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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Tilastot viime vuodelta kertovat, että kirkon 

jäsenmäärä on laskenut edellisvuodesta. 

Uutinen tuskin yllätti ketään, sillä trendi on 

ollut sama jo vuosia.

Ilmiö näkyy myös Pohjois-Suomessa, vaikka täällä 

ihmiset ovat kirkolle uskollisempia kuin esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla.

Kaikista suomalaisista kirkkoon kuului viime 

vuonna 73,7 prosenttia, oululaisista 75,9. Ero ei 

loppujen lopuksi ole kovin suuri.

Optimisti voisi todeta tilastoista niinkin, että 

kolme neljästä suomalaisesta kuuluu yhä kirkkoon. 

Tai niin, että kirkkoon liittyneiden määrä on kasvanut 

sekä Oulussa että koko maassa.

Sekin on totta. Mutta 

pyörittelipä tilastoja miltä 

kantilta tahansa, viivan alle 

jäävä luku on pienentynyt 

vuosi vuodelta.

Kirkon jäsenyys on 

muuttunut ihmisten mielissä. 

Nyt moni seurakuntalainen 

kokee itsensä asiakkaaksi, joka hakee kirkolta 

palveluja. Tämä ilmenee Jäsen 360 -tutkimuksesta, 

josta Yle uutisoi tiistaina.

Jokaisella kirkon jäsenellä on oma 

elämäntilanteensa, josta käsin hän haluaa tulla 

palvelluksi. Kirkko sen sijaan toimii yhteisöllisesti, 

Ylen uutisessa sanottiin.

Asiakas on aina oikeassa. Jos hän ei saa 

haluamaansa palvelua, hän äänestää jaloillaan ja 

menee muualle. Hän on kuitenkin uskollinen niille, 

jotka vastaavat hänen tarpeisiinsa.

Kirkon jäsenkato puhutti myös viime viikolla 

Kempeleen 112-päivässä, josta kävimme tekemässä 

juttua tähän Rauhan Tervehdykseen.

Eräs tapahtumaan osallistunut mies arveli 

tietävänsä, miten kirkko saisi kadotetut 

lampaat takaisin laumaansa. 

”Vähemmän julistamista ja 

tuomitsemista, enemmän 

auttamista”, kuului 

hänen reseptinsä.

Kirkon jäsenistä
tuli asiakkaita

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Jos asiakas ei saa 
haluamaansa 
palvelua, hän 
äänestää 
jaloillaan ja 
menee muualle.

Cuf faron perhe
löysi tiensä 

kirkkoon

Seitsemänvuotias Christi-
an Cuffaro kuljeskelee kir-
kossa iloisena ympäriinsä. 
Kysyttävää on paljon.

– Saako kynttilän puhaltaa? 
Mitä tässä pussissa on?

Cuffaron perhe, johon kuu-
luvat italialainen isä Fabio Cuf-
faro, äiti Heidi Cuffaro ja lapset 
Christian ja Elian, 8 kk, on asu-
nut vasta vähän aikaa Karjasillan 
seurakunnan alueella, mutta se-
kä jumalanpalvelusavustaminen 
että vauvamuskari ovat tulleet jo 
tutuiksi.

– Kynnys kirkon toimintaan 
oli täällä matala. Kastepappi pyy-
si meitä heti kastetta seuraavana 
päivänä kirkkoväärtiperheeksi 
Kaukovainion kappelille juma-
lanpalvelukseen. Christian jakoi 
virsikirjoja ja minä luin tekstejä, 
Heidi Cuffaro sanoo.

Edellisenä päivänä kastettu 
Elian jokelteli menossa mukana 
ja puoliso Fabio ja hänen sisaren-
sa Italiasta osallistuivat messuun.

Cuffaron perhe muutti Kes-

ki-Suomesta Ouluun, kun Heidi 
sai opiskelupaikan lääketieteelli-
sestä tiedekunnasta. He tottuivat 
jo Säynätsalossa käymään kirkos-
sa, eikä Heidi koskaan ole koke-
nut lapsiperheen osallistumista 
jumalanpalvelukseen hankalaksi.

– Olemme kuulleet, että Karja-
sillalla aletaan kutsua lapsia ja ko-

Karjasillalla jumalanpalvelukseen kutsutaan 
avustajaksi koko perhe

ko perhettä myös erilaisiin juma-
lanpalvelustehtäviin, ja se kuu-
lostaa tosi mukavalta. Siinä halu-
amme olla mukana. Ehkä saam-
me näissä merkeissä myös uusia 
lapsiperhetuttavuuksia.

Lapset vaikka
soittavat kelloja
Karjasillan seurakunnassa on 
meneillään kehittämishanke, jo-
ka tähtää lasten uudenlaiseen 
osallisuuteen Karjasillan kirkon 
jumalanpalveluksissa. Lapsia toi-
votaan mukaan kirkkoväärteiksi, 
eli toivottamaan väkeä tervetul-
leiksi ja ojentamaan virsikirjoja.

Lapset voivat myös soittaa kir-
konkelloja ja avustaa kastelehti-
en laittamisessa puuhun. Kirk-
koherra Juhani Lavanko toivoo, 
että lapsiperheiden erityinen kut-
suminen lisää kotoista yhteisölli-
syyttä. Lapsiperheessä koetaan 
kirkkoon tulo helpommaksi, jos 
paikalla on useita perheitä.

– Lapsille on luontevaa kokea 
pyhyys kaikin aistein ja myös toi-
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Monesti kuultu väite 
”messu on kirkon 
elämän keskus” 
on samaan aikaan 

totta ja epätotta.
Se on totta teologisessa ja 

runollisessa mielessä, mutta 
kirkon maksavien jäsenten 
enemmistön näkökulmasta 
katsottuna se on epätotta, var-
sinkin jos uskonnon ajatellaan 
syvässä mielessä olevan myös-
kin sosiaalista käytäntöä.

Kirkon eräs suurista on-
gelmista on ollut ja on yhä 
paradoksaalisesti demokratia. 
Kirkon maallikoille avoinna 

Kirkon tulisi 
mielestäni kääntyä 
yhä enemmän 
maksavan 
jäsenistönsä 
suuntaan.

olevista elimistä on nimittäin 
lopetettu demokratia demokra-
tian keinoin. Syy on passiivi-
sessa jäsenistössä.

Vähemmistö näennäisesti 
enemmistön äänenä toimi 
ehkä paremmin yhtenäiskult-
tuurin aikana. Tänään kirkko 
näyttäytyy fiktiivisen enem-
mistön äänenkannattajana ja 
valtavirta-ajattelun airueena, 
jota edustaa oikeasti hämäävän 
pieni vähemmistö.

Todellisuudessa kirkossa tai 
ympäröivässä yhteiskunnassa-
kaan maailma ei määrity enää 
fiktiivisen enemmistön vaan 

yhä segmentoituneemman 
vähemmistön näkökulmista 
käsin. Tästä eteenpäin vähem-
mistö tulee olemaan yhä ene-
nevissä määrin enemmistöä.

Kirkon tulisi mielestäni 
kääntyä yhä enemmän mak-
savan jäsenistönsä suuntaan 

ja pois sille kaupatusta bisnes-
maailman strategiapuheesta, 
loputtomasta organisaatiouu-
distuspuheesta ja tavaranmyy-
jille tuunatuista kehityskeskus-
teluista, koska kirkko on siellä 
vieraalla maalla ja kaukana 
ydinosaamisestaan.

En kannata messuista tai nii-
den kehittämisestä luopumista. 
Tulevaisuudessa suurempi osa 
maksavasta jäsenistöstä saattaisi 
olla kiinnostuneempi kerta- tai 
lyhytkestoisista mielekkäistä 
projekteista.

Eikö Kristus asu muuallakin 
kuin kirkon seinien sisällä?

Messu – kirkon elämän keskus?
Kolumni

mään, kuinka he osaltaan voisi-
vat olla kutsumassa lapsiperheitä 
kirkkoon, toimijoiksi rinnalleen.

– Kokoontumisesta jäi sellai-
nen tunne, että kirkon messutoi-
mintaan todella toivotaan lapsi-
perheitä, kertoo kirkkoväärtitoi-
mintaa koordinoiva vapaaehtoi-
nen Terttu Välikangas.

SATU KREIVI-PALOSAARI

Kirjoittaja on valmistellut osana 
pastoraalitutkintoaan Karjasillan 
kirkkoon kehittämishanketta, jonka 
avulla kutsutaan lapsiperheitä 
mukaan messuun myös toimijoina.

Ku va t :  S a t u  K r e i v i - Pa lo s aa r i

Lapsille on luontevaa 
kokea pyhyys kaikin 
aistein ja myös 
toimijoina.

Juhani Lavanko

Avustaminen ja vauvamuskari ovat tulleet jo tutuiksi Heidi, Elian ja Christian Cuffarolle.

1.

mijoina. Sille haluamme luoda ti-
laa.

Karjasillan kirkolla toimii 
virkeästi kirkkoväärtijärjestel-
mä. Kirkkoväärtit, jotka yleensä 
avustavat ovella ja ovat lukemassa 
raamatuntekstejä, kokoontuivat 
jo viime vuoden puolella mietti-

JUHA VALPPU
Tuiran seurakunnan 

kappalainen

Karjasillan seurakunnassa järjestetään lu-
kuisia lapsiperheille suunnattuja lasten-
messuja vuoden aikana. 

Karjasillan kirkko täyttyy lasten äänistä 
esimerkiksi tulevana Marianpäivänä (22.3.), jol-
loin kirkkoon kutsutaan vuoden aikana kastettu-
ja lapsia perheineen, kummeineen ja isovanhem-
pineen. 

Kirkossa toivotetaan lapsiperheitä tervetulleiksi 
myös tavallisiin messuihin ja halutaan raivata tilaa 
lapsille toimijoina yhdessä kirkkoväärtien ja mui-
den vapaaehtoisten kanssa. 

Lasten keskeistä paikkaa jumalanpalvelusyhtei-
sössä on ollut rakentamassa itse Jeesus sanoessaan: 
”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estä-
kö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakun-
ta.” (Mark 10:14)

Karjasillan kirkossa järjestetään 26.2. kello 17–
18.30 tilaisuus, jonne kutsutaan lapsiperheitä ja 
seurakunnan vapaaehtoisia tutustumaan kirk-
koon, kirkon toimintaan ja toisiinsa. 

Illassa ovat mukana alueen papit, ja tarjolla on 
pientä iltapalaa ja lapsityön papin Maija Konttisen 
toiminnallinen hartaus.

Sallikaa lasten tulla
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Muu media

MONILLE NUORILLE lukion 
vanhojen tanssit ovat kauan odotettu 
vuoden huippukohta. Saavatko 
vanhoillislestadiolaiset osallistua 
vanhojen tansseihin, herätysliikkeestä 
irtautunut Vuokko Ilola?

– Yleisesti ottaen eivät saa, tanssi 
ylipäätään ei ole sallittua. Vanhojen 
tansseissa poika ja tyttö tanssivat 
lähekkäin, ja tytöllä on paljastava puku. 
Kaikkea tätä pidetään syntinä, samoin 
tapahtuman seuraamista katsomossa.

Espoon seurakuntayhtymän 
lehti Esse 12.2.

Mehiläinen 
tarjoaa 
maksuttomia 
lääkärikäyntejä 

Mehiläisen Oulun 
lääkärikeskus ha-
luaa tukea kaik-
kein heikoimmas-

sa asemassa olevia oululaisia 
tarjoamalla heille maksutto-
mia lääkäriaikoja. Ajat jae-
taan Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan diakoniatyön 
kautta. 

Tarjolla on aikoja yleislää-
kärille, lastenkirurgille, nais-
tentautien erikoislääkärille, 
lastentautien erikoislääkärille, 
korva-, nenä-, ja kurkkutau-
tien erikoislääkärille, ihotau-
tien erikoislääkärille ja puhe-
terapeutille. 

Aikoja on rajallinen määrä, 
ja ne oikeuttavat yhteen lääkä-
rikäyntiin. Käynnin yhteydes-
sä ei peritä lääkärinpalkkiota 
eikä toimistokuluja. Mahdol-
liset lisätutkimukset eivät si-
sälly maksuttomaan kerta-
käyntiin. 

Aikoja voi tiedustella Ou-
lun tuomiokirkkoseurakun-
nasta maanantaisin kello 9–11 
numerosta 044 316 1419. 

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta valikoitui avun välittä-
jäksi, koska mukaan lähteneet 
asiantuntijat halusivat olla var-
moja siitä, että apu tavoittaa si-
tä eniten tarvitsevat. 

– Idea lähti liikkeelle Face-
bookissa pyörineestä Laita hy-
vä kiertämään -kampanjasta. 
Mietimme omassa työyhtei-
sössämme, miten me voisim-
me laittaa hyvän kiertämään. 
On paljon ihmisiä, joiden on 
tällä hetkellä vaikea päästä lää-
käriin, kertoo lähihoitaja Anu 
Jutila Oulun lääkärikeskus 
Mehiläisestä. 

Kolme oululaista neljästä 
kuuluu kirkkoon, kerto-
vat vuoden 2014 tilastot.

Yhteensä 75,9 pro-
senttia oululaisista kuului vii-
me vuonna evankelisluterilai-
seen kirkkoon. Kaikista suo-
malaisista kirkkoon kuului 73,7 
prosenttia.

Viime vuoden lopussa Ou-
lun ev.lut. seurakunnissa oli va-
jaat 149 000 jäsentä. Jäsenmää-
rä on hiukan laskenut. Vuotta ai-
emmin kirkkoon kuului 77,6 pro-
senttia oululaisista.

Kehitys on samansuuntainen 
kuin valtakunnallisesti. Vuonna 
2013 kirkkoon kuului 75,2 pro-
senttia suomalaisista ja vuotta ai-
emmin 76,4 prosenttia.

Kolme neljästä kuuluu kirkkoon

 
Lisää liittyneitä
ja eronneita
Kirkkoon liittyneiden määrä on 
noussut Oulussa parina viime 
vuotena. 

Oulun seurakuntiin liittyi vii-
me vuonna 595 henkeä, mikä on 
40 henkeä enemmän kuin vuon-
na 2013.

Valtakunnallisesti kirkkoon 
liittyi viime vuonna lähes 16 000 
henkilöä. Tämä on kaikkien aiko-

jen suurin luku.
Kasteen kautta kirkon jäse-

neksi liitettiin viime vuonna Ou-
lussa 2 019 henkilöä, ja vuotta ai-
emmin vastaava luku oli 2 109.

Muuttoliikkeen ansiosta Ou-
lun seurakuntien jäsenmäärä 
kasvoi 821 hengellä.

Viime vuonna kirkosta erosi 
Oulussa 2,47 prosenttia jäsenis-
tä eli 3 700 henkeä. Vuonna 2013 
eroamisprosentti oli 1,7.

Jaakon tilalle tuli Jaakko 
Jaakko Tuisku sai yli puolet 
äänistä Haukiputaan kirkkoherranvaalissa

Rauhan Tervehdyksen haas-
tatteluun saapuu maanan-
taiaamuna väsynyt mutta 
onnellinen mies.

– Oikein hyvältä tuntuu, ja 
fiilikset ovat upeat, Haukipu-
taan uudeksi kirkkoherrak-
si sunnuntaina valittu Jaakko 

Tuisku sanoo.
Hän sai jännittää vaalin tulos-

ta iltayhdeksään. Äänestys päät-
tyi kello 20.

– Uni ei meinannut tulla illal-
la, vaan ajatukset pyörivät vielä 
neljän aikaan.

Tuisku sai yli puolet eli 54,7 

prosenttia annetuista äänistä. 
Haukiputaan kirkkoherran-

vaalissa äänesti yli 2 300 seura-
kuntalaista. Äänestysprosentti 
nousi 22,1:een.  

Tuisku sai 1 263 ääntä, Jukka 
Kolmonen 710 ääntä (30,8 pro-
senttia äänistä) ja Erja Järvi 323 

ääntä (13,9 prosenttia äänistä).
Tuisku työskentelee tällä het-

kellä Kempeleen seurakunnan 
kappalaisena.

Edellinen kirkkoherra Jaak-
ko Kaltakari jää eläkkeelle huh-
tikuun alussa.

Jaakko Tuisku riensi haastattelusta toiseen maanantaiaamuna. Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän tiedottaja Mervi Päivärinta haastatteli häntä Radio Deihin. 
Tuiskun yksivuotias Julian-poika kulki mukana haastatteluissa.

H e l i  Väy r y n e n

Oulun seurakuntien jäsenmäärä laski hiukan

Suomessa

73,7 %
Oulussa

75,9 %

2014 kirkkoon kuului
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Ihmisiä

Lepoon aika ei riitä

Mari Halkola on kiiminkiläinen fysioterapeut-
ti-yrittäjä, joka puhuu intohimoisesti paastosta; 
se muun muassa puhdistaa ruumiin ja ratkaisee 
mielenkin ongelmia. 

Kiimingin seurakunta onkin värvännyt Halkolan ensi 
viikolla alkavan paastokurssin vetäjäksi. 

Kirkollista sarkaa Halkola on kylvänyt ennenkin: Kii-
mingin seurakunnan kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa 
hän istui monia vuosia. Eikä paastokurssiakaan pidetä en-
simmäistä kertaa.

Alun perin Halkola ei ole Kiimingistä lähtöisin, vaan 
Rautavaaralta, jossa hänet opetettiin luomutavoille, sillä 
perheessä kasvatettiin ruoka omin käsin. Puhtaasta luon-
nosta poimittiin metsän antimet ja saatiin riistaa. Ainoa 
kierrätettävä asia olivat akkupatterit. 

Kaatopaikalle ei viety mitään. Luonto oli puhdas, sillä 
lähin teollisuuslaitos oli sadan kilometrin päässä.

Pääkaupunkiseudulla Halkola opiskeli fysioterapeutiksi. 
Hän on myös terveystieteiden maisteri. Taskussa on lisäksi 
muutama liike-elämän tutkinto.

Joskus Halkola menee töihin aamukahdeksaksi ja pää-
see kotiin iltakymmeneltä. Työ imaisee mennessään niin, 
että ruoka ja juomakin unohtuvat välillä.  

Yrittäjän arki on niin kiireistä, että lepoon ei juuri jää 
aikaa. Mutta ei Halkola tunnu sitä tarvitsevankaan. 

Harrastuksiakin on paljon: klassinen laulu, kanteleen-
soitto, luonnossa liikuskelu, kädentyöt, liikunta, yhdessä-
olo, runot, aforismit, ajatelmat.

Joskus Halkolakin miettii, että olisi ihanaa, jos ei tyk-
käisi aivan kaikista asioista. Hän kuitenkin ehtii paljon, sil-
lä hän nukkuu vain viisi tuntia yössä. 

 
PEKKA HELIN

Mari Halkola vetää paastokurssia Kiimingin seurakunnassa.

Veijo Ollila 
Voi kai minua alkuperäiseksi li-
minkalaiseksi kutsua. 

Tämä on semmonen tasa-
sen mukava paikka. Rauhalli-
nen, niin että kyllä täällä viih-
tyy. Helppoahan täällä on olla, 
kun ei täällä ole pahoja ylämä-
kiäkään. 

Mitä tykkäät Limingasta?Gallup

Väinö Junttila
Kylästä on tehty niin komia, et-
tä kyllä täällä viihtyy. Synnyin 
1939 Ala-Temmeksellä. Välillä tu-
li asuttua Oulussa muutama vuo-
si, mutta sitten rakensimme talon 
Ala-Temmekselle. 

Tämä on nättiä seutua, ja vä-
ki kasvaa niin että kohisee. Ei voi 
moittia.

Martta Pulli
Olen Kempeleestä kotoisin, 
muutin nuorena mieheni kans-
sa Ala-Temmekselle. Välillä 
asuimme viisi vuotta Pernajas-
sa, mutta 1960 tulimme takai-
sin, ja siitä asti olen Limingas-
sa asunut.

Täällä ei tuule liikaa, eivät puut 
kaadu päälle ja sähköt sammu. 

Perjantaina 13. helmikuuta vietettiin Liminka rakastaa sinua -päivää, 
seurakunnan, kunnan ja Rantalakeus-lehden toimesta. Kysyimme torstaina 
Limingan kylänraitilla ihmisiltä, millainen suhde heillä on kotikuntaan.

KOONNUT: ELSI SALOVAARA

Ku va t :  H e l i  Väy r y n e n

Kolme neljästä kuuluu kirkkoon
Valtakunnallisesti 
kirkkoon liittyi 
viime vuonna lähes 
16 000 henkilöä. 
Tämä on kaikkien 
aikojen suurin luku.

Tuiskulla ei ole herätysliike-
taustaa. Hän on entinen seura-
kuntanuori, joka koki kutsumus-
ta papin työhön jo rippikoulu-
ajoilta saakka.

Työt alkanevat
ennen kesää
Jaakko Tuisku, 35, on koulutuk-
seltaan teologian tohtori. Hänet 
vihittiin papiksi vuonna 2002, ja 
hänellä on takanaan viranhoitoa 
noin 12 vuotta.

– Luulen, että kirkkoherrojen 
keski-ikä on 45 vuotta. Nuorim-
masta päästä varmaan olen tällä 
alueella. 

Vaalista on 30 päivän valitus-
oikeus tuomiokapituliin ja siitä 
edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.

Kun vaali on saanut lainvoi-
man, tuomiokapituli antaa vali-

Kirkkoherra vastaa  asioista ja ihmisistä
• Kirkkoherra johtaa seurakuntansa toimintaa.

• Hän on vastuussa jumalanpalveluksen, sakramenttien, 

 kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta 

 hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta.

• Hän on myös seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden 

 esimies.

• Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo 

 kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta 

 seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.

• Kirkkoherran palkka on vähintään 4200 euroa kuukaudessa.

tulle valtakirjan kirkkoherran-
virkaan.

– En vielä tiedä, milloin aloi-
tan. Kun laskee kuukauden vali-
tusajan, irtisanomisajat ja lomat, 
lähemmäs kesää aloitus taitaa 
mennä, Tuisku sanoo.

Hän haluaa laajentaa myös 
vapaaehtoistyötä ja toivoo, et-
tä mahdollisimman moni seu-
rakuntalainen ottaisi vastuuta 
osallistumalla siihen. Lisäksi hän 
pyrkii luomaan yhdessä muiden 
kanssa sykettä jumalanpalvelus-
elämään.

Haukiputaan seurakunnas-
sa on noin 16 000 jäsentä. Jaak-
ko Kaltakari on jäänyt jo vuosi-
lomalle. Vs. kirkkoherrana toimii 
Tuiskun aloittamiseen saakka Ar-
to Nevala.

HELI VÄYRYNEN

”Kirkon mentävä
ihmisten luokse”
Jaakko Tuisku lupaa olla ihmislä-
heinen kirkkoherra, joka pystyy 
rakentamaan siltoja eri suuntiin.

– Pyrin olemaan rakentava, 
verkostoitumaan, olemaan esillä 
ja tuomaan seurakuntaa lähem-
mäs ihmisiä.

Tuisku aikoo pitää aktiivisesti 
yhteyttä seurakuntalaisiin ja toi-
voo, että kirkko lähtisi avoimin 
mielin mukaan paikkakunnan 
toimintaan.

– Minulla on hyviä kokemuk-
sia siitä, että seurakunnan kan-
nattaa olla siellä, missä ihmiset 
ovat, liittyi tapahtuma sitten lii-
kuntaan, käsitöihin tai metsäs-
tykseen.

Tuisku muistuttaa, että Hauki-
putaan seurakuntaan kuuluu mo-
nenlaisia ihmisiä, joilla on erilai-
nen arvopohja ja suhde kirkkoon.

– Ajattelen, että minulla on 
edellytykset olla koko seurakun-
nan kirkkoherra. Haluan luoda 
siltoja herätysliikkeisiin ja vält-
tää vastakkainasetteluja.

Minulla on hyviä 
kokemuksia siitä, 
että seurakunnan 
kannattaa olla siellä, 
missä ihmiset ovat, 
liittyi tapahtuma 
sitten liikuntaan, 
käsitöihin tai 
metsästykseen.

Jaakko Tuisku

Kun kaikki tilastoidut muu-
tokset otetaan huomioon, Ou-
lun seurakuntien jäsenmäärä 
väheni viime vuonna 0,9 pro-
senttia edellisvuodesta. 

 
Rippikoulun suosio
säilynyt vahvana
Rippikoulun suosio säilyi Ou-
lussa viime vuonna yhtä vah-
vana kuin vuotta aiemminkin.

Oulussa ikäluokasta noin 87 
prosenttia käy rippikouluun.

Vuonna 2014 rippikoulun 
kävi 2 042 henkilöä. Heistä ai-
kuisia oli 35.

Avioliittoja solmittiin vii-
me vuonna Oulussa edellis-
vuotta enemmän. 

Solmituista liitoista 65,8 
prosenttia oli kirkollisia vih-
kimisiä. Niiden määrä pysyi 
Oulussa viime vuonna edel-
lisvuoden tasolla.

Koko maassa kirkollisten 
vihkimisten osuus laski muu-
taman prosentin edellisvuo-
den tasosta.

Avioeroja Oulussa kirjattiin 
viime vuonna 415 ja vuotta ai-
emmin 455.
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Käräjäoikeus määräsi sakkoja
 Syrjinnästä tuomitut eivät ole vielä päättäneet valituksesta

Oulujoen seurakunnan 
lapsityönohjaaja ja en-
tinen kirkkoherra Jou-
ni Riipinen saivat per-

jantaina Oulun käräjäoikeudel-
ta sakkoja työturvallisuusrikok-
sesta, työsyrjinnästä ja vamman-
tuottamuksesta. 

Kyseiset rikokset tapahtuivat 
2009–2012. Riipinen työskente-
lee nykyään Rovaniemellä kirk-
koherrana.

Lapsityönohjaaja tuomittiin 
maksamaan 40 päiväsakkoa,  
1 200 euroa, ja Riipinen 30 päivä-
sakkoa, 1 560 euroa.  

Heidät velvoitettiin myös mak-
samaan asianomistajalle, seura-
kunnan lastenohjaajalle oikeu-
denkäyntikuluja 21 824 euroa se-
kä asianosaiskuluja. 

Lapsityönohjaaja velvoitet-
tiin maksamaan asianomistajal-
le vahingonkorvauksena 7 000 
euroa, josta Riipinen velvoitet-
tiin maksamaan yhteisvastuul-
lisesti lapsityönohjaajan kanssa 
3500 euroa. 

Lapsityönohjaaja totesi Rau-
han Tervehdykselle maanantai-
na, että hän ei ole vielä keskus-
tellut mahdollisesta valituksesta 
korkeampaan oikeusasteeseen. 

Riipinen puolestaan sanoi, 
että hän ei ole ehtinyt harkita 
asiaa. Riipinen tosin on ilmoit-

tä, että lastenohjaaja määrättiin 
työskentelemään lapsiryhmässä 
yksin, toisin kuin muut lasten-
ohjaajat, jotka työskentelevät pa-
reittain sekä määrättiin kuljet-
tamaan välipaloja myös muihin 
kuin omaan työpisteisiin, toisin 
kuin muut lastenohjaajat.

Varoitus 
väärin perustein
Riipinen antoi lastenohjaajalle 
osin epäasiallisessa tarkoitukses-
sa kirjallisen varoituksen muun 
muassa  sen johdosta, että lasten-
ohjaaja oli lähettänyt esimiestä ja 

työyhteisöä koskevia kantelukir-
jeitä. Riipinen myös lähetti las-
tenohjaajalle epäasiallisen säh-
köpostiviestin vastauksena las-
tenohjaajalle ja selvityksenä an-
tamaansa varoitukseen.

Lapsityönohjaaja ja Riipinen 
laiminlöivät velvollisuutensa sel-
vittää ja tunnistaa lastenohjaa-
jalle työolosuhteista aiheutuvat 
haitta- ja vaaratekijät ja kiinnit-
tää huomiota epäasiallisen koh-
telun aiheuttamiin vaaroihin ja 
haittoihin lastenohjaajan terve-
ydelle. 

Lastenohjaaja koki lapsityön-

ohjaajan ja Riipisen taholta epä-
asiallista kohtelua, minkä seu-
rauksena hänelle aiheutui pitkä-
aikainen henkinen kuormitus ja 
psyykkistä ja psykosomaattista 
oirehdintaa. 

Riipinen  ei ottanut millään 
tavalla lapsityönohjaajan käy-
töstä tarkastelunsa kohteeksi. 
Riipisen toimenpiteet alkuvuon-
na 2010 ja alkuvuonna 2011 koh-
distuivat ainoastaan lastenoh-
jaajaan, ja hän piti lastenohjaa-
jaa ongelmien syynä. 

PEKKA HELIN

Lapsityönohjaaja järjesti kuulustelun, jossa hän käyttäytyi hyökkäävästi. Lapsityönohjaaja kyseli lastenohjaajilta, kuka on ottanut yhteyttä pääluottamusmieheen. 

tanut tyytymättömyytensä tuo-
mioon tiedotteessaan.

Oikeuksien vaatiminen
johti rikoksiin
Lastenohjaaja vaati oikeuksi-
aan ja otti yhteyttä pääluotta-
musmieheen ja Pohjois-Suomen 
Aluehallintoviraston työsuoje-
luun. 

Lapsityönohjaaja järjesti kaik-
kien lastenohjaajien läsnä ollessa 
kuulustelun, jossa hän käyttäytyi 
hyökkäävästi. Toisessa kuuluste-
lussa lapsityönohjaaja huusi, et-
tä ”menette tuohon huoneeseen”. 
Lapsityönohjaaja kyseli, kuka on 
ottanut yhteyttä pääluottamus-
mieheen. 

Riipinen ja lapsityönohjaa-
ja asettivat yhteydenoton vuok-
si lastenohjaajan epäedulliseen 
asemaan. He ovat oikeuden mu-
kaan vastuussa muun muassa sii-

Toisessa 
kuulustelussa 
lapsityönohjaaja 
huusi, että 
”menette tuohon 
huoneeseen”. 

M a r i  L ä h t e e nmaa

”Merkittävä tuomio” 

Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirk-
koneuvoston puheenjohtaja, Kiimingin 
kirkkoherra Pauli Niemelä pitää tuo-
miota merkittävänä harvinaisuutensa ja 

sakkojen suuruuden vuoksi.
Hän toteaa, että tuomio ei johda Oulun seura-

kuntayhtymässä tässä vaiheessa erityisiin toimen-
piteisiin. Hän muistuttaakin, että Oulujoen seu-
rakunta ja yhtymä eivät olleet syytteessä. 

– Jokainen järkevä yhteisö kuitenkin katsoo, 
että vastaavanlaisilta tapahtumilta voidaan vält-
tyä, Niemelä sanoo.

Oulujoella on ollut Niemelän mukaan omat 
vaikeutensa, mutta niiden voittamiseksi on työ-

yhteisössä tehty paljon töitä.
Niemelän mukaan tällaisiin tapauksiin pitää 

tarttua mahdollisimman aikaisin. Tärkeässä ase-
massa ovat tällöin tiimiesimiehet ja kirkkoherrat 
sekä yksikköjen vetäjät. Toisaalta varhainen tuki 
ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa mahdollista-
vat ongelmiin tarttumisen mahdollisimman pian. 

Tällöin asiat hoidetaan ”kolmikannassa”: mu-
kana ovat työntekijä, työnantajan edustaja ja työ-
terveyshuolto.

Työhyvinvointi on tutkimuksen mukaan pa-
rantunut seurakuntayhtymässä viime vuosina. 
Johtamiseen on panostettu muun muassa kou-
lutuksella.
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Hyvän tekemisen 
kanava verkossa  

Helmikuun alussa käyn-
nistyneen Yhteisvas-
tuukeräyksen koti-
maan kohteena on tä-

nä vuonna Suurella sydämellä 
-verkkopalvelu, joka kokoaa yh-
teen seurakuntien vapaaehtois-
töitä osoitteessa www.suurella-
sydamella.fi.  Mukana on seu-
rakuntia noin 40:ltä eri paikka-
kunnalta. 

Oulun alueella sivuston kaut-
ta etsitään muun muassa soitta-
jia ja tarinankertojia päiväker-
hoon sekä eläkeläisten kerhoon 
saattajia. Tarvetta on myös vi-
deokuvaajille ja jumalanpalve-
lusavustajille.

Jos sopivaa tehtävää ei he-
ti löydy, voi kertoa millaisista 
tehtävistä on kiinnostunut, ja 
ilmoittautua mukaan sivuston 
vapaaehtoispankkiin. 

Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon ylläpitämän Suurella 

sydämellä -palvelun kautta au-
tetaan vähävaraisia, yksinäisiä, 
sairaita ja muuten vaikeassa elä-
mäntilanteessa olevia ihmisiä. 

Yhteisvastuukeräyksen tuo-
tolla halutaan laajentaa verkosto 
koko maan kattavaksi, jotta yhä 
useampi apua tarvitseva voisi 
saada tarvitsemaansa tukea. Ke-
räysvaroin tehostetaan myös uu-
sien vapaaehtoisten rekrytointia 
ja koulutusta. 

Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Anu Kontio 
kertoo, että Suurella sydämellä 
-sivusto on hänelle hyvä työka-
lu auttamistyöhön. 

– Suurella sydämellä -sivus-
ton kautta tavoitamme entis-
tä suuremman joukon ihmisiä. 
Olen saanut olla todistamassa 
monia hienoja hetkiä, kun yk-
sinäinen on saanut ystävän. On 
löytynyt mieleistä yhteistä teke-
mistä, joka palvelee kumpaakin.

Kanttorit konsertoivat 
Yhteisvastuulle

Tuiran seurakunnan kant-
torit konsertoivat Yhteis-
vastuun hyväksi tuleva-
na perjantaina 20. helmi-

kuuta Pyhän Tuomaan kirkossa 
(Mielikintie 3).

Jo perinteeksi muodostunees-
sa konsertissa esiintyvät kantto-
rit Katri Sippola, Tommi Hek-
kala, Anu Arvola-Greus ja 
Heikki Jämsä sekä kanttorihar-
joittelija Tuomo Rahko. 

– Jokainen kanttori on valin-
nut konsertin ohjelmaan omaan 

erityisalaansa sopivaa musiik-
kia. Illan aikana kuullaan niin 
urkumusiikkia kuin kvartet-
ti- ja yksinlauluakin, konsertis-
sa esiintyvä Katri Sippola kertoo. 

Ohjelmistoon kuuluu muun 
muassa Beethovenin ja Bach-
in sävellyksiä, mutta myös suo-
malaisia kappaleita ja esimer-
kiksi oululaisen kanttorin Lau-
ri Nurkkalan sovittamaa virsi-
musiikkia.

Konserttiin on vapaa pääsy ja 
5 euron hintaisen käsiohjelman 

tuotot lahjoitetaan Yhteisvas-
tuukeräykselle. 

Keräyksellä tuetaan tänä 
vuonna Suurella Sydämellä -va-
paaehtoistoimintaa, jonka kaut-
ta autetaan vähävaraisia, yksi-
näisiä ja eri syistä elämässään 
vaikeaan tilanteeseen joutuneita 
ihmisiä. Ulkomaisena esimerk-
kikohteena on Haiti, jossa kerä-
ysvaroin tuetaan lasten ja nuor-
ten koulutusta sekä koulujen ra-
kentamista.

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 €).

www.suurellasydamella.fi

Kanttorit Katri Sippola, Raakel Pöyhtäri, Tommi Hekkala, Anu Arvola-Greus ja Heikki Jämsä konsertoivat perjantaina 
Puolivälinkankaalla Pyhän Tuomaan kirkossa.

S a nna K r o o k
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 Me seurakunnassa 
kohtaamme kriisissä 
olevia ihmisiä ja autamme 
hädässä, joten miksipä 
emme olisi täällä mukana.

Arvo Yrjölä

Kirkkokin osallistui 
hätänumeropäivään
 Ihmiset ottavat seurakunnan avun mielellään vastaan

Osaanko itse toimia oi-
kein, jos kohtaan apua 
tarvitsevan lähimmäi-
sen? Moni sai kysymyk-

seen vastauksen 112-tapahtumas-
sa Kempeleessä 11. helmikuuta.

Puoli neljän aikaan iltapäiväl-
lä Oulun seudun ammattiopiston 
Niittyrannan yksikössä näkyi eri-
tyisesti pieniä lapsia äiteineen.

Myös Eevamaija Kukkala tu-
li tapahtumaan neljän lapsensa 
kanssa. Monia lapsia kiinnostivat 
varsinkin paloauto, ambulanssi, 
pelastuskoirat ja SPR:n piste, jon-
ka luo Kukkalat pysähtyivät.

– Lapset kysyivät, mikä tämä 
Anne-nukke on, Kukkala kertoo.

Kukkala pääsikin kertaamaan 
nuken avulla ensiaputaitojaan. 
SPR:n Kempeleen osaston ensi-
apupäivystäjä Kalervo Kangas 
antoi kävijöille elvytysohjausta. 

– Tapahtuman tarkoitus on 
saada ihmiset kiinnostumaan 
auttamisesta, Kangas sanoo.

Auttaminen on
kirkon arkityötä
Tapahtumaan osallistui myös 
Kempeleen seurakunta, jonka 
diakoni Arvo Yrjölä päivysti pai-
kan päällä iltapäivällä.

– Me seurakunnassa kohtaam-
me kriisissä olevia ihmisiä ja au-
tamme hädässä, joten miksipä 
emme olisi täällä mukana, Yrjö-
lä perustelee.

Seurakunta tarjoaa apua mo-
nin tavoin keskustelutuokioista 

sururyhmiin.
– Kaikki lähtee ihmisten 

omasta tarpeesta puhua. Jos ih-
misillä on halu keskustella, meil-
lä on siihen valmius.

– Tulipaloissa ja katastrofeissa 
olemme hereillä, otamme ihmi-
siin yhteyttä ja tarjoamme apua. 
Yleensä ihmiset ottavat mielel-
lään avun vastaan.

112-tapahtumassa seurakun-
nan pisteessä lapsia kiinnostivat 
etenkin jaossa olevat karamellit.

Yhteisvastuu
pääsi esille
Marjaana Leinonen pysähtyi 
seurakunnan pöydän luokse las-
tensa Iiriksen, 5, ja Sannin, 1,5, 
kanssa. Iiris huomasi Yhteisvas-
tuukeräyksen esitteet.

– Oman seurakuntamme koti-
maan kohteena ovat tänä vuonna 
lapsiperheet ja Suurella Sydämellä 
-apuverkoston kehittäminen. Yh-
teisvastuukeräykseen voi osallis-
tua antamalla lahjoituksia tai läh-
temällä itse kerääjäksi, Arvo Yrjö-
lä kertoi Leinosille.

Kempeleen 112-päivään osal-

listui tänä vuonna tavallista 
enemmän perheitä. Tilaisuus jat-
kui iltaseitsemään, joten monet 
pääsivät paikalle töiden jälkeen.

Tapahtuma alkoi vasta kello 
13, mikä vähensi kouluista ja päi-
väkodeista tulevien määrää.

– Kaiken kaikkiaan kävijöitä oli 

Kalervo Kangas opasti 112-tapahtuman kävijöille ensiaputaitoja. Eevamaija Kukkala pääsi kertaamaan elvytystä Anne-nuken avulla. Lapset katselivat kiinnostuneina vieressä.

Hätänumero 112 toimii kaikissa EU-maissa
•  112-päivää vietettiin 11. helmikuuta eri puolilla maata.

•  Tapahtumien tarkoituksena oli kiinnittää huomiota turvallisuuteen 

ja onnettomuuksien ehkäisyyn.

•  Päivän aikana jaetaan tietoa ja opastetaan ihmisiä toimimaan 

 oikein hätätilanteessa.

•  Valtakunnallista hätänumeropäivää on vietetty Suomessa 

 vuodesta 1997.

•  Päivä muistuttaa myös siitä, että hätänumero 112 toimii 

 kaikissa EU-maissa.

Ku va t :  H e l i  Väy r y n e n

nyt noin 1300 eli hieman vähem-
män kuin viime vuonna, kertoo ta-
pahtumaisäntä, Kempeleen kunnan 
varautumisen ja turvallisuuden vas-
tuuhenkilö Antti Peuralahti.

HELI VÄYRYNEN

Laulutoiveita
otetaan vastaan
perjantaihin asti
Limingan seurakunta järjes-
tää Kauneimmat hengelliset 
laulut -hyväntekeväisyyskon-
sertin Limingan kirkossa sun-
nuntaina 22. maaliskuuta kello 
18. Seurakuntalaiset voivat toi-
voa konserttiin itselle mieleistä 
hengellistä musiikkia perjan-
taihin 20. helmikuuta saakka.

Toiveita vastaanottavat 
kanttorit Mika Kotkaranta 
(044 752 1234, mika.kotkaran-
ta@evl.fi) ja Hanna Korri (044 
752 1242, hanna.korri@evl.fi).

Konsertin toteutuksesta 
vastaavat kaikki Limingan seu-
rakunnan kuorot: lapsikuoro 
Tähdet, nuortenkuoro Celeste, 
Aikuisten kuoro ja Kirkkolau-
lajat sekä yksinlaulajia.

Konsertin tuotto menee  
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kalevi Kiviniemi (ylh.) konsertoi 
aktiivisesti niin Suomessa kuin 
ulkomailla. Lauantaina hän ja 
Elias Niemelä soittavat Oulun 
tuomiokirkossa. 

 

Kahden 
kanttorin 
yhteinen keikka
Kansainvälisesti tunnettu ur-
kutaiteilija Kalevi Kiviniemi 
konsertoi yhdessä nuoren ur-
kurilahjakkuuden, Elias Nie-
melän kanssa lauantaina 21. 
helmikuuta kello 18 Oulun 
tuomiokirkossa.  

Molempia urkutaiteilijoita 
yhdistää rakkaus ranskalaiseen 
musiikkiin. Oulussa ranska-
laisten säveltäjien lisäksi kuul-
laan myös muun muassa Sibe-
liuksen teoksia. 

Konsertin liput maksavat 15 
euroa. Niitä voi ostaa käteisel-
lä tuntia ennen konsertin al-
kua tuomiokirkon ovelta. Osa 
tuotosta suunnataan tuomio-
kirkkoseurakunnan musiikki-
työlle.

Arvo Yrjölä kertoi Yhteisvastuukeräyksestä Marjaana Leinoselle, Iirikselle ja Sannille.

Po t r e t t i
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Samalla pallolla

Jos olet kristitty, ympäris-
tönsuojelu on osa identi-
teettiäsi eikä mikään ide-
ologinen vaihtoehto mui-

den joukossa. Näin sanoi paavi 
Franciscus viime viikolla saar-
nassaan Vatikaanissa.

– Kun me kuulemme ih-
misten pitävän kokouksia ym-
päristönsuojelusta, sanomme 
usein, että he ovat vihreitä. Ei-
vät he ole vihreitä vaan kristit-
tyjä, paavi jatkoi.

Franciscuksen mukaan 
kristitty, joka ei suojele ympä-
ristöä, ei myöskään piittaa Ju-
malan luomistyöstä. Luomis-
työ syntyi rakkaudesta ihmis-
tä kohtaan. 

– Suojelkaa luomistyötä, an-
takaa sen kukoistaa, paavi ju-
listi.

Franciscuksen paaviuden 
tuntomerkkejä on ollut huoli 

ympäristöstä siitä lähtien, kun 
hänet valittiin virkaansa lähes 
kaksi vuotta sitten. 

Franciscus valmistelee par-
aikaa asiakirjaa ympäristö-
kysymyksistä. Siinä todennä-
köisesti toistetaan hallituksil-
le ja yksilöille osoitettu keho-
tus taistella ilmastonmuutosta 
vastaan. 

Katolisen kirkon johtaja us-
koo, että ilmastonmuutos joh-

tuu osittain ihmisen toimin-
nasta. Tämä käsitys ja paavin 
halu keskittyä suojelemaan 
luomistyötä suututtavat joi-
takin konservatiivisia katoli-
sia Yhdysvalloissa. He uskovat, 
että paavi ajaa liberaalia ohjel-
maa, joka vähättelee perintei-
sille katolisille tärkeitä keskus-
telunaiheita, kuten aborttia ja 
homoavioliittoa.

Tilanne voi kuumeta tulevi-
na kuukausina. Paavin asiakir-
ja luultavasti julkaistaan hei-
näkuussa, ja syyskuussa paavi 
vierailee ensimmäisen kerran 
Yhdysvalloissa.

PEKKA HELIN

Lähde: Religion News Service / 
David Gibson: A Christian who 
does not protect creation does not 
care about the work of God.

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetystyöntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Paavi: Ympäristönsuojelu  
on osa kristityn identiteettiä

• 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

Radio Dei värväsi useita 
uusia radioääniä

Radio Dein iltapäivälähe-
tys Toivon Päivä uudis-
tuu. Arki-iltapäivissä kel-
lo 16–17 kuullaan uusien 

tekijöiden luotsaamia keskuste-
luohjelmia. Uusiin kiinnityksiin 
kuuluvat muun muassa Eija-Riit-
ta Korhola ja Tapani Ruokanen. 

Europarlamentaarikkona vii-
sitoistavuotisen uran tehnyt Ei-
ja-Riitta Korhola työskenteli en-
nen poliittista uraansa toimitta-
jana. Korhola ja tuli rinnassa -oh-
jelmassa tavataan vieraita, joi-
den elämässä intohimo on vahva 
käyttövoima. 

– Maanantaisin studiovieraa-
na ei ole yhtään tylsää, intohi-
motonta, tasapaksua tai haaleaa 
tyyppiä, vaan ihmisiä joiden rin-
nassa polttelee tuli. Jokin asia in-
nostaa tai kiehtoo, jokin visio ei 
jätä rauhaan, Korhola lupaa.

Suomen Kuvalehden pitkäai-
kainen päätoimittaja Tapani Ruo-
kanen pureutuu Isäntänä Tapani 
Ruokanen -ohjelmassa joka kes-
kiviikko nimekkäiden vieraiden 
kera ajankohtaisiin yhteiskunnal-
lisiin aiheisiin.

Avausosassa Ruokasen keskus-
telukumppaniksi saapuu muun 
muassa Ukrainan tilannetta ana-
lysoimaan kokenut diplomaatti 
Jaakko Iloniemi. 

Radio Dein iltapäivien toimit-
tajakaartiin liittyvät 23. helmi-

kuuta alkaen myös pappi Mari 
Leppänen, päätoimittajat Mari 
Teinilä ja Olli Seppälä Kotimaa-
lehdestä sekä kansainvälisen työn 
asiantuntija Anssi Almgren yh-

dessä teologi Mikko Kurenlah-
den kanssa. Laajasalo-keskuste-
luohjelmallaan äänessä on lisäksi 
Kallion kirkkoherra Teemu Laa-
jasalo.

Ku va t :  a r k i s t o  /  R i i t t a  H i r vo n e n ,  W ik i p e d ia

Eija-Riitta Korhola

Paikkoja avoinna

To 19.2. klo 18 kotirukouskokous 
Estabrookilla, Lumijoentie 40 C, 
Liminka
Su 22.2. klo 18 Sunnuntain kokous, 
vastuussa Voitto Oinonen
Ma 23.2. klo 18 hengellinen tilai-
suus Kempeleen Nuorisiseuran 
talolla, Kirkkotie 19. Puhujana 
Tommy Welchel Azusa-kadun 
herätyksessä palvelleita haasta-
tellut kirjailija, ylistyksestä vastaa 
Kristiina Saarenpää
Su 1.3. klo 18 Ehtoolliskokous, 
vastuussa Kai Similä 
Tervetuloa. www.kempele.svk.fi

Su 22.2. klo 11.00 YHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUS

Ke 25.2. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 20.2. – su 22.2. VALO 2015. Koko seurakunnan 
juhla. Eero Haarala, seurakuntakuoro & bänd. 
Pe 20.2. klo 19 Valo-ilta. La 21.2. klo 11-13 Sop-
paa ja evankeliumia Toppila-Centerissä, Paaka-
katu 2. La 21.2. klo 14-21 Valo – juhlaa. Su 22.2. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Eero Haarala, Nuorten 

bändi. Seimi ja lastenkokoukset. Ti 24.2. klo 18 Toppilan Majakan rukousilta, 
Paakakatu 3. Ke 25.2. klo 19 Ystävän paikka, Anja Nousiainen, Tarja Liljamo, 
Jari Virtanen. To 26.2. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. 
TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

To 19.2. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Päivi Niemi, Tommy Welchel, 
tosikertomuksia Azusa-kadun herätyksestä. Pe 20.2. klo 19 Helmi (nuorten
-ilta). Su 22.2. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Päivi Tuohimaa, 
Risto Wotschke, musiikki: Noomi Ketonen. Ti 24.2. Klo 18 Alfa-kurssi alkaa, 
ilmoittaudu alfaoulu@gmail.com. Ke 25.2. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-
ilta (11-14-vuotiaille). To 26.2. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Leena 
Turpeinen, God’s Bell, aihe: Anteeksiantamisen merkitys. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Limingan seurakunnassa on avoinna 

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA.
Virkaan etsitään nuorisotyöhön orientoitunutta pastoria.

Liminka on vanha emäpitäjä (perustettu 1477), joka on kokenut 
”uuden nousun” 2000 -luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. 
Seurakunnan jäsenmäärä on nyt yli 8600, ja ikärakenne koko maan 
nuorekkain (keski-ikä 30,6 vuotta, alle 15-vuotiaita 34 % jäsenistös-
tä). Työyhteisöön kuuluu 24 työntekijää. Seurakuntapastorin virka 
vapautui, kun Kimmo Helomaasta tuli Kempeleen kirkkoherra.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka edellyttää 
suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruot-
sin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävässä voidaan 
soveltaa 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan määrättävän on esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33 §:n mukainen 
rikosrekisteriote. 

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituliin 3.3.2015 mennessä sähköpostitse oulu.tuomiokapituli@
evl.fi, osoitteeseen PL 85, 90101 Oulu, käyntiosoitteeseen 
Ojakatu 1, tai faksina 08 535 8533.

Lisätiedot: kirkkoherra Ilkka Tornberg, puh. 044 752 1222, notaari 
Outi Äärelä, puh. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi.

Paavi Franciscus

Mari Leppänen

Tapani Ruokanen Teemu Laajasalo

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Pe 20.2. klo 17-20 ja la 21.2. klo 10-18 Pelastusarmeija tutuksi. 
Avoin kaikille kiinnostuneille, ilmoittautuminen: 
Kaisa p. 044-7577 879. Molempina päivinä on järjestetty ruokailu.

Su 22.2. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. Puhuu 
Markku Tulander, aiheesta Hengen hedelmää. Klo 13 Kannatusryhmä.
Ma 23.2. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 24.2. klo 10 hartaus, klo 10-13 Taukopaikka-kahvila. Avoimet ovet, 
lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
Ke 25.2. klo 16-20 Boundless-koko maailma rukoilee. Oulun osaston 
rukousvuoro. 
 Tervetuloa kaikki!

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 22.2. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkos-
ta.  
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 22.2. klo 10 jumalanpalve-
lus Merimaskun kirkosta. Vir-
ret: 173:1-3, 305, 304, 228 ja 
221:10.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05.

Ke 25.2. klo 15.15 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa pasto-
ri Päivi Jussila kertoo kris-
tikunnan ehtookello-perin-
teestä, jota elvytetään uuteen 
eloon Tuomiokirkon iltaru-
koushetkissä.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 22.2. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää Tuiran seurakun-
nan kirkkoherra Niilo Peso-
nen. Aiheena on Jeesus, kiusa-
usten voittaja.
Klo 10 Jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 22.2. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää Tuiran seurakun-
nan kirkkoherra Niilo Peso-
nen. Aiheena on Jeesus, kiusa-
usten voittaja.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Oulujoen kirkos-
ta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelman vieraana on Hauki-
putaan kirkkoherraksi valittu 
Jaakko Tuisku.  

www.suurellasydamella.fi

Yhdistykset

Ensin syttyy yksi tuohus. Sen 
kantaja kääntyy vierusto-
verin puoleen, ja pian hä-
nenkin kynttilässään pa-

laa tuli. Pikkuhiljaa pimennet-
tyä kirkkosalia valaisee kolmi-
senkymmentä liekkiä. 

Kaikkien aikojen ensimmäi-
seen Luukas-messuun kokoontu-
nut väki on kuullut juuri edelli-
sen sunnuntain, eli kynttilänpäi-
vän, teemaan nivoutuvan pasto-
ri Jonne Pirkolan saarnan. Sen 
jälkeen on luettu synninpäästö. 
Yksi kerrallaan syttyvät kynttilät 
kuvaavat valon voittoa.

Pieneltä voitolta tuntuu myös 
hienosti mennyt messu. Pyhän 
Luukkaan kappelissa Linnan-
maalla järjestetyssä Luukas-mes-
sussa oli mukana suntion lisäksi 
vain kaksi seurakuntien työnte-
kijää, Pirkola ja yliopistopastori 
Ari Savuoja. 

Musiikista, kolehdinkannos-
ta, esirukouksien ja tekstien lu-
kemisesta, kahvien kattamisesta 
kuin eteisessä tulijoita tervehti-
misestäkin huolehtivat messuun 
osallistujat. 

– Kyllä meitä järjestäjiä jännit-
ti, miten tämä ensimmäinen ker-
ta menee. Hienoa oli huomata, 
että mukana oli muitakin kuin 
suunnittelutapaamisessa muka-
na olleita, kertoo Ari Savuoja.

Messua ideoidaan 
Facebookissa
Messun suunnittelu tosiaankin 
aloitettiin kuukausi sitten kutsu-
malla Rauhan Tervehdyksen ja Fa-
cebookin kautta nuoria aikuisia 
suunnittelemaan omannäköis-
tään messua. 

Luukas-messun ideana on, et-
tä mukaan voi tulla myös ihan 
”kylmiltään”. Tuntia ennen voi 
ilmoittautua vapaaehtoiseksi teh-

Luukas-messu valaisi kappelin
w w w. sxc . hu

Su 22.2. klo 16:30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Su 22. 2. klo 18 Yhdistyksen sääntö-
määräinen vuosikokous.

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

TALVIPÄIVÄT OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 21. – 22.2.2015
La 21.2. klo 18 puheenvuoro aiheesta ”Lähimmäisen kohtaaminen” 
 keskustelu, iltahartaus
Su 22.2. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen kirkossa, klo 13 päiväseurat, 
 klo 14.30 puheenvuoro aiheesta “Kun on turva Jumalassa”
 klo 17 viikkomessu Oulun tuomiokirkossa, klo 20.00 iltahartaus
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Aiheena: Jeesus  kiusausten voittaja, 
minunkin auttaja

Sunnuntain 
Opetusseurat

Vanhan Pappilan Juhlahuoneisto
Asemakatu 6, Oulu

Su 22.2. klo 15

Mukana: Mika Pouke & Juhani Seppänen 

TuomiokirkkoseurakuntaAgricola-opintokeskus

Tervetuloa!

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA (Oulu Kristukselle) maanantaina 
23.2. kello 18.00 Keskustan seurakuntatalolla (Isokatu 17) 
Mukana evankelista Merja Salminen ja Juha Tervaskanto. 
Musiikissa ylistyksenjohtaja Joanna Salmes. Henkilökohtaista 
rukouspalvelua. Tervetuloa!

Action & Bible -kerho pe 20.2. klo 18. 
12-14 v. pojille.
Naisten lauantain aamukahvit, la 21.2. 
klo 10. Raili Kemppainen: Paastoatko?
Seurat su 22.2. klo 14. Anna Lahtinen, 
Jukka Nuutinen.
Välittömästi seurojen jälkeen n. klo 
15.30 Oulun seudun Uusheräyksen 
sääntömääräinen vuosikokous. 
Kaikki jäsenet tervetuloa!
Raamattupiiri ma 23.2. klo 14.
3K-ilta ma 23.2. klo 18.30. 
Pasi Palmu: Taivas.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

täviin. Mitään erityisiä pätevyys-
vaatimuksia ei ole. 

Yhden kasvokkain tapahtu-
neen suunnittelupalaverin jäl-
keen ideointia, saarna-aiheen 
pohjustamista ja tehtävien jakoa 
on jatkettu Facebookissa Luukas-
messun omassa ryhmässä. Siellä 
nousi esiin myös ajatus kirkon pi-
mentämisestä ja tuohuksien sy-
tyttämisestä.

Kiitosta 
erilaisesta musiikista
Ryhmässä on annettu myös pa-
lautetta ensimmäisestä messusta. 
Musiikki, joka ei ollut perinteistä 
uruilla säestettyä virsilaulantaa, 
on saanut kiitosta. 

– Jumalan karitsa ja Pyhä-hym-
ni olivat minullekin ennestään 

tuntemattomia sävelminä, mut-
ta hyville ne kuulostivat, Savuo-
ja kiittelee kahden esilaulajan, ki-
taristin, pianistin ja viulistin ko-
koonpanoa, joka valikoi messussa 
laulettavat laulut.

Ennen messua mietittiin, ku-
ka huolehtisi laulun sanojen ja ru-
kousten heijastamisesta seinälle 
oikeaan aikaan. 

– Tietokonetta käyttämään 
saatiin nuori mies, joka oli mi-
nulle ennestään tuntematon. Hän 
tuli kyllä taivaan lahjana ja ehti 
ennen messua korjaillakin tieto-
ja, Savuoja hehkuttaa.

Näinhän se on, asiat tuppaavat 
järjestymään.

ELSI SALOVAARA

Seuraava Luukas-messu 
järjestetään pe 13.3. kello 19 
alkaen poikkeuksellisesti Tuiran 
kirkossa. Tehtäviin voi ilmoittautua 
paikan päällä kello 18 alkaen. 
Suunnittelemaan pääsee liittymällä 
Luukas-messun ryhmään 
Facebookissa.

Hautauspalveluja

Uusimmat vaapaehtoistyöpaikat
• Kellottaja Leiripäiville • Keittiötöitä Leiripäivillä Koskelassa • 
Saattajia eläkeläisten kerhoon • Rajakylän raamattupiirin vetäjä • 
Pyöriikö nurkissasi joutilas, toimiva ompelukone tai saumuri? • Jut-
telu- ja lenkkiseuraa Pateniemeen • Kirkkoväärti Oulunsalon seu-
rakuntaan • Varamummo / -pappa perheelle • Kahvinkeittäjä per-
hekerhoihin Tuiraan • Soittaja / soittimen esittelija lasten päiväker-
hoihin ja musiikkiryhmiin • Mummo / pappa lasten päivä- ja perhe-
kerhoihin. Lisää osoitteessa www.suurellasydamella.fi.

Luukas-messun 
ideana on, että 
mukaan voi 
tulla myös ihan 
”kylmiltään”. 

Kynttilänpäivän sanomaa konkretisoitiin Luukas-messussa sytyttämällä tuohuksia.
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Ps. 91: 1-4, 11-12
Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
  ”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
  Jumalani, sinuun minä turvaan.”
Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta
ja pahan sanan vallasta.
  Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet 
turvassa niiden alla.
  Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja 
kilpi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, 
missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa 
jalkaasi kiveen.

Jes. 1:16-20
Peseytykää, puhdistautukaa,
tehkää loppu pahoista töistänne,
ne ovat aina silmissäni.
Lakatkaa tekemästä pahaa.
Opetelkaa tekemään hyvää,
tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta,
puolustakaa sorrettua,
hankkikaa orvolle oikeus,
ajakaa lesken asiaa.
- Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on,
sanoo Herra.
- Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin lumi.
Vaikka ne ovat purppuranpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.
Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua,
te saatte syödä maan hyvyyttä,
mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut,
miekka syö teidät.
Herran suu on puhunut.

Hepr. 2: 9, 17-18
Armollisen Jumalan tahto oli, että Jeesuksen oli 
kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. 
Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljiensä 
kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja 
uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä 
sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse 
käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän 
kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan.

Mark. 1: 12-13
Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 
Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa 
Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten 
joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta.

Kiusaus
Kiusaus tarkoittaa ainakin kolmea 

asiaa. Ruuan lisäksi tuo sana voi vii-

tata asiaan, joka kiehtoo ja houkut-

taa mutta on kiellettyä tai sopima-

tonta. Kiusaus tarkoittaa myös kiu-

saamista, vaikkapa sitä että toinen 

kohtelee tavalla, jota ei omalle koh-

dalleen todellakaan toivoisi. 

Jeesuksen elämäntarinan var-

relta tulee mieleen monenlaisia kiu-

sauksia. Erämaassa paholaisella oli 

hänelle omat koukkunsa. Oli viek-

kaasti kyseleviä oppineita innok-

kaina saamaan Jeesuksen kiinni 

sanoistaan. Vielä Getsemanessa mal-

jan karvaus nousi mieleen, mutta 

Jeesus rukoili, että Jumalan tahto 

toteutuisi. Paholainen tarjoili hou-

kutuksia ja teki kiusaa Jeesukselle.

Mikä sitten olisi kiusauksen vasta-

kohta? Kutsumusko? Olisiko kiusaus katse, joka harhailee pois Jumalasta, kutsumus sitä, 

kun arka katuvan katse kohtaa Kristuksen lempeät silmät? Vai olisiko kiusauksen vasta-

kohta kuuliaisuus? Kiusaus hetkellinen hairahdus, askel sivuun polulta, ja kuuliaisuus tie-

toista kieltäytymistä siitä, että edes katselee sivuilleen? 

Paastonaika on alkanut. Miten sinä paastoat? Joku viettää ekopaastoa. Joku paastoaa 

sosiaalisesta mediasta. Joku antaa erityisen paljon aikaa rukoukselle ja Raamatun lukemi-

selle. Joku jättää pois lihan tai herkut. Joku päättää opiskella lisää lähimmäisen rakasta-

misen vaikeaa läksyä. Kaikkea tätä paasto voi olla, varmaan muutakin. Mitä se on sinulle?

Ehkä paastonaikaa voi ajatella myös kiusauksien kohtaamisen, myöntämisen ja mah-

dollisesti niiden voittamisen tai ainakin niiden kanssa työskentelemisen aikana. Soh-

valle makaamaan jäämisen kiusaus voi olla suuri, vaikka tietäisi lähimmäisen tarvitsevan 

apua. Rukouksen ja Raamatun lukemisen laiminlyömisen kiusaus on edessä viimeistään 

silloin, kun elämässä koittaa ruuhkaisempi hetki. Ja kiusaus olla välittämättä on suuri, 

vaikka siellä täällä pilkahtaisi vaikkapa juttuja siitä, että lähikaupan katkaravut on tuo-

tettu ihmiskaupan uhrien työllä. Paastonaika voi olla hyvä sysäys tarttua niihin asioihin, 

jotka muutenkin ovat jo mietityttäneet suhteessa omaan itseen, toisiin ihmisiin, luoma-

kuntaan tai Jumalaan. 

Ja se paastonaika on nyt. Pyydetään Jumalalta viisautta elämämme inventaarion teke-

miseen. Ei siirretä sitä enää johonkin eteenpäin. Kiusauksen voittanut Herramme on kans-

samme joka askeleella. 

SEIJA HELOMAA
kappalainen 

Kiimingin seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai  22.2.2015
Psalmi: Ps. 91: 1-4, 11-12
1. lukukappale: Jes. 1:16-20 tai 1. Moos. 3:1-7 (8-19)
2. lukukappale: Hepr. 2:9, 17-18
Evankeliumi: Mark. 1:12-13

w
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Luukas-messu valaisi kappelin
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S a r i  L e h t e lä  /  Su o m e n L ä h e t y s s e u ra

Armon syvyyttä opettamassa
Siikalatvan nimikkolähetti Taina Taskila 
on työskennellyt Etiopiassa lähes 30 vuotta
– Olen oppinut opiskelijoiltani 
valtavasti etiopialaisesta ajattelu-
tavasta, toteaa teologian opettaja 
Taina Taskila.

Hän on Keminmaan, Raahen, 
Siikalatvan ja Simon seurakun-
tien pitkäaikainen nimikkolä-
hetti.

Hienointa etiopialaisuudessa 
on ihmisten asettaminen asioi-
den edelle.  

– Ihmistä ei jätetä pulaan, vaan 
häntä yritetään auttaa. Aina on 
aikaa kysyä kuulumisia.

Etiopialaisessa kulttuurissa 
vaikeat asiat ilmaistaan kierto-
teitse. Kun maassa on viettänyt 
lähes 30 vuotta, alkaa päästä jy-
välle. Kokemuksesta opitaan puo-
lin ja toisin.

– Kun aloitin raamattukoulun 
rehtorina, hiippakunnassa tehtiin 
koulua koskeva tärkeä päätös, jos-
ta sain kuulla vasta opiskelijoilta-
ni. Silloin suutuin. Johtajat tajusi-
vat, etten hyväksynyt sellaista ja 
ylitseni kävely väheni. En sanonut 
asiasta suoraan mitään; siitä olisi 
tullut vain riitaa.

Harhaluulot hälvenevät vuosi-
kymmenten saatossa. 

– Etiopialaiset eivät ole suoma-

Perinteisesti naisen arvo on miestä alempi Etiopiassa ja naisten itsetunto on heikko. Taina Taskila korostaa naisen tasa-arvoisuutta Raamattuun pohjautuen. Kuvassa hän juttelee Metun seurakunnan naisten kanssa.

tani on ollut apua.
Työuran mieluisin tehtävä on 

ollut teologian etäopiskelijoi-
den kurssi 2010–2014.  Keskuste-
lut inspiroivat sekä opettajaa et-
tä opiskelijoita, joilla oli jo koke-
musta työelämästä.

– Tähtihetkeni on nähdä uu-
den ajatuksen läpäisevän opiske-
lijan sielun. Jos käyttäytyminen-
kin muuttuu, olen onnistunut.

Etiopialaisille on vaikeaa ym-
märtää Jumalan armon ja rak-
kauden ehdottomuutta. Tai-
na korostaa aina, että hyvät teot 
ovat seurausta pelastumisesta, ei-
vät sen edellytys.

SARI LEHTELÄ /
 SUOMEN LÄHETYSSEURA

Afrikka

Etiopia
Addis Abeba

laisia parempia tai pahempia. Ih-
misyyden hyvät ja pimeät puolet 
tulevat eri kulttuureissa esiin vain 
eri tavoin.  

Täsmäkutsu iski  
nuoreen opettajaan
Pulkkilasta kotoisin oleva Taina 
Taskila kuunteli kiinnostuneena 
lähetystyöntekijöitä jo nuorena. 
Häntä kiehtoi heistä huokuva ta-
savertainen suhtautuminen pai-
kallisiin ihmisiin. Itse hän ei aja-
tellut lähtevänsä.

Mutta siemen iti, ja kun opet-
tajana runsaan vuoden toiminut 
Taina näki Lähetyssanomissa il-
moituksen, jossa etsittiin mate-
matiikan opettajaa, hän tunsi 
miekan lävistävän sisimpänsä. 

Lähetyskurssin ja englan-
nin kielen kurssin suoritettuaan 

Taina Taskila lähti 31-vuotiaa-
na Etiopiaan 1983. Ei ollut help-
poa sopeutua vieraaseen kulttuu-
riin ja omaksua vaikeaa amharan 
kieltä. Kutsu kuitenkin kantoi ja 
kantaa. 

Taina opetti suomalaislähet-
tien lapsia Hosainassa vuoteen 
1997 saakka. Loppuvuosina hän 
kulki hiippakunnan nuoriso-
työntekijöiden kanssa maaseu-
dulla opettamassa Raamattua. 

– Nautin siitä. Olin nuores-
ta pitäen lukenut Raamattua ja 
muuta hengellistä kirjallisuutta 
ja ollut mukana Rauhan Sanan 
opiskelijatyössä Oulussa. Suori-
tin englanninkielisen raamattu-
koulun 1992–93, joten teologista 
pohjaakin oli.

Teologin 
tähtihetket
Teologia veti ja Taina lähti Suo-
meen opiskelemaan. Hän pala-
si Etiopiaan teologian maisterina 
ja aloitti raamattukoulun rehto-
rina Metun hiippakunnassa 2001.  
Hän ehti opettamaankin.

– Kai minulla on opettamisen 
lahja. Monet opiskelijat ovat jäl-
keenpäin kertoneet, että neuvois-

Hyvät teot 
ovat seurausta 
pelastumisesta, 
eivät sen edellytys.

Taina Taskila

Lähettien  kuulumisia
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Takaisin maapallon reunalle 
 Maria ja Mikko Vuorma työskentelevät Papua-Uudessa-Guineassa

Papua-Uudessa-Guineassa 
työskentelevien Maria ja 
Mikko Vuorman Vuormat 
lähetystyössä -blogi hilje-

ni viime lokakuun alun jälkeen. 
Viimeisessä päivityksessä Maria 
Vuorma kirjoitti: Kiitos kaikista 
rukouksista, ne tulevat erityisen 
tarpeeseen tällä hetkellä.

Sitä blogi ei enää kerro, että pi-
an viestin jälkeen Vuormat tuli-
vat pois Papualta.

Viime viikolla Oulussa Kos-
kelan käsityökahvilan väki kuuli, 
mitä Vuorman perheessä on ta-
pahtunut lokakuun jälkeen. Pa-
riskunta vieraili lähetysaktiivien 
luona kertomassa kuulumisiaan.

Läheisten sairastuminen toi 
Vuormat ennen joulua Suomeen, 
Enontekiölle, josta Maria Vuorma 
on kotoisin.  

Nyt matkalaukkuja pakataan 
uutta lähtöä varten.

– Olemme palaamassa maa-
liskuussa takaisin Papuaan. Yk-
si laukku on jo täynnä kattiloita, 
Maria Vuorma kertoo.

”Papualla on 
meidän kotimme”
Vuonna 2013 lähetystyöhön läh-
teneillä Maria ja Mikko Vuormal-
la on Tyynenmeren saarivaltioi-
hin kuuluvassa Papua-Uudessa-
Guineassa oma, heti työkauden 
alussa ostettu talo. Suomalaisina 
he ovat huolehtineet, että kodis-
sa on sauna.

Ukarumpassa, vuorten kes-
kellä olevassa laaksossa, sijaitsee 
maailman suurin lähetyskeskus, 
jossa työskentelee useita satoja ih-
misiä raamatunkäännöstyössä.

Mikko Vuorma palvelee raa-
matunkäännöstyötä työkeskuk-
sen helpdeskissä korjaamalla tie-
tokoneita ja ratkomalla muita 
teknisiä ongelmia. Maria Vuor-
ma työskentelee kansainvälisen 
koulun opettajana. 

– Ukarumpassa on ihmisiä eri 
maista, eri kristillisistä kirkoista 
ja lähetysjärjestöistä. Siellä työs-
kentelee myös paikallisia papu-

alaisia asukkaita, Maria Vuorma 
selvittää.

Vuormat ovat Suomen evan-
kelisluterilaisen Kansanlähetyk-
sen lähettejä. 

Maailman reunalta 
heikosti uutisia
Ukarumpan historia on mielen-
kiintoinen. Paikka on maan eri 
heimojen entinen sotatanner. 
Alue luovutettiin aikoinaan kie-
lentutkimustyöhön erikoistu-
neen lähetysjärjestö SIL:n (Sum-
mer Institute of Linguistics) käyt-
töön, jotta alueella vältyttäisiin 
väkivaltaisilta yhteenotoilta.

Maria ja Mikko Vuorman mu-
kaan heimojen eripura kuuluu 
yhä Papuan arkeen. 

– Kävelen yksin työpaikalle-
ni kouluun, mutta kauemmas en 
mielelläni lähde ilman Mikkoa, 
Maria kertoo.

Hänen mukaansa heimojen 
väliset konfliktit ovat maassa vä-
lillä villinlännen meiningin tyy-

Monet Raamatun kielikuvat tuottavat 
päänvaivaa Papua-Uuden-Guinean 
Ukarumpan raamatunkääntäjille. Pa-
pua on kaunis, vihreä ja viljava maa. 

Kun Raamatussa puhutaan erämaasta, paikal-
listen on mahdotonta ymmärtää sanan sisältöä. 

Raamatunkääntäjien on pitänyt myös miettiä 
esimerkiksi sanaa lammas. Miten sen voi kääntää 
ihmisille, joille lammas on vieras eläin?  

– Tutumpia eläimiä Papuassa ovat koira, rot-
ta ja sika. Lammasvertauksia käännettäessä on-
kin päädytty puhumaan muun muassa kihara-
karvaisesta siasta, lähetystyöntekijä Maria Vuor-
ma kertoo. 

Lukutaito ei ole noin seitsemän miljoonan 
asukkaan maassa itsestäänselvyys. Siksi Raa-
matun kääntämisessä kuvat ja ääni ovat tärkei-
tä. Uusi raamatunkäännös on usein kuultavissa 
myös MP3-soittimisella.

Papualaisista kaksi kolmasosaa on kristittyjä. 
Mikko ja Maria Vuorman mukaan useilla kris-
tityillä on uskonnossa aineksia erilaisista perin-
teisistä luonnonuskonnoista.

– Ihmiset käyvät kirkossa, mutta mitä ym-
märtää hengellisyydestä, jos ei ole omakielistä 
Raamattua? Saarnamies saattaa puhua kolmea 
kieltä sekaisin, lähettipariskunta pohtii työ-
maansa kirjavaa todellisuutta.

Mikko Vuorman mukaan tietokone on kor-
vaamaton apu kielen kääntämisessä. Ukarum-
passa käännetään Raamatun lisäksi muun mu-
assa aapisia lukutaidon kehittämiseen.

Käännöstyötä tehdään myös palvelemaan 
maan terveyshuoltoa.

Vaikka Ukarumpassa kaikki tekevät työtä 
Raamatun kääntämiseksi uusille kielille, Papu-
alla on lähetystyöntekijöitä, jotka työskentelevät 
esimerkiksi opetus- tai naistyössä.

Maria ja Mikko Vuorma vierailivat viime viikolla Oulussa Koskelan käsityökahvilassa kertomassa kuulumisiaan. Vuormat ovat muun muassa Haukiputaan ja Karjasillan 
seurakuntien nimikkolähettejä.

MP3-soitin kertoo kiharakarvaisesta siasta 

lisiä: aseet puhuvat. Taisteluissa 
saattaa kuolla kymmenittäin ih-
misiä. 

Jos jonkun puutarha roihuaa 
tulessa, kostoretken syyt saattavat 
ulottua vuosikymmenien taakse.

Tok-pisinistä
työkieli
Kansainvälisten uutistoimistojen 
uutiskynnystä paikalliset kaha-
kat eivät ylitä. Vuormat eivät tä-
tä hämmästele.

– Päiväntasaajan eteläpuolel-
la oleva Papua-Uusi-Guinea on 
maa melkein maailman kartan 
ulkopuolella. Sehän lähes tipah-
taa maapallon reunalta, Maria 
hymyilee.

Eri kirkkojen ja lähetysjärjes-

Heimojen väliset 
konfliktit ovat 
maassa välillä 
villinlännen 
meiningin tyylisiä: 
aseet puhuvat. 

Maria Vuorma

töjen yhteistyö sujuu Ukarumpan 
raamatunkäännöstyössä. Yhtei-
nen näky Raamatun kääntämi-
sestä kielille, joita ihmiset ym-
märtävät, vie joukkoa eteenpäin.

Papua-Uusi-Guinea on kieli-
tieteilijöiden ihmemaa, sillä siel-
lä puhutaan noin 800:aa kieltä.  

Vuormat puhuvat työssään tok-
pisiniä, maan yhtä virallista kiel-
tä, joka luotiin keinotekoisesti 
1800-luvulla muun muassa hel-
pottamaan kaupankäyntiä.

Mikko Vuorma kuvailee tok-
pisiniä suhteellisen helpoksi op-
pia, mutta köyhäksi kieleksi. Se si-
sältää noin 2 000 sanaa. 

Vuormien mukaan raamatun-
kääntäjien tavoitteena ei ole Ison 
kirjan kääntäminen jokaiselle 
heimokielelle Papuassa. 

– Noin 250 kielestä ei ole ole-
massa mitään materiaalia. Toi-
saalta Raamatun kääntäminen on 
elvyttänyt muutamia katoamassa 
olevia kieliä, Maria tietää.

RIITTA HIRVONEN

K a r t a t :  W ik i p e d ia

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

Lähettien  kuulumisia
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Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.2.2015

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: Elena Lili-
an Kess, Isla Adele Elisabeth 
Oksanen.
Haukipudas: Minea Helmi 
Sofia Kivioja, Ninnu Emmi 
Aurora Koivuranta, Enna Ma-
ria Adelia Luokkanen.
Karjasilta: Onni Lauri Jo-
hannes Alt, Mikke Alpo Ola-
vi Jalonen, Eemi Henrik Iiva-
ri Kaan, Viivi Elli Amalia Me-
riläinen, Helmi Emilia Ratilai-
nen, Niilo Arttu Eemeli Rou-
su, Eevi Helmiina Saarikoski, 
Livia Viktoria Tarkki.
Kiiminki: Elias Eino Ante-
ro Seppänen, Otso Eino Ola-
vi Makkonen, Minna Anne-
li Puro.
Oulujoki: Samuel Ilmari Kes-
ti, Ossi Kalevi Valdemar Lah-
ti, Avella Seelia Lehto, Lin-
nea Adeliina Mikkola, Lari 
Aarre Einari Tölli, Lenni Ilo Il-
mari Tölli.
Oulunsalo: Jamu Elmo Simu-
na Laava.
Tuira: Sofia Maria Chen, Ee-
tu Johannes Eirola, Eeme-
li Atte Mikael Ketolainen, 
Alexei Jimi Allan Kovalai-
nen, Otso Eino Pietari Pelto, 
Iiris Sanni Sofia Pennanen, 
Sylvi Loviisa Pikkuaho, Fanny 
Iines Isabella Skog, Fiia Hel-
lin Sofia Tiensuu, Oona Ava 
Emilia Vaara.

Vihityt
Haukipudas: Juha-Matti 
Koukkari ja Sari Krista Emi-
lia Karp.
Karjasilta: Mikko Juhani Ja-
lonen ja Sanna-Mari Mik-
kola.
Kiiminki: Mika Antero We-
denoja ja Paula Julia Rusa-
nen.
Oulujoki: Lauri Olavi Sa-
lovaara ja Johanna Tuulia 
Lantto.
Tuira: Lauri Päiviö Siltala ja 
Pirjo Johanna Marttila.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Taimi Fanni 
Katariina Määttä 99, Pentti 
Kustaa Rantasuomela 90, Ar-
vo Mikael Mämmelä 89.
Haukipudas: Einari Vesa 87.
Karjasilta: Vieno Katri Huo-
ponen 89, Hilma Helena San-
kala 71, Pirjo Marjatta Sivula 
63, Jyry Vesa Uolevi Junttila 
94, Marko Olavi Hautala 45. 
Kiiminki: Kalle Arviidi Puuru-
nen 68, Hannu Juhani Vänt-
tinen 55.
Oulujoki: Ulla Kyllikki Ranta-
la 85, Irma Maria Sofia Käh-
könen 97.
Oulunsalo: Tuomas Antero 
Väänänen  39.
Tuira: Tuija Johanna Repo-
nen 52, Kimmo Toivo Tuo-
mainen 78, Tauno Matti Kin-
nunen 86.

Leikkaa talteen!

Työttömien ja vähävaraisten 
aamupalat ja ruokailut

 
Tuiran seurakunta
Aamupala maanantaisin Rajakylän seurakuntakodilla 
(Tervakukkatie 2) klo 10–11 ja keskiviikkoisin 
Koskelan seurakuntakodilla (Koskelantie 86) klo 10–11 
sekä Tuiran kirkolla (Myllytie 5) klo 10–11.
Ruokailu torstaisin Pyhän Luukkaan kappelilla 
(Yliopistokatu 7) klo 12–13 ja Rajakylän 
seurakuntakodilla (Tervakukkatie 2) klo 12–13. 
Aterioiden hinta 2 €.
 
Karjasillan seurakunta
Aamupala torstaisin Kaukovainion kappelilla 
(Hiirihaukantie 6) klo 9–10 ja perjantaisin Pyhän 
Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8) klo 9–10.
 
Tuomiokirkkoseurakunta
Aamupala tiistaisin Keskustan seurakuntatalolla 
(Isokatu 17) klo 9–10.30.
Ruokailu keskiviikkoisin Heinätorin seurakuntakodilla 
(Aleksanterinkatu 71) klo 11–12.
 
Oulujoen seurakunta
Aamupala maanantaisin Myllyojan seurakuntakodilla 
(Koivumaantie 2) kello 10.30–12.
 
Kiimingin seurakunta
Aamupala maanantaisin Kolamäen kerhohuoneella 
(Kiertotie 15) klo 10–11.
Ateria maanantaisin Jäälin kappelilla (Rivitie 9) 
klo 11–12. Aterian hinta 3 €.
 
Haukiputaan seurakunta
Aamupala maanantaisin Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa (Kirkkotie 10) klo 10.

w
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Oulun ev.lut. seura-
kunnat tarjoavat 
aamupaloja ja ate-
rioita työttömille, 

eläkeläisille ja pienituloi-
sille. Aterioita järjestetään 
eri puolilla Oulua jokaise-
na arkipäivänä. 

Osa aterioilla saatavista 
ruoista saadaan lahjoituk-
sina alueen liikkeiltä, osan 
tarjoaa seurakunta. Pää-
sääntöisesti ateriat valmis-
tetaan vapaaehtoisvoimin.

Karjasillan seurakun-
nan diakoniatyöntekijä Ni-
na Niemelän mukaan ate-
rioilla on kasvava tarve. 

– Ruokailijoiden mää-
rä kasvaa koko ajan, ja mo-
nille seurakuntien tarjo-
ama ruoka saattaa olla ai-
noa päivän aikana saatu 
lämmin ateria. Ateriahet-
ket ovat myös tärkeitä koh-
taamispaikkoja, joissa tu-
tustutaan ihmisiin ja vaih-
detaan kuulumisia.

Tilaisuuksissa on ai-
na paikalla seurakuntien 

työntekijöitä, joiden kanssa 
voi jutella mieltä painavista 
asioista tai sopia diakoni-
an tapaamisaikoja. Aterian 
yhteydessä pidetään yleen-
sä pieni hartaus, joka tarjo-
aa mahdollisuuden hetken 
hiljentymiseen.

Ruoka-apua tarjoaa 
myös Tuiran seurakunnan 
alueella kiertävä soppatyk-
ki, josta tarjoillaan keitto-
lounasta eri puolilla seura-
kuntaa noin kerran kuussa. 

Seuraavan kerran keit-
toa on tarjolla perjantaina 
27.3. kello 11–12.30 tai niin 
kauan kun keittoa riittää 
Kaijonharjun keskustan 
torilla. Soppatykkilounas 
on ilmainen, tällä kertaa 
on mahdollisuus tukea Yh-
teisvastuukeräystä pienellä 
maksulla.

Osaa aterioista ei ole tarjolla 
hiihtolomaviikolla 2.–6.3.
Tarkista tiedot osoitteesta 
www.oulunseurakun nat.fi.

Vähävaraisten 
aterioita tarjolla 
joka arkipäivä
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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 
19.2. ja 26.2. klo 13, Rovastin-
sali, Vanha pappila. Lisätieto-
ja Anna-Mari Heikkiseltä.
Vanhan pappilan lähetyspii-
ri to 19.2. klo 14, Pasi Kurik-
ka ja to 26.2. klo 14, Jonne 
Pirkola.  
Raamattupiiri to 19.2. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
to 19.2. ja 26.2. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo, Lilja.  
NNKY ja Sinapinsiemen ry. 
Hiljaisuutta, rukousta, Taize-
lauluja. 
Aamupiiri la 21.2. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jyrki Vaara-
mo ja avustaa Hanna-Maija 
Ollanketo. Kanttorina Hen-
na-Mari Sivula ja urkurina 
Péter Marosvári. Uusi Ääni, 
johtaa Taru Pisto. Musiikki-
matineassa Henri Tuominie-
mi, urut. Kolehti kristillisen 
sanoman levittämiseen ra-
dion, television ja internetin 
avulla. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi. 
Messu su 22.2. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. 
Sunnuntain opetusseurat su 
22.2. klo 15, Vanha pappila. 
Jeesus kiusausten voittaja –
minunkin auttaja! 
Messu su 22.2. klo 17, Hei-

nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Jaakko Lounela. Py-
häkoulu. Kolehti Sambiaan. 
Sanan ja rukouksen ilta ma 
23.2. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Raamattupiiri ti 24.2. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlä-
hetys. 
Raamattupiiri ke 25.2. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo.
Keskiviikkoseurat ke 25.2. 
klo 18, Vanha pappila. Ari-
Pekka Metso. 
Ompeluseurat to 26.2. klo 
19, Intiön seurakuntakoti.

Harrastukset ja kerhot
Lenkkiryhmä to 19.2. klo 
18, Keskustan seurakuntata-
lo. Yhteinen iltalenkki kau-
pungin alueella. Lisätietoja: 
Mono Kuoppala, p. 040 5747 
124.
Nuorten pelikahvila pe 20.2. 
klo 18, Vanhan pappilan ki-
vijalka, käynti Isokadun puo-
lelta. Nuorille tarkoitettu pe-
likahvila, vapaata seuruste-
lua erilaisten pelien mm. bil-
jardin merkeissä. 
Liikuntakerho 1.–3.-lk tytöt 
ja pojat ma 23.2. klo 16, Myl-
lytullin koulu, Kirkkokatu 1. 
Liikuntakerho 4.–6.-lk tytöt 
ja pojat ma 23.2. klo 17, Kan-
sainvälinen koulu, Kasarmin-
tie 4, liikuntasali. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk tytöt ja pojat ma 
23.2. klo 17.30, Intiön seura-
kuntakoti. 
Askartelukerho 1.–4.-lk ty-
töt ja pojat ti 24.2. klo 18, 

Heinätorin seurakuntatalo.  
Silmukka ke 25.2. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. Li-
sätietoja: Anna-Mari Heikki-
nen, p. 040 5752 718.  
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 25.2. klo 17.30, Kes-
kustan seurakuntatalo, Lilja 
ja Lumme, 2 krs.
Avoimet ovet nuorille ke 
25.2. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimitila. 
Lisätietoja: Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124.
Puuhakerho 1.–6.-lk. tytöt 
ja pojat ke 25.2. klo 18, Inti-
ön seurakuntakoti. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
19.2. ja 26.2. klo 12.30, Inti-
ön seurakuntakoti. Kaikil-
le eläkeläisille avoin kohtaa-
mispaikka. Tule kahvikuppo-
sen, hartauden, keskustelun 
ja pienen ohjelman äärelle. 
Eläkeläisten kerho to 19.2. 
ja 26.2. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Kaikenikäi-
sille eläkeläisille avoin ryh-
mä. Lisätietoja: Kaisa Jaak-
kola, p. 040 7304 117.
Lenkkiryhmä to 26.2. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Lisätietoja: Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124.
Matalankynnyksen raamis 
to 26.2. klo 18, Vanha pappi-
la, Jössensali. Pohdintaa on 
virittämässä pastori Jouko 
Lankinen. 
Laulupuu Taaperoikäisten 
musiikkikerho to 19.2. ja 
26.2. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Perhepyhäkoulu su 22.2. klo 
12, Heinätorin seurakuntata-
lo. 

Intiön perhekahvila ma 
23.2. klo 10,  Intiön seura-
kuntakoti. Meillä voit ha-
lutessasi vain piipahtaa tai 
viettää koko yhteisen ajan. 
Mukana lastenohjaaja Tea 
Lakkala. 
Kokkikerho 3.–6.lk tytöt ja 
pojat ma 23.2. klo 18 Heinä-
torin seurakuntatalo. Kaija 
Siniluoto, p. 050 5249 779. 
Heinäpään perhekerho ti 
24.2. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779. 
Kokkikerho 1.–4.lk tytöt ja 
pojat ti 24.2. klo 16.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kai-
ja Siniluoto, p. 050 5249 779.
Keskustan perhekerho to 
26.2. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo.

Apua ja tukea
tarvitseville

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan päivystävä pap-
pi on tavattavissa kirkollis-
ten toimitusten (häät, kas-
teet ja hautaansiunaamiset) 
sopimista varten ma–to klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalossa ja puhelimitse nu-
merossa 044 7884 072. 

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 26.2. 
klo 11, Keskustan seurakun-
tatalo.
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
Isokatu 17. Kotikäyntipyyn-
nöissä voitte olla yhteydessä 
suoraan oman alueen työn-
tekijään. 
Diakonian aamu ti 24.2. klo 
9–10.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Aamupala tarjol-
la alueen vähävaraisille elä-
keläisille ja työttömille. Pai-
kalla vapaaehtoiset emännät 
ja diakoniatyöntekijät. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 25.2. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 25.2. 
klo 15, Keskustan srk-talon 
monitoimisali. Lisätietoja: 
Mono Kuoppala, p. 040 5747 
124 tai Käkkärä Kärkkäinen, 
p. 040 5747 183.

Musiikkitilaisuudet
Virsilauluilta ti 24.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Paastonajan virsiä teemalla 
kiusaukset. 

Meijän Olokkari 
avoinna torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

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

Urkukonsertti 
Kalevi Kiviniemi & Elias Niemelä

lauantaina 21.2. klo 18
Oulun tuomiokirkossa.

Liput 15 €, tuntia ennen ovelta. 
Osa lipputuloista seurakunnan musiikkityön tukemiseen.

Lue juttu sivulta 8.

Tuomasmessu  
lauantaina 21.2. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Messun juontaa Anne Siermala, liturgi Heikki 
Karppinen, saarna Tuulia Taskila, avustaa Erja 
Järvi ja Pertti af Hällström. Esirukousjohtajana 
on Eine Rautiainen. Musiikkitoteutus Sari 
Wallin ja Kiimingin kirkkokuoro. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle. Pyhäkoulu lapsille 
sanaosan aikana. 
Messun jälkeen vapaaehtoisten valmistamat 
kirkkokahvit. Olet lämpimästi tervetullut!

Humina
lauantaina 7.3. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa 

(Yliopistokatu 7).

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 26.2. klo 19
Heinätorin seurakuntatalossa.
Toimittaa Veijo Koivula
ja ekumeeninen työryhmä.

Ehtookellot ja iltarukous 
(Vesper) 
lauantaina 28.2. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.
Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, Vesperiin.
VInkki: Ke 25.2. klo 15.15 Radio Dein Kurkistus  
kirkkoon -ohjelmassa pastori Päivi Jussila kertoo 
ehtookello-perinteestä.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

KRITO-
vertaistukiryhmän 

infotilaisuus 
perjantaina 20.2. klo 18–19 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Ryhmä alkaa Tuiran seurakunnassa helmikuussa 2015.
Ryhmään mahtuu noin 10 henkilöä. Ryhmä kokoontuu 
26.2.–22.5. kerran viikossa torstai- tai perjantai-iltaisin 
klo 18–20 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Tiedot saat suoraan ryhmän ohjaajilta, jotka ovat mo-
lemmat käyneet 2-vuotisen sielunhoitajaterapeutti-
koulutuksen: Heleena Hietala, p. 050 5644 152 tai he-
leenahietala@gmail.com ja Kaija Lahtinen, p. 040 5966 
979 tai katelahti@gmail.com.
Krito-työn ydin on vertaistukiryhmä, jossa osallistuja
saa kertoa omasta elämästään ja sen kipukohdista,
kuunnella toisia ja rukoilla yhdessä. Ryhmään ovat ter-
vetulleita muutkin kuin Tuiran seurakunnan jäsenet. 
Ryhmää ei kuitenkaan suositella akuutissa kriisissä 
oleville henkilöille. Vertaistukiryhmässä käsitellään 
eri teemoja, jotka nousevat kirjasta Lupa tuntea (Mir-
ja Sinkkonen ja Paula Tähtinen). Teemoja työstetään 
myös pienien kotitehtävien muodossa.
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Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.2.2015

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 22.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, avustaa Aulikki Rinta-
Säntti, kanttorina Sari Wallin.
Jäälin messu su 22.2. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Harri Isopahkala, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, avustaa 
Duurisiskot ja soitinryhmä.
Raamattu- ja rukousilta ti 
24.2. klo 18 Jäälissä.
Raamattupiiri to 26.2. klo 19 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 23.2. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella.
Työttömien ja pienituloisten 
ruokailu ma 23.2. klo 11–12, 
Jäälin kappeli. Aterian hinta  
3 €, maittavaa kotiruokaa.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri  pe 27.2. klo 10, 
seurakuntakeskus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. Huom! Torstaina 
26.2. perhekerho ei kokoon-
nu aamupäivällä. Tervetuloa 
perheiden iltaan to 26.2. klo 
18 Jäälin kappelille.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, saarna 
Arto Nevala, kanttorina Kai-
sa Säkkinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Arto 
Nevala, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. 
Kirkkokahvit. 
Rukouspiiri 
to 19.2. ja to 
26.2. klo 18 
srk-keskuksen 
kappelissa.
Paastonajan 
hiljaisuudenil-
ta ma 23.2. klo 18 
srk-keskuksen kappe-
lissa teemalla "Rukous ja us-
ko". Ks. ilmoitus. 
Hartaushetki ke 25.2. klo 
13.30 Kellonhovin vanhus-
tentalon kerhohuoneessa. 
Seurakunnan työntekijän pi-
tämä hartaus. Kaikille avoin. 
Raamattupiiri ke 25.2. klo 
18 srk-keskuksen neuvotte-
luhuoneessa.   

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 19.2. klo 13 srk-kes-
kuksessa. 
Nuorten ilta pe 20.2. klo 18 
Vakkurilassa. 
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 23.2. klo 14.30–16, Kellon 
seurakuntakoti
Yövalvojakoulutukseen il-
moittautuminen 9.2.–15.3.  
osoitteessa www.oulunseu-

rakunnat.fi/tapahtumat.  Tu-
le kouluttautumaan seura-
kuntien leirien yövalvojaksi! 
Yövalvojakoulutus järjeste-
tään Suvelan leirikeskukses-
sa 27.–28.3. Yövalvojiksi voi 
vat tulla täysi-ikäiset isoskou-
lutuksen käyneet henkilöt ja 
vain yövalvojakoulutuksen 
käyneet voivat työllistyä ensi 

kesän ja syksyn leireille. 
Koulutus on ilmai-

nen ja leirille py-
ritään järjestä-
mään yhteis-
kyyditystä. 
Lisätietoja: 
Katri Haapa-
korva, p. 045 

6576 122.
Ilmoittaudu 

mukaan Hauki-
putaan seurakunnan 

isoskoulutuksen ensimmäi-
selle vuodelle! Isoskoulutus 
on tarkoitettu rippikoulun 
käyneille nuorille. Isoskou-
lutuksen ensimmäisen vuo-
den jälkeen voit toimia mm. 
lastenleireillä isosena. Kou-
lutus on pääasiassa viikon-
loppuleirejä ja osallistumis-
ta seurakunnan toimintaan. 
Ilmoittautuminen isoskoulu-
tukseen 1.2.–9.8. www.ou-
lunseurakunnat.fi.  Lisätieto-
ja isostoiminnasta Tarja Kai-
nulaiselta, p. 040 8245 861.

Musiikkitilaisuudet
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. 
Tangokuningas Teemu Roi-
vaisen konsertti ti 3.3. klo 
19 seurakuntakeskukses-
sa, os. Kirkkotie 10. Lippuja 
myytävänä ovella tuntia en-
nen, lipun hinta 10 €. Kon-
sertin tuotto Yhteisvastuu-
keräykseen.

Lapsille ja
lapsiperheille

4-vuotissynttärit su 22.2. 
klo 13 srk-keskuksessa. Eri-
tyisesti kutsumme tammi–
kesäkuussa 4 vuotta täyttä-
vät lapset perheineen. Oh-
jelmassa on hartaus, laulu-
leikkejä, pieni näytelmä se-
kä kakkutarjoilu. 
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. Pe 20.2. ei Mar-
tinniemen perhekerhoa. Per-
hekerhoon ei ole ilmoittau-
tumista ja sinne voi tulla sil-
loin kun itselle sopii. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 23.2. klo 10–
11 srk-keskuksessa. 
Seukkarin lounas ke 25.2. 
klo 11–12 seurakuntakeskuk-
sessa, tarjolla Janssonin kiu-
sausta. Aterian hinta 6€.
Aamupuuro maanantaisin 
klo 10–11 seurakuntakeskuk-
sessa, ennen sitä klo 9.50 aa-
muvirsi.

Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Pyhäkoulu su 22.2. klo 12, 
Kirkkopirtti. 
Esikkoryhmä ti 24.2. klo 10–
12, Jäälin kappeli.

Harrastukset ja kerhot
Ilmoittautuminen yöval-
vojakoulutukseen. Hakuai-
kaa 15.3. saakka osoittees-
sa: www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat. Yövalvo-
jakoulutus järjestetään Su-
velan leirikeskuksessa 27.–
28.3. Yövalvojiksi voivat tul-
la täysi-ikäiset isoskoulutuk-
sen käyneet henkilöt ja vain 
yövalvojakoulutuksen käy-
neet voivat työllistyä ensi ke-
sän ja syksyn leireille. Koulu-
tus on ilmainen ja leirille py-
ritään järjestämään yhteis-
kyyditystä. 

Yökahvila nuorille pe 20.2. 
klo 18.30–22 seurakuntakes-
kuksessa.
Juttunurkka ma 23.2. klo 
10–13, Jäälin kappelissa. Tule 
juttelemaan, juomaan kahvit 
ja lukemaan päivän lehdet.
Diakoniapiiri ma 23.2. klo 
13–14.30, Jäälin kappelin 
neuvotteluhuone. Tule teke-
mään käsitöitä ja viettämään 
aikaa yhdessä.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ti 24.2. klo 
13–15 Kirkkopirtin nuorten-
tila, Kirkonniementie 6, Kii-
minki.  Keskusteleva vertais-
tukiryhmä. 
Naisten kasvuryhmä 24.2. 
klo 14 Jäälin kappelissa. Hiih-
tolomalla 3.3. ei ryhmää.  
Omaishoitajien ryhmä ke 
25.2. klo 13–14.30 Montin-sa-
li, Kirkonniementie 6, Kiimin-
ki. Ryhmä on keskusteleva 
vertaistukiryhmä. Tied. Jaa-

Ei oo mittään tekemistä –
ilta alakouluikäisten 
perheille 
sunnuntaina 22.2. 
klo 17–18.30 
Suvelan 
leirikeskuksessa.

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

Ilmoittaudu 
Haukiputaan 
seurakunnan 

isoskoulutuksen
ensimmäiselle 

vuodelle www.oulun-
seurakunnat.fi

Tule paastokurssille, 
alkuinfo paastoamiseen 
tiistaina 24.2. klo 18–20, Montin-salissa. 
Varsinainen paasto hiljaisella viikolla (vko 14), jolloin ko-
koontumiset ma–to klo 18 Montin-salissa (Punainen kou-
lu).  Osallistumme hiljaisen viikon iltakirkkoihin klo 19.  
Kurssin vetäjinä fysioterapeutti Mari Halkola ja Pauli Nie-
melä. 
Ilmoittautuminen ma 23.2. mennessä kirkkoherran-
virastoon, p. 040 5844 406 tai sähköpostilla 
kiiminki.seurakunta@evl.fi. Lue Halkolan haastattelu sivulta 5.

Ilta perheille 
torstaina 26.2. klo 18–20 Jäälin kappelissa. 
Leppoisaa yhdessäoloa, askartelua, muskaria, 
hiljentymistä, pientä iltapalaa. Tervetuloa!

na Kontio, p. 040 5793 248.
Muistisairautta sairastavi-
en ryhmä ke 25.2. klo 13–
14.30 Lähimmäisentuvalla, 
Kirkonniementie 6, Kiimin-
ki.  Ryhmässä mm. keskustel-
laan, muistellaan ja hyödyn-
netään osallistujien voimava-
roja toiminnallisin menetel-
min. Ryhmä kokoontuu sa-
maan aikaan omaishoitajien 
ryhmän kanssa, jolloin ryh-
miin voi tulla ja poistua yh-
dessä omaisen kanssa. 
Kotirinteen juttupiiri to 
26.2. klo 13–15, Mäntykuja 
2, kerhohuone. Keskustele-
va ryhmä.

Nuorten musaryhmä to 26.2. 
klo 18–20, Jäälin kappeli.
Yhteisvastuumyyjäiset pe 
27.2. klo 18 Huttukylän nuori-
soseuralla, os. Koitelinkosken-
tie 720. Myytävänä mm. ko-
tona leivottua leipää. Lämpi-
mästi tervetuloa!

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 22.2. 
klo 17 seurat ja vuosikokous 
ry:llä, Mika Tahkola.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 22.2. klo 15 Mon-
tin salissa, Esko Leinonen, 
kirkkokahvit.

Paastonajan 
    hiljaisuudenilta 
maanantaina 23.2. klo 18 
seurakuntakeskuksen kappelissa 
teemalla "Rukous ja usko". 

Tule hiljentymään ja kuuntelemaan paastonajan 
teksteistä nousevia näkökulmia omaan elämääsi. 

Muut paastonajan hiljaisuudenillat 
ma 9.3. klo 18 teemalla "Elämän leipä" ja 
ma 23.3. klo 18 teemalla "Kärsimys". 

Hiljaisuudenilloissa hiljennytään Raamatun tekstien 
avulla kuuntelemaan Jumalan puhetta arkisen 
elämän keskellä. 

w w w. sxc . hu /  J u l i a  T i k h o n ova

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat ja vuosikoko-
us su 22.2. klo 17 ry:llä, laulu-
seurat ke 25.2. klo 18.30 Liisa 
ja Jaakko Jämsällä, Kallion-

mäentie 32. Jokikylä: ompe-
luseurat pe 20.2. klo 18.30 
Sirkka ja Vesa Jokitalo, On-
kamontie 101 sekä Kaija ja 
Antti Holappa, Kiiminkijo-
entie 1159A, vuosikokous 
su 22.2. klo 17 ry:llä.
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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

17.30, Kaukovainion kappeli.  
Eläkeläisten kerho to 26.2. 
klo 13, Kastellin kirkko.

Eläkeläisten kerho to 26.2. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Tuomasmessu la 21.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Toimit-
taa Heikki Karppinen, saar-
na Tuulia Taskila, avustaa Er-
ja Järvi, kanttorina Sari Wal-
lin ja Kiimingin kirkkokuoro. 
Messu su 22.2. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Sep-
po Meriläinen, kanttorina Ju-
ha Soranta.  Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen. 
Messu su 22.2. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Mirjami Dut-
ton, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 22.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
teol. harj. Paula Petäjäjärvi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 22.2. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Sep-
po Meriläinen, kanttorina Ju-
ha Soranta.  Kolehti: Kristil-
lisen sanoman levittämiseen 
radion, television ja inter-
netin kautta eri maissa Me-
dialähetys Sanansaattajien 
kautta. Kirkkokahvit.
Hanna rukousryhmä to 19.2. 
klo 18, Kastellin kirkko.  
Raamattupiiri to 19.2. ja 
26.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Miesten raamattupiiri ke 
25.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko.
Raamattupiiri to 26.2. klo 
18, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistys toimii: 
Ompeluseurat pe 20.2. klo 
18.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 26.2. klo 18, Kauko-
vainion kappeli, pe 27.2. klo 
19, Maikkulan kappeli ja raa-
mattuluokka pe 27.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli.
Kirkkoseurat pe 20.2. klo 19, 
Kastellin kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 19.2. ja 26.2. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Tuuppa kahville to 26.2. ja 
12.3. klo 16, Karjasillan kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 27.2. ja 
6.3. klo 9, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Tuuppa kahville ke 25.2. ja 
11.3. klo 14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, perhei-
den puuhaillat sekä muska-
rit lisätietoja www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat/
lapsille_ja_lapsiperheille

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 19.2. 
ja 5.3. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 23.2. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Diakoniapiiri ma 23.2. klo 
16.30,  Kaukovainion kap-
peli.  
Ystävän kamari ti 24.2. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 24.2. klo 
14, Maikkulan kappeli.  
Lähetyspiiri ti 24.2. klo 

Donkkis Big Night
nuorten toimintailta 6–13-vuotiaille  
perjantaina 20.2. klo 17.30 Maikkulan kappelissa.

Ohjelmassa raamattuopetus, nukketeatteria, musiik-
kia, toimintapisteitä, kilpailuja ja kisailuja sekä nyyt-
tärit, joihin jokainen voi halutessaan tuoda 
pientä naposteltavaa. 
Illan päätteeksi arvotaan 
palkintoja. Illan järjestää 
Pohjois-Pohjanmaan 
Ev. lut. Kansanlähetys.

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.

Lisätiedot: Marjaana Lassi, p. 040 5747 108.

Tervetuloa lämminhenkiseen menestyskonserttiin!

YSTÄVÄN RISTI
lauantaina 28.2. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Ilkan laulujen ja tarinoiden 
matkakumppaneina mm.

Jani Jalkanen ja Hänen Orkesterinsa, 
Jenna Bågeberg, Mikko Salmi, Saija Varjus,

 Bablo, Tarja Ylitalo, Kulkuriveli Jami.
Suurella sydämellä -pappi 

Tapio Pajunen ja kirkkopäivät J. Kupiainen.

Elämän makuinen konsertti, 
johon on helppo tulla ja saada valoa ja iloa 
koskettavista lauluista ja aidoista tarinoista 

huumoria unohtamatta. 
Ohjelma 25 €. 

Konsertti toteutetaan osana Yhteisvastuukeräystä 
ja Kouvolan Kirkkopäiviä.

Lippuja voi myös ostaa Karjasillan 
seurakunnan diakoniatyön kautta.

Lipunmyynti ma–ti 23.–24.2. klo 16–19 
Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39.

Lisätietoja diakoniatyöntekijä Seppo Meriläinen, 
p. 044 7884 035.

 

Lapsiperheet jumalanpalveluksiin!

TERVETULOA KARJASILLAN KIRKOLLE  
to 26.2. klo 17.30 - 19

Miettimään yhdessä, kuinka lapset ja lapsiperheet 
voisivat toimia pienissä tehtävissä kirkkoväärtien 
rinnalla Karjasillan kirkossa.  Tervetuloa mukaan  
lapsiperheet, kirkkoväärtit ja seurakuntalaiset.  

Maija-papin toiminnallinen hartaus.   
Alueen papit mukana! Iltapala klo 17 alkaen.  

Lisätietoa Satu Kreivi-Palosaari 044 7881304.

Meänkielinen messu 
su 1.3. klo 10 Karjasillan kirkossa

Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, saarnaa rovasti Tuomo 
Korteniemi, musiikissa Riitta Piippo ja  Jaana Herlevi-
Hautala. Avustajina Kari Vuollo, Lauri Anudi, Marja-

Leena Mattila, Pekka Vuollo ja Uuno Palosaari. 

Virret veisathaan meänkielelä. Messun jälkheen kirk-
kokahvit kotirieskan kanssa Yhteisvastuun hyäksi. 

Majakkailta 
perjantaina 27.2. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa.

"Luottamuksesta läheisyyteen", perheterapeutti ja 
paripsykoterapeutti Teija Pirnes-Hyvönen sekä pastori 
Olavi Mäkelä. Lauluja rakkaudesta Timo Kurkela. 
Parisuhdeasian lomassa yhteislaulua viisikielisestä 
veisuukirjasta.
Tarjolla iltapalaa ja lastenhoitoa. Ilmoita 
lastenhoitotarpeesta: olavi.makela@evl.fi.
Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Järjestäjä: Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi

Lattiakuvailta 
keskiviikkona 25.2. klo 18 Maikkulan kappelissa. 

Jumala, opeta minua katsomaan itseäni armon 
katseella. Koukkuselkäinen nainen. 

Lapsille ja aikuisille oma kertomus, jonka jälkeen 
yhteinen iltapala. Tervetuloa kaiken ikäiset yksin 
tai yhdessä. 

Katso lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/lattiakuvahartaus#
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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 19.–26.2.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Gospelmessu pe 20.2. klo 
19, Hintan seurakuntatalo. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen. 
Messu su 22.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarna Jorma Ki-
viranta, avustaa Anu Fedo-
toff, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Gaudiate-kuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Leo Rahko. 
Perhehartaus ja 4-vuotis-
synttärit su 22.2. klo 12, 
Hintan seurakuntatalo. Riit-
ta Kentala, kanttorina Riit-
ta Rahko. 
Messu su 22.2. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
saarna Tuulia Taskila, kant-
torina Lauri Nurkkala. Kirk-
kokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Leo Rah-
ko. Kirkkokuoro.
Raamattu- ja 
lähetyspiiri 
ma 23.2. klo 
18, Myllyojan 
seurakunta-
talo. 
Raamattu- ja 
lähetyspiiri ma 
23.2. klo  18.30, 
Oulujoen pappila. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 24.2. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Jukka 
Kolmonen ja Pentti Hintsala. 

Harrastukset ja kerhot
Piispankamari pe 20.2.  klo 
11–14, Ylikiimingin asukastu-

pa. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila. 

Seniorikerho pe 
20.2.  klo 11, 
Juopulin kylä-
talo. 
Porinapii-
ri ma 23.2.  
klo 12 San-

ginsuun seura-
kuntakoti. 

Eläkeläisten ker-
ho ma 23.2. klo 13 Hin-

tan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 23.2. 
klo 13, Saarelakoti.
Eläkeläiskerho ti 24.2.  klo 

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

NSV 2015 Gospelmessu pe 
20.2. klo 18, Oulunsalon 
kirkko. Toimittaa Minna Sal-
mi, avustavat Sanna Korho-
nen, Anneli Nieminen ja Vir-
pi Luotolampi, kanttori Taru 
Pisto. Gospel-kahvila Toimi-
talon Yläsalissa.
Messu su 22.2. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Minna Salmi, avustavat San-
na Korhonen ja Kirsi Järvelin, 
kanttori Tuomo Kangas. Rip-
pikouluryhmä, Rokua 2 A ja 
B. Kirkkokahvit. 
Virsilaulupiiri ti 24.2. klo 11, 
Kerttu Piiraisella, Puistolan-
tie 2 A as1, Riitta Markus-
Wikstedt.
Hartaus ke 25.2. klo 12.45, 
Caritas, Minna Salmi.
Hartaus ke  25.2. klo 13.30,   
Salonkartano, Minna Salmi.
Hartaus to 26.2. klo 11.30, 
Teppola, Riitta Markus-Wik-
stedt.
Seurakuntakerho to 26.2. 
klo 11, Toimitalon Yläsali, 
Jukka Joensuu, lounas.

Harrastukset ja kerhot
Ilmoittautuminen yöval-
vojakoulutukseen. Hakuai-
kaa 15.3. saakka osoittees-
sa: www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat. Yöval-
vojakoulutus järjestetään 
Suvelan leirikeskuksessa  
27.–28.3. Yövalvojiksi voivat 
tulla täysi-ikäiset isoskoulu-
tuksen käyneet henkilöt ja 
vain yövalvojakoulutuksen 
käyneet voivat työllistyä en-

10, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 
Fransupiiri ti 24.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 25.2. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 26.2.  
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Torstaikerho to 26.2. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 26.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 26.2. 
klo 14, Hoikantien palveluti-
lat, Hoikantie 23. 
Neulansilmä to 26.2. klo 17, 
Hönttämäen seurakuntako-
ti.  Lisätietoja: Sari Meriläi-
nen, p. 040 5583 294.
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Gospelmessu 
perjantaina 20.2. 

klo 19 
Hintan 

seurakuntatalossa.

si kesän ja syksyn leireille. 
Koulutus on ilmainen ja lei-
rille pyritään järjestämään 
yhteiskyyditystä. 
Kitarapiiri to 19.2. klo 16, 
Reppu. 
Toimintakerho to 19.2. klo 
16, Pitkäkankaan koulu.
Tyttöjen liikuntakerho to 
19.2. klo 16, Salonpään koulu.
Kokkipuuhakerho to 19.2. 
klo 17.30, Reppu.
Uuden Äänen harjoitus to 
19.2. klo 18,  Oulunsalon 
kirkko.
Varkkari avoimet alakou-
luikäsille ma 23.2. klo 13, 
Reppu.
Nuorten avoimet ma 23.2. 
klo 15, Reppu.
Näytelmä- ja videokerho ma 
23.2. klo 17, Reppu.
Leikkikerho ti 24.2. klo 14, 
Reppu. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk ti 24.2. klo 16, Salonpään 
koulu.
Heppakerho ti 24.2. klo 16, 
Reppu. 
Poikien liikuntakerho 4.–6.-
lk ti 24.2. klo 17, Salonpään 
koulu.
Kokkipuuhakerho ti 24.2. 
klo 17.30, Toimitalo. 

Lapsikuoro ke 25.2. klo 17, 
Oulunsalon kirkko. 
Kitarapiiri to 26.2. klo 16, 
Repussa. 
Toimintakerho to 26.2. klo 
16, Pitkäkankaan koulu.
Tyttöjen liikuntakerho to 
26.2. klo 16, Salonpään koulu.
Kokkipuuhakerho to 26.2. 
klo 17.30, Reppu.
Uuden Äänen harjoitus to 
26.2. klo 18, Oulunsalon 
kirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
23.2. klo 9.30, Toimitalo.
Salonpään askareilta per-
heille ma 23.2. klo 17, Salon-
pään kylätalo.
Repun perhekerho ti 24.2. 
klo 9.30.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
26.2. klo 9, Toimitalo. 

Lähetys
Lähetysilta ke 25.2  klo 18 
Toimitalon Yläsalissa, 2 krs. 
Illassa keskustelua uskon, lä-
hetyksen ja elämän ympä-
rillä, eri teema-aihein. Kaik-
ki tervetulleita mukaan. Pie-
ni iltapalatarjoilu, vapaeh-
toinen maksu lähetystyön 
hyväksi. 
Lähetystyö ottaa vastaan 
neulelankoja ja kankaita. 
Voit toimittaa virastoon tai 
soittaa vs. lähetyssihteeri 
Virpi Luotolammelle, p. 044 
5760 019.
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja toimii Nokelantie 48 B. 
Katso tarkemmin s. 20.

Kalevalan 
oulujokiset juuret
maanantaina 23.2. klo 18 
Myllyojan seurakuntatalossa (Koivumaantie 2).

Tervetuloa kuulemaan professori Kari Sallamaan esi-
tystä Kalevalan synnystä  Oulujoen vesistöalueella. Tu-
le mukaan mielenkiintoiselle matkalle runonlaulajien 
aikaan, Oulujoen maisemiin! Piipahdamme myös noi-
takäräjillä ja opimme tuntemaan Hailuodon, Ylikiimin-
gin ja Muhoksen kalevalaista historiaa.  
Myllyojan Martat tarjoilevat kahvia karjalanpiirakoi-
den ja munavoin kera, 5 euroa annos. Tuotto Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

Yhteisvastuun lauluilta 
torstaina 26.2. klo 17
Myllyojan asukastupa, Jokivarrenpolku 5. 
Lauletaan yhdessä talvilauluja. Kanttorina Leo Rah-
ko. Puhe Sanna Komulainen. Kahvitarjoilu ja arvontaa. 
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Kyläkamari 
maanantaina 23.2. 
klo 11 seurakunnan 

Toimitalossa.
Vapaamuotoinen 

kohtaamis- ja 
keskustelupaikka 
seurakuntalaisille. 

Perhekerhot
Myllyojan perhekerho pe 20.2. klo 9.30–11,
Myllyojan seurakuntatalo.
Ylikiimingin perhekerho pe 20.2. klo 10–12,
Ylikiimingin seurakuntatalo.
Heikkilänkankaan perhekerho ma 23.2. klo 9.30–11,
Heikkilänkankaan seurakuntakoti.
Huonesuon perhekerho ti 24.2. klo 9.30–11, 
Huonesuon seurakuntakoti.
Yli-Iin perhekerho ti 24.2. klo 11–12.30,
Yli-Iin kerhotila (Apteekin talo).
Hintan perhekerho to 26.2. klo 9.30–11, 
Hintan seurakuntatalo.
Perhekerhossa vietetään mukava 
hetki yhdessä keskustellen, 
kahvitellen, leikkien ja 
laulaen. Tervetuloa!

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 26.2. klo 10 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 23.2. 
klo 9–11 p. 040 7033 690 tai 
samaan aikaan käymällä pai-

kan päällä Myllyojan seura-
kuntatalolla. Muissa asiois-
sa voit ottaa yhteyttä oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Diakonian aamu ma 23.2. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille.
Mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

NSV 2015 gospelmessu
perjantaina 20.2. klo 18 Oulunsalon kirkossa.
Nuoren seurakunnan veisukirjan lauluja on laulettu 
mm. rippikoululeireillä jo yli 40 vuoden ajan. Tänä 
vuonna tästä klassikosta julkaistiin uusi painos ja 
sen kunniaksi kutsumme kaikki laulamaan vanhoja 
klassikoita ja kauniita uusia veisuja NSV 2015 
Gospelmessuun. 

Gospelkahvila
perjantaina 20.2. Yläsalissa. Gospelmessun jälkeen 
Toimitalon Yläsalissa on jatkot Gospelkahvilan 
merkeissä. Tarjolla kahvia ja teetä sekä pientä purtavaa. 
Vapaaehtoinen kahvimaksu Kirkon Ulkomaanavulle. 
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Sururyhmä
Oulunsalon seurakunta järjestää sururyhmän 
lähivuosina läheisensä menettäneille.
Sururyhmä toteutetaan tiiviinä pienryhmänä, jossa 
yhdessä kuljemme surun matkaa. Ryhmässä voit 
rauhassa keskittyä muistelemaan poismennyttä 
läheistä, jakaa omia ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä 
toisten surevien kanssa.
Kokoonnumme 6 viikon ajan kerran viikossa, 
noin tunnin kerrallaan. Ensimmäinen kokoontuminen on 
ke 25.2. klo 14.30, Toimitalolla, Vattukuja 2. 
Ryhmässä mukana, sekä tiedustelut ja ilmoittautuminen 
diakoniapappi Jukka Joensuu, p. 044 7453 847 tai 
diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 22.2. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Niilo 
Pesonen, saarnaa Jonna Pii-
rainen, avustaa Jukka Kol-
monen, Lauri Kujala ja  Pert-
ti Haipola, kanttorina Tommi 
Hekkala, D'amen-kuoro. Jon-
na Piiraisen ja Jukka Kolmo-
sen tehtävään siunaaminen.
Messu su 22.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Marja Manelius, kantto-
rina Katri Sippola. Pyhäkou-
lu saarnan aikana. Pyhä Luu-
kas 1 ja 2 -rippikouluryhmät 
osallistuvat messuun. 
Messu su 22.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa teol. 
yo Soili Pitkänen, kanttorina 
Katri Sippola, musiikkiavus-
tajina Saara ja Heikki Kallio-
puska.
Messu su 22.2. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, avus-
taa Heli Mattila, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kirkkokah-
vit, myyjäiset ja arpajaiset 
messun jälkeen. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 15.30, Caritas Mat-
riiti, 2. kerros. 
Iltamessu su 22.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Anu Arvola-
Greus, Lauluyhtye Heliä. 
Viikkomessu ke 25.2. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Herännäisseurat su 22.2. klo 
15, Koskelan seurakuntakoti.  
Miesten piiri ti 24.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana Ari 
Savuoja. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 26.2. 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 19.2. ja 26.2. 
klo 10–12, Tuiran kirkko. Si-
säänkäynti kirkon takaa 
ovesta "Telakka". Lapsiper-
heiden Nallekahvila yhdes-
säolon ja kahvittelun mer-
keissä. 
Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle to 26.2. klo 9–11.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Muksupysäkki kokoontuu jo-
ka toinen torstai (26.2., 12.3., 
26.3., 9.4., 23.4. ja 7.5.). Toi-
minta on tarkoitettu 2–5-vuo-
tiaille muksuille. Toiminta on 
maksutonta, paikkoja rajoite-
tusti. Ilmoittautuminen jokai-
selle kerralle erikseen viimeis-
tään saman viikon keskiviik-
koon kello 12 mennessä. Li-
sätiedot ja ilmoittautumiset, 
Teija Kokko, p. 050 5347 477 
tai Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 
050 4334 094.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 

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–pe 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

412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 19.2. ja 26.2. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Aterian hinta 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 19.2. ja 26.2. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta 2 €. 
Juttutupa ma 23.2. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikon aluksi aamupala, har-
taus ja ajankohtaiset kuulu-
miset. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 
ma 23.2. klo 10–11, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Nuorten eläkeläisten ver-

taistukiryhmä ti 24.2. klo 
16–18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Tällä kertaa kokoon-
numme poikkeuksellisesti 
vasta klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelin pihassa, josta läh-
demme yhdellä autolla tu-
tustumaan Hyvänmielenta-
lon vertaistukiryhmään. Va-
raa aikaa noin 2 tuntia. Li-
sätietoja: diakoni Heli Mat-
tila, p. 040 5747 145. Mikäli 
olet alle 40-v nuori tai nuori 
aikuinen ja olet ilman työtä 
tai opiskelupaikkaa, tervetu-
loa tutustumaan ryhmän toi-
mintaan! 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ke 25.2. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. 
Rauhoitu Sanan ja teeku-

Nuorten OMG -ilta 
perjantaina 20.2. klo 18–19 
Tuiran kirkossa. 
OMG?! Sitä ihmetellään 
joka kuukausi Tuiran 
kirkolla. Illan ohjelmassa 
musiikkia, draamaa, 
rukousta ja sanaa. 
Ilta jatkuu ohjelman jälkeen yökahvilana klo 23 asti.

OMG?!

Yhteisvastuukonsertti 
perjantaina 20.2. klo 19–20 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Konsertissa esiintyvät 
Tuiran seurakunnan kanttorit. 
Ohjelmamaksu 5 euroa 
yhteisvastuun hyväksi.

Yhteisvastuukirkkopyhä 
sunnuntaina 22.2. klo 12–14.30 
Rajakylän seurakuntakodissa. 
Messun jälkeen kirkkokahvit (kahvi ja leipä). Vapaaeh-
toinen kahvimaksu. Yhteisvastuukeräykseen voi osallis-
tua myös ostamalla myyjäistuotteita ja arpoja (herkku-
korin arvonta paikan päällä). Järjestää Pateniemen ja 
Herukan alueen diakoniaväki.

Sururyhmä 
Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi kuoleman kaut-
ta. Ensimmäinen kokoontuminen on to 26.2. klo 17 
Tuiran kirkossa. 
Vetäjinä toimivat pastori Päivi Jussila ja diakoni Pau-
la Mikkonen. Ryhmä kokoontuu 6 kertaa, noin puoli-
toista tuntia kerrallaan. Läheisen kuolemasta tulisi ol-
la kulunut vähintään noin kolme kuukautta ja enin-
tään kaksi vuotta. Tapaamisissa on mahdollisuus käsi-
tellä omia suruun liittyviä ajatuksia, tunteita ja koke-
muksia toisten surevien kanssa. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 20.2. mennessä 
Paula Mikkoselle, p. 040 7235 880.

pin ääressä to 26.2. klo 17–
18.30 Koskelan seurakunta-
koti. Kaikille avoin keskuste-
luryhmä. Lisätietoja: diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145. 

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 19.2. ja 26.2. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen. 
Seniorien laulupiiri to 19.2. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Laulupiirissä yhteislauluja, 
kahvittelua ja hartaus. Ar-
vontaa yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Mukana Katri 
Sippola ja Paula Mikkonen. 
Käsityöpiiri pe 20.2. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään käsi-
töitä diakoniatyön hyväk-
si tai itsellesi. Otamme vas-
taan lankalahjoituksia.
Pyhän Tuomaan Käsityö-
kahvila ma 23.2. klo 9–11, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kä-
sityökahvila on vanhempi-
en ja lasten kohtaamispaik-
ka käsitöiden ja leikin mer-
keissä. Oma käsityö mukaan! 
Tarjolla kahvia ja pientä pur-
tavaa. Lisätietoja: Minna An-
dersson, p. 050 5347 481. 
Puutyökerho ma 23.2. ja ke 
25.2. klo 9–12, Siipi – lähe-
tyksen puoti ja paja, Noke-
lantie 48.
Käsityökerho ma 23.2. klo 
12, Tuiran kirkko, Sump-
pu. Käsityökerho kokoon-
tuu maanantaisin Sumpus-
sa. Ota mukaan 3½ puikot 
tai oma virkkuukoukku se-
kä oma kahvimuki. Tule mu-
kaan vireään joukkoon, "raa-
tataan" käsitöiden lomassa.   

Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
24.2. klo 9–15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho kokoon-
tuu kirkon kellaritiloissa. 
Pääovelta oikealle kävellessä 
löytyy portaat kellariin.
Käsityökahvila ti 24.2. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. Tervetuloa tekemään 
käsitöitä yhdessä lähetys-
työn tarpeisiin. 
Eläkeläisten kerho ti 24.2. 
klo 14–15.30, Tuiran palve-
lukeskus. Eläkeläisten kerho 
on Tuiran palvelukeskuksen 
ja sen lähialueen ikäihmisil-
le suunnattu avoin tilaisuus, 
jossa on mahdollisuus viet-
tää hetki toisten seurassa.
Käsityökerho ke 25.2. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Seniorien laulupiiri to 26.2. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Laulamme yh-
teislauluina vanhoja koulu-
lauluja, hengellisiä lauluja ja 
virsiä. Ohjelmassa hartaus ja 
kahvittelua. Mukana kantto-
ri Katri Sippola ja diakoni Päi-
vi Moilanen. 
Eläkeläisten kerho to 26.2. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Osallistumme 
seniorien laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 26.2. 
klo 13–14.30, Tuiran kirkko. 
Kerhossa hartaus, kahvit-
telua ja keskustelua. Muka-
na diakonissa Aino-Liisa Ilk-
ko sekä teologiopiskelija Soi-
li Pitkänen.
Eläkeläisten kerho to 26.2. 
klo 14.30, Rajakylän srk-koti. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 26.2. klo 13–15, 
Koskelan seurakuntakoti.  Li-
sätietoja: diakoni Heli Matti-
la, p. 040 5747 145.

Iltaperhekerho 
torstaina 19.2. klo 18–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

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

Tuiran kirkon messussa 
sunnuntaina 22.2. klo 10

seurakuntapastoreiden
 Jonna Piiraisen ja Jukka Kolmosen 

tehtävään siunaaminen

Toimittaa Niilo Pesonen, 
saarnaa Jonna Piirainen, 

avustaa Jukka Kolmonen ja Lauri Kujala, 
kanttorina Tommi Hekkala, D'amen-kuoro.
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eurakunnissa tapahtuu 19.–26.2.2015

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 23.2. klo 17 
Pulkkilan kerhohuoneessa.
Tavastkengän diakoniapiiri 
ti 24.2. klo 12 Ritva ja Tapani 
Leiviskällä. 
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 26.2. klo 12 Anja ja 
Aimo Kurkisella.
Seurakuntakerho ke 25.2. 
klo 10 Pyhännän, to 26.2. 
klo 13 Rantsilan, pe 27.2. klo 
10 Kestilän, torstaisin klo 12 
Pulkkilan srk-talossa ja tiis-
taisin klo 12 Väinölässä.  
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ti 24.2. klo 
10 Pyhännän kerhotilassa.  
Päiväkerho ti klo 10 Kesti-
län kerhokodissa, pe klo 10 
Pulkkilan srk-talon ja pe klo 
10 Pyhännän srk-talon kerho-
tilassa. Rantsilan kerhot ti klo 
10 ja to klo 12 Nuppulassa.
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan kerhotilassa, ti klo 
14.30 Kestilän kerhokodissa, 
ti klo 14.30 Pyhännän kerho-
tilassa, ti klo 15 Hovin kou-
lulla, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho to klo 15.30 Nuppulassa. 
Kuorot: Piippola: Veteraani-
kuoro to klo 11 srk-kodissa. 
Pulkkila: Käsikellokuoro ke 
25.2. klo 9.30, Stellat to klo 
15.15 ja kirkkokuoro to klo 
16.30 srk-talossa. Pyhäntä: 
To 26.2. veteraanikuoro klo 
12, lapsikuoro ”pienet” klo 
16.30 ja ”isot” klo 17.30 srk-
talossa. Rantsila: Veteraani-

Sanajumalanpalvelus  
su 22.2. klo 10 kirkossa.

Viikoittaiset 
kerhot  

Viisastenkerho 
Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin 
klo 13. 

Huom. uusi aika! 

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Erityisdiakonia

KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 19.2. klo 12–13.30, Jössensali. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi. 
Jumalanpalvelus pe 20.2. klo 13, Tahkokankaan palve-
lukeskus, Kiilakiventie 5. 
Varttuneiden porinapiiri ti 24.2. klo 13.15–14.15 Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kerho eläkkeellä oleville kehi-
tysvammaisille.
Keskustelukerho ti 24.2. klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 19.2. klo 
12.30, Keskustan seurakuntatalo. Kädet ja koko keho 
laulaa viittomakielisessä kuorossa. Lisätietoja: Ulla-Mai-
ja Aaltomaa, p. 050 5933 378.  
Ehtoolliskirkko to 19.2. klo 15.30, Palvelukeskus Runo-
la, os. Tuulaakitie 2. Viittomakielellä toimitettu messu. 
Toimittaa kuurojenpappi Urpo Luokkala. 
Hyvä tietää -luento pe 20.2. klo 9.30 Keskustan seura-
kuntatalo. Tietoa lisäävä luento jossa viittomakielinen 
tulkkaus. Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 23.2. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Kahvituksesta ja arvanmyynnistä kerätyil-
lä varoilla tuetaan kuuron kummilapsen koulunkäyn-
tiä Tansaniassa. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 25.2. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo, pieni seurakuntasali, Kaneli.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten leiri Rokualla 13.–15.3. Monipuolis-
ta ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hiljentymistä, hyvää ruo-
kaa ja iloista yhdessäoloa. Leirin hinta on 47 € ja lapsil-
ta 4–18-v. 32 €, sisältää linja-autokuljetukset, täysihoi-
don, ohjelman ja vakuutuksen. Ilmoittaudu 20.2. men-
nessä p. 044 3161 552 tai netissä www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat.
Raamattu-ja keskustelupiiri to 26.2. 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
Naistenryhmä: pe 20.2. ja 27.2. klo 13–15, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 
Tavoiteryhmä: ma 23.2. klo 10–12, Isokatu 17, 
Monitoimisali. 

S

Englanninkieliset seurat, Worship Service in English,
su 22.2. klo 16, On Sunday 22th of February at 4 pm. 
Pyhän Luukkaan kappeli, St. Luke’s Chapel, Yliopiston-
katu 7, Linnanmaa, Oulu. 
Weekly gathering for international people. 
Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday schoolfor children. 
Kirkkokahvit / coffee fellowship.

Kansainvälisyys

Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.2.2015

Yhteinen aamiainen eurol-
la pe 20.2. klo 7.30–9.30 srk-
salissa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 22.2. klo 17 Ronkaisella, 
Isonkyläntie 46. Puhujana Ju-
hani Lepistö.
Eläkeliitto ti 24.2. klo 11 srk-
salissa. Kanttori Kaisamarja 
vierailee. 
Saarenkartanon hartaus to 
26.2. klo 14.

Vihitty: Jussi Hannu Pieta-
ri Holmi ja Anne Susanna 
Myllylahti.

Pilkkileiri 
20.–22.3. Juuman 
leirikeskuksessa Kuusamossa. 
Tervetuloa mukaan vaikka 
koko perheellä! 12-vuotiaat 
ja sitä vanhemmat innokkaat 
pilkkijät voivat tulla mukaan
ilman huoltajaa. Luvassa on 
pilkkkikilpailujen lisäksi, hyvää ruokaa, hyvät hiihto-
mahdollisuudet heti pihasta, saunomista, tulilla istus-
kelua, makkaranpaistoa, muurinpohjalettuja, piha- ja 
sisäpelejä sekä rentoa meininkiä lomaleirin hengessä. 
Majoitus 4–5 hengen huoneissa. 
Leirin hinta aikuisilta 45 € ja lapsilta 31 € (sisältää mat-
kat, majoituksen, ruokailut, leiriohjelman, pilkkisyötit. 
(pilkkejä leirin puolesta on n. 20 kpl) 
Ilmoittautuminen Pilkkileirille 12.3. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje n. 2 viikkoa 
ennen leiriä. Tervetuloa mukaan. Lisätietoja: Pertti 
"Purtsi" Putila, pertti.putila@evl.fi, p 040 5062 883.

Lapsille ja lapsiperheille

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.
Tovi terveyden edistämiseksi pe 20.2. 12–13 Siivessä. 
Opastusta oman terveyden edistämiseksi. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja la 21.2. klo 10–14. Opet-
telemme tekemään koruja napeista.

Isä-lapsi-parkki 
ma 23.2. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 23.2. klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolankaari 18 A
Isä-lapsiparkki on Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun 
kaupungin Perhepalvelun järjestämää toimintaa, joka 
on suunnattu isille ja heidän alle kouluikäisille lapsilleen. 
Parkki on matalankynnyksen kohtaamispaikka, johon 
isät sekä isoisät voivat tulla lastensa kanssa. Ennakkoil-
moittautumista ryhmään ei ole. Isä-lapsiparkin tapaa-
misissa edetään vapaasti, ilman suunniteltua ohjelmaa.
Tarkoituksena on viettää yhdessä vapaa-aikaa ja kes-
kustella mielen päällä olevista aiheista. Toiminnalla ha-
lutaan tarjota isille ja heidän lapsilleen paikka viettää 
yhteistä aikaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota isille 
vertaistukea isyyden kysymyksiin. Toiminnan tarkoituk-
sena on tukea isyyttä sekä mahdollistaa isän ja lapsen 
vuorovaikutus yhteisellä ajalla.
Lisätietoja toiminnasta: lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.
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Eläkeläisten leiri 
23.–26.3. Rokuan leirikeskuksessa 

Tervetuloa ulkoilemaan, hiljentymään ja nauttimaan 
upeasta luonnosta. Leirille etusija Karjasillan srk:n jä-
senillä.  Hinta on 67 € sisältäen matkat, majoituksen  
2 hengen huoneissa, ruokailut ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.lut seurakuntien jäsenille. Leirin ohjelmas-
sa mahdollisuus omakustanteiseen kylpylävierailuun Ro-
kuan kuntokeskuksessa (aikuinen 2 tuntia 13 €). Sitova 
ilmoittautuminen muun ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautuminen 12.3. mennessä sähköisesti osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautuminen.  
Leirillä mukana Esa Nevala, p. 040 5747165 ja 
Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035.

Seuraavan Luukas-messun ideointi on käynnissä Face-
book-ryhmässä! Luukas-messu pe 13.3. klo 19, HUOM:
poikkeuksellisesti Tuiran kirkossa, Myllytie 5. Tule sinäkin 
mukaan tekemään nuorten aikuisten messua: liity Face-
bookissa ryhmään "Luukas-messu" ja anna ideasi ja kom-
menttisi yhteiseen käyttöön! Voit tulla myös paikalle Tui-
ran kirkkoon pe 13.3. klo 18, jolloin työstämme paikalla 
olijoiden voimin messun sellaiseksi kuin haluamme. Ter-
vetuloa mukaan joko tekemään tai osallistumaan tai mie-
luiten molempiin! Koska juuri sinä tiedät, millainen on hy-
vä messu! PS. Lue juttu messusta sivulta 10.
Tuomasmessu la 21.2. klo 18 Kastellin kirkko, Töllintie 
38. Ks. erillinen ilmoitus sivulla 15. 

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 20.2. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo, Aleksanterinkatu 71. Aiheena: 
Kilpailkaa toistenne kunnioituksessa, puhe Ari Savuoja. 
OPKOn opiskelijailta la 21.2. klo 18.30–22, Torikatu 9 
A 32. Teemailta aiheesta: Seura- vai kuppikunta? Puhe 
Pekka Ryhänen. 
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ilta ma 23.2. klo 
18.30–22, Koulukatu 41. Nuorten aikuisten illan aihee-
na: Taivas. Puhe Pasi Palmu. 
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 25.2. klo 
18.30–21, Yliopistonkatu 7. Aiheena: Diakonia.   
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Raamatunajan 
illallinen
lauantaina 28.3. klo 17
Pyhännän seurakuntatalossa
Liput 25 € / hlö

Lippuja myydään ennakkoon 
kirkkoherranvirastosta 
p. 040 5528 989 
helmikuun loppuun asti.
Järj. Pyhännän kappelin 
diakoniatyö ja Pyhännän 
maa- ja kotitalousseura

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

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 19.–26.2.2015

kuoro ke klo 11 ja Stellat ke 
klo 17 srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Kesti-
lä: Vuosikokous ja seurat 
su 22.2. klo 12 ja ompelu-
seurat pe 27.2. klo 19 ry:llä.  
Pulkkila: Ompeluseurat pe 
20.2. klo 19 Vuokko ja Pek-
ka Aitto-ojalla. Vuosikoko-
us su 22.2. klo 13 ry:llä. Py-
häntä: Seurat su 22.2. klo 16 
ry:llä. Lauluseurat ke 25.2. 
klo 18.30 Elina ja Matti Pa-
lolalla. Rantsila: Vuosikoko-
us su 22.2. klo 13 ja ompelu-
seurat pe 27.2. klo 19 ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 22.2. klo 10 Kestilän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Osmo Leppänen, kanttorina Unto Määttä. 
Kirjastopyhä. Kirkkokahvit kirjastolla.
Messu su 22.2. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Reino Junttila, kanttorina Pekka Kyöstilä. 
Uusheräyksen kirkkopyhä. Keittolounas ja lauluseurat 
seurakuntakodissa, Reino Junttila, Timo Hakkarainen 
ja Johannes Hyytinen.
Messu su 22.2. klo 13 Pyhännän seurakuntatalossa. 
Toimittaa Osmo Leppänen, kanttorina Unto Määttä. 
Kirjastopyhä. Kirkkokahvit kirjastolla.

 

Päiväkerhot normaalisti. Tar-
kemmat aikataulut ja lisätie-
toja Siljalta, p. 044 7750 601.
Lapsiparkki ke 25.2. klo 
12.30–14.30. Varaukset Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 19.2. klo 10 
srk-talossa. Tänään kerhon 
ohjelmassa toiminnallinen 
ja innostava ”Syö hyvää” 
-tapahtuma lapsiperheiden 
ruoasta ja ravitsemuksesta, 
vierailijana ja tapahtuman 
järjestäjänä Oulun maa- ja 
kotitalousnaiset. Luvassa hy-
viä keinoja helppoon arki-
ruokailuun!

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Rippikouluilta to 19.2. klo 18 
srk-talossa oman leirin väel-
le, ulkoläksynä: 10 käskyä.
Nuorten ilta to 19.2. klo 19 
srk-talossa.
Lähetyksen kahvikonsert-
ti su 22.2. klo 14 srk-talossa. 
Musiikkia Martta Koski-Vä-
hälä, Katri Kurkela, nuoria 
soittajia, Jorma Seppä, kuo-
ro, säestykset ja kuoron joh-
to Maili Muuttola-Junkko-
nen. Lisäksi Iivi Gröhn ker-
too Kaukasiasta ja Kambod-
zasta. Liisa Kingma juontaa 
tilaisuuden. Vapaaehtoinen 
kahviraha nimikkolähettien 
hyväksi.
Kuoroharjoitukset ke 25.2. 
klo 18.30 srk-talossa.
Raamattupiiri to 26.2. klo 18 
srk-talossa, Apt.t. 14.
Partio: Talvileiri Ruoktu XX-
XII 15 28.2.–4.3. Taivalkosken 

Siirajärvellä.  Hiihtolomalla ei 
ole partiokokouksia. 
Tulossa: Naisten ”Välke-
kranssi” – askarteluilta ma 
9.3. klo 17 alkaen srk-talos-
sa. Malli nähtävillä virastossa 
ja kuvana Marjolla. Tarvike-
maksu 10 €. Ilmoittautumi-
set Marjolle viimeistään vii-
kolla 9, p. 045 6381 973, noin 
30 mahtuu mukaan!
Rauhanyhdistys: Pe 20.2. 
klo 19 raamattuluokka pie-
net T&I Kämäräisellä ja isot 
Anttilalla. Su 22.2. klo 13 
vuosikokous ry:llä. Päiväker-
ho ry:llä ti, ke ja to klo 17–
18.30.

Yhteisvastuu
Sählyturnaus 
lauantaina 21.2. klo 10 alkaen koulun 
liikuntahallilla. Tulkaa kannustamaan!

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

Kestilän ja Pulkkilan 
kirkkokuorojen sekä käsikellokuoron

SÄVELHARTAUS 
keskiviikkona 25.2. klo 19 

Kestilän seurakuntakodissa.
Hartaus Merja Jyrkkä.

W
ikip

ed
ia

Kastettu: 
Aapo Onni Ensio 
Keihäskoski (Kestilä),
Lempi Seita Sylvia 
Niskala (Pulkkila)
Kuollut: 
Hellin Ilona Eerola e. 
Aho 95 (Pulkkila), 
Heikki Ensio Mattila 93 
(Rantsila), 
Lea Annikki Keränen e. 
Koukkari 86 (Rantsila), 
Martti Vihtori 
Hämeenaho 73 (Kestilä)

Sanan ja sävelen iltapäivä 
sunnuntaina 1.3. klo 14 Rantsilan kirkossa

Evankelista Eliina Heinonen 
puhuu aiheesta 
"Hyviä sanoja".
Musiikista vastaa 
Gospelband Sade. 
Mukana Ilkka Lehto 
ja Merja Jyrkkä. 
Esirukouspalvelu. 

Järj. Rantsilan 
kappelineuvosto 

Kastettu: 
Aatu Juhani 
Kullervo 
Kallio

Lähetyksen 
  kahvikonsertti 
sunnuntaina 22.2. klo 14 srk-talossa. 

Musiikkia Martta Koski-Vähälä, Katri Kurkela, 
nuoria soittajia, Jorma Seppä, kuoro, 
säestykset ja kuoron johto 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Lisäksi Iivi Gröhn kertoo Kaukasiasta ja 
Kambodzasta. Liisa Kingma juontaa 
tilaisuuden. Vapaaehtoinen kahviraha 
nimikkolähettien hyväksi.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Miesten 
virsi-ilta 

maanantaina 23.2. 
klo 19 kirkossa.

Chimes-yhtyeen
ensimmäinen kokoontuminen 

sunnuntaina 22.2. klo 11 kirkossa.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

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

Aamupuuro pe 20.2. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala tarjolla ja samalla ja-
ossa kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa. Mukana diakonissa 
Marika Kamps.
Ystävärengas pe 13.2. klo 
12–13.30 Lähetysvintillä. Ys-
tävärengas on vapaaehtois-
porukka, joka käy viemässä 
mm. laulutervehdyksiä eri 
laitoksiin. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Lähetysvintti ma 23.2. klo 
12 Lähetysvintillä.
Niittypirtin kerho ma 23.2. 
klo 13 vanhusten palveluko-
dilla, Mukana diakonissa Si-
nikka Ilmonen.
Elämäntaparyhmä ma 23.2. 
klo 17 Lähetysvintillä. Mies-
ten elämäntapamuutos ryh-
män kokoontuminen, vetä-
jänä Ahti Auno, p. 044 2141 
034. 
Perhekerho ti 24.2. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Kerho-
kuvaus.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
24.2. klo 12 Lähetysvintillä. 

Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Tornberg, 
saarnaa Veli-Pekka Tah-
kola, kanttori Hanna Kor-
ri, Jumalanpalvelusryhmä: 
Rauhanyhdistys. Pyhäkou-
lu saarnan aikana kirkko-
kammarissa, Nella Koivu-
nen. Niittypirtin ehtoolli-
nen jumalanpalveluksen 
jälkeen.

Mielenterveyskuntoutujien 
avoin vertaisryhmä. Muka-
na diakonissa Marika Kamps 
ja esh Maire Taikina-Aho, p. 
050 4302 023. 
Lukupiiri ti 24.2. klo 15 Lä-
hetysvintillä. Alexander  
McCall Smith: Naisten etsivä-
toimisto nro 1.
Siioninvirsiseurat ti 24.2. klo 
18 Jussilassa, Jussilantie 3.
GospelGym ti 24.2. klo 20.15 
Vanamo-salissa. Kuntojump-
paa gospelhittien tahtiin. 
Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerho ke 25.2. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Kerhokuvaus.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 25.2. klo 12 seura-
kuntatalolla. Kiinan matkan 
terveiset / pappi Aino Pieskä.
Kuorot ke 25.2.: Celeste klo  
17 kirkossa, Tähdet klo 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.kem pe -
leenseurakunta.fi/ 35-perhe-
kerhot.
Koko perheen talviulkoilu-
ilta to 26.2. klo 17.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. Il-
moittautuminen: www.kem-
peleenseurakunta.fi/ilmoit-
tautuminen. 
Herännäisseurat su 22.2. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Lapsiparkki to 19.2. klo 
12.30–15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 5 € / kerta. Va-
raa paikka lapsellesi, p. 044 
7790 037 tai 0400 279 881.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri  
ti 24.2. klo 19 Kokkokankaan 

Messu su 22.2. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa, avustaa Jaak-
ko Tuisku, diakoni Jaana 
Helisten-Heikkilä, kantto-
ri Marjo Irjala. Pyhäkou-
lu saarnan aikana moni-
toimitilassa. Seurakunnan 
uusien luottamushenki-
löiden tehtävään siunaa-
minen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

srk-keskuksessa.
Kirkkokuoroa ei ole ke 25.2. 
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
25.2. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 26.2. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 26.2. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Oma Hetki -omaishoita-
jaryhmä to 26.2. klo 12.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Kyyti tarvittaessa klo 
12.15 Keskustan srk-talolta.
Varhaisnuorten kerhot 

www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 20.2. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kastetut: Veera Amalia Moi-
lanen, Hugo Valtteri Hyry, 
Eeli Mikael Antero Manni-
nen, Hilda Anna Emilia Au-
tio, Reino August Sarkkinen.
Kuollut: Esko Johannes Heik-
kilä 68.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokka pe 20.2. klo 

seurakuntatalolla, aikuis-
ten kuoro klo 18.30 kirkossa, 
Kirkkolaulajat klo 18.30 seu-
rakuntatalolla.
Neulekahvila ke 25.2. 17.30 
Lähetysvintillä.
Perjantaipulla pe 27.2. klo 
14–17 tai niin kauan kuin 
myytävää riittää S-marketin 
eteisessä.
Aamupuuro pe 27.2. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala tarjolla ja samalla ja-
ossa kauppojen lahjoittamaa 
ruokaa. Mukana diakonissa 
Marika Kamps.
Ystävärengas pe 27.2. klo 
12–13.30 Lähetysvintillä. Ys-
tävärengas on vapaaehtois-
porukka, joka käy viemässä 
mm. laulutervehdyksiä eri 
laitoksiin. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Partio: To 19.2. Samovaarien 
(yli 30-v. miehet) kokous Par-
tiokämpällä alkaen klo 18.30, 
nyyttikestit. Pe 20.2. Ruok-
tujohtajien 4. kokous Koti-
kololla klo 17–18. Lippukun-
nan hallitus partiotoimistos-
sa klo 18–20. La 21.2. Suden-
pentujen hiihtoretki. Perhe-
partio 22.2. klo 16–17 Kotiko-
lolla. Ke 25.2. päivystys par-
tiotoimistossa klo 14–16. To 
26.2. Linnaseikkailu tarpo-
jille, samoajille ja vaeltajille 
Liisanlinnassa klo 18–20.30. 
Talvileiri Ruoktu XXXII 15  
28.2.–4.3. Taivalkosken Siiran-
järvellä. Hiihtolomalla ei ole 
partiokokouksia. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta löydät  
www.niittykarpat.fi.

Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 22.2. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Illan aiheena: Jeesus, kiusausten voittaja. Mukana Kim-
mo Helomaa, Hilkka ja Keijo Kaikkonen ja ylistysryhmä 
Versot. Illan lopussa rukouspalvelu. 

Ristin tiellä Markuksen kanssa

Paastonajan raamattuluennot
torstaisin  klo 18.30–20 keskustan seurakuntatalolla

26.2.  Markus 1.  Ristintie alkaa (Vesa Äärelä)
5.3.  Markus 7.  Ristintien usko ja elämä 
  (Vesa Äärelä)
12.3.  Markus 11 ja 13.  Ristintiellä Jerusalemissa 
  (Kimmo Helomaa)
19.3.  Markus 14.  Ristintie ja kärsimys 
  (Kimmo Helomaa)
26.3.  Markus 15 ja 16.  Ristintien kuolema ja 
  uusi elämä (Vesa Äärelä)
Markuksen evankeliumissa painottuvat kärsimys, risti 
ja mysteeri. Ristintie ja elämä avautuvat vain Tietä 
kulkemalla. Luennot äänitetään ja ne ovat myöhemmin 
kuunneltavissa  Kempeleen seurakunnan nettisivuilta 
www.kempeleenseurakunta.fi

Entinen seurakuntanuori? 
Paikkakunnalle muuttanut? 
Sunnuntai-iltana ei muuta tekemistä? 
Vanha pappila kutsuu sinut nuori aikuinen, työikäinen 
viettämään vapaailtaa Kempeleen vanhaan pappilaan. 
Tiedossa vapaamuotoista olemista hyvässä seurassa, 
käytössäsi Vanhan pappilan tilat ja pelit. Ensimmäisel-
lä kerralla voimme ideoida iltoja lisää. 
Ensimmäinen kokoontuminen su 22.2. klo 18.

18 4.–5.-lk. Tahkola S&J, Kan-
nonkuja 3. 6.–8.-lk: Mällinen 
J&E, Hietaniementie 9. Talvi-
myyjäiset la 21.2. ry:llä alka-
en ruokailulla klo 12. Pyhä-
koulu su 22.2. klo 12 Keskus-
ta-Ollila: Kälkäjä, Vihiluo-
dontie 532. Paituri: Tahko-
la T&A. Kokkokangas-Haa-
pamaa: Räihä, Tiilipojanpiha 
9. Santamäki: Savela, Pajulin-
nuntie 31. Linnakangas: Hen-

tilä, Porttilyhdynkuja 4. Seu-
rat su 22.2. klo 16 ry:llä. Tiis-
taikerho ti 24.2. klo 12 ry:llä. 
Perhekerho ke 25.2. klo 10–
12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 20.2. klo 19 
Hovimurrontie 10, Kempele. 
Vuosikokous su 22.2. klo 13 
ry:llä. Myyjäiset to 26.2. klo 
18.30 ry:llä.

Rauhanyhdistys: Pe 20.2. 
klo 18 talvimyyjäiset ry:llä.
Su 22.2. klo 12 pyhäkoulut 
ja klo 17 vuosikokous ry:llä. 
To 26.2. klo 12 varttuneiden 
kerho ry:llä.

Yhteis-
vastuun 
arkienkelit 
liikkeellä 
lauantaina 21.2. klo 
9–16 Limingassa & Tu-
poksessa lipaskerääjinä 
liikelaitosten edessä!
Lähde kerääjäksi parik-
si tunniksi tekemään hy-
vää ja saat itsekin hyvän 
mielen. 
Ilmoittaudu diakoni Rit-
va Sassalille, p. 044 7521 
227 tai keräyspäällikkö 
Eila Kilpeläiselle, p. 040 
7306 134.

Elämänkaari-luentosarja alkaa 
Ensimmäinen luento ma 23.2. klo 18 seurakuntatalolla.
"Tuoreeks terveeks" käsittelee aikuisten terveyttä 
ja hyvinvointia, luennoi Susanna Mendelin-Sonny.
Vapaa pääsy.

Varhaisnuorten kevätleiri 1.–6.-luokkaisille 
20.–22.3. Leirikeskus Luurinmutkassa Utajärvellä.
Leiri järjestetään yhteistyössä Kempeleen kunnan nuo-
risotoimen kanssa. Hinta 51 €/lapsi sis. ohjelma, materi-
aalit, majoitus, ruokailut ja kyydit.
Ilmoittautuminen kunnan nuorisotyön nettisivujen 
kautta 27.2. mennessä: https://www.webropolsurveys.
com/S/8CE90500D22CA7F3.par.

Kauneimmat  
hengelliset laulut 
su 22.3. klo 18 kirkossa.
Lähetä toiveesi esitet-
tävistä lauluista 20.2. 
mennessä kanttoreille 

Mika Kotkaranta, 
p. 044 7521 234 tai 

Hanna Korri, 
p. 044 7521 242.

Kastettu: Veera
Johanna Kemppainen

Eläkeläisten 
seurakuntaretki Ouluun
keskiviikkona 4.3.

Lähtö klo 8.30 S-marketin edestä • Karjasillan kirk-
ko, mukana liminkalainen kirkkotekstiilisuunnitte-
lija • Ideapark • Lounas Lasaretissa • Elokuvateat-
teri Star: Eila, Rampe ja likka. Paluu noin klo 16.30.

Hinta 30 € (sis. Kyydin, lounaan ja pääsylipun)
Ilmoittautuminen ke 25.2. mennessä 
p. 046 540 3669 / Piia tai 044 752 1226 / Sinikka.

Jaakko Löytty 60 vuotta juhlakiertue 2015 
Hyvät sanat – Taivaallinen sävel 
to 26.3. klo 18 Kokkokankaan seurakunta-
keskus. Lippuja voi tilata osoitteista 
www.lippu.fi tai  www.lippupalvelu.fi. 
Hinnat: perus 17,50 € + palvelum. Lapset, 
opiskelijat, eläkeläiset 14,50 € + palvelum. 
Alle 4-vuotiaille ilmainen pääsy.
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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.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

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

Kylmälänkylän seurakun-
tapiiri to 19.2. klo 11 kappe-
lissa, Hanna kertoo tämän 
vuoden Yhteisvastuukeräyk-
sestä.
Hartaus to 19.2. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Isät ja lapset -ilta to 19.2. 
klo 18 Koortilassa. Jouni 
Heikkinen, Sirpa Kukkohovi, 
Tuula Väänänen.
Oulujoki tulvii -gospelta-
pahtuma la 21.2. klo 17 Koi-
vu ja tähti -kulttuurikeskuk-
sessa. Ks. ilmoitus.
Hartaus ti 24.2. klo 13.30 Pu-
hakan palveluasunnoilla ja 
klo 14 Laurinkodissa, Rainer 
Väänänen.
Kotiseurat ti 24.2. klo 19 
Tuulikki ja Veikko Salosen 
kodissa, Hepo-ojantie 4. Pu-
hujina Marja-Kaisa ja Jouni 
Heikkinen.

Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava.

12 Päivärinteen seurakun-
tasalissa, keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa ja torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. 
Nuoret ja rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla.  Nuortenilta to 26.2. 

klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakunta-

salissa. 
Oulujoki tulvii 
-gospeltapah-
tuma la 21.2. 
klo 17 Koivu ja 
tähti -kulttuuri-

keskuksessa. Ks. 
ilmoitus. Isoskou-

lutus ke 25.2. klo 18 
Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 
10–12.  
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 19.2. klo 18.30 raa-
mattupiiri ry:llä. Pe 20.2. klo 
19 nuortenilta Laitasaaren 
ry:llä. La 21.2. klo 19 raamat-
tuluokka ja iltakylät: 4.–6.-
lk Karjula, 7.–8.-lk Louhisal-
mi. Su 22.2. klo 12 pyhäkou-
lut: Kk-Anttila Mertaniemi, 
Korivaara Kalliokoski, Pälli V. 
Taskila, Suokylä Vääräniemi. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa. Klo 17 vuosikokous ja 
seurat ry:llä. Ma 23.3. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. To 26.2. 
klo 18.30 ompeluseurat Mai-
ja-Leena ja Ismo Ylikuljulla, 
sekä Päivi ja Asko Keräsellä. 

Sanajumalanpalvelus su 
22.2. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.
Messu su 22.2. klo 12 
Temmeksen seurakun-
tatalolla. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu 19.2. 
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 19.2. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Hartaus pe 20.2. klo 13.30 
Lepolassa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ma 23.2. klo 
8.30–10 Pömilässä. Elintar-
vikkeita jaetaan niin kauan 
kuin tavaraa riittää.
Nuttupiiri ti 24.2. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Kappelineuvoston kokous ti 
24.2. klo 18 Temmeksen srk-
talolla.
Hartaus ke 25.2. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ke 25.2. klo 15 Tyrnä-

Kastettu: 
Isabel Eerika Lehto, 
Okko Eemeli Parviainen, 
Elle Marja Tuomikoski, 
Eedith Helvi Kaarina 
Ämmänpää 

Kuollut: 
Aarne Aukusti Väärä 87

Keskipäivänkerho ke 25.2. 
klo 11.30 srk-talossa. Gideon-
vierailu, Pertti af Hällström, 
Jouni Heikkinen.
Sanginjoen  seurakuntapii-
ri ke 25.2. klo 12 Marja-Liisa 
ja Esko Holapalla Pirttijärvel-
lä. Mukana Tarja Pyy ja Lee-
na Leskelä.
Niittypirtin seurakuntapii-
ri ke 25.2. klo 13, Han-
na Kaisto-Vanha-
mäki ja Simo Pek-
ka Pekkala.
Rukouspiiri ke 
25.2. klo 17.45 
srk-talon kap-
pelihuoneessa, 
Marja Leena Sa-
volainen.
Hartaus to 26.2. klo 13 
Päiväkeskuksessa, Tarja Pyy.
Iltahartaus to 26.2. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 (tai niin 
kauan kuin kasseja riittää) 
srk-talon alakerrassa. Kassi-
en sisältö muodostuu kaup-
paliikkeiden lahjoittamis-
ta tuotteista, joissa merkin-
tänä viimeinen myyntipäivä 
tai parasta ennen. Toimin-
taan tarvitaan vapaaehtoi-
sia, tied. ja ilm. Leena, p. 040 
5470 785 ja Hanna, p. 040 
5470 784. 
Kuorot:  Ke 25.2. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–

Isät ja 
lapset -ilta 

torstaina 19.2. 
klo 18 

Koortilassa.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 20.2. klo 19 nuorteil-
ta ry:llä. La 21.2. klo 10 päi-
väkerho ry:llä. Klo 19 pien-
ten raamattuluokka Pinonie-
mi. Klo 19 raamattuluokka ja 

iltakylä Louhisalmi. Su 22.2. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Lukka, Laitasaari Mikkonen, 
Huovila Vattula. Klo 17 vuo-
sikokous ja iltahartaus ry:llä.

Kastettu: 
Magnus Valtteri Nuorala, 
Jenniina Elisabet Penttilä.
Kuollut: 
Kaarlo Toivo Miettunen 68

vän srk-talon takkahuoneessa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta to 19.2. 
Murron kerhotilassa. Peli-il-
ta! Lautapelejä ynnä muuta. 
Voit ottaa mukaan seurakun-
nan tilaisuuteen soveltuvan 
pelin. Nuortenilta pe 20.2. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Nuorten Raamis ma 23.2. klo 
18 Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa.

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

Toritapahtuma 
torstaina 19.2. klo 11–14 Tyrnävän torilla. 
Keittolounas seurojentalolla, ulkona makkaraa ja kah-
via. Lisäksi lapsiystävällistä ohjelmaa sekä arpoja Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Tule tapaamaan seurakunnan 
työntekijöitä. 

Perinteinen Yhteisvastuu-hiihto
torstaina 12.3. klo 18 Murron valaistulla ladulla. 
Nyt voit alkaa keräämään sponsoreita itsellesi 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Ruokakassien 
jakaminen vähävaraisille 
maanantaisin klo 15–17 (tai niin kauan kuin 
kasseja riittää) srk-talon alakerrassa. 

Kassien sisältö muodostuu kauppaliikkeiden 
lahjoittamista tuotteista, joissa merkintänä 
viimeinen myyntipäivä tai parasta ennen.
 
Toimintaan tarvitaan vapaaehtoisia, tied. ja ilm. 
Leena, p. 040 5470 785 ja Hanna, p. 040 5470 784. 

Rippikoulu: Rippikouluryh-
mä I:n vanhempainilta to 
19.2. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Rippikouluryhmä III:n 
nuortenilta pe 20.2. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. 
Oulujoki tulvii -tapahtuma 
& Exitin konsertti la 21.2. 
Muhoksella Tyrnävän rip-
pikouluryhmille I, II ja III. 
Lähtö Temmeksen Salelta 
klo 16.10 ja Tyrnävän srk-ta-
lolta klo 16.30 yhteiskulje-
tuksella. Paluu samaan paik-
kaan n. klo 19.30 (Temmes n. 
klo 19.50).

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Perheraamattuluokka ja uu-
sien tyrnäväläisten tutus-
tumisilta pe 20.2. klo 18.30 
ry:llä. Su 22.2. klo 14 seurat 
Lepolassa ja klo 16 vuosiko-
kous ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 20.2. klo 19 
Hovimurrontie 10. Vuosiko-
kous su 22.2. klo 13 ry:llä. 
Myyjäiset to 26.2. klo 18.30 
ry:llä.

Varhaisnuorten retki Tietomaahan
lauantaina 28.2. Mukaan mahtuu 60 alakouluikäistä. 
Lähtö Tyrnävän srk-talolta klo 10 ja paluu samaan paik-
kaan n. klo 15. Omat eväät mukaan. Retken hinta 5 € / 
hlö. Ilmoittautumiset 20.2. mennessä Merjalle tekstivies-
tillä tai soittaen, p. 044 7372 617.

Varhaisnuorten 
toimintapäivät
Maanantaina 2.3. klo 10–14 Murron kerhotilassa, 
tiistaina 3.3. klo 10–14 Temmeksen srk-talolla, 
keskiviikkona 4.3. klo 10–14 Tyrnävän srk-talolla. 
Ota mukaan eväät ja ulkoiluvaatteet. 
Ilmoittaudu Merjalle 25.2. mennessä, 
soitto tai tekstari p. 044 7372 617.

Senioreiden auttamistiimi haussa
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö etsii vapaaehtoisia 
miehiä ja naisia, joilla olisi mahdollista käydä auttamas-
sa tyrnäväläisiä kotona asuvia ikäihmisiä, jotka tarvitse-
vat ”täsmäapua” johonkin kodin askareeseen.
Tällaisia töitä voisivat olla esim. lamppujen ja palovaroitti-
mien pattereiden vaihdot, taulujen ym. pienten esineiden 
kiinnitys, pienimuotoiset ulkotyöt, verhojen vaihdot jne.
Auttamisen piiriin eivät kuulu säännölliset lumenluonnit, 
ruohonleikkuut, siivoukset tai muuttoapu.
Toiminta on tarkoitus aloittaa tämän kevään aikana.
Jos haluat ilmoittautua tähän auttamisrinkiin niin 
otapa yhteyttä Salmeen: p. 044 7372 631 tai 
salme.kinnunen@evl.fi.
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ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 

           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

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

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Miltä kuulostaisi elämä kodissa, jossa ei ole tiski-
kaappia tai meikäläistä wc-istuinta ja jossa oli-
si talvisin jäätävän kylmää, koska valtio sään-
nöstelee lämmitystä? Entä jos työviikko olisi 

6-päiväinen ja työpäivä 10-tuntinen ja viikon ainoa vapaa-
päivä sunnuntain sijaan jokin toinen. Tai että jonkin asian 
hoitaminen vaatisi viranomaisvisiittiä ja ankaraa neuvot-
telua virkailijan kanssa, vaikka Suomessa sama olisi hoi-
tunut kätevästi verkkopankkitunnuksilla. 

Esimerkit saattavat vaikuttaa tyhjänpäiväisiltä, mutta 
ovat tosia ja näkyviä. Vähäiselläkin kokemuksella tiedän, 
että kun koti-ikävä iskee kaukana kotoa, pienikin poik-
kipuolinen asia saa elämän tun-
tumaan turvattomalta ja hallit-
semattomalta. Silloin kaikki oma 
muuttuu tärkeäksi. 

Me arvostamme kulttuuri-
amme ja esi-isiemme neuvoja. 
Luulemme tekevämme parhai-
ten, kun teemme niin kuin meil-
le on opetettu. Mutta niin luule-
vat kaikki muutkin. Katsomme 
joskus huvittuneina niitä, jotka 
eivät ole perineet samaa kuin me. Ja he katsovat meitä 
samoin. Toisinaan osoitamme ymmärrystä erilaisuutta 
kohtaan, mutta se ei useinkaan vaikuta toimintaamme. 
Kyse ei ole siitä, etteikö vanha kettu oppisi uusia tapoja. 
Kyse on siitä, että kovin moni ei halua. 

Onko oikein olettaa vieraassa paikassa olevan ihmisen 
ymmärtävän ympäristöään niin perin pohjin, että hän to-
della voisi elää maassa maan tavalla? Ja kenen etu se olisi? 
Pitäisikö omista tavoista luopua vain siksi, että ympäröi-
vän yhteiskunnan mielestä tavat ovat liian erilaiset?

Kaikki viisaus tuskin asuu yhdessä maassa. Halusim-
me tai emme, maan tapoja on tulevaisuudessa enemmän 
kuin yksi, sillä ihmiset muuttavat paikasta toiseen enem-
män kuin koskaan aikaisemmin. 

Ajat ja tavat muuttuvat, niin myös sa-
nonnat. ”Tapoja on monia” voisi ol-
la sellainen, jota jatkossa viljelem-
me enemmän.

MARJO KUMPULAINEN
kotoutumiskouluttaja
Oulusta

Maassa 
maan tavalla?

Kyse ei ole siitä, 
etteikö vanha 
kettu oppisi uusia 
tapoja. Kyse on 
siitä, että kovin 
moni ei halua. 

www.rauhantervehdys.fi / palautePalautetta
•  Mikäli paaston alkuperäinen tarkoitus on ollut ru-
koiluun ja hengellisiin asioihin käytetyn ajan lisäämi-
nen (Rauhan Tervehdys 6/2015  s. 12–13), tänä päivänä 
se voi monelle ateistille olla  hiljentyminen, lähimmäi-
sestä huolehtiminen, oman rauhan hakeminen, elämän 
tasapainottaminen. Myöskään kiitollisuuden lisäämi-
nen ei ole poissuljettua. Voi myös luopua somen liika-
käytöstä. Siitä säästyvän ajan voi käyttää em. asioiden 
toteuttamiseen. Joka tapauksessa paasto tarkoittaa hy-
vän lisäämistä elämään.

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 
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Oletko koskaan soitta-
nut musiikkia ihmi-
selle, jolla on muisti-
sairaus? Jos olet, tie-

dät että musiikki toimii muis-
tivihjeenä asioihin, joita muis-
tisairas ei muuten enää tavoita. 

Tutkimusten mukaan mu-
siikin kuunteleminen palaut-
taa kognitiivista kykyä, mikä 
muun muassa helpottaa kom-
munikointia vanhuksen kans-
sa. Säännöllinen mielimusii-
kin kuuntelu vähentää merkit-
tävästi muistisairauksiin liitty-
vää käytösoireilua. Kotona hoi-
dettavien kohdalla tämä mah-
dollistaa kotona asumisen, ja 
laitoksissa se vähentää hoitaji-
en työn kuormittavuutta. 

Musiikin kuuntelu myös pa-
rantaa vanhuksen elämänlaa-
tua. 

Useimmat meistä eivät ole 
tulleet ajatelleeksi musiikin 
merkitystä vanhukselle. Sinä 
päivänä, kun vanhus muuttaa 
laitokseen, musiikkia ei muis-
ta kukaan. Mukaan pakataan 
valokuvat ihmisistä, joita hän 
ei enää muista. Joitakin tärkei-
tä esineitä, mistä ne edes ovat?

Kun ajattelen itseni tuohon 
päivään, tiedän, että sinä päivä-

Seurakunnan vanhustyön 
tärkein toimija on kanttori

5) Oulun seurakuntayhty-
mä on läjä liian suuria rattai-
ta, joiden välissä on liian pal-
jon karstaa.

Jatkan neljällä haasteella:
1) Muistisairaiden parissa 

pidettyjen hartauksien on pai-
notuttava musiikkiin.

2) Hallinnon on pidettävä 
huoli siitä, että kanttoreiden 
työaika ei kulu paperitöihin, 
vaan ihmisten palvelemiseen.

3) Kanttoreiden on tehtävä 
enemmän työtä vanhusten pa-
rissa.

4) Ajanpuutteeseen vetoava 
kanttori katsokoon työtuntilis-
taansa. Siihen mahtuu, sen tie-
dän, paitsi viikoittainen osal-
listuminen vanhainkodissa pi-
dettävään hartauteen, myös 
ylimääräinen lauluhetki. Am-
mattitaitoisen kanttorin kalen-
teriin ei tarvitse varata monta 
viikkotuntia harjoittelemiseen. 
Vai tarvitseeko todella?

Näitä minä teille kirjoitan 
ja toivon, että käymme asiasta 
keskustelemaan.

JUHANI PELKONEN
Musiikkikasvatuksen, musiikkiterapian 

ja psykologian opiskelija
Oulu

Seurakunnat 
tekevät liian vähän 
työtä laitoksissa 
asuvien vanhusten 
parissa.

nä minä tarvitsen lohdutusta. 
Mutta kuka minut silloin 

muistaisi. Seurakunta? – Har-
tauksin, joita vaikeammin de-
mentoituneena en enää edes 
ymmärrä.

Tähän liittyen esitän viisi 
teesiä:

1) Seurakunnat tekevät liian 
vähän työtä laitoksissa asuvien 
vanhusten parissa.

2) Seurakunnissa ei ym-
märretä musiikkityön tärkeyt-
tä vanhustyössä.

3) Kanttorit tekevät lii-
an vähän viikkotyötunteja sii-
hen nähden, mitä useimmissa 
muissa töissä vastaavan kuu-
kausipalkan eteen tehdään.

4) Kirkkoherra ei ole päte-
vä henkilö johtamaan sitä sosi-
aalista työtä, jota musiikin am-
mattilaiset erityisryhmien pa-
rissa voisivat tehdä.

Pikku-Enni katselee va-
lokuvaa äidistäni ja sa-
noo: Tässä on Mirja-iso-
mummo. Se on nyt tai-

vaassa enkelinä. Sieltä se suo-
jelee meitä. Se näkee kattojen 
läpikin!

Hymyillen nyökkään Ennil-
le – näin on!

Silmiini osuu sanomaleh-
den teksti: Vanhusten kotihoi-
dossa suuria puutteita.

Olen surullinen ja ikävöin 
äitiäni, mutta samalla olen kui-

tenkin onnellinen kattojenkin 
läpi näkevästä suojelusenkelis-
tä, sillä enää ei tarvitse huolta 
äidin hoidosta kantaa.

HELENA SAHLGREN
Oulu

Enkeleitä on!


