
Hyvä Palveleva kirje,

Onpa mukava että on kehitetty 

tällainen uusi vanhanaikainen tapa 

kertoa mieltä askarruttavista asioista. 

Puhelimeen on itseni vaikea tarttua ja 

netin käyttö on minulle hepreaa.

Piispalle tarjottiin 
hernesoppaa 
Rajakylän ostarilla

» 2–3

Seurakunnat mukana
sairaalatoiminnassa

  »  Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä | 
Hailuoto | Kempele | Liminka | Lumijoki | Muhos | Siikalatva | Tyrnävä Nro 5 5.–12.2.2015

108. vuosikerta

Oulussa avattiin sairaala, jolla on kirkolliset juuret. Potilas Maija-Liisa Panuman 
verenpainetta mittaa lähihoitaja Jenny Vihavainen. » 12–13

Kirjesielunhoito 
aloitti Palvelevassa 
puhelimessa

» 9

Eri uskontokuntien edustajat kohtaavat Oulussa  » 14

H
el

i 
V

äy
ry

n
en

Stubb kävi kylässä 
omaishoitajan 
luona

» 6

Kelttikristillisyys 
kiehtoo 
Suvi Kaikkosta

» 8

Lapsensa 
menettäneiden 
sururyhmä alkaa

» 15

Kaisu Juvani 
on yksi 
harvoista
» 4–5

San
n

a K
ro

o
k

H
eli V

äyryn
en



2 Rauhan Tervehdys  |  Nro 5  |  5.–12.2.2015

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Rauhan Tervehdys yritti selvittää 

sukupuolijakaumaa Suomen seurakuntien 

kirkkovaltuustojen johdossa (juttu sivut 4–5). 

Selvitystä naisten ja miesten osuuksista ei löytynyt 

kirkosta. 

On ymmärrettävää, että tuoretta tietoa 

– vastikään vuoden alussa valituista uusista 

valtuustojen puheenjohtajista – ei ole vielä olemassa 

missään koottuna.   

Hämmästellä voisi sitä, että puheenjohtajien 

sukupuolijakaumaa ei ole myöskään tiedossa 

edellisiltä valtuustokausilta. Kukaan ei ole ollut 

ilmeisesti siitä kiinnostunut, tai jos onkin ollut, on 

huomannut, että tiedonhankinta on hankalaa. Nimet 

pitäisi poimia esimerkiksi seurakuntien nettisivuilta 

tai tiedustella asiaa suoraan seurakunnista. 

Seurakuntia on tällä hetkellä yli 400.

Kokeneen, luottamushenkilöitä pitkään 

kouluttaneen henkilön näppituntuma on, että 

valtuuston puheenjohtajista olisi ollut edellisellä 

valtuustokaudella 40 prosenttia naisia ja 60 

prosenttia miehiä.

40 prosenttia saattaa olla 

yläkanttiin, meille todettiin 

toisissa arvioissa.

Kirkollisissa toimielimissä 

noudatetaan tasa-arvolain 

mukaisia sukupuolikiintiöitä, 

mutta kiintiö ei määrää 

puheenjohtajan sukupuolta.

Miesten selvä enemmistö seurakuntien 

hallintoelinten huipulla herättää kysymyksen, 

onko naisen tie puheenjohtajaksi jollakin tapaa 

jopa kohtuuttoman hankala, vaikka esimerkiksi 

naiskirkkoherrojen määrä seurakunnissa on 

lisääntynyt vauhdilla.

Kirkon historiaa sävyttää patriarkaalisuus. Miehet 

ovat hallinneet kirkon elämää pappeina, piispoina ja 

paaveina. Onko kirkko yhä patriarkaalinen ja 

hierarkkinen?

Moni vastannee 

kysymykseen kyllä, 

ja siksi on oltava 

hereillä sille, etteivät 

naiset tule syrjityksi 

tärkeissä nimityksissä 

seurakuntien 

hallintoelimissä. 

Nimitetään 
myös naisia

RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Onko naisen tie 
puheenjohtajaksi 
jollakin 
tapaa jopa 
kohtuuttoman 
hankala?

Soppaa ja 
spontaaneja 

taputuksia

Tuiran seurakunnassa suo-
ritettiin viime perjantaina 
ja sunnuntaina piispantar-
kastusta. 

Perjantaina piispa Samuel Sal-
mella ja muilla tarkastajilla oli 
ohjelmassa luottamushenkilöi-
den ja seurakuntalaisten tapaa-
misia.

Piispa tapasi esimerkiksi Ou-
lun yliopiston uuden rehtorin 
Jouko Niinimäen Linnanmaal-
la, josta hän jatkoi soppalounaal-
le Rajakylän ostoskeskukseen ja 
sieltä Ritaharjun kouluun. 

Iltapäivällä vuorossa oli-
vat Lassintalon palvelukoti, jos-
sa piispa seurueineen tapasi kau-
pungin sosiaalitoimen edustajia, 
sekä kauppakeskus Ideapark. Päi-
vä päättyi partiolaisten järjestä-
mään illanviettoon Koskelassa.

Hallinto asianmukaisessa
järjestetyksessä
Sunnuntaina piispantarkastus 
jatkui messun jälkeen pidetyllä 

virallisella osuudella Pyhän Tuo-
maan kirkossa Puolivälinkan-
kaalla. 

Hallinnon osalta tarkastuksen 
suorittanut asessori, Pudasjärven 
seurakunnan kirkkoherra Juha 
Rauhala totesi, että päätöksente-
ko, toiminnan suunnittelu, kiin-
teistönhoito ja talous ovat järjes-
tyksessä.  

– Tuiran seurakunnan vah-
vuus ovat motivoituneet työnte-
kijät ja aktiiviset maallikot. 

Haasteeksi Rauhala nosti sen, 
että muutokset ja epävarmuus 
työssä tuovat paineita työssä jak-
samiseen. Toiseksi haasteeksi hän 
nosti resurssien epätasaisen ja-
kautumisen seurakuntayhtymän 
seurakuntien välillä.

Rauhala toi esiin myös sen, 
että seurakunnan pohjoisosaan 
olisi syytä saada tilaratkaisu, jo-
ka palvelisi kasvavan Ritaharjun 
alueen asukkaita. Asiaa käsitte-
levä selvitys valmistuukin huh-
tikuussa. 

Lääninrovasti, Karjasillan 
kirkkoherra Juhani Lavanko ker-
toi omassa osiossaan, että arkis-
toihin, kirkkoherranvirastoon 
ja kirjastoon liittyvät asiat ovat 
kunnossa. 

Lavanko toi myös esille aja-
tuksen seurakunnan suurimman 
kirkkotilan roolin kohottamisesta. 

– Pyhän Tuomaan kirkon nä-
kyvyyttä seurakunnan omana 
katedraalina tulisi nostaa. 

Tilat, turvallisuus ja 
yhteistyö puhuttivat
Puheenvuorojen jälkeen seura-
kuntalaiset esittivät kysymyksiä. 
Esille tulivat muun muassa kir-
kosta eroaminen, yhteistyö kau-
pungin kanssa, leirikeskusten 
majoituskysymykset, Pyhän Tuo-
maan kirkon alttaritaulun siisti-
minen ja yhteiskunnallisen pa-
hoinvoinnin aiheuttamat turval-
lisuusriskit. 

Kysymyksiin vastasivat piispan 
lisäksi kirkkoherra Niilo Pesonen 

Piispantarkastus Tuiran seurakunnassa 
näkyi laajasti alueen asukkaille
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Illan tullen olen väsynyt tä-
män maailman tasapainot-
tomaan menoon ja alituisiin 
melskeisiin. Käsityölehdet 

ja sekalaiset paperit peittävät 
rukouskirjani. En kestä maata 
hiljaa.  

Päätän pitkästä aikaa kuun-
nella Sibeliuksen musiikkia ja 
heittäytyä sävelten vietäväksi. 
Herkkyyden ja pidättelemättö-
män voiman kamppailu valtaa 
minut, haltioidun! Havahdun 
yllättäviin ajatuksiin. Tämähän 
on kuin uskonnon harjoitta-
mista, uskontoon verrattava 
kokemus! Etsin ja löydän, kol-

Suurimmat 
voimanlähteemme 
ovat aina olleet 
läheiset ihmiset, 
Jumala, luonto 
sekä taide. 

kutan ja minulle avataan.  
Samalla kun löydän tien 

Sibeliuksen sisimpiin tunteisiin, 
kohtaan myös omani. Sibelius 
eli rikkaan, mutta ei helpon, 
elämän. Häntä ei jättänyt rau-
haan inhimillinen vajavuus; 
Suomen kohtalon laineet pyyh-
kivät hänen ylitseen. 

Hän rakasti ja hän vihasi, 
oli itsevarma ja epävarma. Hän 
oli mitä suurimmassa määrin 
tunteella käyvä ihminen, mutta 
toisaalta suuri ja vakaa kuin 
suomalainen peruskallio. Omat 
tunteensa ja ajatuksensa hän 
muutti musiikiksi, josta saam-

me iloa mutta myös voimaa.
Löytöni ei ole uusi eikä 

ainutlaatuinen. Suurimmat 
voimanlähteemme ovat aina 
olleet läheiset ihmiset, Jumala, 
luonto sekä taide. 

Sibeliuksen elämä ja musiik-
ki muistuttivat minulle rohkeu-
desta elää, ettei pidä antaa pelon 
näivettää ulkoista sen enempää 
kuin sisäistä elämää! 

Kaivaessani rukouskirjani 
paperipinojen alta tajusin, 
ettei rukous ole alamaisuutta 
Jumalalle. Se ei ole Hänen 
palvelemistaan, vaan pyyntö ja 
kutsu, että Hän tulisi meitä pal-
velemaan, kun emme jaksa. 

Ellette usko, ette kestä, sa-
nottiin muinaiselle kuninkaalle 
Israelin maassa. Näin Jumala 
sanoo myös meille. 

 

Haltioituminen, uskon ja taiteen lahja

MARJA-KAISA HEIKKINEN
Uskonnonopettaja 

Muhokselta

Kolumni

Piispa korosti 
maallikoiden roolia
Loppupuheenvuorossaan piispa 
Samuel Salmi muistutti jumalan-
palvelusten tärkeydestä ja siitä, 
että alttariyhteyden katoaminen 
tekisi toiminnasta pelkkää sosi-
aalista työtä. Se ei kuitenkaan ole 
seurakunnan erityisin kutsumus.

Kirkosta eroamisaallon hän 
totesi olevan osa laajempaa ilmi-
ötä, jonka kaikkia syitä on vaikea 
tunnistaa. 

– Parhaansa tekemälläkään ei 
voi mitään sille, jos ajan virta on 
toisenlainen ja vie ihmisiä pois 
kirkosta.

Ku va t :  S a nna K r o o k

Piispantarkastukset ovat kirkon historiassa yli satavuoti-
as perinne. Piispa vierailee säännöllisin väliajoin hiip-
pakuntansa seurakunnissa. 

Tarkastuksen yhteydessä hän neuvottelee seurakun-
nan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa toiminnan 
painopisteistä, työn ja työyhteisön kehittämisestä sekä hallin-
nosta ja taloudesta.  

Tarkastuksessa piispaa avustavat toinen tuomiokapitulin 
pappisasessoreista, lääninrovasti ja notaari. Ennen piispan-
tarkastusta asessori myös tarkastaa seurakunnan hallinnon 
ja talouden.

Tuiran seurakunnassa oli piispantarkastus edellisen ker-
ran vuonna 2003.

Yli satavuotias perinne
Samuel Salmi muistutti 
jumalanpalvelusten 
tärkeydestä ja siitä, 
että alttariyhteyden 
katoaminen tekisi 
toiminnasta pelkkää 
sosiaalista työtä. 

1. Piispantarkastuksessa perjantai oli varattu seurakuntalaisten tapaamiselle. Rajakylän ostoskeskuksessa tarjottiin soppatykistä hernekeittoa. 2. Pyry Aslek Samuel Posio oli tullut pikkuveljensä Niilaksen ja äitinsä 
Susanna Vieltojärvi-Posion kanssa tapaamaan kaimaansa. 3. Lilja Aronta tuli hakemaan soppaa kotona syötäväksi.  4. Paikalla kävi myös Marjatta Sumuvuori, joka luonnehtii itseään Rajakylän alkuperäisasukkaaksi. 
Juttuseuraa hän sai valkoiseen pipoon sonnustautuneesta diakoniatyöntekijä Päivi Moilasesta. Lisää kuvia piispantarkastuksesta Rauhan Tervehdyksen ja Oulun seurakuntien facebook-sivuilla.

1.

2. 3.

4.

ja Oulun seurakuntayhtymän 
kiinteistöjohtaja Jaana Valjus. 

Eräässä puheenvuorossa an-
nettiin kiitosta seurakunnan mu-
siikkityölle, mikä kirvoitti ylei-
söstä spontaanit aplodit. 

Piispa nosti vapaaehtoistoi-
minnan kehittämisen yhdeksi 
tärkeimmistä asioista koko seura-
kuntayhtymän alueella. Tarpeen 
olisi rakentaa yhteinen toimin-
tamalli, niin sanottu maallikko-
koulu, jonka kautta vapaaehtoisia 
myös koulutettaisiin tehtäviinsä. 

Lopuksi piispa kiitti työnteki-
jöitä, luottamushenkilöitä ja va-
paaehtoisia heidän työstään. Eri-
tyisesti hän korosti luottamustaan 
kirkkoherra Niilo Pesoseen. 

– Ja tällekin saa taputtaa, piis-
pa huikkasi lopuksi.

ELSI SALOVAARA
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Naisia vähemmistö
 Oulun hiippakunnan valtuustojen puheenjohtajista 
 naisia on vain kolmannes

Muu media

YHTEISKUNNALLISTA KESKUSTELUA 
hallitsevat elinkeinoelämää lähellä 
olevat ekonomistit, joiden mielestä 
suomalaiset tekevät liian vähän töitä, 
vaativat liian suurta palkkaa ja jäävät liian 
aikaisin eläkkeelle. Markkinapuhe on 
kolonialisoinut meidän alitajuntamme, 
eikä mitään keskustelua voida enää käydä 
hokematta tehokkuutta ja tuottavuutta.
– – –
Johtavat poliitikot pakenevat vastuuta 
ja katoavat kesken työnsä Brysseliin 
tai jonnekin muualle päästäkseen 
huippupalkalla kansainvälisiin 
seurapiireihin.

Historiantutkija Mikko Laakso 
HS:n mielipidepalstalla 1.2.

Naisten osuus Oulun 
hiippakunnan kirkko-
valtuustojen ja yhtymi-
en yhteisten kirkkoval-

tuustojen puheenjohtajista on 
vain kolmannes. Tämän osoittaa 
Rauhan Tervehdyksen seurakun-

nille osoittama kysely. 
Kyselyn tulos on karkeasti 

suuntaa-antava, sillä kaikista seu-
rakunnista tietoa puheenjohtajis-
ta ei saatu.

Naispuheenjohtajien luku-
määrä on noin 15. Puheenjohta-

japaikkoja hiippakunnan seura-
kunnissa ja seurakuntayhtymis-
sä on 51. 

Edelliseltä vaalikaudelta ei ole 
olemassa vastaavia tietoja, sil-
lä tällaisia tietoja ei järjestelmäl-
lisesti kerätä. Vuoden 2015 Kir-

kon Kalenterissa kuitenkin mai-
nitaan seurakuntien ja yhtymien 
valtuustojen puheenjohtajat vii-
me vuodelta. Tietojen mukaan 
hiippakunnassa naispuheenjoh-
tajia olisi ollut vähän päälle kym-
menkunta. Luku ei ole kuiten-

Edu Kettunen ja 
Markus Vuorinen
avaavat 
KappeLiven 

Kevään KappeLive-kon-
serttikausi Oulussa 
polkaistaan käyntiin 
lauantaina 7. helmi-

kuuta kello 19 Edu Kettusen 
(kuvassa) ja Markus Vuorisen 
voimin.

Pyhän Luukkaan kappelis-
sa (Yliopistokatu 7) järjestet-
tävään noin tunnin mittaiseen 
konserttiin on vapaa pääsy.

Konsertin sisältö muodos-
tuu kummankin artistin vuo-
sien varrella kirjoittamista ja 
levyttämistä lauluista. Kaikki 
illan aikana kuultavat kappa-
leet on valittu juuri tälle kier-
tueelle.

Edu Kettunen on pitkän 
linjan ammattimuusikko, lau-
laja ja lauluntekijä, joka tun-
netaan parhaiten klassikko-
kappaleesta Lentäjän poika. 
Yli kymmenen soololevyn li-
säksi Kettunen on tehnyt lau-
luja myös toisten artistien esi-
tettäviksi.

KappeLive-konsertissa Ket-
tunen yhdistää voimansa tam-
perelaislähtöisen gospellaulaja 
ja lauluntekijä Markus Vuori-
sen kanssa. Kaksikon kirkko-
konsertteja on mahdollisuus 
päästä seuraamaan kevään ai-
kana eri puolilla suomea.

Kanttoripäivät ovat aina niin mu-
kavat. Täällä tapaa kollegoja ja 
kokonaisanti on aina hyvä. Valit-
sin eri kanavista musisointituoki-
on, jossa käsitellään nuorten vei-
suja ja uutta virsikirjan lisävih-
koa. Olen paikalla kaikki kolme 
päivää. 

Kanttori Paula Tuomisto, 
Kokemäen seurakunta

Mikä kiinnostaa kanttoripäivillä?Gallup

Olen aina kanttoripäivillä. Osal-
listumisesta on tullut tapa. On-
han täällä paljon ohjelmaa ja kou-
lutusta, mutta melkein tärkein an-
ti on kollegojen tapaaminen. Osal-
listun kaikkeen. Mitään ei ole lii-
kaa. Seurakunnassamme on neljä 
kanttoria, ja kaikki olemme täällä.

Kanttori Jarkko Yli-Annala, 
Porvoon suomalainen seurakunta

Parasta on, kun näkee kollegoja ja 
vanhoja opiskelukavereita. Täällä 
on myös mielenkiintoisia aiheita, 
kuten työelämän paineista kerto-
va Joustava mieli -sessio. Osallis-
tun päiville joka kerta. Nyt tulin 
paikalle etuajassa siksi, että ehdin 
tutustua nuottinäyttelyyn.

Kanttori Mika Kotkaranta, 
Limingan seurakunta

Valtakunnalliset kanttoripäivät alkoivat tiistaina Oulussa. 
Kävimme Oulun kaupunginteatterissa kysymässä, mikä päivillä kiinnostaa.

KOONNUT: HELI VÄYRYNEN

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

Kaisu Juvani aloittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan tehtävät rauhallisin mielin. – Tämä on palvelutehtävä. Kempeleen seurakunta on ollut hyvässä hoidossa. Henkilöstö 
on aika pysyvää ja motivoitunutta tekemään töitä.

H e l i  Väy r y n e n
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Seurakunnan työtekijöitä syytetään syrjinnästä

Viime viikolla Oulun kä-
räjäoikeudessa alkoi jut-
tu, jossa syytetään yhden 
oululaisen seurakunnan 

entistä kirkkoherraa ja lapsityön-
ohjaajaa työpaikkakiusaamisesta. 

Syyttäjän mukaan kaksikko on 
syyllistynyt työturvallisuusrikok-
seen, työsyrjintään ja vamman-
tuottamukseen. Syyttäjä vaatii 
molemmille sakkorangaistusta.

Väitettyjen rikosten kohteena 
on syyttäjän mukaan seurakun-
nan lastenohjaajana toiminut hen-
kilö. Syyttäjän mukaan rikokset 
tapahtuivat vuosina 2009–2012.

Lastenohjaaja oli vaatinut työ-
paikalla oikeuksiaan ja ottanut 
yhteyttä pääluottamusmieheen 
ja Pohjois-Suomen Aluehallinto-
viraston työsuojeluun. 

Syyttäjän mukaan lapsityön-
ohjaaja ja kirkkoherra asettivat 

alaisensa epäedulliseen asemaan, 
koska tämä otti yhteyttä eri ta-
hoihin.

Lapsityönohjaaja oli syyttäjän 
mukaan uhkaillut ja etsinyt syyllis-
tä eli sitä henkilöä, joka oli ottanut 

yhteyttä pääluottamusmieheen.
Syyttäjän mukaan lapsityön-

ohjaaja määräsi alaisensa työs-
kentelemään lapsiryhmässä yk-
sin toisin kuin muut kollegansa 
ja kuljettamaan välipaloja mui-
hin kuin omaan työpisteeseensä 
toisin kuin muut kollegat.

Lapsityönohjaaja oli syyt-
täjän mukaan ollut hyökkäävä 
lastenoh jaajaa kohtaan ja kohdel-
lut tätä epäoikeudenmukaisesti 
työaikojen järjestelyssä.

Syytetyt kiistävät
kaikki syytteet
Kirkkoherra on syyttäjän mu-
kaan vastuussa siitä, että lasten-
ohjaaja oli määrätty työskentele-
mään yksin lapsiryhmissä ja kul-
jettamaa välipaloja myös muihin 
kuin omaan työpisteeseensä.

Syyttäjä väittää, että kirkko-

herra oli ottanut kokouksissa esil-
le hänelle lastenohjaajan kahden 
kesken kertomia asioita sekä las-
tenohjaajan esille nostamia epä-
kohtia syyllistävällä ja nöyryyttä-
vällä tavalla.

Kirkkoherra oli syyttäjän mu-
kaan myös vastuussa lastenohjaa-
jan epäoikeudenmukaisista työ-
aikajärjestelyistä. Hän oli syyt-
täjän mukaan antanut alaiselleen 
kirjallisen varoituksen, koska tä-
mä oli lähettänyt esimiestä ja työ-
yhteisöä koskevia kantelukirjeitä 
ja loukannut esimiehen mainet-
ta ja asemaa.

Kirkkoherra ja lapsityönohjaa-
ja laiminlöivät syyttäjän mukaan 
velvollisuutensa selvittää ja tun-
nistaa alaiselleen työolosuhteista 
aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät 
ja kiinnittää huomiota epäasial-
lisen kohtelun aiheuttamiin vaa-

roihin ja haittoihin alaisensa ter-
veydelle. 

Kirkkoherra ei syyttäjän mu-
kaan myöskään ryhtynyt riittä-
vän ripeisiin toimiin saatuaan 
tietää lapsityönohjaajan alaiseen-
sa kohdistamasta epäasiallisesta 
käytöksestä. 

Lastenohjaaja koki kirkkoher-
ran ja lapsityönohjaajan käytök-
sen epäasialliseksi. Sen seurauk-
sena lastenohjaajalle on aiheutu-
nut runsaasti psyykkisiä ja psyko-
somaattisia oireita.

Kirkkoherra ja lapsityönohjaa-
ja kiistävät kaikki syytteet. 

PEKKA HELIN

Jutun käsittely Oulun 
käräjäoikeudessa oli kesken 
Rauhan Tervehdyksen mennessä 
painoon tiistaina.

Ihmisiä

Eläkkeellä ehtii auttaa  

Vielä työelämässä ollessaan tyrnäväläinen Marja-
Leena Kauppi päätti  aloittaa vapaaehtoistoimijana 
heti eläkkeelle jäätyään.

Hän tarjoutuikin heti seurakunnan diakonia-
toimiston vapaaehtoistehtäviin, esimerkiksi kuljettamaan 
vanhuksia kirkkoon tai lähtemään kaveriksi OYS-käynnil-
le.  Kauppi on myös yksi Yhteisvastuukeräyksen lipaskerää-
jistä.

–  En muista, soittiko Kinnusen Salme viime vuonna 
vai tarjouduinko itse, mutta kun kerääjiä tarvittiin, lähdin 
mukaan. 

– Kokemus oli kaikin puolin mukava. Alue oli sopiva ja 
aikaa oli tarpeeksi.  Ja onhan yv-keräys mielekäs tapa aut-
taa. Minulle se merkitsee yhteistä vastuuta kohteesta, johon 
kerätään varoja yhdessä. 

– Kun kiertelin ovelta ovelle, vastaanotto oli pääsääntöi-
sesti hyvä. Keräyksellä on luotettava maine. Onhan se  jo-
kavuotinen, valtakunnallinen ja kirkon organisoima.

Viime vuonna ensi kertaa kerääjänä toiminut Kauppi 
havaitsi, että suuri osa oven avanneista oli jo osannut odot-
taa kerääjää ja oli varannut käteistä rahaa. 

– Joulun alla uutisoitiin laajasti, kuinka halu auttaa hei-
kompiosaisia oli suurta. 

– Toivon mukaan auttamishalu kantaa tänne alkuvuo-
teenkin.

Yv-kerääjiksi Kauppi haastaa muitakin työelämästä pois 
jääneitä:

– Monesta torpasta löytyy hyväkuntoisia eläkeläisiä. 
He voisivat ottaa asiakseen käydä päiväkävelyllä lippaan 
kanssa.

MINNA KOLISTAJA

Antakaa hetki aikaanne yhteisvastuulle, kannustaa toista kertaa 
yv-kerääjäksi ryhtyvä tyrnäväläinen Marja-Leena Kauppi.

Hän heittää asiasta oman näppi-
tuntumansa koskien edellistä neli-
vuotiskautta, vuosia 2010–2014.

– Miehiä 60 prosenttia ja naisia 
40.  Korostan, että kyseessä on siis 
arvio, ei faktatieto. Uusista, pää-
osin tammikuussa tehdyistä pu-
heenjohtajavalinnoista minulla ei 
ole vielä paljon tietoa.

Pietilän mukaan tarkan tiedon 
saaminen valtuuston puheenjoh-
tajien sukupuolijakaumasta vaa-
tisi valtavan määrän käsityötä. 
Tiedot pitäisi poimia yli 400 seu-
rakunnan verkkosivuilta tai soit-
tamalla, sillä kaikki seurakunnat 
eivät kerro kotisivuillaan luotta-
mushenkilöiden nimiä.

Pitäisikö selvitys sukupuolija-
kaumasta seurakuntien hallinto-
elimissä tehdä? Julkisuudessa on 
puhuttu viime aikoina esimer-
kiksi naisten vähäisestä osuudes-
ta suurimpien pörssinoteerattu-
jen yritysten huipulla.

Nainen pohtii tarkkaan
puheenjohtajuutta

Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän uusien kirkkovaltuusto-
jen puheenjohtajana toimii nainen. Muiden Rauhan Terveh-
dyksen levikkialueen seurakuntien valtuustojen puhetta joh-
taa mies.

Kirkkovaltuutetuista naisia koko maassa on hiukan yli puolet.
– Valtaosa kirkkovaltuutetuista on naisia Kempeleessäkin, ker-

too Kempeleen seurakunnan uuden kirkkovaltuuston puheenjoh-
taja Kaisu Juvani.

Keskustalaista kirkkoväkeä edustavalle Juvanille puheenjohta-
jakausi on ensimmäinen, mutta seurakunnan luottamushenkilö-
nä hän on jo konkari.

– Olen ollut mukana seurakunnan eri tehtävissä yli 40 vuotta. 
Aloitin aikoinaan seurakuntanuorista ja kirkkokuorosta.

Juvanin vahvuus puheenjohtajan pestiin on kokemus.
Kysymykseen, miksi naisia ei ole kirkkovaltuustojen puheenjoh-

tajina suhteessa yhtä paljon kuin valtuutettuina, Juvani vastaa näin:
– Kyllä se varmaan pitkälti meistä naisista itsestämme johtuu. Me 

naiset pohdimme tarkkaan puheenjohtajuutta, ja lisäksi osa voi pe-
lätä työmäärää. Naisilla voivat vaikuttaa myös perhesyyt.

HELI VÄYRYNEN

– Tieto olisi yhteiskunnallises-
ti mielenkiintoinen; se on minun 
oma näkemykseni, Pietilä toteaa, 
mutta kysyy edelleen, kenellä oli-
si kirkossa mielenkiinto tehdä ky-
seinen, vaivaa vaativa selvitys. 

Puheenjohtajat
valittu Hailuodossa
Hailuodossa valittiin viime vii-
kolla puheenjohtajisto. Kirkko-
valtuuston puheenjohtajiksi valit-
tiin Paavo Sipola, kirkkovaltuus-
ton varapuheenjohtajaksi An-
na-Liisa Piekkola ja kirkkoneu-
voston varapuheenjohtajaksi Ul-
la Parrila. Kaikki puheenjohtajat 
jatkavat tehtävissään.

He edustavat samaa valtuusto-
ryhmää, sillä Hailuodossa vaalei-
hin käytiin yhteiseltä ehdokaslis-
talta.

PEKKA HELIN
RIITTA HIRVONEN

kaan kuluvaan vuoteen vertailu-
kelpoinen, sillä monen seurakun-
nan tieto viime vuodelta puuttuu.

Valtakunnan taso
suurin piirtein sama
Vuonna 2014 koko maassa oli 33 
seurakuntayhtymää ja 261 yhty-
miin kuulumatonta seurakuntaa. 
Yhteensä puheenjohtajapaikkoja 
oli siis 294.

Naisia puheenjohtajina toi-
mi vajaat sata. Naisten osuus pu-
heenjohtajista oli siis karkeasti ar-
vioituna kolmannes. Tämäkin ar-
vio on epätarkka, sillä tieto pu-
heenjohtajista puuttuu noin pa-
riltakymmeneltä seurakunnalta.

Kirkon Kalenterista selviää 
vain viime vaalikauden viimeise-
nä vuotena toimineet puheenjoh-
tajat. Tämän vuoden osalta tietoja 
ei ole koottu.  

Valtakunnan
tietoa ei kerätä
Kouluttaja Tytti Pietilä Seura-
kuntaopistosta vastaa kirkon 
luottamushenkilöiden koulutuk-
sesta. Hänen tietojensa mukaan 
kirkossa ei ole selvitetty naisten 
ja miesten osuutta kirkkovaltuus-
tojen puheenjohtajista. 

M
in

n
a K

o
listaja

Pitäisikö selvitys 
sukupuolijakaumasta 
seurakuntien 
hallintoelimissä 
tehdä? 

Kirkkoherra oli 
syyttäjän mukaan 
antanut alaiselleen 
kirjallisen 
varoituksen, koska 
tämä oli lähettänyt 
esimiestä ja 
työyhteisöä koskevia 
kantelukirjeitä ja 
loukannut esimiehen 
mainetta ja asemaa.
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Omaishoi-
dontuen 
myöntämi-
seen tulee 
saada yhte-
näiset kri-
teerit, ja sen 
maksami-
nen tulee siirtää Kelalle. 
Omaishoidontuki on edel-
leen kuntien harkinnanva-
rainen etuus, minkä seu-
rauksena omaishoitajat ja 
hoidettavat ovat eriarvoi-
sessa asemassa asuinkun-
nastaan riippuen.

Päivi Räsänen
Kristillisdemokraatit

Omaishoi-
tajien ta-
sa-arvoinen 
kohtelu on 
turvatta-
va kotikun-
nasta riip-
pumatta. 
Omaishoidolle on laaditta-
va yhtenäiset valtakunnal-
liset kriteerit, ja hoitajien 
rahallinen tuki on siirret-
tävä Kelan hoidettavaksi. 
Omaishoitajille pitää tur-
vata myös riittävät tukipal-
velut.

Juha Sipilä
Keskusta

Suurin epä-
kohta on 
epätasa-ar-
vo, joka joh-
tuu omais-
hoidon tu-
en myöntä-
misperustei-
den, hoitopalkkioiden ta-
son ja tukipalveluiden vaih-
teluista kunnittain. Joissain 
kunnissa tukea ei riitä kai-
kille tarvitsijoille. Haluam-
me siirtää omaishoidontuen 
Kelan maksettavaksi ja huo-
lehtia tuen riittävyydestä.

Ville Niinistö
Vihreät

Omaishoi-
tajien saa-
mia palve-
luita on pa-
rannettava. 
Erityisesti 
kotiin saa-
tavat tuki-
palvelut ovat merkittävässä 
roolissa omaishoitajien ar-
jessa. On tärkeää huolehtia 
kaikin tavoin omaishoita-
jien jaksamisesta. Työtä on 
jatkettava viemällä kansal-
lista omaishoidon kehittä-
misohjelmaa eteenpäin.

 
Alexander Stubb

Kokoomus

Omaishoi-
tajien hoi-
topalkkioi-
den perus-
teet ja tuen 
myöntämi-
nen on saa-
tava valta-
kunnallisesti yhdenvertai-
siksi. Kunnan tarjoamat 
palvelut tukevat jaksamis-
ta. Oikeusturvaa, palvelu-
ja ja tuen saatavuutta pitää 
parantaa ja tämä toteutuu 
parhaiten laatimalla uusi 
omaishoitolaki.

Antti Rinne
SDP

Yhteiskun-
nalta puut-
tuu tah-
to tukea 
omaistaan 
hoitavia 
riittävästi. 
Omaishoi-
tajat tulee saattaa yhden-
vertaiseen asemaan kautta 
maan ja tarjota tukipalvelui-
ta niille, jotka niitä tarvitse-
vat. Tukipalveluiden lisäksi 
omaishoitajien jaksamiseen 
ja terveydentilaan on kiinni-
tettävä huomiota. 

Timo Soini
Perussuomalaiset

Mihin omaishoidon epäkohtaan pitäisi tarttua ensimmäisenä?Gallup
Kysymys esitettiin perjantaina Oulussa Arvoseminaarissa vierailleille puolueiden puheenjohtajille, sekä kristillisdemokraattien Päivi Räsäselle. 
Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäkeä emme tavoittaneet.

Omaishoitajan arki tutuksi
Pääministeri kävi kylässä oululaisen Esko Huttusen luona 

Kun Oulun seudun 
omaishoitajat ja lähei-
set ry:n toiminnanjohta-
ja Minna Salminen kysyi 

Esko Huttuselta, voisiko päämi-
nisteri Alexander Stubb (kok) 
käydä tutustumassa hänen ar-
keensa, Huttusen vastaus oli ”tot-
ta kai”. Viime perjantaina vierai-
lu toteutui.

Vierailu liittyi Omaishoitajat 
ja läheiset -liiton käynnistämään 
Tutustu omaishoitajan arkeen 
-kampanjaan, joka on suunnattu 
eduskuntavaaliehdokkaille.

Liiton vaalitavoitteena onkin, 
että Kansallisen omaishoidon ke-
hittämisohjelma käynnistetään 
välittömästi. Sen myötä päätet-
täisiin myös omaishoidon järjes-
tämis- ja rahoitusmallista. 

Kuin työntekijä ilman 
työntekijän oikeuksia
Omaishoitajien asemasta Esko 
Huttunen halusi saattaa päämi-
nisterin tietoon muutaman tär-
keän asian.

– Palkkioiden ja tukien mää-
rään en puutu, vaikka tiedän, että 
summat vaihtelevat eri kunnissa. 
Oulu on hoitanut asiat sen suhteen 
moitteettomasti. Palkkio on 870 
euroa kuussa, Huttunen toteaa.

Omaishoidon tuen hakemus-
ten käsittelyä ja maksamista on 
ehdotettu siirrettäväksi kunnil-
ta Kelalle. Huttunen ei muuttai-
si systeemiä. 

– Yhtenäiset kriteerit palk-
kioiden ja tukien maksamisel-
le ja niiden suuruudelle riittävät, 
ja sellaiset ohjeet, ettei niillä voi 
kikkailla, Huttunen jatkaa.

Myös valitusten käsittelyn pi-
täisi olla nopeampaa. 

Erityisen tärkeää olisi taata 
omaishoitajille sijaiset vapaapäi-
vien ajaksi. 

– Ja sijaisille on maksetta-
va kunnon palkka. Nyt se on 24 
tunnilta vain 70 euroa miinus ve-

Oululainen Esko Huttunen kertoi viime perjantaina pääministeri Alexander Stubbille arjestaan vaimonsa omaishoitajana. Mervi Saastamoinen vammautui vaikeasti yli kaksi 
vuotta sitten saadun aivoinfarktin jälkeen. Hänen vieressään istuu Timo Huttunen.

rot, Huttunen painottaa.
Omaishoitajille tulisi taata 

myös sairausloma ja sijainen sen 
ajaksi.

Vaimo vammautui 
aivoinfarktin jälkeen
Esko Huttunen toimii omaishoi-
tajana toista kertaa. Hän hoi-
ti hautaan asti ensimmäisen vai-
monsa, joka sai vakavan aivoin-
farktin ja vammautui.

Kun hänen toinen vaimonsa 
Mervi Saastamoinen reilut kaksi 

vuotta sitten valitti outoa pääki-
pua, Esko Huttuselle tuli tunne, 
että kaikki tapahtuu uudelleen. 
Niin tapahtuikin. 

– Kaikki meni kuin filminau-
hana. Tiesin aina etukäteen, mitä 
lääkäri sanoo.

Tarina saa pääministeri Stub-
bin hiljaiseksi. Hän on itsekin seu-
rannut lähipiirissään vuosia kestä-
nyttä hoitosuhdetta, mutta kaksi 
kertaa kohdalle sattuva samanlai-
nen tragedia kuulostaa uskomat-
tomalta. 

Ilman vapaapäiviä 
omaishoitaja ei jaksa
Koti on Esko Huttusen mielestä 
paras hoitopaikka Merville. Päi-
vittäisessä arjessa Huttusella on 
apunaan kotisairaanhoitajia. 

Vapaapäiviä hänellä on kuu-
kaudessa yhteensä kahdeksan. 
Kolme niistä on lakisääteistä 
ja  viisi harkinnanvaraista, jois-
ta Huttunen antaa jälleen kiitos-
ta Oululle. Vapaapäivinä Merviä 
hoitaa tuttu sijainen.

– Tämä Pilvi kun tulee ja ottaa 

vastuun, menen ja unohdan kai-
ken. Voin nukkua vaikka 14 tun-
tia putkeen, hän toteaa viitaten 
hoitaja Pilvi Pelkoseen. 

Vapaillaan hän käy myös met-
sällä velipoika Timon kanssa. 
Nettiäkin tulee luettua, erityises-
ti omaishoitajien yhteisiä keskus-
telupalstoja. 

– Siellähän me lohdutetaan 
toinen toisiamme, hän toteaa.

ELSI SALOVAARA

E l s i  S a l ovaa ra
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Yhdistäisitkö nämä 110-vuotiaaseen?

Terävä, 
ketterä, 
ajan hermolla. Arvokeskustelussa mukana 

jo vuodesta 1905.

TILAUSKORTTI

Tarjous on voimassa 15.3.2015 saakka ja koskee vain uusia tilauksia Suomessa. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Kustantaja: Kotimaa Oy, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0213561-1

(norm. 139 €)

(norm. 139 €).

Kanttorin asema 
kirkossa puhuttaa 
Uusi hengellinen virka 
on jättämässä kanttorit sivuun

Oulussa järjestettävät 
valtakunnalliset kant-
toripäivät aloitettiin 
alkuviikosta hämmen-

tynein mielin. Kirkkohallitus 
hyväksyi tammikuussa esityk-
sen uudesta kirkkoon perustet-
tavasta hengellisestä virasta, jo-
hon kanttorit eivät kuuluisi. 

Sen sijaan vihkimyksen uu-
teen,  papinviran rinnalle kaa-
vailtuun, diakonivirkaan saisi-
vat muun muassa nuorisotyön-
tekijät, diakoniatyöntekijät ja lä-
hetyssihteerit. 

Käytännössä viran ulkopuo-
lelle jäisivät kirkon ammatti-
kunnista pelkästään kanttorit ja 
lastenohjaajat.

Diakonivirkaan vihkiminen 
tarkoittaisi esimerkiksi sitä, et-
tä vihityt saisivat hoitaa juma-
lanpalvelukseen liittyviä tehtä-
viä. Vihityt toimisivat pappien 
tavoin piispan ja kapitulin val-
vonnassa. Heillä olisi oikeus ja 
velvollisuus käyttää viran tun-
nuksia ja virka-asua. 

Mitä muuta kuin
hengellistä työtä?
Kanttorin asema tulevaisuu-
den kirkossa oli kanttoripäivil-
lä esillä heti tiistaina päivien al-
kajaisiksi. Aiheesta oli keskuste-
lemassa muun muassa puheen-
johtaja Eero Annala Suomen 
kanttori-urkuriliitosta. Kirkko-

hallituksen esityksestä oli ker-
tomassa kirkkoneuvos Pekka 
Huokuna.

Muhoksen kanttori Ossi Ka-
java kyseli kanttoripäivien alla 
monen muun kanttorin tavoin, 
millä perusteilla kirkkohallitus 
on esityksensä tehnyt.

– Itse koen, että muiden työn-
tekijöiden tavoin me kanttorit 
teemme seurakunnissa hengel-
listä työtä, mitä muutakaan, Ka-
java sanoo. 

Kirkkohallituksen esitys uu-
desta virasta menee seuraavaksi 
kirkolliskokouksen käsittelyyn. 
Näillä näkymin uudistus tulisi 
voimaan vuonna 2017.

Keskustelu uudesta diako-
nivirasta on ollut esillä kirkos-
sa 1980-luvulta saakka. Diako-
niviran sijasta tähän saakka on 
puhuttu diakonaatista. Vielä sii-
hen kanttoreiden katsottiin kuu-
luvan diakonian ja kasvatuksen 
virkojen lisäksi. 

RIITTA HIRVONEN

Omaishoitajan arki tutuksi
Pääministeri kävi kylässä oululaisen Esko Huttusen luona 

Paikkoja avoinna

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

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA

osa-aikainen (75 %) määräaikainen 31.12.2015 saakka,
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluja

Eero Annala

S a mu l i  Ruu su

Rauhan Tervehdys on myös verkossa
www.rauhantervehdys.fi
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Ystävyydellä, 
uskollisuudella ja 
rakkaudella elämässä 
pääsee pitkälle.

Suvi Kaikkonen

Kristusta kaikkialla
Suvi Kaikkosta kiehtoo jalan alle menevä kelttikristillisyys

Suvi Kaikkonen tutustui 
kelttiläiseen kristillisyy-
teen musiikki edellä, ku-
ten hän itse kuvailee.

Hän on soittanut huilua ala-
asteikäisestä saakka ja fanitti lu-
kioikäisenä suositun irlantilaisen 
Enyan omaperäistä musiikkia. 

Irkkumusa kiinnosti niin pal-
jon, että hän on käynyt parikin 
kertaa irlantilaisen Clannad-yh-
tyeen keikoilla Helsingissä. Pari-
sen vuotta sitten hän pääsi ilok-
seen yhteisvalokuvaan bändin 
muusikkojen kanssa. 

Irlantilaismusiikkia kuunnel-
lessa huilunsoittajaa mietti usein, 
olisikohan tinapillien soittami-
nen vaikeampaa kuin perinteisen 
poikkihuilun.

Kaiken tämän rinnalla kulki 
Suvin halu elävöittää ja rikastut-
taa soitollaan kotiseurakuntansa 
Tuiran jumalanpalveluksia. Sitä 
hän on tehnyt nuoruudesta saak-
ka huilunsa avulla.

”Valon Luoja,
sinun valosi 

siunatkoon meitä…”
2001 Suvi Kaikkonen osallistui 
vanhan musiikin konserttiin Tu-
russa.

– Siellä sitten kolahti nokka-
huilu oikein kunnolla, hän ker-
too.

Tästä ei mennytkään enää kau-
an, kun Suvi puhalteli sekä hank-
kimiinsa nokkahuiluihin että ti-
napilleihin. Jälkimmäisiä Suvilla 
on nyt parisenkymmentä.

Suvi Kaikkonen kuvaa irlanti-
laista kansanmusiikkia ”jalan al-
le meneväksi”. 

Sitä samaa henkeä – kirjai-
mellisesti  – on myös kelttiläises-
sä kristillisyydessä. Suvia ihastut-
taa erityisesti kelttikristillisyyden 
luonnon- ja maanläheisyys. Ru-
kouksissa toistuvat usein sanat 
valo, aurinko, tuuli, kesä, talvi.

”... päivänvalon siunaus,
auringonvalon siunaus,

Kristuksen valon siunaus …”
Viitisen vuotta sitten Suvi Kaik-
konen osallistui ensimmäisen 
kerran kelttimessuun Oulun Py-
hän Luukkaan kappelissa. Sekin 
iski välittömästi. 

Suvi ihastelee muun muas-
sa kelttimessuun kuuluvaa mui-
naista irlantilaista Suojauksen 
kehä -ilmansuuntarukousta. Sii-
nä rukoilijat kääntyvät vuoronpe-
rään eri ilmansuuntiin hiljentyen 
ja rukoillen. 

Näin ”piirretään” suojaavan 
siunauksen muuri rukoilijoiden 
ympärille jättämällä kaikki asiat 
Jumalalle; yhtä lailla hyvät kuin 
pimeässä olevat.

Pian ensimmäisen kelttimes-
sukokemuksen jälkeen Suvi oli 
itse toteuttamassa kelttiaiheis-
ta messua kotiseurakunnassaan. 
Nykyisin kelttimessu järjestetään 
Tuirassa vähintään kerran vuo-
dessa, yleensä Mikkelin päivänä, 
Suvi kertoo.

Messuissa huilunsoittajalla on 
käytössä itse tehty irlantilaistyy-
linen, satiinikankainen asu, jon-
ka hän on valmistanut yhdessä äi-
tinsä kanssa.

”Karkota pimeys 
meidän tieltämme,

että voimme kulkea 
valon lapsina.”

Suvi Kaikkonen esittelee kerää-
miään, Irlannissa valmistettuja 
kelttikoruja, muun muassa rak-
kaan  claddagh-ristinsä. Korus-
sa on Suvin mielestä symbolei-
na kaikki ihmisen tärkeät hyveet: 

– Ystävyyden kädet, uskolli-

Suvi Kaikkonen omistaa parisenkymmentä tinapilliä ja haaveilee irlantilaisen bodhràn-rummun hankkimisesta. Kuvassa näkyy Suvin ja hänen äitinsä ompelema 
irlantilaistyylinen asukokonaisuus. Suvia kiinnostavat myös kelttiläiset kielet, iiri ja kymri.

Kelttiläisyys vetoaa mystisyydellään
•  Kelttiläisellä kristillisyydellä tarkoitetaan yleensä lähinnä 

 varhaiskeskiajan Brittein saarten kristillisyyttä 400-luvulta alkaen 

1000-luvun alkuvuosikymmeniin saakka. 

•  Kelttiläinen kristillisyys esitetään usein mystisenä, tunteisiin 

 vetoavana ja luonnonläheisenä uskona, joka levisi lähetystyön 

myötä laajalle Euroopan mantereelle. 

•  Ajanjakso nähdään kelttiläisen kirkon kulta-aikana, 

 jolloin oppineisuus ja hartauden harjoitus kukoistivat erityisesti 

irlantilaisten munkkien perustamissa luostareissa.

•  Haastattelun väliotsikoihin kirjoitettu kelttirukous on Englannin 

 Holy Islandin kirkkoherran David Adamin kirjasta Avoin portti. 

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

suuden kruunu ja rakkauden sy-
dän, hän luettelee.

– Claddagh-risti annetaan 
usein häälahjaksi. Ei varmaan-
kaan ihme; ystävyydellä, uskol-
lisuudella ja rakkaudella elämäs-
sä pääsee pitkälle, hän hymyilee.

Suvi Kaikkosen haaveena olisi 
päästä joskus kelttikristillisyyden 
alkujuurille Brittein saarille. Siel-
lä matkakumppaneiksi mieliku-
vissa saattaisi saada helposti mui-
naiset keltit myytteineen ja tari-
noineen.  

– Keltit vaelsivat paljon ja opet-
telivat elämään Kristuksen varas-
sa, Kaikkonen kertoo ja muistelee 
seuraavaa, monille tuttua keltti-
rukousta: "Tulkoon tie sinua vas-
taan, olkoon tuuli aina myötäi-
nen, päivä poskillesi paistakoon, 
sade pelloillesi virratkoon ja kun-
nes kohdataan, elämäsi jääköön 
käsiin Jumalan."

RIITTA HIRVONEN  

Glinkan
Konsertin lopussa  
yhteisesiintyminen  
Ynnin Poikien kanssa.
 
TO 12.2. KLO 19,  
OULUN TUOMIOKIRKKO
 
Liput 25/23 €, ovelta 25 €
 
Ennakkomyynti 
Suomi-Venäjä-Seura  
Hallituskatu 13 E 50
puh. 08 535 5500
(Ei palvelumaksua) 
Stockmann Oulu  
ja Lippu.fi  
(palvelumaksu alk. 2,5€)

VALLOITTAVA 
PIETARILAINEN

POIKAKUORO

(palvelumaksu alk. 2,5€)

Oulun 
seurakunnissa
tarjolla noin 150
kesätyöpaikkaa

 

Oulun ev.lut. seurakun-
tayhtymä tarjoaa ensi 
kesänä noin 150 ke-
sä- ja kausityöpaik-

kaa. Paikat ovat haettavissa 
16.2.2015 kello 15:een asti. 

Suurin osa kesä- ja kausi-
työpaikoista sijoittuu hautaus-
maille. Hautausmaiden kesä- 
ja kausityöpaikat on tarkoitet-
tu 17 vuotta täyttäneille.

Työt kestävät kahdesta viikos-
ta noin puoleen vuoteen. Haetta-
vina on myös muun muassa dia-
koniatyöntekijän, kirkonesitteli-
jän ja lastenohjaajan paikkoja.

Oulun seurakunnat ovat li-
säksi rekrytoineet loppuvuo-
desta 2014 seurakuntatyöhön 
opiskelevia kesätyöntekijöitä 
rippikoulutyöhön.

Tiedot haettavista kesä- 
ja kausityöpaikoista sekä ha-
kuohjeet ja sähköinen hakulo-
make löytyvät internetistä os-
oitteesta www.oulunseurakun-
nat.fi/avoimet-tyopaikat.

112-päivää 
vietetään 
Kempeleessä

Valtakunnallista hätänu-
meropäivää, 112-päi-
vää vietetään 11. hel-
mikuuta.  Ympäri Suo-

mea järjestettävien tapahtumi-
en tavoitteena on kiinnittää ih-
misten huomio vahinkojen ja 
onnettomuuksien ennaltaeh-
käisemiseen. 

Kempeleessä 112-turval-
lisuustapahtumaa vietetään 
OSAO:n Niittyrannan tiloissa 
keskiviikkona 11.2. kello 13–
19. Mukana on useita järjestö-
jä ja alan toimijoita. Kempeleen 
seurakunta on myös mukana 
esittelemässä seurakunnan toi-
mintaa kriiseissä ja kuoleman-
tapauksissa.
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Samalla pallolla

Tanskan evankelislute-
rilaisessa kirkossa käy-
dään parhaillaan kes-
kustelua yhdestä kris-

tinuskon perususkomuksen, 
Jeesuksen ylösnousemuksen, 
todellisuudesta. Kiista syn-
tyi kahden papin kerrottua 
tammikuun lopussa kööpen-
haminalaisessa paikallisleh-
ti Fyensissä, että he eivät usko 
Jeesuksen nousseen fyysisesti 
kuolleista. 

– En voi uskoa sitä, pas-
tori Ulla Charlotta Hansen, 
toinen lehteen haastatelluista 
papeista toteaa.

Hansen toi esiin epäilyk-
sensä myös raamatullista luo-
miskertomusta kohtaan. 

Christian Todayn mukaan 
Hansen ei ole ensimmäinen 
Tanskan kansallisen kirkon 
edustaja, joka puhuu toisin 
kuin kristinuskon perusteis-
sa opetetaan.

Joulupäivänä tanskalainen 
sanomalehti Jyllands-Posten 
julkaisi Per Ramsdalin haas-
tattelun, jossa hän kertoi kir-
jaimelliseen ylösnousemuk-
seen uskomisen oleva hyvin 
vaikeaa. 

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

– Se vain kuulostaa mie-
lestäni hieman liian yliluon-
nolliselta, vaikka tärkeä tari-
na onkin, hän toteaa.

Kööpenhaminan piispa 
Peter Skov-Jacobsen reagoi 
Ramsdalin lausuntoon pyy-
tämällä häntä korjaamaan 
mielipiteitään ja osallistu-
maan kurssille ”kristinuskon 
tuoreista tulkinnoista”.

Funenin piispa Tine Lind-
hardt sen sijaan kannusti 
kaikkia alaisuudessaan olevia 
pappeja pyrkimään avoimeen 
keskusteluun ylösnousemuk-
seen liittyvistä näkemyksistä. 

– Jeesuksen ylösnousemus 
on kristinuskon perustaa, 
mutta sitä, kuinka hän nousi 
kuolleista, ei ole kukaan näh-
nyt. Se on myös niin erityi-
nen tapahtuma, että kielem-
me pitäisi venyä äärirajoille, 
jotta pystyisimme sen tallen-
tamaan.

ELSI SALOVAARA

Lähde: Evangelical Focus / 
Danish Lutheran Church faces 
debate over Jesus’ resurrection 
(2.2.2015)

Agnostikkoja on Tanskassakin
w w w. sxc . hu /  B a r t e k  A m b r oz i z 

Palveleva kirje aloittaa

Perinteisesti Palveleva pu-
helin on auttanut kansalai-
sia puhelimessa ja netissä, 
mutta tästedes omaa olo-

aan voi keventää myös ”vanhan-
aikaisesti” kirjeitse. Uusi Palvele-
va kirje on osa Palvelevan puheli-
men toimintaa.

Oulun seurakuntien Palve-
levan puhelimen yhteyshenki-
lö, toiminnanohjaaja Leila Vi-
ren kertoo, että ihmisten lähettä-
miin kirjeisiin vastaa nimettömi-
nä joukko Palvelevan puhelimen 
päivystäjiä. Vastausaika vaihtelee 
viikosta pariin viikkoon. 

Viren korostaa, että kirjepal-
velussa pätevät Palvelevan puhe-
limen periaatteet: luottamukselli-
suus, oikeudenmukaisuus, suvait-
sevaisuus ja puolueettomuus.

Kirjeenvaihto voi olla tarpeen 
vaatiessa pitempiaikainen.

Saksassa kirjepalvelu on
ollut arkea jo kauan
Leila Viren kertoo, että kirjepal-
velu on vakiintunutta toimintaa 
Saksan luterilaisen kirkon autta-

vassa puhelimessa. 
Kun suomalainen Palvelevan 

puhelimen väki on kehitellyt esi-
tettä uudesta kirjepalvelusta, in-
formaation pohjana on käytetty 
juuri saksankielisiä tekstejä.

Niiden mukaan ”kirjoittami-
nen vapauttaa, se, joka kirjoittaa, 
voi saada etäisyyttä, uuden nä-

kökulman ja selkeyttä kokemuk-
siinsa. Sen vuoksi tarjolla on sie-
lunhoitoa kirjeitse”.

Aivan ensi kertaa kirjepalve-
lu ei aloita myöskään Suomessa. 
Palvelevan puhelimen tuorees-
sa 50-vuotishistoriikissa kerro-
taan, että helsinkiläisseurakun-
nassa toimi vuosina 1965–1974 

kirjepalveluryhmä. Historiikin 
mukaan ryhmä sai enimmillään 
noin 100 kirjettä vuodessa. 

Kirje puhelinta
halvempi vaihtoehto
Leila Viren uskoo, että kirjei-
den kirjoittaminen oman olon 
helpottamiseksi on yhä luonte-
vaa osalle ihmisistä, vaikka huo-
li perinteisten kirjeiden vähene-

misestä yhteydenpidon välineenä 
on todettu monta kertaa.

– Kirjepalvelun taustalla on 
myös ajatus, että osalle ihmisistä 
puhelinmaksut, soittamien Pal-
velevaan puhelimeen, saattaa ol-
la liian kallista. Postimerkki on 
halvempi vaihtoehto.

– Netin käyttö taas saattaa ol-
la vierasta ja mahdotontakin joil-
lekuille kansalaisista, Viren huo-
mauttaa.

Hänen mukaansa palveluiden 
kehittäminen on tarpeellista, sillä 
kirkko haluaa pitää tasavertaises-
ti huolta kaikista ihmisistä. 

RIITTA HIRVONEN

Oman kirjeensä Palvelevan 
kirjeen päivystäjälle voi lähettää 
osoitteeseen 
Palveleva kirje, 
PL 210, 00131 Helsinki. 
Sieltä kirje toimitetaan eteenpäin 
niille Palvelevan puhelimen 
päivystäjille, jotka ovat mukana 
kirjepalvelussa. 

Sielunhoito laajenee kirkossa osana auttavaa puhelinta

Kirjepalvelussa 
pätevät Palvelevan 
puhelimen 
periaatteet: 
luottamuksellisuus, 
oikeudenmukaisuus, 
suvaitsevaisuus ja 
puolueettomuus.

M a r i  L ä h t e e nmaa

Kirje ei punastu, filosofi ja kirjailija Cicero on todennut. Tämä lausahdus todetaan 
myös uuden Palvelevan kirjeen esittelyteksteissä.

Lehtipisteissä
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

• 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
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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

aalikirkon videoarkistoon.
To 5.2. klo 18 Haukiputaan 
kirkkoherranvaalin vaalipa-
neeli Haukiputaan seurakun-
takeskuksesta.
Su 8.2. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 8.2. klo 10 Kolmen pol-
ven messu selkokielellä Oulu-
joen kirkosta. Virret: 576:1-3, 
720:1,2, 720:3, 328:4, 49 (alku-
soiton säv. Juhani Haapasalo), 
454 ja  498
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
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05.

Ke 11.2. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerro-
taan kirkon Suurella sydämel-
lä vapaaehtoispalvelusta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 8.2. klo 9.45 Kynttilän-
päivän Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Outi Metsik-
kö Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta. Uusinta.   
Klo 10 Jumalanpalvelus Raa-
hen kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 8.2. klo 8.45. Kynttilän-
päivän Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Outi Metsik-
kö Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta. Uusinta.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Virret: 540,  135,  48,  576 
ja 543:3-5. Synnintunnustus 
on virsikirjan teksti 712.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Arto Nevala ker-
too Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherranvaalista.

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

Herännäis-/Siionin virsiseurat: su 8.2. klo 18.00 Montin-salissa, Kirkon-
niementie 6, Kiiminki, su 8.2. klo 18.30 Marja-Liisa ja Martti Kauhasella, 
Honkakuja 19, Oulunsalo, to 12.2. klo 18.00 seurat ja vuosikokous 
Raahen seurakuntakodin pienessä salissa, to 12.2. klo 18.30 seurat ja 
vuosikokous Maija-Liisa Yliklaavulla, Laakkolantie 51, Pulkkila
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! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 8.2. klo 18 Sunnuntain kokous 
vastuussa Kai Similä
Su 15.2. klo 18 Sunnuntain kokous 
vastuussa Kai Similä 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 6.2. klo 19.30 Nuorten ilta. La 7.2. klo 11 
Toppilan Majakan avajaisjuhla, soppatykki, 
Paakakatu 3. Su 8.2. klo 11 Jumalanpalvelus, 
kaste, Hannu Orava, Mikko Saukkonen, Laura 
Ojamaa. Seimi ja lastenkokoukset. Su 8.2. klo 17 
International Service, Uusikatu 78 (in Russia and 

English). Ti 10.2. klo 18 Toppilan Majakan rukousilta, Paakakatu 3. Ke 11.2. 
klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Raimo Karhu, Pirjo Orava, Pasi & co. To 12.2. 
klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 8.2. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhä-
koulu. Gideonien edustaja esittelemässä heidän työtään. Jumalan-
palveluksen jälkeen yhteinen nyyttäriateria.

Ma 9.2. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 10.2. klo 10 hartaus, klo 10-13 Taukopaikka, lepopaikka arjen keskellä. 
Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
La 14.2. klo 11-14 Ystävänpäiväjuhla perheille. Ohjelmassa mm. lautapelejä, 
yhdessäoloa, lelujen vaihtopiste, leluarpajaiset sekä uuniperunanyyttärit. 
Peruna ”talon” puolesta ja nautitaan vierailijoiden tuomien täytteiden kera. 
Tervetuloa kaikki! 

Su 8.2. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
6.-8.2.2015. Tuiran kirkossa Raamattuviikonloppu, Johanneksen elä-
mä, Keijo Vikman ja Anne Takala. Katso tuiran srk:n kohdalta lisätietoja.

Action & Bible -kerho pe 6.2. klo 18. 
12-14v. Pojille.
Kansanlätyksen raamattuviikonloppu 
Tuirassa 6.-8.2.
Seurat su 8.2. klo 14. Ulla Junttila, 
Niilo Karjalainen.
Raamattupiiri ma 9.2. klo 14.
3K-ilta ma 9.2. klo 18.30. T.Kaakuri: 
Henk.koht suhde Jumalaan.
Su 22.2.2015. Välittömästi seurojen 
jälkeen n. klo 15.30 Oulun seudun 
Uusheräyksen sääntömääräinen vuosi-
kokous. Kaikki jäsenet tervetuloa!
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 5.2. klo 19 Rukousilta, Sirpa Saarela, Pekka Tuominen. Pe 6.2. klo 19 
Helmi (nuortenilta). Su 8.2. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, 
Antti Tokola, Risto Wotschke, aihe: vahvuutesi / lahjasi tässä elämässä, 
musiikki: Aino Ruuska & band. Su 8.2. klo 17 Iltajumis & iltapyhis, Outi 
Huczkowski, Risto Wotschke, musiikki: Markus Pätsi. Ke 11.2. klo 13 Senio-
ripiiri, klo 18 Varkki-ilta (11-14-vuotiaille). To 12.2. klo 19 Lähde-ilta, Risto 
Wotschke. Tervetuloa!

Su 8.2. klo 11.00 LÄHETYTILAISUUS
Ke 11.2. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

E l s i  S a l ovaa ra

Viime sunnuntaina 1. hel-
mikuuta Tuiran seura-
kunta palkitsi pitkäai-
kaisia työntekijöitään, 

luottamushenkilöitään ja vapaa-
ehtoisiaan. Piispantarkastuksen 
päätteeksi Pyhän Tuomaan kir-
kolla nautituilla juhlakahveil-
la ansiomerkki jaettiin kolmelle-
toista vähintään kaksikymmentä 
vuotta työtehtävässä tai toimin-
nassa mukana olleelle henkilölle.

Luottamushenkilöt
kultainen ansiomerkki (30v) 
Juhani Liukkonen
hopeinen ansiomerkki (20v) 
Antero Aakko 
Jari Heikkilä 
Tauno Tarkkinen

Vapaaehtoiset
kultainen ansiomerkki (30v) 
Eila Arbelius
Arja Riihola

Työntekijät
kultainen ansiomerkki (30v) 
Harri Fagerholm
Pasi Kurikka
Kirsi Merenheimo-Mäenpää
Päivi Moilanen
Hannu Ojalehto
Mirja Rasila
Tuulikki Ståhlberg

Tuiran seurakunta palkitsi 
vapaaehtoisia ja työntekijöitä

Jouluradio teki ennätyksen

Jouluradio ylsi joulukuussa histori-
ansa parhaisiin kuuntelulukuihin. 
Kansallisen radiotutkimuksen mu-
kaan kanavalla oli 533 000 viikko-

kuuntelijaa. 
Kuunteluluvut kohentuivat kattavas-

ti koko maassa, mutta kehitys oli erityisen hyvää 
pääkaupunkiseudulla ja sen lähistöllä. 

Jouluradio soi myös netissä kahdeksal-
la internetkanavalla. Myös nettikanavil-
la oli tänä vuonna ennätykselliset 308 796 
yksilökuuntelijaa 146 eri maasta. 

Kuuntelun huippu saavutettiin perin-
teisesti jouluaaton aamuna, jolloin 13 781 

samanaikaista kuuntelijaa nautti Jouluradion inter-
netkanavista.
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Mal. 3: 1-2
- Minä lähetän sanansaattajani
raivaamaan edelläni tietä.
Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä
Valtias, jota te odotatte,
ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte.
Hän saapuu,
sanoo Herra Sebaot.
Kuka voi kestää sen päivän,
jolloin hän tulee,
kuka voi seistä horjumatta,
kun hän ilmestyy?
Sillä hän on kuin ahjon hehku,
hän puhdistaa kuin vahvin lipeä.

1. Joh. 1: 5-7
Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä 
kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, 
hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme 
elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme 
pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa 
totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, 
niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys 
toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri 
puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Luuk. 2: 22-33
Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen 
lain mukaan piti puhdistautua, he menivät 
Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä 
Herran laissa sanotaan näin: ”Jokainen poikalapsi, 
joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on 
pyhitettävä Herralle.” Samalla heidän piti tuoda 
Herran laissa säädetty uhri, ”kaksi metsäkyyhkyä 
tai kyyhkysenpoikaa”.
    Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä 
mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille 
luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen 
yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei 
kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt 
Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli 
temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat 
lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan 
oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti 
Jumalaa ja sanoi:
      - Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa 
lähteä,
      niin kuin olet luvannut.
      Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,
      jonka olet kaikille kansoille valmistanut:
      valon, joka koittaa pakanakansoille,
      kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
    Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä 
hänestä sanottiin.

Tyttö ja mummu
Kirkkokahveilla leikki-ikäinen tyttö syö leivoksia iloisesti sormin, kasvot kermavaah-

dossa. Neiti heiluttelee sääriään eriparisissa sukissa. Äiti kuuntelee ja ohjaa, mutta ei 

vaadi häntä olemaan aikuinen. Huivin alla on hellä syli ja pesä, jonne käpertyä. Tyttö 

tahtoo kirkkoon. Lapsi on jaksanut jo monta tuntia olla kirkolla, kiitos pyhäkoulun.

Muistelen Jeesusta ja hänen vanhempiaan. Tytön tavoin myös Jeesus viihtyi lapsena 

temppelissä, jopa karkaili sinne. Olisi ehkä ollut tytön kanssa iloisesti pomppimassa 

Pyhän Tuomaan kirkon kuoriosan portaita alas. Oliko nytkin? ”Tässä kirkossa on hyvät 

pomput!” 

Jumalamme on Isä. Hän on sitoutunut meihin syvimmällä tavalla. Hän on myös 

Poika. Inkarnaatio on lupaus siitä, että Isä rakastaa ja ymmärtää ihmislapsiaan. Muis-

tammeko, että kerran tuo lupaus kaikui voimistuvina potkuina äidin kohdusta ulos maa-

ilmaan? Maria ei varmaan sitä kyennyt täysin ymmärtämään, mutta hän tunsi vatsal-

laan mysteerin. Rajallisessa ihmiskehossa rajaton Jumala!

Raamatussa on lukuisia lapsuutta ja pienuutta arvostavia ja lapsista iloitsevia ajatuksia. 

Lapset ja lapsenkaltaiset julistavat meille yksinkertaista evankeliumia ihmetellen, luot-

taen ja leikkien Luojamme katseen alla. Eriparisukkaisen tytön ja kaikkien hänen kal-

taistensa on Jumalan valtakunta. 

Katselen Tuiran seurakunnan piispantarkastuksen juhlakahveilla jaettavien arvok-

kaiden tunnustusten, seurakuntatyön kunniamerkkien saajia. Moni on syntynyt aikana, 

jolloin toista ihmistä on autettu aina ja työhön on ollut kaikkien pakko tarttua. Hert-

tainen, ikääntynyt rouva palkitaan pyhäkoulutyön puolesta tekemästään vapaaehtois-

työstä. Tämän mummun ja monen muun seurakuntalaisen sydämelle on Jumala lainan-

nut omaa rakkauttaan lapsiin.

Piispan katse kaikkia tunnustuksen saaneita kohtaan on lämmin. Jokainen heistä 

on kiitoksen ansainnut. Vapaaehtoistyötä tekevät seurakuntalaiset vievät kirkon vies-

tiä: Jumala on hyvä. Toivoa on aina. Sinä olet rakas Jumalalle ja arvokas myös minulle. 

Palkittujen vastuunkantajien rivi on hiljainen ja arvokas; monella hymy pyrkii esiin. 

Heistä jokainen on elämäntyönsä kautta, ehkä tietämättäänkin, hyvin tärkeä monille 

seurakuntalaisille. Niin kuin mummu on tärkeä tytölle ja tyttö mummulle, vaikka he 

eivät tunne toisiaan. Vanhan Simeonin tavoin mummu on nähnyt lapsessa Kristuksen.

JONNA PIIRAINEN
lapsi- ja perhetyön pappi

Tuiran seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai  1.2.2015
Psalmi: Ps. 48: 11-15
1. lukukappale: Mal. 3:1-2
2. lukukappale: 1. Joh. 1:5-7
Evankeliumi: Luuk. 2:22-33 (1. vuosikerta)
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Yhtiön tuotosta 
puolet käytetään 
yleishyödylliseen 
työhön ja toinen 
puoli yhtiön 
kehittämiseen.

Heikki Keränen

Seurakuntayhtymä
sairaalan taustalla
Caritas-Lääkärit Oy:llä on kristilliset juuret

Oulussa avattiin tammi-
kuussa uusi lääkärikes-
kus ja sairaala. Niiden 
palvelut tuottaa Caritas 

Lääkärit Oy.
Osakeyhtiön pääomistaja on 

oululainen, yleishyödyllinen Ca-
ritas-Säätiö.

Säätiön taas on perustanut 
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä 
yhdessä muiden paikallisten toi-
mijoiden, lähinnä veteraani- ja 
vammaisjärjestöjen kanssa.

Näin ollen Oulun seurakun-
tayhtymä on tätä kautta muka-
na yksityisessä lääkäri- ja sairaa-
labisneksessä.

– Tällainen toiminta on valta-
kunnan mittakaavassa harvinais-
ta. Olemme edelläkävijöitä, mutta 
olemme edenneet harkitusti. Yk-
si asia kerrallaan on laitettu kun-
toon, sanoo Oulun seurakuntayh-
tymän johtaja Ilpo Kähkönen.

Puolet tuotosta
hyvän tekemiseen
Caritas on hieman erilainen toi-
mija yksityisten terveyspalvelujen 
tuottajana Suomessa.

– Olemme oululainen vaihto-
ehto. Lääkäripalveluita on siirty-
nyt viime vuosina monikansalli-
siin yrityksiin. Oulussa nähtiin 
tilaus paikalliselle toimijalle ter-
veysalalla, sanoo Caritas Lääkä-
rit Oy:n toimitusjohtaja Matias 
Itkonen.

Yhtiön voitot maksetaan Itko-
sen mukaan osinkoina säätiölle, 
joka ohjaa ne yleishyödylliseen 
toimintaan.

– Tuotot menevät vanhusten 
ja vammaisten hyväksi, Caritas-
Säätiön johtaja Heikki Keränen 
kertoo.

Säätiön tarkoituksena on edis-
tää kristillisen diakonian hen-
gessä vanhusten ja vammaisten 
asumisoloja ja kuntoutusta. Sää-
tiö muun muassa tukee ihmis-
ten itsenäistä suoriutumista ko-
tona sinne annettavien palvelui-
den turvin.

– Yhtiön tuotosta puolet käy-
tetään yleishyödylliseen työhön 

Matias Itkonen kertoo, että vain harva potilas maksaa sairaalamaksunsa kokonaan 
itse. – Korvaamme Oulun kaupungin terveyskeskusvuodeosastoja.

ja toinen puoli yhtiön kehittämi-
seen, Keränen jatkaa.

 
Vanhusten asumista
kehitettiin ensin
Kaikki alkoi vuonna 1996. Tuol-
loin kirkkovaltuusto päätti suun-
nata seurakuntayhtymän kiin-
teistösijoitusta uudella tavalla 
niin, että se palvelee vanhusten ja 

vammaisten asumisoloja.
Caritas-Säätiön seurakuntayh-

tymä perusti 1998. 
– Oulun kaupunki sanoi myy-

vänsä Caritas-kotia varten tontin 
yhtymälle sillä edellytyksellä, että 
yhtymä perustaa yhdistyksen tai 
säätiön palvelutuotantoa varten, 
Keränen kertoo.

Palvelutuotanto alkoi 2002. En-

Caritas Sairaala avasi ovensa tammikuun alussa. Potilas Maija-Liisa Panuma keskusteli lähihoitaja Jenny Vihavaisen kanssa sairaalassa 16. tammikuuta.

sin Oulun Kaukovainiolle valmis-
tui Kairos-koti ja vuotta myöhem-
min Taka-Lyöttyyn Caritas-koti.

Palveluvalikoima kasvoi ko-
tipalveluilla, kuntoutuksella ja 
ruokapalveluilla.

Tällä mallilla toimittiin aina 
vuoden 2012 syyskuuhun, jolloin 
perustettiin Caritas-Lääkärit Oy.

– Olimme kehittäneet vahvan 
kotiin annettavien palvelujen va-
likoiman, mutta siitä puuttuivat 
lääkäripalvelut, Keränen jatkaa.

Lääkäriyhtiön toiminta alkoi 
kotilääkäri- ja työterveyspalve-
luilla.

– Viime vuoden alusta verotta-
jan tahtotilan mukaan erotimme 
säätiöstä palvelutuotannon Cari-
tas Palvelut Oy:öön.

Keränen ei mielellään puhu 
erikseen yhtiöistä tai säätiöstä, 
vaan caritaslaisista.
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Hoidon maksaa yleensä kunta
 

Uuden yksityisen sairaalan avaaminen Ouluun on herät-
tänyt kiinnostusta.

– Kyselyjä on tullut, että oletteko rikkaiden sairaala, 
mutta meillä hoidetaan ihan tavallisia ihmisiä, Caritas 

Lääkärit Oy:n toimitusjohtaja Matias Itkonen kertoo.
Kokonaan itse maksavia potilaita sairaalassa ei ole vielä ollut, 

mutta heitäkin saattaa tulla esimerkiksi saattohoitoon.
Lähes kaikki potilaat tulevat sairaalaan Oulun kaupungin tai 

ympäristökuntien lähettäminä.
Potilaat ovat erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia ou-

lulaisia sekä erillisellä maksusitoumuksella ympäristökunnis-
ta tulevia. Lisäksi osa potilaista tulee suoraan Oysin yhteispäi-
vystyksestä.

– Monet potilaat ovat meillä kolmesta viiteen päivään ja ko-
tiutuvat sitten. Korvaamme Oulun kaupungin terveyskeskus-
vuodeosastoja, Itkonen sanoo.

Hän toteaakin, että sairaala tukee julkisia terveyspalveluja.

– Caritas-yhteisö muodostuu 
kokonaisuudesta. Yhteisö toimii 
yhdessä toteuttaen säätiön perus-
tarkoitusta.

Koko yhteisön liikevaihto on 
Keräsen mukaan noin 23 miljoo-
naa euroa.

Avajaisissa kävi
700 vierasta
Tammikuun 7. päivänä Oulun 
Taka-Lyötyssä vietettiin Caritas 
Lääkäritalon ja 27-paikkaisen Ca-
ritas Sairaalan avajaisia, joissa kä-
vi lähes 700 vierasta.

Nyt Caritas-yhteisössä työs-
kentelee noin 400 ammattilaista, 
joista lääkäriyhtiön palveluksessa 
on noin sata.

Lääkärikeskuksessa toimi-
vat erikois- ja yleislääkärien se-
kä hoitajan vastaanotot, kotilää-
käripalvelu, fysioterapia, työter-

Caritas Sairaala avasi ovensa tammikuun alussa. Potilas Maija-Liisa Panuma keskusteli lähihoitaja Jenny Vihavaisen kanssa sairaalassa 16. tammikuuta.

Ku va t :  H e l i  Väy r y n e n

veys, laboratorio ja röntgen sekä 
magneettirekka kerran viikossa.

Viime vuonna työterveyspal-
velut laajenivat Raaheen. Työter-
veysasiakkaita on tällä hetkel-
lä noin 5500 vajaasta 400 yrityk-
sestä.

Kotilääkärikäyntejä kertyy 
Oulussa päivittäin kahdesta vii-
teen.

Sairaala tarjoaa lyhytaikaista 
vuodeosastohoitoa, kuntoutusta 
ja saattohoitoa. Siellä on erityis-
osaamista myös kivun ja haava-
potilaiden hoidosta.

 
Vammaisten kuntoutus
alkaa maaliskuussa
Yksityisten terveyspalveluiden 
tarpeen arvioidaan kasvavan.

Vanhusten laitoshoitoa pure-
taan ja palveluita siirretään ko-
tiin. Kotona asuu yhä haasta-

vampia asiakkaita, jotka tarvit-
sevat entistä enemmän palveluja.

– Haaste on se, että 92 prosen-
tin yli 75-vuotiaista pitäisi pärjä-
tä omassa kodissa sinne annetta-
vien palvelujen turvin, Keränen 
kertoo.

Hän uskoo, että myös kotilää-
käritoiminta laajenee, koska mo-
nien vanhusten on vaikea kulkea 
yhä kauemmaksi siirtyviin ter-
veyskeskuksiin.

Maaliskuussa Caritas aloit-
taa vaikeavammaisten yksilölli-
sen moniammatillisen kuntou-
tuksen. 

– Olemme saaneet Kelalta kil-
pailutuksen kautta neljän vuoden 
mahdollisuuden tuottaa sitä. Sen 
ympärille rakennamme hyvän 
konseptin, Keränen lisää.

HELI VÄYRYNEN
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Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.2.2015

Leikkaa talteen!

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

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

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

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

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

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

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

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainväilentyön pastori 
Stiven Naatus, 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: Veera Enni 
Kaarina Kivijärvi, Lenni Jal-
mari Koski.
Haukipudas: Emilia Maria 
Kaarina Kaakinen, Sisu Pau-
lus Huhtala.
Karjasilta: Adessa Nelle Ma-
ria Häkkilä, Andreas Michael 
Hökkä, Väinö Olavi Järvelä, 
Martti Onni Juhani Koivujär-
vi, Nikolas Andreas Volmari 
Pohjanrinne, Noel Ariel An-
selmi Pohjanrinne, Niilas Mi-

roslav Tiitto.
Oulujoki: Lotta Maarit Kuva-
ja, Malinda Juulia Moilanen, 
Ida Maria Kristina Nuolioja, 
Janne Juhani Ilmari Passinen, 
Maija Aino Annikki Passinen.
Oulunsalo: Samuel Auvo Ei-
nari Ollanketo, Niilo Henrik 
Kakko, Vilho Aleksi Mantila, 
Markus Samuel Puoskari, Sa-
fina Eleonoora Nissilä.
Tuira: Iina Elmiina Aittokos-
ki, Benjamin Lenni Elliot Bur-
row, Mila Marianne Keinä-
nen, Martta Mimosa Merce-

Viiden uskonnon 
illanvietto
Uskontojen ja katso-

musten välistä yh-
teisymmärryksen 
viikkoa vietetään 

helmikuun alussa viidettä 
kertaa. YK:n kansainväli-
sellä teemaviikolla rohkais-
taan valtioita tukemaan yh-
teisymmärryksen ja hy-
vän tahdon viestiä kunkin 
oman perinteen tai vakau-
muksen mukaisesti.

Oulussa eri uskontokun-
tien edustajia kokoontuu 
kahvila Minttuun perjan-
taina 6. helmikuuta kello 
18.30 yhteisen illanvieton 
merkeissä. Kahvila Minttu 
sijaitsee Kulttuuritalo Val-
veella, osoitteessa Hallitus-
katu 7.

Kaikille avoimessa ta-
pahtumassa ovat edustet-
tuina Pohjois-Suomen is-
lamilainen yhdyskunta, 
Myöhempien aikojen py-
hien Jeesuksen Kristuksen 
kirkon Oulun seurakunta, 
Oulun Bahá'í-yhteisö, Ou-
lun ortodoksinen seura-

kunta ja Oulun ev.lut. seu-
rakunnat.

Luvassa on rento ja epä-
muodollinen illanvietto, 
johon jokaisen uskonto-
kunnan edustajat tuovat 
mukanaan jotain omasta 
kulttuuristaan. Illan aika-
na on luvassa musiikkiesi-
tyksiä, pientä tarjoilua se-
kä keskustelua, tutustumis-

ta ja mukavaa yhdessäoloa. 
– Uskontojenvälisen dia-

login merkitys kasvaa maa-
ilmassa koko ajan ja on tär-
keää, että keskusteluja käy-
dään monella eri tasolla. 
Opillisten puheenvuorojen 
ohella on hyvä oppia tun-
temaan eri tavalla ajattele-
via ja uskovia ihmisiä. Kun 
tunnemme toisemme, säi-

lyvät välit mutkattomina 
myös kriisitilanteissa, Ou-
lujoen seurakunnan kappa-
lainen Ilkka Mäkinen ker-
too ajatuksesta tilaisuuden 
takana.

Suomessa yhteisymmär-
rysviikkoa organisoi kult-
tuuri- ja uskontofoorumi 
Fokus ry.

des Käyhkö, Julius Ásllat Mi-
kael Lantto, Axel Henrik Aa-
ron Lenkkeri, Otso Juhani 
Nenonen, Lilia Olga Katari-
na Ojanperä, Viivi Marie Ol-
lila, Aino-Emilia Eleonoora 
Salmela, Niilas Valdemar Sas-
si, Aleksi Mico Matias Seppä-
nen, Lilja Katriina Vilpa.

Vihityt
Karjasilta: Juha Erik Wathén 
ja Tiila Kaarina Tornberg.
Tuira: Sami Tapani Harri ja 
Jutta Sofia Johanna Nykä-
nen, Lasse Juhani Kyyhky-
nen ja Emma Leena Onkamo.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Lahja Kyllikki 
Smed 97, Terho Kaarlo Vihto-
ri Vuoriluoma 90, Aili Anne-
li Kullas 85. 

Haukipudas: Heikki Valde-
mar Kurola 87, Kaisu Kyllik-
ki Takkinen 76.
Karjasilta: Rauni Johanna 
Nykäsenoja 91, Kaisa Helena 
Karppinen 60, Erkki Oskari 
Antero Tiensuu 83, Irma Jo-
hanna Moilanen 84.
Kiiminki: Helena Hakanpää 
85, Seppo Ilmari Tuomaa-
la 70.
Oulujoki: Atso Petter Mart-
tila 89, Toini Esteri Yrjänäi-
nen 94, Helka Maria Alatalo 
96, Esko Olavi Oikarinen 67, 
Raili Esteri Runni 81, Salme 
Sylvia Sipola 92, Jouko Alva-
ri Kiviluoma 76, Kaisa Kanni-
ainen 84.
Oulunsalo: Elsa Annikki Ste-
fanius  85.
Tuira: Jouko Henrikki Arff-
man 73, Katri Eveliina Hiltu-
nen 30, Helmi Elisabet Väli-
talo 91.

Kynttilänpäivän
jumalanpalvelus
sunnuntaina 8.2. kello 13
Kaupunginsairaalan sisääntuloaulassa

Liturgina sairaalapastori Hannele Lusikka
Saarna Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa
Kanttorina Taina Voutilainen

Potilaat, omaiset  
ja henkilökunta
lämpimästi tervetuloa!

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN

JEESUKSEN
KRISTUKSEN

KIRKKO

Meijän Olokkari 
avoinna torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
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

Torstain raamattupiiri to 
5.2. ja 12.2. klo 13 Rovastin-
sali, Vanha pappila. Luemme 
Markuksen evankeliumia. Li-
sätietoja Anna-Mari Heikki-
nen, p. 040 5752 718.
Vanhan pappilan lähetyspii-
ri to 5.2. klo 14, Vanha pappi-
la. Väinö Simojoki.
Raamattupiiri to 5.2. klo 15, 
Intiön srk-koti.  Jyrki Vaaramo.
Hiljaisuuden rukoushetki to 
5.2. ja 12.2. klo 18, Keskustan 
srk-talo, Lilja. NNKY ja Sina-
pinsiemen ry. 
Aamupiiri la 7.2. klo 10, Van-
ha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 7.2. klo 18, Vanha pappila. 
Sanajumalanpalvelus su 8.2. 
klo 10, Oulun tuomiokirkko. 
Liturgia Hanna-Maija Ollan-
keto, saarnan toteuttaa "Pie-
ni suuri seikkailu" -musiikki-
ryhmä. Kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki ja urkuri Péter Ma-
rosvári. Kolehti päihde- ja 
kriminaalityöhön. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 8.2. klo 14, Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Elämän Lähteellä – Sanaa ja 
rukousta su 8.2. klo 17, Hei-
nätorin srk-talo.
Raamattupiiri ti 10.2. klo 19, 
Intiön srk-koti. Pohjois-Poh-
janmaan Kansanlähetys. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 10.2. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Niilo Rauhala 
ja Raimo Mikkonen. 

Raamattupiiri ke 11.2. klo 
klo 17, Heinätorin srk-talo.
Keskiviikkoseurat ke 11.2. 
klo 18, Vanha pappila. Min-
na Salmi.
Ompeluseurat to 12.2. klo 
19, Intiön srk-koti.

Apua ja tukea
tarvitseville

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan päivystävä pappi on 
tavattavissa tuomiokirkko-
seurakuntaan kuuluvien kir-
kollisten toimitusten (häät, 
kasteet ja hautaansiunaami-
set) sopimista varten ma–to 
klo 10–14 Keskustan srk-ta-
lossa ja p. 044 7884 072. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 12.2. 
klo 11–12, Keskustan srk-ta-
lo, Monitoimisali. 
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa  ma klo 
9–11 p. 044 3161 419 tai käy-
mällä Keskustan srk-talossa. 
Diakonian aamu ti 10.2. klo 
9–10.30, Keskustan srk-talo. 
Aamupala vähävaraisille elä-
keläisille ja työttömille. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 11.2. klo 11–
12.30, Heinätorin srk-talo. 
Hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 11.2. 
klo 15–17, Keskustan srk-talo, 
Monitoimisali. Mono Kuop-
pala, p. 040 5747 124.

Lapsille ja
lapsiperheille

Taaperoikäisten musiikkiker-
ho Laulupuu to 5.2. ja 12.2. 
klo 15 Heinätorin srk-talo. Tie-
dustelut: Tea Lakkala, tea.lak-

kala@evl.fi, p. 050 5207 757. 
10-synttärit su 8.2. klo 10, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Sinä vuonna 2005 syntynyt. 
Onneksi olkoon, täytät tänä 
vuonna 10 vuotta. Kotiseura-
kuntasi haluaa juhlia kanssa-
si. Synttärit alkavat jumalan-
palveluksella, jonka jälkeen 
siirrymme juhlimaan ja jam-
mailemaan. Jumiksen musat 
ja juhlasi konsertin vetävät 
Pieni Suuri Seikkailu -duo. 
Pidämme huolen suola- ja 
sokeritasapainon säilymises-
tä sekä annamme etukätei-
sinfoa ensi kesän 10-leiristä. 
Olet sydämellisesti tervetul-
lut yhdessä kotiväen, isovan-
hempien, kummien ja ystävi-
esi kanssa. Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779.
Perhepyhäkoulu su 8.2. klo 
12, Heinätorin srk-talo.
Pieni Suuri Seikkailu – Kon-
sertti koko perheelle su 8.2. 
klo 18. Keskustan srk-talo. 
Pieni Suuri Seikkailu on gos-
pel-jumpparokkiorkesteri. 
Luvassa on laulua, iloa, tans-
sia, jumppaa ihan perheen 
pienimmillekin. Liput 5 € / ai-
kuinen, lapset ilmaiseksi. Lip-
putulot Yv-keräykselle.
Intiön perhekahvila ma 9.2. 
klo 10–11.30, Intiön srk-koti. 
Mukana Tea Lakkala. 
Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 9.2. klo 18–19.30, 
Heinätorin srk-talo. Ennak-
koilmoitt. Kaija Siniluoto,  
p. 050 5249 779. 
Heinäpään perhekerho ti 
10.2. klo 10–11.30, Heinäto-
rin srk-talo. 
Tiistai Tupa ti 10.2. klo 

13.30–16, Keskustan srk-ta-
lo. Mukana Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. 
Kokkikerho 1.–4.-lk tytöt ja 
pojat ti 10.2. klo 16.30–18, 
Heinätorin srk-talo. Ennak-
koilmoitt. Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779. 
Keskustan perhekerho to 
12.2. klo 10–11.30, Keskustan 
srk-talo, 2. krs. Lilja / Lumme. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo 10.30, Heinätorin srk-talo.  
Intiön eläkeläisten kerho to 
12.2. klo 12.30, Intiön srk-koti. 
Lenkkiryhmä to 5.2. ja 12.2.  
klo 18, Keskustan srk-talo. Mo-
no Kuoppala, p. 040 5747 124.
Tuomioklubi pe 6.2. klo 19–
23, Keskustan srk-talo, Mo-
nitoimisali. Mahdollisuus ko-
kea armoa, toivoa, rakkautta 
ja uskoa. Kaikille nuorille ai-
kuisille avoin klubi-ilta. Kah-
via, teetä ja pientä evästä.
Työikäisten porinapiiri pe 6.2. 
klo 19, DOMin tila, Vanhan 
pappilan yläkerta. Jaetaan asi-
oita ja ajatuksia. Tarjolla kahvia 
ja teetä. Iltaa voi jatkaa siirty-
mällä Tuomioklubille pihan yli 
Keskustan seurakuntatalon 
Monitoimisaliin klo 23 asti.
Liikuntakerho 1.–3.-lk tytöt 
ja pojat ma 9.2. klo 16, Myl-
lytullin koulu, Kirkkokatu 1.
Liikuntakerho 4.–6.-lk tytöt 
ja pojat ma 9.2. klo 17, Kan-
sainvälinen koulu, Kasarmin-
tie 4, liikuntasali. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk tytöt ja pojat ma 
9.2. klo 17.30–18.30, Intiön 
srk-koti. 

Askartelukerho 1.–4.-lk. ty-
töt ja pojat ti 10.2. klo 18, 
Heinätorin srk-talo.
Silmukka ke 11.2. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta.  
Käsitöistä, askartelusta ja hy-
vän tekemisestä kiinnostu-
nelle. Anna-Mari Heikkinen, 
p. 040 5752 718.
WII-tanssikerho 3.–6.-lk ty-
töt ja pojat ke 11.2. klo 17, 
Keskustan srk-talo, Monitoi-
misali. Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 11.2. klo 17.30, Kes-
kustan srk-talo, Lilja ja Lum-
me, 2. krs. 
Avoimet ovet nuorille ke 
11.2. klo 18, Keskustan srk-
talo. Mono Kuoppala, p. 040 
5747 124.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 11.2. klo 18, Intiön 
seurakuntakoti.
Matalankynnyksen raamis 
to 12.2. klo 18, Vanha pappi-
la, Jössensali. 

Musiikkitilaisuudet
Virsilauluilta on perut-
tu tiistailta 10.2. Heinätorin 
seurakuntatalossa. 
Toivevirteni tilaisuus pe 
13.2. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Tilaisuuden juontaa 
kappalainen Jyrki Vaaramo, 
urkurina on Lauri-Kalle Kal-
lunki. Seuraavat henkilöt 
ovat lupautuneet esittele-
mään toivevirtensä: Tytti Iso-
hookana-Asunmaa, Juhani 
Lassila, Riikka Moilanen, Mi-
ka Penttilä, Reijo Sallinen, Ei-
no Siuruainen, Maija Tynkky-
nen ja Henna Ukonmaanaho.

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.

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.
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. 

Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherranvaali

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

VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ
su 15.2.2015 klo 10–20 Haukiputaan kirkko, 
Kirkkotie 10. Äänestys alkaa messun jälkeen noin 
klo 11.30.

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

Vaalissa äänioikeutettuja ovat Haukiputaan 
seurakunnan läsnä olevaan väestöön 5.12.2014 kuuluneet 
jäsenet, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään 15.2.2015.

Tutustu ehdokkaisiin!  
www.oulunseurakunnat.fi/vaali

TERVETULOA ÄÄNESTÄMÄÄN!
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Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.2.2015

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 8.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, avustaa Miia Seppänen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, avustaa mieskvartet-
ti. Messun yhteydessä uusien 
luottamushenkilöiden tehtä-
vään siunaaminen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit seura-
kuntakeskuksessa.
Lasten kirkko su 8.2. klo 15 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avustaa 
Anne Schönberg, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Partiolaisten lupauksenan-
totilaisuus su 8.2. klo 18 kir-
kossa. 
Raamattupiiri to 12.2. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 12.2. 
klo 18 Ojalehdolla, Mäkitie 
22.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 9.2. klo 11–
12 Jäälin kappelissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 9.2. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri  pe 13.2. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 8.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puoli-
taival, saarna Juha Sarkki-
nen, kanttorina Kaisa Säkki-
nen, seurakunnan lapsikuo-
ro. Saarnan aikana pidetään 
lapsille pyhäkoulu kirkon ta-
kaosassa.  Messu yhteydessä 
uusien luottamushenkilöi-
den tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit.
Sanajumalapalvelus su 8.2. 
klo 16 Kellon srk-kodissa. Toi-
mittaa Juha Sarkkinen, kant-
torina Kaisa Säkkinen. Kirk-
kokahvit.
Gospelmessu pe 6.2. klo 18 
kirkossa.
Hartaushetki ke 11.2. klo 15 
Nyymannissa, Revontie 14.
Rukouspiiri to 12.2. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa.
Bibliodraamapäivä teemal-
la "Matkalla Jerusalemiin" 
la 21.2. klo 10–16.30 Kellon 
srk-kodilla.  Bibliodraama 
avaa Raamatun tekstejä elä-
vällä tavalla, antaen mahdol-
lisuuksia peilata teks-
tejä omaan elä-
mään. Biblio-
draama ei ole 
näyttelemis-
tä. Ohjaaja-
na Ulla Säi-
lä. Työsken-
tely edellyt-
tää koko päi-
vään sitoutumis-
ta. Päivään mah-
tuu 10 osallistujaa. Osallis-
tumismaksu 15 €, sis. lounas 
ja kahvit. Ilm. 6.2. mennessä 

www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat. Lisätietoja Lai-
la Juntti, laila.juntti@evl.fi, 
p.040 8668 319. 

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 5.2. klo 13 srk-kes-
kuksessa. 
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 9.2. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla.
Lähetysilta to 12.2. klo 18 
Wirkkulassa. Vieraina Maria 
ja Mikko Vuorma, nimikkolä-
hetit Papua Uuden-Guinean 
työalueelta. 

Musiikkitilaisuudet
Urkuvartti ke 11.2. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Christian 
Ahlskog. Vapaa pääsy. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 8.2. kirkossa 
lapsille jumalanpalveluksen 
saarnan aikana morsiushuo-
neessa. Tarkoitettu kaiken-
ikäisille lapsille. Pyhäkoulus-
ta saa tarran Messupassiin. 

Kun passissa on vii-
si tarraa, saa pie-

nen lahjan. 
Laskiaista-
pahtuma Yh-
teisvastuu-
keräyksel-
le la 14.2. klo 

11–13 Martin-
niemen ja Kel-

lon srk-kodeilla.
4-vuotissynttärit su 

22.2. klo 13 srk-keskukses-
sa. Erityisesti kutsumme tam-
mi-kesäkuussa 4 vuotta täyt-

tävät lapset perheineen. Oh-
jelmassa on hartaus, laulu-
leikkejä, pieni näytelmä sekä 
kakkutarjoilu. Kaikki synttä-
risankarit saavat lahjan. Ilm. 
15.2. mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 9.2. klo 10–
11 srk-keskuksessa. 
Omaishoitajien ryhmä ti 
10.2. klo 13 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 26.2. klo 18.30 
srk-keskuksessa. Seurakun-
talaisten hengellisen musii-
kin toiveita toteuttavat Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro, seurakunnan lapsikuoro 
ja oman pitäjän solistit. Toi-
veita voi esittää kanttoreille 
13.2. saakka sähköpostilla tai 
tekstiviestillä: hannu.nieme-
la@evl.fi, p. 040 5471 660 ja 
kaisa.sakkinen@evl.fi, p. 040 
5818 974.
Oulun seurakuntien yhtei-
nen nuorten talvileirilei-
ri 5.–8.3. Isoniemen leiri-
keskuksessa, hinta 43 €. Ilm. 
16.2. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi, 
lisätietoa Elisa Manninen ja 
Marja Manelius.
Rauhanyhdistykset: Hauki-

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.
Pyhäkoulu su 8.2. klo 12 
Kirkkopirtissä.

Harrastukset ja kerhot
Nuorten musaryhmä to 5.2. 
ja 12.2. klo 18–20 Jäälin kap-
pelissa. 
Yökahvila nuorille pe 6.2. 
klo 18.30–22 Jäälin kappe-
lissa.
Juttunurkka ma 9.2. klo 10–
13 Jäälin kappelissa. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka.
Eläkeläisten seurakunta-

pudas: seurat su 8.2. klo 17 
ry:llä, eläkepiiri ti 10.2. klo 13 
srk-keskuksessa, Kello: huu-
tokauppaompeluseurat pe 
6.2. klo 18.30 ry:llä, Jokiky-

lä: ompeluseurat pe 6.2. klo 
18.30 ry:llä sekä Eija ja Pekka 
Kujalalla, Aseman vanhatie 
23, seurakuntapäivä su 8.2. 
klo 14 ry:llä. 

kerho ti 10.2. klo 12–14 Su-
velan leirikeskuksessa. Eläke-
läisten seurakuntakerho kai-
kenikäisille eläkeläisille. Tie-
dossa mukavaa yhdessäoloa, 
kahvittelua, jumppaa yms. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
hoon järjestetään kuljetus, 
jonka voi tilata edellisen vii-
kon torstaihin klo 14 men-
nessä Erja Haholta, p. 0400 
775 164. 
Naisten kasvuryhmä ti 10.2. 
klo 14 Suvelan saunalla. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 8.2. klo 
17 seurat ry:llä, Eero Jaara, 
Esko Mattila.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 8.2. klo 15 Mon-
tin-salissa, Vesa Pöyhtäri.
Siionin virsiseurat su 8.2. 
klo 18 Montin-salissa.

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

Laskiaistapahtuma 
tiistaina 17.2. klo 10–13 
seurakuntakeskuksessa 
ja Jäälin kappelissa. Mäenlaskua, 
onnenpyörä, arpajaiset. Buffetista kahvia, 
laskiaispullaa. Tällä kertaa ei ole 
hernekeittoa! Tuotto yv-keräykselle. Tervetuloa!

Ystäväni on kuin villasukka -lauluhetki 
torstaina 12.2. klo 17.30 Jäälin kappelissa. 
Kahvitarjoilu ja arpojen myynti Yhteisvastuun 
hyväksi alkaa klo 17.30 ja ohjelmaosuus klo 18.

4-vuotis-
synttärit 

su 22.2. klo 13 
srk-keskuksessa.

Ilm. www.oulunseura-
kunnat.fi/

tapahtumat

Ilmoittaudu mukaan Haukiputaan 
seurakunnan isoskoulutuksen 

ensimmäiselle vuodelle! 

Isoskoulutus on tarkoitettu rippikoulun käyneille 
nuorille. Isoskoulutuksen ensimmäisen vuoden 
jälkeen voit toimia mm. lastenleireillä isosena. 
Koulutus on pääasiassa viikonloppuleirejä ja 

osallistumista seurakunnan toimintaan. 

Ilm. 1.2.–9.8. osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi. 

Lisätietoja isostoiminnasta Tarja Kainulaiselta,
 p. 040 8245 861.

Joulupuukeräys 
tuotti yhteensä 2160 €. 
Sillä saatiin joulurahaa n. 50 talouteen. 
Lämmin kiitos lahjoittajille ja 
yhteistyökumppaneille!

Etsijä, kyselijä, kyseenalaistaja, epäilijä, 
pitkän linjan kristitty - tai mitä tahansa muuta! 

Tervetuloa yhdessä tutkimaan Ensimmäistä 
Johanneksen kirjettä ja rukoilemaan kaiken maailman 

asioiden ja toinen toistemme puolesta. 

Raamattu- ja rukousillat
tiistaisin klo 18 Jäälin kappelissa 

17.2. Jumala on valo 1.Joh.1 - Harri Isopahkala
24.2. Uusi käsky 1.Joh.2 - Seija Helomaa

10.3. Jumalan lapsena eläminen 1.Joh.3. - Seija Helomaa
17.3. Jumala on rakkaus 1.Joh.4 - Harri Isopahkala

24.3. Usko voittaa maailman 1.Joh.5 - Seija Helomaa

Mieluisin 
hengellinen lauluni

keskiviikkona 18.3. klo 18 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Minkä hengellisen laulun sinä haluaisit kuulla? 
Merkitseekö joku laulu sinulle erityisen paljon? 

Tuoko joku sävelmä mukavia muistoja?
Voit esittää toiveen sähköpostilla tai 

puhelimitse sari.wallin@evl.fi, p. 0400 839 461 
tai jarkko.metsanheimo@evl.fi, p. 0400 487 187 
20.2. mennessä. Jos sinulla on erityistoive laulun 

toteutuksesta, niin voit kertoa sen. 
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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
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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

tellin kirkossa.
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja www. oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset. 
Muskareista lisätietoja 
wwwMusiikki ja kulttuuri
Kuoroharjoituksista lisätieto-
ja www. oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset. 

Harrastukset ja kerhot
Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, perhei-
den puuhaillat lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Kokkikerhot, puuhakerhot, 
isä-lapsi sählykerhot, lii-
kuntakerhot, leivontaker-
hot, salibandy-kerho lisä-
tietoja www.oulunseurakun-
nat.fi/kerhot_piirit_tapahtu-
mat.
Karjasillan seurakunnan 
10-synttärit. Ks. ilmoitus.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 5.2. ja 12.2. 
klo 9, Kaukovainion kappeli.  
Tuuppa kahville! to 5.2. 
ja 12.2.  klo 16, Karjasillan 
kirkko.

Tuuppa kahville! ke 11.2. klo 
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 6.2.  klo 
9, Pyhän Andreaan kirkko. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161579 
tai samaan aikaan paikan-
päältä Karjasillan kirkolla. 
Muissa kuin taloudelliseen 
avustamiseen liittyvissä asi-
oissa voit ottaa suoraan yh-
teyttä alueesi diakoniatyön-
tekijään.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 5.2. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho ma 9.2. 
klo 12, Maikkulan kappeli.
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo13,Karjasillan kirkko.
Diakoniapiiri ma 9.2. klo 
16.30 Kaukovainion kappeli. 
Ystävän kamari ti 10.2. klo 
13, Kaukovainion kappeli.  
Diakoniaryhmä ti 10.2. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri ti 10.2. klo 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 8.2. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Juhani 
Lavanko, avustavat Liisa Kar-
kulehto, Kimmo Kieksi, Anu 
Kontio ja Marjukka Hama-
ri, kanttorina Juha Soranta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Kolehti Yhteisvastuukerä-
ykselle. Luottamushenkilöi-
den tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit.
Perhemessu su 8.2. klo 10, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustamassa 
Mari Jääskeläinen, Kati Parvi-
ainen, Viivi Lücke ja kerholai-
set. Kanttorina Ilkka Järviö. 
Tervetuloa kynttilänpäivän 
perhemessuun kaikenikäiset! 
Kerholaisten taidetta esillä.  
Messun jälkeen kirkkokahvit- 
ja mehut.
Sanajumalanpalvelus su 
8.2. klo 12, Maikkulan kap-
peli. Toimittaa teol. yo Pau-
la Petäjäjärvi, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Perhejumalanpalvelus su 
8.2. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustavat Katja Yli-
talo, Kaisa Janger, Juha Kivi-
rasi, kanttorina Riitta Piippo. 
Lapsille pyhäkoulu. 10-synt-
tärit.  
Messu su 8.2. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina Ju-
ha Soranta. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Marjuk-
ka Hamari, kanttorina Juha 
Soranta.
Miesten raamattupiiri ke 
11.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko.
Hanna rukousryhmä to 5.2. 
klo 18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat, Kastellis-
sa pe 6.2. klo 18.  Ompelu-
seurat, Pyhän Andreaan kirk-
ko pe 6.2. klo 18.30.  Ompe-
luseurat, Kaukovainion kap-
peli to 12.2. klo 18. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Ilmoittautuminen Karjasil-
lan seurakunnan 4-vuotis-
synttäreille Karjasillan kirk-
koon. Ks. ilmoitus.
Luontopyhis Lämsänjärvellä 
perheille su 8.2. klo 15, Läm-
sänjärven leirikeskus Tutkim-
me luontoa eri tavoin, hiljen-
nymme kynttilähetkeen ja 
touhuamme yhdessä. Omat 
eväät mukaan ja makkaran-
paistomahdollisuus joka ker-
ta. Kokoonnumme sunnun-
taisin 17.5. saakka. Hiihtolo-
maviikolla 2.3. ja 9.3. emme 
kokoonnu. Tervetuloa koko 
perheellä. Isommat lapset 
voivat tulla itsekseenkin. 
Karjasillan kirkon perhetu-
pa ma 9.2. klo 9, Karjasillan 
kirkko. Perhetupa on avoin 
perhekerho, jonne voi tulla 
jutustelemaan ja kahvittele-
maan. Perhetuvasa voi käy-
dä oman aikataulun mukaan. 
Ovet ovat avoinna klo 9–11 
välisen ajan. Lisätietoja Jenni 
Hepo-ojalta, p. 044 3161 428, 
jenni.hepo-oja@evl.fi.

Musiikki ja kulttuuri
Runoilta su 8.2. klo 17 Kas-

Maikkulan kappelimessut ja perhemessut
Maikkulan kappelin kevään jumalanpalvelukset 
pidetään seuraavasti (leikkaa talteen):
8.2. klo 12 sanajumalanpalvelus
15.3. klo 12 perhemessu
22.3. klo 12 kappelimessu
2.4. klo 19 kiirastorstain iltamessu
5.4. klo 12 pääsiäisen kappelimessu
19.4. klo 12 perhemessu
10.5. klo 12 perhemessu
24.5. klo 12 kappelimessu

Kappelimessu on Maikkulan kappelin oma messu. Se 
on ehtoollisjumalanpalvelus, joka on vähän erilainen 
kuin tavallinen messu. Kappelimessussa perehdytään 
päivän Raamatun tekstiin erityisesti siitä näkökulmas-
ta, mitä se merkitsee tämän päivän elämänkysymyksis-
sä. Rukousjaksossa on mahdollista jättää omia rukous-
pyyntöjä, joiden puolesta rukoillaan messussa. Kappe-
limessua vietetään 22.3., 5.4. ja 24.5.

Haluatko tulla mukaan valmistelemaan ja toteutta-
maan Maikkulan messuja? Varsinkin keittiöllä tarvi-
taan auttavia käsiä kirkkokahvien keittämistä ja tar-
joilua varten. Lämpimästi tervetuloa mukaan luomaan 
uutta seurakuntaelämää. Ilmoittautumiset ja lisätie-
toja antaa Erja Järvi, p. 044 3161 434, erja.jarvi@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 8.2. klo 16  
kristittyjen yhteinen Kristus yhdistää -tilaisuus 
Kaukovainion kappelilla (Hiirihaukantie 6) 

 
 

Aihe: SUO NÄHDÄ VALOSI 

 
 

OHJELMASSA:  
Opetusta em. aiheesta (Jori Brander) ja rukousta 
Mukana paikallisia vastuunkantajia eri seurakunnista 

 
 

Olet lämpimästi tervetullut!    

 
 

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto  

 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

17.30, Kaukovainion kappeli.
Raamattupiiri to 12.2. klo 
18. Kastellin kirkko.
Pyhän Andreaan Naiskuoro 
ke 11.2. klo 18 Pyhän Andre-
aan kirkko Pyhän Andreaan. 

Nuorekas kuoromme kaipaa 
joukkoon lisää innokkaita ja 
laulamisesta kiinnostuneita 
naisia. Lisätiedustelut kant-
tori Sirpa Ilvesluodolta, p. 
050 5251 882. 

Karjasillan seurakunnan 10-synttärit
Olet sydämellisesti tervetullut 10-synttäreille
sunnuntaina 8.2. klo 12 Pyhän Andreaan kirkkoon. 
(Lisää pysäköintitilaa löydät läheisen Citymarketin 
pihalta.)
Juhlat alkavat yhteisellä 10-kirkolla ja jatkuvat sen 
jälkeen toimintapisteillä: kakkua ja mehua, askartelua, 
tikanheittoa arpajaiset ja 10-leiri-infoa. 
Juhlaan ovat tervetulleita myös vanhempasi, siskosi, 
veljesi, isovanhempasi, kummisi ja paras ystäväsi. 
Tervetuloa koko porukalla!
Jos sinulla on joku muu ruoka-aineallergia 
kuin laktoositon, niin ilmoita siitä sähköpostilla:
 kaisa.janger@evl.fi tai 
tekstiviestillä p. 040 8315 932.
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Tule vapaaehtoiseksi 
pääsiäisnäytelmään
ti–pe 24.–27.3. Karjasillan kirkko.

Tykkäätkö näytellä? Haluaisitko olla avuksi? 
Olisitko innokas välittämään pääsiäisen sanoman 
iloa eritysesti lapsille? Tule mukaan Karjasillan 
kirkolla järjestettävään pääsiäisnäytelmään.
Tehtäviä tarjolla näyttelemisestä, lavastamisesta, 
keittiöhommiin. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
pastori Mirjami Duttonille, p. 044 3161 473.

Leikkaa talteen!

Sururyhmä 
torstaina 19.2. klo 18 Karjasillan kirkolla.

Sururyhmä on viikoittain kokoontuva, luottamukselli-
nen ja suljettu keskusteluryhmä, joka kokoontuu ke-
vään aikana kuusi kertaa. Ryhmässä on ohjaajien lisäk-
si 6–8 henkilöä. On suositeltavaa, että ryhmään tulles-
sasi läheisesi menettämisestä on kulunut vähintään 
puoli vuotta. Ryhmää ohjaavat pastori Mirjami Dut-
ton ja diakoniatyöntekijä Asta Leinonen.
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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 5.–12.2.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Kolmen polven messu sel-
kokielellä su 8.2. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustavat Ilk-
ka Mäkinen, Hannu Tarvas 
ja Reeta Pasma, urut San-
na Leppäniemi, kant-
torina Leo Rahko. 
aCorde lapsi. ja 
nuorisokuo-
ro, Oboe Hil-
la Mäkinen. 
Radio YLE1.
Messu su 8.2. 
klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. 
Messu su 8.2. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 9.2. klo 18 Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävän kamari.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 9.2. klo 18.30 Oulujoen 
pappila. 

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho to 5.2. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti.
Piispankamari pe 6.2. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila. 
Seniorikerho pe 6.2. klo 11, 
Juopulin kylätalo. 
Porinapiiri ma 9.2. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 9.2. 

klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Eläkeläiskerho ti 10.2. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 
Fransupiiri ti 10.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 11.2. 
klo 17, Hintan seurakuntata-

lo. 
Torstaikerho to 

12.2. klo 11, Yli-
Iin seurakun-
tatalo. 
Eläkeläis-
ten kerho to 
12.2.  klo 14, 

Metsolan Ho-
vi, Mäkituvan-

tie 1. Suurella Sy-
dämellä-runoja ja 

musiikkia. Kahvia, arpoja, 
tuotto Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.  
Neulansilmä to 12.2. klo 17, 
Hönttämäen seurakuntakoti.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päivystävä pappi on tavat-
tavissa Oulujoen kirkkoher-
ranvirastolla ma–to klo 10–
14.  Päivystävän papin tavoit-
taa myös puhelimitse, p. 044 
7883 990. 

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

Sanajumalanpalvelus su 
8.2. klo 10 Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Jukka Joen-
suu, avustaa Sanna Korho-
nen, kanttori Taru Pisto, Ro-
kua 1A-rippikouluryhmä. Ra-
dio Dei.  
Kynttilänpäivän perhemes-
su su 8.2. klo 17 Oulunsalon 
kirkko. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustavat lastenohjaa-
jat, Sanna Korhonen, Kir-
si Järvelin, Jussi Saviharju ja 
musiikkikerholaiset, kantto-
ri Taru Pisto. Messun jälkeen 
on iltapala Toimitalon Yläsa-
lissa.
Hartaus ke 11.2. klo 13.30 
Salonkartano, Virpi Luoto-
lampi. 
Seurakuntakerho to 12.2. 
klo 11 Toimitalon Yläsali, 2. 
krs. 
Hartaus to 12.2. klo 11.30 
Teppola, Virpi Luotolampi. 

Harrastukset ja kerhot
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 5.2. 
klo 9, Toimitalossa.
Seurakuntakerho to 5.2. 
klo 11 Toimitalon Yläsalissa,  
2. krs, Anneli Nieminen.
Musiikkikerho to 5.2. klo 15 
Repussa.
Kitarapiiri to 5.2. klo 16 Re-
pussa.
Toimintakerho to 5.2. klo 16, 
Pitkäkankaan koulussa.
Tyttöjen liikuntakerho to 
5.2. klo 16, Salonpään kou-
lussa.
Kokkipuuhakerho to 5.2. klo 

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 9.2. klo 
9–11. p. 040 7033 690 tai sa-
maan aikaan käymällä pai-
kanpäällä Myllyojan seura-
kuntatalolla. Muissa asioissa 
voit ottaa yhteyttä oman alu-
een diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 9.2. 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo Tarjolla aamupa-
la. Tarjolla maksuton aamu-
pala kaikenikäisille, mukana 
seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat ja nuor-
ten kerho.

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 12.2. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo.  Yheislaulua ja soittoa 
chimes-soittimilla, musiikin 
kuuntelua. Senioreille ja kai-
kenikäisille laulusta ja musii-
kista kiinnostuneille.  Kahvi-
tarjoilu. Kerho on ilmainen. 

Laulukerho 
to 12.2. klo 10, 

Ylikiimingin seurakun-
tatalo.  Senioreille ja 

kaikenikäisille laulusta 
ja musiikista 

kiinnostuneille. 

17.30, Repussa.
Uuden Äänen harjoitus to 
5.2. klo 18, Oulunsalon kir-
kossa. 
Repun yökahvila pe 6.2. klo 
17–22.
Vattukujan perhekerho ma 
9.2. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalossa. 
Varkkari avoimet alakou-
luikäsille ma 9.2. klo 13–15 
Repussa. 
Nuorten avoimet ma 9.2. klo 
15–18 Repussa. 
Näytelmä- ja videokerho 
ma 9.2. klo 17 Repussa. 
Repun perhekerho ti 10.2. 
klo 9.30.
Leikkikerho ti klo 10.2. klo 
14 Repussa. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-

lk ti 10.2. klo 16 Salonpään 
koulussa. 
Heppakerho ti 10.2. klo 16 
Repussa. 
Poikien liikuntakerho 4.–6.-
lk ti 10.2. klo 17 Salonpään 
koulussa.
Kokkipuuhakerho ti 10.2. 
klo 17.30 seurakunnan Toi-
mitalossa. 
Lapsikuoro ke 11.2. klo 17, 
Oulunsalon kirkossa. 
Mieskuoro ke 11.2. klo 18, 
Oulunsalon kirkossa. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
12.2. klo 9, seurakunnan Toi-
mitalossa. 
Musiikkikerho to 12.2. klo 15 
Repussa.
Kitarapiiri to 12.2. klo 16 Re-

Runo- ja musiikkitilaisuus 
sunnuntaina 8.2. klo 14 Myllyojan seurakuntatalossa.
Alkuhartaus teologiharjoittelija Tuulia Taskila,
runot, Oulun Seudun Lausujat ja
yhteislauluja, Leo Rahko.
Kahvitarjoilu ja arvontaa.
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Oulujoen kirkossa vietetään 
kolmen sukupolven messua 
kynttilänpäivänä 8.2. klo 10. 

Messu on selkokielinen. Selkokieli on mukautettu sisäl-
löltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä ym-
märrettävämmäksi. Se on suunnattu erityisesti ihmi-
sille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskiel-
tä. Selkokielen käyttö ei rajaa ketään pois – selkomes-
su on tarkoitettu kaikille. Kolmen polven messun toi-
mittaa Satu Saarinen, avustavat Ilkka Mäkinen, Hannu 
Tarvas ja Reeta Pasma, urut Sanna Leppäniemi, kantto-
rina Leo Rahko, aCorde lapsi- ja nuorisokuoro, johta-
jana Anna Haanpää-Vesenterä, säestäjänä Riitta Rah-
ko, Oboe Hilla Mäkinen. Radio YLE1.

pussa. 
Toimintakerho to 12.2. klo 
16, Pitkäkankaan koulussa.
Tyttöjen liikuntakerho to 
12.2. klo 16 Salonpään kou-
lussa.
Kokkipuuhakerho to 12.2. 
klo 17.30, Repussa.
Uuden Äänen harjoitus to 
12.2. klo 18, Oulunsalon kir-
kossa. 

Lapsille ja
lapsiperheille 

Salonpään askareilta per-
heille ma 9.2. klo 17, Salon-
pään kylätalossa.

Lähetys
Lähetysilta 11.2. klo 18, Toi-
mitalon Yläsalissa, 2. kerros. 

Luemme kirjeterveiset Jai-
der-kummipojalta Kolumbi-
asta. Keskustelua lähetyk-
sen ja Raamatun äärellä. Pie-
ni iltapalatarjoilu. 

Muut menot
Kyläkamari ma 9.2. klo 11 
seurakunnan Toimitalossa. 
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylän ry: Su 8.2. klo 16 seu-
rat, Leevi Koskelo, Pekka Kin-
nunen. Ti 10.2. klo 18.30 lau-
luseuroja kodeissa, Keskiky-
lä: Säkkisellä, Pensastie 3.  
Ke 11.2. klo 12 Varttuneiden 
kerho. Salonpään ry: Su 8.2. 
klo 13lounas ja seurat.
Herättäjäyhdistys:  Su 8.2. 
klo 18.30 seurat Marja-Liisa 
ja Martti Kauhasella, Honka-
kuja 19.

Tule ja ihastu!
 
Kynttilänpäivän 

perhemessu
sunnuntaina 8.2. klo 17
Oulunsalon kirkossa

Työntekijöiden lisäksi messussa 
musisoivat musiikkikerholaiset.
Messun jälkeen iltapala 
toimitalon yläsalissa.
 
Perhemessu on osa 
10-synttäreitä 
ja sinne kutsutaan erityisesti 
tänä vuonna 10 vuotta 
täyttävien vanhempia 
ja perheitä.

Oulunsalon seurakunnan 

Verkkovarkka-leiri 8–13-vuotiaille
hiihtolomalla 2.–4.3. Hietasaaren leirikeskuksessa.
 
Leirillä käytetään netin ja mobiilin tarjoamia 
mahdollisuuksia ja opetellaan niiden turvallista 
käyttöä yhdessä. 
Leirin hinta on 31 euroa / hlö. 
Etusijalla ilmoittautumisessa ovat 
Oulunsalon seurakunnan jäsenet. 
Ilmoittautumiset osoitteessa 
oulunseurakunnat.fi/tapahtumat 
haulla verkkovarkka. 

Lisätietoa netistä sekä 
Jussilta, p. 044 7453 852, 
jussi.saviharju@evl.fi ja 
Kirsiltä, p. 040 7720 373, 
kirsi.jarvelin@evl.fi
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 8.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Ku-
jala, saarnaa Keijo Vikman, 
kanttorina Heikki Jämsä.  
Messu su 8.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anu Ojala, saarnaa teol. yo 
Ari Mäkelä, kanttorina Katri 
Sippola. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Messu su 8.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustajat 
Matti Ketola, Pekka Jarkko 
ja Marika Alakopsa, kantto-
rina Anu Arvola-Greus, Hilla 
Lappalainen, viulu. 10-synt-
tärit messun jälkeen. 
Sanajumalanpalvelus su 
8.2. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa teol. 
yo Soili Pitkänen, kanttorina 
Katri Sippola.  
Iltamessu su 8.2. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä.  
Viikkomessu ke 11.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttorina 
Katri Sippola. 
Viikkomessu ke 
11.2. klo 20, Py-
hän Luukkaan 
kappeli. Toi-
mittaa Veijo 
Koivula.  
Oulun Rau-
hanyhdistyk-
sen Kuivas-
järven alueen 
ompeluseurat pe 
6.2. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli.  
Seurat su 8.2. klo 15, Koske-
lan seurakuntakoti. Puhuji-
na Juhani Seppänen ja Jon-
ne Pirkola. Kristus – Jumalan 
kirkkauden säteily ihmisille. 
Kahvitarjoilu Raili Kuusirati. 
Lämpimästi tervetuloa! 
Miesten piiri ti 10.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Mika Pouke 
alustaa. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 12.2. 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 5.2. ja 12.2. 
klo 10–12 Tuiran kirkon Su-
vantosalissa. Sisäänkäynti 
kirkon takaa ovesta "Telak-
ka". Lapsiperheiden Nalle-
kahvila yhdessäolon ja kah-
vittelun merkeissä. Kuukau-
den ensimmäisenä torstaina 
askartelua. 
Yksinhuoltajien olohuone 
to 12.2. klo 17.30–19.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Yk-
sinhuoltajien ja heidän las-
tensa yhteinen tapaaminen. 
Keskustelua, pientä iltapa-
laa, lapsille hoitajat.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

alueen diakoniatyönteki-
jään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 5.2. ja 12.2. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 5.2. ja 12.2. klo 
12, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Aterian hinta 2 €. 
Rauhoitu Sanan ja teekupin 
ääressä to 5.2. klo 17–18.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Kaikille avoin keskuste-
luryhmä kokoon-

tuu joka kolmas 
viikko torstai-
iltaisin klo 
17–18.30 vä-
lisenä aika-
na Koskelan 
seurakunta-

talon vintille. 
Ryhmään ovat 

tervetulleita kaik-
ki ne, joita kiinnostaa 

keskustella maailman tapah-
tumista ja kristillisestä elä-
mästä. Illan aikana juodaan 
teetä, keskustellaan, luetaan 
hengellistä kirjallisuutta ja 
rukoillaan. Lisätietoja diako-
ni Heli Mattila, p. 040 5747 
145 tai heli.m.mattila@evl.fi.
Juttutupa ma 9.2. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Vii-
kon aluksi aamupala, harta-
us ja ajankohtaiset kuulumi-
set. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ma 
9.2. klo 10, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Juttutupa ma 9.2. klo 11,  
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
11.2. klo 10, Tuiran kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
11.2. klo 10, Koskelan seura-
kuntakoti. 
 

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 5.2. ja 12.2. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen. 
Eläkeläisten kerho to 5.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tiedustelut diakoni Päivi 
Moilanen, p. 040 5747 064. 
Kerhon ohjelmassa hartaus, 
kahvihetki, keskustelua, lau-
lua ja muuta mukavaa. 
Eläkeläisten kerho to 5.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. Eläke-
läisten kerho, hartaus, kah-

10-synttärit
sunnuntaina 8.2. 

klo 12
Pyhän Tuomaan 

kirkossa.

vittelua ja keskustelua. Mu-
kana diakonissa Aino-Liisa 
Ilkko.
Käsityöpiiri pe 6.2. klo 9.30–
11.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tule tekemään käsitöitä 
diakoniatyön hyväksi tai it-
sellesi. Otamme vastaan lan-
kalahjoituksia.
Pyhän Tuomaan Käsityö-
kahvila ma 9.2. klo 9–11, Py-
hän Tuomaan kirkko. Käsi-
työkahvila on vanhempien ja 
lasten kohtaamispaikka kä-
sitöiden ja leikin merkeissä. 
Oma käsityö mukaan! Tarjol-
la kahvia ja pientä purtavaa. 
Lisätietoja Minna Andersson, 
p. 050 5347 481.
Käsityökerho ma 9.2. klo 12, 
Tuiran kirkko. Kerho kokoon-
tuu maanantaisin Sumpussa.
Ota mukaan 3 1/2 puikot 
tai oma virkkuukoukku se-
kä oma kahvimuki. Tule mu-
kaan vireään joukkoon, "raa-
tataan" käsitöiden lomassa.
Diakoniapiiri ma 9.2. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Olet 
tervetullut mukaan. Tiedus-
telut diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064. Diakonia-
piiri toimii lähimmäisen par-
haaksi. 
Käsityökahvila ti 10.2. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. Tervetuloa tekemään 
käsitöitä yhdessä lähetys-
työn tarpeisiin.
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 10.2. klo 
17, Pyhän Luukkaan kappeli.
Käsityökerho ke 11.2. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Sisäänkäynti parkkipaikan 
puolelta. Kerho kokoontuu 
keskiviikkoisin. 
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo 13, Tuiran kirkko.
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa mukaan. Tie-
dustelut diakoni Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064. Kerhon 
ohjelmassa hartaus, kahvi-
hetki, keskustelua, laulua ja 
muuta mukavaa. 
Eläkeläisten kerho to 12.2. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Tule toisten joukkoon 
laulamaan ja keskustele-
maan. Kerhossa hartaus, yh-
teistä ohjelmaa ja laulua ar-
jen piristämiseksi. Kerhon jäl-
keen omakustanteiset kahvit 
henkilökunnan tarjoamana.
Seniorien laulupiiri to 12.2. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Laulamme yhteis-
lauluina vanhoja koululaulu-
ja, hengellisiä lauluja ja vir-
siä. Mukana Katri Sippola ja 
Sami Riipinen.

Vapaaehtoisten 
lipaskeräykset
Tule mukaan tempaukseen!
Keräyspäivät pe 6.2., pe 13.2. ja
pe 17.4. klo 10–20 välisenä aikana.

Voit valita itsellesi sopivan ajankohdan. 
Keräyslippaat saa Tuiran kirkolta. Lisätietoja:
Päivi Moilanen, p. 040 5747 064  
Saila Luukkonen, p. 040 5747 092 

Lipaskerääjille tarjolla kahvit 
Tuiran kirkolla klo 10–20.

Johanneksen elämä – 
Raamattuviikonloppu 
6.–8.2. Tuiran kirkolla

Luennoijina Keijo Vikman ja Anne Takala.
Perjantaina 6.2.
klo 18  Tervetuloa ja rukoushetki
klo 18.15 Johannes ja hänen evankeliuminsa
klo 19  Johanneksen evankeliumi I: 
 Jumala tuli ihmiseksi
klo 20.15 Johanneksen evankeliumi II
Lauantaina 7.2.
klo 10  Johdanto Johanneksen kirjeisiin
klo 11  Johanneksen kirjeet: 
 Rakkaus, aitouden merkki
klo 13  Avaimia Ilmestyskirjaan
klo 14  Ilmestyskirja I: Jumalan hallinta historiassa
klo 15.15 Ilmestyskirja II: Maailma taistelussa
Sunnuntaina 8.2.
klo 10   Messu, saarnaa Keijo Vikman,   

toimittaa Lauri Kujala
klo 12.15 Ilmestyskirja III: 
Miten meidän käy? Kysymyksiä ja vastauksia

Vapaa pääsy.
Ruokailun järjestämistä varten ilmoittautumiset 
5.2. mennessä: p-pohjanmaankl@sekl.fi tai 
p. 044 4477 847 (klo 9–12). 

Järjestäjinä Pohjois-Pohjanmaan 
Ev.lut. Kansanlähetys ja Tuiran seurakunta

KRITO-vertaistukiryhmän 
infotilaisuus 

perjantaina 20.2. klo 18–19 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Ryhmä alkaa Tuiran seurakunnassa helmikuussa 2015. 
Ryhmään mahtuu noin 10 henkilöä. Ryhmä kokoon-
tuu 26.2.-22.5. kerran viikossa torstai- tai perjantai-il-
taisin klo 18–20 välisenä aikana Pyhän Luukkaan kap-
pelilla. Ilmoittautumiset ja lisätiedot saat suoraan ryh-
män ohjaajilta, jotka ovat molemmat käyneet 2-vuo-
tisen sielunhoitajaterapeuttikoulutuksen: Heleena 
Hietala, p. 050 5644 152 tai heleenahietala@gmail.
com ja Kaija Lahtinen, p. 040 5966 979 tai katelah-
ti@gmail.com. 
Krito-työn ydin on vertaistukiryhmä, jossa osallis-
tuja saa kertoa omasta elämästään ja sen kipukoh-
dista, kuunnella toisia ja rukoilla yhdessä. Ryhmään 
ovat tervetulleita muutkin kuin Tuiran seurakunnan 
jäsenet. Ryhmää ei kuitenkaan suositella akuutissa 
kriisissä oleville henkilöille. Vertaistukiryhmässä kä-
sitellään eri teemoja, jotka nousevat kirjasta "Lupa 
tuntea" (Mirja Sinkkonen ja Paula Tähtinen). Teemo-
ja työstetään myös pienien kotitehtävien muodossa.

Nuorten eläkeläisten leiri 
maanantai–torstai 9.–12.3. Rokuan leirikeskuksessa. 

Leirin teemana on "Hiljaisuus puhuu". Leirille haetaan 
alle 65-vuotiaita nuoria eläkeläisiä tai määräaikaisella 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevia henkilöitä. Etusijalla 
ovat Tuiran seurakunnan alueella asuvat eläkeläiset. 
Mikäli leiri ei tule täyteen nuorista eläkeläisistä, lei-
rille otetaan myös yli 65-vuotiaita. Tässä tapauksessa 
leiri täytetään ikäjärjestyksessä nuoremmasta alkaen. 
Leirin hinta on 67 €. 
Ilmoittautua voi joko netin kautta tai puhelimitse 5.–
13.2. välisenä aikana diakoni Heli Mattilalle, p. 040 
5747 145. Mikäli tulet valituksi leirille, sinulle lähete-
tään leirikirje viikolla 8. 
Leirillä sinulla on mahdollisuus ulkoilla luonnon rau-
hassa, saunoa, nauttia hyvästä ruuasta, osallistua lei-
rin ohjelmaan voimiesi mukaan ja tavata vastaavassa 
elämäntilanteessa eläviä ihmisiä.
Leirillä ovat mukana Tuiran seurakunnan diakonia-
työntekijät Heli Mattila ja Sami Riipinen.
Lisätietoja Heli Mattilalta, 
p. 040 5747 145 tai heli.m.mattila@evl.fi.
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 5.–12.2.2015

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

Lankapiiri ma 9.2. klo 17 
Pulkkilan kerhotilassa.
Syöpäkerho ke 11.2. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa. 
Leiviskänrannan kylätoimi-
kunnan vierailu ke 11.2. klo 
13 Pihlajistoon.
Virsihetki ke 11.2. klo 13 
Nestorissa.
Herättäjän kotiseurat ja 
paikallisosaston vuosikoko-
us to 12.2. klo 18.30 Maija-
Liisa Yliklaavulla, Laakkolan-
tie 51, Pulkkila, Matti Nuora-
la ja Merja Jyrkkä.
Naistenpiiri pe 13.2. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Ehtoollishartaus su 8.2. klo 
13 Koivulehdossa, su 8.2. klo 
14 Siikalatvan vuodeosastol-
la, ke 11.2. klo 14 Pohjantäh-
dessä. 
Seurakuntakerho ke 11.2. 
klo 10 Pyhännän, to 12.2. 
klo 13 Rantsilan, pe 13.2. klo 
10 Kestilän, torstaisin klo 12 

 
Kastettu: 
Heikki Ilmari Leinonen 
(Kestilä), 
Kaila Sofia Kamula 
(Piippola), 
Lauri Eino Ilmari Saari 
(Pulkkila),
Janette Mari Aleksandra 
Hyvärinen (Pulkkila)
Kuollut: 
Lauri Jaakko Rahikainen 
100 (Rantsila), 
Esteri Urpelainen 86 
(Pulkkila), 
Rakel Kangas e. 
Saarinen 84 (Piippola)

Messu su 8.2. klo 10 kir-
kossa. Kirkkokuoro avus-
taa. Kirkkokahvit ja yh-
teisvastuun aloitustilai-
suus, jossa vieraana dia-
konissa Tellervo Kianto 
kertomassa uusinta tietoa 
tämän vuoden ulkomaan 
keräyskohteesta Haitis-
ta. Rippikoululaisten op-
pipäivä alkaa jo klo 9.30 
kirkossa.

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. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Luukas-messujen ideointi on käynnissä Facebook-ryh-
mässä! Seuraava Luukas-messu on pe 13.2. Tule sinäkin 
mukaan tekemään nuorten aikuisten messua: liity Fa-
cebookissa ryhmään "Luukas-messu" ja anna ideasi ja 
kommenttisi yhteiseen käyttöön! Voit tulla myös pai-
kalle Pyhän Luukkaan kappeliin pe 13.2. klo 18, jolloin 
työstämme paikalla olijoiden voimin messun sellaiseksi 
kuin haluamme ja itse messu starttaa samana iltana klo 
19. Tervetuloa mukaan joko tekemään tai osallistumaan 
tai mieluiten molempiin! Koska juuri sinä tiedät, millai-
nen on hyvä messu!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 7.2. 18.30 Torikatu 9 A 32.
Joosef, lihavista lehmistä ja muita unia - Tomi Koho.
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ma 9.2.
18.30 Koulukatu 41. Nuorten aikuisten illan aiheena:
Henkilökohtainen suhde Jumalaan, Teemu Kakkuri.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 11.2. 18.30
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistonkatu 7. Aiheena:
Koko maailman autuus ja minä, Martti Arkkila.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 10.2. klo 13.15–14.15 Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kerho eläkkeellä oleville kehi-
tysvammaisille.
Keskustelukerho ti 10.2. klo 17–18.30 Heinätorin seu-
rakuntatalo Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille. 
Olkkari-ilta ke 11.2. klo 17. Nuorten aikuisten kehitys-
vammaisten kerho 18–40-vuotiaille. Elokuvailta. Tar-
kemmat tiedot Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935. 

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 5.2. klo 12.30 
Keskustan seurakuntatalo Kädet ja koko keho laulaa 
viittomakielisessä kuorossa. Lisätietoja kuorosta voi ky-
syä Ulla-Maija Aaltomaalta, p. 050 5933 378. 
Hyvä tietää -luento pe 6.2. klo 9.30 Keskustan seura-
kuntatalo. Tietoa lisäävä luento kuuroille. Kahvitarjoi-
lu luennon alussa. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 9.2. klo 14 Keskustan seura-
kuntatalo. Kuurojen Lähetyksen kautta tuetaan kum-
milapsen koulunkäyntiä. Kahvituksesta ja arvanmyyn-
nistä kerätyillä varoilla tuetaan kuuron kummilapsen 
koulunkäyntiä Tansaniassa. 

NÄKÖVAMMAISET
Ilmoittautuminen näkövammaisten leirille Rokualle 
13.–15.3. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hil-
jentymistä, hyvää ruokaa ja iloista yhdessäoloa. Leirin 
hinta on 47 € ja lapsilta 4–18-v. 32 €., sisältää linja-au-
tokuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja vakuutuksen. 
Ilmoittaudu 20.2. mennessä p. 044 3161 552 tai netissä 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.
Saunailta ma 9.2. klo 18–20.30 Caritas-kodin sauna- ja 
uima-allasosastolla, Kapellimestarinkatu 2. Saunotaan, 
uidaan ja vietetään iltaa yhdessä. Vesijumppaa haluk-
kaille. Iltapalatarjoilu. Opasystävä on vastassa Caritas-
kodin pääoven läheisyydessä klo 17.40 alkaen.
Raamattu-ja keskustelupiiri to 12.2. klo 13–14.30 Ca-
ritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2. Luem-
me Raamattua yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoi-
lu. Opasystävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin 
pihalla pääoven läheisyydessä. Aloita Raamatun tutki-
minen ja tule mukaan!

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä: maanantaisin klo 10–12, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 9.2., 16.2. ja 23.2.
Naistenryhmä: perjantaisin klo 13–15, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 6.2., 13.2., 20.2. ja 27.2.
A-leiri 23.–27.3. Kuusamossa Juuman leirikeskuksessa.
Leirille ilmoittautuminen 16.–26.2. välisenä aikana Tel-
lervo Kiannolle, p. 040 7564 022.

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 5.–12.2.2015

Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun palaveri pe 6.2. klo 12 
srk-salissa.
Eläkeliitto ti 10.2. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Teija Kar-
jalainen-Saarenpää Saaren-
kartanosta kertomassa hoi-
totahtotestamentista.

Ilmoittaudu oululaisnuorten 
yhteiselle talvileirille 5.–8.3. 
Lähde viettämään hiihtolomaa lepposasti hyvässä seu-
rassa Isoniemen leirikeskukseen Haukiputaalle. Leiri 
on tarkoitettu kaikille rippikoulun käyneille oululai-
sille nuorille. Torju tylsyyttä hiihtolomalla! Luvassa 
perinteistä leirielämää, sinä, kaverisi ja talvinen Iso-
niemi. Leiri alkaa hiihtolomaviikon torstaina ja päät-
tyy sunnuntaina. Oulusta on yhteinen bussikuljetus, 
mutta paikalle voi tulla myös omalla kyydillä. Leirin 
hinta on 43 €. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittau-
tuminen 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

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 pajan 
tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Nokelantie 
48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) p. 044 3161 720. 
Tunteita... tovi Raamatun äärellä pe 6.2. klo 12–13 Sii-
vessä. Lyhyt ja tiivis raamattuopetus, kesto maks. 1 h. 
Ilo, Pentti Kortesluoma.

Isä-lapsi-parkki 
maanantaina 9.2. 
klo 14–16 Paalikatu 6 D
klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolankaari 18 A 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, johon isät se-
kä isoisät voivat tulla alle kouluikäisten lastensa kans-
sa. Ennakkoilmoittautumista ryhmään ei ole. Isä-lap-
siparkin tapaamisissa edetään vapaasti, ilman suun-
niteltua ohjelmaa.
Tarkoituksena on viettää yhdessä vapaa-aikaa ja kes-
kustella mielen päällä olevista aiheista. Toiminnalla 
halutaan tarjota isille ja heidän lapsilleen paikka viet-
tää yhteistä aikaa. Toiminnan tavoitteena on tarjo-
ta isille vertaistukea isyyden kysymyksiin. Toiminnan 
tarkoituksena on tukea isyyttä sekä mahdollistaa isän 
ja lapsen vuorovaikutus yhteisellä ajalla.
Isä-lapsiparkki on Oulun seurakuntayhtymän ja Ou-
lun kaupungin Perhepalvelun järjestämää toimintaa.

Lisätietoja toiminnasta: Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi

Koulutus vapaaehtoisille 
ja muistisairaiden lauluystäville 
maanantaina 9.2. 18–19.30 Tuiran kirkossa. Kouluttaja-
na on vanhustyöntekijä Raakel Piri aiheesta muistisai-
raan kohtaaminen ja validaatiomenetelmä. 
Ilmoittautuminen seurakunnan yhdyshenkilölle.
Haukiputaan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 045 1393 993
Kiimingin seurakunta: 
kanttori Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187
Oulunsalon seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Anneli Nieminen, p. 044 7453 853
Oulun tuomiokirkkoseurakunta: 
diakoniatyöntekijä Kirsi Karppinen, p. 040 5747 181
Oulujoen seurakunta: 
kanttori Leo Rahko, p. 040 7300 408
Tuiran seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Paula Mikkonen, p. 040 7235 880
Karjasillan seurakunta: 
diakoniatyöntekijä Asta Leinonen, p. 040 5747 157

Kristus yhdistää -tilaisuus 
sunnuntaina 8.2. klo 16–21 Kaukovainion kappelissa. 
Kristus yhdistää -tilaisuus. Aihe: Suo nähdä valosi. 
Ohjelmasssa mm. opetusta edellä mainitusta 
aiheesta (Jori Brander) ja rukousta. 
Mukana paikallisia vastuunkantajia eri seurakunnista.
Kristittyjen yhteinen Kristus yhdistää -tilaisuus. 
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

eurakunnissa tapahtuu 5.–12.2.2015

Pulkkilan srk-talossa ja tiis-
taisin klo 12 Väinölässä. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kes-
tilän kerhokodissa 
ja ti 10.2. klo 10 
Pyhännän ker-
hotilassa. 
Päiväkerho ti 
klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, 
pe klo 10 Pulk-
kilan srk-talon 
ja pe klo 10 Pyhän-
nän srk-talon kerhoti-
lassa. Rantsilan kerhot ti klo 
10 ja to klo 12 Nuppulassa.
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan kerhotilassa, ti klo 

Jumalanpalvelukset
Messu su 8.2. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Unto Määttä. 
Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen. 
Gideonien kirkkopyhä. Luottamushenkilöiden ja 
työntekijöiden tapaaminen seurakuntatalossa. 

Iltakirkko su 8.2. klo 19 Pyhännän seurakuntatalossa. 
Toimittaa Johannes Hyytinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Gideonien kirkkopyhä. Kirkkokahvit.

Päiväkerhot normaalisti. 
Tarkemmat aikataulut ja 
lisätietoja Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talossa. 
Raamattupiiri to 5.2. klo 17 
(Huom. aika!) srk-talossa, 
aiheena Apostolien teot 13.
Kuoroharjoitukset ke 11.2. 
klo 18.30 srk-talossa.

Yhteinen aamiainen eurolla
perjantaina 6.2. klo 7.30–9.30 srk-salissa. 

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Naistenpiiri 
perjantaina 13.2.

 klo 18.30 
Piippolan 

srk-kodissa.

14.30  Kestilän kerhokodissa, 
ti klo 14.30 Pyhännän kerho-
tilassa, ti klo 15 Hovin koulul-

la, ke klo 16.30 Piippo-
lan srk-kodissa, to 

klo 15.30 Tavas-
tkengän kou-
lulla. Tyttöker-
ho ma klo 15 ja 
poikakerho to 
klo 15.30 Nup-

pulassa. 
Kuorot: Kestilä: 

Kirkkokuoro ke klo 
10 srk-kodissa. Piippola: 

Veteraanikuoro to 12.2. klo 
11 srk-kodissa. Pulkkila: Käsi-
kellokuoro ke 11.2. klo 9.30, 
to 12.2. Stellat klo 15.15 ja 

Yhteisvastuu 2015 
tukee vapaaehtoistyötä ja lasten koulutusta

Yhteisvastuun listakeräys 
tiistaina 10.2. klo 16–20 Kestilässä.

Isoset myyvät munkkeja 
lauantaina 14.2. klo 12–14 
S-kaupan edessä Pyhännällä. 

Laskiaistapahtuma laskiaissunnuntaina 
15.2. Pyhännällä. Perhekirkko klo 11 seurakuntata-
lossa. Perhekirkon jälkeen myytävänä rasvarieskaa, 
keittoa, laskiaispullia ja arpoja. Ulkona rekiajelua, 
mäenlaskua sekä makkaraa ja mehua kodalla. Esit-
telyssä pelastuskalusto.  

Laskiaismyyjäiset laskiaistiistaina 
17.2. klo 10.30 Pulkkilan seurakuntatalossa. 
Hernekeittoa, leivonnaisia ja käsitöitä.
17.2. klo 12 Piippolan seurakuntatalossa.
Hernekeittoa, laskiaispullia, rieskaa ja arpoja.

Kirkkokonsertti
sunnuntaina 22.2. klo 19 Piippolan kirkossa
Bassobaritoni Jussi Juola, laulu 
Pekka Luukkonen, säestys.

Lähetysilta to 12.2. klo 18 
srk-talossa, mukana maa-
hanmuuttajia.
Ystävyyden talo pe 13.2. 
klo 10 srk-talossa.
Friday Club pe 13.2. klo 18-
19.30 srk-talossa, 0.–4.luok-
kalaisille. Luvassa jättinyyt-
tärit, raamattuopetus, toi-
mintaa ja yllätyksiä.
Kiinnostaako vapaaehtois-
työ? Ks. ilmoitus.
Partio: Ruoktu XXXII 15 
talvileirille lähtijöiden ko-
kous to 12.2. Kotikololla Li-
mingassa klo 17–18. Ilmoit-
taudu leirille ilmoittautu-

mislomakkeella, jonka löy-
dät Kotikolon eteisen hyl-
lystä tai lippukunnan kotisi-
vulta. Mafeking ja eräpar-
tioluokan koulutus ke 18.2. 
klo 18–20.30 Kotikololla Li-
mingassa.
Rauhanyhdistys: Pe 6.2. 
klo 19 iltakyläilta ry:llä, raa-
mattuluokka pienet Lääköl-
lä ja isot P&J Jussilalla. Su 
8.2. klo 12 pyhäkoulu I Myl-
lymäellä II T&I Kämäräisellä, 
III Oikarisella ja klo 17 seu-
rat ry:llä. Päiväkerho ry:llä 
ti, ke ja to klo 17–18.30.

Kiinnostaako vapaaehtoistyö? 
Haluatko mukaan tiimiin, 
lukijaksi tai kuoroon? 

Lumijoen seurakunnassa toimii kolme va-
paaehtoistyön tiimiä. Nuorisotiimi jär-
jestää toimintaa kouluikäisille.  Lähetys-
tiimi pitää esillä lähetystyötä ja järjestää 
tilaisuuksia. Messu- ja palvelutiimi toi-
mii kirkossa pidettävissä messuissa sekä 
muissa palvelutehtävissä. 

Vapaaehtoistehtäviä on tarjolla myös lu-
kijana sanajumalanpalveluksissa tai kuo-
rossa. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva 
vapaaehtoistehtävä. 
Kysy lisää Markulta, p. 044 7750 602.

kirkkokuoro klo 16.30 srk-ta-
lossa. Pyhäntä: To 12.2. vete-
raanikuoro klo 12, lapsikuoro 
”pienet” klo 16.30 ja ”isot” 
klo 17.30 srk-talossa. Rantsi-
la: Veteraanikuoro ke klo 11, 
Stellat ke klo 17 ja kappeli-
kuoro to 19.2. klo 19 srk-ta-
lossa. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 6.2. klo 19 
ry:llä. Raamattuluokka pe 

13.2. klo 19 Pyhännän ry:llä. 
Pulkkila: Opistoilta pe 6.2. 
klo 19 ry:llä, Antero Hämä-
läinen. Pyhäntä: Myyjäiset 
la 7.2. klo 18 ry:llä. Seurat su 
8.2. klo 16 srk-talossa, Kyös-
ti Marjanen ja Tapani Kop-
sa. Lauluseurat ke 11.2. klo 
18.30 Lauri Pahkalalla. Rant-
sila: Siikatörmän myyjäiset 
pe 6.2. klo 19 ja ompeluseu-
rat pe 13.2. klo 19 ry:llä. 

Yhteisvastuu

Yhteisvastuukeräyksen aloitus sunnuntaina 
8.2. klo 10 kirkossa. Messu, kirkkokahvit ja 
keräysinfo. Vieraana diakonissa Tellervo Kianto 
kertomassa uusinta tietoa tämän vuoden ulkomaan 
keräyskohteesta Haitista. Yhteisvastuukassit 
lähtevät kyläkierroksille lippaiden kera.
Yhteisvastuukirppis 
ma–to 9.–12.2. klo 12–18 ja 
pe 13.2. 12–16 seurakuntasalissa. 
Tavaraa voi tuoda kirkolle ma klo 9 alkaen.

A r k i s t o  /  S a nna Tu r u n e n

Sanajumalanpalvelus 
su 8.2. klo 13 srk-talossa. 
Toimittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö.

KIANNON SYNTYMÄSTÄ 140 VUOTTA

Dramatisoitu konsertti

Rämsänrannan runoruhtinas
su 15.2. klo 15 Siikalatvan lukion salissa,

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.

TERVETULOA!

Järj. Siikalatvan seurakunta ja 
Siikalatvan kulttuuritoimi

Oletko kiinnostunut 
vapaaehtoistyöstä?
Tule mukaan mukavaan vapaaehtoisporukkaan. Voit al-
kaa ystäväksi yksinäiselle tai vaikka koko perheelle. Voit 
käydä ulkoilemassa apua tarvitsevan kanssa tai vaikka 
hakea hänelle kirjastosta kirjoja luettavaksi. Voit tarjota 
kauppa-apua tai vaikkapa kirkkokyytiä, lakaista lumet 
portailta ja kantaa muutaman puun sisälle. Pienikin apu 
on Suuri ilo! Juuri sinua tarvitaan mukaan.
Ystävä- ja lähimmäispalvelu toimii seurakunnan ja SPR:n 
yhteistyönä. Lisätietoa saat Marjalta p. 040 7430 382. Ys-
tävä- ja lähimmäispalvelun seuraava palaveri on perjan-
taina 6.2. klo 12 srk-salissa. Uudet vapaaehtoiset terve-
tuloa mukaan!
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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
Virasto avoinna  
ti 10.2. klo 9–11
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

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

Aamupuuro pe 6.2. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala tarjolla ja samalla ja-
ossa kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa. Mukana diakonissa 
Marika Kamps. 
Lähetysvintti ma 9.2. klo 12 
Lähetysvintillä.
Elämäntaparyhmä ma 9.2. 
klo 17 Lähetysvintillä. Mies-
ten elämäntapamuutos ryh-
män kokoontuminen, vetäjä-
nä Ahti Auno, p. 044 2141 034. 
Perhekerho ti 10.2. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Mary 
Kay -tuote-esittely / Päivi Tu-
lisalo. 

Jumalanpalvelus su 8.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Olli Seikkula ja Aino Pies-
kä, kanttorina Mika Kot-
karanta, jumalanpalve-
lusryhmä Tupos. Jumalan-
palveluksen jälkeen rippi-
koululaisten urku- ja kas-
teopetus.
Vauvakirkko su 8.2. klo 15 
kirkossa. Toimittaa Marja-
Liisa Hautamäki, avustaa 
Mila Kimpimäki, kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Hyvänmielen päiväkahvit ti 
10.2. klo 12 Lähetysvintillä. 
Mielenterveyskuntoutujien 
avoin vertaisryhmä. Mukana 
diakonissa Marika Kamps, p. 
044 7521 243 ja esh Maire 
Taikina-Aho, p. 050 430 2023 
GospelGym ti 10.2. klo 20.15 
Vanamo-salissa. Kuntojump-
paa gospelhittien tahtiin. 
Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerho ke 11.2. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 11.2. klo 12 seurakun-
tatalolla. Aiheena ystävyys, 
mukana Leena ja Marja-Liisa.
Kuorot: ke 11.2. Tähdet-kuo-
ro klo 17 seurakuntatalolla, 
Kirkkolaulajat klo 18.30 Seu-
rakuntatalolla.
Neulekahvila ke 11.2. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Aamupuuro pe 13.2. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala tarjolla ja samalla ja-
ossa kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa. Mukana diakonissa 
Marika Kamps, p. 044 7521 
243. 
Ystävärengas 
pe 13.2. klo 12–
13.30 Lähetys-
vintillä. Vapaa-
ehtoisporukka, 
joka käy viemäs-
sä mm. lauluter-
vehdyksiä eri lai-
toksiin. Mukana dia-
konissa Marika Kamps, p. 
044 7521 243.
Partio: Pe 6.2. päivystys par-
tiotoimistossa klo 15–17. 

Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa.
Perhekerhot www.
kempeleenseu-
rakunta.fi/35-
perhekerhot.
Lapsipark-
ki to 5.2. 
ja 12.2. klo 
12.30–15 
Kokkokan-
kaan srk-kes-
kuksessa. 5 € /
kerta. Varaa paik-
ka lapsellesi p. 044 7790 
037 tai 0400 279 881.
Aamukahvila ti 10.2. klo 10–
12 Asukastuvalla, Honkasen-
tie 11. 

Messu su 8.2. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Jaakko Tuis-
ku, saarna Urpo Luokkala, 
avustaa Mari Flink, diako-
ni Soile Pakkanen, kantto-
ri Marjo Irjala. Musiikki-
avustus Rauhanyhdistyk-
sen kuoro, joht. Tarja Sak-
ko. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.

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

Työikäisten mies-
ten raamattu- 

ja keskustelu-
piiri ti 10.2. klo 
19 Kokkokan-
kaan srk-kes-
kuksessa.

Työikäisten 
naisten raamat-

tu- ja keskuste-
lupiiri ke 11.2. klo 19 

Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Kirkkokuoroa ei ole 11.2. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 12.2. klo 12 Kokkokan-

kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 12.2. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 12.2. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet to 12.2. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa
(Huom! päivä).
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 12.2. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Kirkkokuoro pe 13.2. klo 
18 kirkonkylän srk-kodissa 
(Huom! päivä).
Varhaisnuorten kerhot 

Kastettu: 
Milana Venla Emilia Arola, 
Klaus Elmer Korpi, Oona 
Wilhelmiina Luttinen, 
Tuukka Aslak Timlin. 
Kuollut: 
Kerttu Esteri Mällinen 91.

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

Lapsiparkkiin ilmoittaudutaan 
saman viikon keskiviikkona klo 12–15 
numeroon 044 7521 230 (Tuija).

perjantaina 13.2. klo 12.30–15 Koti-Pietilä
torstaina 19.2. klo 8.30–11 Tupos Vanamo
perjantaina 20.2. klo 12.30–15 Koti-Pietilä
torstaina 26.2. klo 8.30–11 Tupos Vanamo

w
w

w
.sxc.h

u / C
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raat

KOKKOKOSPEL
pe 13.2. klo 19 
Kokkokankaan 

seurakuntakeskuksessa
Bändit: Capa ja KLS. 

Gospelmessu 
klo 21.15.

Ruoktujohtajien 2. kokous 
Kotikololla klo 17. Ma 9.2. 
Akeloiden ja sampojen ko-
koukset. Ke 11.2. päivystys 
partiotoimistossa klo 14–16. 
To 12.2. Ruoktu XXXII 15 tal-
vileirille lähtijöiden kokous 

Kotikololla klo 17–18. Il-
moittaudu leirille il-

moittautumislo-
makkeella jon-
ka löydät Koti-
kolon eteisen 
hyllystä tai lip-
pukunnan koti-

sivulta. Tarkem-
mat tiedot toimin-

nasta löydät  www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 6.2. klo 
18.30 raamattuluokka (7.–8.) 
ry:llä ja klo 19 Oulun seudun 

GospelGym 
tiistaina 10.2. 

klo 20.15 
Vanamo-
salissa.

Yhteisvastuutapahtumia
Yhteisvastuun kahvikonsertti 
keskiviikkona 11.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Ilta alkaa Marttojen järjestämällä kahvitarjoilulla. 
Esiintyjät: Varhaisnuorten kuoro, pienet sellistit 
Niilo ja Jaako Karppelin, Maarit Karppelin, viulu ,
Sofia Haapala, laulu, Johanna Savolainen, nokkahuilu. 
Kanttorit Pirjo Mäntyvaara ja Marjo Irjala. 
Illan aikana kuulemme myös infoa tämän vuoden 
Yhteisvastuukeräyksestä ja laulamme yhteislauluja 
ystävyysteemalla. Tuotto Yhteisvastuulle.
Myynnissä arpoja ja yhteisvastuutuotteita. 
5 euron hintaisia lippuja konserttiin voi ostaa 
seurakunnan tilaisuuksista ja ovelta. 

Christian Ahlskogin urkukonsertti (Bach No. XII) 
lauantaina 14.2. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 e yhteisvastuun hyväksi.

Laskiaismyyjäiset; kahvila ja musiikkia 
tiistaina 17.2. klo 11 Kirkonkylän srk-kodissa.
Myynnissä arpoja, yv-tuotteita, käsitöitä ja leivonnaisia. 
Hernekeittolounas ja laskiaspullia.

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 
keittiöllä joko keskustassa tai Kokkokankaalla.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
Pasi Jarva, p. 040 7790 665, Minna Sorvala p. 040 7797 705 
tai vapaaehtoispankki.fi/kempele

www.kempeleenseurakun-
ta.fi/41-varhaisnuorten-ker-
hot.
Nuoret: Nuorten ilta to 5.2. 
klo 19 Vanhassa pappilassa. 
Yöpappila pe 6.2. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kastetut: Oliver Johannes 
Timlin.
Kuollut: Sulo Oiva Turunen 86.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokka pe 6.2. klo 
18 4.–5.-lk: Luokkanen, Rau-
tiontie 7. 6.–8.-lk: Romppai-
nen J&R, Kurikkatie 9. Oulun 
seudun nuortenilta pe 6.2. 
klo 19 Murron ry:llä. Kirk-
kopyhä su 8.2. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko. Py-
häkoulu su 8.2. klo 10 Kirk-
kopyhä, Pyhän Kolminaisuu-
den kirkko. Seurat su 8.2. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho ti 10.2. 

klo 12 ry:llä. Veli-ilta ti 10.2. 
klo 18.30 ry:llä. Perhekerho 
ke 11.2. klo 10–12 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 6.2. klo 19, 
Tuulipurto 2, Tyrnävä. Ou-
lun seudun alueellinen nuor-
tenilta  pe 6.2. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 8.2. klo 16 ry:llä.

Tulossa:
Ristin tiellä 

Markuksen kanssa
PAASTONAJAN 

RAAMATTULUENNOT 
26.2. alkaen

torstaisin klo 18.30–20 
keskustan seurakunta-

talolla, Tiilitie 1
ks. lisää www.kempe-

leenseurakunta.fi/
ryhmat

nuortenilta Murron ry:llä. La 
7.2. klo 18.30 äidit ja isät ilta 
ry:llä.Su 8.2. klo 12 pyhäkou-
lut ja klo 14 seurat Alatem-
meksen vanhainkodilla sekä 

klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä. 
Ke 11.2 klo 19 sisarilta ry:llä. 
To 12.2. varttuneiden kerho 
ry:llä ja klo 19 aluetoimikun-
nan virkistysilta ry:llä.

Aamupuuro ja ruokajakelu 
keväällä 2015

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

(Huom: ei 3.4. ja 1.5.)

Jaossa myös kauppojen lahjoittamaa ruokaa.

Limingan seurakunta

Tule arkienkeliksi – 
lähde keräämään  
Yhteisvastuukeräystä 
listalla tai lippaalla 
helmikuun aikana 
limingassa!
Markettien edessä 
lipaskeräyspäivät 
ovat lauantaina 
14.2. ja 21.2.
Yhteyshenkilöt:
Keräyspäällikkö 
Eila Kilpeläinen 
p. 040 7306 134, 
diakoni Ritva Sassali, 
p. 044 7521 227.
Soittele!
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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

Viisikielinen
 -lähetyslauluilta 

torstaina 12.2. 
klo 18.30 

seurakunta-
talossa.

Kauneimmat virret/ harta-
us to 5.2. klo 13.30 Mikevan 
palvelukodeissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ti 10.2. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 11.2. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki. Nautimme yhteisvastuu-
lounaan, hinta 10 € ja Han-
na kertoo tämän vuoden yh-
teisvastuukeräyksestä.  
Rukouspiiri ke 11.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Viisikielinen-lähetyslauluil-
ta to 12.2. klo 18.30 seura-
kuntatalossa, Simo Pekka 
Pekkala, Ossi Kajava.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 (tai niin 
kauan kuin kasseja riittää) 

Kynttilänpäivän messu 
su 8.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, saarnaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java.

tenilta to 5.2. ja to 12.2. klo 
17–18.30 Päivärinteen seura-
kuntasalissa. Yökahvila Va-

lopilikku la 7.2. klo 19–
24 Nuokkarilla. Ou-

lujoki tulvii -gos-
peltapahtuma 
la 21.2. klo 17 
Koivu ja täh-
ti -kulttuu-
rikeskukses-

sa. Esiintyjänä 
Exit. Liput 7 €, 

ennakkovaraukset 
Rainer Väänänen, p. 

040 585 1057 tai rainer.vaa-
nanen@evl.fi. Muhoksen rip-
pikoulu/isoskoulutuskortilla 
ilmainen sisäänpääsy.  
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 
10–12.  
Muhoksen rauhanyhdistys:. 
To 5.2. klo 18.30 lauluseurat 
ry:llä. Pe 6.2. klo 18.30 aikuis-
ten ilta ry:llä (Laitasaaren 
kanssa yhteinen). La 7.2. klo 
19 raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk Alasaarela ja 7–8-lk 
Kinnunen. Su 8.2. klo 14 seu-
rat ry:llä. Ma 9.2. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 10.2. klo 13 
seurat Päiväkeskuksessa.

Sanajumalanpalvelus 
su 8.2. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Avustaa 
Johanna Rantala ja Rip-
pikouluryhmä I.
Messu su 8.2. klo 12 Tem-
meksen srk-talolla. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

Hartaus to 5.2. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 5.2. klo 18. Osallistumme 
lähetyslaulu- ja virsi-iltaan 
Mäntyrinteellä.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ma 9.2. klo 
8.30–10 Pömilässä. Elintar-
vikkeita jaetaan niin kauan 
kuin tavaraa riittää.
Nutun ym. neulojien ko-
koontuminen jälleen ti 10.2. 
klo 17 Tyrnävän srk-talon tak-
kahuoneessa. 
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 6.2. 

Kastettu: 
Milla Mirjami Kurimus, 
Neea Peppi Pieniniemi.
Vihitty: 
Henri Mikael Pähtilä ja 
Daalia Rosalinda Toppinen.
Kuollut: 
Anna Saari e. Mäkihirvelä 
s. Laitinen 89.

srk-talon alakerrassa. Kassi-
en sisältö muodostuu kaup-
paliikkeiden lahjoittamista 
tuotteista, joissa merkintä-
nä viimeinen myyn-
tipäivä tai paras-
ta ennen. Toi-
mintaan tarvi-
taan vapaaeh-
toisia, tied. ja 
ilm. Leena, p. 
040 547 0785 
ja Hanna, p. 040 
547 0784. 
Kuorot: Ke 11.2. klo 17 
lapsikuoro ja klo 18.30 kirk-
kokuoro seurakuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakun-
tasalissa, keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa ja torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. 
Nuoret ja rippikoulut: Tal-
virippikoulun leirikirje ja oh-
jeet on jaettu ennakkojak-
solla. Poissaolleet voivat ha-
kea kirjeen kirkkoherranvi-
rastosta. Koulupastoripäi-
vystys torstaisin klo 11–12.15 
yläkoululla ja lukiolla. Nuor-

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 6.2. klo 18.30 aikuis-
ten ilta Muhoksen ry:llä. La 
7.2. klo 10 päiväkerho ry:llä. 
Klo 19 raamattuluokka ja il-
takylä Kinnunen. Su 8.2. klo 

12 pyhäkoulut: Hyrkki Kinnu-
nen, Laitasaari Mattila, Huo-
vila Launonen. Klo 15 seurat 
Päivärinteen sairaalassa ja 
klo 17 seurat ry:llä. To 12.2. 
klo 19 sisarilta ry:llä.

Kastettu: 
Marja-Leena Väisänen e. 
Repola s. Nylund 78, Ai-
la Sirkka Nevala s. Kela 77.

klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Rippikoulu: Rippikouluryh-
mä II:n oma nuortenilta pe 
6.2. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Rippikouluryhmä I:n 
opetusviikonloppu, la 7.2. 
klo 10–15 Tyrnävän srk-talol-
la ja su 8.2. klo 9 Tyrnävän 
kirkossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

Lauluseurat to 5.2. klo 19 Iko-
lalla, Keskikyläntie 26. Su 8.2. 
klo 14.30 Hartaus Villa Tyr-
nissä ja seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 6.2. klo 19 
Tuulipurto 2. Oulun seudun 
alueellinen nuortenilta pe 
6.2. klo 19 ry:llä. Seurat su 
8.2. klo 16 ry:llä.

Perheviikko 15.–22.2. 
Viikosta jaetaan erillinen ”Menovinkit” 
-ohjelma kerhoissa ja kouluissa. 
Viikolla mm. isien ja lasten ilta torstaina 19.2. 
klo 18 Koortilassa. Muhoksen kelkkakerho ajeluttaa 
aikuisten ja lasten moottorikelkoilla. 

Vanhemmuuden Palikat 
-kurssi 20–21.2. Tyrnävän seurakuntatalossa         

Kurssi vanhemmuudesta (tarkoitettu sekä yhden että 
kahden vanhemman perheille), jota tulevat vetämään li-
minkalaiset Helena ja Kauko Hintsala. He ovat yli 15 vuo-
den ajan vetäneet erilaisia vanhemmuus- ja parisuhde-
ryhmiä, joten kokemusta ja esimerkkejä elämän varrel-
ta löytyy. Kurssilla käydään läpi eri vanhemmuuden osa-
alueita power-pointin ja keskustelujen avulla. Lastenhoi-
to on järjestetty kurssin aikana.  Kurssi järjestetään, jos 
osallistujia on vähintään 6.  
Mukaan mahtuu 30 aikuista ja 30 lasta. Myös ulkopaik-
kakuntalaiset voivat ilmoittautua, mutta etusija on tyr-
näväläisillä, joille kurssi on 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 vastaan 
myös perhekerhoissa. Lisätietoja kurssin sisällöstä Hele-
na Hintsalalta, p. 050 4364 775. Lisätietoja muista 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 työskennellyt 
Liisa Kingma, joka opettaa myös afganistanilaisia lauluja 
kanttori Pentti Korkiakosken avustamana.

Rovastikunnallinen nuortenleiri #Nolo 
20.–22.2. Kempeleen seurakunnan leirikeskuksessa 
Luurinmutkassa. Osallistumismaksu 20 €, ikäraja 15 vuot-
ta (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 nettisivuilta 
Nuorisotyön tapahtumista. 
HUOM! Voit ilmoittautua myös varalle!
Leirin järjestää Limingan rovastikunta. Lisätietoja oman 
seurakunnan nuorisotyönohjaajalta: Jossu, p. 044 7372 632.

Muhoksen 
omaishoitajaryhmän 
ohessa aloittaa
toiminnallinen 
ryhmä muistisairaille 
henkilöille. 
Ryhmä kokoontuu 
omaishoitajien ryhmän 
aikana Muhoksen 
päiväkeskuksessa, 
tiistaisin klo 13–15; 10.2., 3.3., 7.4. ja 5.5.

Lisätietoja antaa vertaisryhmänohjaaja 
Kaisa Hartikka, p. 044 4252 955 tai 
muistiluotsiohjaaja Minna Kaltio, p. 044 7848 434

Jumalan selän takana? 
Vai sinun silmiesi edessä?

Yhteisvastuukeräys 2015 on 
käynnistynyt viime sunnuntaina! 
Suomessa Yhteisvastuu 2015 tukee vähävaraisia, yksi-
näisiä ja eri syistä elämässään vaikeaan tilanteeseen 
joutuneita ihmisiä Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoi-
minnan kautta.
Muhoksella keräysvarat suunnataan vapaaehtoisten 
kouluttamiseen ja tukemiseen. 
Haitissa Yhteisvastuu auttaa lapsia kouluun.

Yhteisvastuukerääjät ovat nyt liikkeellä – anna apusi 
lähimmäisellesi niin lähellä kuin kaukana!

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

Toritapahtuma 
torstaina 19.2. klo 11–14 Tyrnävän torilla. Keittolounas 
seurojentalolla ja ulkona makkaraa ja kahvia. Lisäksi lap-
siystävällistä ohjelmaa ja arpoja Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Tule tapaamaan seurakunnan työntekijöitä!
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Se oli tavallinen arkinen 
aamu. Olin töihin läh-
dössä, kun puhelin soi. 
Puhelu tuli hoitokodista, 

jossa äiti oli ollut runsaan vuo-
den. ”Äitinne kunto on romah-
tanut, aikaa ei ole enää paljoa 
jäljellä, pääsettekö tulemaan?”

Perillä olivat myös siskoni 
ja veljeni. Juttelimme hoitajien 
kanssa, ettemme olleet koskaan 
olleet vastaavanlaisessa tilan-
teessa. Viisas hoitaja sanoi, ettei 
kuolemassa ole mitään pelotta-
vaa. Ne omaiset vaan ovat har-
vassa, jotka tulevat, kun heille 
soitetaan, että aika on vähissä. 
Hoitajien on hoidettava kaikki 
asukkaat, he eivät pysty irrot-
tamaan yhtä henkilöä tunneik-
si viimeisiä hetkiä elävän asuk-
kaan luo.

Yksi hoitajista sanoi: ”Kii-
tos että olette täällä, tätä mat-

Omaisen on hyvä olla kuolevan vierellä
Nyt minäkin voin toistaa hoi-
tajien sanat: Kuolemassa ei ole 
mitään pelättävää. Älä epäröi, 
mene ja ole läsnä.

Palvelutalossa oli osaava ja 
empaattinen henkilökunta. He 
tulivat viimeisenä päivänä use-
aan kertaan katsomaan miten 
me kaikki voimme. Toivat kah-
via ja leipää, huolehtivat jak-
samisestamme niin fyysisesti 
kuin psyykkisesti. 

Kun äidin viimeinen hen-
käys oli ohi, menimme kerto-
maan hoitajille tilanteen. He 
toivat pöydän, jossa oli valke-
an liinan päällä kukka ja kynt-
tilä. Hoitajien tehtyä viimeiset 
hoidot menimme vielä rauhas-
sa äidin luokse.

Hoitajat, tiedättekö mi-
ten tärkeä on teidän osuuten-
ne saattohoidon aikana? Olette 
tukemassa omaisia, ja jos pai-
kalla ei ole läheisiä, tehtävänne 
on hoitaa lämmöllä ja kunni-
oituksella näitä asukkaitanne. 
Hipaisu poskelle, silittely ei vie 
kuin muutaman sekunnin työ-
aikaanne.

Hoitajat, jotka työskentelet-
te hoitokodeissa vanhusten tai 
kehitysvammaisen ym. kanssa, 
teette arvokasta työtä, hoidatte 
rakkaitamme. Kun teette asiat 
niin kuin toivotte että teitä hoi-
dettaisiin, sitten kun enää et-
te kykene itsestänne huolehti-
maan, silloin olette tehneet voi-
tavanne.

Läheisen muistamattomuus 
ei tarkoita sitä, että heitä on 
turha käydä katsomassa. Tär-
keää on se, että sinä muistat ja 
käyt heidän luonaan.
     

PIENI RYHMÄ SAATTAJIA
Julkaisemme tekstin 
poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Kiitos että olette 
täällä, tätä matkaa 
ette tule katumaan, 
mutta tulisitte 
katumaan sitä, jos 
ette olisi tulleet.

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. 

Kun olin lapsi, äitini oli usein kovin kiireinen töit-
tensä ja kotitöitten kanssa. Isän juominen aiheut-
ti monenlaisia kriisejä kotona, ja ne työllistivät äi-
tiä lisää.

Meille lapsille äiti yritti parhaansa mukaan järjestää 
monenlaista ajankulua, vilkkaita kun olimme. Kerran-
kin muistan, kun hän oli ilmoittanut minut ja pikkusis-
koni nukentekokurssille. Olin ehkä 11-vuotias eikä aihe 
tietenkään kiinnostanut pätkääkään! Äiti sai suostutel-
tua minut mukaan sillä ehdolla, että voin tulla pois, jos 
ei ole kivaa.

Myöhemmin, parikymppisenä, lähdin omasta tahdos-
tani Keski-Eurooppaan. Äitini 
saatteli minut lentokentälle sa-
noen, että tulet sitten kotiin, jos 
siellä on hankala olla. 

Vastikään olen oivaltanut, 
että äitini antoi minulle yhden 
elämäni hienoimmista lahjoista: 
mahdollisuuden palata aina ko-
tiin. Tapahtuipa mitä tahansa, olipa tilanne mikä tahansa, 
olinpa käyttäytynyt kuinka rumasti tahansa, kodin ovet 
ovat aina avoinna minulle. 

On turvallista tietää, että on olemassa ”koti”. Se ei ole 
enää aikuisena fyysinen rakennus, vaan jotain, joka on 
minussa sisällä. Vaikka lapsuudessani oli paljon kaaosta 
ja epäsopua, olen aikuisempana saanut mahdollisuuden 
korjata ”kotiani”.

Yhdeksi kivijalan tueksi olen liittänyt Jumalan rakkau-
den ja hyväksynnän. Se ei katso lapsuutta, eikä kysy äi-
din, isän, mummon tai veljen mielipidettä. Se on ehdot-
toman pysyvää, olemassa juuri niin kauan kuin haluan si-
tä ottaa vastaan. Ja vaikka jonakin päivänä en halua sitä, 
vaan valitsen itsesäälin ja kurjuuden, se odottaa minua, 
kunnes olen taas valmis muutamaan 
asenteeni.

Sen rakkauden turvin kaikki 
on mahdollista: reissata, kokeilla 
uutta, vaihtaa ammattia tai teh-
dä mitä tahansa ulkona omalta 
mukavuusalueelta. Sillä lopul-
ta voi aina palata kotiin, kävi 
miten kävi! 

MARIKA KAMPS
Limingan seurakunnan 

diakonissa

Aina saa 
palata kotiin

Sen rakkauden 
turvin kaikki on 
mahdollista.

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta

• Parhaat kiitokset Tuiran seurakunnalle Musiikkia 
talvipäivän siniseen hetkeen -konserteista. Musiikki, 
niin kuin muukin taide, tavoittaa ihmismielessä alu-
eita, jonne väkevinkään sananjulistus ei yllä.

Leena

• Mikä on niin sanottu työstetty Jumala kuva? Kirjoi-
tuksen mukaan unien selittäjällä tulee olla sellainen. 
Artikkeli oli ”Miksi kirkossa pohditaan unia” (Rau-
han Tervehdys 3/2915).

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

kaa ette tule katumaan, mutta 
tulisitte katumaan sitä, jos ette 
olisi tulleet”. Kiitos sinulle hoi-
taja näistä sanoista, ne olivat to-
sia ja ymmärsin, että työkiireet 
olisivat olleet tekosyy.

Äiti ei enää lopussa avan-
nut silmiään, hän vain nukkui. 
Olen varma, että hän tunsi kun 
silittelimme hänen hiuksiaan. 
Sain pitää äidin kädestä kiinni 
lähdön hetkellä. Taivas kosket-
ti maata, äiti siirtyi ajasta iäi-
syyteen.

Ystäväni, jos sinulle tulee ti-
lanne, että voisit olla lähellä ra-
kasta ihmistä ja saattaa hänet 
ikuisuuden portille, älä pelkää. 


