivät jat-
kuvat kello 10 messulla Oulun 

tuomiokirkossa.
Messun toimittaa kenttäpiispa 

Pekka Särkiö, ja avustavana pap-
pina toimii notaari Outi Äärelä.

Urkurina messussa on Juha 
Soranta ja kanttorina sekä Poh-
jois-Pohjanmaan kanttorikuoron 
johtajana Taru Pisto.

Seurakuntalaiset ovat terve-
tulleita osallistumaan messuun.

Messun jälkeen kanttorijouk-
ko siirtyy Rotuaarin aukiolle, 
missä kajautetaan yleisön ja noin 
400 kanttorin voimin Soi kunni-
aksi luojan.

Kanttoripäivien järjestäjinä 

ovat Kirkon jumalanpalvelus-
elämä ja yhteiskunta -yksikkö 
yhteistyössä Suomen kanttori-
urkuriliiton, Oulun hiippakun-
nan ja Oulun ev.lut. seurakun-
tien kanssa.

Ta r u P i s to

Suurkuoro harjoitteli maanantai-iltana Karjasillan kirkossa. Runeberginpäivänä 5. helmikuuta 400-henkinen kuoro esiintyy Rotuaarilla Oulun keskustassa. 
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Seppo Pietilä
johtaa puhetta
Lumijoella

Lumijoen seurakunnan uu-
den kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajaksi on valit-
tu Seppo Pietilä ja vara-

puheenjohtajaksi Hannu Van-
hala.

Kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtajaksi valittiin Jouni 
Kurkela. Puheenjohtajisto va-
littiin viime viikon tiistaina.

Pietilä ja Kurkela edustavat 
Keskusta-Kokoomuksen listaa, 
Vanhala Kristillisten perusar-
vojen listaa.

Kirkkoneuvoston puheen-
johtajana toimii kirkkoherra 
Markku Tölli.

Hailuodossa puheenjohta-
jisto valittiin virallisesti tämän 
viikon tiistai-iltana sen jälkeen, 
kun Rauhan Tervehdys oli jo 
mennyt painoon, joten tieto ei 
ehtinyt vielä tähän lehteen.

Syksyn seurakuntavaaleissa 
valittiin yli 8 500 luottamus-
henkilöä 412 seurakuntaan. 
He aloittivat nelivuotiskauten-
sa tammikuussa.

Isät ja lapset 
parkkeeraavat 
maanantaisin 

Oulun ev.lut. seurakun-
tien ja Oulun kaupun-
gin perhepalvelun yh-
teistyössä toteuttamat 

Isä-lapsi-parkit jatkavat toi-
mintaansa tänä vuonna. 

Parkit järjestetään maanan-
taisin kello 14–16 MLL:n Per-
hepesässä (Paalikatu 6 D) ja 
kello 17–19 Mellenius-talossa 
(Peltolankaari 18 A). Isä-lap-
si-parkit jatkuvat 25.5. saakka.

Isä-lapsi-parkki on matalan 
kynnyksen kohtaamispaikka, 
jonne isät ja isoisät voivat tul-
la alle kouluikäisten lasten-
sa kanssa. Parkissa vietetään 
yhdessä aikaa ja keskustellaan 
mielen päällä olevista aiheista. 
Tapaamisissa edetään vapaas-
ti, ilman suunniteltua ohjel-
maa. 

– Parkkeihin voi tulla sil-
loin kun itselle sopii eikä en-
nakkoilmoittautumista tarvi-
ta. Osa tapaamisista pidetään 
vain isille, kertoo Oulun ev.lut. 
seurakuntien lapsi- ja perhe-
työn diakoniatyöntekijä Kari 
Rekilä.

Toiminnan tarkoituksena 
on tukea isyyttä tarjoamalla 
isille ja heidän lapsilleen paik-
ka viettää yhteistä aikaa sekä 
tarjoamalla isille vertaistukea. 

– Äideille ja lapsille on tar-
jolla enemmän ryhmiä ja ver-
taistukea, mutta isät jäävät 
usein huomioimatta. Parkis-
sa isä ja lapsi voivat oppia uu-
sia asioita toisistaan, Rekilä sa-
noo.

Jos lähtee 
ajattelemaan, että 
kaikki on vaikeaa, kyllä 
elämä onkin vaikeaa.

Toivo Hänninen

Toivo Hänninen pärjää 
eikä anna periksi

Aikuisiässä lähes koko-
naan näkökykynsä me-
nettänyt Toivo Hänni-
nen ei ole antanut vam-

mansa lannistaa itseään.
Oulun Hönttämäessä asu-

va, eläköitynyt Hänninen kulkee 
säännöllisesti lenkillä koiransa 
Masin ja kihlattunsa Raija Fröj-
din kanssa, vaikka Hänninen nä-
kee vain muutaman metrin pää-
hän eteensä. 

Kun isäntä ja Masi-koira ovat 
keskenään lenkillä, pienestä seka-
rotuisesta ja haukkuvaisesta koiras-
ta on hyötyä, vaikka se ei mikään 
muotovalio opaskoira olekaan.

– Kyllä minun on helpompi on 
kulkea, kun minulla on tämmöi-
nen koira, vaikka se onkin vilkas ja 
innokas nuuskimaan ja pyörii kä-
velytiellä laidasta laitaan. Masi osaa 
kääntyä oikeasta kohdasta, vaikka 
minä en välttämättä osaisikaan. 

– Olen ottanut ohjenuorak-
si, että liikuntaa täytyy harrastaa 
läpi koko elämän. Toimintakyky 
huononee äkkiä ilman sitä. 

 
Liikkumiselle 
esteitä kaupungilla
Hänninen ajaa joskus taksilla asi-
oimaan kaupunkiin, mutta liik-
kuminen siellä kohteesta toiseen 
ilman apua olisi mahdotonta.

Kaupungilla on korokkei-
ta, joihin huonolla kelillä saat-

taa kompastua. Busseja on vaikea 
tunnistaa ja hissin nappulat han-
kala löytää.

Näkövammaisille tuottavat 
ongelmia myös lasiovet, liiken-
nemerkit, mainostaulut ja jono-
tusnumerot

– Pärjään kotona ihan hyvin. 
Minulla on henkilökohtainen 
avustaja. Emme Raijan kanssa asu 
vielä samassa taloudessa, mutta 
kun Raija on paikalla, voin pyy-
tää apua häneltä. 

 
Liiallinen pinnistely 
käy voimille
Näkövammaisen elämässä on 
Hännisen mukaan paljon vaikei-
ta asioita, joista suoriutuu, kun 
pinnistää kovasti.  Liiallinen pin-
nistely on kuitenkin stressaavaa ja 
käy voimille. 

– Mutta jos lähtee ajattele-
maan, että kaikki on vaikeaa, kyl-
lä elämä onkin vaikeaa. Pitää saa-
da karsittua ne asiat, jotka stres-
saavat liikaa.

 
Näkövammaistyön 
aktiivi
Hänninen käyttää Oulun seura-
kuntayhtymän näkövammais-
työn palveluksia.

– Käyn näköpiirissä. Raamat-
tupiirissä en ole käynyt kovin-
kaan paljon. Jonkin verran olen 
laulattanut raamattupiirissä ja 
näkövammaisten muissa tilai-
suuksissa.

Hänninen on myöhemmällä 
iällään elvyttänyt kitaraharras-
tuksensa ja toivoo, että saa käyt-

tää taitoaan.
Hänninen osallistuu myös nä-

kövammaisten leireille, retkipäi-
ville, virkistyspäiville ja saunail-
toihin.

 
Romanssi 
alkuun leirillä
Toivo Hänninen ja Raija Fröjd 
kohtasivat näkövammaisten ke-
säleirillä Rokualla vuonna 2007. 
Fröjd toimi leirillä vapaaehtoise-
na avustajana. 

– Hän oli aina niin huomaa-
vainen leireillä ja auttoi kaikessa 

Toivo Hänninen tapasi kihlattunsa Raija Fröjdin ensi kerran Rokuan kesäleirillä vuonna 2007. Fröjd toimi vapaaehtoisena avustajana.

Näkövammaistyö Oulun seurakunnissa
• Seurakuntien yhteinen diakoniatyöntekijä työskentelee sokeiden 

ja sokeutumassa olevien kanssa.  Diakoniatyöntekijä on käytettä-

vissä luottamuksellisia keskusteluja ja sielunhoitoa varten.

• Näkövammaiset ja heidän läheisensä ovat tervetulleita mukaan 

seurakunnan toimintaan ja näkövammaisille suunnattuun vertais-

toimintaan. Tarjolla on ryhmiä, retkiä, leirejä, juhlia ja teemapäi-

viä. Nämä tapahtumat tarjoavat vertaistukea, osallisuutta, hen-

gellistä hoitoa, iloa ja vaihtelua.

• Vapaaehtoisia eli opasystäviä on tällä hetkellä noin 40. Opasystä-

vät auttavat mm. leireillä, toimivat ryhmissä avustajina, lähimmäi-

sinä esim. kävelyllä, lukuapuna ja seurana. Rauhan Tervehdys toi-

mitetaan viikoittain äänilehtenä vapaaehtoisvoimin.

Pe k ka H e l i n

mahdollisessa, Hänninen muis-
telee. 

Vuonna 2009 Hänninen teki 
ensimmäisen aloitteensa, mutta 
se ei iskenyt tulta.

– Minä annoin olla vielä monta 
vuotta: eiköhän se satu vielä sopi-
va tilaisuus. Niin sitten kävikin.

Vuonna 2011 oli toisen, ratkai-
sevan aloitteen vuoro. Hänninen 
pyysi Fröjdiä henkilökohtaisek-
si avustajakseen virkistyslomalle 
Tuusulaan.

– En ollut varma, lähteekö hän, 
mutta hän sitten lähti ja siitä läh-
tien olemme olleet yhdessä, on 
seurusteltu ja menty jopa kihloi-
hin.

–Kyllä Raija minun mielestäni 
pehmeni välittömästi, kun ilmai-
sin, että olen kiinnostunut, et-
tä oltaisiin vähän enemmän tois-
temme kanssa tekemisissä.

PEKKA HELIN 
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Samalla pallolla

Ison-Britannian julkista 
valtaa rajoittava säädösko-
koelma Magna Carta täyt-
tää tänä vuonna 800 vuot-

ta. Säädöskokoelma laadittiin 
suojaamaan papiston ja aate-
listen oikeuksia, etuoikeuksia 
ja vapauksia.  Se vastaa osit-
tain muiden maiden perus-
tuslakeja. 

1200-luvun alussa kunin-
gas Juhana Maaton loukkasi 
useita muinaisia lakeja ja käy-
täntöjä. Maan aatelisto nou-
si vastarintaan ja pakotti ku-
ninkaan allekirjoittamaan 
vuonna 1215 Magna Cartan 
(Suuri peruskirja) pienessä 
Runnymeden kylässä Tha-
mes-joen varrella.

Piispat toimivat välittäjinä 
kiistassa, joka olisi voinut joh-
taa ilman kirkkoa sisällisso-
taan ja kuningaskunnan ha-
joamiseen, sanoo 1200-luvun 
tuntija Sophie Ambler East 
Anglian yliopistosta.

Nykyään Magna Cartaa pi-
detään perustavana ihmisoi-
keussopimuksena.

– Se on yksi maailman 
pyhimmistä dokumenteis-
ta. Magna Carta on kirjoitet-

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

tu lukuisiin perustuslakeihin 
ympäri maailmaa. Sitä ihail-
laan läntisen vapausperinteen 
ja lainkäytön peruskivenä, sa-
noo Magna Cartasta kirjan 
tehnyt Dan Jones.

Vuoden 2015 aikana kir-
kot, koulut, yliopistot ja kir-
jastot järjestävät näyttelyi-
tä, luentoja ja muita tapahtu-
mia, joissa painotetaan kir-
kon roolia Magna Cartan 
synnyssä.

Asiakirjaa juhlitaan ko-

ko englanninkielisessä maa-
ilmassa. Pääjuhla pidetään 
Runnymedessa, jossa asiakir-
ja aikoinaan allekirjoitettiin. 
Kuningatar Elisabetin odote-
taan osallistuvan juhlaan.

PEKKA HELIN

Lähde: Religion News Service / 
Trevor Grundy: British churches 
to celebrate Magna Carta’s 
800th birthday by reasserting its 
Christian heritage

Magna Carta täyttää 800 vuotta

Ulkomaanavulta lisäapua 
ebolan tainnuttamiseen
Kirkon Ulkomaanapu on al-

lekirjoittanut yhteistyöso-
pimuksen yhdysvaltalai-
sen USAIDin ja brittiläi-

sen Mercy Corpsin kanssa. Mo-
lemmat järjestöt tekevät kansain-
välistä avustustyötä. Tarkoitus on 
jakaa ebola-tietoa Liberiassa, jo-
ka kamppailee yhä tautia vastaan.

– Toimimme yhteistyössä pai-
kallisten järjestöjen ja maakun-
nallisten terveystiimien kanssa. 
Olemme saaneet siitä kiitosta. Si-
dosryhmien mukaan ottamista 
arvostavat myös rahoittajamme, 
kertoo Ulkomaanavun Länsi- ja 
Keski-Afrikan alue-edustaja Lee-
na Lindqvist.

Opettajapula 
vaivaa maailmalla
Suomessa viime viikolla Kirkon 
Ulkomaanavun Opettajat ilman 
rajoja -verkoston kutsumana vie-
raillut togolainen Edem Adubra 
kertoi, että eri puolilla maailmaa 
on huutava pula osaavista opet-
tajista.

– Elämme globaalissa maail-
massa, jossa opettajien ammat-
titaito voi ehkäistä kokonaisten 
yhteiskuntien taantumista sekä 
kansainvälisiä konflikteja, Edem 
Adubra kertoi vierailullaan.

Suomalaisiin opettajiin Adub-
ra vetoosi pyynnöllä, että he ja-
kaisivat tietotaitoaan kehitys-
maissa työskentelevien kollego-
jensa kanssa.

Adubra on UNESCOn Koulu-
tus kaikille -työryhmän sihteeris-
tön puheenjohtaja.

RIITTA HIRVONEN JA
KIRKON ULKOMAANAPU

Paikkoja avoinna

Hautauspalveluja

• 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

Oulun seurakuntayhtymä hakee

KESÄ- JA KAUSITYÖNTEKIJÖITÄ
Hakuaika 2.–16.2.2015 klo 15 mennessä.

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

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

Lähikuvassa yksi neljästä säilyneestä Magnan Cartan kappaleesta.

W ik i p e d ia

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

HEALING ROOMS –
RUKOUSKOULUTUS
OULUSSA 30.-31.1.

Pe klo 18–21; la klo 10–18
Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17
Koulutt. Susanne ja Markku Laitinen
Kurssimaksu 50e/25e

Ilmoittautuminen: healingrooms.fi 
tai 044 219 0099. Tervetuloa!

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

GSM: 045 109 1809 
E-mail: hautakivi@ 
hautakivihalvemmalla.fi 

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

Myydään hautakiviä 

Uusimmat vapaaehtoistyöpaikat Oulussa
Kaveri kulttuuririentoihin, päivystyskaveri Meijän olokkariin, 
ulkoileva ystävä, raamattupiirin vetäjä Rajakylään, juttelu- ja 
lenkkiseuraa Pateniemeen, kirkkoväärti Oulunsaloon, vara-
mummoksi ja/tai papaksi perheelle, keskustelukumppani van-
halle rouvalle, kirjojen lukija, kahvinkeittäjä perhekerhoihin 
Tuiraan, soittaja/soittimen esittelija lasten päiväkerhoihin ja 
musiikkiryhmiin, mummo / pappa lasten päiväkerhoihin ja 
perhekerhoihin, tarinankertoja 3–5 vuotiaiden lasten päiväker-
hoon. 
Lisää vapaaehtoistyöpaikkoja: www.suurellasydamella.fi

www.suurellasydamella.fi

Hygieniatarvikkeita jaetaan Liberiassa.

K i r ko n U lko maa na p u /  A na ï s  M a r q u e t t e

Ulkomaanavun tiedotteen 
mukaan hauraassa valtiossa epä-
luuloisuus viranomaistahoa koh-
taan on usein suurta. Kaikissa yh-
teisöissä ei vielä osata suojautua 
tartunnoilta ja väärät huhut le-
viävät. Siksi Ulkomaanapu kou-
luttaa lisää yhteisöviestijöitä, jot-
ka kulkevat ovelta ovelle viemäs-
sä viestiä paikallisväestön paris-
sa. Käytössä ovat myös lentoleh-
tiset ja radio.

Ulkomaanapu 
kouluttaa lisää 
yhteisöviestijöitä, 
jotka kulkevat ovelta 
ovelle viemässä viestiä 
paikallisväestön parissa.
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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

takeskuksesta. Lisätietoja Hau-
kiputaan seurakunnan omalla 
palstalla.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 1.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Parkanon kirkosta. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
To 5.2. klo 18.50 iltahartauden 
pitää pastori Satu Kreivi-Palo-
saari Karjasillan seurakunnasta.

YLE TV1
Su 1.2. klo 10 jumalanpalvelus 
ja Yhteisvastuukeräyksen avaus 
Lohjan Pyhän Laurin kirkossa.
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 1.2. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää vs. lapsityönoh-
jaaja Sanna Tervo Tuiran seu-
rakunnasta. Hän kertoo Juma-
lan rakkaudesta, joka ei riipu 
meidän teoistamme.  
Klo 10 Jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 1.2. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
To 5.2. klo 18 Haukiputaan 
kirkkoherranvaalin vaalipa-
neeli Haukiputaan seurakun-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 1.2. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää vs. lapsityönoh-
jaaja Sanna Tervo Tuiran seu-
rakunnasta. Hän kertoo Juma-
lan rakkaudesta, joka ei riipu 
meidän teoistamme.  
Klo 10 messu Haukiputaan kir-
kosta. Pastori Jukka Kolmonen 
pitää messussa vaalisaarnan-
sa. Hän on ehdolla Haukipu-
taan seurakunnan kirkkoher-
ran virkaan. Virret: 547,  126, 
275,  343, 225,  228 ja  270: sä-
keistöt 1 ja 12. Synnintunnus-
tus: virsikirjan teksti 706.  
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on haastattelussa 
pastori Jukka Kolmonen, joka 
on ehdolla Haukiputaan kirk-
koherraksi.
Ke 4.2. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kerrotaan Us-
kontojenvälisen yhteisymmär-
ryksen viikon tapahtumasta.

Suosikkisananlaskuni

JANNE HONKANEN
Johtava nuorisotyönohjaaja, Karjasillan seurakunta

Sananl. 11:27
Joka etsii hyvää, löytää onnen, 

joka pahaan pyrkii, sen pahoin käy.
Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Lyhykäisyydessään se muistuttaa siitä, että aina pitää pyrkiä hyvään. Asiat 
eivät toki aina ole niin mustavalkoisia, että teet näin ja siitä seuraa tätä.
Omassa ajattelussa sananlasku liittyy kohtiin, joissa Jeesus opettaa 
vastustamaan pahaa ja pyrkimään hyvään.

Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Vaikka erilaisia sitaatteja käytetäänkin paljon, Raamatun sitaattien suora 
lainaaminen on sellainen viestinnän muoto, jota en itse hirveästi suosi. 
Enemmänkin tuo ajatus on hyvä pitää mielessä.  

RIKU SEILONEN

A
n

n
i K

in
n

u
n

en

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

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

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

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

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 29.1. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa,  
su 1.2. klo 15.00 Riitta ja Pentti Jouppilalla, Jaakonkuja 1 A, Oulu,  
ma 2.2. klo 19.00 Rantsilan seurakuntatalossa
Siionin virsien Juhlasunnuntai: su 15.2. Kannuksessa: klo 10.00 messu 
kirkossa, ruokailu seurakuntatalolla, klo 13.00 Kansanveisuut seurakunta-
talon Laurentius-salissa (Jaakko Löytty), kahvi seurakuntatalolla, klo 15.00 
Juhlakonsertti kirkossa
Tervetuloa!

Su 1.2. klo 11.00 EHTOOLLISJUHLA , 
Hannu Murhu

Ke 4.2. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Hurskaalla on päänsä päällä siunaus, jumalatto-
man suussa piilee väkivalta.”(Sananl. 10:6) 
31.1. klo 11 (la) sapattijumalanpalvelus, Suomen 

Adventtikirkon johtaja Kalervo Aromäki, ruokailu klo 13 (vapaaehtoinen maksu). 
7.2. klo 11 (la) sapattijumalanpalvelus, vieraileva puhuja Hannu Hätinen, klo 13 ruokailu 
(vapaaehtoinen maksu), klo 14 ”Perustietoa sensomotoriikasta”, Hannu Hätinen. 
Ma-pe Aamun sana ja rukous klo 11. Sydämellisesti tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 30.1. klo 19.30 Nuorten ilta. Su 1.2. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Pasi Markkanen, 
Reijo Komu, Seurakuntakuoro. Seimi, pyhäkoulu 
ja lastenkokous. Su 1.2. klo 12.30 Ylimääräinen 
seurakunnankokous. Su 1.2. klo 17 International 
Service, Uusikatu 78 (in Russia and English). 

Ma 2.2. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 4.2. klo 19 Jumalan kohtaami-
sen ilta, Niina Männistö, Pasi Markkanen, Jouko Annala. To 5.2. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 29.1. klo 17 Opiskelijapiste- opiskelijaruokajako ja yhdessäoloa.
Pe 30.1. klo 18 Kansainvälinen ilta- International Evening, 
esittelyssä Armenia

Su 1.2. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu.
Ma 2.2. klo 13 Maanantaikerho, klo 15 lauluharjoitus.
Ti 3.2. klo 10 hartaus, klo 10-13  ”Taukopaikka”, avoimet ovet, pikkupurtavaa 
ja rentoa yhdessäoloa. Tervetuloa kaikki!

Su 1.2. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ke 4.2. klo 14 Toimintapiiri.

Bible Power -kerho pe 30.1. klo 18. 
12-14 v tytöille.
Naisten lauantain aamukahvit, la 31.1. 
klo 10. Helena Ylimaula: Unet
Seurat su 1.2. klo 14. Aini Törmä-
lehdon 90 v syntymäpäiväseurat. 
Väinö Simojoki.
3K-ilta ma 2.2. klo 18.30.  
Juhan Helkula: Kain ja Abel.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 29.1. klo 19 Lähde-ilta, Tofi c Ezzahid, Mika Martinmäki. Pe 30.1. klo 19 
Helmi (nuortenilta). Su 1.2. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ 
Club, Markus Packalén, Henri Tuhkala. Ti 3.2. klo 10 Äitimiitti & taapero-
tapaaminen. Ke 4.2. klo 18 Varkki-ilta (11-14-vuotiaille). To 5.2. klo 19 
Rukousilta, Sirpa Saarela, Pekka Tuominen. Tervetuloa!

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat Facebookissa. 
Käy tykkäämässä.
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Room. 9: 11-23
Jo ennen kaksospoikien, Esaun ja Jaakobin 
syntymää, ennen kuin he vielä olivat tehneet 
mitään hyvää tai pahaa, Jumala sanoi Rebekalle: 
”Vanhempi on palveleva nuorempaa.” Näin 
Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa 
perustui hänen omaan valintaansa, ei ihmisen 
tekoihin vaan kutsujan tahtoon. Onhan 
kirjoitettu: ”Jaakobia minä rakastin, mutta 
Esauta vihasin.”
    Mitä me tähän sanomme? Ei kai Jumala ole 
epäoikeudenmukainen? Ei suinkaan. Hän sanoo 
Moosekselle: ”Minä armahdan kenet tahdon ja 
osoitan laupeutta kenelle tahdon.” Ratkaisevaa 
ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se 
että Jumala armahtaa. Kirjoituksissa sanotaan 
faraolle: ”Sen vuoksi minä korotin sinut, että 
sinun kohtalossasi osoittaisin voimani ja että 
minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa.” 
Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa 
kenet tahtoo.
    Joku teistä ehkä kysyy: ”Miksi Jumala sitten 
moittii ihmisiä? Eihän kukaan voi vastustaa 
hänen tahtoaan.” Ihmisparka, mikä sinä olet 
arvostelemaan Jumalaa? Sanooko saviastia 
muovaajalleen: ”Miksi teit minusta tällaisen?” 
Kyllä kai savenvalajalla on oikeus tehdä samasta 
savesta toinen astia arvokasta ja toinen 
arkista käyttöä varten? Näin on myös Jumala 
tehnyt näyttääkseen vihansa ja osoittaakseen 
voimansa. Suuressa kärsivällisyydessään hän 
on tosin säästänyt noita vihan astioita, jotka 
on määrätty tuhottaviksi. Loppumattoman 
kirkkautensa hän taas on antanut ilmetä niistä 
astioista, joita kohtaan hän osoittaa laupeutta ja 
jotka hän on valmistanut kirkkautta varten.

Luuk. 17: 7-10
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    ”Jos teillä on palvelija kyntötöissä tai 
paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin 
palatessaan sano: ’Käy pöytään, saat heti 
ruokaa.’ Ei, te sanotte: ’Laita minulle syötävää, 
vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa kun 
syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda.’ 
Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, 
mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun 
olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, 
sanokaa: ’Me olemme arvottomia palvelijoita. 
Olemme tehneet vain sen, minkä olimme 
velvolliset tekemään.’” 

Ansaitsematon armo
Kirkkovuotemme on ikään kuin juhlakalenteri. Pyhä pyhältä saamme syventyä Kris-

tuksen meille antamaan sanomaan.  Ensi sunnuntaina alkaa jo valmistautuminen pää-

siäiseen, kirkkovuotemme suurimpaan juhlaan. Vanhastaan tuosta päivästä on alka-

nut papiston paasto. Seurakuntaa kehotetaan kilvoittelemaan kärsivällisesti Jumalan 

armoon luottaen.

Mieleeni on usein palautunut teologiharjoitteluni Keski-Pohjanmaalla. Hyvänä ja  

lämminhenkisenä ohjaajana ja matkakumppanina oli Kaarlelan silloinen kirkkoherra 

Matti Hänninen. Hän opetti hienolla tavalla rippikoululaisia esimerkiksi armosta näin: 

Kirjain A tarkoittaa ansaitsematonta, R  rakkautta, M minun ja O omakseni.  Se opetus 

jäi varmaankin rippikoululaisten mieleen, ainakin minun mieleeni se jäi.

Oikeastaan hänen opetuksensa meni suoraan luterilaisuuden ytimeen, onhan kirk-

komme sisältöperiaatteena pelastuksen lahjaluonne. Me emme pelastu tekojemme kautta, 

vaan yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen sovitustyön tähden.

Aina on syytä korostaa pelastuksen lahja-luonnetta. Se saa vapauttaa meitä, kireä kris-

tillisyys väistyy. Ihminen oppii huomaamaan, kuinka Jumalan läheisyys ja hänen läsnä-

olonsa muuttaa meitä kasvamaan  pois itsekkyydestämme ja ottamaan huomioon lähim-

mäisen.  Niin vaikeaa kuin se sitten käytännössä onkin.

Ei auta kuin palata alkuun.  Mietiskellä ja märehtiä sanaa armo. Tuossa sanassa itses-

sään on meitä riisuva viesti.  Sana on lämminhenkinen ja armahtava. Voimme olla itse-

ämmekin kohtaan armollisia ja itseämme hyväksyviä. Kuten tiedämme, tämä on edel-

lytyksenä muiden hyväksymiselle.

Kari Tikan armolaulussa kertautuu säkeistö, joka laulettuna kolahtaa aina. Siinä kuvas-

tuu ansaitsematon rakkaus meitä syntisiä ja viheliäisiä ihmisiä kohtaan: Sillä armosta 

me olemme pelastetut, emme tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi, se on Jumalan 

suuri lahja. Aamen.

JOUNI HEIKKINEN
Kirkkoherra, Muhoksen seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai  1.2.2015
Psalmi: Ps. 18: 2-7
1. lukukappale: 1. Sam. 16:1-13
2. lukukappale: Room. 9:11-23
Evankeliumi: Luuk. 17:7-10

A
rk

is
to
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Koen vihkimisen 
aina hyvin 
vakavana 
tilanteena, siinä 
ollaan isojen 
asioiden edessä. 
Siunauksen 
pyytäminen 
parille Jumalalta 
on vaikuttavaa.

Satu-Kreivi Palosaari

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
Kirkkohäiden aarre avautuu häämessuilla
Oulun ev.lut. seurakun-

nat ovat mukana en-
si lauantaina Oulus-
sa järjestettävillä hää-

messuilla. Seurakuntien mes-
suosastolta löytyy koko päivän 
pappi ja kanttori, joiden kanssa 
voi kysyä vihkimiseen liittyvis-
tä asioista. 

Kyselemisen lisäksi osastolla 
voi esimerkiksi kuunnella vaih-
toehtoja kirkossa soitettavaksi 
musiikiksi tai hypistellä vihki-
ryijyjä.

– Haluamme tuoda esiin kir-
kon aarteen, kaikki ne rikkaat ja 
valtavan upeat sisällöt, joita vihki-
miseen liittyy, kertoo pastori Sa-
tu Kreivi-Palosaari, joka on ollut 
suunnittelemassa messuosastoa. 

Päivä on aikataulutettu siten, 
että tunnit on nimetty eri tee-
moille, kuten vihkikaavalle ja 

häämusiikille. Tuolloin paikal-
la päivystävät pappi ja kantto-
ri ovat varautuneet esittelemään 
erityisemmin juuri niitä, mut-
ta heiltä voi kysyä myös kaikes-
ta muusta.

– Kaikki päivän aikana pai-
kalla olevat papit ja kanttorit 
osaavat kyllä vastata muidenkin 
aihepiirien kysymyksiin, Krei-
vi-Palosaari vakuuttaa.

Liitto saa 
Jumalan siunauksen
Kirkollinen avioliittoon vihki-
minen on sekä oikeudellinen 
tapahtuma että pyhä toimitus, 
jossa liitolle pyydetään Juma-
lan siunausta. Vihkiminen on 
hyvin hengellinen tilanne niin 
papille kuin vihittäville. 

– Koen vihkimisen aina hy-
vin vakavana tilanteena, siinä 

ollaan isojen asioiden edessä. Siu-
nauksen pyytäminen parille Ju-
malalta on vaikuttavaa.

Satu Kreivi-Palosaaren koke-
mus on, että parit ovat yhä enem-
män kiinnostuneita nimenomaan 

Pinja Hirvikallio jännittää tulevia häitä. – Lasken jo päiviä, eivätkä muut asiat pyöri enää mielessä. Juha Väänänen suhtautuu asiaan tyynemmin. – Mitäpä sitä kannattaa turhia jännittää kovin aikaisin? 

H e l i  Väy r y n e n

Avioliitto tuo turvallisuutta. 
Silloin haluaa pysyä yhdessä ja 
tekee kaikkensa suhteen eteen.
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Helmikuun häät 
sinetöivät suhteen

Pinja Hirvikallio ja Juha Väänänen 
avioituvat kahden viikon päästä

Oululaiset Pinja Hirvikal-
lio ja Juha Väänänen me-
nevät naimisiin reilun 
kahden viikon päästä, 14. 

helmikuuta.
– Mikä olisi sen sopivampi ajan-

kohta häille kuin ystävänpäivä? 
Väänänen sanoo.

– Kesähäitä emme olisi missään 
tapauksessa halunneet, Hirvikal-
lio lisää.

Pian neljä vuotta seurustellut 
pari meni kihloihin juhannuksena 
2012. Seuraavan vuoden elokuussa 
heille syntyi Arttu-poika.

Häitä alettiin suunnitella tosis-
saan viime kesäkuussa.

– Minä taisin kysyä kesälomal-
la autossa, että emmekö me jo voi-
si mennä naimisiin, morsian muis-
telee.

Siitä asti häitä on valmisteltu yh-
dessä, ja lähes kaikki alkaa olla val-
miina juhlaa varten.

Kirkossa vihkiminen
tuntuu luontevalta
Kirkkohäät ovat pariskunnalle it-
sestäänselvyys.

– Minusta kuuluu asiaan, että 
avioliitto solmitaan kirkossa, Vää-
nänen sanoo.

– Jokainen saa tietenkin tehdä 
niin kuin itse haluaa, mutta meil-
le kirkossa vihkiminen on se oikea 
juttu, Hirvikallio jatkaa.

Karjasillan seurakuntaan kuu-

luva pari vihitään Tuiran kirkossa. 
Ensin he varasivat Oulun tuomio-
kirkon, mutta se vaihdettiin käy-
tännön syistä.

– Meille tulee vieraita kauem-
paakin, ja Tuiran kirkon lähel-
tä löytyy enemmän parkkipaikko-
ja kuin keskustasta, Hirvikallio to-
teaa.

Tuiran kirkko on myös entuu-
destaan tuttu, sillä Hirvikallio kuu-
lui aiemmin Tuiran seurakuntaan.

Vihkipapiksi pari toivoi ja sai 
nuoren naispapin.

– Oma perhepappimme on vielä 
äitiyslomalla.

Luumunvioletti,
sifonkinen puku
Pariskunta on tehnyt häitä varten 
mahdollisimman paljon itse, jotta 
budjetti pysyy kurissa. Häiden kus-
tannukset ovat yhteensä noin 5000 
euroa.

Ruoka on tilattu pitopalvelusta, 
mutta pariskunnan äidit ja siskot 
tekevät kakut ja iltapalat.

Lähipiiriä on hyödynnetty muu-
tenkin järjestelyissä. Esimerkik-
si sukulaisten bändi tulee tilaisuu-
teen soittamaan.

Häihin tulee reilut 70 aikuisvie-
rasta ja lisäksi muutamia pieniä lap-
sia. Iltajuhla pidetään Hietasaaren 
Seelarissa.

Puvut on ostettu kaupasta. Mor-
sian paljastaa, että hänelle tulee luu-

munvioletti, sifonkinen hääpuku.
– En ole koskaan nähnyt itseä-

ni valkoisessa kermakakku-unel-
massa.

Pari toivoo rentoja, itsensä nä-
köisiä juhlia.

– Morsiuskimpun heittoa ei tule 
eikä sukkanauhajuttuja, Hirvikal-
lio lisää.

Kumpikin pitää
oman sukunimen
Tuleva aviopari pitää naimisiinme-
noa suhteensa luonnollisena jatku-
mona.

– Avioliitto tuo turvallisuutta. 
Silloin haluaa pysyä yhdessä ja tekee 
kaikkensa suhteen eteen, Väänänen 
sanoo.

– Siitä ei ole niin helppo läh-
teä pois. Olemme kumpikin jo sen 
ikäisiä, että nuoruus on nähty ja ha-
luamme keskittyä normaaliin per-
he-elämään, Hirvikallio jatkaa.

Kumpikin pitää oman sukuni-
mensä, ja lapsella pysyy äidin su-
kunimi.

– Päätimme tehdä näin, koska 
minulla on sen verran harvinainen 
nimi. Siinä mielessä olemme erilai-
sia. Muiden lapset kaveripiirissäm-
me ovat isänsä nimellä.

Isälle nimiratkaisu sopi hyvin.
– Asia on ihan ok näin. Ei se mi-

nulle mikään ongelma ole.

HELI VÄYRYNEN

Käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuuti-
la Helsingin yliopistosta, kuinka paljon vihkitilai-
suuden perinteet, kuten valkoinen väri morsiamen 
päällä pohjautuvat kristillisyyteen?  

– Tarkkaa vastausta on mahdotonta antaa, sillä useis-
sa vihkimiseen liittyvissä tavoissa on sekaisin historian eri 
vaiheita ja vaikutteita eri kulttuureista. 

– Hieman oikaisten voisi sanoa, että esimerkiksi best-
man ja kaaso liittyvät enemmän Hollywood-elokuviin 
kuin kristilliseen traditioon.

Knuutilan mukaan riisien 
heittämisellä hääparin päälle ja 
morsiamen tavalla viskata hää-
kimppu naimattomien naisten 
joukkoon ei ole yhteyttä kristin-
uskoon.

Naiset istuvat 
Marian puolella
Seuraavaksi Knuutila mainit-
see muutaman esimerkin vihki-
käytännöistä, joiden juuret sen 
sijaan ovat selvästi kristillisessä 
perinteessä.

– Häävieraat jakaantuvat kir-
kossa istumaan perinteisesti siten, että morsiamen suku 
asettuu vasemmalle puolelle ja sulhasen oikealle. 

Tämä perustuu Knuutilan mukaan siihen, että keskiajan 
kirkkoihin kuuluivat pyhimysalttarit, ja niistä neitsyt Mari-
alle omistettu alttari sijoittui vasemmalle puolelle.

– Maria siveellisyyden ja kunnian esikuvana oli usein 
tärkeämpi naisille kuin miehille, Knuutila selventää taustaa.

Knuutilan mukaan vihkiryijyn – jonka päällä vihkipa-
ri polvistuu – tausta on teltassa. Vuoden 1913 käsikirjas-
sa kerrotaan, että morsiusparin päälle levitettiin alttarille 
neliönmuotoinen vaate, telta. Kyseessä oli kirkon siunaus 
avioparille, jotta heille syntyisi jälkikasvua.

Pääasia on viihtyisä
juhla-asu
Knuutila kertoo, että samaan aikaan, kun tellan käyttö 
lakkasi, levisi uusi tapa: vihkipari ryhtyi seisomaan toimi-
tuksen ajan vihkiryijyn päällä.

– Useissa ryijyissä kirkoissa on kristillisiä symboleja, 
Knuutila toteaa, mutta erityisiä hengellisiä vertauskuvia 
vihkiryijyn käyttöön tuskin enää liittynee.

Morsian pukeutuu perinteisesti valkoiseen väriin, mut-
ta valkoisella hääpuvulla ei ole Suomessa pitkää perinnet-
tä. Suomen ev.lut. kirkon nettisivuilla julkaistun vihkimi-
seen liittyvän tapatiedon mukaan ”tärkeintä hääpuvussa 
on, että morsian on itse tyytyväinen omaan asuunsa juh-
lapäivänä”.

Knuutila tuntee ajattelutavan, jonka mukaan valkoinen 
väri kuuluisi häissä pelkästään morsiamen asuun. Hän 
kertoo kuulemansa tarinan, jonka mukaan eräs morsi-
an olisi ottanut kyseisen uskomuksen niin kirjaimellisesti, 
että oli kysynyt ystävällisesti vihkipapilta, olisiko hänellä 
vihkihetkeä varten muun väristä albaa kuin valkoinen.

RIITTA HIRVONEN

Jyrki Knuutilan haastattelun lisäksi jutussa on käytetty lähteenä 
Pentti Lempiäisen kirjaa Kuvat puhuvat. Vihkimiseen liittyvää 
tapatietoa löytyy muun muassa nettisoitteesta www.evl.fi.

Perinteitä ja 
glamouria

Neitsyt Maria määrää 
istumajärjestyksen 

vihkikirkossa

Kirkkohäiden aarre avautuu häämessuilla

vihkimisen hengellisestä sisäl-
löstä. 

– He tulevat kirkkoon juuri 
sen vuoksi, että saavat liitolleen 
siunauksen.

Hän uskoo, että kirkollisen 
vihkimisen valitsevat yhä enem-
män he, joille sen hengellisellä 
ulottuvuudella on merkitystä.

– Pappina on ollut ihanaa 

nähdä, kuinka kiinnostuneita 
ihmiset ovat nimenomaan vih-
kimisen sisällöstä. He miettivät 
sopivaa vihkikaavaa, sitä, kuka 
läheisistä lukisi rukouksen, mil-
laista musiikkia valitaan ja niin 
edespäin.

Mallia keskusteluun 
televisiosarjoista
Jotta pappi osaa puhua vihkiti-
laisuudessa juuri kyseisestä hää-
parista, hän käy vihkikeskuste-
lussa heidän kanssaan läpi parin 
yhteistä taivalta ja toiveita itse ti-
laisuutta varten. 

– Se hyvä puoli television hää-
sarjoissa on, että niitä katsottu-
aan ihmiset osaavat kertoa enem-
män asioistaan, ja ovat avoimia, 
Kreivi-Palosaari kiittelee.

ELSI SALOVAARA

K i r ko n ku va p a n k k i  /  A a r n e O r m io

Kirkollisen vihkimisen voi suorittaa joko pitkän tai lyhyen kaavan mukaan. 
Naimisiin voi mennä myös osana morsiusmessua.

Morsian 
oli kysynyt 
ystävällisesti 
vihkipapilta, 
olisiko hänellä 
vihkihetkeä 
varten muun 
väristä albaa 
kuin valkoinen.

Jyrki Knuutila
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Menot Oulun seurakunnissa 29.1.–5.2.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa päivystävien pappien kanssa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten toimi-
tusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. Päivystävät 
papit ovat paikalla klo 10–14. 

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: Noel Emmet 
Adrian Cassidy, Jere Christi-
an Peitso.
Haukipudas: Nuutti Heikki 
Hemming Juurikka, Ella Oli-
via Laukkanen, Fanni-Sofia 
Alexsandra Jylkkä, Rasmus 
Juhani Haarre, Liinus Elmeri 
Huovinen, Onni Arvi Antero 
Vilppola.
Karjasilta: Aapo Eevert Hä-
tälä, Lumi Viola Sofia Kaup-
pila, Ukko Viljami Lainas, Ei-
no Eliel Leskinen, Minja Ca-
milla Mehtomaa, Seela Ma-
ria Oikarinen, Eedit Lila An-
niina Pennanen, Leevi Mika-
el Petäjäkangas, Ville Olavi 
Salmu, Lauri Petteri Sunikka.
Kiiminki: Oskari Elias Uusita-
lo, Kalle Martti Iisakki Veik-
kola, Emilia Aamu Alina Sir-
viö, Lauri Eero Mikael Ran-
tala, Väinö Eliel Peltokorpi, 
Tuukka Tapio Aukusti Kor-
honen.
Oulujoki: Elli Aino Emilia 
Hongisto, Eemi Oskari Mah-
lakaarto, Touko Samuel Poh-

jola, Siiri Safiira Hannele Pul-
ju, Eevi Else Amalia Sarajärvi.
Oulunsalo: Silvia Elisabet 
Koskela, Meri Tiia Susanna 
Arffman.
Tuira: Minja Kerttu Inkeri 
Heikkinen, Ossi Matti Juha-
ni Herukka, Maria Pihla He-
usala, Anton Toivo Joonas 
Koskela, Paavo Olavi Kukka, 
Toivo Matti Johannes Kupa-
rinen, Alec Juha Olavi Mak-
sa, Mette Maria Mäki-Petä-
ys, Jesse Veeti Valtteri Ovas-
ka, Lilli Anna Vilhelmiina Pe-
sola, Luukas Kaarlo Topias 
Rantala.

Vihityt
Tuomiokirkko: Rauno Mat-
ti Mikkonen ja Tuija Helena 
Toppinen.
Karjasilta: Mika Pauli Kristi-
an Kaikkonen ja Päivi Sofia 
Rekinen, Ville Markus Pouk-
kula ja Sonja Miranna Will-
berg, Juha-Pekka Palukka 
ja Sari Aino Katariina Ranta-
kokko.

Piispa tutustuu 
tuiralaisten elämään
Tuiran seurakun-

nan alueella suori-
tetaan piispantar-
kastus tammikuun 

viimeisenä viikonloppuna. 
Piispantarkastuksessa Ou-
lun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi tapaa seura-
kunnan työntekijöitä, luot-
tamushenkilöitä ja seura-
kuntalaisia sekä tutustuu 
seurakunnan toimintaan 
ja alueen palveluihin.

kelantie 86) kaikille avoin-
ta iltaohjelmaa kello 18 al-
kaen. 

Lisäksi piispa vierailee 
perjantain aikana muun 
muassa Ideaparkissa, Rita-
harjun koululla ja Lassinta-
lon hoivakodissa. 

Piispantarkastuksen 
kruunaa sunnuntaina 1.2. 
kello 10 Pyhän Tuomaan 
kirkossa Puolivälinkan-
kaalla (Mielikintie 3) alka-
va piispanmessu sekä sen 
jälkeen suoritettava ylei-
nen piispantarkastus. 

– Yleinen tarkastus on 
piispantarkastuksen tär-
kein ja näkyvin osa, jossa 
piispa kertoo piispantar-

kastuksen tulokset ja antaa 
arvionsa seurakunnasta. 
Seurakuntalaiset ovat ter-
vetulleita seuraamaan tar-
kastusta. Tilaisuudessa on 
mahdollisuus myös esittää 
kysymyksiä ja komment-
teja seurakunnasta, Tuiran 
seurakunnan kirkkoherra 
Niilo Pesonen kertoo. 

Messun ja tarkastuk-
sen jälkeen nautitaan juh-
lakahvit seurakuntasalissa.

Piispantarkastukset ovat 
kirkon historiassa yli sata-
vuotias perinne. Piispa vie-
railee säännöllisin väliajoin 
hiippakuntansa seurakun-
nissa hoitaen näin kaitsen-
tatehtäväänsä. 

Tarkastuksen yhteydes-
sä piispa neuvottelee seu-
rakunnan työntekijöiden 
ja luottamushenkilöiden 
kanssa toiminnan paino-
pisteistä, työn ja työyhtei-
sön kehittämisestä sekä 
hallinnosta ja taloudesta. 

 Nykyisin piispantarkas-
tuksen pääpaino on kehi-
tyskeskusteluissa ja seura-
kuntalaisten kohtaamises-
sa, mutta tilaisuudessa tar-
kastellaan myös seurakun-
nan tilaa pitkällä aikavä-
lillä. Tuiran seurakunnas-
sa on ollut piispantarkas-
tus edellisen kerran vuon-
na 2003.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eeva Annik-
ki Korpi 88, Pekka Johannes 
Kähkönen 76.
Haukipudas: Reino Kustaa 
Raappana 94.
Karjasilta: Riitta Tuulikki Pik-
karainen 71, Eila Inkeri Tiit-
to 87.
Kiiminki: Sylvi Marjatta 
Vuorma 85.

Oulujoki: Sisko Inkeri Putaa-
la 90, Eero Olavi Pyykkö 88, 
Olavi Johannes Vimpari 81. 
Oulunsalo: Mia Harriet Hiuk-
ka  39.
Tuira: Pirkko Liisa Eloranta 
66, Lempi Katri Kossi 97, Elma 
Margit Nordlund 83, Veikko 
Petteri Takkunen 87, Kalevi 
Tarkiainen 82.

Kuva on Lumijoen seurakunnassa vuosi sitten pidetystä piispantarkastuksesta.

A r k i s t o  /  K a t i  L u o ma

Piispantarkastus 
Facebookissa

Tuiran seurakunnan 
työntekijät päivittävät 
Oulun seurakuntien

 fb-sivuille kuvia 
ja tunnelmia 

piispantarkastuksesta
 koko viikonlopun 

ajan.

A r k i s t o  /  K a t i  L u o ma

Piispantarkastus alkaa 
perjantaina 30.1. kello 9 
hartaudella Tuiran kirkos-
sa (Myllytie 5). Kello 11.30 
seurakuntalaiset ovat terve-
tulleita piispan kanssa sop-
patykkilounaalle Rajakylän 
ostarille. Partiolaiset puo-
lestaan järjestävät Koske-
lan seurakuntatalolla (Kos-
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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

Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 29.1. klo 14, Anna-
Mari Heikkinen. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
29.1. klo 18 Lilja, Keskustan 
seurakuntatalo. NNKY ja Si-
napinsiemen ry. Hiljaisuutta, 
rukousta, Taize-lauluja. 
Sana elää. Raamattu ja ru-
kousilta pe 30.1. klo 18, 
Vanha pappila, Rovastinsali. 
Matka halki Raamatun Jee-
suksen seurassa Matteuksen 
mukaan. 
Aamupiiri la 31.1. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Messu su 1.2. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jouko 
Lankinen ja avustaa Jyrki Vaa-
ramo. Kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki ja urkurina Henna-
Mari Sivula. NMKY:n mieskuo-
ro, johtaa Ahti Sepp. Kolehti 
yhteisvastuukeräykselle. Lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 1.2. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Tuomiokirkkokuoro. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 2.2. klo 16, Rovastinsali, 
Vanha pappila. Kokoontuu 
joka toinen viikko.
Raamattupiiri ti 3.2. klo 19, 
Intiön srk-koti. Pohjois-Poh-
janmaan Kansanlähetys. 
Raamattupiiri ke 4.2. klo 17,  
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat  ke 4.2. 
klo 18, Vanha pappila. Leila 
Ikonen. 

Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 5.2. klo 14, Väinö Si-
mojoki.
Elämän Lähteellä – Sanaa ja 
rukousta su 8.2. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Pas-
to Juha Tahkokorpi puhuu 
aiheesta: ”Valoksi maail-
maan”. Henkilökohtaista ru-
kouspalvelua. Seuraavat ti-
laisuudet: 15.3., 12.4. ja 10.5.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 29.1. 
klo 11–12, Keskustan seura-
kuntatalo. Keskustelua, oh-
jausta. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
Keskustan seurakuntatalossa. 
Kotikäyntipyynnöissä voitte 
olla yhteydessä suoraan oman 
alueen työntekijään. 
Diakonian aamu, Keskustan 
seurakuntatalo. Aamupala 
tarjolla tiistaisin klo 9–10.30 
alueen vähävaraisille eläke-
läisille ja työttömille. Paikal-
la vapaaehtoiset emännät ja 
diakoniatyöntekijät. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria, ke 4.2. klo 11–
12.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 4.2. 
15–17, Monitoimisali. Mi-
tä sinulle kuuluu? Mahdol-
lisuus vaihtaa livenä kuulu-
misia nuorisotyönohjaajan 
kanssa. Tied: Mono Kuop-
pala, p. 040 5747 124 tai 
Käkkärä Kärkkäinen, p. 040 
5747 183.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhepyhäkoulu sunnuntai-
sin klo 12 Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Perhekahvila ma 2.2. klo 
10–11.30 Intiön seurakunta-
koti. Meillä voit halutessa-
si vain piipahtaa tai viettää 
koko yhteisen ajan. Osallistu-
minen on ilmaista. Perhekah-
vilassa on mukana lastenoh-
jaaja Tea Lakkala. 
Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 2.2. klo 18–19.30 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ennakkoilmoittautuminen 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779. 
Heinätorin perhekerho ti 
3.2. klo 10, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Tiistai Tupa ti 3.2. klo 13.30–
16 Keskustan seurakuntata-
lo. Mukana nuorisotyönoh-
jaaja Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779. 
Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt 
ja pojat ti 3.2. klo 16.30–18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ennakkoilmoittautuminen: 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779. 
Keskustan perhekerho to 

5.2. klo 10, Keskustan seura-
kuntatalo.
Laulupuu-taaperoikäisten 
musiikkikerho to 5.2. klo 
15–15.30 Heinätorin seu-
rakuntatalo. Laulupuu on 
maksuton. Tied: Tea Lakka-
la, tea.lakkala@evl.fi tai p.  
050 5207 757.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
klo 10.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kaikenikäisille 
eläkeläisille avoin ryhmä. Li-
sätietoja diakoni Kaisa Jaak-
kola, p. 040 7304 117. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
29.1. klo 12.30, Intiön seura-
kuntakoti. Kaikille eläkeläi-
sille avoin kohtaamispaikka. 
Tule kahvikupposen, hartau-
den, keskustelun ja pienen 
ohjelman äärelle. 
Lenkkiryhmä to 29.1. klo 18–
20 Keskustan seurakuntata-
lo. Lisätietoja Mono Kuoppa-
la, p. 040 5747 124.
Matalankynnyksen raamis 
to 29.1. klo 18–20 Vanhan 
pappilan Jössensali. Iso kirja 
kiinnostaa. Tutustumme Raa-
mattuun ja pohdimme sen si-
sältöä, sanomaa ja tulkinto-
ja, unohtamatta omaa arkea. 

Pohdintaa on virittämässä 
pastori Jouko Lankinen. 
Liikuntakerho 1.–3.-lk tytöt 
ja pojat ma 2.2. klo 16–17, 
Myllytullin koulu, Kirkkoka-
tu 1. Liikkumisen iloa. Ei en-
nakkoilmoittautumista. Ker-
ho on maksuton. 
Liikuntakerho 4.–6.-lk ty-
töt ja pojat ma 2.2. klo 17–
18, Kansainvälinen koulu, 
Kasarmintie 4, liikuntasali. 
Täällä on lupa juosta ja lu-
jaa. Ei ennakkoilmoittautu-
mista. Maksuton.
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk tytöt ja pojat ma 
2.2. klo 17.30–18.30, Intiön 
seurakuntakoti. Ei ennakkoil-
moittautumista, maksuton.
Askartelukerho 1.–4.-lk ty-
töt ja pojat ti 3.2. klo 18–19 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Maksuton.
WII-tanssikerho 3.–6.-lk. ty-
töt ja pojat ke 4.2. 17–18. 
Keskustan seurakuntalo, Mo-
nitoimisali. Maksuton. Paik-
katiedustelut: Kaija Siniluo-
to, p. 050 5249 779.
Puuhakerho 1.–6.-lk  tytöt 
ja pojat ke 4.2. klo 17.30–
19. Keskustan seurakun-
talo, Lilja ja Lumme, 2 krs.  
Ei ennakkoilmoittautumista, 
maksuton.
Avoimet ovet nuorille ke 
4.2. klo 18–21 Keskustan 
seurakuntatalo. Tied: Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124.
Puuhakerho 1.–6.-lk. tytöt 
ja pojat ke 4.2. 18–19 Intiön 
seurakuntakoti. Ei ennakkoil-
moittautumista, maksuton.

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 

Mottoni: ole ihminen 
ihmiselle. Jokainen 
ihminen kohdataan silmien 
tasalta. Kaikki ovat yhtä 
arvokkaita, jokainen on 
Luojan luoma ja  
Kristuksen lunastama.”

“

3. vaalisijalle asetetun Tuiran 
seurakunnan seurakuntapastorin 
Jukka Kolmosen vaalinäyte 
Haukiputaan kirkon messussa  
su 1.2. 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

Tänä vuonna 
4 vuotta 
täyttävä!
Kaikissa Oulun seitsemässä 
seurakunnassa on 4-vuo-
tissynttärit ensi syksynä. 
Osassa seurakunnista
juhla on kaksi kertaa 
vuodessa, osassa 
kerran vuodessa.
Syntymäpäiviä vietetään 
alla mainituissa 
seurakunnissa 
1.1.–30.6.2015 
täyttävien kanssa:
sunnuntaina 22.2.2015
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa klo 13
Karjasillan kirkossa klo 15
Oulujoella Hintan seurakuntatalosssa klo 12
Tuirassa Pyhän Tuomaan kirkossa klo 15
Ilmoittautumiset osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ 
tapahtumat 
Oulujoen seurakunnan 4-vuotisjuhliin ilmoittautumi-
set puhelimitse: Riitta Kentala, p. 040 5747 094

lauantaina 7.2. klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Kevätkauden avaavat 
Markus Vuorinen ja Edu Kettunen. 



16 Rauhan Tervehdys  |  Nro 4  |  29.1.–5.2.2015

Menot Oulun seurakunnissa 29.1.–5.2.2015

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 1.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Erja Haho, kant-
torina Jarkko Metsänheimo. 
Messun jälkeen pieni Yhteis-
vastuu-info, jonka yhteydes-
sä jaetaan keräyslippaita. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
1.2. klo 18 Jäälin kappelissa, 
Juha Tahkokorpi, Sari Wallin
Raamattupiiri to 29.1. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 29.1. 
klo 18 Junttilalla, Vehkatie 6, 
mukana Eeva ja Mika Pouke.
Lähetyspiiri ti 3.2. klo 13 
Montin-salissa, Harri Isopah-
kala.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa maanantaisin klo 9–11 
p. 040 7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 2.2. klo 11–
12 Jäälin kappelissa. Aterian 
hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 2.2. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neessa.

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. Ks. ilmoitus.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 1.2. klo 10 kirkossa. 
Kirkkoherran vaalin 3. vaali-
sijalla olevan Jukka Kolmo-
sen vaalinäyte, avustaa Ar-
to Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä. Jumalanpalvelus ra-
dioidaan Radio Dein kautta, 
106,9 MHz. Kirkkokahvit.
Rukouspiiri to 29.1. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa.
Raamattupiiri ke 4.2. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Bibliodraamapäivä teemal-
la "Matkalla Jerusalemiin" 
la 21.2. klo 10–16.30 
Kellon srk-kodis-
sa. Bibliodraa-
matyöskente-
ly avaa Raa-
matun tekste-
jä uudella elä-
vällä tavalla, 
antaen mah-
dollisuuksia 
peilata Raama-
tun tekstejä omaan 
arkiseen elämään. Bibliodraa-
ma ei ole näyttelemistä. Bib-
liodraamatyöskentelyä ohjaa 
Ulla Säilä. Työskentely edel-
lyttää koko päivään sitou-
tumista. Päivään mahtuu 10 

osallistujaa. Osallistumismak-
su 15 €, johon sisältyy lounas 
ja kahvit. Ilmoittautuminen 
pe 6.2. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat. Lisätietoja Laila Juntilta: 
laila.juntti@evl.fi tai p. 040 
8668 319.

Harrastukset ja kerhot
läkeläisten musiikkipiirin 
kevätkauden ensimmäinen 
kokoontuminen to 29.1. klo 
13 srk-keskuksessa. Piiri ko-
koontuu noin kerran kuu-
kaudessa. Eläkeläisten mu-
siikkipiirissä lauletaan yh-
dessä ja perehdytään musiik-

kiin mm. kuuntelun 
kautta. Musiikki-

piiri ei ole kuo-
ro. Tieduste-
lut: kanttori 
Hannu Nie-
melä, p. 040 
5471 660.

Lähetyspii-
ri pe 30.1. klo 

12 srk-keskuksen 
neuvotteluhuonees-

sa. Piiri kokoontuu joka toi-
nen viikko.
Nuorten ilta pe 30.1. klo 18 
Vakkurilassa.
ESeurakuntakerho eläke-
läisille ma 2.2. klo 13 Joki-

varren vanhustentalolla, ke 
4.2. klo 13 Kellon srk-kodilla 
ja to 5.2. klo 13 srk-keskuk-
sessa. Yhdessäoloa, hartaus-
hetki, päiväkahvit, keskuste-
lua, jumppaa ja yhteislaulua.  
Lukupiiri ma 2.2. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa. Kirja: Tommi Kinnu-
nen: Neljäntienristeys. Vetäjä 
Irja Lahdensivu, p. 044 0544 
011. Lukupiiri kokoontuu noin 
kerran kuukaudessa.
Juttukahvila ke 4.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Kohtaamisen paikka kaiken-
ikäisille. Hartaus, kahvit ja 
yhteistä jutustelua yhdessä 
luodun ohjelman lomassa.

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. Lasten 
ja aikuisten yhteinen kerho, 
jossa kahvitellaan, lauletaan, 
leikitään ja askarrellaan. Jo-
ka kerta hiljennytään pie-
neen kynttilähetkeen. Ei il-
moittautumista ja sinne voi 
tulla silloin kun itselle sopii. 
Maksuton. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Senioriapu auttaa kodin pie-
nissä avuntarpeissa. Senio-
riavun vapaaehtoiset aut-
tavat siellä, missä on vaikea 
löytää muualta apua. Tiedus-
telut Mauri Raappana, p. 044 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtis-
sä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappelissa.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 2.2. klo 10–
13. Jäälin kappelissa. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka.

210 4415 tai Johanna Kerola, 
p. 045 1393 993.
Uusi diakoniatyöntekijä 
Minna Lappalainen tulee 
seurakuntaan työhön 1.2. 
Hänen työalueenaan on Kel-
lo ja sen lisäksi tehtävänä on 
seurakunnan mielenterveys-
työn kehittäminen. Minnan 
p. 040 5819 316.
Diakonian ajanvaraus ma 
2.2. klo 9–11. Diakoniatyön-
tekijän puhelinpäivystys ta-
loudellisen avun hakemisek-
si ja muissa asioissa, p. 044 
7310 232.
Aamupuuro ma 2.2. klo 10 
srk-keskuksessa. Puttaan 
Marttojen ja diakoniatyön 
yhteistyönä valmistama aa-
mupuuro työttömille, pieni-
tuloisille ja toisten ihmisten 
seuraa kaipaaville. K-kaupan 
lahjoittamaa ylijäämäruokaa 
jaossa pienimuotoisesti.

Muut menot
Yhteisvastuu-keräyksen 
avaus su 1.2. kirkkokahvin jäl-
keen srk-keskuksen monitoi-
misalissa. Tietoa keräyskoh-
teista ja keräyslippaiden jako. 
Mukana Johanna ja Minna.
Oulun seurakuntien yhtei-
nen nuorten talvileirileiri 
5.–8.3. Isoniemen leirikes-
kuksessa, hinta 43 €. Ilm. 
16.1.–16.2. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi. Lisätie-
toa Elisa Manninen ja Marja 
Manelius.
Rauhanyhdistykset: Haukipu-
das: yhteispyhäkoulu ja ruokai-
lu su 1.2. klo 12 sekä seurat klo 
13.30 ry:llä. Kello: ompeluseu-
rat pe 30.1. klo 18.30 ry:llä, seu-
rat su 1.2. klo 17 ry:llä. Jokikylä: 
nuorten ilta la 31.1. klo 19 ry:llä, 
perhesunnuntai su 1.2. klo 13 
ry:llä, pyhäkoulu, raamattu-
luokka, seurapuhe klo 14.

Diakoniapiiri ma 2.2 klo 13–
14.30 Jäälin kappelin neuvot-
teluhuoneessa. Kädentaidon 
ryhmä.
Naisten kasvuryhmä ti 3.2. 
klo 14 Suvelan saunalla. Ter-
vetuloa!
Nuorten musaryhmä to 
29.1. 18–20 Jäälin kappelis-
sa. Musaryhmä nuorille mu-
sisoinnista kiinnostuneille. 
Yökahvila nuorille pe 6.2. 
klo 18.30–22 Jäälin kappe-
lissa. Muut menot
Rauhanyhdistys: su 1.2. klo 
12 päiväseurat ja perheruo-
kailu ry:llä, Jouni Hintikka.

Haukiputaan seurakunnan  
kirkkoherranvaali

VAALIPANEELI to 5.2.2015 klo 18  
Haukiputaan seurakuntakeskus, Kirkkotie 10

Tule tutustumaan kirkkoherranvaalin ehdokkaisiin Jaakko 
Tuiskuun, Erja Järveen ja Jukka Kolmoseen. Vaalipaneelin  
vetää päätoimittaja Juha Virranniemi Rantapohja-lehdestä.  
Kahvitarjoilu klo 17.30–18, vapaaehtoinen maksu Yhteis-
vastuukeräykselle. Ehdokkaille tarkoitettuja kysymyksiä 
voi lähettää sähköpostilla haukiputaan.seurakunta@evl.fi. 

Voit osallistua myös verkossa 
www.virtuaalikirkko.fi

Jäälin kappelilla tapahtuu 
sunnuntaina 1.2. klo 16 Runo- ja lauluhetki. 
Runoja lausuu Hilkka Patja, säestäjänä 
toimii Sari Wallin ja tilaisuuden juontaa 
Erja Haho. Kahvia ja arpoja myydään 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi runo- ja lauluhetken jäl-
keen. Tilaisuus jatkuu klo 18 Sanan ja rukouksen iltana. 
Mukana Juha Tahkokorpi ja Sari Wallin.

Hengellisen musiikin toivekonsertti 
torstaina 26.2. klo 18.30 seurakuntakeskuksessa. 
Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita toteut-
tavat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, seurakunnan 
lapsikuoro ja oman pitäjän solistit. Toiveita voi esittää 
kanttoreille 13.2. saakka sähköpostilla tai tekstiviestil-
lä: hannu.niemela@evl.fi, p. 040 5471 660 ja kaisa.sakki-
nen@evl.fi, p. 040 5818 974.

Yhteisvastuu-
keräyksen avaus 

su 1.2. kirkkokahvin 
jälkeen srk-keskuksen 

monitoimisalissa. 
Tietoa keräyskohteista 

ja keräyslippaiden 
jako. 

Yhteisvastuukeräykseen 
kaivataan vapaaehtoisia 
Yhteisvastuukeräys käynnistyy su 1.2. ja päättyy tou-
kokuun alussa. Yhteisvastuukeräystä on vaikea to-
teuttaa työntekijävoimin, joten vapaaehtoisia tarvi-
taan erilaisiin tehtäviin. Sinulla on mahdollisuus toi-
mia lipaskerääjänä ovelta ovelle tai kaupan edessä, 
suurarpajaisten arpojen myyjänä, kahvittajana erilai-
sissa yv-tilaisuuksissa jne. 
Ota yhteyttä ja kysy lisää: 
Erja Haho, p. 0400 775 164 tai erja.haho@evl.fi

Lentopalloturnaus 
lauantaina 31.1. klo 8.30 alkaen 
Laivakankaan koululla. 
Tervetuloa mukaan seuraamaan otteluita 
sekä kahvittelemaan ja ostamaan arpoja!

Suurarpajaiset
Koko Yhteisvastuukeräyksen ajan on tarkoitus myydä 
arpoja, joiden tuotto menee lyhentämättömänä yh-
teisvastuun hyväksi. Syksyn kuluessa tehtiin päävoi-
toksi talkoovoimin upea lato/liiteri, joka on nähtävillä 
kirkon vieressä. Latoon on luvattu lahjoituksena myös 
katto- ja ovitarvikkeet. Kattotarvikkeet lahjoittaa Pro-
fiilikeskus. Muina voittoina on Aconin 183-maali, Moc-
ca Master kahvinkeitin, Kauneus- ja jalkahoitolan lah-
jakortit, tilkkupeitto, virkattu matto, kampaamotuot-
teita, neulottu hartiahuivi sekä useita pienempiä tuot-
teita. Arvan hinta on 5 €. Arpoja voi kysellä Erjalta tai 
kirkkoherranvirastosta.
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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

Karjasillan 
seurakunnan 
päivystävä pappi 
ma–to klo 10–14 
p. 044 7884 172

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Ilmoittautuminen Karjasil-
lan seurakunnan 4-vuotis-
synttäreille Ks. ilmoitus. 
Karjasillan kirkon perhetu-
pa ma 2.2. klo 9, Karjasillan 
kirkko. 
PuistoPyhäkoulu to 4.2. Py-
hän Andreaan kirkko. Ko-
koonnumme kerran kuus-
sa keskiviikkoisin klo 9.30–
10.30 Kotimetsän leikkipuis-
tossa eli Metsokankaan kes-
kusleikkipuistossa koulun lä-
hellä. Päivämäärät ovat 4.2., 
11.3., 8.4., 29.4., 13.5., ja 3.6.
PuistoPyhikseen ovat terve-
tulleita kaikki lapset ja aikui-
set viettämään mukavaa yh-
teistä hetkeä. Hiljennymme, 
laulamme, leikimme ja tou-
huamme kaikkea kivaa yh-
dessä. Huonon kelin sattu-
essa (kova pakkanen tai sa-
de) pyrimme olemaan Met-
sokankaan päiväkodin tilois-
sa. Lisätietoja: Mari Jääske-
läinen p. 044 3536 879 tai 
mari.jaaskelainen@evl.fi.
Perheiden puuha-ilta ke 4.2. 
klo 18, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
klo 13, Karjasillan kirkko.  

Diakoniaryhmä ti 3.2. klo 14, 
Maikkulan kappeli.  
Lähetyspiiri ti 3.2. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli.
Eläkeläisten kerho to 5.2. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 29.1. ja 5.2. 
klo 9,  Kaukovainion kappe-
li, pe 30.1. Pyhän Andreaan 
kirkko.
Tuuppa kahville to 29.1. ja 
5.2. klo 16, Karjasillan kirkko.
Tuuppa kahville ke 4.2. klo 
14 Pyhän Andreaan kirkko.
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.

Musiikkitilaisuudet 
Majakkailta pe 30.1. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Nina 
Åströmin konsertti. Mukavaa 
yhdessäoloa. Tarjolla Iltapa-
laa. Tervetuloa mukaan! 
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset 2.2. klo 18,  
Maikkulan kappeli.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 1.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustavat Lii-
sa Karkulehto, Anu Kontio, 
Marjukka Hamari, kanttori-
na Juha Soranta. Yv-aloitus.
Messu su 1.2. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Satu Kreivi-Palo-
saari, kanttorina Ilkka Järviö. 
Yv-aloitus. Kastellin kirkko-
kuoro. 
Perhemessu su 1.2. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avus-
taa Riitta Yliluoma ja joukko 
muusikoita. YV-aloitus. Kirk-
kokahvit.
Varikkomessu su 1.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Mirjami Dutton. Lapsille 
pyhäkoulu. Kirkkokahvit. Yv-
aloitus. 
Messu su 1.2. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari,  kantto-
rina Juha Soranta. Yv-aloi-
tus. Kolehti yhteisvastuuke-
räykselle Kirkkopalveluiden 
kautta. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 29.1. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Irja Eirolan muistoseurat su 
1.2. klo 13.30 Kaukovainion 
kappelissa. Kokoonnumme 
yhdessä muistelemaan lähe-
tystyöntekijä Irja Eirolaa. Pu-
heita, virsiä ja kuvia. Irja Ei-
rola toimi pitkään puolisonsa 
Arvo Eirolan kanssa Karjasil-
lan seurakunnan lähetystyön 
kantavina voimina.  Vietäm-
me yhteistä messua klo 12. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
ja muistoseurat. 
Herännäisseurat su 1.2. klo 
15, Riitta ja Pentti Jouppila, 
Jaakonkuja 1 A
Miesten raamattupiiri ke 
4.2. klo 18, Karjasillan kirkko.
Hanna-rukousryhmä to 5.2. 
klo 18, Kastellin pappilan ka-
mari.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat to 29.1. 
klo 18, Kaukovainion kap-
peli, raamattuluokka pe 
30.1. klo 18 ja ompeluseurat, 
Maikkulan kappeli ja pe 30.1. 
klo 18, Kastellin kirkko. Kirk-
koseurat 3.2. klo 19, Karjasil-
lan kirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 1.2. klo 10–11 
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 su 1.2. klo 15–
16.30 Lämsänjärven leirikes-
kus. Tutkimme luontoa eri 
tavoin, hiljennymme kyntti-
lähetkeen ja touhuamme yh-
dessä. Omat eväät mukaan 
ja makkaranpaistomahdolli-
suus joka kerta. Kokoonnum-
me sunnuntaisin 17.5. saak-
ka klo 15. Hiihtolomaviikol-
la 2.3. ja 9.3. emme kokoon-
nu. Tervetuloa koko perheel-
lä. Isommat lapset voivat tul-
la itsekseenkin. 

Sururyhmä 
on viikoittain kokoontuva, luottamuksellinen ja sul-
jettu keskusteluryhmä, joka kokoontuu kevään aikana 
kuusi kertaa. Ryhmässä on ohjaajien lisäksi 6–8 henki-
löä. On suositeltavaa, että ryhmään tullessasi läheise-
si menettämisestä on kulunut vähintään puoli vuotta. 
Ryhmää ohjaavat pastori Mirjami Dutton ja diakonia-
työntekijä Asta Leinonen. Sururyhmä aloittaa to 12.2. 
klo 18, Karjasillan kirkon pienryhmätilassa. 
Ilmoittautuminen 2.2. mennessä
asta.leinonen@evl.fi tai p. 040 5747 157

Yhteisvastuukeräyksen aloitus 
sunnuntaina 1.2. alkaen klo 10 messulla 
Karjasillan kirkossa. 
Jatkuen haitilaisella keittolounaalla (7 € ).
Lisäksi Haiti-tietoutta, 
Suurelle Sydämellä -piste, 
lippaiden ja listojen jakamista 
ja arpajaiset.
 

Yhteisvastuukeräys 2015 tukee Suurella 
Sydämellä vapaaehtoistoimintaa Suomessa.  
Ulkomaankohteena on Haiti, jossa keräyksen tuotolla tu-
etaan erityisesti lasten koulunkäyntiä. 
Haiti ei ole täysin toipunut vuonna 2010 sattunees-
ta maanjäristyksestä ja haitilaisten arkielämää haittaa 
edelleen peruspalvelujen puute, hallinnon tehottomuus 
ja luonnonkatastrofit. 

Tervetuloa osallistumaan aloitukseen ja mukaan 
Yhteisvastuukeräykseen!

Maikkulan kappelin 
Perhemessu 
sunnuntaina 1.2. klo 12. 
Toimittaa Olavi Mäkelä, avustaa Riitta Yliluoma ja 
joukko muusikoita. YV-aloitus. Kirkkokahvit. 

Helmikuusta lähtien Maikkulan kappelin 
jumalanpalveluselämä kokee uudistuksen! 
Kappelilla on messu kolme kertaa kuukaudessa. 
Kukin näistä messuista on hieman erilainen. 
Perhemessu on ehtoollisjumalnpalvelus, jossa 
on otettu erityisesti lapset huomioon. Perhemessuja 
on 1.2., 15.3., 19.4. ja 10.5.
Kappelimessu on Maikkulan kappelin oma messu. 
Se on ehtoollisjumalanpalvelus, joka on vähän 
erilainen kuin tavallinen messu. Kappelimessussa 
perehdytään päivän tekstiin erityisesti siitä 
näkökulmasta, mitä teksti merkitsee tänä 
päivänä. Kappelimessuja on 15.2., 22.3., 26.3., 24.4., 
la 20.6., 19.7. ja 16.8. 
Messu sitten taas on ihan tavallinen 
ehtoollisjumalanpalvelus. Tavallisia messuja on 
8.2., 1.3., 5.4. ja 17.5.

Perheiden puuha-ilta 
keskiviikkona 4.2. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa.

Perheiden puuha-ilta on kuin perhekerho, joka pi-
detään iltaisin Pyhän Andreaan kirkolla, Kaakkuris-
sa. Yhdessäoloa ja mukavaa tekemistä tarjolla kaiken 
ikäisille ja koko perheelle. Isovanhemmat, kummit ja 
kaikki ovat tervetulleita. Perheiden puuha-ilta järjes-
tetään keskiviikkona 4.2., 25.3., 22.4. ja 6.5. klo 18–
19.30. Aloitamme yhteisellä hartaudella ja päätäm-
me iltapalalla. 
Lisätietoja: Lastenohjaaja Juha-Matti Seppä, 
p. 044 3161 426, juha-matti.seppa@evl.fi. 

Kutsumme 
Sinut, 
4 vuotta 
täyttävä 
päivän-
sankari, 
juhlimaan 
perheesi ja 
metsänväen 
kanssa 
seurakunnan 
yhteisiä 4-vuotissynttäreitä
sunnuntaina 22.2. klo 15 
Karjasillan kirkolle, Nokelantie 39.
Halutessasi voit pukeutua juhla- tai eläinteema-asuun
Aloitamme juhlan yhteisellä perhekirkkohetkellä, 
minkä jälkeen nautimme juhlakahvit / -mehut. 
Päivänsankarit saavat lahjan.
Ilmoittaudu juhlaan pe 15.2. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

Lämpimästi tervetuloa!

sunnuntaina 1.2. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Kieksi, avustaa Mirjami Dutton. 

Lapsille pyhäkoulu. Kirkkokahvit. YV-aloitus. 

Isoskoulutusleiri Rokualla
Karjasillan seurakunnan 1. ja 2. vuoden isoskoulutuslei-
ri Rokualla 6.–8.2. Rokuan leirikeskuskessa. 
Mukaan mahtuu 40 ensimmäisen vuoden isosta ja 
20 toisen vuoden isosta ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautuminen viimeistään to 22.1. mennessä. 
Lisätietoja leiristä saa Annalta, p. 040 5747 167. 
Saat leirikirjeen postissa lähempänä leirin ajankohtaa. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
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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 29.1.–5.2.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Gospelmessu pe 30.1. klo 19 
Hintan seurakuntatalo. Toi-
mittaa Sanna Komulainen, 
avustavat Jouni Heikinhei-
mo ja Pekka Leskinen. 
Konfirmaatiomessu su 1.2. 
klo 10 Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Sanna Komulainen, 
avustaa Jouni Heikinheimo, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi.  Syysrippikouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
1.2. klo 10 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
avustaa Kati Riipinen, kant-
torina Leo Rahko.  Kirkko-
kahvit,  Yv-keräyksen aloi-
tus. 
Sanajumalanpalvelus su 
1.2. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, avus-
taa Anu Fedotoff, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. Kirk-
kokahvit,  Yv-keräyksen aloi-
tus. 
Messu su 1.2. klo 12  Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarna 
Tuulia Taskila, avustavat Eija 
Röning ja Anna-Maija 
Sälkiö, kanttorina 
Sanna Leppä-
niemi. Yv-ke-
räyksen aloi-
tus, tietoa 
keräyksestä,  
lippaiden ja-
ko ja kirkko-
kahvit. 
Raamattu- ja lä-
hetyspiiri ma 2.2. 
klo 18  Myllyojan seura-
kuntatalo, Ystävän kamari.

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 2.2. klo 18.30 Oulujoen 
pappila.
Lähetysilta ke 4.2. klo 18 Yli-
Iin seurakuntatalo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pik-
kukoulut, pyhäkoulu, per-
hekerhot, perhekahvilat ja 
nuorten kerho.

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho to 29.1. 

klo 10 Huonesuon 
seurakuntakoti. 

Torstaikerho 
to 29.1. klo 11 
Yli-Iin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten 
kerho to 29.1. 

klo 13  Myllyo-
jan seurakunta-

talo. Tällä kertaa 
kerho on laulukerho, 

mukana kanttori Sanna Lep-

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 su 1.2. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustavat Riit-
ta Markus-Wikstedt ja An-
neli Nieminen, kanttori Tuo-
mo Kangas, lapsikuoro, Yv-
aloitus, luottamushenkilöi-
den tehtävään siunaaminen, 
päivärippikouluryhmä, kirk-
kokahvit.
Hartaus to 29.1. klo 11.30 
Teppola, Petri Satomaa. 
Seurakuntakerho to 29.1. 
klo 11, Jukka Joensuu, lou-
nas, Tuomo Kangas ja virsi-
kerho.
Hartaus ke 4.2. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu. 

Harrastukset ja kerhot
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 29.1. 
klo 9–10.30 Oulunsalon seu-
rakunnan Toimitalo, Vattu-
kujalla. 
Musiikkikerho torstaisin klo 
15–16 Repussa.
Kitarapiiri to 29.1. klo 16–17 
Repussa. Jatkoryhmä. 
Uuden Äänen harjoitus to 
29.1. klo 18 Oulunsalon kirk-
ko. 
K-17-ilta nuorille pe 30.1. klo 
18–23 Repussa.
Vattukujan perhekerho ma 
2.2. klo 9.30 Oulunsalon seu-

päniemi. 
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
klo 14 Hoikantien palveluti-
lat, Hoikantie 23.  
Piispankamari pe 30.1. klo 11 
Ylikiimingin asukastupa. Lä-
hetyksen kirpputorikahvila. 
Seniorikerho pe 30.1. klo 11 
Juopulin kylätalo. 
Porinapiiri ma 2.2. klo 10 
Vanhustentalon kerhohuo-
ne, Ylikiiminki
Eläkeläisten kerho ma 2.2. 
klo 12 Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Fransupiiri ti 3.2. klo 17 Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 4.2. 
klo 17 Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 5.2. klo 
10 Huonesuon seurakunta-
koti. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Oulujoen seurakunnan päi-
vystävä pappi tavattavis-
sa kirkollisten toimitusten 
(häät, kasteet, hautaansiu-
naamiset) sopimista varten 
ma-to klo 10–14 Myllyojan 
seurakuntatalossa, Koivu-

maantie 2,  p. 044 7883 990. 
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690 tai samaan aikaan käy-
mällä paikanpäällä Myllyo-
jan seurakuntatalolla.  Muis-
sa asioissa voit ottaa yhteyt-

Neulansilmä 
torstaina 29.1. klo 17–19  

Hönttämäen seurakuntakodissa. 

Kansainvälinen tyttöjen ja naisten käsityökerho. 
• Kaikenikäisille käsitöistä kiinnostuneille 

suomalaisille ja maahanmuuttaja tytöille ja naisille
• Mahdollisuus tutustua 

uusiin ihmisiin ja uusiin kulttuureihin
• Voit tulla mukaan oppimaan 

tai opettamaan

Lisätietoja antaa 
Sari Meriläinen, 
p. 040 5583 294.

tä oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 2.2. klo 
10 Myllyojan seurakuntatalo. 
Tarjolla maksuton aamupala 
kaikenikäisille, mukana seu-
rakunnan työntekijä ja va-
paaehtoisia. 

Aikuisten 
kuntopiiri 

keskiviikkona 4.2. 
klo 17 
Hintan 

seurakuntatalo.

Päivystävä pappi 
on tavattavissa Oulujoen 

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

rakunnan Toimitalo, Vattu-
kujalla. 
Eläkeläisten kerho ma 2.2. 
klo 13 Hintassa.
Varkkari avoimet alakou-
luikäsille ma 2.2. klo 13–15 
Repussa. 
Nuorten avoimet ma 2.2. klo 
15–18 Repussa.
Repun perhekerho ti 3.2. klo 
9.30–11.
Leikkikerho ti 3.2. klo 14–
15.30 Repussa. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk Salonpään koululla ti 3.2. 
klo 16–17. 
Heppakerho ti 3.2. klo 16–
17.30 Repussa. 
Poikien liikuntakerho 4.–6.-
lk Salonpään koululla ti 3.2. 
klo klo 17–18. 
Kokkipuuhakerho ti 3.2. klo 
17.30–18.30 Oulunsalon seu-
rakunnan Toimitalo.

Yhteisvastuukeräyksen aloitukset 
sunnuntaina 1.2. klo 11 Yli-Iin seurakuntatalossa.  
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit. 
Tietoa vuoden 2015 keräyksen teemasta 
ja kohteista. Virsiveteraanit ja poika 
laulavat ja laulattavat virsiä.
Vapaaehtoinen kahvimaksu 
Yhteisvastuukeräykselle. 
sunnuntaina 1.2. klo 11 Ylikiimingin kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja 
yv-keräyksen aloitus. 
sunnuntaina 1.2. Hintan seurakuntatalossa messun 
jälkeen n. klo 13.15. Tietoa keräyksestä, lippaiden ja-
ko ja kirkkokahvit.

Messu, 
uusien luottamushenkilöiden 

tehtävään siunaaminen ja 
Yhteisvastuukeräyksen avaus 

Kutsumme sinut messuun ja Yhteisvastuukeräyksen 
avaukseen su 1.2. klo 10 Oulunsalon kirkkoon.

Messun toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Riitta Markus-Wikstedt ja Anneli Nieminen, 

kanttorina Tuomo Kangas.
Luottamushenkilöiden siunaaminen.

Messun jälkeen kirkkokahvit

Sinun apuasi tarvitsemme jälleen. 
Kahvitilaisuudessa jaetaan keräyslippaita. 

Voit itse valita alueen, missä haluat 
keräyslippaan kanssa liikkua.

Lisätietoja ja keräyslippaita 
yv-keräyksen yhdyshenkilöltä,

diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, 
p. 044 7453 848

Varhaisbarokin 
valo ja varjo 

-konsertti 
tiistaina 3.2. klo 19 Oulunsalon kirkossa. 

Antto Vanhala, barokkiviulu ja Maija Tynkkynen, 
virginaali tulkitsevat alkuperäissoittimin 1500-lu-
vun lopun ja 1600-luvun alun säveltäjien kiehto-
via, mutta harvoin kuultuja teoksia.  Säveltäjäni-
minä mm. Byrd, Fontana ja Froberger. Konsertti 

on osa Oulun vanhan musiikin festivaalia. 
Vapaa pääsy, ohjelma 15 euroa.

www.oulunvanhamusiikki.org

Lapsikuoro ke 4.2. klo klo 17 
Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro ke 4.2. klo 18 Ou-
lunsalon kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään askareilta per-
heille ma 2.2. klo 17–19 Sa-
lonpään kylätalo, Helasentie, 
Varjakka.  

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Kirkonkylä: To 29.1. klo 
18.30 erityisryhmän kerho. 
Pe 30.1. klo 17 ruokailu ja ta-
varoiden vastaaanotto. Pe 
30.1. klo 18.30  tammimyyjäi-
set. Su 1.2. klo 16 seurat ry, 
Esko Lapinoja, Jorma Vuor-
ma. Salonpää: Su 8.2. klo 13 
lounas ja seurat ry:llä.

A
rkisto / P

ekka H
elin

Kyläkamari 
maanantaina 2.2. 
klo 11  Oulunsalon 

seurakunnan 
Toimitalon Yläsalissa.

sunnuntaina 1.2. Hintan seurakuntatalossa messun jälkeen n. klo 
13.15 Tietoa keräyksestä, lippaiden jako ja kirkkokahvit.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Piispanmessu su 1.2. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa piispa Samuel Salmi, 
saarnaa Niilo Pesonen, avus-
taa Marika Alakopsa, Helena 
Paalanne, Jaakko Syynimaa, 
Juhani Liukkonen ja Irma-Eli-
na Mukari, Raakel Pöyhtäri, 
urut, kanttorikvartetti Anu 
Arvola-Greus, Katri Sippola, 
Heikki Jämsä ja Tommi Hek-
kala. Kahvit ja kiitosjuhla. 
Iltamessu su 1.2. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Anu Oja-
la, kanttorina Anu Arvola-
Greus. 
Viikkomessu ke 4.2. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Marja Manelius, kanttorina 
Heikki Jämsä. Pyhä Luukas 1 
ja 2 -rippikouluryhmät osal-
listuvat messuun.
Miesten piiri ti 3.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Martti Vainik-
ka alustaa aiheesta: "Ilta Efe-
solaiskirjeen äärellä – osa 2". 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 29.1. klo 
18.30, Tuiran kirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat  löytyvät päiväkerhot, 
puuhakerhot, perhekerhot, 
pyhäkoulut, varhaiskasva-
tuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Nallekahvila to 29.1. ja 5.2. 
klo 10–12 Tuiran kirkon Su-
vantosalissa. Sisäänkäynti 
kirkon takaa ovesta "Telak-
ka". Lapsiperheiden Nalle-
kahvila yhdessäolon ja kah-
vittelun merkeissä. Tervetul-
leita ovat vanhemmat, kum-
mit, isovanhemmat lapsi-
neen. Tarjolla pullaa, kahvia, 
teetä ja mehua. Mahdolli-
suus jutteluun ja seuruste-
luun toisten aikuisten ja las-
ten kanssa. Kuukauden en-
simmäisenä torstaina askar-
telua.
Iltaperhekerho to 29.1. klo 
18–19.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. il-
moitus. 
Perhepyhä-
koulu ti 3.2. 
klo 14, Rajaky-
län seurakun-
takoti. Per-
heille tarkoi-
tettu viikkopy-
häkoulu. Pyhä-
koulu on joka toi-
nen viikko kokkipyhä-
koulu ja joka toinen taide-
pyhäkoulu. Kokkipyhäkou-
lussa teemme raamatunker-
tomuksista ”nousevia” help-
poja ruokia ja leivonnaisia, 
kuten profeetta Eliaan kalti-
aisia, kuningatar Esterin hu-
najakakkusia, Egyptiläistä rii-
siä ja kalkkunaa jne. Taidepy-
häkoulussa tutustumme raa-
matun kertomuksiin hyödyn-
täen erilaisia taidemuotoja, 
kuten kuvataide, musiikki, 
draama, savityöt ja sanatai-
de. Lisätietoja lastenohjaaja 
Pirjo Kangas, p. 044 0161 734 
tai pirjo.kangas@evl.fi.
Pyhän Luukkaaan kappelin 
perheiden taidepyhis to 5.2. 
klo 14, Pyhän Luukkaan kap-

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

peli. Taidepyhis on lasten ja 
vanhempien yhteinen taide-
pyhäkoulu, jossa alussa hil-
jennymme. Pyhäkoulussa on 
erilaisia kädentaitoja, musii-
ikkia, ilmaisutaitoja ja leikke-
jä. Lisätietoja Seija Kurvinen, 
p. 044 3161 717 ja Marja-Liisa 
Toropainen, p. 050 3716 257.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412.  Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 29.1. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
ria 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 29.1. klo 12, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ate-
ria 2 €. 
Juttutupa ma 2.2. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Viikon 
aluksi aamupala, hartaus ja 
ajankohtaiset kuulumiset. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ma 
2.2. klo 10, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Juttutupa ma 2.2. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Tule tapaamaan mui-
ta aamuhartau-

den ja kahvin 
kera sekä kes-
kustelemaan 
ajankohtai-
sista asiois-
ta.
Omaishoita-

jien keskus-
teluryhmä ma 

2.2. klo 14 Tuiran 
palvelukeskuksessa. 

Ryhmä kokoontuu seitsemän 
kertaa kahden viikon välein. 
Mukana Paula Mikkonen ja 
Irmeli Roininen. Lisätietoja 
Paulalta, p. 040 7235 880.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
4.2. klo 10, Tuiran kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
4.2. klo 10, Koskelan seura-
kuntakoti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 5.2. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
ria 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 5.2. klo 12, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ate-
ria 2 €. 

Juttutupa 
maanantaina 2.2. 

klo 11 
Koskelan 

seurakunta- 
kodissa.

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!

Rauhoitu Sanan ja teeku-
pin ääressä to 5.2. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Kaikille avoin keskusteluryh-
mä kokoontuu joka kolmas 
viikko torstai-iltaisin klo 17–
18.30 välisenä aikana Kos-
kelan seurakuntatalon vin-
tille. Ryhmään ovat terve-
tulleita kaikki ne, joita kiin-
nostaa keskustella maail-
man tapahtumista ja kristil-
lisestä elämästä. Illan aika-
na juodaan teetä, keskustel-
laan, luetaan hengellistä kir-
jallisuutta ja rukoillaan. Lisä-
tietoja diakoni Heli Mattila,  
p. 040 5747 145.

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 29.1. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjänä pasto-
ri Riitta Louhelainen ja Jukka 
Kolmonen. 
Seniorien laulupiiri to 29.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme yhteislauluina 
vanhoja koululauluja, hen-
gellisiä lauluja ja virsiä. Mu-
kana kanttori Katri Sippo-
la ja diakoni Päivi Moilanen. 
Eläkeläisten kerho osallistuu 
laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
klo 13, Tuiran kirkko.
Eläkeläisten kerho to 29.1. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Käsityöpiiri pe 30.1. klo 9.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ter-
vetuloa mukaan. Tule teke-
mään käsitöitä diakoniatyön 
hyväksi tai itsellesi. Otamme 
vastaan lankalahjoituksia.
Käsityöpiiri ma 2.2. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu. 
Lähetyspiiri  ma 2.2. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kan-
gastie 1. Lähetyspiirissä kes-
kustellaan ajankohtaisista lä-
hetystyön asioista kahviku-
pin äärellä.
Käsityökerho ke 4.2. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Sisäänkäynti parkkipaikan 
puolelta. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 5.2. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjänä pasto-
ri Riitta Louhelainen ja Jukka 
Kolmonen. 
Eläkeläisten kerho to 5.2. 
klo 13, Tuiran kirkko.
Eläkeläisten kerho to 5.2. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kerhon ohjelmassa: hartaus, 
kahvihetki, keskustelua, lau-
lua ja muuta mukavaa. 

Iltaperhekerho 
torstaina 29.1. klo 18–19.30 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Iltaperhekerho on perheiden kohtaamispaikka. 
Ohjattua toimintaa, yhdessäoloa ja leikkiä. Iltapalaksi 
puuroa. Iltaperhekerho kokoontuu kerran kuussa Py-
hän Luukkaan kappelilla, torstai-iltaisin klo 18–19.30. 
Kevään kerhopäivät 29.1., 19.2., 19.3. ja 23.4. Kerho 
alkaa yhteisellä hartaushetkellä kirkkosalissa. Sen jäl-
keen askartelemme ja leikimme kerhohuoneessa. 

Lapin retki 

Saariselälle
          11.–15.4. 

Lähde keväthangille Saariselälle upeisiin tunturimai-
semiin. Mahdollisuus hiihtoon tai lasketteluun. Majoi-
tus Tievatuvalla (Kurssitieva) 2 hengen huoneissa. Hin-
ta aikuisilta 345 € , sisältää majoituksen, bussikulje-
tukset ja ruokailut (aamupala, retkieväät, päivällinen),  
lapset alle 13-v. 235 €. 
Matkan vetäjinä Tuulikki Ståhlberg ja Pekka Jarkko  
Tuiran seurakunnasta. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 20.3. mennessä 
Tuulikille, p. 040 5747 082 tai tuulikki.stahlberg@evl.fi

Nuortenillat Tuiran kirkon Suvantosalissa 
klo 18–20 perjantaisin: 
30.1., 13.2., 13.3., 27.3., 10.4. ja 8.5.
Nuortenilloissa on luvassa iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljentymistä sopivassa paketissa.
Nuortenilloissa mukana myös rippikouluryhmiä.

OMG-illat  
Tuiran kirkon Suvantosalissa klo 18–19 perjantaisin: 
20.2., 20.3., 24.4. ja 22.5.
OMG-illoissa ohjelmaa tarjoavat nuorten bändi 
Pihisijät ja Tuirangstin näyttelijät.

Yökahvilat 
Tuiran kirkon Suvantosalin yökahvila OMG-iltojen 
jälkeen klo 20–23 perjantaisin: 20.2., 20.3., 24.4. ja 22.5.
Kaijonharjun nuokkarin yökahvila 
klo 20–23 perjantaina 27.2.
Toppilan nuokkarin yökahvila 
klo 20–23 perjantaisin: 6.2. ja 27.3.
Ritaharjun nuokkarin yökahvila 
klo 20–23 perjantaina 13.2.
Yökahvilat tarjoavat hauskaa yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa. 

Leikkaa talteen!
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 29.1.–5.2.2015

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Ehtoollishartaus ma 2.2. klo 
14 Pihlajistossa. 
Siioninvirsiseurat ma 2.2. 
klo 19 Rantsilan srk-talossa, 
Merja Jyrkkä ja Hannu Lau-
riala.
Eläkeliitto ti 3.2. klo 11 Rant-
silan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 4.2. klo 
10 Kestilän srk-kodissa. 
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 5.2. klo 12 Tuula 
Kurkisella. 
Seurakuntakerho to 29.1. 
klo 13 Rantsilan, pe 30.1. klo 
10 Kestilän, torstaisin klo 12 
Pulkkilan srk-talossa ja tiis-
taisin klo 12 Väinölässä. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ke 4.2. klo 
10 Pulkkilan srk-talossa.
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan srk-talon ja pe klo 
10 Pyhännän srk-talon kerho-
tilassa. Rantsilan kerhot ti klo 
10 ja to klo 12 Nuppulassa.
Varhaisnuoret ma klo 14.15 

 
Kastettu: 
Janette Mari 
Aleksandra Hyvärinen 
(Kestilä)
Vihitty:
Petteri Mikael Pahkala 
ja Veera Merja 
Marjaana Kamula 
(Pyhäntä)
Kuollut: 
Pekka Jaakko Savilampi 
56 (Kestilä)

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

Viikoittaiset 
kerhot  

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. 

Yhteinen 
aamiainen 

eurolla
perjantaina 6.2. 

klo 7.30–9.30 srk-salissa. 

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Luukas-messujen ideointi on käynnissä Facebook-ryh-
mässä! Tule sinäkin mukaan tekemään nuorten aikuis-
ten messua: liity Facebookissa ryhmään "Luukas-messu" 
ja anna ideasi ja kommenttisi yhteiseen käyttöön! Voit 
tulla myös paikalle Pyhän Luukkaan kappeliin pe 13.2. 
klo 18, jolloin työstämme paikalla olijoiden voimin mes-
sun sellaiseksi kuin haluamme. Itse messu starttaa sama-
na iltana klo 19. Tervetuloa mukaan joko tekemään tai 
osallistumaan tai mieluiten molempiin! Koska juuri sinä 
tiedät, millainen on hyvä messu! 
Tuuppa kahville! Vertaistoimintaa nuorille ja nuorille 
aikuisille  (alle 30-v.) joilla on tai on ollut haasteellinen 
elämäntilanne. Keskiviikkoisin klo 14–16 Pyhän Andre-
aan kirkolla, Sulkakuja 8. Torstaisin klo 16–18 Karjasil-
lan kirkon vintillä,  urkuparven takana, Nokelantie 39.

JÄRJESTÖT
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat 
torstaina 29.1. klo 18 alkaen Pitkäsillä Puolivälinkankaal-
la, os. Menninkäisentie 6 C 28. 
OPKOn opiskelijailta la 31.1. 18.30 Torikatu 9 A 32.
Ylläri-ilta, vastuussa Oulun OPKOn hallitus.
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ma 2.2.
18.30 Koulukatu 41. Nuorten aikuisten illan aiheena:
Kain ja Abel, puhe Johan Helkkula.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 4.2. 18.30
Pyhän Luukkaan kappeli, yliopistonkatu 7.  Aiheena:
Selvät sävelet – armo kantaa, puhe Anton Laurila.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten aikuisten talvileiri Rokualla 20.–
22.3. Leirin hinta 47 €, joka sisältää kuljetuksen, majoi-
tuksen ja ruokailut. Ilmoittautuminen leirille osoittees-
ta www.oulunseurakunnat/tapahtumat. 
Keskustelukerho Keskustelukerho ti 3.2. klo17–18.30 
Heinätorin srk-talo, alasali. Kaikenikäisten kehitysvam-
maisten kerho.  

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 29.1. klo 12.30 
Keskustan seurakuntatalo. Kädet ja koko keho laulaa 
viittomakielisessä kuorossa. Lisätietoja kuorosta voi ky-
syä Ulla-Maija Aaltomaalta, p. 050 5933 378. 
Kuurojen raamattupiiri ti 3.2. klo 13 Palvelukeskus Ru-
nola os. Tuulaakitie 2. Tervetuloa kotona asuvat viitto-
makieliset Runolan asukkaiden kanssa yhteiseen piiriin. 
Raamatun tekstejä kirkkovuoden aiheiden mukaan. 

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.
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 29.1. 
klo 13–14.30 Caritas-koti. Pyhää kirjaa lukien ja pohtien 
kahvia ja seurustelua unohtamatta. Joka kerta avautuu 
jotain uutta. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen 
pääoven lähellä ulkona. Tule mukaan! Kokoontuminen 
poikkeuksellisesti alakerran Kappelissa. 
Näköpiiri ti 3.2. klo 13–14.30 Caritas-kodin Caritas-sali, 
Kapellimestarinkatu 2. Kokoontuminen kahvittelun ke-
ra näkövammaisille ja läheisille. Opasystävä on vastas-
sa klo 12.30 alkaen pihalla pääoven lähellä. Vieraana 
Tellervo Kianto kertomassa terveisiä Kirkon Ulkomaa-
navun matkalta Haitista.

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

S
Worship Service in English on Sunday at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Synday school for children. Coffee fel-
lowship.
Englanninkieliset seurat sunnuntaina klo 16 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsil-
le. Kirkkokahvit.

Kansainvälisyys

Menot Oulun seurakunnissa 29.1.–5.2.2015

Raamattu- ja rukousilta ti 
3.2. klo 18 srk-salissa. 

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: Nuo-
risotyönohjaajat Marja Manelius, p. 040 5245 944 ja  
Elisa Manninen, p. 050 5133 225.

Nuoret

Meijän Olokkari 
avoinna torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

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

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la 21.2., 21.3., 25.4. ja 
23.5. klo 10–14.
Astioita, kodintekstiileitä, koruja, kirjoja, äänilevyjä, 
kortteja ym. kirpputoritavaraa,käsitöitä ym. uusia pa-
jan tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi.
Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) 
p. 044 3161 720. 
Tunteita... tovi Raamatun äärellä pe 30.1. klo 12–13 Sii-
vessä. Lyhyt ja tiivis raamattuopetus, kesto maks. 1 h. 
Kiitollisuus, Antti Voittonen. 
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

eurakunnissa tapahtuu 29.1.–5.2.2015

Pulkkilan kerhotilassa, ti klo 
13.15 Kestilän kerhokodissa, 
ti klo 14.30 Pyhännän kerho-
tilassa, ti klo 15 Hovin kou-
lulla, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho to klo 15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 11.2. klo 10 srk-kodissa. 

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 1.2. klo 10 Kestilän 
seurakuntakodissa. Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina 
Veijo Kinnunen. Kirkkokahvit.
Messu su 1.2. klo 10 Piippolan seurakuntakodissa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Unto Määttä. 
Kirkkokahvit ja Yhteisvastuukeräyksen info ja aloitus.
Sanajumalanpalvelus su 1.2. klo 10 Pulkkilan 
seurakuntatalossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen. Kirkkokahvit ja Yhteisvastuukeräyksen 
info ja aloitus.
Sanajumalanpalvelus su 1.2. klo 13 Rantsilan 
seurakuntatalossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen. Musiikkiavustus veteraanikuoro. 
Seurakuntamestareiden Mauno Kallion ja Heikki 
Rosenbergin eläkkeelle lähtöjuhlat.
Messu su 1.2. klo 19 Pyhännän seurakuntatalossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.  
Kirkkokahvit ja Yhteisvastuukeräyksen info ja aloitus.

Sanajumalanpalvelus 
su 1.2. klo 10 srk-talossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Päiväkerhot normaalisti. Tar-
kemmat aikataulut ja lisätie-
toja Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. 
Rippikouluilta to 29.1. klo 18 
srk-talossa. Ilta koskee oman 
leirin rippikoululaisiamme ja 
ulkoläksynä on Isä meidän-
rukous.

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Piippola: Veteraanikuoro to 
29.1. klo 11 srk-kodissa. Pulk-
kila: To 29.1. Stellat klo 15.15 
ja kirkkokuoro klo 16.30 srk-
talossa. Pyhäntä: To 29.1. ve-
teraanikuoro klo 12, lapsi-
kuoro ”pienet” klo 16.30 ja 
”isot” klo 17.30 srk-talossa. 
Rantsila: Veteraanikuoro ke 
klo 11, kappelikuoro to 29.1. 
klo 19 ja Stellat to 11.2. klo 17 

Seurakuntalaiset vierailevat 
Vaarintalolla sunnuntaina 1.2. klo 13. 
Mukaan kutsutaan Vaarintalon ja Ainolan asukkaiden 
omaisia, mutta kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.

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.

Tiimien yhteispalaveri to 
29.1. klo 19 srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 30.1. klo 
10 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 4.2. klo 14.
Kuoroharjoituksia ei ole ke 
4.2. Seuraavat harjoitukset 
ke 11.2. klo 18.30 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 30.1. 
klo 19 raamattuluokka pie-

net Kivilompololla isot Hol-
milla ja nuortenilta K&T Van-
halalla. Su 1.2. klo 12 pyhä-
koulu I Lääköllä II Mattilal-
la III J&S Jokitalolla ja klo 17 
seurat ry:llä. Ma 2.2. klo 19 
sisarpiiri ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30. 
To 5.2. klo 13 varttuneiden-
kerho Kirjavalla.

Haluatko toimia 
tiimissä vapaaehtoisena 
tai lukijana 
jumalanpalveluksissa? 
Ota yhteyttä Markkuun, 
p. 044 7750 602 tai 
Marjoon, p. 045 6381 973.

Luottamushenkilöiden 
tehtävään siunaaminen  
sunnuntaina 8.2. klo 10 messussa Pulkkilan kirkossa. 
Luottamushenkilöiden sekä työntekijöiden 
tapaaminen messun jälkeen seurakuntatalossa.

Kiannon syntymästä 140 vuotta

Rämsänrannan runoruhtinas
Dramatisoitu laulukonsertti 
Ilmari Kiannon elämästä
sunnuntaina 15.2. klo 15 Siikalatvan lukiolla
osoite Turulantie 3, 92600 Pulkkila
Liput 10 € ovelta klo 14 alkaen.

Ilmari Kiannon runotuotantoa Vexi Salmen teksteillä maustettuna. 
Käsikirjoitus Seppo Kämäräinen, sävellystyö ja säestys
Risto Vähäsarja. Rooleissa Martti Niskanen, Esa Ruuttunen, 
Juha Vähäsarja, Eija-Riitta Airo-Karttunen, Katri Kantola ja 
Helena Vähäsarja-Haataja. Tuotanto Ilmari Kianto -seura.

Järjestää Siikalatvan seurakunta ja Siikalatvan kunnan 
kulttuuritoimi.

srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: Ai-
kuisten raamattuluokka pe 
30.1. klo 19, kodinpäivä su 
1.2. klo 12 ja ompeluseurat 

pe 6.2. klo 19 ry:llä. Pulkkila: 
Raamattuluokka pe 30.1. klo 
19, pyhäkoulu su 1.2. klo 12, 
seurat su 1.2. klo 19 ja opis-
toilta pe 6.2. klo 19 ry:llä, 

Antero Hämäläinen. Pyhän-
tä: Seurat su 1.2. klo 16 ry:llä, 
Jouko Luukkonen ja Mauno 
Mustapää. Lauluseurat ke 
4.2. klo 18.30 Eveliina ja Juk-

ka Kiviojalla. Rantsila: Aikuis-
ten ilta pe 30.1. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 1.2. klo 17 ja klo 
18.30 srk-talossa. Siikatörmän 
myyjäiset pe 6.2. klo 19 ry:llä.

Hailuodon seurakunnan 
Yhteisvastuutapahtumat 2015

Yhteisvastuukeräyksen aloitus su 8.2. klo 10 
kirkossa. Messu, kirkkokahvit ja keräysinfo. 
Yhteisvastuukassit lähtevät kyläkierroksille 
lippaiden kera.

Yhteisvastuukirppis ma–to 9.–12.2. klo 12–18 
ja pe 13.2. klo 12–16 srk-salissa. 
Tavaraa voi tuoda etukäteen kirkolle.

Laskiaissunnuntain metsäkirkko su 15.2. klo 
14 Koppakodalla Tukkitien varressa. Menemme 
metsäkirkkoon mahdollisuuksien mukaan potkurein 
ja suksin. Kodalla kahvia, makkaraa ja pika-arpoja 
keräyksen hyväksi.

Sählyturnaus la 21.2. klo 10 alkaen koulun 
liikuntahallilla. Ilmoittautumiset 17.2. mennessä 
Marjalle, p. 040 7430 382. Osallistumismaksu 30 € / 
joukkue.

Toivevirteni-ilta ke 29.4. klo 18 Isolan pirtissä, 
Isolantie 15. Virsi-iltaan haastetut luotolaiset 
kertovat tarinan omasta toivevirrestään ja laulamme 
nämä virret yhdessä. Kahvikolehti keräykselle.

Kastettu: 
Hilla Anneli Matintytär 
Sotaniemi.

A r k i s t o  /  S a nna Tu r u n e n
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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
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

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

Aamupuuro pe 30.1. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala tarjolla ja samalla ja-
ossa kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa. Mukana diakonissa 
Marika Kamps.
Ystävärengas pe 30.1. klo 
12–13.30 lähetysvintillä. Ys-
tävärengas on vapaaehtois-
porukka, joka käy viemässä 
mm. laulutervehdyksiä eri 
laitoksiin. Mukana diakonis-

Messu su 1.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg ja Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotka-
ranta, jumalanpalvelus-
ryhmä Heinijärvi. Messus-
sa toimitetaan luottamus-
henkilöiden tehtävään 
siunaaminen. Messun jäl-
keen kirkkokahvit kirkko-
kammarissa. Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus. Lista-
kerääjät saavat listan mes-
sun jälkeen tai lista lähe-
tetään seuraavalla viikol-
la kotiin. Tarvitsemme uu-
sia lista- ja lipaskerääjiä 
arkienkeleinä!  Ota yhte-
ys diakoni Ritva Sassaliin,  
p. 044 7521 227.

sa Marika Kamps.
Lukupiiri pe 30.1. klo 17.30 
lähetysvintillä. Kirjana Kjell 
Westön Kangastus 38. 
Lähetysvintti ma 2.2. klo 12 
lähetysvintillä.
Elämäntaparyhmä ma 2.2. 
klo 17. Miesten elämäntapa-
muutosryhmän ko-
koontuminen lähe-
tysvintillä, vetäjä-
nä Ahti Auno, p. 
044 2141 034. 
Perhekerho ti 
3.2. klo 9.30 seu-
rakuntatalolla. 
GospelGym ti 3.2. 
klo 20.15 Vanamo-sa-
lissa. Kuntojumppaa gos-
pelhittien tahtiin. Ohjaajana 
Riitta Lielahti. 
Kanttorit koulutuksessa ke 
4.2. Ei Kuoroja!
Perhekerho ke 4.2. klo 9.30 
Vanamon Olohuoneessa.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ke 4.2. klo 12 seurakunta-
talolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
4.2. klo 18.30 Rönköillä, Pii-

Aamukahvila ma klo 10  
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18  
Kirkonkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 29.1. klo 18.30 

Messu su 1.2. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Teemu Riihi-
mäki, diakoni Arvo Yrjölä, 
kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra. Musiikkiavustus kirk-
kokuoro. Yhteisvastuuke-
räys alkaa. Tämän vuoden 
Yhteisvastuukeräys tukee 
vapaaehtoistyötä ja lasten 
koulutusta.
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.
Versot su 1.2. klo 
17 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Hanna-rukous-
ryhmä ti 3.2. 
klo 18 Keskus-
tan srk-talon ko-
koushuoneessa 
(huom! paikka)
Kirkkokuoroa ei ole 4.2. ei-

kä 11.2. 
Miesten raamattu- ja 

keskustelupiiri ke 
4.2. klo 18.30 Kok-

kokankaan srk-
keskuksessa.
Oma Hetki -
omaishoitaja-
ryhmä to 5.2. 

klo 12.30 Kokko-
kankaan srk-kes-

kuksessa. Kyyti kes-
kustan srk-talolta klo 12.15.

Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 5.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 5.2. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-

Kastettu: Mikael Aleksi 
Ilmari Inkeroinen, Aleksi 
Heikki Tapani Kankaala, 
Eetla Lumi Adessa 
Kinnunen, Salla-Maija 
Mirjam Lehtosaari, 
Huugo Mattias Virpi.
Kuollut: Esko Olavi 
Toppinen 58.

Kirpputori 
Ilonpisara 
avoinna: 

ti, to ja pe 
klo 14–17. 

parinaho 20 A.
Aamupuuro pe 6.2. klo 9 seu-
rakuntatalolla. Euron aamu-
pala tarjolla ja samalla jaossa 
kauppojen lahjoittamaa ruo-
kaa. Mukana diakonissa Ma-
rika Kamps. 

Partio: pe 30.1. ruoktujoh-
tajien 1. kokous ko-

tikololla klo 17. 
31.1.–1.2. Ketun-
kiljaisu 15 par-
tiotytöille. Ke 
4.2. Mafeking 
5/14–15 koti-

kololla klo 18–
20.30. Pe 6.2. Päi-

vystys partiotoimis-
tossa klo 15–17. Ruoktu-

johtajien 2. kokous kotikolol-
la klo 17. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät  www.
niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 30.1. klo 
18.30 kodinseurat Hanna-
Mari ja Markus Sorvarilla. Su 
1.2. klo 12 pyhäkoulut sekä 
klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä. 
To 5.2. klo 10.30 perheker-
ho ry:llä.

Lapsiparkki
Tarvitsetko tilapäistä hoitoa 
lapsellesi?  Lapsiparkki 
avoinna Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksella 
torstaisin klo 12.30–15 
(29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 12.3., 19.3., 
9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 7.5.)
Lapsiparkkiin otetaan max. 12 lasta kerrallaan 
(riippuen lasten iästä). 
Hinta 5 €/ kerta, maksetaan paikan päällä. 
Omat eväät mukaan. 

Kysy lisätietoja ja varaa paikka lapsellesi: 
Erja Anttila, p. 044 7790 037 tai 
Enni Ravander, p. 0400 279 881

Aamupuuro 
pe 23.1. 

klo 9–10.30 
seurakunta-

talolla.

Yhteisvastuukeräys alkaa
Yv-keräyksen info, keräysmateriaalien ja-
ko ja lounas kerääjille 1.2. messun jälkeen 
kirkonkylän srk-kodissa.
Yhteisvastuun kahvikonsertti ja Yv-infoilta 
ke 11.2. klo 18kirkonkylän srk-kodissa. 
Laskiaismyyjäiset; kahvila ja musiikkia 
ti 17.2. klo 11 kirkonkylän srk-kodissa.

Onko sinulla jauhopeukalo?
Etsimme vapaaehtoista vastuuhenkilöä, joka 
vastaisi leipojaringin toiminnasta seurakunnassa.
Vastuuhenkilö organisoi noin joka toinen viikko tapah-
tuvien leivontatalkoiden järjestämisen. Talkoopäivinä 
leivotaan pullaa tai muuta tarjottavaa kirkkokahveille 
ja muihin seurakunnan kahvituksiin.
Seurakunnan emäntä opastaa vastuuhenkilön ja leipojat 
tehtävään ja toimittaa raaka-aineet keittiölle.
Etsimme samalla myös vapaaehtoisia leipojarinkiin, joka 
kokoontuu noin joka toinen viikko seurakunnan keittiöl-
lä joko Keskustassa tai Kokkokankaalla.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
Pasi Jarva, p. 040 7790 665, Minna Sorvala p. 040 7797 705 
tai vapaaehtoispankki.fi/kempele

oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kastetut: Emma Helinä Aro-
la, Emilia Nea Kristiina Lei-
nonen.
Kuollut: Eino Ahti Ilmari Ju-
vani 78.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Nuorten perjantai pe 

30.1. klo 18 ry:llä. Seurat, lei-
ri ja opistoinfo su 1.2. klo 
16 ry:llä. Sisarilta ke 4.2. klo 
18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 30.1. klo 19, 
Murrontie 30, Tyrnävä. Seu-
rat su 1.2. klo 16 ry:llä.

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi

Kauneimmat hengelliset laulut
-hyväntekeväisyyskonsertti 
sunnuntaina 22.3. klo 18 Limingan kirkossa. 
Esiintymässä kaikki Limingan seurakunnan kuorot: 
lapsikuoro Tähdet, nuortenkuoro Celeste, 
Aikuisten kuoro ja Kirkkolaulajat sekä yksinlaulajia.
Voit toivoa konserttiin Sinulle mieleistä hengellistä 
musiikkia perjantaihin 20.2. saakka kanttoreilta: 
Mika Kotkaranta, p. 044 752 1234 , mika.kotkaranta@evl.
fi tai Hanna Korri, p. 044 752 1242, hanna.korri@evl.fi.

Perjantaipulla
S-marketin eteisessä 
30.1. klo 14–17
(tai niin kauan kuin 
myytävää riittää)
 
Myytävänä kotipullaa, 
leipää ja muita leivonnaisia
Tervetuloa ostoksille!

Limingan seurakunnan lähetystyö

Aamupuuro ja ruokajakelu 
keväällä 2015

Euron aamupalat tarjolla joka perjantai 
23.1.–15.5. klo 9–10.30 seurakuntatalolla. 

(Huom: ei 3.4. ja 1.5.)

Jaossa myös kauppojen lahjoittamaa ruokaa.

Limingan seurakunta
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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. 044 7372 610
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

Naisten 
päivä 

lauantaina 31.1. 
klo 13–16.30 
seurakunta-

talossa

Hartaus to 29.1. klo 14 Hel-
min kodissa, Tarja Pyy.
Naisten päivä la 31.1. klo 13–
16.30 seurakuntatalossa, pu-
hujina Taina Kinnunen ja Ma-
rianne Jansson.  
Perhepyhäkoulu su 1.2. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. 
Aikuisten raamattupiiri su 
1.2. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Hartaus ma 2.2. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Tarja Pyy.
Ompeluseurat ma 2.2. klo 18 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi. Kierrätysmateriaali-
talkoot. Ota kotoa mukaasi 
käytöstä poistettuja vanho-
ja tyynyliinoja, froteepyyhe-
liinoja, lakanoita,  t-paitoja 
ja flanellipaitoja.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 3.2. klo 12 rukoushuo-
neella. Jouni Heikkinen ker-
too Herran huoneiden kuva-
maailma -kirjasta. 

Messu su 1.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kantto-
rina Ossi Kajava, kirkko-
kuoro. Luottamushenki-
löiden ja yv-kerääjien teh-
tävään siunaaminen.

päivä tai parasta ennen. Toi-
mintaan tarvitaan vapaaeh-
toisia, tied. ja ilm. Leena p. 
040 547 0785 ja Hanna p. 040 
547 0784. 
Kuorot: Ke 4.2. klo 10.30 päi-
väkuoro, klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirkkokuoro seura-
kuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakun-

tasalissa, keskiviik-
koisin klo 12.30–

14.30 Päivä-
rinteen seu-
rakuntasalis-
sa ja torstai-
sin klo 10–12 
Laitasaaren ru-

koushuoneella. 
Lasten ja aikuisten 

yhteinen sunnuntai-
pyhäkoulu su 1.2. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Lapset voivat jääda pyhä-
kouluun myös ilman aikuista.
Nuoret ja rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 

Messu su 1.2. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa 
Outi Pohjanen ja Riitta 
Pesonen, kanttori Pentti 
Korkiakoski. Kirkkokuo-
ro. Luottamushenkilöi-
den tehtävään siunaami-
nen. Messun jälkeen ruo-
kailu ja Yhteisvastuuke-
räyksen avaus srk-talolla.

Hartaus pe 30.1. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Mäntyrin-
teellä.
Hartaus pe 30.1. klo 13.30 Le-
polassa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ma 2.2. klo 
8.30–10 Pömilässä.
Diakoniatyön päivystys ma 
2.2. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talolla.
Hartaus ma 2.2. klo 14 Koto-
lassa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 4.2. klo 
10.30 Murron kerhotilassa 
os. Kauttaranta 12 A 2.
Hartaus to 5.2. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 5.2. klo 18. Osallistumme 

Kastettu: Adelia Eerika 
Haaraniemi
Kuollut: Lahja Lemmitty 
Keränen s. Nurminen 94

Hartaus ja ehtoollinen ti 
3.2. klo 13.30 Puhakan palve-
luasunnoilla ja klo 14 Laurin-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
4.2. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Tarja Pyy. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
4.2. klo 15 Rantakodissa, Tar-
ja Pyy.
Rukouspiiri ke 4.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kauneimmat hengel-
liset laulut to 5.2. 
klo 13.30 Mike-
van palveluko-
deissa, Ossi Ka-
java.
Diakonia: Ruo-
kakassien jaka-
minen vähäva-
raisille maanan-
taisin klo 15–17 (tai 
niin kauan kuin kasseja riit-
tää) srk-talon alakerrassa. 
Kassien sisältö muodostuu 
kauppaliikkeiden lahjoitta-
mista tuotteista, joissa mer-
kintänä viimeinen myynti-

klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 30.1. klo 16–18. 
Nuortenilta  pe 30.1. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa. 
Raamattupiiri rippikoululai-
sille su 1.2. klo 12–13 srk-ta-
lon alakerrassa. Nuortenilta 
to 5.2. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Ompeluseurat ma 2.2. klo 18. 
Seurakuntapiiri ti 3.2. klo 12, 
Jouni Heikkinen. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12.  
Muhoksen rauhanyhdistys:. 
To 29.1. klo 18.30 ompeluseu-
rat Teija ja Harri Hyvärillä se-
kä Reetta ja Hannu Parviai-

sella. Pe 30.1. klo 18.30 nuor-
tenilta ry:llä. La 31.1. klo 19 
raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk Pekkarinen ja 7.–8.-
lk Tuomikoski. Su 1.2. klo 12 
pyhäkoulut: kk-Anttila Leh-
tola, Korivaara Niskanen, 
Pälli H. Pitkänen, Suokylä A. 
Vesala. Klo 17 laulutuokio ja 
seurat ry:llä. Ma 2.2. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. To 5.2. klo 
18.30 lauluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 30.1. klo 19 pienten 
raamattuluokka Joensuu. La 
31.1. klo 10 päiväkerho ry:llä. 
Su 1.2. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Karvonen, Laitasaari 
Kälkäjä, Huovila Kajava. Klo 
17 seurat ry:llä.

Kastettu: 
Beata Helmiina Maaninka, 
Eedit Juulia Maaninka, 
Lumina Adelia Mutanen

lähetyslaulu ja -virsi-iltaan 
Mäntyrinteellä.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Nuoret: Yökahvila pe 30.1. 
klo 18 kunnan nuorisotilalla 

Tyrnävän keskustassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset pe 30.1. klo 19 
ry:llä, iltapala 18.30. Seurat 
su 1.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 30.1. klo 19 
Murrontie 30. Seurat su 1.2. 
klo 16 ry:llä.

Vuoden 2015 Yhteisvastuukeräys 
Yhteisvastuukeräys alkaa 1.2. klo 10 mes-
sulla Tyrnävän kirkossa. Messu jälkeen lou-
nas ja infoa alkavasta keräyksestä srk-talol-
la. Yhteisvastuukeräys tukee vapaaehtois-
työtä Suomessa ja lasten koulutusta Haitissa. Tilaisuu-
dessa jaetaan keräysmateriaalia lista- ja lipaskerääjille.

Yhteisvastuukeräyksen avaus 
sunnuntaina 1.2. klo 10 messu kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekkala, 
saarnaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, kirkkokuoro. 
Messun yhteydessä uusien 
luottamushenkilöiden ja yv-kerääjien 
tehtävään siunaaminen. Messun jälkeen kirkkokahvit
ja myyjäiset yv-keräyksen hyväksi. Myytävänä mm. 
yhteisvastuutuotteita, käsitöitä ja leivonnaisia. 

Oulujoki tulvii 
-gospeltapahtuma 
Muhoksella la 21.2. klo 17 
Koivu ja tähti -kulttuurikeskuksessa.
Esiintyjänä Exit. 
Liput 7 €, ennakkovaraukset Rainer Väänänen, 
p. 040 585 1057 tai rainer.vaananen@evl.fi. 
Sisältyy Muhoksen rippikouluopetukseen ja isoskou-
lutukseen, rippikoulu/isoskoulutuskortilla ilmainen 
sisäänpääsy.  

Vanhemmuuden Palikat 
-kurssi 20–21.2. Tyrnävällä          

Tyrnävän seurakuntatalolla järjestetään kurssi vanhem-
muudesta (tarkoitettu sekä yhden että kahden van-
hemman perheille), jota tulevat vetämään liminkalai-
set Helena ja Kauko Hintsala. He ovat yli 15 vuoden ajan 
vetäneet erilaisia vanhemmuus- ja parisuhderyhmiä, jo-
ten kokemusta ja esimerkkejä elämän varrelta löytyy.
Kurssilla käydään läpi eri vanhemmuuden osa-alueita 
power-pointin ja keskustelujen avulla.
Lastenhoito on järjestetty kurssin aikana. 
Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään 6.  
Maksimissaan kurssille mahtuu 30 aikuista ja 30 lasta. 
Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat ilmoittautua, mut-
ta etusija on tyrnäväläisillä.
Kurssi on tyrnäväläisille ilmainen. Ulkopaikkakuntalai-
silta peritään ruokamaksu (pe 2–3 € ja la 5–10 €)

Ohjelma:                                                                                                                               
perjantaina 20.2.
klo 17.30–18 Kahvit ja mehut
klo 18–20 Vanhempien ohjelma
Lapsille omaa ohjelmaa (askartelua, leikkiä, laulua jne.)
klo 20 Iltapala ja kotiin
Lauantaina 21.2.
klo 9.30–10 Aamukahvit ja mehut
klo 10–12 Vanhempien ohjelma
Lapsille omaa ohjelmaa
klo 12 Lounas
klo 12.45–15 Vanhempien ohjelma jatkuu 
(Kahvit välillä)
Lasten oma ohjelma jatkuu (Mehutauko välillä)
klo 15 Päätös ja kiitos

Ilmoittautumiset 16.2. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 044 7372 610. Ilmoittautumisia otetaan vas-
taan myös perhekerhoissa. Lisätietoja kurssin sisällöstä 
Helena Hintsalalta, p. 050 4364 775. Lisätietoja muis-
ta kurssia koskevista asioista Salmelta, p. 044 7372 631.

Lähetyslaulu- ja virsi-ilta 
perjantaina 5.2. klo 18 
Kaikille avoin yhteislauluilta Temmeksellä Mäntyrinteen 
palvelutalolla (Petäjäsuvannontie 3). Ilta aloitetaan yh-
teisellä iltapalalla. Vieraana Afganistanissa työskennel-
lyt Liisa Kingma joka opettaa myös afganistanilaisia lau-
luja kanttori Pentti Korkiakosken avustamana.

Rovastikunnallinen nuortenleiri #Nolo 
20.–22.2. Kempeleen seurakunnan leirikeskuksessa Luu-
rinmutkassa. Osallistumismaksu 20 €, ikäraja 15 vuotta 
(rippikoulun käyneille). 
"Yolo" sanottiin jo Raamatussa! Miten käy kun hyvä kier-
tää? Minkälainen on omgyömessu? Saunomista, yhdessä-
oloa ja muuta mukavaa! 
Ilmoittautuminen verkossa 6.2. mennessä. Tarkemmat 
ilmoittautumisohjeet löytyy seurakunnan nettisivuil-
ta Nuorisotyön tapahtumista. HUOM! Voit ilmoittautua 
myös varalle!
Leirin järjestää Limingan rovastikunta. Lisätietoja oman 
seurakunnan nuorisotyönohjaajalta: Jossu, p. 044 7372 632.
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Sain kiitettävästi palautet-
ta rohjetessani pahoitte-
lemaan sitä, kun kirkos-
sa vanhempien mukana 

olevat lapset juoksivat ja kiljui-
vat (Rauhan Tervehdys 1/2015).

Mielestäni olisi fiksua opet-
taa lapsia – ainakin niissä kir-
kon tilaisuuksissa, joissa on las-
ten ja heidän vanhempiensa li-
säksi muitakin aikuisia – sii-
hen, että nyt ei olla HopLopis-
sa, vaan kotiseurakunnan tilai-
suudessa hakemassa joulutun-
nelmaa.

Lapset ovat vilkkaita ja halu-
avat riehua ja juosta. Se on heis-

Kirkko ei ole HopLop
heillekin vanhempiensa kaut-
ta tuttu ja turvallinen, muka-
va paikka.

Mutta se ei ole riehumis-
paikka, vaikka äiti pääsisikin 
vähemmällä ja pappi saisi ko-
keilla äänivarojaan lasten me-
luamisen keskellä.

Kirkko on meidän seura-
kunnan jäsenten yhteinen hil-
jentymisen ja rauhoittumisen 
paikka. Kunnioitamme sitä ja 
olemme kiitollisia siitä, että se 
on vielä olemassa.

MATTI NIKKILÄ  
Liminka

On selvää, 
että lapsia 
on tuotava 
kirkkoon. 

Olen 27-vuotias Oulun yli-
opiston musiikkikasva-
tuksen opiskelija, ja teen 
gradua vanhoillislestadi-

olaisten nuorten aikuisten koke-
muksista koulun musiikinopetuk-
sesta. Työtä ohjaa musiikkikasva-
tuksen professori Juha Ojala.

Voit osallistua tutkimukseen, 
jos olet 18-29-vuotias, liikkeeseen 
kuuluva, siitä eronnut tai jotain 
siltä väliltä. Osallistumisesi olisi 
arvokasta ja antaisi tietoa täysin 
uudesta tutkimusaiheesta.

Tutkijana sitoudun noudatta-
maan aineiston käsittelyyn liit-
tyviä eettisiä ohjeita, jotka löyty-
vät Yhteiskunnallisen tietoarkis-
ton nettisivuilta http://www.fsd.
uta.fi/fi/

Pyydän sinua lähettämään mi-
nulle lyhyen kirjoitelman, jossa 
vastaat seuraaviin kysymyksiin:

• Minkälaisia kokemuksia sinul-
la on peruskoulun ja sen jälkei-
sestä musiikinopetuksesta?
• Kuinka kattavasti osallistuit 
toimintaan musiikin tunnilla?
• Mitä etua ja haittaa herätyslii-
ketaustastasi oli musiikintunnil-
la?
• Koitko musiikinopetuksen ole-
van ristiriidassa vakaumuksesi/
herätysliikkeesi perinteen kans-
sa? Jos koit, millä tavalla?
• Millä tavalla koulun musiikin-
opetus voisi ottaa vanhoillisle-
stadiolaiset oppilaat paremmin 
huomioon?

Lähetä kirjoitelmasi mieluiten 
heti, viimeistään 15.2. mennes-
sä osoitteeseen Heikki.Mustakal-
lio@student.oulu.fi.

HEIKKI MUSTAKALLIO

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. 

Yhteisvastuukeräyksen alkaminen herättää minussa 
joka vuosi ilon ja touhun: pääsen taas kutsumaan 
ihmisiä kylään. Sanon heille, että tällä kertaa pulla 
ja kahvi maksavat – yhteisvastuun hyväksi. 

Tuttavat ja sukulaiset tietävät jo tämän riennon. En tie-
dä, tulevatko he velvollisuudesta vai innosta, mutta saa-
puvat kuitenkin. 

Keräyslippaaseen laitetaan rahaa. Osa kysyy ohimen-
nen, mihin varat menevät tällä kertaa.

Tänä vuonna vastaaminen on pääosin helppoa: Ulko-
mainen osuus käytetään haitilaislasten kouluttamiseen. 
Se on jees ja selkeää. Lasten kaikkialla tulee saada kou-
lutusta. 

Mitä sanon kotimaan koh-
teesta? Mitenpä kerron, että va-
roja käytetään Suurella Sydä-
mellä -verkkohankkeeseen il-
man, että oma ilmeeni ei häkel-
tyisi: Onko kirkossa päädytty 
käyttämään varoja internetissä 
olevaan verkkopalveluun unoh-
taen apua tarvitsevat ihmiset?

Tästä ei ole kyse. Rahat mene-
vät tälläkin kertaa viime kädessä 
apua kaipaaville.

Nyt vain hieman mutkan 
kautta. Mutta maaliin tullaan 
tyylikkäästi.

Minulle Yhteisvastuukeräys 
on hyvä syy pitää hauskaa ja us-
koa, että tästä on vielä hyötyä joillekuille. 

Joskus järjestän yhteisvastuun hyväksi arpajaisia ja tie-
tovisoja, joita johdan mahtipontisesti. 

Kerran meillä oli huutokauppa, ja katselen kaupanteosta 
edelleen valokuvia haikein mielin. Lapsi, joka on huutokaup-
pakuvassa sylissäni, on nyt teini. Vielä-
köhän hän tulisi kahville meille? 

Halu tehdä jotain tähdellistä 
saa leikkimään. Ihmettelen, jos 
muut eivät tempaudu asiaan sa-
malla tavoin.  

Joskus olen Yhteisvastuu-
keräyksestä niin vauhdissa-
ni, että pyydän oudompia-
kin käymään meillä. 

Kukaan ei siis ole lopul-
ta turvassa. 

RIITTA HIRVONEN

Ihana 
intoilla jälleen

Onko kirkossa 
päädytty 
käyttämään 
varoja 
internetissä 
olevaan 
verkkopalveluun 
unohtaen apua 
tarvitsevat 
ihmiset?

Lestadiolaisten kokemuksia koulun
musiikinopetuksesta kaivataan

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta
• Rauhan Tervehdyksessä nu-
mero 3 oli paljon mielenkiin-
toista luettavaa. Vastarannan 
Kiiskellä oli taas hyvä oivallus 
kuvaan ja tekstiin. Minä aina 
ensimmäiseksi katson Kiisken 
yleensä jo keskiviikkona ne-
tissä. Tykkäsin kovasti myös 
Markku Töllin Paperia piisaa 
-kirjoituksesta.

• Kiitos Riitta Hirvoselle ar-
tikkelista, jossa hän puhuu Tui-

ran kirvessurmista ja surun ja-
kamisesta.

• Kiitos Pekka Sinapista, joka 
pursusi tuubistasi niin hienos-
ti, että pitää jatkaa ajatusta tol-
kun hienosta sanasta.

Tolokku
Tolokku on Oulun murresana
tolokku asento, ja siitä tana
tolokusta jos ei selevää saa
tolokkaajan kieli vain sammaltaa.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Tolokusta pojastakin kiitellään
tolokku työntekoon liitetään
tolokku on joskus kokonaan pois
tolokkua silloin hänelle sois.
Tolokkua jos ei hommasta saa
tolokkua pittää miettiä vaan
tolokku on järki ja ajatus
tolokulle usein myös pelastus.
Tolokusti Oulua praatata voi
tolokun murre, se hienosti soi
tolokku on oulun ommaa kieltä
selevää se meinaa, ja iloista mieltä.

AIMO MÄKI

tä aina hauskaa. Tuskin Raama-
tun sanakaan tarkoittaa sitä, et-
tä lapsia ei pitäisi opettaa käyt-
täytymään tilaisuuksissa niiden 
vaatimalla tavalla.

On selvää, että lapsia on tuo-
tava kirkkoon. Sen pitäisi olla 


