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109. vuosikerta

Luovuus ja rohkeus. Niitä tarvitaan, jotta kirkko pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin. 
Tulevaisuus puhuttaa myös Oulun seurakuntayhtymän juhlapäivän 

paneelikeskustelussa 24. tammikuuta.  » 4–5

1500 kiloa luistimia 
ja muita kuulumisia 
uutisvuodesta 2015 

 » 11–13

Uusi, kirkon töistä kertova sarja alkaa  » 24

Seurakuntayhtymä 
juhlii pyöreitä vuosia
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Kirkon ja koulujen 
yhteistyö tehdään 
näkyväksi 
sopimuksin               » 2–3
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Mielensä 
hyvittäminen 
on tarpeellista

Seurakuntien ja koulujen yhteistyöstä 
halutaan aiempaa avoimempaa

Pelisäännöt 
paperille

Vierailuja lähikirkkoon, 
seurakunnan päivän-
avausvuoroja, oppilai-
tospastorin vastaanotto, 

retriittejä opettajille. Koulujen ja 
seurakuntien yhteistyöllä on pit-
kä historia, ja se saa jatkuvasti uu-
sia muotoja. 

Kunnissa valmistellaan par-
haillaan uusia opetussuunnitel-
mia, jotka ovat voimassa seu-
raavat kymmenen vuotta. Päi-
väkotien, koulujen ja oppilaitos-
ten kirkon kanssa tekemälle yh-
teistyölle ei ole näköpiirissä suu-
ria muutoksia. Koulut ovat kui-
tenkin entistä avoimempia uusil-
le oppimisympäristöille ja yhteis-
työtahoille.

Kirkkohallituksen kouluyh-
teistyön asiantuntijan Tuula Vin-
kon näkemys on, että lähivuosi-
na yleistyy käytäntö tehdä seura-
kuntien ja koulujen yhteistyöstä 
kirjallisia, koulukohtaisia sopi-
muksia. 

Tähän saakka sopimuksia on 

tehty enemmän yliopistojen, am-
mattikorkeakoulujen ja ammatil-
listen oppilaitosten kanssa, mutta 
jatkossa tavoite on ulottaa yhteis-
työsopimukset myös peruskou-
luun ja lukioon.

– Sopimuskulttuuri on ajan 
tuote. Se, mitä on tehty vuosi-
kymmeniä, ei ehkä kanna, kun 
väki vaihtuu molemmin puolin, 
Vinko toteaa.

 
Sopimusmallien testaus 
alkaa pilottikunnissa
Kirkon ja koulujen yhteistyötä 
on viime vuosien aikana kyseen-
alaistettu esimerkiksi vapaa-ajat-
telijoiden taholta. Vinkon mu-
kaan pelisääntöjen ja toiminta-
mallien kirjaaminen ylös onkin 
aiheellista. 

Hän kertoo, että kouluyhteis-
työn sopimusmalleja ryhdytään 
testaamaan kuluvan vuoden ai-
kana pilottikuntien ja -seura-
kuntien avulla. Sopimuspohjia on 
valmisteltu yhdessä Opetushalli-

tuksen kanssa.
Sopimukset eivät kuitenkaan 

yksin riitä, sillä luottamus syntyy 
lopulta ihmisten välille.  

– On tärkeää, että ihmiset tu-
levat tutuiksi, silloin paperinma-
kuiset lauseet muuttuvat arjen te-
oiksi, Vinko painottaa.

 
Psykologi, kuraattori ja 
oppilaitospastori vierekkäin
Yksi esimerkki hyvin toimivas-
ta yhteistyöstä löytyy Oulun seu-
dun ammattiopiston (Osao) Kau-
kovainion yksiköstä. 

Huone numero 11030 on Ou-
lun seurakuntien oppilaitospas-
tori Katariina Pitkäsen työhuo-
ne. Sieltä hänet tavoittaa vähin-
tään kahtena päivänä viikossa.

Viime lukuvuonna Oulun seu-
rakuntayhtymä teki yhteistyöso-
pimuksen oppilaitostyöstä niin 
yliopiston kuin ammattikorkea-
koulun kanssa. Työtilojen tarjoa-
minen oppilaitoksista on konk-
reettinen esimerkki sitoutumi-

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vuosi on vaihtunut. Millä mielin, millaisin 

odotuksin olet lähtenyt uuteen vuoteen?

Uudenvuodenpuheessaan tasavallan 

presidentti Sauli Niinistö kertoi nuoresta miehestä, 

joka oli tehnyt marjanpoimimisella hyvän tilin 

ja innostanut kavereitaankin samaan. Tästä 

Niinistölle oli tullut ”mielensähyvittäjän” olo.

Roppakaupalla mielensähyvittäjän oloa on ollut 

tarjolla meille seuratessamme Suomen nuorten 

jääkiekkojoukkueen tietä maailmanmestaruuteen. 

Saimme nähdä, mitä saavutetaan hyvällä 

yhteishengellä, yhdessä tekemisellä ja yrittämisellä. 

Joukkueessa oli monia lahjakkaita pelaajia, mutta 

mestaruus voitettiin joukkueena.

Hyviä uutisia on saatu seurakunnistakin. Kun 

on vuosia murehdittu jäsenkatoa, viime vuonna 

kirkosta eroaminen väheni ennakkotietojen 

mukaan huomattavasti. Samalla kirkkoon 

liittyneiden määrä jatkoi 

kasvuaan. 

Seurakunnalla on myös 

vuodesta toiseen samana 

säilyvä hyvä uutinen, 

evankeliumi ristiinnaulitusta 

ja ylösnousseesta Kristuksesta, 

joka syntyi maailmaan meidän 

jokaisen Vapahtajaksi. Merkitseehän kreikan 

sana euangelion nimenomaan hyvää sanomaa, 

ilosanomaa. Siihen uskoen on turvallista käydä 

tähän vuoteen.

Maailmassa on kovin levotonta. Monet 

ongelmat ja yleinen epävarmuus luovat 

varjon oman maammekin tulevaisuuden ylle. 

Ensimmäisenä mielessä on tietysti oma ja läheisten 

elämäntilanne.   

Tuskin kenenkään meidän elämässä tapahtuu 

liian paljon hyviä asioita. Siksi kannattaa hyvittää 

mielensä aina, kun siihen on vähänkin aihetta. 

Tapahtuivatpa ne hyvät asiat sitten 

minulle tai jollekin toiselle. 

Hyvässä on siemen uuteen 

hyvään.

Toivotan jokaiselle 

Rauhan Tervehdys -lehden 

lukijalle alkaneeseen 

vuoteen kaikkea 

hyvää ja Jumalan 

siunausta.

Kannattaa 
hyvittää 
mielensä aina, 
kun siihen 
on vähänkin 
aihetta.
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vellä sisään. 
Oppilaitospastorin luo hakeu-

dutaan, jos elämässä on Pitkäsen 
sanoin ”ihmissuhdekiemuroita, 
kriisejä, surua tai jotain epämää-
räistä, josta ei saa kiinni”. Niitä 
käsitellään ovet kiinni. 

Toisinaan myös opettajat soit-
tavat ja kysyvät, voiko opiskelija 
tulla juttelemaan. Pitkäsen mu-
kaan niin opiskelijat kuin henki-
lökunta tietävät, mistä ovesta saa 
tulla hakemaan apua. 

– Seurakunnan työntekijöinä 
meidän on löydettävä oma paik-
kamme yhteisössä. Teemme lä-

hinnä kasvatuksen ja sielunhoi-
don keinoin kaikkea sitä, mikä 
tukee yhteisön hyvinvointia.

 
Kumppaneita 
kasvatustehtävässä
Tuula Vinko on ollut laatimas-
sa kirkon ja koulun tekemän yh-
teistyön periaatteita kuvaavaa ko-
rimallia. Viime syksynä julkais-
tu neljän korin malli pohjautuu 
Opetushallituksen ohjeisiin. 

Mallissa huomioidaan uskon-
nonvapaus, eli oikeus harjoittaa 
omaa uskontoaan mutta myös 
oikeus olla osallistumatta uskon-

Olisiko näin 
uuden vuoden 
alussa hyvä 
sauma kohdata 
tosiasiat?

Uutta keskusta hakemassa 
Kolumni

Kauneimmat joululaulut 
eivät kuulu ohjelmaani 
jouluna. Olen kuitenkin 
joskus käynyt ja ihme-

tellyt, miten suosittuja voivat-
kaan olla yksinkertaisella kon-
septilla toteutetut tapahtumat.
Kirkot täyttyvät päivästä toi-
seen innokkaista laulajista. 

Muutkin joulukuun kirkol-
liset konsertit esitetään run-
saalle yleisölle. Kävin katso-
massa ja kuuntelemassa mu-
siikkinäytelmää itämaan tie-
täjistä Tuiran kirkossa. Jou-
luoratoriota seurasin Virtuaa-
likirkossa. Molemmissa riitti 

yleisöä. Joulukirkotkin olivat 
täynnä. 

Nyt, loppiaisen jälkeen, jou-
luaika on ohi. Alkaa tavallinen 
kirkon arki, jossa erityiset tee-
mamessut ja musiikkitapahtu-
mat ovat kyllä edelleen vetovoi-
maisia, mutta sunnuntaiaamun 
messut jaksavat innostaa vain 
harvoja. 

Silti jaksetaan väittää, että ne 
olisivat seurakuntaelämän kes-
kus ja tärkein tapahtuma. Väi-
te on mielestäni suunnilleen yh-
tä oikeutettu, kuin että Turska-
sota on Euroopan historian kes-
keisin tapahtuma. Kirkonkella-

ri-lehdessä väitettä kommentoi-
tiin osuvasti sellaiseksi, joka saa 
repimään hiuksia päästä. 

Olisiko näin uuden vuoden 
alussa hyvä sauma kohdata to-
siasiat? Kirkossamme on töissä 

valtavasti lahjakkaita ihmisiä, 
jotka pystyvät tuottamaan laa-
dukkaita ohjelmia, esimerkiksi 
mielenkiintoisia teemamessuja 
ja konsertteja. 

Kun kansainvälisen työn pas-
torina kutsun jonkun maahan-
muuttajaryhmän kirkkoon, en 
taatusti kutsu sunnuntaiaamu-
messuun. Mieluummin odotan, 
kunnes ohjelmistossa on barok-
ki- tai kelttijumalanpalvelus. 
Tai puhallinkonsertti. Seura-
kuntaelämän keskus on mieles-
täni se, missä on paljon seura-
kuntalaisia. Kykenemmekö hy-
väksymään, että ajat muuttuvat? 

E l s i  S a l ovaa ra

Jos seurakunta ei 
aktiivisesti tarjoudu 
yhteistyöhön, 
koulut kyllä löytävät 
kumppaninsa muualta. 

Tuula Vinko

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

Oppilaitospastori Katariina Pitkänen ja kuraattori Sanna Viinonen työskentelevät naapurihuoneissa Oulun seudun ammattiopiston Kaukovainion yksikössä.  

ÀRPÀD KOVÀCS
virkavapaalla oleva 

kansainvälisen työn pastori

sesta yhteistyöhön.
Oma työhuone oppilaitokses-

sa on Pitkäsen uralla ensimmäi-
nen. Seinänaapureina työskente-
levät oppilaitoksen psykologi ja 
kuraattori. Toisinaan kaikki kol-
me vaihtavat kuulumisia tai rat-
kovat yhdessä ongelmaa ovenpie-
liin nojaillen.

– Fyysinen läheisyys on tässä 
parasta. Yhteistyö on mutkaton-
ta, Pitkänen kiittelee. 

Kolmikosta jokainen pitää 
oveaan avoinna. Opiskelijoille ja 
henkilökunnalle on kerrottu, että 
kaikista avoimista ovista saa kä-

non harjoittamiseen.
– Uskonnollisille tilaisuuksil-

le koulun tuleekin järjestää kor-
vaava vaihtoehto, mutta koulun 
perinteisiin juhliin osallistuvat 
kaikki, hän kuvailee. 

Vinkon oma näkemys on, et-
tä tulevaisuudessa periaatteista 
saavat yhä enemmän painoarvoa 
kulttuuriperinnön vaaliminen, 
yhteisölähtöisyys ja ennaltaeh-
käisevä tuki. Opetuspuolen kou-
lut kyllä hoitavat itse, mutta kas-
vatustehtävään ne tarvitsevat yh-
teistyökumppaneita, kuten seura-
kuntia.

– Jos seurakunta ei aktiivises-
ti tarjoudu yhteistyöhön, koulut 
kyllä löytävät kumppaninsa muu-
alta. 

 
ELSI SALOVAARA
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Presidentti Sauli Niinistön 
antama rukouspäiväjulis-
tus kehotetaan lukemaan  
18. tammikuuta tienoilla-

kaikissa Suomen kirkkokuntien 
yhteensä noin tuhannessa seura-
kunnassa.

 Rukouspäiväjulistus on yli 
400-vuotinaana perintönä yk-
si valtionpäämiehen vanhimpia 
tehtäviä. Nykyisin presidentti 
päättää virkakautensa alussa, jat-
kaako käytäntöä. 

Rukouspäiväjulistus on Suo-
men ekumeenisen neuvoston 
laatima teksti, jonka presidentin 
kanslia tarkastaa ja presidentti al-
lekirjoittaa. Näin kertoo neuvos-
ton edellinen pääsihteeri Heikki 
Huttunen, joka oli vielä mukana 
vuoden 2016 tekstin laatimisessa. 

Aikaisemmin julistuksen val-
misteli valtio, opetusministeriö. 
Vuoden 2004 rukouspäiväjulis-
tus oli ensimmäinen Suomen 
ekumeenisen neuvoston valmis-
telema.

– Tasavallan presidentti ei al-
lekirjoita mitään, mitä hän ei oli-
si itse tarkoittanut ja mihin hän ei 
voisi yhtyä, Huttunen sanoo.

Niinistön presidenttikaudel-
la teksteissä on käytetty jonkin 
verran presidentin omia sitaatte-
ja. Vuoden 2016 julistuksessa Nii-
nistön käsiala näkyy esimerkiksi 
kohdassa, jossa käsitellään poh-
joismaista hyvinvointivaltiota ja 
tasavertaisuutta.

Julistus on hyvin kristillishen-
kinen. 

– Tällaisen tekstin allekirjoit-

taminen ei vaikuta olevan Niinis-
tölle ongelma. Minulla on käsitys, 
että Niinistö suhtautuu tehtävään 
vakavasti ja myönteisesti.

Huttusen mukaan tekstissä on 
huomioitu viime vuosina aiem-
paa selvemmin se, että Suomes-
sa on monia uskontoja ja elämän-
katsomuksia.

Vuoden 2016 rukouspäiväjulis-
tuksessa painotetaan ihmisarvoa 
ja luomakunnan kunniottamista. 
Sodat ja ilmastonmuutos ajavat 
ihmisiä kodeistaan. Ihmiskunta 
on peruskysymysten äärellä.

Julistuksessa todetaan myös, 
että kristinuskosta nouseva kun-
nioitus ihmisarvoa ja luomakun-
taa kohtaan velvoittaa työhön lä-
himmäisten ja maailman hyväksi. 

Julistuksessa sanotaan, että 

Muut mediat

– TYKKÄÄN LUKEMISESTA, koska siten 
pääsen toiseen maailmaan: menen vain 
makoilemaan, otan kirjan ja alan lukea. 
Kirjoja lukemalla mielikuvitusmatkalle 
pääsee helposti, Kukka kiteyttää.

Hän pitää Erin Hunterin Soturikissat-
fantasiasarjasta.

– Joskus eläydyn soturikissojen 
klaanimaailmaan ja ajattelen niiden 
tavalla: esimerkiksi autot ovat hirviöitä 
ja autotie on ukkospolku. Kuvittelen 
omaksi huvikseni kirjojen tapahtumia 
eri paikkoihin, esimerkiksi kissojen leirin 
kuvittelin mummolaan pihaan.

11-vuotias Kukka Kerppilä  Silta-lehdessä 1/2016

Millainen on 50-vuotias 
Oulun seurakuntayh-
tymä? 

Virkeä ja toimiva, 
näkee yhteisen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Matti Kakko.

Ylilihavuuteen taipuvainen, 
hidas ja kasvanut suuremmak-
si kuin olisi ollut tarvekaan, ku-
vailee puolestaan tuomiokirkko-
seurakunnan virkavapaalla oleva 
kirkkoherra, tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen.

Yrityksetkin 
pysäyttävät 
investoinnit, kun 
talous on tiukilla. 

Matti Pikkarainen

Oulun seurakuntayhtymä on viisi   kymppinen
 Tammikuun 24. päivänä juodaan juhlakahvit ja puhutaan tulevaisuudesta

– Toiminta perustuu vahvas-
ti omiin kiinteistöihin. Tämä on 
perua 1950–1960-luvuilta, jolloin 
alkoi kohdennettu seurakunta-
työ. Ajateltiin, että työalojen pi-
tää olla lähellä ihmisiä ja että jo-
ka työalalla pitää olla omat tilat. 

Seurakuntayhtymässä inves-
tointien ajankohtia tulisi Pikka-
raisen mukaan miettiä uudelleen. 

– Yrityksetkin pysäyttävät in-
vestoinnit, kun talous on tiukilla. 
Ei ole kyseenalaistettu, onko jär-
kevää pitää yllä kiinteistöjä, jotta 
niissä voidaan pitää perhejuhlia. 

Investointitarpeista on yh-
tymässä erilaisia näkemyksiä, 
myöntää Kakko. 

– Uskoakseni jokainen päättä-
jä ymmärtää, että Oulussa tilai-
suuksien järjestäminen onnistuu 
vuokratiloissakin, mutta syrjem-
pänä sellaisia tiloja ei ole tarjolla. 

– Yhtymä joutuu järjestämään 
sinne tilat. Siksi Ylikiimingin tai 
Yli-Iin seurakuntatalojen raken-
tamista ei voi lykätä.

Pikkarainen peräänkuuluttaa 
yhtymältä myös rohkeutta poh-
tia, tehdäänkö yhtymässä ja seu-

rakunnissa jatkossakin kaikki sa-
mat asiat kuin nyt. 

– Esimerkiksi hautausmaat 
voisivat olla kunnan tai valtion 
hoidossa. 

Yhtymä juhlii 
24. tammikuuta
Oulujoen kunta liitettiin vuoden 
1965 alussa Oulun kaupunkiin. 
Samalla Oulujoen seurakunta tu-
li yhteistalouteen Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kanssa.

Oulun evankelisluterilainen 
seurakuntayhtymä perustettiin 

Intiön pihatapahtumassa 1990-luvulla paistettiin makkaraa. Seurakuntayhtymän 50-vuotisjuhlassa 24.1. on esillä muitakin vanhoja kuvia vuosien varrelta.
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tymä on tuonut mukanaan pal-
jon hyvää. 

– Samanlaista esimerkiksi ta-
lous-, henkilöstöhallinto- ja kiin-
teistöpuolen vahvaa osaamis-
ta tuskin olisi mahdollista saada 
kaikkiin yksittäisiin seurakun-
tiin.

Koko kirkko kaipaa 
kulttuurinmuutosta
Yhtymän – ja koko kirkonkin – 
haasteeksi Pikkarainen nostaa 
uudenlaisen toimintakulttuurin 
luomisen. 

Kakon mukaan 50 vuotta on 
sopiva rajapyykki pohtia uudis-
tustarpeita sekä tehdä linjanveto-
ja tulevaisuutta ajatellen. 

– Hyvää yhtymämallissa on, 
että seurakunnat ovat vapautu-
neet toteuttamaan kirkon perus-
tehtävää, kun kiinteistöjen ylläpi-
to, hallinto, talous ja vastaavan-
laiset tehtävät on keskitetty yhty-
mälle.

– Seurakunnissa esimerkiksi 
hautausmaiden hoito on yhden-
mukaistunut. Kiinteistöjen kun-
nossapidon taso on noussut ja 
kirkkomusiikki on korkeatasois-
ta, Kakko listaa.

Yhtymän aiempien vuosien 
päättäjiä Kakko kiittää: 

– Menneinä vuosina on eletty 
viisaasti. On osattu laittaa sääs-
töön ja sijoittaa tuottaviin inves-
tointeihin. 

Myös Pikkaraisen mielestä yh-

Vanha valtionpäämiehen  käytäntö säilyy
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Pirkko Tiepuoli on tutustunut aiempaa monipuolisemmin kaunokirjallisuuteen 
kirjaston lukupiirin innostamana.

kristillinen perintö on kulttuu-
rimme voimavara, joka muo-
vaa etiikkaamme.

Tasavallan presidentti huo-

mioi muun muassa sen, että ad-
venttina 2016 alkaa reformaati-
on merkkivuosi. Tekstissä ylis-
tetään pohjoismaista hyvin-
vointivaltiota, joka takaa yh-
denvertaisuuden ja turvallisuu-
den kaikille.

Julistuksessa kutsutaan ih-
misiä viettämään kahta eku-
meenista rukouspäivää, jot-
ka ovat 18. tammikuuta ja 24. 
lokakuuta. Ensimmäinen on 
ekumeenisella rukousviikol-
la ja toinen ekumeenisella vas-
tuuviikolla.

Julistus on luettavissa ko-
konaan Suomen ekumeeni-
sen neuvoston verkkosivuilta, 
www.ekumenia.fi.

PEKKA HELIN

Tasavallan 
presidentti ei 
allekirjoita 
mitään, mitä 
hän ei olisi itse 
tarkoittanut eikä 
voisi yhtyä.

Heikki Huttunen

Ihmisiä

Talvella kirjat kiinnostavat

A
rja Tiep

u
o

li

Mitä ajatuksia kirkosta uuden vuoden alussa?Gallup

Rauhan Tervehdyksen toimitus pakeni pakkasta ja viimaa 
Oulun kauppahalliin kysymään niin kutsutulta halliraadilta, 
millaisin miettein he ajattelevat tällä hetkellä kirkkoa. 
Kysymykseen vastailivat Veikko Mäkelä, Paavo West, Niilo Kärkkäinen ja Pekka Parpala.

TEKSTI: RIITTA HIRVONEN
KUVA: ELSI SALOVAARA

”Olen kovasti ihmetellyt viimeaikaisia kirkonme-
noja televisiossa. Niissä esitetään musiikkia, jota täl-
lainen vanha ei käsitä. Kun kirkossa ei muutoinkaan 
aina synny harras olo, vielä vähemmän hartauden 
kokemus on mahdollista musiikin ollessa niin ou-
don kuuloista.”

”Oma kriittisyys kirkkoa ja uskonlahkoja koh-
taan on lisääntynyt iän myötä. Onko kirkko nykyi-

sin aiempaa maallistuneempi?”
”Kirkko on tehnyt paljon hyvää työtä.”
”Sisäänpääsymaksu kirkossa järjestettäviin mu-

siikkitilaisuuksiin ei tunnu hyvältä.”
”Jumalanpalveluksissa on näkynyt turvapaikan-

hakijoita laulamassa virsiä.”
”Kirkonpenkit tuomiokirkossa ovat edelleen epä-

mukavia istua.”

Muhoksen kunnan kirjastotoimen johtaja Pirkko 
Tiepuoli, saitteko joululahjaksi luettavaa?

– Koska työskentelen kirjastossa, en nykyisin 
saa juurikaan kirjoja joululahjaksi vaan lainaan 

ne. Jos saan kirjoja, ne ovat yleensä tietopuolisia ja käyttöi-
ältään pitkiä, Tiepuoli kertoo.

Tiepuoli on lukenut paljon dekkareita, joilla on kirjastos-
sa sesonkiaikansa. Niitä lainataan eniten jouluna ja kesällä. 

Nykyisin Tiepuoli lukee kaunokirjallisuutta aikaisempaa 
laajemmin Muhoksen kirjastossa toimivan lukupiirin an-
siosta. 

– Olen lukenut monia hyviä kirjoja, mutta lukupiirikir-
joista yksi positiivisesti mieleen jäänyt teos on portugalilai-
sen José Saramagon Toinen minä. 

Joulu on ohi, mutta pimeää aika jatkuu vielä kolmisen 
kuukautta. Kirjastoihin ei kuitenkaan välttämättä hanki-
ta kirjoja vuodenaikojen mukaan vaan hankintapolitiikka 
pysyy samanlaisena läpi vuoden. Näin on Muhoksella, ker-
too Tiepuoli.

Toki kirjastossa kiinnitetään huomiota ajankohtaisuuteen 
ja sesonkiaikoihin.

– Esimerkiksi syksyllä tarkistetaan muun muassa sieni- ja 
kurssikirjojen ajanmukaisuus.

Tiepuoli lupaa kevääksi kaikenlaista luettavaa, sillä kir-
jallisuutta ilmestyy runsaasti eri aihepiireistä. Tulevana ke-
väänä hankitaan kokoelmiin kaiken muun lisäksi esimerkik-
si uusia puutarhakirjoja. 

Lainausmäärät ovat Muhoksella korkeimmillaan talvel-
la muun muassa siksi, että sää rajoittaa ulkoiluharrastuksia. 
Kurssikirjojen lainaus on myös runsasta, sillä talvi on opis-
kelun sesonkiaikaa.

PEKKA HELIN

Yhteiskunnalliset muutok-
set haastavat koko kirk-
koa etsimään toiminnal-
lisesti mielekkäitä ja talo-

udellisesti kestäviä rakenteita.  
– Yksikään seurakuntayhtymä 

tai seurakunta ei voi jäädä muu-
toksen sivustaseuraajaksi, sanoo 
seurakuntarakenteiden kehittä-
mishankkeiden projektipäällik-
kö Terhi Jormakka Kirkkohalli-
tuksesta. 

– Tarvitaan luovia sovelluksia 
ja rohkeutta tehdä tilaa uudelle, 
luopua vanhentuneesta.

Kirkolliskokouksen kevääl-
lä 2015 asettama Kirkon tulevai-
suuskomitea pohtii, miten kirkon 
organisaatio- ja toimintamalleja  
tulisi kehittää. 

Lähtökohta on kysymys siitä, 

”Uudelle tilaa vanhentuneesta luopumalla”

Oulun seurakuntayhtymä on viisi   kymppinen
 Tammikuun 24. päivänä juodaan juhlakahvit ja puhutaan tulevaisuudesta

Oulun seurakuntien ensimmäinen pikkubussi ostettiin keväällä 1983 ja vaihdettiin 
helmikuussa 1987. Bussilla ehdittiin ajaa 99 144 kilometriä. 

M
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1.1.1966. Samassa yhteydessä pe-
rustettiin Karjasillan ja Tuiran 

seurakunnat.
Yhtymä on maan viidennek-

si suurin. 2013 mukaan tulivat 
Haukiputaan, Kiimingin ja Ou-
lunsalon seurakunnat. Yli-Iin ja 
Ylikiimingin seurakunnat olivat 
liittyneet osaksi Oulujoen seura-
kuntaa jo aiemmin.

Yhtymä juhlii 24.1. kello 10 
alkaen messulla tuomiokirkossa. 
Messun jälkeen tarjotaan juhla-
kahvit Keskustan seurakuntata-
lossa ja kuullaan puheenvuoroja 
otsikolla "Oulun seurakuntayhty-
män tulevaisuus".  

Juhlapäivän ohjelma kokonai-
suudessaan löytyy tämän lehden 
sivulta 15.

MINNA KOLISTAJA

minkälaiset rakenteet palvelevat 
parhaiten seurakuntien elämää ja 
seurakuntalaisten hengellistä et-
sintää.

Jormakan mukaan seurakun-
tayhtymiä tarvitaan tulevaisuu-
dessakin turvaamaan kirkon toi-
minta kaikkialla Suomessa. 

– Suurimmat uhkat ja samal-
la mahdollisuudet liittyvät yhteis-
työhön: halutaanko aidosti etsiä 

ratkaisuja, jotka koituvat alueen 
yhteiseksi hyväksi vai pitäydy-
täänkö puolustamaan oman seu-
rakunnan etua? Kyse on yhteises-
tä sopimisesta, ja se on taitolaji.

Jormakan mielestä yhtymään 
meno ei automaattisesti heiken-
nä seurakuntaidentiteettiä.

– Seurakunnat huolehtivat ju-
malanpalveluksista sekä toimi-
tuksista ja kantavat diakonis-
ta vastuuta alueensa ihmisistä. 
Näistä muodostuu seurakunta-
identiteetti. 

– Yhtymän tehtävä on toimia 
palveluorganisaationa ja mah-
dollistaa kirkon työ seurakun-
nissa. Suurissa seurakuntaliitok-
sissa seurakuntaidentiteetti on 
koetuksella, mutta yhtymässä se 
saattaa jopa vahvistua. 

Yhtymän 
tehtävä on toimia 
palveluorganisaationa 
ja mahdollistaa kirkon 
työ seurakunnissa.

Terhi Jormakka

Vanha valtionpäämiehen  käytäntö säilyy



6 Rauhan Tervehdys  |  Nro 1  |  14.–21.1.2016

Tuntemattomasta tuli ystävä
Oululainen Heli Laitinen avasi ennakkoluulottomasti 
kotinsa ovet italialaiselle Laura Ligazzololle  

A nna - Mar i  K i l p i j ä r v i

Ennen kuin Laura Ligaz-
zolo saapui Ouluun, He-
li Laitisella ei ollut tark-
kaa tietoa, kuka ja millai-

nen ihminen tulisi asumaan hä-
nen luonaan seuraavien viikko-
jen ajan.

– Ystäväperheeni ehdotti mi-
nulle Lauran majoittamista, sil-
lä harrastava perhe ei voinut itse 
ottaa vierasta luokseen liian hek-
tisen elämän takia. Suostuin he-
ti, jos kerran yhden hengen ker-
rostalokoti kelpaisi.

Viime syyskuussa Laitisen luo 
saapuikin kansainvälisen Glo-
bal.me-yhdistyksen kautta ita-
lialainen Laura Ligazzolo kaik-
kiaan yhdeksäksi viikoksi.

Kansainvälisyyskasvatus
toi Suomeen
Ligazzolo saapui Suomeen osana 
projektia, johon kuului vierail-
la muutamissa alueen lukiois-
sa opettamassa kansainvälisyyt-
tä, kuten monikulttuurisuutta ja 
keskustelemassa oppilaiden kans-
sa siitä, mitä maailmalla tapah-
tuu.

– Kun nuoret alkavat ymmär-
tää maailmaa, he ovat tietoisem-
pia ja voivat vaikuttaa asioihin, 
Ligazzolo sanoo.

Suomeen Laura halusi tul-
la, sillä hän oli lukenut paljon 
suomalaisesta yhteiskunnasta. 
Myös suomalainen arkkitehtuuri 
oli tullut tutuksi arkkitehti-isän 
hehkuttamana.

– Halusin nähdä sen, mis-
tä olen lukenut. Halusin myös 
nähdä suomalaisen luonnon ja 
loputtoman metsän, Ligazzolo 
hymyilee.

Kielitaito sai
kunnon harjoitusta
Laitisen kodissa kielenä oli pää-
asiassa englanti, mutta myös suo-
mea on opetettu Italian vieraalle. 

– Yksityisopetusta ovat anta-
neet niin Heli kuin hänen ystävä-
perheensä lapset, Ligazzolo ker-

too ja esittelee itsensä sujuvasti 
suomeksi.

Heli kertoo kielipäänsä har-
jaantuneen Lauran kanssa. 

– Vaikka en tunne olevani hy-
vä englannissa, tiedän kyllä pär-
jääväni. Välillä sanoja katsotaan 
sanakirjasta ja unohtunut sana 
korvataan kiertoilmaisuilla, Lai-
tinen selvittää.

Vieras tutustutti
paikallisbussiin
Kielitaidon paranemisen lisäksi 
italialainen vieras on herättänyt 
Heli Laitisen katsomaan ympäril-
leen uusin silmin.

Ligazzolon kanssa hän mat-
kusti  esimerkiksi ensimmäisen 
kerran Oulussa paikallisbussissa.

– Olen alkanut nähdä koti-
kaupunkia ja myös kotimaata 
uusin silmin Lauran ansiosta, 
Laitinen hymyilee.

Oulun seurakuntayhtymäs-
sä työskentelevä keittiöalan am-
mattilainen on myös saanut tu-
tustua italialaiseen ruokaan ja 
kulttuuriin. Naiset ovat usein 
keskustelleet siitä, kuinka asiat 
ovat Suomessa ja miten Italiassa. 

Laitisen mielestä keskustele-
malla tietoa saa aivan toisenlai-
sella tavalla kuin lukemalla. Pa-

ras keino tutustua maahan on 
tutustua paikallisiin asukkaisiin. 

– Vaikka olen omassa kodis-
sani, tunnen olevani matkoilla, 
Heli naurahtaa.

Laura Ligazzolo kertoo naut-
tineensa pienistä asioista, kuten 
päivällisestä yhdessä. Ne ovat 
saaneet hänet tuntemaan olon-
sa kotoisaksi. 

Yksi mieleenpainuvin koke-
mus Suomessa on ollut revontu-
lien näkeminen.

Vierailu herätti haaveen
opiskelusta Suomessa
Laitinen kehuu vierailua antoi-
saksi kokemukseksi. Heli kokee 
saaneensa enemmän kuin anta-
neensa.

– Olen päässyt tutustumaan 
hienoon ihmiseen ja toiseen 
kulttuuriin, hän herkistyy hy-
myilemään jälleen.

Myös Laura Ligazzolo on ol-
lut tyytyväinen kokemukseensa. 
Hän haluaisikin palata Suomeen 
opiskelemaan. Italiassa Padovan 
yliopistossa Laura opiskelee pää-
aineenaan ihmisoikeuksia. 

– Olen todella kiitollinen He-
lille. Tunnen, että minut otettiin 
vastaan avosylin. Varmasti ikä-
vöin Heliä, hänen ruokaansa se-
kä hänen puhumaansa fingels-
kaa, Ligazzolo hymyilee.

ANNA-MARI KILPIJÄRVI

Global.me tuo kansainvälisyyttä kouluihin
• Osassa Oulun lukioita on vieraillut opettajia eri maista Global.me-

projektin välityksellä.  Projektin tarkoituksena on muun muassa vä-

hentää suomalaisnuorten parissa rasismia ja ennakkoluuloja, lisätä 

nuorten tietämystä eri kulttuureista sekä rohkaista toimimaan kan-

sainvälisessä yhteiskunnassa.

• Oppitunneilla on käsitelty muun muassa globalisaatiota,  

pakolaisuutta, ihmisoikeuksia ja ympäristöasioita. 

• Projekti on kansainvälisen AIESEC-opiskelijajärjestön järjestämä.

Laura Ligazzolo (vas.) on viihtyi Heli Laitisen vieraana ja lähellä luontoa. Hänen toiveissaan on palata Suomeen. Laitinen on miettinyt vastavierailua Italiaan.

Olen alkanut 
nähdä 
kotikaupunkia ja 
myös kotimaata 
uusin silmin 
Lauran myötä.

Heli Laitinen
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Su 17.1. klo 11.00
JuMAlANPAlVEluS
kE 20.1. klo 19.00

SANAN JA RukoukSEN IlTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän 
puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?”. (Room.8:31)
La 16.1.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, vierailijoina 

Tampereelta Anneli ja Timo Ylönen. He pitävät raamattutunnin ja saarnaan sekä tarvitseville 
rukousta. Buffet lounas jumalanpalveluksen jälkeen. La 23.1. klo 11 sapattijumalanpalvelus, 
saarna Marko Huurre ja raamattutunti Rodrigo Arauz. Salaattilounas jumalanpalvelusten 
jälkeen. Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 16.1. klo 14.30 – 17.30 Diakoniatyön nostepäi-
vä – palvelu elämäntapana, Tino Varjola. 
La 16.1. klo 18 Valo-ilta, Tino Varjola, Juan 
Castillo. Su 17.1. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, 
Tino Varjola, Mikko Saukkonen, Toppila-Cente-
rin musaryhmä.  Lastenkokoukset ja seimi. 

Su 17.1. klo 17 International Service, in English and Arabic. Ke 20.1. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta, Pauliina ja Matti Kielinen, Tarja Liljamo, Jari Virta-
nen. To 21.1. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 16.1. klo 11-13 Leipää 
ja evankeliumia. T-C. Ma18.1. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 19.1. klo 18 
Majakka-ilta. TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Ke klo 17 Veljesliitto.
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
Kiitos kaikille Joulupatakeräykseen osallistuneille:
patavahdeille, muille vapaaehtoisille ja lahjoittajille, 
niin yksityisille ihmisille kuin yhteisöille ja yrityksille. 
Siunattua vuotta 2016!

To 14.1. klo 19 Rukousilta, Amadeus Oilinki. Pe 15.1. klo 12 Varttikirkko 
& ruokajakelua, klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 17.1. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saint’s club, Janne Turpeinen. Ke 20.1. klo 13 Senioripiiri,  
klo 18 Varkki-ilta. La 23.1. klo 10-15 Pohjois-Suomen vapaaseurakuntien 
rohkaisupäivä, Hannu Vuorinen, Pia Vappula, lisätietoja www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

Taivaallista ääntä Hailuodosta

Neljä naista soittaa Hai-
luodon kirkolla. Käsissä 
on vähän kolhon näköi-
set, kulmikkaat metalli-

putket, mutta niistä lähtevä ääni 
on suloinen. 

– Chimeskellojen ääntä on 
usein kuvattu taivaalliseksi ää-
neksi, sanoo Hailuodon kanttori 
Kaisamarja Stöckell. 

Tätä helkyntää on Hailuodossa 
kuultu keväästä 2015. Harjoituk-
sissa on kulkenut 6–7 aktiivisen 
soittajan porukka.  Seurakunnan 
kuoro oli soittanut chimeskelloja 
jo aikaisemmin.

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Oulun seurakuntayhtymä hakee

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 
RIPPIKOULUTYÖHÖN 2016

Hakuaika päättyy 29.1.2016 klo 15

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > info ja asiointi > avoimet 
työpaikat.

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

Paikkoja avoinna

Muut seurakunnat

KansanlääKintäKesKus
Hotelli Kaustinen, puh. 06 865 0200 

Pajalantie 24, 69600 Kaustinen

www.kansanlaakintakeskus.com

Tervetulua 
kylhän!

Kaustinen -paketti 2 vrk 
alk. 120,- / hlö / 2 vrk
• puolihoitoruokailut noutopöydästä,  
 viikoittain myös perinneruokia ja  
 pelimannimusiikkia
• päivittäinen sauna ja kuntosali
• hieronta 30 min tai kaustislainen  
 perinteinen jäsenkorjaus 20 min 
Kasso isse tarkemmin...

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

muksiaan yhtyeessä soittava Sis-
ko Heikkinen.

Oma opettelunsa on myös kel-
lojen ”sammuttamisessa”. Se ta-
pahtuu painamalla kello soittajan 
omaan rintaan tai käsivarteen.  

– Sammuttaminen pitää oppia 
tai muuten on kuin soittaisi pia-
nolla koko ajan pedaali pohjassa, 
Kaisamarja Stöckell vertaa.

Chimesyhtyeeseen otetaan 
mieluusti muutamia aikuisia, jot-
ka osaavat lukea nuotteja ja pys-
tyvät sitoutumaan säännölliseen 
harjoitteluun.

Tänä keväänä Stöckell aikoo 
perustaa myös chimesryhmän 
koululaisille.

MINNA KOLISTAJA

M inna Ko l i s t a ja

Chimeskellot ovat soitin, joka vaatii keskittymistä kuuntelijaltaankin. – Ääntä maailmassa riittää, joskus on hyvä herkistyä 
kuuntelemaan herkempiäkin ääniä, tuumivat  Marja Rantasuomela, Anna-Liisa Piekkola,  Sisko Heikkinen ja Kaisamarja Stöckell.

Chimes- vai käsikello? 
Suomen seurakunnissa soitetaan kahdenlaisia kelloja. 

•  Käsikello muistuttaa ulkonäöltään valettua kirkonkelloa. 

Chimeskello on metalliputki, jossa kielimekanismi on 

eräänlainen vasara.

•  Käsikellojen historia juontaa 1690-luvun Englantiin, missä 

ne kehitettiin alun perin kirkonkellojen soittomelodioiden 

harjoituskelloiksi. 

•  Ensimmäisiä chimeskellojen tapaisia bambusoittimia käytettiin jo 

tuhansia vuosia sitten Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa. Nykyiseen 

muotoonsa ne kehittyivät 1980-luvulla Yhdysvalloissa.

•  Chimeskelloja soitetaan Oulujoen ja Karjasillan seurakunnissa, 

käsikellot ovat käytössä Pulkkilan kappeliseurakunnassa.
Ensimmäinen kahdeksan kel-

lon sarja hankittiin edesmenneen 
suntion Juhani Seinijoen omais-
ten tekemällä lahjoituksella. 

– Jussi piti kellonsoittoa työs-
sään tärkeänä, joten meistä oli so-
pivaa hankkia muistoadressira-
hoilla kellosarja, Stöckell kertoo.

Nyt seurakunnalla on 37 kel-
loa, kolmen oktaavin sarja.  Rahat 
uusiin kelloihin kerättiin  ompe-
luseuroissa ja puolet saatiin kirk-
kokuorolta.

Yksi kello on kuin yksi pianon 
kosketin. Instrumentti on siis ko-
ko sarja, ei yksittäinen kello. 

Yhtyeen jäsenet soittavat pää-
sääntöisesti kahta kelloa, kahta 
vierekkäistä säveltä. Osa hallitsee 
muunnesävelten soiton kolman-
nella kellolla.

– Haastavinta on saada ääni 
ylipäätään syntymään. Varsin-
kin pieniä kelloja on vaikea soit-
taa, kun vasaraosa on niin lyhyt. 
Korkea ääni ei saa kuulua liian 
terävästi. Matala kello helpom-
pi saada soimaan, kertoo koke-

Haastavinta 
on saada ääni 
ylipäätään 
syntymään. 

Sisko Heikkinen
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Hailuodossa 
puhutaan 
uskonnosta ja 
sananvapaudesta
Hailuodon Turvasaari ry. jär-
jestää Sananvapaus ja uskonto 
-seminaarin lauantaina 16.1. 
kello 15.30–18 Hailuodon kou-
lussa, Luovontie 61.

Tilaisuus on kaikille avoin ja 
maksuton, mutta ilmoittautu-
misia toivotaan 15.1. mennessä 
sähköpostitse kovacs.turvasaa-
ri@gmail.com tai puhelimitse 
044 979 1701.

Puhujina toimivat Vasem-
mistoliiton kansanedustaja 
Anna Kontula, kulttuurilehti 
Kaltion ex-päätoimittaja Jussi 
Vilkuna sekä Hailuodon Tur-
vasaari ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja Árpàd Kovàcs. 

Hailuodon Turvasaari ry. on 
vuonna 2014 perustettu yhdis-
tys, joka tarjoaa turvaresidens-
sijaksoja kansainvälisille kir-
jailijoille. 

Tuomasmessut 
jatkuvat 
uusin teemoin 
Oulun seurakuntien tuomas-
messut alkavat 16.1. kello 18 
Kastellin kirkossa. Saarnaaja-
na toimii pastori, yliopistoleh-
tori Markku Salakka ja litur-
gina on tuomasmessupappi-
na aloittava Satu Kreivi-Palo-
saari. 

Musiikista vastaavat Jenni 
Koskenkorva, Taina Voutilai-
nen ja Esa Rättyä Band. Kerran 
kuussa järjestettävässä tuomas-
messussa vapaaehtoiset huo-
lehtivat juontamisesta, rukous-
alttareiden rakentamisesta, esi-
rukouksesta, tekstinluvusta se-
kä kahvi- ja teetarjoilusta. 

Keväällä saarnaajavieraina 
kuullaan Kotimaa-lehden pää-
toimittaja Mari Teinilää, ro-
vasti Kaija Tiirolaa, lääninro-
vasti Juhani Lavankoa ja piis-
pa Samuel Salmea.

Kanttorit 
konsertoivat 
Muhoksella
Pohjois-Pohjanmaan kanttorit 
esiintyvät Muhoksen kirkossa 
tiistaina 19.1. kello 18. 

Tilaisuudessa kuullaan 
kirkkomusiikkia Suomesta ja 
Brittein saarilta. Laulusoolois-
ta vastaavat Tommi Hekkala, 
Pirjo Mäntyvaara ja Henna-
Mari Sivula. 

Urkurina on Ismo Hintsala 
ja kanttorikuoroa johtaa Lauri 
Nurkkala.

Sävelhartauteen on vapaa 
pääsy. Ohjelmalehtinen mak-
saa 5 euroa, Ilo- tai Rauha -le-
vyn kanssa 10 euroa. 

Auttamisbuumi lämmittää 
kirkkoherran mieltä
Kun sydän avautuu yhdel-

le, sitä ei halua sulkea toi-
seltakaan, sanoo Kimmo 
Helomaa.

Kempeleen kirkkoherra viit-
taa tällä viime vuonna ilmen-
neeseen suureen auttamisha-
luun.

– Ihmiset auttoivat turvapai-
kanhakijoita vaate- ja tavaralah-
joituksin. Moni vapaaehtoinen 
antoi aikaansa heidän kotoutta-
miseensa. Samaan aikaan muu-
kin auttaminen lisääntyi.

Helomaan mukaan halu aut-
taa tulijoita ja oman kunnan vä-
hävaraisia ovat ikään kuin sa-
man kolikon eri puolet:

– Avun tarpeellisuus hok-
sattiin  turvapaikanhakijoiden 
kautta ja samalla huomattiin, 
että myös läheisiä siinä vieres-
sä on avun tarpeessa. Kun ru-
vettiin auttamaan tulijoita, ru-
vettiin auttamaan myös oman 
maan kansalaisia. Ne eivät sul-
keneet pois toisiaan, vaan hyvää 
kertyi hyvän päälle.

Tavarakolehdilla
joulumieltä perheille
Esimerkkejä kasvaneesta autta-
mishalusta Helomaa näki selväs-
ti syksyllä ja loppuvuodesta.

Kempeleen seurakunnassa en-
simmäistä kertaa kokeiltu tavara-
kolehti oman seurakunnan talou-
dellista apua tarvitseville oli me-
nestys.

Etukäteen 
mietitytti hieman, 
ovatko ihmiset 
jo kyllästyneet 
keräyksiin. Tulos 
oli kuitenkin 
positiivinen yllätys. 

Kimmo Helomaa,
Kempeleen kirkkoherra

Ennätysmäärä
Joulun lapsi -paketteja
Syksyn mittaan Kempeleestä ke-
rättiin ja vietiin paljon apua Ou-
lun, Muhoksen ja Ruukin vas-
taanottokeskuksiin. Myös ala-
ikäisten turvapaikanhakijoiden 
yksikkö sai lahjoituksia.

Aiempaa useampi halusi muis-
taa myös Romanian ja Moldovan 
köyhiä lapsia. 

Joulun lapsi -keräykseen läh-
ti 255 pakettia, kun aiemmin pa-
ketteja on lähtenyt vuosittain 
noin 50.

Ennätykselliseen pakettimää-
rään vaikutti kirkkoherran mu-
kaan se, että yksi seurakunnan 
vapaaehtoisista, Hilkka Kaikko-
nen, otti keräyksen organisoin-
nin sydämenasiakseen. 

Lähetyssäätiö Patmoksen pa-
ketteja kerättiin loppuvuodes-
ta myös Lumijoen ja Karjasillan 
seurakunnissa.

– Lumijoki on ollut mukana 
keräyksessä jo vuosikausia. On 
ollut ilo huomata, että lähistöltä 
on alkanut lähteä mukaan muita-
kin seurakuntia, sanoo diakonis-
sa-kansliasihteeri Marjo Koski-
Vähälä. 

Hänen mukaansa Lumijoel-
la syntyi Joulun lapsi -keräyksen 
ennätys: paketteja on saatu yleen-
sä noin 70, nyt paketteja saatiin 
kasaan tasan 80.

Seurakuntapastori Mirja-
mi Dutton kertoo, että Karjasil-
lan seurakunnan marraskuisessa 
pakkausillassa saatiin koottua 46 
pakettia. 

Patmos-lähetyssäätiö on 
kristillinen, lahjoitusvaroin 
toimiva lähetys- ja avustus-
järjestö. 

Vuonna 2014 se kerä-
si 28 197 Joulun lapsi -pa-
kettia. Vuoden 2015 tavoi-
te ylittyi: lopullinen paket-
timäärä oli 32 631.

MINNA KOLISTAJA

ovatko ihmiset jo kyllästyneet ke-
räyksiin. Tulos oli kuitenkin posi-
tiivinen yllätys. 

– Hyvää palautetta tuli niin saa-
jilta kuin antajilta, ja myös me avun 
välittäjät siinä välissä olimme on-
nellisia, joten ilmeisesti keräys oli 
onnistunut, Helomaa myhäilee.

Kirkkoherra uskoo, että tava-
rakolehtiin osallistui myös ihmi-
siä, jotka halusivat antaa jotain 
kouriintuntuvampaa kuin raha. 

– Jollekulle on ehkä palkitse-
vampaa antaa kahvipaketti kuin 
laittaa kolehtihaaviin 5–10 euroa. 
Kahvipaketissa saattaa olla enem-
män antamisen meininki. 

– Se tuntuu ehkä konkreetti-
semmalta lahjalta kuin raha. Ja 
kahvipaketin pystyy ostamaan, 
vaikka antajallakin olisi rahat 
vähissä.

Kirkkoherra muistuttaa, että 
rahaa lähimmäisen auttamiseen 
ei välttämättä tarvita lainkaan. 
Esimerkiksi seurakunnan ystä-
väpalvelutoiminnassa annetaan 
omaa aikaa.

Rahakolehdilla
ruokalahjakortteja
Tavarakolehdin lisäksi myös 
joulun seudun pääjumalan-
palvelusten ja hartauksien 
perinteinen kolehti kerättiin 
seurakunnan vähävaraisten 
hyväksi.

Kolehdilla saadulla mu-
kavalla summalla hankitaan 
muun muassa ruokalahja-
kortteja  paikallisiin kaup-
poihin. 

– Kempeleessä on mie-
likuva jonkinlaisena hyvin 
toimeentulevien paratiisi-
na. Se pitää osin paikkansa 
– mutta on täällä paljon hei-
täkin, joilla menee huonosti, 
kirkkoherra tietää.

H i l k ka K a i k ko n e n

Kempeleessä pakattiin ennätysmäärä paketteja Romanian ja Moldovan köyhille lapsille.

11-vuotias lumijokinen Martta 
Koski-Vähälä on ollut mukana 
pakkaustalkoissa jo vuosia. 
Tänä vuonna hän myös teki itse 
iloisennäköisiä pöllöpehmoja 
laatikoihin pakattavaksi.

M
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Yksi seurakunnan diakonia-
työntekijöistä kuuli ideasta Etelä-
Suomessa käydessään ja sitä pää-
tettiin testata Kempeleessä. Ad-
ventin aikana kirkon aulaan sai 
tuoda joka adventin sunnuntain 
jumalanpalveluksen yhteydessä 
esimerkiksi hyvin säilyviä elin-
tarvikkeita, suklaata tai vaikkapa 
askartelutarvikkeita lapsille. 

– Parillekymmenelle perheelle 
saatiin koottua lahjoituksista jou-
lukassit kotiin viemisiksi. Tuntuu 
hyvältä, että seurakuntalaiset ha-
lusivat tällä tavalla olla auttamas-
sa myös lähellä olevia avuntarvit-
sijoita. 

Alkuperäisenä ajatuksena oli ko-
keilla, millaisen suosion keräys saa.

– Etukäteen mietitytti hieman, 



9Rauhan Tervehdys  |  Nro 1  |  14.–21.1.2016

Auttamisbuumi lämmittää 
kirkkoherran mieltä

Harhapolkukin oli hyvä kulkea
Olen aika ajoin miettinyt polkuani, joka on johtanut kirkon työhön ja tähän hetkeen. 
Reitti vaikuttaa koukeroiselta. 

Näyttää, että matkan varrelle on sattunut harhapolkuja. Välillä suunta tuntuu olleen 
hukassa ja olen harhaillut eksyksissä. Nuoruuden haaveet ja tavoitteet ajautuivat het-
keksi karille, mutta tuntuivat sitten toteutuvan. 

Näin jälkikäteen tunnistan rakentaneeni korttitalon toisensa jälkeen. Yhä uudestaan 
löysin myös itseni tomupilven keskeltä, elämäni raunioilta. 

Kun sitten neljänkymmenen vuoden iässä koin voimakkaan henkisen ja hengellisen 
ravistelun, se tuntui erilaiselta. Tuntui kuin jokin tarkoitus ja suunta elämälle olisivat 
sen myötä kirkastuneet. Jeesus, josta piirtyi Raamatun sivuilta kuva elävänä Jumalana 
– mutta myös syvästi inhimillisenä – tuntui tulevan lähelle ja pyytävän mukaansa. 

Aluksi hangoittelin kutsua vastaan. Vastustin hyppyä tuntemattomaan. Ei vielä, en 
tahdo. Viimein oivalsin: pelkäsin rakastaa ja ottaa rakkautta vastaan. Pelkäsin koske-
tusta, en uskaltanut luottaa. Häpesin. 

Nyt kutsu kuului tehtävään, jossa syvin vaikuttava voima on rakkaus. Miksi Hän 
tahtoisi käyttää minua juuri siihen, mitä eniten pelkäsin?

Vielä jotain piti mennä rikki ennen kuin olin valmis suostumaan siihen, että uusi 
tehtävä odottaa. Mistään en kuitenkaan ole ollut elämäni aikana niin kiitollinen kuin 
siitä hetkestä. En olisi voinut uskoa, miten rikkaan elämän sen myötä saan. Että vesi 
muuttuisi viiniksi. 

Meille on jokaiselle annettu lahjoja. Välineitä, joiden käyttöohjeet ovat yksin Juma-
lamme tiedossa. Tänään uskallan, ainakin toisinaan, luottaa ja pyytää: käytä minua. 

Aika ajoin jonkin harhapoluksi luulemani elämäntaipaleen lonkero kietoutuu yllättä-
vällä tavalla kiinni tämän hetken kudelmaan. Silloin tuntuu siltä, että näen jälleen het-
ken aikaa kaiken kirkkaammin ja muistan, että rinnallani on aina toinenkin kulkija. 

Kuinka hyvää voikaan olla vielä tulossa? Kuinka kaunis voikaan olla hääjuhla?

MARJUKKA HAMARI
Karjasillan diakoniatyöntekijä

Sanan aika
Sunnuntai 17.1.2016
Psalmi: Ps. 105:2–5, 39–42
1. lukukappale: 2. Kun. 4:1–7 tai Jes. 12:1–6
2. lukukappale: Room. 12:6–16
Evankeliumi: Joh. 2:1–11

F r ee im
ag

e s

Room. 12: 6–16
Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia 
armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, 
käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on 
uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, 
opetustehtävän saanut opettakoon, 
rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka 
antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; 
joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka 
auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.
    Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa 
pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa 
toisillenne lämmintä veljesrakkautta, 
kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää 
olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä 
Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja 
iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa 
hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia 
pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa 
niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä 
kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää 
itkevien kanssa.
    Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö 
itseänne muita parempina, vaan asettukaa 
vähäosaisten rinnalle.

Joh. 2: 1–11
Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean 
Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, 
ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa 
kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken, ja äiti 
sanoi Jeesukselle: ”Heillä ei ole viiniä.” Mutta 
Jeesus vastasi: ”Anna minun olla, nainen. Minun 
aikani ei ole vielä tullut.” Hänen äitinsä sanoi 
palvelijoille: ”Mitä hän teille sanookin, tehkää se.”
    Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten 
tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat 
parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi 
palvelijoille: ”Täyttäkää astiat vedellä”, ja he 
täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: 
”Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle”, 
ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli 
muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka 
olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, 
mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen 
luokseen ja sanoi: ”Kaikki tarjoavat ensiksi 
hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat 
juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt 
hyvän viinin tähän asti.”
    Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista 
ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean 
Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja 
hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.
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Hautauspalveluja

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: 
p. 044 3161 563 /
Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä,  
Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU. 
Ohjelmatiedot ja jutut verkos-
sa:  www.oulunseurakunnat.
fi/verkkokirkko

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 17.1. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
pastori Riikka Honkavaara 
kertoo ihmeistä.
Klo 10 jumalanpalvelus Kem-
peleen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 17.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 17.1. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
pastori Riikka Honkavaara 
kertoo ihmeistä.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi
Klo 10 messu Oulujoen kirkos-
ta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kuullaan huu-
meidenkäyttäjien omaisille 
suunnatusta avoimesta koh-
tamispaikasta. Haastattelus-
sa on diakoniatyöntekijä Tel-
lervo Kianto. Uusinta ke 20.1. 
kello 15.15.
 

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 17.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Nurmijärven kirkosta. Virret: 
328: 1 ja 4; 823: 2 ja 3; 442; 229: 
1–5; sekä 229: 6 ja 7

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05.

Yhdistykset

To 14.1. klo 19 Nuortenilta.
Su 17.1. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat.
Ke 20.1. klo 14 Toimintapiiri.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Sunnuntaina 17.1. klo 14
HUOLTOASEMALLA 
”ÄLÄ PELKÄÄ!” 
Juonto Ulla ja Reino Junttila 
Todistuspuhe 
Opetuspuhe Veli Siljander: 
”Tulevaisuus ja toivo” 
Musiikki Teemun houseband 
Kahvitarjoilu 

Oulun seudun Uusheräys ry

Herännäis-/ Siionin virsiseurat: su 17.1. klo 15.00 seurat ja vuosikokous 
Montin-salissa, Kirkonniementie 6, Kiiminki, su 17.1 klo 15.00 Karja-
sillan kirkossa, Nokelantie 39, Oulu, pe 22.1 klo 18.00 seurat ja vuosi-
kokous Pudasjärven seurakuntatalolla.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

OMAA AIKAA 
OMAISHOITAJALLE
Tarjoamme omaishoitajan vapaan 
järjestämiseen kotihoitopalvelua. 

Hoitajamme huolehtii läheisestä ja 
omaishoitaja saa aikaa omiin me-
noihinsa. Palvelun voi kustantaa 

omaishoidon vapaan palvelusetelillä 
tai maksamalla palvelun itse.

 TIEDUSTELUT: 040 769 8615  
www.caritaslaiset.fi

Uudistunut lehtipisteissä.
101000 lukijaa (KMT S2014/K2015).

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fiAsemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Palveluja tarjotaan 

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
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– HALLITUS ON ESITTÄNYT leikkauksia lapsiperheiden ja muun muas-
sa vanhusten etuihin. Kirkon arvojen näkökulmasta tämä on hanka-
laa ja perusteltua vain, mikäli leikkaukset kohdistetaan tasapuolisesti 
eri yhteiskuntaryhmiin. 

– Hyvin toimeentulevat eivät saa päästä taloustalkoissa vapaamat-
kustajan asemaan, sanoo kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka 
Keskitalo.

Tammikuun lopussa, keväällä järjestettyjen eduskuntavaalien alla, 
Rauhan Tervehdys uutisoi kirkon esitykset seuraavaan hallitusohjel-
maan.  Tavoitteissa mainittiin muun muassa lapsiperheiden köyhyy-
den vähentäminen, kehitysyhteistyön varojen lisääminen ja sitovan il-
mastosopimuksen syntyminen.

– Kulunut vuosi osoittautui aika erilaiseksi kuin välittömästi vaali-
en jälkeen ennakoitiin, puhumattakaan tilanteesta, jossa kirkon halli-
tusohjelmatavoitteita asetettiin ennen vaaleja.

– Suomen tämänhetkisessä tilanteessa – kun maa on ottanut vastaan 35 000 turvapaikanha-
kijaa –   kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaus on osoittautunut lyhytnäköiseksi. Sodan uhre-
ja pitäisi auttaa lähtömaissa. Kustannukset voivat olla moninkertaiset turvapaikkatilanteen ku-
luina kotimaassa.

Keskitalon mielestä olisi kaikkien suomalaisten etu se, että maahan saataisiin yhteiskuntaso-
pimuksen kaltainen useamman vuoden vakautusohjelma. 

– Niin kutsut pakkolait kohdistuisivat ihmisiin paljon epätasaisemmin. Odottaisin nyt työnte-
kijöiden ja työnantajien järjestöiltä nykyistä enemmän aitoa isänmaallisuutta. Valitettavasti vah-
vojen työntekijäliittojen ja teollisuuden neuvotteluasenteet vaikuttavat suoraan sanoen itsekkäil-
tä ja lyhytnäköisiltä.

Mitä nyt?
Rauhan Tervehdyksessä viime vuonna haastatellut ihmiset kertovat, 

mitä kuuluu heidän kommentoimilleen uutisaiheille tällä hetkellä
KUULUMISET KOKOSI RIITTA HIRVONEN

7. tammikuuta 2015 aseistautuneet miehet hyök-
käsivät ranskalaisen Charlie Hebdo -satiirilehden 
toimitukseen. Vaikka tekijät perustelivat joukko-
murhaa islamin profeetan puolustamisella, oulu-

laispastorit Ari Savuoja ja Ilkka Mäkinen sanoivat, ettei-
vät uskonnot ole syypäitä terrori-iskuihin. 

Vihamielinen suhtautuminen mihinkään uskontoon 
ei lopeta fanaattisia tekoja, miehet totesivat.

Heidän mielestään uskontoihin olisi perusteltua tu-
tustua väkivaltaisen iskun jälkeen pikemminkin aiem-
paa myönteisemmin, jotta niiden rauhanomainen alku-
perä selviäisi. 

Vuosi karmaisevan uutisen jälkeen Savuoja sanoo:
– Parasta ja halvinta rauhantyötä on tiedon jakami-

nen. Siksi nyt tarvitaan uudenlaista tiedonvälitystä us-
konnoista, asiallista uskontojournalismia.

– Uskontoihin tasapuolisesti  suhtautuminen ei tapah-
du lakaisemalla uskontoja esimerkiksi kouluissa maton 
alle. Niistä on tehtävä osa normaalia elämää.

– Itselleni on vahvistunut vuoden aikana käsitys siitä, 
että kaikilla ihmisillä on aina samansuuruinen ihmis-
arvo ja keskinäinen tasa-arvo riippumatta heidän syn-
nynnäisistä ominaisuuksistaan tai heidän tekemistään 
teoistaan. Kenenkään tekemää pahuutta ei tule koskaan 
hyväksyä.

Odottaisin nyt 
työntekijöiden 
ja työnantajien 
järjestöiltä 
nykyistä 
enemmän aitoa 
isänmaallisuutta. 

Jukka Keskitalo

HELMIKUUSSA JAAKKO TUISKU valittiin Haukiputaan uu-
deksi kirkkoherraksi. Ensimmäisen Haukipudas-vuoden jäl-
keen Tuisku sanoo seurakuntalaisten ottaneen hänet lämpi-
mästi vastaan.

Uusi työ sisälsi kirkkoherralle myös yllätyksen.
 – Haukiputaalaisten puheissa on heijastunut muutosaika, 

uuden Oulun tuomat muutokset ja huoli alueen tulevaisuu-
desta. 

– Tässä kohdin seurakunnalla on paljon mahdollisuuksia 
olla alueen identiteetin ylläpitäjä ja toivon tuoja. 

– Murroksellisuus näkyy myös seurakunnassa. Haukipu-
taan seurakunta on yhdistelmä vanhaa ja uutta. Seurakuntaa 
kunnioitetaan ja arvostetaan, seurakuntaa lähelle on helppo 
päästä, Tuisku iloitsee. 

J a t kuu s e u raava l l a  au kea ma l l a
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2015ROVANIEMELLÄ KESÄKUUSSA järjestetyillä valtakunnallisilla lä-
hetysjuhlilla tunnelma oli apea. Hallituksen suunnitelmat leika-
ta lähemmäs 400 miljoonaa euroa kehitysyhteistyön varoista su-
pistaisi Suomen Lähetysseuran työtä useissa maissa. 

Lähetysseuran kehitysyhteistyön koordinaattori Saara Kala-
luka ei kaunistellut lähetysjuhlilla sanojaan kuvaillessaan järky-
tystään hallituksen leikkausaikeista. Pöyristyttävää ja pökerryt-
tävää, hän toisti kesällä.

Vuoden alussa Kalaluka kertoo, että hänen työalueellaan ete-
läisessä Afrikassa supistukset kehitysvaroista tarkoittivat Ango-
lan osalta kehitysyhteistyön alasajoa kokonaan sekä hankkeiden 
lopettamisia ja tukien leikkaamisia Botswanassa. 

– Leikkauksista kärsivät myös Etiopia ja Tansania. Kiinassa, 
Vietnamissa ja palestiinalaisalueella Lähetysseuran kehitysyh-
teistyö loppuu kokonaan. 

  – Eteenpäin kuitenkin mennään – leikkausten ja höyläysten 
silpomina, mutta nokka vedenpinnan yläpuolella. Työ jatkuu. 
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö tavoittaa kaikkein haavoit-
tuvimmassa asemassa olevat ryhmät, Kalaluka sanoo. 

NEPALISSA TAPAHTUI maanjäristys ja useita 
jälkijäristyksiä huhtikuun lopussa Kuolonuhre-
ja oli yli 8 000. Järistys oli pahin yli 80 vuoteen. 

Rauhan Tervehdys kirjoitti toukokuussa 
Maya Nepal-yhdistyksen organisoimasta on-
nistuneesta hyväntekeväisyysateriasta Oulussa.  

Yhdistyksen jäsenen Ulla Liukkosen mu-
kaan Nepalin toipumista valtaisasta järistyk-
sestä hidastavat uuden perustuslain synnyttä-
mät erimielisyydet.

– Osa maan etnisistä ryhmistä vastustaa pe-
rustuslakia, koska ne katsovat, ettei laki aja hei-
dän etujaan. Kapina on tarkoittanut muun mu-
assa kulkuyhteyksien sulkemista Intian ja Ne-

palin väliltä, Liukkonen kertoi vuoden lopussa.
– Ihmiset eivät saa esimerkiksi bensaa, lääk-

keitä sairauksiinsa ja raaka-aineita ruoan val-
mistamiseen.

– Tilanne Nepalissa on siis murheellinen.  
On sanottu, että maanjäristys tappoi tuhansia, 
mutta tämä kapinointi voi surmata pitemmän 
päälle nepalilaisia sitäkin enemmän. Tilanne 
on kriittinen etenkin nyt kun talvi on saapu-
massa. 

– Me yritämme yhdistyksessä kerätä rahaa 
lisää voidaksemme tukea ihmisiä selviytymään, 
Liukkonen selvittää surullisia kuulumisia Ne-
palista.

HUHTIKUUSSA KERROTTIIN myös uomalaisten auttamishalun kasvaneen. Pu-
dasjärven vs. kirkkoherra Pekka Asikainen kertoi kirkon Tukikummit-säätiös-
tä, joka tukee avustusvaroilla nuorten harrastustoimintaa.  

Nyt pystyy Asikainen kertomaan tarkan avustussumman: viime vuonna sää-
tiö lahjoitti 750 000 euroa hyväntekeväisyyteen. Viime vuosien aikana avustuk-
sia on myönnetty jo lähes 3 000 henkilölle.

– Vuonna 2015 järjestettiin kokeilu yleishyödyllisen UFF-yhdistyksen lah-
joittamien luistinten toimittamisesta vähävaraisten perheiden lapsille ja nuoril-
le. Meillä oli lopulta lahjoitettavana seurakuntien diakoniatyön kautta 1500 ki-
lon erä luistimia. 

– Viime vuonna toteutettiin myös Tukikummit-säätiön ja suomalaisen pe-
lialan yhteistempaus. Pelifirmat keräsivät pelinkehittäjiltä vapautuvia, huollet-
tuja tietokoneita, jotka soveltuvat nuorille koulu- ja opiskelukäyttöön. 

Tällä hetkellä 150 konetta on saatu koululaisten käyttöön, mutta tarve on dia-
koniatyön tietojen mukaan osoittautunut suuremmaksi, Asikainen tietää. 

HUHTIKUUN ALUSSA Rauhan Tervehdys kertoi monelle oululaisel-
le harmillisen uutisen: Pateniemen seurakuntakoti oli päätetty pur-
kaa. Jäähyväismessu järjestettäisiin toukokuussa ja syksy toisi purku-
traktorin tontille.

Purkupäätös kirpaisi Pateniemen seurakuntakodilla vuosikymme-
nien ajan käyneitä alueen asukkaita.

Joulu palautti jälleen harmin seurakun-
takodin menettämisestä, Tuiran kirkko-
herra Niilo Pesonen kertoo. Moni patenie-
meläinen oli tottunut käymään joulukir-
kossa seurakuntakodissa. 

– Purkamisesta ollaan edelleen surul-
lisia, mutta uusi Palokan seurakuntatalo 
on kuitenkin otettu hyvin vastaan. Seura-
kuntalaiset ovat löytäneet tiensä Palokkaan 
kerhoihin ja tapahtumiin, Pesonen sanoo 
tyytyväisenä.

Purkamisesta 
ollaan edelleen 
surullisia, mutta 
uusi Palokan 
seurakuntatalo on 
kuitenkin otettu 
hyvin vastaan. 

Niilo Pesonen
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2015
MARRASKUUN LOPUSSA koko Suomi järkyttyi 
raiskausepäilyksestä Kempeleessä. Kempeleen 
seurakunnan nuortenillassa asia oli esillä pian 
tapahtuman jälkeen. ”Mua kyllä pelottaa” sanoi-
vat nuoret avoimesti. 

Nuorisotyönohjaaja Antti Ristkari piti tam-
mikuun alussa nuorten iltaa Kempeleen Vanhas-
sa pappilassa. Marraskuisesta väkivallanteosta ei 
illassa enää puhuttu.

Ristkari sanoo, että näin nopeasti asiat eivät 
kuitenkaan unohdu. Nuoret ovat aiempaa varo-
vaisempia liikkuessaan Kempeleessä.

– Huomaan, että erityisesti nuorten vanhem-
mat haluavat, että heidän lapsensa eivät lähde yk-
sin nuortenillasta kotiin. Jos kotimatkalle ei löydy 
kaveria, vanhemmat tulevat itse hakemaan nuo-
ret pois. Tämä on muutosta aiempaan.

OULUN KAUPUNGINTEATTERIIN Taivaslaulu-esityksen ohjan-
nut Heta Haanperä kertoi syyskuussa toivovansa, että ensi-il-
tansa saanut näytelmä synnyttäisi vuoropuhelua ja toimisi sil-
lanrakentajana erilaisten maailmankatsomusten välillä.

Mitä arvioit Heta Haanperä, onnistuiko teatteriesitys ta-
voitteessaan?

– Vaikea sanoa tarkasti, mutta olen saanut palautetta, että 
Taivaslaulu on helpottanut esimerkiksi työpaikoilla keskuste-
lua lestadiolaisten työkavereiden kanssa. Nyt on ehkä uskallet-
tu puhua aiemmin vaietuistakin asioista. 

Näytelmän ansiosta on ikään kuin luvallisempaa keskustel-
la lestadiolaisuudesta, Haanperä arvioi.

– Taivaslaulun teemat eivät liity pelkästään lestadiolaisuu-
teen, oman tien löytäminen koskettaa muitakin. Ehkä ei-lesta-
diolainen katsoja on siksi voinut jollakin tavoin samaistua esi-
tyksen lestadiolaisiin päähenkilöihin. 

Yhteys maailmankatsomusten välillä on pieniä puroja, oh-
jaaja kuvailee. 

SYKSY TOI SUOMEEN nopeassa vauhdissa tuhansia turvapaikanhakijoita. Oulun seurakuntien 
tiloissa lajiteltiin lahjoitusvaatteita pakolaisille. Osa kansalaisista hätääntyi ja vihastui: riittää-
kö apua enää lainkaan kantasuomalaisille? 

Internetin keskustelupalstoille tuli vihapuhetta uusista maahantulijoista.
Pohjois-Suomesta kotoisin oleva Tansanian lähetystyöntekijä Pia Pyhtilä kertoi syyskuun 

alussa Rauhan Tervehdyksessä oman kokemuksensa siitä, miten 
hän on tottunut Afrikassa asumaan ja elämään itselleen vieraiden 
ihmisten parissa. 

Pyhtilän kokemuksen mukaan myös vieraista heimoista voi löy-
tää oman heimonsa.

Viime vuoden viimeisenä päivänä Pyhtilä kirjoitti Tansanias-
ta Suomen pakolaistilanteeseen liittyen: ”Olen pelästynyt vihapu-
heiden suurta määrää internetissä mutta myös sitä, että monella on 
niin vastakarvaa-asenne kaikkia hyviä yrityksiäkin kohtaan.”

”Pakolaisuus on pelottavan laajaa ja koskettaa meitä kaikkia Suo-
messa ja muualla monin tavoin. Asian kanssa selviämiseen on vain 
keksittävä keinot, olivatpa ne meidän toiveidemme mukaisia tai ei-
vät.”

Pyhtilän mielestä onnistumiseen on aina mahdollisuus, ja se on 
hänen mukaansa joka tapauksessa parempi vaihtoehto kuin hara-
ta ikuisesti vastaan. 

”Ihmiset yhteen ja tekemään töitä yhdessä, harrastamaan ja viet-
tämään aikaa! Näin kaikilla on parempi olla jatkossakin”, Pyhti-
lä uskoo. 

KESÄLLÄ KAIKKI lehden tuntuivat kirjoittavan Kreikan talouskriisis-
tä. Rauhan Tervehdyksen haastattelema Ateenan suomalaisen meri-
mieskirkon sosiaalikuraattori Mari Hilonen kertoi tuolloin, että ta-
louskriisi näkyi aiempaa suurempina kävijämäärinä merimieskirkos-
sa.  Kirkon tarjoamalle keskusteluavulle oli kysyntää.

Joulun alla Hilonen totesi talouskriisin näkyvän yhä ihmisten jo-
kapäiväisessä elämässä.

– Esimerkiksi joulumyyjäisten tuotto oli tänä vuonna jälleen taas 
pienempi kuin edellisvuonna, hän harmitteli.

Kreikan pakolaistilanne ei näy erityisesti tällä hetkellä merimies-
kirkon toiminnassa.

– Pakolaiset ovat kaupungissa yleensä vain joitakin tunteja tai kor-
keintaan muutaman päivän ja jatkavat sitten eteenpäin. Merimieskirk-
ko on kerännyt esimerkiksi vaatteita ja hygieniatuotteita paikalliseen 
pakolaiskeskukseen, Hilonen selvitti. 

Pakolaisuus on 
pelottavan laajaa 
ja koskettaa meitä 
kaikkia Suomessa 
ja muualla monin 
tavoin. Asian kanssa 
selviämiseen on 
vain keksittävä 
keinot, olivatpa ne 
meidän toiveidemme 
mukaisia tai eivät.

Pia Pyhtilä
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Trauma tai kriisi helpottuu 
tekemällä romusta taidetta

Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.1.2016

Leikkaa talteen!

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

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

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. kansainvälisentyön pastori
 Terttu Laaksonen, 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 (virkavapaalla)
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
 Johanna Kari, 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

Tuiran seurakun-
ta järjestää helmi–
maaliskuussa ryh-
män traumaa tai 

kriisiä työstäville. Ryhmän 
ohjaajina toimivat Tui-
ran seurakunnan pasto-
ri ja psykoterapeutti Hele-
na Paalanne sekä taiteilija 
Moosa Myllykangas. 

Ryhmässä työstetään 
oman elämän solmukoh-
tia keskustelun, taiteellisen 
työskentelyn ja mietiskele-
vän rukouksen kautta. Tai-
detta luodaan romumateri-
aaleista Moosa Myllykan-
kaan ohjauksessa. 

– Traumaattinen tapah-
tuma tai kriisi voi romah-
duttaa elämää kannattele-
vat voimat. Unelmat ja haa-
veet, joskus jopa oma mi-
nuuskin, tuntuvat muuttu-
van romuksi. Edessä oleva 
näkymä avautuu pimeänä. 
Kaiken keskellä piilee kui-

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Noel Christi-
an Isokääntä, Sonja Iida Se-
rafina Lyytinen, Mauri Ei-
nar Ronkanen, Aleksi Johan-
nes Jokikokko, Toivo Johan-
nes Patokoski, Adella Auro-
ra Onkamo.
Haukipudas: Aava Katriina 
Matikainen, Mikael Johan-
nes Kovalainen, Lydia An-
na Karoliina Heikura, Emmi 
Amanda Anttila, Atte Eeme-
li Illikainen, Vilppu Abel Pah-
kala, Mauno Valdemar Hut-
tunen Sofia-Maria Hiltunen, 
Saima Vanamo Pöyhtäri, Juu-
lia Marianna Peppiina Pohjo-
lainen, Inga Priscilla Pisilä.
Karjasilta: Jouka Matias Ah-
venvaara, Oona Aleksandra 
Heikkinen, Elea Adelia Kan-
gastie, Saaga Maria Aleksii-
na Kauramäki, Lauri Veikko 
Juhani Leppäkari, Adele Isa-
bella Mustajärvi, Remy Tatu 
Elijah Nurro, Eemi Johannes 
Oikarinen, Oliver Wiljami An-
tero Pöytäkangas, Minna Elli 
Maria Tervakangas, Viivi Au-
rora Väisänen, Benjamin Erik 
Olavi Aavaluoto, Joonas Jo-
han Edvard Haapasalo, Iisak 
Emil Romeo Isokääntä, Ilona 
Aada Annastiina Junno, Kal-
le Erkki Kalevi Käsmä, Oliver 
Onni Ilmari Laulajainen, Hel-
mi Inkeri Ohtamaa, Matias 
Onni Oliver Paananen, Frii-
da Linnea Pisilä, Ellen Mart-
ta Aurora Riekki, Aleksi Ilma-
ri Spårman, Samuel Ville Sa-
kari Virtanen, Seelia Aliina 
Kajava, Minea Olivia Kyllö-
nen, Ellen Leila Heleena Vir-
tanen, Edvin Albin Ylimaula, 
Alvar Aatu Tapio Järvinen, 
Tiitus Elia Ilmari Keränen, 
Mauri Juhani Kivipuro, Hel-

miina Marie Salmela.
Kiiminki: Niklas Tapio Kuk-
kola, Otto Eemeli Sortti, Ee-
meli Urho Aukusti Tiirola, 
Mariia Zakharenkova, Mikko 
Petteri Lanteri, Atte Johan-
nes Hyry, Niila Akseli Lehto, 
Anni-Emilia Elisabeth Lassila.
Oulujoki: Wenla Anni Ama-
lia Jarva, Alma Helli Linnea 
Määttä, Miro Jaakko Mikael 
Ojalehto, Leila Elisabet Pyl-
väs, Vilma Anni Eliina Rom-
si, Ville Tapio Hannila, Ellen 
Sofia Kinnunen, Enni Päivik-
ki Klasila, Mette Loviisa Ku-
ha, Aleksi Osmo Eemil Kär-

Ryhmässä 
työstetään 
oman elämän 
solmukohtia 
keskustelun, 
taiteellisen 
työskentelyn ja 
mietiskelevän 
rukouksen 
kautta.

ki, Viena Helena Lehtola, Ii-
tamaaria Esteri Ponto, Aslan 
Jooa Rikhard Päkkilä, Shivan 
Satay Zangarna, Erkka Eemil 
Suhonen, Väinö Rafael Kivi-
niemi, Daniel Sisu Aleksante-
ri Koistinen, Jenni Julia Nissi-
nen, Inna Adelina Siltakoski, 
Siiri Viola Vuolteenaho, Elia 
Mikael Holmi, Samu Oskari 
Kalila, Sylvi Aurora Parkkila, 
Sini Sofia Tiirola.
Oulunsalo: Eetu Aleksi Hei-
nola, Reino Johannes Huo-
vinen, Elli-Johanna Ilona Ja-
cobson, Emma Helmiina Hal-
likainen, Mette Henriikka 

Hyppönen, Atte Samuel Ka-
java, Noel Sebastian Yli-Su-
vanto.
Tuira: Nikodemus Sebastian 
Heikkinen, Leon Samuel Kris-
to, Dominic Onni Henrik Kul-
tapuro, Enia Katariina Kurtti, 
Nelli Emilia Mild, Ella Meimi 
Esteri Oikarinen, Oskari Toi-
vo Pietari Ollikkala, Edith Lili-
an Pajukangas, Viivi Eva Mar-
jatta Seppänen, Miralia Ma-
rie Madeleine Siirtola, Heini 
Berivan Simsek, Luukas Ar-
mas Nikolai Tervo, Sonja Eri-
ca Haimi, Selma Saga Helinä 
Junes, Minttu Aurora Kyllö-
nen, Veeti Oskari Kyllönen, 
Emil Lenni Oliver Leppälä, 
Valtteri Juha Eevert Liima-
tainen, Elli Inkeri Matinlas-
si, Aapo Jaakko Elmeri Mus-
tonen, Oliver Juhani Pernu, 
Saana Ellen Pohjoisaho, Mi-
la Hanna Minea Talvensaari, 
Sara Kristiina Vieruaho, Leo-
nard Juha Eemil Viinamäki, 
Tuomas Samuel Aalto, Kas-
per Marko Kuokkanen, Kons-
ta Toivo Kuokkanen, Sakari 
Sebastian Leppiaho, Miika 
Jaakko Oskari Lämsä, Kons-
ta Aatos Pöykkö, Daniel Eli-
as Tapio Bimberg, Isla Eve-
lyn Heinikoski, Emma Alina 
Illikainen, Peetu Johannes 
Junttila, Elina Josefiina Ki-
velä, Veikko Setti Hermanni 
Kovalainen, Niilo Emil Ansel-
mi Lähetkangas, Elian Alfred 
Juhani Nieminen, Iina Sofia 
Niva, Aate Risto Matias Ny-
backa, Aleksi Mikael Pent-
tilä, Ari Juhani Piippo, Em-
mi Annika Räisänen, Arttu-
ri Taavetti Stenudd, Kaapo 
Kalervo Vehkala, Eliel Miika 
Mattias Virkkala, Linda Roo-
sa Vivian Virkkala, Aino Mi-
nerva Yrjänä.

tenkin salaisuus: Jumalan 
uutta luova voima ihmises-
sä, pohtii Helena Paalanne 
ryhmän työskentelyn läh-
tökohtia.

Ryhmään voi ilmoittau-
tua, mikäli elämässä on täl-
lä hetkellä meneillään aika, 
jolloin esimerkiksi läheisen 
kuolemaan, eroon tai muu-

hun tunneperäiseen mene-
tykseen tai kriisiin liittyvät 
asiat nousevat keskeisiksi ja 
vaativat erityistä huomiota. 

Ryhmään otetaan mu-
kaan seitsemän henkilöä. 
Työskentely edellyttää si-
toutumista ryhmän ko-
koontumisiin. Kokoon-
tumiset ovat torstaisin 

4.2. 11.2. ja 18.2. sekä lau-
antaina 27.2. ja torstaina 
3.3. Torstain kokoontumi-
set ovat kello 17–19 ja lau-
antain kello 10–15. Paik-
ka ilmoitetaan osallistujil-
le myöhemmin. Materiaa-
limaksuna peritään 40 eu-
roa.

Ilmoittautumiset 
sähköpostitse 22.1. mennessä: 
helena.paalanne@evl.fi. 
Lisätietoja voi kysyä Helena 
Paalanteelta puhelimitse 
numerosta 050 4334 097.

Kintsukuroi = japanilainen 
termi, joka tarkoittaa ”korjata 
kullalla”. Se on taidemuoto, 
jossa astioita korjataan 
kulta- ja hopealakalla. Ajatus 
on siinä, että kun jokin on 
kärsinyt vaurion ja sillä on 
historia, se on korjattuna 
entistäkin kauniimpi.

Tuomasmessu  
lauantaina 16.1. klo 18 Kastellin kirkossa 

 
Uusi viini

Liturgi Satu Kreivi-Palosaari
Saarna KT, pastori Markku Salakka
Musiikissa mm. Jenni Koskenkorva, 

Esa Rättyä ja bändi, Taina Voutilainen.
Vapaaehtoiset 

Sydämellisesti tervetuloa!

Tuomasmessu on vapaaehtoisvoimin toteutettava 
messu, jossa rukouksella ja reippaalla & 

koskettavalla hengellisellä musiikilla on merkittävä 
rooli. Teejatkoilla seurustelun sakramentti 

huipussaan. Tule! 

Kolehti nimikkolähetti Saara Kalalukan työhön 
Sambiassa ja eteläisessä Afrikassa Suomen 

Lähetysseuran kautta.

Freeim
ag

es, M
ari Läh

teen
m

aa
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Hiljaisuuden rukoushetki to 
14.1. ja 21.1. klo 18 Keskustan 
srk-talo. NNKY ja Sinapinsie-
men ry. Hiljaisuutta, rukous-
ta, Taize-lauluja. 
Ompeluseurat to 14.1. klo 19 
Intiön srk-koti.
Aamupiiri la 16.1. klo 10 
Vanha Pappila. Juha Tervas-
kanto.
Vihkihetki la 16.1. klo 15–17 
Oulun tuomiokirkko. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 16.1. klo 18 Vanha pappila.
Messu su 17.1.2 klo 10 Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Urpo Luokkala ja avus-
taa Jouko Lankinen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula. Tui-
ran kamarikuoro, johtaa Ris-
to Laitinen.
Messu su 17.1. klo 13 Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Ur-
po Luokkala. 

Elämän Lähteellä – Sa-
naa ja rukousta su 17.1. 
klo 17 Keskustan srk-ta-
lo, iso srk-sali. Puhuja-
vieraana Jorma Puhak-
ka. Mahdollisuus henki-
lökohtaiseen rukouspal-
veluun. Seuraavat tilai-
suudet 14.2., 20.3., 17.4. 
ja 22.5.

Raamattupiiri ti 19.1. klo 19 
Intiön srk-koti. Pohjois-Poh-
janmaan Kansanlähetys.  
Raamattupiiri ke 20.1. klo 17 
Heinätorin srk-talo.
Keskiviikkoseurat ke 20.1. 
klo 18 Vanha pappila. Mark-

ku Niku. 
Torstain raamattupiiri 21.1. 
klo 13 Rovastinsali.
Raamattupiiri to 21.1. klo 
15 Intiön srk-koti. Raamatun 
tutkiskelua. Mukana Urpo 
Luokkala. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 14.1. 
ja 21.1. klo 10.30  Heinätorin 
srk-talo. Kaikille eläkeläisil-
le avoin kerho. Lisätiet. dia-
konia Kaisa Jaakkola, p. 040 
7304 117. 
Eläkeläisten kerho to 14.1. ja 
21.1. klo 12.30 Intiön srk-ko-
ti. Tule kahvikupposen, har-
tauden, keskustelun ja pie-
nen ohjelman äärelle. 

Kaatuneitten omaiset ma 
18.1. klo 12.30 Keskustan 
srk-talo.
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 14.1. klo 13.
Silmukka ke 20.1. klo 10–13 
Kryptassa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
paikan päällä Keskustan srk-
talolla.  
Diakonian aamu ti 19.1. klo 
9 Keskustan srk-talo. Työttö-
mien ja vähävaraisten mak-
suton aamupala ja kaiken-
ikäisten juttutupa. Aamupa-
la tarjolla klo 10.30 asti.

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

Tervetuloa juhlimaan Oulun seurakuntien 
50 vuotta jatkunutta yhteistyötä 
Ohjelma sunnuntaina 24.1.2016
Klo 10 messu Oulun tuomiokirkossa
Messun yhteydessä toimitetaan Oulun seurakuntayh-
tymän uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen.
Messun jälkeen on juhlakahvit ja -seminaari Keskus-
tan seurakuntatalossa (Isokatu 17). Seminaarin aihee-
na on "Oulun seurakuntayhtymän tulevaisuus". 
Johdantopuheenvuoron ja historiakatsauksen pitää 
tuomiorovasti Matti Pikkarainen. Paneelikeskustelus-
sa ovat mukana Karjasillan seurakunnan kirkkoherra, 
lääninrovasti Juhani Lavanko, yhteisen kirkkoneuvos-
ton varapuheenjohtaja Arto Kivioja sekä seurakuntara-
kenteiden kehittämishankkeiden projektipäällikkö Ter-
hi Jormakka Kirkkohallituksesta. Paneelikeskustelun 
juontaa tiedottaja Rebekka Naatus.
Keskustan seurakuntatalolla on valokuvanäyttely ja 
esineistöä seurakuntayhtymän historian ajalta.
Sunnuntai-iltana järjestetään juhlakonsertti Oulun tuo-
miokirkossa klo 18. Konsertissa esiintyvät urkuri Péter 
Márosvari, puhallinorkesteri Viventi sekä Oulun kant-
torikuoro ja Oulun kamariorkesteri. Konsertissa kuul-
laan mm. J.S. Bachin sekä K. Tikan musiikkia.  
Mahdolliset muistamiset toivotaan osoitettavaksi Kir-
kon Ulkomaanavun katastrofiavulle, Nordea IBAN: 
FI33 1572 3000 5005 04. Viestikenttään Oulun seura-
kuntayhtymä 50 vuotta. 

Perhekahvila Pirpana 
maanantaina 18.1. klo 10  Intiön srk-kodissa. 

Hei kaikki lapset ja aikuiset siellä kotona! 
Tulkaa morjenstamaan kavereita maanantai-

aamupäivisin kahvi- ja mehukupposen äärelle. 
Lapsilla on mahdollisuus leikkiä ja piirrellä. 
Kahvila aukeaa lyhyellä hartaustuokiolla ja 

päätetään lasten ja aikuisten yhteiseen 
loru / laulutuokioon. 

Perhekahvilassa voit halutessasi vain 
piipahtaa hetkisen tai viettää yhdessä toisten 

kanssa koko yhteisen ajan. 

Heinäpään perhekerho 
tiistaina 19.1. klo 10 Heinätorin srk-talossa.

Keskustan perhekerho 
torstaina 21.1. klo 10  Keskustan srk-talossa. 

Perhekerho on lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka, johon lapsi tulee yhdessä 

huoltajan kanssa. Kerho alkaa yhteisellä 
hartaushetkellä, jonka jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan ja leikitään. Päätämme kerhon 

pieneen loru / lauluhetkeen. 
Osallistuminen on maksuton. 

Lisätietoja perhekahvilasta ja -kerhoista: 
Tea Lakkala, p. 050 5207 757.

Teetä, tekemistä ja tarinoita 
-matkaryhmän lähetyskahvila / kohtaamispaikka 
lauantaina 16.1. klo 18 Keskustan srk-talossa. 

Kahvilaan voi ottaa sukankutimen mukaan, juoda tee-
tä, parantaa maailmaa ja kohdata uusia ihmisiä. Kah-
vilassa on mahdollisuus ostaa edulliseen hintaan tee-
tä ja pientä purtavaa. Kahvilaan ovat tervetulleita niin 
uudet kuin vanhat oululaiset sekä ohikulkumatkalla 
olevat. 

Lisätietoja: Oulun tuomiokirkon 
lähetyssihteeri Anneli Nieminen, 

p. 040 5747 105 tai Oulunsalon 
seurakunnan lähetyssihteeri, 

p. 044 5760 019. 

Oulun seurakuntayhtymä
Vihityt

Tuomiokirkko: Aku Adam 
Makowski ja Jessica Elisabet 
Hyväri, Joonas Ensio Nikki-
nen ja Hanna Karita Pentti-
lä, Arto Tapani Välimaa ja Sii-
ri-Emilia Toikkanen.
Karjasilta: Esa Tapani Kivelä 
ja Henni Valpuri Korhonen, 
Ilari Samuel Turtinen ja Ro-
sa-Maria Vakkuri, Marko Ju-
hani Arffman ja Riikka Kat-
riina Mattila, Keimo Tapa-
ni Lahtinen ja Susanna Ma-
ria Lappalainen, Tero Juhana 
Nissinen ja Ellen Elise Kristii-
na Väinämö.
Kiiminki: Juho Matias Kaari-
vaara ja Tiina Sari Maria Ojala.
Oulujoki: Tuukka Jeremias 
Kyllönen ja Saana Olivia Juu-
järvi, Vesa Eevertti Liikanen 
ja Sanna Miia Ojala.
Oulunsalo: Tuomas Anselmi 
Lipponen ja Saara Hannele 
Sivonen.
Tuira: Juho Jaakko Alatalo ja 
Kaisa Maria Partanen, Arto 
Tapani Peltokangas ja Elina 
Tuulia Karjula, Juha Kalervo 
Penttilä ja Sanna Marika Kul-
munki, Sierge Rasmus ja Suvi 
Maria Elisabet Mäkelä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Pauli Aukus-
ti Paukkeri 90, Kerttu Maria-
na Vilmi 91, Vieno Maria Ol-
lila 90, Tauno Gunnar Saare-
la 90, Annikki Marja Koski-
talo 89, Eeva Anna Nurkka-
la 89, Toini Rauha Putaansuu 
87, Jukka Olavi Aholinna 76, 
Irene Orvokki Huikari 95, Ar-
ja Eeva Kyllikki Saari 61, Ai-

li Tellervo Turunen 86, Aimo 
Einari Vähä 77.
Haukipudas: Leila Hellin Saa-
rinen 86, Toivo Tellervo Nis-
kanen 85, Paavo Johannes 
Meriläinen 84, Eero Aukus-
ti Kurtti 79, Raimo Juhani 
Alakiuttu 64, Rauha Eugenia 
Ruotsalainen 95, Hilja Mar-
jatta Riepula 90, Jorma Vei-
jo Kalervo Rovasalo 78, Jou-
ni Tapio Pakonen 56, Anna-
Liisa Manninen 93, Elsi Tari-
na Bovellan 88, Einari Korpi 
88, Anna Maija Kiuttu 84, El-
sa Annikki Tuokko 64, Jouni 
Tapio Uimonen 58.
Karjasilta: Anja Elisabeth 
Keinänen 99, Kalle Jaakko 
Kolvanki 72, Martti Juha-
ni Manninen 67, Elina Erika 
Ekoluoma 59, Reijo Ansel-
mi Hiironen 73, Eino Johan-
nes Huhtala 87, Jaakko Olavi 
Juurus 82, Olga Elina Kajava 
84, Toivo Petteri Nuojua 87, 
Soili Lemmikki Seliina Pelto-
perä 79, Kerttu Maria Pyyk-
kö 88, Kalle Johannes Timo-
nen 97, Pentti Juhani Järve-
lin 87, Fanny Aurora Kyllönen 
12, Arvo Aulis Luukkonen 81, 
Ari Tapio Piiroinen 55, Lasse 
Raimo Uolevi Sievers 73, Ol-
ga Elisabet Simola 103, Kaari-
na Margareta Sipilä 90, Kos-
ti Toivo Tauriainen 80, Seppo 
Sakari Tuononen 73.
Kiiminki: Jouko Juhani Polo-
järvi 70, Harry Johannes Raa-
tikainen 71, Timo Esko Lunki 
67, Lempi Sofia Koskela 104, 
Sylvi Esteri Saarela 95.
Oulujoki: Kerttu Elisa Ylipah-
kala 87, Seija Kaarina Alaraa-
sakka 72, Elsa Johanna Oja-

la 78, Alpo Olavi Piironen 86, 
Paula Anneli Sarjosalo 53, 
Helli Maria Klaavuniemi 87, 
Toivo Armas Konttila 86, Irja 
Annikki Lahdenperä 75.
Oulunsalo: Antti Kaarlo Kar-
vonen 75, Kari Juhani Saare-
lainen 39, Hanna Sarkkinen 
106.
Tuira: Pauli Ilmari Luukkonen 
71, Matti Johannes Ervast 79, 
Riitta Liisa Kanninen 65, Viljo 
Artturi Kovalainen 87, Eero 
Aukusti Kurtti 79, Pirjo Riit-
ta Pitkänen 61, Juha Eero Sa-
viluoto 48, Marja-Liisa Sime-

lius 71, Sisko Kyllikki Karvo-
nen 78, Paul August Pentti-
lä 67, Antti Johannes Taski-
la 74, Aino Margareeta Hurs-
kainen 82, Eila Margit Huhta-
la 80, Eila Alina Junes 82, Päi-
vi Hannele Keränen 60, Ah-
ti Kalervo Moilanen 73, Paa-
vo Matti Puolimatka 51, Saa-
ra Raakel Tauriainen 78, Alli 
Helena Valppu 84, Jorma An-
tero Isteri 59, Seppo Henrik-
ki Komulainen 85, Helvi Kaa-
rina Kärnä 91, Hilja Elina Ni-
kula 93, Elsa Annikki Tuokko 
64, Anna Maija Kiuttu 84.



16 Rauhan Tervehdys  |  Nro 1  |  14.–21.1.2016
K

irko
n ku

vap
an

kki / San
n

a K
ro

o
k

Perhekahvilat alkavat viikol-
la 3, Kirkkopirtillä per-

jantaisin klo 9.30–
11 ja Jäälin kap-
pelilla maanan-
taisin klo 9.30–
11.  
Esikkoryhmä 
tiistaisin klo 10–

12 Jäälin kappe-
lilla.

Pyhäkoulu su 17.1. klo 
12 Kirkkopirtillä.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 18.1. klo 10–
13 Jäälin kappelilla.
Diakoniapiiri ma 18.1. klo 
13–14.30 Jäälin kappelilla.
Naisten kasvuryhmä ti 19.1. 
klo 14 Kolamäessä Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella Kivitie 1 E 

Lukupiiri ma 18.1. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa. Kirjana Adiche Chi-
mamanda Ngozi; Puolikas 
keltaista aurinkoa. 15.2. Cra-
wen Margaret; Kuulin pöl-
lön kutsuvan, 14.3. Alasalmi 
Päivi; Pajulinnun huuto, 11.4. 
Skiftesvik Joni; Valkoinen To-
yota vei vaimoni, 16.5. Lind-
gren Minna; Kuolema Ehtoo-
lehdossa.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot  to klo 9.30–
11 Kellon srk-kodissa, pe klo 
10–11.30 Wirkkulassa, Mar-
tinniemen srk-kodissa ja Jo-
kelan vanhalla koululla. Vak-
kurilan kerho on muuttanut 
pihan toiseen reunaan Wirk-
kulaan! Otathan huomioon, 
että Wirkkulan edustalla 
ei ole parkkipaikkoja, vaan 
voit jättää autosi kirkon 

(käynti pihan puolelta). 
Ruskakööri pe 22.1. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.1.2016

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
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 17.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Annaleena Peltonie-
mi, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Messu su 17.1. klo 13 Jäälis-
sä. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Annaleena Peltonie-
mi, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Raamattupiiri to 21.1. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 21.1. 
klo 18 Sanna ja Risto Ainalilla.
Lähetyspiiri ti 19.1. klo 13 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja 
pienituloisten 
ruokailu ma 
18.1. klo 11–12 
Jäälin kappeli.
Työttömien ja 
pienituloisten 
aamupuuro ma 
18.1. klo 9.30–10.30 Ko-
lamäessä Kiimingin Vanhus-
tentaloyhdistyksen kerho-
huoneella Kivitie 1 E ( käynti 
pihan puolelta).

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot alkavat viikolla 
3, Kirkkopirtillä tiistaisin klo 
9.30–11 ja Jäälin kappelilla 
torstaisin klo 9.30–11. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 17.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, avustaa Jari Flink, kant-
torina Hannu Niemelä.
Rukouspiiri to 14.1.klo 15 
srk-keskuksessa.
Ekumeeninen rukousviikko 
18.–23.1.: Ma ja pe klo 18 ru-
kousilta Kellon srk-kodilla, ke 
klo 18 kirkossa, ti, to ja la klo 
18 rukousilta Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneella 
Kellossa.
Raamattupiiri ke 20.1. klo 18 
srk-keskuksessa.

Musiikki
Haukiputaan seurakunnan 
lapsikuoron kevätkausi al-
kaa to 14.1. ko 17 srk-keskuk-
sessa. Harjoitukset torstaisin 
klo 17–18 srk-keskuksessa.
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron kevätkausi alkaa 
to 14.1. klo 18.30 srk-keskuk-
sessa.
Kuorosta kiinnostunut, ota 
yhteys kanttori Hannu Nie-
melään p. 040 5471 660, han-
nu.niemela@evl.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 14.1. klo 13 srk-kes-
kuksessa ja klo 13 Kellon srk-
kodilla. 
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
18.1. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla. Neulotaan ja kahvitel-
laan diakonian ja lähetys-
työn hyväksi. Piirissä on har-
taus. Huhtikuussa järjestäm-
me yhteisvastuulounaan.

kuksen kahviossa.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 17.1. klo 16 
ry:llä, lauluseurat ke 20.1. klo 
18.30 Marja ja Matti Turusel-
la, Santaholmantie 37. Kel-
lo: ompeluseurat pe 15.1. klo 
18.30 ry:llä. Jokikylä: kuu-
kausimyyjäiset pe 22.1. klo 
18.30 ry:llä.

Miesten 
saunailta 

to 21.1. klo 18 
Suvelassa. 

Löylynheittäjänä 
Arska 

Väyrynen.

Hiihtolomaleiri 10–14-vuotiaille 
7.–9.3. Isollaniemellä. 

Ilm. 11.1.–15.2. osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat. Leirimaksu 26 €. Leiri on tarkoitettu 
ensisijaisesti haukiputaalaisille tytöille ja pojille. 
Lisätietoja Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960 ja 

Tarja Kainulainen, p. 040 8245 861. 
Leirikirje lähetetään osallistujille. 

Lähetystyön kevätkausi alkaa
Lähetyspiirit alkavat 19.1. 
Lähetyspiirissä kuulemme nimikkolähettien 
kuulumisia, teemme käsitöitä lähetystyön hyväksi 
ja juomme kahvia tai teetä hyvässä seurassa. 
Piiri pidetään kahden viikon välein tiistaisin klo 13 
Montin salissa. Pääsiäisviikolla lähetyspiiriä ei pidetä. 
Kokoonnumme kevään aikana seuraavina päivinä: 
2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5. ja 31.5. 

Lähetyksen lauluillat alkavat 21.1. klo 18 
Sanna ja Risto Ainalilla.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan kaikkeen toimin-
taan.

Tiedustelut Harri Isopahkalalta numerosta 
040 861 1784

Esikko
tiistaisin alkaen 19.1. klo 10–12 Jäälin kappelilla.  

Esikko on tarkoitettu esikoisvauvoille ja heidän 
äideilleen. Esikkoryhmässä touhutaan vauvojen tahdissa, 

keskustellaan, jaetaan kokemuksia ja saadaan ystäviä. 
Ryhmässä on mahdollisuus tulla hetkeksi hengähtämään 

valmiiksi keitetyn kahvikupposen ääreen. 

Perhekerho ja -kahvila
Perhekerho ja -kahvila on lasten ja aikuisten 

kohtaamispaikka. Elämän huiskeen keskellä on hyvä 
pysähtyä kahvittelemaan, hiljentymään, leikkimään 

ja rupattelemaan. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. 
Toiminta on maksutonta. 

Perhekerhot alkavat viikolla 3, 
Kirkkopirtillä tiistaisin klo 9.30–11 ja 

Jäälin kappelilla torstaisin klo 9.30–11.
Perhekahvilat alkavat viikolla 3, 

Kirkkopirtillä perjantaisin klo 9.30–11 ja
 Jäälin kappelilla maanantaisin klo 9.30–11.  

Naisten 
lenkkiryhmä 
maanantaisin alkaen 
18.1. klo 18. Lähtö 
kirkon parkkipaikalta.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 17.1. klo 
17 seurat ry:llä, Kyösti Hyry, 
Olavi Ikonen.
Kiimingin Rauhan Sanan 

seurat: su 24.1. klo 14 Mon-
tin-salissa, puhujana Raimo 
Salonen.
Siionin virsiseurat ja pai-
kallisosaston vuosikokous 
su 17.1. klo 15 Montin-salissa.

parkkipaikalle. Perhekerho 
on lasten ja aikuisten yhtei-
nen kerho, johon voi tulla il-
man ilmoittautumista,silloin 
kun itselle sopii. Kerhossa 
hiljennytään pieneen har-
taushetkeen, kahvitellaan, 
lauletaan, leikitään ja as-
karrellaan. Lisätietoja: p. 
040 5471 472 tai outi.palo-
kangas@evl.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Senioriapu auttaa kotona 
asuvia iäkkäitä ihmisiä ta-
vallisen miehen ja naisen tai-
doin Haukiputaan ja Kellon 
alueella. Tehtävät kodin ta-
vallisia pieniä töitä. Vapaa-
ehtoisapu on maksutonta ja 
se on suunnattu henkilöille, 
jotka eivät saa apua muual-
ta tai eivät voi sitä ostaa. Yh-
teyshenkilöt: Mauri Raappa-

na, p. 044 2104 415 ja Johan-
na Kerola, p. 045 1393 993.
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 
044 7310 232.

Muut menot
Monikulttuurinen naisten 
ilta ke 20.1. klo 18 srk-kes-

Aamupuuro 
maanantaina 18.1.  klo 10–11 
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. 
Kaikille avoin aamupuuro ja -kahvi: klo 9.50 aa-
muhartaus, klo 10 tarjolla puuroa, leipää ja kah-
via. Kauhan varressa Puttaan Martat. Aamupala 
on maksuton, halutessaan voi antaa vapaaehtoi-
sen maksun. Syönnin jälkeen Aamupuuro-akate-
mia eli keskustelua elämän eri alueilta. Aiheet ke-
rätään aamupuurolla kävijöiden toiveista. Kokoon-
tuminen päättyy viimeistään klo 11.30. Ennakkoil-
moittautumista ei tarvita.
Huom. Kaupan ylijäämäruokaa ei jaeta aamupuu-
ron yhteydessä. Ruoka-apua tarvitsevat voivat ot-
taa yhteyttä Johanna Kerolaan, p. 045 1393 993. 
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Aamupuuro 
to 14.1. ja to 21.1. klo 9 Kaukovainion kappeli,  
pe 15.1.  ja pe 22.1. klo  9 Pyhän Andreaan kirkko.
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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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 17.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 17.1. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Sirpa Vä-
häaho-Kuusisto, kanttorina 
Riitta Piippo. 
Messu su 17.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto.
Messu su 17.1. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Sirpa Vähäaho-Kuusisto, 
kanttorina Ilkka Järviö. Ko-
lehti nimikkolähetti Saara 
Kalalukan työhön Sambiassa 
ja eteläisessä Afrikassa Suo-
men Lähetysseuran kautta.
Tuomasmessu Kastellin kirk-
ko la 16.1. klo 18,  Kastellin 
kirkko. ”Uusi viini”. Saarna 
Markku Salakka, liturgi Sa-
tu Kreivi-Palosaari. Musiikis-
sa Jenni Koskenkorva, Tai-
na Voutilainen ja Esa Rättyä 
band. Tuomasmessu on va-
paaehtoisvoimin toteutetta-
va messu, jossa rukouksella 
ja reippaalla & koskettaval-
la hengellisellä musiikilla on 
merkittävä rooli. Teejatkoil-
la seurustelun sakrament-
ti huipussaan. Tule! Koleh-
ti nimikkolähetti Saara Ka-
lalukan työhön Sambiassa ja 
eteläisessä Afrikassa Suomen 
Lähetysseuran kautta. Lapsil-
le pyhäkoulu.

Hengelliset tilaisuudet
Hanna rukousryhmä ko-
koontuu Kastellin kirkon 
pappilan kamarissa joka toi-
nen torstai alkaen 14.1. 
klo 18–19.20. Ryh-
män vetäjänä Ma-
ri Vakkilainen, p. 
050 3035 243. 
Herännäisseu-
rat su 17.1. klo 
15, Karjasillan 
kirkko.
Kastellin kirkon 
raamattupiiri ti 19.1. 
klo 13 Kastellin kirkko.
Raamattupiiri ke 20.1. ja ke 
27.1. klo 18, Karjasillan kirkko.

Luontopyhis 
su 17.1. klo 15 
Lämsänjärven 

kaupunki-
leirikeskus KEVÄÄLLÄ 2016

Kastellin kirkon pappilankamarissa 
Töllintie 38
keskiviikkoisin klo 18–20

13.1.  Patrick Modiano: Kehäbulevardit
 Matti Rönkä: Eino
17.2.  Susan Vreeland: Sininen neito
 Paavo Rintala: Minä, Grünewald
9.3.  Pajtim Statovci: Kissani Jugoslavia
 NoViolet Bulawayo: Me tarvitaan 
 uudet nimet
6.4.  John Williams: Stoner
 Kyung-sook Shin: Pidä huolta äidistä
18.5. Essi Kummu: Lasteni tarina
 Anja Lampela: Lankarullatyttö

Lukeminen on hyvä ja oivallinen harrastus. 
Se synnyttää ajatuksia, pohdintaa, 
kysymyksiä ja keskustelukumppanin tarpeen. 
Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toivomasi 
foorumi. Ole utelias, ole häpeilemättömän 
utelias, kirjoissa avautuvat uudet maailmat 
silmiesi eteen. Avaa kirja ja lue, anna itsellesi 
aikaa ja tule jakamaan lukukokemuksiasi 
Kastellin kirkon pappilassa, kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. 
Siellä nähdään!

Lisätietoja pastori Juha Vähäkangas, 
p. 040 5747 158, juha.vahakangas@evl.fi.

Raamattupiiri to 21.1. klo 18, 
Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistys:
ompeluseurat to 14.1. klo 18 
Kaukovainion kappeli, om-
peluseurat pe 15.1. klo 19 
Maikkulan kappeli, kirkko-
seurat pe 15.1. klo 19  Kas-

tellin kirkko. Puhujina 
Risto Räihä ja Timo 

Määttä. 
Kaukovainion 
lähetyspiiri ti 
19.1. klo 17.30. 
Lähetyspiiri ko-

koontuu tiistai-
sin Kaukovainion 

kappelissa. Illoissa 
rukousta, ajankohtais-

ta lähetystyöstä,  vierailijoi-
ta, kahvit ja yhdessäoloa yh-
teisen asian äärellä.

Majakkailta pe 29.1. klo 18,  
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 14.1. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 14.1. klo 13 Kastellin 
kirkko,  to 21.1.  klo 13 Kau-
kovainion kappeli.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 18.1. klo 13,  Karjasillan 
kirkko. 
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 18.1. klo 
18.15 poikkeuksellisesti Kau-
kovainion kappelissa. 
Diakoniaryhmä ti 19.1. klo 
14, Maikkulan kappeli. 

"Nosta katse avaralle" 
- runoilta J.L. Runebergin lyriikasta 

sunnuntaina 7.2. klo 18 Kastellin kirkossa.

On se aika vuodesta! On Runebergin aika! 
Tiedossa lukuteatteria ja runoesityksiä! 

Kaikkea mielenkiintoista, tuttua ja outoa! 
Tervetuloa ihmettelemään, nauttimaan ja 

kuuntelemaan! Mukana ovat Juho Sarkamo, 
Hilkka Patja, Maija Karppinen ja 

Juha Vähäkangas. 
Vapaaehtoinen käsiohjelmamaksu 

Yhteisvastuukeräykseen! Vapaa pääsy!

A
ila V

altavaara

Lattiakuvailta
Iltahartaus lattiakuvin Maikkulan kappelilla 
kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18–19.30.
Lapsille ja aikuisille oma kertomus, jonka jälkeen 
yhteinen iltapala. Tervetuloa kaiken ikäiset yksin 
tai yhdessä!
 
Aiheina:
27.1. Tuhlaajapoika
24.2. Pietari kieltää Jeesuksen
30.3. Pietarin kalansaalis
27.4. Rakkauden kaksoiskäsky
 
Lattiakuvahartaudessa käytetään kaikkia aisteja. 
Kerronnan kuluessa lattialle syntyy kuva, jonka 
ryhmä yhdessä rakentaa.
Kuva rakentuu esimerkiksi kankaista ja pienistä 
esineistä, joihin sisältyy kertojan niille antamia 
merkityksiä.
Lattiakuvissa tärkeää on saattaa osallistujien 
elämä ja Raamatun kertomukset vuoropuheluun 
toistensa kanssa.
 
Lisätietoja:
www.oulunseurakunnat.fi/lattiakuvahartaus#
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 17.1. klo 10 Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Satu Saa-
rinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Radiointi Radio Dei.
Messu su 17.1. klo 12 Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, avustaa 
Anna-Maija Sälkiö, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 17.1. klo 10 Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Jari Kolmo-
nen, Pertti Lahtinen, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. 
Messu su 17.1. klo 10 Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. 
Hartaus to 21.1. klo 14.15 
Metsolan Hovi, Mäkituvan-
tie 1.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 joko p. 
040 7033 690 tai 
käymällä pai-
kan päällä ky-
seisenä päivä-
nä Myllyojan 
seurakuntata-
lossa, Koivu-
maantie 2. Kes-
kustelu- ja muis-
sa asioissa voi ot-
taa yhteyttä alueen dia-
koniatyöntekijään.

Harrastukset ja kerhot
Porinakerho  ma 18.1. klo 10 

Raamattu-
 ja lähetyspiiri
ma 18.1. klo 18 

Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Tuemme Sambian 
aids-orpoja.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
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. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.1.2016

Vanhustentalon kerhohuo-
neessa. 

Piispankamari pe 15.1. 
klo 11 Ylikiimin-

gin asukastupa, 
Harjutie 18. 
Eläkeläisten 
kerho ma 
18.1. klo 12 
Sanginsuun 

srk-koti.  
Eläkeläisten 

kerho ma 18.1. 
klo 13 Hintan srk-

talo.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 18.1. klo 18 Myllyojan srk-
talo. Raamatun tutkintaa ja 
rukousta Lähetystyöstä kiin-

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

Seurakuntakerho to 14.1. 
klo 11 Toimitalolla,  Jukka Jo-
ensuu, Pirjo Mäntyvaara. 
Hartaus to 14.1. klo 11.30 
Teppola, Riitta Markus-Wik-
stedt, Eeva Maija Sorvari. 
Messu su 17.1. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Katriina 
Sipilä, kanttori Pirjo Mänty-
vaara. 
Hartaus ke 20.1. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu, 
Eeva Maija Sorvari. 
Seurakuntakerho to 21.1. klo 
11 Toimitalolla, Riitta Mar-
kus-Wikstedt, Pirjo Mänty-
vaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho ma 18.1. klo 
9.30–11.30 Vattukujan Toi-
mitalolla.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 21.1. klo 
9–10.30 Vattukujan Toimita-
lolla.
Perhekerho to 21.1. klo 9.30–
11.30 Repussa, Opintiellä.
Lapsiparkki 21.1. Ks ilmoitus.

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila / kohtaamispaikka 
la 16.1. klo 18 Keskustan seu-
rakuntatalolla.
Lähetysilta ke 20.1. klo 18 
uudessa Kauppiaantien tilas-
sa, Kauppiaantie 5. Tervetu-
loa kuulemaan ja katsomaan 
terveiset Taiwanista Kääriäi-

nostuneille miehille ja naisil-
le. Tuemme Sambian aids-or-
poja.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 18.1. klo 18.30 Oulujoen 
pappila. 
Seurakuntakerho ti   19.1. 
klo 10 Ylikiimingin seurakun-
tatalolla.
Fransupiiri ti 19.1. klo 17 
Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 20.1. 
klo 17 Hintan srk-talo. 
Seurakuntakerho to 21.1. klo 
10 Huonesuon srk-koti. 
Torstaikerho to 21.1. klo 11 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 21.1. 
klo 13 Myllyojan srk-talo.  
 

Pikku Putiikki 
on avoinna Myllyojan seurakuntatalossa 

tapahtumien yhteydessä. 

Lapasia, sukkia ja kaikkea muuta mukavaa.
Jos käsiä tai varpaita palelee, käy ostamassa 

lahjaksi tai itselle lämmintä ylle. 
Älä unohda talven pimeyttä, muista heijastin!

Tuotto kansainvälisen diakonian hyväksi. 

Tule mukaan neulomaan 

kastesukkia 
Oulujoen seurakunnan kastettaville! 

Sukkaohjeet ja langat sekä lisätietoa saat 
vs. lähetyssihteeri Anu Luokkalalta,

p. 044 3161 459.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Ta r j a  O ja -V i i r r e t

Kyläkamari 
ma 18.1. klo 11 uusissa tiloissa, Kauppiaantie 5. 

Mukana myös SPR:n terveyspointti. 
Tule yksin tai ystäväsi kanssa,tervetuloa tutustumaan! 

Lisätietoja tarvittaessa Riitta, p. 044 7453 848 tai 
Katriina, p. 044 7453 853.

Diakonian aamupuurotoiminta 
alkaa samoissa tiloissa (Kauppiaantie 5) 

tiistaisin alkaen 2.2. klo 9.30.

Vuoden ensimmäinen
Lapsiparkki

torstaina 21.1. klo 12.30–15 Varjakan kylätalossa.
 

Oletko miettinyt lapsellesi hoitajaa tai hoitopaikkaa, 
kun haluat hoitaa asioita tai haluat muuten vain omaa 

aikaa? Lapsiparkki antaa avun lapsenhoito tarpeeseen. 
Sinne otetaan 2–6–vuotiaita lapsia ja se on maksuton. 

Tarvittaessa voit laittaa lapsellesi pientä 
välipalaa mukaan. Ilmoittautuminen saman viikon 

keskiviikkoon mennessä.

Lisätietoja / ilmoittautumiset: 
Susanna Kairamo, p. 044 3161 467 ja
Anne-Mari Koivu, p. 044 7453 869

Seuraavat lapsiparkit Varjakassa: 
4.2., 18.2., 3.3. ja 17.3.

sen perheeltä. Pieni iltapala-
tarjoilu.
Oletko innokas neuloja /
virkkaaja? Haluatko aut-
taa? Lähetystyö tarjoaa lan-
gat, anna sinä aikaasi. Voit 
tulla neulomaan lähetysil-
taan tai hakea lähetystoi-
mistosta lankoja neulomuk-
siin ja neuloa kotona. Myym-
me tehtyjä tuotteita myyjäi-
sissä. Saaduilla varoilla tuem-
me mm. nimikkolähettiem-
me Jukka ja Laura Kääriäisen 

Sekakuoro Uusi Ääni etsii uusia 
laulajia kaikkiin stemmoihin 

Erityisesti tenoreita kaivataan. Kuoro harjoittelee 
Oulunsalon kirkossa torstaisin klo 18–20.

Mikäli haluat laulaa iloisessa ja mukavassa seurassa 
monipuolisesti hengellistä musiikkia, ota yhteyttä 

kuoronjohtaja Pirjo Mäntyvaaraan, p. 044 7453 849 / 
pirjo.mantyvaara@evl.fi.

Lisätietoa kuorosta: www.uusiaani.fi

Sydämellinen kiitos teille kaikille yksittäisille 
henkilöille ja yhdistyksille monipuolisista lahjoituksis-
tanne joulunaikaan diakonia-asiakkaiden hyväksi.

Diakonissat Riitta ja Katriina

työtä Taiwanissa, KUA:n toi-
mintaa maailmalla, ja eri lä-
hetysjärjestöjen lähetyskoh-
teissa tehtävää työtä. Lisä-
tietoja lähetyssihteeri Virpi 
Luotolampi, p. 044 5760 019.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Su 17.1. klo 16 seurat 
ry:llä, Eero Illikainen, Matti 
Lääkkö.
Salonpää Su 17.1. seurat 
ry:llä klo 16.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 

varhaisnuoret / tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot.

Vuosi on vaihtunut ja helmikuussa käynnistyy 

Yhteisvastuukeräys 
jonka tuotolla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia 
nuoria Suomessa ja Ugandassa. Yksi varainkeräys-
muoto on yhteisvastuuarpajaiset, johon kaivataan 
palkintoja. Jos joulupukki on tuonut jotain, mikä ei 
mene käyttöön tai kotona tai työpaikalla sattuu ole-
maan jotain käyttämätöntä mutta käyttökelpoista 
tai kaunista, voi arpajaisiin osallistua tuomalla palkin-
toja Myllyojan seurakuntatalolle diakonia-
toimistoon maanantaisin 11.2. mennessä 
klo 9–12.  Päälle tieto ” YV-arpajaisiin”.
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Kouluikäisten 
kerhotoiminta 
alkaa viikolla 2. 

Ks. www.oulunseura-
kunnat.fi/ryhmat 

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 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Palokan 
seurakuntakoti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 17.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Petteri Tuu-
los, avustavat Tuulikki Ståhl-
berg ja Pekka Jarkko, kantto-
ri Anu Arvola-Greus. 
Messu su 17.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttori Tomi Hei-
limo. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Messu su 17.1. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Riikka Honkavaara, 
avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttori Laura Räihä.
Messu su 17.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Niilo Pesonen, avustaa Pasi 
Kurikka ja Tarja Oja-Viirret, 
kanttori Tomi Heilimo. 60 
vuotta täyttäneiden kutsu-
jumalanpalvelus ja juhla.  
Iltamessu su 17.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen, avustaa teol. yo 
Alma Tuiskula, kanttori Tom-
mi Hekkala. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 19.1. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kei-
jo Nissilä, Kari Päkkilä.
Viikkomessu ke 20.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Min-
na Salmi, avustaa teol. kand. 
Alex Ylinärä, puhe, kanttori 
Tomi Heilimo. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 14.1. klo 
18.30, Tuiran kirkko. 
Hartaus pe 15.1. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros.

Lapsille ja
lapsiperheille

Ekavauva-ryhmä kokoon-
tuu helmikuusta toukokuu-
hun, joka toinen viikko per-
jantaiaamuisin klo 10–11.30 
Tuiran kirkon Nuorisotilassa. 
Ensimmäinen kokoontumi-
nen on 12.2. Ekavauva-ryh-
mä on tarkoitettu perheen 
ensimmäiselle, alle vuoden 
ikäiselle vauvalle ja vanhem-
malle. Ryhmässä puuhailem-
me vauvan kanssa – laulam-
me, loruilemme, ehkäpä jo-
pa maalaamme! Keskuste-
lemme vauva-arjesta kah-
vipöydän ääressä. Vauvoil-
le pilttitarjoilu. Hiljennym-
me pieneen vauvapyhikseen 
alttarin äärellä. Vertaistukea 
ja mahdollisia asiantuntija-
vierailuja. Ryhmään voi tulla 
mukaan kahdella ensimmäi-
sellä kerralla, joiden jälkeen 
ryhmä toimii suljettuna. Oh-
jaajina toimivat lastenohjaa-
ja Tiina-Kaisa Kaikkonen ja 
lapsi-  ja perhetyönsihtee-
ri Anu Hannula, p. 044 3161 
718. Ilmoittautumiset 
5.2. mennessä säh-
köpostitse Anul-
le: anu.hannu-
la@evl.fi. Mai-
nitse ilmoit-
tautumisessa 
nimesi, vauvan 
nimi ja ikä sekä 
mahdolliset ruo-
ka-aineallergiat. 
Linnanmaan olohuone yh-
den vanhemman perheille 
to 14.1. klo 17.30–19.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Yh-
den vanhemman perheiden 
kokoontuminen. Aikuisil-

le keskustelua ja vertaistu-
kea, lapsille kavereiden seu-
raa. Kahvit, mehut ja pientä 
syötävää. Lastenhoito järjes-
tetty. Linnanmaan olohuone 
toteutetaan yhteistyössä Ou-
lun Seudun Yhden Vanhem-
man Perheet ry:n kanssa, jos-
ta mukana vertaisohjaaja ja 
lastenhoitaja. Tuiran seura-
kunnasta illoissa on mukana 
diakoniatyöntekijä ja lasten-
ohjaaja.

Harrastukset ja kerhot 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 14.1. ja 21.1. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjinä 
pastori Riitta Louhelainen ja 
Leo Tolonen. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 14.1. ja 21.1. klo 17, Rajaky-
län seurakuntakoti. Vetäjänä 
toimii Jarmo Luoto. Tarkem-
mat tiedot pastori Riitta Lou-
helainen, p. 040 5850 818. 
Käsityökerho pe 15.1. ja 
22.1. klo 9.30, Pyhän Tuo-

maan kirkko. Lanka-
lahjoituksia ote-

taan vastaan.
Käsityökerho 
ma 18.1. klo 
12, Tuiran kirk-
ko, Sumppu.  
Diakoniapiiri 

ma 18.1. klo 13, 
Pyhän Tuomaan 

kirkko.
Ikäihmisten suvantohet-
ki ma 18.1. klo 14–15, Tuiran 
kirkko, Suvantosali. Tule mu-
kaan viettämään päivähetki 
kahvitellen ja keskustellen.  
Mukana diakoni Paula Mik-

konen.
Käsityökahvila ti 19.1. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. Tule tekemään käsi-
töitä lähetystyön tarpeisiin. 
Kerhossa otetaan vastaan 
lanka- ja kangaslahjoituksia.
Miestenpiiri ti 19.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tapio Pokka 
alustaa. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
20.1. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 20.1. klo 18–21, 
Tuiran kirkko. Avarit on avoi-
mien ovien toimintaa keski-
viikko-iltaisin Tuiran kirkon 
nuorisotilassa. Illat koostuvat 
yhdessä pelailusta ja hyvästä 
seurasta. Illat ovat päihteet-
tömiä ja energiajuomavapai-
ta. Lisätietoja illoista Anssi 
Putilalta, p. 050 3408 982 tai 
anssi.putila@evl.fi.
Käsityökerho ke 20.1. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti.  
Seniorien laulupiiri to 21.1. 
klo 13.30, Tuiran kirkko, Su-
vantosali. Tervetuloa mu-
kaan laulamaan yhteislauluja 
kanttori Tomi Heilimon säes-
tyksellä, mukana Paula Mik-
konen. Kahvitarjoilu. Seniori-
en laulupiiri kokoontuu Tui-
ran kirkolla, Pyhän Tuomaan 
kirkolla ja Rajakylän seura-
kuntakodilla kerran kuukau-
dessa.  

Apua ja tukea
tarvitseville

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

Sunnuntaina 17.1. klo 14 
Uusi Ääni, johtaa Pirjo Mäntyvaara

Sunnuntaina 24.1. klo 14
Anna-Maria Jurvelin-Pesola, sopraano,

Annamaaria Heikkilä, klarinetti ja 
Annaleena Porttikivi, piano

Sunnuntaina 31.1. klo 14
Esa Pietilä, saksofoni

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.

Kohtaamisilta Rajakylässä 
keskiviikkona 27.1. klo 17.30 

Rajakylän seurakuntakodissa. 
Illassa mukana pastorit 
Riitta Louhelainen ja 

Jukka Kolmonen. 
Ilta on kaikille avoin 

kohtaamispaikka, jossa 
on mahdollisuus tavata 

ja viettää aikaa 
yhdessä sekä laulaa 

toivelauluja 
kanttorin johdolla.

Pyhän Tanssin lyhytkurssi 
Tervetuloa tanssimaan ja hiljentymään neljänä sun-
nuntai-iltana Tuiran kirkolle Suvantosaliin. Mukana 
pyhän tanssin ohjaaja Päivi Päivike. Pyhä Tanssi on 
kehorukousta. Liike johdattaa meitä syvälle sano-
maan ja itsemme kohtaamiseen. Tanssin koreografi-
at ovat yksinkertaisia ja pääosin rauhallisia. Liikesar-
joja ei tarvitse miettiä vaan tanssija voi keskittyä hil-
jentymiseen ja rukoukseen. 
Lyhytkurssi koostuu neljästä sunnuntai-illan kokoon-
tumisesta: 31.1., 14.2., 28.2. sekä 20.3. klo 17. Kurssi 
on maksuton ja sille otetaan 20 osallistujaa ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset www.oulunseurakunnat.fi

Ekumeenisen rukousviikon ilta 
lauantaina 23.1. klo 18.30 

Rajakylän seurakuntakodissa, Tervakukkatie 2.
Tuiran seurakunnan ja Oulun assyrialaisten 

yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa 
tutustutaan Idän assyrian kirkon uskoon ja 
elämään heidän kotimaassaan ja Suomessa. 

Illan ohjelmasta vastaavat assyrialaiset kristityt 
sekä Niilo Pesonen ja Veijo Koivula. 

Assyrialaisten tarjoamat kirkkokahvit. Tervetuloa!

412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Sanaa teekupin äärellä to 
14.1. klo 17–18.30  Palokan 
seurakuntakodissa, Parket-
titie 3. Iltaryhmä, jossa poh-
ditaan ja keskustellaan hen-
gellisistä asioista, ja luetaan 
Raamattua. Illan aikana tar-
jotaan myös teetä. Lisätieto-
ja antaa alueen diakoni He-
li Mattila, p. 040 5747 145. 
Ryhmä on avoin eli siihen voi 
tulla uusia jäseniä koko kau-
den ajan, eikä siitä tarvitse 
etukäteen ilmoittaa ryhmän 
vetäjälle. Ryhmä kokoontuu 
keväällä: 14.1., 4.2., 25.2., 
10.3., 31.3., 21.4. ja 26.5. klo 
17–18.30.
Seurakunnan avoin kahvi-
la pe 15.1. klo 12–15, Palo-
kan seurakuntakoti,  Parket-
titie 3. Kahvilassa on tarjolla 
kahvi / tee ja pieni purtava. 
Kahvilassa voit tavata pait-
si alueella asuvia eri-ikäisiä 
ihmisiä, myös Tuiran seura-
kunnan työntekijöitä. Kahvi-
lassa on vapaaehtoinen kah-
vimaksu. Rahat käytetään 
Pateniemi-Herukka alueen 

diakoniapiirin toimintaan. 
Diakoniapiiriläiset vastaavat 
kahvilan ylläpidosta. Kahvila 
on auki keväällä: 15.1., 29.1., 
12.2., 26.2., 11.3., 1.4., 15.4., 
29.4., 13.5. ja 27.5. Tervetu-
loa herkuttelemaan ja po-
risemaan. Lisätietoja: Heli 
Mattila, p. 040 5747 145.
Diakonian aamupala työt-
tömille ja vähävaraisille ma 
18.1. klo 10–11, Rajakylän 
seurakuntakoti.
Juttutupa ma 18.1. klo 10–
11, Pyhän Luukaan kappeli.
Juttutupa ma 18.1. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tapaamaan mui-
ta aamuhartauden ja kahvin 
kera sekä keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista. Ti-
laisuuteen ovat kaikki ter-
vetulleita. Lisätietoja eeva-
marja.laitinen@evl.fi.
Diakonian ateria työttömil-
le ja vähävaraisille to 21.1. 
klo 12–13, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Diakonian ateria työttömil-
le ja vähävaraisille to 21.1. 
klo 12–13, Pyhän Luukaan 
kappeli.  



20 Rauhan Tervehdys  |  Nro 1  |  14.–21.1.2016

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 14.–21.1.2016

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

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

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

SMenot Oulun seurakunnissa 14.–21.1.2016

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service on Sun 17th January at 4 pm, 
englanninkielinen hartaus su 17.1. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälisten ihmisten viikoittainen ko-
koontuminen, Weekly gathering for international peop-
le. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yli-
opistokatu 7, Linnanmaa.

Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Rippikoululaisil-
la oppimispäivä klo 9.30 
alkaen.

Lähetyksen vapaaehtoinen 
kannatustuotto vuodelta 
2015 oli 9 408 €, tasauspäi-
vän keräys 586 €. Kiitos lah-
joittajille ja vapaaehtoisille!
Naistenpiiri pe 15.1. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Seurat su 17.1. klo 18 Jari ja 
Anita Ojalla, Vanhanpappi-
lantie 30. Samuel Korhonen, 
Hannu Lauriala ja Jonne Pir-
kola. 
Lankapiiri ma 18.1. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Syöpäkerho ke 20.1. klo 
12.30 Rantsilan srk-talossa.
Seurakuntakerho to 14.1. 
klo 13 Rantsilan srk-talossa, 
ti 19.1. klo 12 Väinölässä, ke 
20.1. klo 10 Pyhännän srk-ta-
lossa ja to 21.1. klo 12 Pulkki-
lan srk-talossa.
Perhekerho ma 18.1. klo 10 
Nuppulassa, ke 20.1. klo 10 
Kestilän ja ke 20.1. klo 10 
Pulkkilan kerhokodissa ja ti 
26 1. klo 10 Pyhännän kerho-
tilassa.
Päiväkerho ti 19.1. klo 10 
Kestilän kerhokodissa, to 
21.1. ja pe 22.1. klo 10 Pulkki-
lan kerhokodissa, sekä to 4.2. 
klo 10 ja 13 Nuppulassa sekä 
pe 29.1. klo 10 ja 13 Pyhän-
nän kerhotilassa.
Varhaisnuoret ma 18.1. klo 
14.30 Pulkkilan kerhokodis-
sa, ti 19.1. klo 14.15 Kesti-
län kerhokodissa, ti 26.1. klo 
14.30 Pyhännän kerhotilassa, 
to 4.2. klo 15.30 Hovin kou-
lulla. Tyttökerho ma 25.1. klo 
15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 14.1. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sensali. Kehitysvammaisten vanhemmille tarkoitettu 
vertaisryhmä. Lisätietoja diakonissa Christalta, p. 040 
5156 935. 
Varttuneiden porinapiiri ti 19.1. klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvam-
maisille. Rupattelua, yhdessäoloa ja kahvittelua. Lisä-
tietoja diakonissa Christa, p. 040 5156 935.
Keskustelukerho ti 19.1. klo 17–18.30, Heinätorin srk-
talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittele-
maan, juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. Paikalla dia-
konissa Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935.
Olkkari-ilta ke 20.1. klo 17–19, Keskustan srk-talo. Nuo-
rille kehitysvammaisille aikuisille (18–40-v.) mukavaa 
tekemistä ja yhdessäoloa. Suunnitellaan yhdessä toi-
mintaa. Lisätietoja diakonissa Christa, p. 040 5156 935.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten leiri 11.–13.3. Rokuan leirikeskukses-
sa. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hiljenty-
mistä, hyvää ruokaa ja iloista yhdessäoloa. Leirille läh-
tö perjantaina klo 10 ja paluu sunnuntaina klo 16. Lei-
rin hinta on 47 € ja lapsilta 4–18-v. 32 €.  Leirimaksu si-
sältää linja-autokuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja 
vakuutuksen.  Ilmoittaudu 19.2. mennessä diakonisten 
erityispalvelujen toimistoon, p. 044 3161 552 tai netis-
sä www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 21.1. 
13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pääoven lä-
heisyydessä.

KUULOVAMMAISET
Viittomakielinen messu su 17.1. klo 12, Tuomiokapitu-
lin tallikirkko, os. Hallituskatu 3. Toimittaa kuurojen-
pappi Leila Ikonen. 
Hyvä tietää -luento pe 15.1. klo 9.30 Keskustan srk-ta-
lo. Viittomakielelle tulkatun luentosarjan vierailijana 
on aluekoordinaattori Taina Rajanen joka kertoo vink-
kejä talousongelmatilanteisiin.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto ilman ajanvarausta 
ma 18.1. klo 9–11, Keskustan srk-talo, sisääntulokerros.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto ilman ajanvarausta 
to 21.1. klo 9–11, Keskustan srk-talo.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 15.1. klo 13–15 Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. 
Tavoiteryhmä ma 18.1. klo 10–12, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Naistenryhmä pe 22.1. klo 12.30–14, Raksilan uima-
halli. Naistenryhmän ja Tavoiteryhmän yhteinen vesi-
jumppa klo 13. Tapaamme uimahallin aulassa klo 12.30. 
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto tiistaisin klo 9–11, Keskustan srk-talo. Käy-
tettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sie-
lunhoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 
tai tellervo.kianto@evl.fi.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Seuraavan Luukas-
messun suunnitte-
lu on käynnissä Fa-
cebookissa ryhmässä 
"Luukas-messu". Siel-
lä voit antaa ideasi ja kommenttisi yhteiseen käyttöön!
Luukas-messu pe 29.1. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa, Yliopistokatu 7. Parhaiten vaikutat, kun tulet paikalle 
jo klo 17.30, jolloin alamme työstää messun osat valmiik-
si. Messua junailevat diakonissa Saila Luukkonen ja yli-
opistopastori Ari Savuoja (saarna). Tervetuloa mukaan,
koska juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!
Sarastus-kuoron harjoitukset ke 20.1. klo 18, Isokatu
17, pieni sali.
Jumala 2.0? – nuorten aikuisten hiippakunnallinen 
tapahtuma la 13.2. Isokatu 17, klo 14–23. Teemoina: 
Tarvitseeko suhde Jumalaan päivitystä? Mihin Jumala 
tarvitsee minua? Globaali kutsu 24/7? Ks. tarkemmin: 
www.oulunhiippakunta.evl.fi.
JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 13.1. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Peli- ja pizzailta.
OPKOn opiskelijailta la 16.1. klo 18.30, Isokatu 17. Mi-
tä ihmettä?! Ihmeet ennen ja nyt, puhe Tapio Pokka.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 20.1. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Pesuohjelma: kaste, puhe Aki 
Lautamo.

Yhteinen aamiainen pe 15.1. 
klo 7.30–9.30 srk-salissa.
Eläkeliiton kerho ti 19.1. klo 
11 srk-salissa. Vieraana pe-
rusturvajohtaja Arja Ranta-
pelkonen.

Viikoittaiset
kerhot 

Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kerhohuoneessa.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin 

klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 

srk-salissa ja 
kerhohuoneessa.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 17 

kirkolla 
(alkaen 14.1. nuotiston 

siivouksella)

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–ke ja pe 10–14, Nokelantie 
48 B, 90150 Oulu. Astioita, kir-
joja, levyjä, tauluja, koruja, ko-
dintekstiilejä, leluja ym. kirpputoritavaraa sekä käsitöi-
tä ym. pajan tuotteita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. 
Siiven suunnitteluaamupäivä to 14.1. klo 9–11.
Ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa Siiven toimintaan.
Haluaisitko sinä olla mukana lähetyspuoti Siiven toimin-
nassa? Siivessä voit ommella, tehdä puutöitä, siivota, ol-
la myyjänä, jututtaa ihmisiä tai vaikka kutoa sukkaa. En-
tä mitä ideoita sinulla on Siiven kehittämiseksi? 
Lähetystovi pe 15.1. klo 12–13, Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö kutsuu 
jakamaan omastaan? Ulla Mäkinen.
Lähetystovi pe 22.1. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyön parantaa 
naisen asemaa? Teol. yo.  Alma Tuiskula.

Vaatteiden jako 
torstaina 21.1. klo 12–15 Kuivasjärven srk-kodilla.
Syksyllä 2015 järjestetty Peitto ja patja -keräys tuotti 
ennennäkemättömän määrän vaatteita ja tavaraa tur-
vapaikanhakijoiden tarpeisiin. Syksyn ajan avustuksia 
on kuljetettu kymmeniä peräkärryllisiä Oulun alueen 
vastaanottokeskuksiin ja hätämajoitusyksiköihin. Kii-
tos kaikille lahjoittajille! Modernin ruokkimisihmeen 
"kaksitoista vakallista tähteitä" on silti edelleen jäljellä. 
Tuiran seurakunnan diakoniatyö järjestää Kuivasjärven 
seurakuntakodilla (Karppalantie 6) vaatteidenjakotilai-
suuden vähävaraisille to 21.1. klo 12–15. Jaossa on en-
sisijaisesti liinavaatteita ja pyyhkeitä, naisten vaatteita 
sekä lasten ulkovaatteita. Tervetuloa!

Suomen Lähetysseuran teemaseminaari
torstaina 28.1. klo 9.30–15 Myllyojan seurakuntatalossa
 Ovatko kysymykset kirkon jäsenyyden mielekkyydestä 
ja seurakunnan yhteisöllisyydestä ajankohtaisia sinun 
seurakunnassasi? Mikä on seurakuntasi suhde ympäris-
töön ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen? Miten vie-
raanvaraisuus ja toisin uskovien kohtaaminen onnistuu?
Missio vai lähetystyö – ihanko sama? 
-seminaarin ohjelma
9.30 Tarjolla kahvia. 9.45 Aamuhartaus. 10.00 Elämään 
ja oikeudenmukaisuuteen, Jumalan missio – kirkon mis-
sio, Mission kokonaisvaltaisuus, Mission kontekstuaali-
suus, Marginaaleista nouseva missio
12.00 Lounas. 13.00 Toivon tiekartta, Lähetysseuran 
strategia 2017–2022, Toivon teemat kotona ja maail-
malla. 15.00 Päätös.
Seminaari koostuu lyhyistä puheenvuoroista, keskuste-
luista ja työskentelyistä. Lähetysseurasta seminaarissa 
ovat toiminnanjohtaja, TT Seppo Rissanen, ulkomaan-
työnjohtaja Rolf Steffansson, vaikuttamistyön asian-
tuntija, TT Kati Kemppainen sekä palvelupäällikkö Riit-
ta Sandberg. Seminaari on maksuton. Osallistujilta pe-
ritään 15 euron ruoka- ja kahvimaksu. Ilmoittautumi-
nen ja ruokavaliot 20.1.2016 mennessä osoitteeseen 
oulujoenseurakunta@evl.fi. Otsikkokenttään maininta 
"Lähetysseuran seminaari 28.1.2016"

Elämäniloa
voimaantumiskurssi omaishoitajille
9.–11.2. Lämsänjärven leirikeskuksessa. Kurssi omaishoi-
tajille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt hoidetta-
van kuolemaan. Kurssi järjestetään päiväkurssina. Kurs-
si sisältää alustuksia,, keskustelua, iloa ja vertaistukea 
turvallisessa ryhmässä. Kurssi pidetään päiväkurssina klo 
9–15. Kurssin aikataulu: 9.–11.2., 15.–17.3. ja 21.–22.4. 
Kurssi hinta 90 € sisältää aamukahvit, ruokailut ja oh-
jelman. Kurssille voi hakea hakulomakkeella. Yhteyden-
otot Paula Mikkoselle, p. 040 7235 880 ja Asta Leinosel-
le, p. 040 5747 157. Ilmoittautuminen 29.1. mennessä.
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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 14.–21.1.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot ovat aloitta-
neet kevätkauden. Lisätie-
toa kerhoista Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa, kevätkausi alkaa 
14.1.
Raamattupiiri ti 19.1. klo 
18.30 srk-talossa, Apt.teot 
26.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 20.1. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 20.1. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 22.1. klo 17.30–19 
srk-talossa ja Friday night 
4.–6.-luokkalaisille pe 22.1. 
klo 19–20.30 srk-talossa. Lu-
vassa monenlaista toimin-
taa, kisailua, raamattuope-
tus, nyyttärit. 
Lähetysilta – pakolaistyötä 
Kreikassa ti 26.1. klo 18 srk-
talossa. Tarjoilua nimikkolä-
hettien hyväksi.
Rauhanyhdistys: Pe 15.1. klo 
19 nuortenilta Nikolalla, klo 
19.30 raamattuluokka pie-
net Pitkäsellä ja isot Mattilal-
la. Su 17.1. klo 12 pyhäkoulu 
I K&J Klaavolla, II Myllysellä, 
III Laurilalla ja klo 15.30 seu-
rat Lumilyhdyssä. Ma 18.1. 
klo 10 puurokerho J&S Joki-
talolla ja klo 19 miestenilta 
ry:llä. Päiväkerho ti, ke ja to 
klo 17–18.30 ry:llä.

ro ke 27.1. klo 18 srk-talossa. 
Pulkkila: To 14.1. kirkkokuo-
ro klo 13.30 ja Stellat klo 
15.15. srk-talossa. Py-
häntä: To 21.2. ve-
teraanikuoro klo 
12, nuorisokuoro 
klo 14.30 ja lap-
sikuoro klo 17.45 
srk-talossa. Rant-
sila: Ke 20.1. vete-
raanikuoro klo 11 ja 
lapsikuoro klo 15.15 srk-
talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 15.1. klo 
19 ry:llä. Seurat su 17.1. klo 

14 Pihlajistossa. Pulkkila: Su 
17.1. klo 12 pyhäkoulu ja klo 

19 seurat ry:llä. Pyhän-
tä: Hartaus su 17.1. 

klo 11 Nestorissa. 
Kodinilta su 17.1. 
klo 16 ry:llä, Ve-
li-Matti Huhta-
la. Lauluseurat 

ke 20.1. klo 18.30 
Päivi ja Timo Aitto-

ojalla. Rantsila: Om-
peluseurat pe 15.1. klo 

19 ry:llä. Seurat su 24.1. klo 
13 ry:llä, Hannu Jaakkola ja 
Tuomo Näsänen.

 

A
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Sanajumalanpalvelus su 17.1. klo 10 Kestilän srk-talos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Ulla Koskelo. 
70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat. 
Messu su 17.1. klo 10 Pulkkilan srk-talossa. Liturgi Jon-
ne Pirkola, saarna Mika Pouke. Kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Kirkkokahvit ja Raamattuopiston päivätilaisuus, 
Mika Pouke, Sinikka Ojala, Jonne Pirkola ja Timo Hak-
karainen. 
Sanajumalanpalvelus su 17.1. klo 13 Pyhännän srk-ta-
lossa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat. 

Jumalanpalvelukset

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

Kuollut: 
Lahja Lennartti Haaksiluoto 89,
Dagny Elisabet Mattila 92

Hartaushetki 
Lumilyhdyssä 
keskiviikkona 20.1. klo 14.

A r k i s t o

A a r o Ku k ko h ov i

Seurakuntamme 
70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaiden 

syntymäpäiväjuhlat
• kestisille su 17.1. klo 10 

Kestilän seurakuntatalossa

• pyhäntäsille su 17.1. klo 13 
Pyhännän seurakuntatalossa

• pulkkisille ja piipposille su 24.1. klo 10 
Piippolan seurakuntatalossa

• ranttisille su 24.1. klo 13 
Rantsilan seurakuntatalossa

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 
p. 040 552 8989. 

Syntymäpäiväsankarit, tervetuloa 
läheisenne kanssa yhteiseen juhlaan!

Naistenpiiri 
perjantaina 15.1. 

klo 18.30 
Piippolan 

srk-kodissa.

 

Kastettu: Siiri Anniina Knuutinen (Kestilä), 
Iida Maria Koskelo (Piippola), 
Altti Juhani Pehkonen (Kestilä), 
Leevi Verneri Lehto (Rantsila),
Kasper Onni Kalevi Kouva (Rantsila), 
Eemi Jooel Vilmer Spets (Rantsila)

Kuollut: Matti Henrikki Keränen 94 (Kestilä), 
Maija Kaarina Vesterinen e. Hankonen 90 (Piippola), 
Erkki Matias Piippo 86 (Kestilä), 
Väinö Eemeli Keränen 85 (Rantsila), 
Eeva Maria Kiljo e. Pietilä 84 (Rantsila), 
Jaakko Eelis Rahikkala 84 (Kestilä), 
Jalo Valtteri Isoviita 77 (Rantsila), 
Jouni Olavi Närhi 47 (Piippola)
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M inna Ko l i s t a ja

Hailuodon seurakunnan chimeskelloyhtyeeseen otetaan mukaan 
nuotinlukutaitoisia, säännölliseen harjoitteluun sitoutuvia aikuisia. 
Yhtye on jo soittanut muun muassa radiojumalanpalveluksessa, 
mutta nimeä sillä ei vielä ole. Nimiehdotuksia ottaa vastaan kanttori 
Kaisamarja Stöckell. Lue lisää chimeskelloyhtyeestä sivulta 7.
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Iltaperhekerho 
torstaina 28.1. klo 17.30 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Koko perheen musiikki-ilta.

Ilmoittautumiset 
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
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Kastetut: Anni 
Roosa Helena Merilä, 
Vienaleena Silvia Ahola, 
Helmi Enni Maria 
Lehtosaari, 
Manta Anna Irene 
Räisänen, 
Liana Silvia Myllynen, 
Leo Antero Jokilehto, 
Alvar Eemeli Pylvainen.
Vihityt: Olli-Tapio 
Takkinen ja Sonja Elena 
Paloniemi
Kuollut: 
Alpo Väinö Rekinen 76, 
Arto Juhani Manninen 56

Messu su 17.1. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Vesa 
Äärelä, avustaa Päivi Ol-
likainen, messudiakoni 
Jaana Helisten-Heikkilä, 
kanttori Taru Pisto. Las-
ten kirkkohetki saarnan 
aikana monitoimitilassa.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  14.–21.1.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
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 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 

Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko: to klo 
9.30–11. Vanha Pappila ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-ta-
lo: ti klo 9.30–11. Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus: ti klo 
9.30 –11 ke klo 9.30–11 ja pe 
klo 9.30–11 (perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten ryhmä). 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 14.1. ja 21.1. klo 12 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa 
ja Seurakuntapiiri to 14.1. ja 

21.1. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Kirkkokuoro to 14.1. ja 21.1. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
14.1. klo 16 Vanhassa pappi-
lassa.
Askeleet pe 15.1. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.

Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 15.1. seurakuntatalolla. 
Aamupala tarjolla eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa jaossa klo 10 
alkaen. Pe 22.1. seurakunta-
talolla kierrätystori avoinna 
klo 9.30–11 pappilan pihal-
la, lähetysvintin alakerrassa. 
Voit tuoda tavaraa tai hakea 
tarvitsemasi ilmaiseksi. 
Lähetysvintti ma 18.1. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Omaishoitajaryhmä ma 
18.1. klo 13.30 seurakuntata-
lolla. Omaishoitaja vertais-
ryhmä ja muistisairaiden toi-
minnallinen ryhmä samaan 

aikaan seurakuntatalolla. 
Mukana Sinikka Ilmonen, 
Kaisa Hartikka, Annikki Sal-
mela. Lisätietoja: p. 044 7521 
226. Myös omaishoitajille jot-
ka eivät ole tuen piirissä. 
Perhekerho 19.1. klo 9.30–11 
seurakuntatalolla.
Gospel Gym ti 19.1. klo 18 
Vanamon salissa. Hikeä pin-
taan jumppaamalla gospel-
hittien tahtiin. Ohjaajana 
Riitta Lielahti. Vapaa pääsy!
Perhekerho 20.1. klo 9.30–11 
Vanamon Olohuoneessa.
Seurakuntakerho ke 20.1. 
klo 12 Kotikololla (tämä ker-
ta). Yhdessäolosta iloa ar-
keen kaikenikäisille eläkeläi-
sille. Kahvitarjoilu. Lisätieto-
ja Sinikalta: p. 044 7521 226. 
Kuorot ke 20.1.: Celeste klo 
17 kirkossa ja Minka klo 
18.30 kirkossa. Celeste-kuo-
roon otetaan uusia laulajia 
20. ja 27.1. Myös Minka-kuo-
roon otetaan mukaan uusia 
laulajia.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
20.1. klo 18.30 Haverisilla, 

Ruokapankki 
Manna 

tiistaina klo 17–19 
Kirkonkylän 
srk-kodilla ja 

Asukastuvalla. 

Kastettu:  Iita Elisabeth Ahola, 
Jaako Mikael Ahola, Minea Bea Aurora Hanhineva, 
Oula Kalevi Hyvärinen, Lyyti Irma Anneli Lempinen, 
Miriam Ilona Ariel Lepistö, Ellen Aurora Määttä
Avioliittoon vihitty: Antti Veikko Myllyniemi 
ja Anne-Marika Kristiina Koistinen
Kuollut:  Heikki Johannes Korhonen 82, 
Sulo Väinö Julkunen 66

Linnukkatie 20.
Partio: Tiedot toiminnasta 
netissä www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 15.1. klo 
18.30 raamattuluokka (5.–6.) 
ry:llä. La 16.1. klo 19 aikuiste-
nilta ry:llä. Su 17.1. klo 10 ju-
malanpalvelus kirkossa ja klo 
13 seurakuntapäivä ry:llä se-
kä klo 14 seurat Niittypirtin 
palvelutalolla. To 21.1. klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä.

Messu su 17.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Maisa Hautamäki,  
avustajana  Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotka-
ranta, jumalanpalvelus-
ryhmä: Rauhanyhdistys.
Iltakirkko su 17.1. klo 16 
kirkossa. Toimittaa Olli Seik-
kula ja Kirsi Junnonaho.

alkaa tiistaina 4.2. 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Ilmoittautumiset 31.1. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 08 5614 500.

Kauneimmat hengelliset laulut
-hyväntekeväisyyskonsertti 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
sunnuntaina 14.2. klo 18 Limingan kirkossa. 
Esiintymässä ovat kaikki seurakunnan kuorot: Tähdet, 
Celeste, Minka ja Kirkkolaulajat sekä yksinlaulajia. Voit 
toivoa konserttiin Sinulle mieleistä hengellistä musiikkia 
keskiviikkoon 27.1. saakka kanttoreilta: Mika Kotkaranta, 
p. 044 7521 234 mika.kotkaranta@evl.fi tai Hanna Korri, 
p. 044 7521 242 hanna.korri@evl.fi. Toiveita otetaan vas-
taan myös seurakunnan kotisivujen kautta.

Kevään
sururyhmä 

freeim
ag
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Versot su 17.1. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 18.1. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Hanna-rukousryhmä ti 19.1. 
klo 18 Keskustan srk-
talon kokoushuo-
neessa.
Nuoret: Nuor-
ten ilta to klo 
19 Vanhas-
sa pappilas-
sa. Yöpappila 
pe 15.1. klo 20 
Vanhassa pap-
pilassa. Gospel-
hartaus ti 19.1. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Ikämiesten raamattu- ja 

keskustelupiiri ke 20.1. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Kempeleen rauhanyhdis-

tys: Kotiseurat länsi 
to 14.1. klo 18.30 

Hintsalalla, 
Hietaniemen-
tie 13. Ko-
tiseurat itä 
to 14.1. klo 
18.30 ry:llä. 

Seurat su 17.1. 
klo 16 ry:llä.

Murron rauhan-
yhdistys: Koko per-

heen raamattuluokka pe 
15.1. klo 19 ry:llä. Seurat su 
17.1. klo 16 ry:llä.

Keskusteluryhmä 
senioripysäkillä  
on mahdollisuus keskus-
tella luottamuksellisesti 
omasta elämänhistorias-
ta ja tämänhetkisestä elä-
mäntilanteesta erilaisten 
aiheiden tukemana. Pien-
ryhmä on suunnattu yli 
60-vuotiaille.  Ryhmä ko-
koontuu kerran viikossa 
helmikuun lopusta 15 ker-
taa pääosin torstaisin srk-
talolla klo 9.30–11. Ryhmän 
ohjaajana toimii esh-dia-
konissa  Sinikka Ilmonen. 

Ota pikaisesti yhteyttä, 
viim. 22.1. mennessä, 

p. 044 7521 226.

Kirkkokuoron kevätkausi alkaa!
Nyt on hyvä hetki aloittaa kuoroharrastus ja liittyä jouk-
koomme. Otamme lisää laulajia kaikkiin ääniin. Pääsy-
vaatimuksena lauluinto ja halu sitoutua yhteiseen toi-
mintaan. Harjoittelemme torstaisin klo 18–20 srk-salissa 
(os. Tiilitie 1). Lisätietoja Taru Pistolta, p. 040 7790 316. 
Tervetuloa mukaan!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
Ke 20.1. suljettu.
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 
virkavapaalla
vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen 
044 7372 612
vs. kappalainen 
Päivi Liiti 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Sanajumalanpalvelus su 
17.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Ka-
java. Talvi- ja päivärippi-
koulululaiset osallistuvat 
jumalanpalvelukseen. 

Sanajumalanpalvelus 
su 17.1. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, avustaa Jo-
hanna Rantala, kantto-
ri Heikki Lumiaho. Lähe-
tyspyhä.
Messu su 17.1. klo 12 Tem-
meksen srk-talolla. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Heikki Lumiaho.

Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 19.1. klo 12 rukoushuoneel-
la, Jouni Heikkinen. 
Hartaus ti 19.1. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ti 19.1. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla, Simo Pek-
ka Pekkala.
Hartaus ti 19.1. klo 15 ryhmä-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Suunnittelupäivä ke 20.1. 
Koko työyhteisö mukana, 
kirkkoherranvirasto ja talous-
toimisto suljettu.
Rukouspiiri ke 20.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 

Kastettu: Miro Roope Mikael Heikkinen, Samuli Jukka 
Tapani Kukkonen, Juuso Pauli Heikki Kukkonen, Nooa 
Aaprami Parviainen, Eemil Aukusti Riepula, Senni 
Maria Seppä, Hertta Elina Seppä, Sädekukka Serafiina 
Hannula, Oona Sofia Väisänen, Iina Martta Lyydia Hyry, 
Lumi-Maria Aukustiina Laakso (Töölön srk).
Vihitty: Henri Samuli Karhumaa ja Katri Marjut Inkeri 
Aho. 
Kuollut: Sulo Hemminki Lotvonen 100, Rauha Kristiina 
Ruostetsaari s. Haikara 86, Saara Aliise Mannermaa s. 
Hiltunen 79, Helvi Maria Väärä s. Leskelä 77. 

Nuttupiiri kokoontuu to 
14.1. tuttuun aikaan klo 17 
Pappilassa. Tervetuloa mu-
kaan entiset ja uudetkin 
"nuttuilijat". 
Raamattu- ja tuumailupii-
ri joulutauon jälkeen pyö-
rähtää käyntiin to 21.1. klo 
17.30 Temmeksen srk-talolla. 
Vaihdoimme ajankohdan ta-
kaisin torstaille. Toivottavas-

Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 21.1. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Soile Tuusa.
Iltahartaus to 21.1. klo 19 Ro-
kualla, Soile Tuusa.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Kuorot: Ke 20.1. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-

Kastettu: Juuli Jonna 
Pauliina Honkakoski, 
Hertta Lahja Orvokki 
Hämäläinen, Inari 
Anna Maria Karvonen, 
Daniel Iivari Koivisto, 
Emma Ilona Johanna 
Pajala, Elias Putnoki, 
Eevi Aida Amelia Sämpi, 
Lilja Helmi Amanda 
Valkola
Avioliittoon vihitty: 
Matti Sakari Keränen 
ja Anu Maria Kaarina 
Pyykkönen
Kuollut: Leila Hellin 
Saarinen s. Kiuttu 86, 
Tauno Juhani Tuomi-
nen 80

ro srk-talossa.  
Lapset / perheet: Perheker-
hot seurakuntatalossa tiistai-
sin klo 9.30–11.30, Päivärin-
teen seurakuntasalissa tiistai-
sin klo 10–12 ja keskiviikkoi-
sin klo 12.30–14.30 (27.1. alka-
en) sekä Laitasaaren rukous-
huoneella torstaisin 
klo 10–12. Kylmä-
länkylän kappe-
lissa perheker-
ho perjantaisin 
klo 9–11 vapaa-
ehtoisvoimin.
Nuoret / rippi-
koulut: Päivärip-
pikoulun oppitunnit 
la 16.1. klo 10–15 Koorti-
lassa ja talvirippikoulun oppi-
tunnit klo 10–15 seurakunta-
talossa sekä molemmille ju-
malanpalvelus su 17.1. klo 10 
kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
19.1. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-

tys: To 14.1. klo 18.30 om-
peluseurat Paula ja Jobi Jo-

kitalolla sekä Paula ja 
Jarmo Lyytikäisel-

lä. Pe 15.1. klo 
19 nuortenilta 
ry:llä ja veljesil-
ta Koortilassa. 
La 16.1. klo 19 
raamattuluok-

ka-iltakylä: 4.–
6.-lk Ylikulju, 7.–

8.-lk Filppula. Su 17.1. 
klo 12 pyhäkoulu: Kk-Ant-

tila Kettukangas, Korivaara 
Tuomikoski, Pälli A. Taskila, 

Suokylä Kämäräinen. Klo 17 
seurat ry:llä. Ma 18.1. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. Ti 19.1. klo 
13 lauluseurakerho Kämäräi-
sellä. Klo 18.30 sisarilta ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 14.1. klo 19 sisarilta 
ry:llä. Pe 15.1. klo 19 nuorte-
nilta Muhoksen ry:llä. La 16.1. 
klo 19 raamattuluokat: pie-
net Alanen, isot Filppula. Su 
17.1. klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Manninen, Laitasaari Ihme, 
Huovila Paaso. Klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 19.1. klo 13 lauluseu-
rakerho Kämäräisellä. 

Odotamme Sinua!
Ilta naisille perjantaina 22.1. klo 18

Aloitetaan messulla kirkossa, jonka jälkeen 
iltapalatarjoilu  seurakuntatalolla.

Tervetuloa toivottaa seurakuntamme perhetyö

Ikäihmisten kerhot 
aloittavat kevätkautensa seuraavasti:   
Laitasaaren seurakuntapiiri 
tiistaina 19.1. klo 12 rukoushuoneella.   
Keskipäivänkerho 
keskiviikkona 27.1. klo 11.30 srk-talossa.
Kylmälänkylän seurakuntapiiri 
torstaina 28.1. klo 11 kappelissa.

Tulukaapa mukkaan alottamaan uutta 
kerhokautta uudet ja entiset kerholaiset! Pohjois-Pohjanmaan 

kanttorien sävelhartaus 
tiistaina 19.1. klo 18 kirkossa. 

Kanttorikuoroa johtaa Lauri Nurkkala. Sopraanosoolot 
Henna-Mari Sivula, duetot Pirjo Mäntyvaara ja 

Tommi Hekkala, urut / piano Ismo Hintsala

Iltahartaus 
torstaina 21.1. 

klo 19 
Rokualla, 

Soile Tuusa.

Murron lenkki- ja saunaillat
Murron kerhotila, Kauttaranta 12 A

Keskiviikkoisin klo 17.30 seuraavina päivinä: 

27.1., 24.2., 30.3., 27.4., 25.5

Ohjelmassa: tunnin ver-

ran kävelyä, sauvoilla tai 

ilman tai juoksulenkki sen 

jälkeen saunomismahdol-

lisuus, iltapala ja hartaus.

Mukana aina joku 
seurakunnan työntekijä.

Tulkaahan isolla porukalla mukaan liikkumaan, 

saunomaan ja viettämään yhteistä iltaa!

Tyrnävällä
vuonna 2010–2011 syntyneille lapsille tiistaisin srk-ta-
lon kerhohuoneessa, mukaan mahtuu 14 lasta. Olem-
me muuttaneet käytäntöä viime syksystä, nyt ilmoitam-
me yhden teeman, jonka ympärillä kokoonnumme kol-
me kertaa. 
Ensimmäinen teema MINÄ LEIPURINA tiistaisin 19.1., 26.1., 
ja 2.2. klo 12.15–15.15.
Eli nyt ilmoittaudutaan suoraan kolmeen peräkkäiseen 
kertaan ja sitten tulee uusi teema, johon uusi ilmoittau-
tuminen. Luvassa keväällä on muun muassa Minä talviliik-
kujana ja Minä mielikuvitusmaalimassa. 

Temmeksellä
3–6-vuotiaille lapsille keskiviikkoisin Temmeksen 
srk-talolla, mukaan mahtuu 8 lasta.
Kerho kokoontuu klo 10–13
10.2.   Minä lumileikeissä ja makkaran paistossa
2.3.     Minä leivon pullaa
6.4.     Minä seikkailen
4.5.     Minä liikenteessä

Murrossa
4–6-vuotiaille lapsille tiistaisin noin kerran kuukaudessa 
Murron kerhotilassa, mukaan mahtuu 14 lasta.
Kerho kokoontuu klo 12.30–15.30 
9.2.    Minä lumileikeissä ja makkaran paistossa
15.3.  Minä leipurina
12.4.  Minä seikkailen
17.5.  Minä liikenteessä

Ilmoittautuminen Nooralle sähköpostilla noora.kutilai-
nen@evl.fi  Ilmoita lapsen nimi, syntymäaika, huoltajan ni-
mi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Laita sähköpostin 
otsikoksi Toimintakerho kirkonkylä, Temmes tai Murto.

Kiitokset
Kaikille kaikille teille, jotka lahjoititte kuivaelintarvik-
keita jaettavaksi tyrnäväläisille perheille jouluna 2015. 
Kasseja kertyi 50, jotka otettiin kiitollisina vastaan.
Kaikille, jotka lahjoittivat tavaroita, leivonnaisia ja käsi-
töitä Temmeksen ja Tyrnävän joulumyyjäisiin.
Teille ihanille ja ahkerille diakonian – ja lähetyksen va-
paaehtoisille, jotka olette antaneet aikaanne, taitojan-
ne ja myyjäistuottoja lähimmäisten auttamiseen niin lä-
hellä kuin kaukana.

ti se sopii kaikille. Tervetuloa 
mukaan lukemaan ja pohti-
maan Pyhää Kirjaa.
Nuortenilta pe 22.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Seurojentalon 
kahviossa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Elintarvikkeiden jako ja 

puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 17.1. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
ko perheen raamattuluokka 
pe 15.1. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 17.1. klo 16 ry:llä.

Toimintakerho kerran kuukaudessa kirkonkylällä, 

Temmeksellä ja Murrossa. Joka kuukausi on luvassa 

erilaista luovaa toimintaa. Kerho kestää kerrallaan kol-

me tuntia. Mukaan omat eväät. Ilmoittautuneille tu-

lee tarkemmat ohjeet mitä mukaan milloinkin! Lisätie-

toa lastenohjaaja Noora Kutilaiselta, p. 044 7372 616.

TOIMINTAKERHO

I sm o H in t s a la
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Antaisitko sinä kirkolle – tai kotiseu-
rakunnallesi – kimpun ruusuja hyvin 
hoidetusta työstä? Diakoniatyö on tuo-
nut toivoa ihmisten arkeen, nuorille ja 

lapsille on ollut monenlaista toimintaa,  papit 
ovat puhuneet oikeaa asiaa saarnoissaan ja piis-
pat kannanotoissaan.

Vai onko sittenkin nyt enemmän risujen 
paikka: jotakin mielestäsi tärkeää on jäänyt 
seurakunnissa tekemättä ja tarpeellisia asioita 
puhumatta?

Ensi viikolla ilmestyvässä Rauhan Terveh-
dyksessä kurkataan vielä kerran vuoteen 2015 ja 
kerrataan onnistumiset ja puolitiehen jäämiset.

Osallistu sinä jutuntekoon kanssamme!
Kerro oma mielipiteesi nasevasti, anna oma 

tiivistetty arviosi viime vuodesta kirkon näkö-
kulmasta. 

Ruusuja vai laiskanläksyjä kirkolle?

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

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 
Rauhan Tervehdystä ja muita 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 40 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. 

Lehtori Riitta Kentala Oulujoen seurakunnasta 
onnistuu herättämään lasten 

mielenkiinnon flanellotaulun kuvilla.

On tiistaiaamu 5. tammikuuta. Palasin eilen töihin 
runsaan viikon kestäneeltä joululomalta.

Tänään on pikkukirkot Touhulan kahdes-
sa päiväkodissa Kivikkokankaalla. Pikkukirkko 

on eräänlainen pieni jumalanpalvelus päiväkodissa ker-
ran kuukaudessa. 

Laitoin vierailut varta vasten tälle päivälle, jotta saan 
Sanna-kanttorin mukaani: häntä kaivattiin päiväkodeis-
sa jo marraskuussa. 

Lähdemme Sannan 
kanssa Myllyojalta liik-
keelle aamukahdeksan 
jälkeen. 

Pikkukirkko alkaa 
kellon soitolla. Raken-
namme lasten kans-
sa yhdessä pöydälle alt-
tarin. Siihen tulee risti, 
Raamattu, kukat, kynt-
tilä ja enkelitaulu. 

Sytytän kynttilän, 
laulamme alkulaulun 
ja rukoilemme. Sen jäl-
keen kerron flanello-
taulun avulla itämaan 
tietäjien matkasta Jee-
sus-lapsen luokse se-
kä tähdestä, joka hei-
tä johdatti. 

Lasten silmät tapit-
tavat taulua, ja he ovat hiljaa. Kuinka mielenkiintoinen 
tällainenkin kuvataulu voi olla tietokoneajan lapsille! Yk-
sinkertainen, mutta silti puhutteleva.

Sannalla on lapsille laululeikkejä, joista ainakin Tuiki, 
tuiki tähtönen -laulu, onnistuu myös pienimmiltä. 

Pikkukirkko päättyy Herran siunaukseen ja Jumalan 
kämmenellä -lauluun. 

Koska päiväkodeista oli vielä osa lapsista joululomal-
la, pidimme vain kaksi pikkukirkkoa neljän sijasta. En-
si viikolla jatkan pikkukirkkoja muissa seurakuntamme 
päiväkodeissa.

Päivä jatkuu Myllyojalla, jossa työskentelen jonkin ai-
kaa tietokoneella. 

Virastossa käynnin jälkeen suuntaan jo kotiin, koska 
muita varsinaisia tilaisuuksia ei tälle päivälle ole. 

Kotona on vielä viimeisteltävä loppiaisen saarnaani. Sa-
malla mietin valmiiksi Laanilan koulun päivänavauksen 
torstaiaamulle. 

Olemme saaneet uuden vuoden, uuden alun. Jotakin 
vanhaa on siirtynyt historiaan.

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Limingan Via Dolorosaan 
etsitään esiintyjiä

Limingassa nähdään tule-
vana pääsiäisenä Via Dolo-
rosa -näytelmä. Kun näy-
telmä Jeesuksen viimeisten 

päivien kärsimystiestä esitettiin 
Limingassa ensimmäisen kerran 
vuonna 2012, Jeesuksella oli pit-
kät vaaleat hiukset. 

Roolissa esiintynyt kempe-
leläinen Juho Pahkala naurah-
taa, ettei hiuksia käsketty värjää-
mään, vaikka yleensä Jeesus-ku-
vissa kristinuskon käynnistäjällä 
on tummanruskea tukka.

– Halusin muutoinkin tehdä 
roolista itseni näköisen. Halu-
sin tuoda Jeesuksen hahmoon si-
tä, mitä hän on minulle elämäs-
säni merkinnyt. Jeesuksessa nä-
kyy pyyteetön rakkaus, Pahkala 
summaa.

Tämän vuoden Via Dolo-
rosaan etsitään Jeesuksen roolin 
täyttäjää. Esittäjältä vaaditaan si-
toutumista harjoitteluun ja ohja-
ukseen. Myös muihin osiin tarvi-
taan näyttelijöitä, ja jokaiselle in-
nokkaalle löytyy rooli. 

Seuraava harjoituskokoontu-
minen on maanantaina 18. tam-
mikuuta Heikki Sarvela -salissa 
kello 17.30. 

Kärsimysnäytelmän käsikir-
joituksesta ja ohjauksesta vastaa 
Helena Tornberg. Tapahtuma-
kokonaisuuden tuottaa Hengelli-

nen teatteriyhdistys Via Dolorosa 
– Liminka ry.

 
SAULI PAHKASALO

Kempeleläinen Juho Pahkala näytteli Jeesusta 2012.

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

Lähetä meille sähköpostia toimitus@rau-
hantervehdys.fi tai tekstaa viestisi 044 5626 450. 
Ole yhteydessä meihin 18.1. mennessä.

Vastaa nimelläsi tai käytä nimimerkkiä. 
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