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109. vuosikerta

Keskiajalla lähes jokainen kristitty osallistui ainakin kerran elämässään pyhiinvaellukselle.  
Ne ovat taas suosittuja. Hailuodon kanttori Kaisamarja Stöckell 

otti irtioton töistä ja vaelsi yli 700 kilometriä.   » 12–13

Ylikiiminkiläisiltä 
ja yli-iiläisiltä 
kysyttiin mielipiteitä
Kiiminkiin menosta      » 4–5

Papin kyydissä kastekouluun  » 24

Reppu selässä 
Jaakobin jäljillä
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Seurakuntalehti 
rakentaa yhteisöä 

Raati ruoti viime vuoden onnistumisia 
kirkossa – laiskanläksyjäkin annettiin

Ripeä tuki 
maahantulijoille

 saa kehuja 

Otettaisiinko hyvät vai 
huonot uutiset ensin?

Suomen Kuvaleh-
den päätoimittajana toi-

minut Tapani Ruokanen vastaa 
ensimmäiseksi, missä kirkko ja 
seurakunnat onnistuivat vuon-
na 2015.

Ruokanen toteaa, että kirkon 
paras onnistuminen oli nopea 
reagointi maahanmuuttajien tul-
vaan. 

– Seurakunnat avasivat oven-
sa, seurakuntalaiset sydämensä, 
alkoivat kerätä tavaraa ja tarjou-
tua vapaaehtoistyöhön.

Ilman laiskanläksyjä kirkko ei 
päättyneestä vuodesta selviä.

– Ne, jotka tietävät olleensa 
omahyväisiä pelkureita ja vähä-
uskoisia, tietävät sen itse. Täs-
sä ajassa kaivataan enemmän 
toivoa, sanomaa luottamukses-
ta tulevaisuuteen, joka on Ju-
malan. 

Aiempaa 
moniarvoisempi
Hailuodon kirkkoherra Timo 
Juntunen iloitsee siitä, että kir-
kosta on tullut viime vuonna jäl-
leen aiempaa moniarvoisempi ja 
moniäänisempi ympäröivän yh-
teiskunnan tavoin. 

– Aina kun kirkko asettuu 
heikomman puolelle ja puolus-
taa päähän potkittuja, se on oi-
kealla asialla. ”Pienimpiä” kirkko 
on puolustanut noustessaan tuke-

maan turvapaikanhakijoita. 
Risujakin Juntusella on jaos-

sa. Kirkossa käydään raastavaa 
keskustelua homoseksuaalien oi-
keuksista, hän sanoo.

– Avioliittoteologia tulisi mää-
ritellä homoseksuaalit positiivi-
sella tavalla huomioonottavasti. 

Rohkeuden 
puutetta
Oulun tuomiokapitulin kollegion 
maallikkojäsenen Marja Kanto-
lan ruusut ja risukimppu kirkol-
le menevät näin:

– Viime vuonna kirkossa on 
onnistuneesti kehitetty vapaaeh-
toistyötä. Samalla on tuotu esille 
seurakuntalaisten osallistumisen 
tarpeellisuus kirkon työssä.

– Me kaikki voisimme seistä 
nurkassa miettiäksemme, miten 
saisimme lisää rohkeutta pitää ai-
empaa vahvemmin kiinni omista 
kristillisistä perinteistämme. 

Aina kun kirkko 
asettuu heikomman 
puolelle ja 
puolustaa päähän 
potkittuja, se on 
oikealla asialla.

 Timo Juntunen

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Joskus kaukaa näkee lähelle paremmin. Tämä 

oivallus sai katetta viime lauantaina pidetyssä 

Rauhan Tervehdys ry:n seminaarissa.

Tilaisuudessa keskustelua alusti filosofian tohtori 

Taisto Lehikoinen Jyväskylästä. Lehikoinen on 

tehnyt väitöskirjan kirkkojen viestinnästä. Hänellä 

on 25 vuoden kokemus sekä median tuotannosta 

että mediatutkijana.

Lehikoisella oli selkeä viesti. Median tehtävänä 

seurakunnissa on rakentaa yhteisöä. Tämän 

tavoitteen toteutumista palvelee parhaiten 

painettu, laadukkaasti toimitettu lehti, jolla on 

niin seurakunnan alueella kuin sen jäsenistön 

keskuudessa mahdollisimman kattava jakelu. 

Riittävä ilmestymistiheys on myös tärkeää.

Tullessaan postiluukusta seurakuntalehti aktivoi 

yhteisöllistä ja hengellistä suhdetta seurakuntaan. 

Internetin tarjoamat vaihtoehdot – verkkolehti, 

kotisivut, sosiaalinen media – edellyttävät 

hakeutumista näihin medioihin. Siksi ne ovat 

paperilehteen verrattuina pikemminkin täydentäviä 

kuin korvaavia kanavia. 

Rauhan Tervehdys ry:n 

hallitus ja myös lehden 

toimitus jatkavat nyt omalta 

osaltaan seminaarin annin 

työstämistä. Tavoitteena on, 

että ennen kesää voitaisiin 

esitellä tilaajaseurakunnille 

lehden ilmestymistiheyteen 

ja jakeluun liittyvät 

vaihtoehdot alustavine kustannustietoineen. 

Seurakunnillekin jäi seminaarista oma 

kotiläksynsä. Työntekijöiden ja luottamus-

henkilöiden olisi hyvä käydä perusteellista 

keskustelua viestinnästä, sen sisällöstä ja 

merkityksestä. 

Hahmottuuko viestintä muun seurakunta-

toiminnan tukipalveluksi? Vai onko 

se työmuoto seurakunnan 

tehtävän ytimessä, uskon 

ja rakkauden sanoman 

välittäjä?

Tämä pohdinta vaikuttaa 

myös siihen, paljonko 

seurakunta käyttää 

veroeurojaan 

viestintään ja 

sen mukana 

seurakunta-

lehteen.

Tullessaan 
postiluukusta 
seurakuntalehti 
aktivoi 
yhteisöllistä 
ja hengellistä 
suhdetta 
seurakuntaan.
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Kenelläkään ei ole 
myöskään oikeutta 
omia Suomea tai 
Ruotsia.

Ennen kuulumattomia ääniä
Kolumni

Kreikan saaristossa toi-
mivan avustustyönteki-
jän blogitekstissä kuvat-
tiin, kuinka hän ja mo-

net muut saarilla työskentele-
vät nostavat yhä edelleen mär-
kiä ja kauhistuneita lapsia me-
restä. Lapsia, jotka huutavat ta-
valla, jollaista avustustyönteki-
jä ei ole ennen uskonut olevan-
kaan.

Pakolaiset, heitä auttamaan 
tulleet Punaisen Ristin ja kir-
kon työntekijät sekä vapaaehtoi-
set joutuivat kuuntelemaan vii-
me syksynä toisenlaista huutoa 
Haaparannan matkakeskukses-
sa ja monessa muussa paikassa. 

Niissä suomalaisten huudois-
sa oli vihaa, katkeruutta mutta 
ehkä myös pelkoa. 

Viime kuukausiin on kuu-
lunut myös paljon hiljaisuut-
ta. Kun joku julistaa lähes saar-
namiehen tavoin pakolaisista ja 
yhteiskunnan tilanteesta, mo-
net nyökyttelevät mutta mo-
ni myös vaikenee. He painavat 
päänsä alas kuin häveten toisen 
puolesta.

Yhä enemmän puhutaan 
myös meistä ja heistä. Onko ra-
sismi silloin jo kolkuttamassa 
ovelle? 

Onneksi on myös monia hy-
viä ääniä ihmisyyden ja lähim-

mäisyyden puolesta. Ne ovat 
rakkauden ääniä, Kristuksen 
ääni.

Kaikkien äänien pitää saada 
kuulua, mutta kaikkia ääniä ei 
tule vahvistaa.  

Liittokansleri Angela Mer-
kel on sanonut, että kukaan ei 
saa omia Saksaa itselleen. 

Kenelläkään ei ole myös-
kään oikeutta omia Suomea 

tai Ruotsia.
Pakolaisten tulo synnyttää 

helposti keskustelua oikeuksis-
ta, maan kansalaisten oikeuk-
sista ja pakolaisten oikeuksis-
ta. Ne asetetaan herkästi vas-
takkain. 

Kenen oikeudet ovat tär-
keimmät? Vastaus kysymykseen 
on lyhyt: ihmisoikeudet ovat ai-
na tärkeimmät.

Kansalaisuus ei anna kenelle-
kään oikeutta syrjimiseen. 

Ihmisoikeudet eivät ole riip-
puvaisia siitä, mistä ihminen tu-
lee. Sillä on vain yksi maailma ja 
on vain yksi kansa, ja se on ih-
miskunta.

Ku va t :  K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k ,  Pe k ka H e l i n ,  R i i t t a  H i r vo n e n ,  W ik i p e d ia

Rohkea – arka
TR: Kirkko on Suomessa perinteisesti melko arka, 
osa valtarakenteita.
MK: Olemme arkoja tuomaan esille omia, perintei-
siä kristillisiä arvojamme.

Opettaja – oppilas
MK: Kirkon tehtävä on opettaa meille, miten mei-
dän tulisi rakastaa kaikkia lähimmäisiämme.
TR: Opettajaksi siitä on yhä harvemmin, kun ihmi-
set ovat täysi-ikäistyneet.

Duuri – molli
JL: Duuri. Luottamus kirkkoon ja sen työhön on li-
sääntynyt kansallisesti ja kansainvälisesti vaativissa 
olosuhteissa. Kirkon työ on toteutunut kohtaamisis-
sa, jotka eivät ylitä uutiskynnystä. 
 Nämä kohtaamiset ovat luoneet toivoa ja vahvis-
taneet uskoa rakkauden ja hyvyyden voimaan kaa-
oksen keskellä.

Silmä – korva
JH: Tässä sanaparissa on ehkä yksi olennaisimmis-
ta kirkon tehtävistä. Läsnä oleva, asioita ja tapah-
tumia havainnoiva sekä ihmisiä, ryhmiä kohtaava 
ja kuunteleva kirkko osaa kohdistaa kristillisen sa-
nottavansa oikein. 
 Umpiossa elävä, kaikkitietävä ja etäälle jäävä kirk-
ko ei siihen pysty.

Haalari – valkoinen paita
TR: Yhä enemmän kirkon väki vetää ylleen haala-
rit: elämä itse kutsuu pois juhlavasta pönötyksestä.

Rajan ylittäjä – aidan alittaja
MK: Kirkko on tuonut esille suhtautumisessa pa-
kolaisiin, kuinka tärkeää on kyetä ylittämään sekä 
kulttuuriset rajat että jokaisen ihmisen omat hen-
kiset rajat.
TJ: Toiminnan ytimessä on Jeesuksen esimerkki eli 
rajat ylittävä rakkaus ihmistä kohtaan.  

Kumpi vaihtoehto sanaparissa kuvaa 
paremmin kirkkoa viime vuoden aikana?

Vastaajia alla olevassa jutussa 
ovat Tapani Ruokanen (TR), 
Marja Kantola (MK), 
Juhani Lavanko (JL), 
Johanna Hurtig (JH) ja 
Timo Juntunen (TJ)

Kirkko näkyy, puhuu ja siellä 
mahtuu kysymään aiempaa avoi-
memmin omaa todellisuutta kos-
kevia kiperiäkin kysymyksiä. Tä-
mä on sosiaalityön apulaispro-
fessorin Johanna Hurtigin mie-
lestä kirkon onnistuminen viime 
vuonna. 

Hurtigin mukaan kirkossa 
olisi koottava tietoa siitä, miten 
kirkko palvelee erilaisia jäseni-
ään ja miten se huolehtii yhteis-
kunnan pudottamista, hätään ja 
puutteeseen joutuvien asemasta.  

– Tässä on vuorostaan kirkon 
valvomisen paikka.

Rohkeaa 
arvokeskustelua
Juhani Lavangon mukaan kirkko 
on osallistunut vuonna 2015 roh-
keasti arvokeskusteluun puolus-
tamalla jokaisen ihmisen ihmis-

arvoa riippumatta hänen kult-
tuuritaustastaan ja uskonnos-
taan. 

– Kirkko on jalkauttanut pu-
heen arjen teoiksi turvapaikan-
hakijoiden vastaanottotyössä, 
Karjasillan kirkkoherra toteaa.

Ikäviäkin uutisia viime vuo-
teen liittyy:  

– Joidenkin herätysliikkei-
den, esimerkiksi esikoislesta-
diolaisten, irtiotot ehtoollisen 
viettoa ja pappisvirkaa koske-
vissa kirkon opin ydinkysymyk-
sissä ovat vastuuttomia. 

– Kirkko ei onnistunut vies-
tittämään riittävän kirkkaas-
ti, että ihminen tarvitsee lepoa 
voidakseen hyvin. 24/7 -yhteis-
kunta ei toteuta ihmisen hyvää.

RIITTA HIRVONEN

JUHA RAUHALA
Haaparannan kirkkoherra

Moni Eurooppaan paennut turvapaikanhakija on saanut apua ja tukea seurakunnista 
pitkän vaellusreitin varrella. Kuva Serbian ja Unkarin rajalta syyskuulta.

F e ke t e  Dá n ie l /  H I A - H u n g a r y /  AC T- a l l i a ns s i
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Tavallisen ihmisen taidoin-
han siinä pärjää. Riittää 
kun on tavallinen oma it-
sensä. 

Näin kuvailee Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistyksen neuvontahoita-
ja Virpi Sipola vapaaehtoisia, joi-
ta tarvitaan kuolemansairaiden 
tueksi saattohoitoon.

– Sädekehää emme kaipaa 
tukihenkilön pään päälle. Vir-
heettömiä ihmisiä emme siis et-
si. Saattohoidon vapaaehtoisen 
on hyvä olla sinut itsensä kans-
sa. Silloin tietää, mihin pystyy ja 
mitä jaksaa. 

– Jos jollakulla on mielikuva, 
että tukihenkilöllä saattohoidos-
sa tulee olla hyvät puheenlahjat, 
sanoisin, että kyky asettua ole-
maan läsnä kuolevan potilaan tai 
hänen omaisten vierelle on ehkä 

vielä kalliimpi taito.
Saattohoidossa olevien poti-

laiden tai heidän läheistensä tu-
kihenkilötoiminnan infopäivä 
järjestetään ensi lauantaina 23.1. 
Oulussa.

Pikemminkin juttukaveri
kuin tukihenkilö
Oululainen Jorma Laapotti on 
toiminut tukihenkilönä kahdek-
san vuotta. Hän sanoo pärjän-
neensä vapaaehtoistehtävässään 
omana itsenään.

Vaikka Laapotti on puhelias 
mies, kohtaamisissa kuoleman-
sairaan tai heidän omaistensa 
kanssa muut antavat keskuste-
lunaiheet.

– Minä keskustelen siitä, mis-
tä potilas haluaa. En käytä mielel-
läni itsestäni nimeä tukihenkilö 

vaan olen keskustelukumppani, 
jonkinlainen seurustelu-upseeri, 
Laapotti hymyilee.

Hän kertoo, että tapaa joita-
kin saattohoidossa olevia potilai-
ta kerran, joitakin useammin. 

– Juttelemme, käymme eh-

Juttuaiheet liittyvät 
vain harvoin 
sairauteen. Puhumme 
aivan muusta. 
– Jos potilas haluaa 
puhua sairaudestaan, 
sitten se on esillä.

Jorma Laapotti

Muut mediat

MEIDÄN PITÄÄ oikeasti kuunnella 
ja tutkia sitä, mitä ihmiset ajattelevat 
uskosta sen sijaan että kirkon oppia 
määritellään vain instituutiosta käsin. 
Yhden teologian sijaan meillä on monta 
teologiaa.

Päästäkseen selville monista 
teologioista kirkko ei saisi vain seurailla 
ja omaksua asioita, joita digitaalisessa 
maailmassa tapahtuu. Sen pitäisi ryhtyä 
tekijäksi. 

– Digitalisaatio mahdollistaa 
luterilaisuuden hengen toteutumisen: 
kaikki pitää laittaa kyseenalaiseksi, 
pitää kuunnella tavallisten ihmisten 
näkemyksiä uskosta.

Tietotekniikan professori ja pappi 
Erkki Sutinen 14.1. Kotimaa-lehdessä 

Saattohoitoon tarvitaan  vapaaehtoisia

Viedäänkö syrjempää vii-
meisetkin palvelut? Tämä 
oli yksi pelonaiheista, joi-
ta tuli esiin  seurakunta-

rajojen muutoksesta järjestetyissä 
kuulemistilaisuuksissa Ylikiimin-
gissä ja Yli-Iissä viime viikolla.

Seurakuntarakennetta pohti-
nut ohjausryhmä esittää, että Ou-
lujoen seurakuntaan kuuluvat Yli-
kiimingin ja Yli-Iin seurakunta-
piirit liitettäisiin Kiimingin seu-
rakuntaan vuoden 2019 alusta.

Muutos helpottaisi toimintaa 
sekä tilojen käyttöä. Säästöäkin 
syntyisi, kun työmatkat seura-
kunnan sisällä lyhenisivät.

Oulun seurakuntayhtymän ta-
lousjohtaja Arja Ahonen painotti, 
että rajoja kannattaa tarkastella ja 
voimavaroja järjestellä mahdolli-
sesti uudelleen, kun kanta-Oulu-
joen kädet ovat sidotut.

Ahonen viittasi tällä väestöen-
nusteisiin, jotka lupailevat rajua 
kasvua Oulujoen seurakuntaan 
kuuluvalle Hiukkavaaran alueel-
le. Ennusteen mukaan vuonna 
2020 siellä asuu jopa 5000 asu-
kasta enemmän kuin nyt. 

– Karttaan vilkaisu jo kertoo, 
että säästöä syntyisi kilometreis-
sä ja ajassa, jatkoi Oulujoen kirk-
koherra Satu Saarinen.

Hänen mukaansa Oulujoen 
seurakuntaan syntyneiden sitei-
den ei tarvitse katketa: – Eihän 
tässä mitään muuria olla rajalle 
rakentamassa.

Kiimingin kirkkoherra Pauli 
Niemelä arvioi, että perustoimin-
ta olisi helposti monistettavissa 
kolmelle alueelle, edustavathan ne 
kaikki maaseutumaista kulttuuria 
ja kunnilla on pitkä yhteinen his-
toria saman joen varrella.

Ylikiimingissä annettiin 
hyvä lupaus
Ylikiimingin kuulemistilaisuu-
teen osallistuneet Terttu Holmi 
ja Saini Marttila olivat tyytyväi-
siä illan antiin.  

– Tietoa saatiin kattavasti. Vie-
lä tarvitaan viisautta tehdä pää-
töksiä.

Lukuisissa kuulemistilaisuu-
den puheenvuorossa viitattiin 
kokemuksiin vuoden 2009 kun-
taliitoksesta. Naisten mielestä tä-
mä on ymmärrettävää:

 – Ouluun menossa palvelum-
me huononivat. Pelkäämme, että 
samoin käy seurakuntien yhdis-
tyessä. Mutta täällä kyllä luvat-
tiin, että palvelut säilyvät. Se on 
hyvä lupaus, Holmi sanoo.

Marttilaa alkoi askarruttaa 
Hiukkavaaraan ennustettu kasvu. 

– Kun kanta-Oulujoki kas-
vaa ja muuttuu väistämättä kau-
punkimaisemmaksi, seurakun-
nan resurssit menevät sinne. Eh-
kä olisikin sittenkin parempi kat-
soa Kiimingin suuntaan.

Seurakuntarajoja käsitellään 
seuraavaksi 23.1. Oulujoen seu-
rakuntaneuvostossa, 28.1. Oulun 
seurakuntien yhteisessä kirkko-
neuvostossa sekä 16.2. yhteisessä 
kirkkovaltuustossa.

Asia etenee vielä Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapitulille 
ja alkuvuoden aikana edelleen 
Kirkkohallitukselle, joka tekee 
lopullisen päätöksen seurakun-
tarajan muutoksesta.

MINNA KOLISTAJA

M inna Ko l i s t a ja

Säilyykö toiminta syrjempänä?
Ylikiimingistä, Yli-Iistä ja Kiimingistä saattaa syntyä 
”maaseutumainen superseurakunta”

Saini Marttilan mielestä nyt olisi ehdottoman tärkeä päästä yhteisymmärrykseen Ylikiimingin seurakuntatalohankkeesta. ”Sen toteutuminen on tärkeä viesti 
seurakuntalaisille. Muuten täältä syrjästä alkavat valot sammua”, sanoo Ylikiimingin kuulemis- ja keskustelutilaisuuden jälkeen Terttu Holmin kanssa jutellut Marttila.

Kun kanta-Oulujoki 
kasvaa ja muuttuu 
väistämättä 
kaupunkimaisemmaksi, 
seurakunnan resurssit 
menevät sinne. Ehkä 
olisikin sittenkin 
parempi katsoa 
Kiimingin suuntaan.

Saini Marttila
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Toni Pallari ottaa hääkuvia, joista näkyy tunne.

kä ulkona, paistamme makka-
raa yhdessä osaston takkaillas-
sa. Juttuaiheet liittyvät vain har-
voin sairauteen. Puhumme aivan 
muusta.  

– Jos potilas haluaa puhua sai-
raudestaan, sitten se on esillä. Jos 
puhuttavaa ei ole, saatan pitää 
sairasta kädestä kiinni ja olemme 
yhdessä hiljaa.

Miehiä 
tarvittaisiin lisää
Saattohoidossa olevien potilai-
den tukihenkilöinä toimii Ou-
lussa etupäässä naisia. Virpi Si-
pola sanoo suoraan, että miehiä 
tarvittaisiin lisää.

– Tarve miehistä on suuri. 
Saattohoidossa oleva mies haluaa 
usein juttukaveriksi toisen mie-
hen. 

Sipola korostaa, ettei lauan-
tain infotilaisuuteen tuleminen 
tarkoita vielä sitoutumista tuki-
henkilöksi. Siksi niin naiset kuin 
miehet ovat tervetulleita ensin 
kuulemaan ja kysymään aihees-
ta lisää.

Tukihenkilöille on tarjolla 
koulutusta kahtena lauantaina 
helmi–maaliskuun aikana. 

– Jos joku arvelee, että olem-
me koulutukseen osallistumisen 
jälkeen soittelemassa tukihenki-
löksi yhtä mittaa, haluan koros-
taa, että jokainen määrittelee itse 
oman toimintansa aktiivisuuden. 
Tukihenkilöille on tarjolla myös 
työnohjausta.

Jarmo Laapotti sanoo hymyil-
len olevansa rikas mies.

– Tässä toiminnassa saa enem-
män kuin ajattelen pystyväni an-

Ihmisiä

Lempi näkyy kuvassakin

Ju
tta Ju

vo
n

en

Miten hääkuvat saadaan räiskymään rakkautta? 
Niin että lempi näkyy uppo-oudoillekin?

Oululainen hääkuvaaja Toni Pallari tietää vas-
tauksen. Ensinnäkin aviopari ei saa jännittää lii-

kaa, sillä silloin oikean tunteen tallentaminen on haastavaa.
Jännityksen laantuessa rakkaus tulee Pallarin mukaan 

kuin itsestään kuviin. Rento pari ei edes huomaa olevansa 
kameran kohteena.

Kuvattavien luottamus täytyy ensin voittaa, sillä näin he 
uskaltavat olla luontevasti. Tähän tilaan päästään kuvaajan 
ammattitaidon kautta.

Studioissa ei Pallarin mukaan juuri enää oteta hääpot-
retteja.

– Kuvattavat viedään johonkin ulko- tai sisämiljööseen, 
joka valitaan yhdessä parin kanssa.

Pallarin mukaan eräs pari halusi kuviin koiransa, jotka 
sommiteltiinkin etu-alalle. Hääpari itse jäi kuvassa taustalle.

Pallari dokumentoi kamerallaan häätilaisuuksia, jotka  
hänen mielestään ovat poikkeuksellisen haastavia, sillä ta-
voittelemisen arvoisia hetkiä on tuhansia. Sellainen on esi-
merkiksi häävieraan liikuttumisen hetki.

Pallari on toiselta ammatiltaan arkkitehti. Hääkuvaajana 
hän aloitti vuonna 2012, kun kaveri kysyi, voisiko Pallari ol-
la kaverin häiden päävastuullinen kuvaaja. 

Pallari otti tehtävän vastaan ja huomasi sen mielenkiin-
toiseksi.

PEKKA HELIN 

Lauantaina 23.1. kello 10–17  Areena Terminaalissa  järjestetään 
Suomen Häämessut Oulu -tapahtuma, jossa on mukana myös 
Oulun ev-lut.seurakunnat.

Saattohoitoon tarvitaan  vapaaehtoisia

Yli-Iissä löytyi kannatusta, 
mutta myös epäilyksiä

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

tamaan. Olen saanut kohtaamil-
tani ihmisiltä valtavasti pääomaa 
itselleni. Siksi sanon usein oleva-
ni tällä tavoin hyvin rikas mies.

RIITTA HIRVONEN

Infotilaisuus 23.1. klo 9–15 Keskustan 
seurakuntatalolla (Isokatu 17, pieni 
seurakuntasali).  Infopäivään tulee 
ilmoittautua etukäteen Pohjois-
Suomen Syöpäyhdistykseen 
p. 0400 944 263 tai 
virpi.sipola@pssy.org. 
Yhteydenottoa toivotaan viimeistään 
perjantaina 22.1. aamupäivän 
aikana. 
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä 
Kaupunginsairaalan palliatiivinen 
osasto A2, Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistys sekä Oulun ev.lut. 
seurakunnat.

Jorma Laapotti toimii tukihenkilönä pääsääntöisesti Oulun kaupunginsairaalan 
osasto A2:lla. Osastolla on joka toinen viikko tukihenkilöiden järjestämä takkailta, 
jossa potilaat voivat paistaa makkaraa ja jutella. Myös omaiset ovat tervetulleita 
tilaisuuteen.

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

Seurakuntarajan muutos toisi ajallisia ja rahallisia säästöjä 
työntekijöiden matkojen lyhentyessä. Helmi Liljeblad heitti 
ilmoille kysymyksen, olisiko työntekijöiden mahdollista 
luopua osittain kilometrikorvauksista.

Teuvo Päkkilä totesi, että jos muutos toteutuu, yli-iiläisten 
on saatava mustaa valkoiselle siitä, että toiminnot säilyvät 
entisellään. Usko organisaatioihin on mennyt, koska Ouluun 
liittymisen jälkeen palvelut on viety kylältä toisin kuin luvattiin.

Veli Kortesalmi epäili, että liitos on päätetty jo vuonna 2010 
tuomiokapitulin lausuttuun ”mikäli Kiiminki liittyy Ouluun, 
tulee harkita Yli-Iin alueen liittämistä Kiiminkiin”. Oulujoen 
kirkkoherra Satu Saarinen vakuutti, että näin ei ole.

Kaisa Hökkä toivoi, että samat työntekijät voisivat pysyä 
jatkossakin, kun ”heihin on nyt totuttu”. Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherran Satu Saarisen mukaan ajatus on, että samat henkilöt 
jatkavat samoilla virkapaikoilla, mutta uusiakin kasvoja tulee. 
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Sananvapaus aiheena Hailuodossa
Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä

M ir ja  R in t a la

Ovatko uskovaiset huu-
morintajuttomia? Saako 
Jumalaa kritisoida? On-
ko oikein julkaista pila-

kuva Muhammadista? 
Kysymykset  ja aiheet polvei-

livat laidasta laitaan Hailuodon 
Turvasaari ry:n järjestämässä 
Sananvapaus ja uskonto -semi-
naarissa lauantaina. 

Seminaari veti koululle kol-
misenkymmentä keskustelijaa. 
Puhujaksi tilattu kansanedusta-
ja Anna Kontula (Vas.) ei saapu-
nut paikalle. Hänen tilalleen oli 
hälytetty nopealla aikataululla 
Tuiran seurakunnassa kappalai-
sena työskentelevä Päivi Jussila.

Jussila toi keskustelun aiheek-
si pappien sananvapauden.  Hä-
nen mielestään kirkon ilmapiiri 
on vuosien saatossa muuttunut 
sallivammaksi. 

– Kirkko näyttäytyy monil-
le hyvin vanhanaikaisena ja sa-
nanvapautta rajoittavana, mut-
ta olen tästä eri mieltä. Yrityselä-
mä ja politiikka ovat paljon sito-
vampia. Niissä toteutuu tiukem-
min vanha sanonta ”Kenen lei-
pää syöt, sen lauluja laulat”, Jus-
sila pohdiskeli.

Agnostikkoillat 
vielä muistissa
Omana sananvapauden rajojen 
koettelemisen kulmakivenään 

Jussila pitää agnostikkoiltoja, joi-
ta neljä pappia järjesti Oulussa 
muutama vuosi sitten. Illat poi-
kivat kolme kantelua tuomioka-
pituliin.

– Oulun tuomiokapitulin 
mukaan papit pitäytyivät kirkon 
tunnustuksessa, kahdelle papille 
annettiin ohjeistusta heidän nä-
kemyksissään. Tämä osoitti, et-
tä papeille kuuluu sananvapaus.

Jussilan mielestä kirkot ja us-
konnot voivat vain hyötyä siitä, 
että papit tuovat julki kritiikkiä 
opinkohdista. 

– Saarnatuoliinkin kuuluu sa-

nanvapaus, hän arveli.
Yleisössä Jussilan puheen-

vuoro herätti pohdintaa sanan-
vapaudesta ja sen tuomasta vas-
tuusta. Osa yleisöstä oli sitä miel-
tä, että sananvapaus on oleelli-
nen osa valtajärjestelmää: 

– Jos ihmisellä on valtaa, hä-
nen sananvapautensa kapenee. 
Ei Suomen tasavallan president-
ti voi päästää suustaan mitä vain.

Seminaarin toinen puhuja, fi-
losofian maisteri ja kulttuuri-
lehti Kaltion entinen päätoimit-
taja Jussi Vilkuna muisteli suur-
ta kohua, jonka Kaltio aiheut-
ti kymmenen vuotta sitten jul-
kaisemalla sarjakuvapiirtäjä Vil-
le Rannan Muhammad-aiheisen 
sarjakuvan.

Kaltion hallitus erotti Vilku-
nan sarjakuvasta syntyneen ko-
hun takia. Asiasta uutisoitiin 40 
lehdessä ulkomaita myöten. 

– Vuosikymmenen jälkeen-
kin seison teon takana. Se ei ol-
lut turha teko. Sarjakuvan jul-
kaisupäätöksen takana oli osaksi 
pohjalaista jääräpäisyyttä, mutta 
myös lujaa uskoa Ville Rantaan, 
hänen omaan ilmaisuunsa ja tai-
teilijan sananvapauteen, Vilku-
na aprikoi.

Seminaariyleisö ei nielaissut 
Vilkunan selityksiä pureskele-
matta. 

Osa oli sitä mieltä, että uskon-

toa pitää ja saa kritisoida, mut-
ta yksi puheenvuoron käyttänyt 
piti Kaltion tapaista toimintaa 
kummallisena.

– Onko taiteellinen vapaus si-
tä, että pilkataan vähemmistö-
jä? Pitääkö taiteella olla suurem-
pi sananvapaus kuin muulla yh-
teiskunnalla?

Uusi kieli
uusille asioille
Kirjailija Essi Kummun mieles-
tä kyse ei ole sananvapaudesta, 
vaan enemmänkin tarpeesta löy-
tää kieli asioille, jotka eivät muu-
ten ”kielisty”. 

– Meillä tapahtuu nyt asioita, 
joille ei ole kieltä. On syntynyt 
uudenlaisia vaikenemisen paik-
koja ja niille pitää löytyä ilmai-
sumuoto. Siinä on taiteilijoille 
tekemistä, Kummu arvioi.

Seminaarissa puheenvuoron 
käyttänyt Turvasataman resi-
denssitaiteilija, irakilainen  Osa-
ma al-Ogaili kertoi oman näkö-
kulmansa Irakin 35 vuotta jat-
kuneeseen tilanteeseen. 

Al-Ogaili tuli Suomeen viime 
elokuussa. Hän asuu nyt turva-
paikanhakijana Hailuodossa.

– Pakolaiset etsivät suojaa, sa-
nan-, uskonnon- ja valinnanva-
pautta. Omasta kotimaasta läh-
teminen ei ole koskaan helppo 
valinta.

Bagdadista Suomeen tullut al-
Ogaili on ammatiltaan it-alan 
insinööri. Hänellä on Irakissa 
vaimo ja marraskuussa synty-
nyt poika. Hailuodon residens-
sissä hän on keskittynyt kirjoit-
tamaan ja järjestelemään ajatuk-
siaan. 

– Olen kokenut lyhyessä ajas-
sa paljon. Minulla oli koti, per-
he, omaisuutta ja työ. Menetin 
ne kaikki parissa päivässä ja kul-
jin Euroopan läpi Suomeen. 

– Pääni on täynnä ajatuksia, 
puhun niitä nauhalle ja kirjoi-
tan siitä, mitä olen kokenut, hän 
kertoo.

Hailuoto on ollut paljon ko-
keneelle miehelle rauhan ja hil-
jaisuuden tyyssija. Hän tekee va-
paaehtoistyötä SPR:ssä ja vasta 
perustetussa Salamatiimissä sa-
malla kun etsii töitä. 

– Voin vaikka siivota, jos 
oman alan töitä ei löydy, Al-
Ogaili toteaa.

Hailuodon Turvasaari ry on 
vuonna 2014 perustettu yhdistys, 
joka tarjoaa turvaresidenssijak-
soja kansainvälisille kirjailijoille. 

Yhdistyksen pyrkimyksenä 
on lisätä kulttuurista vuorovai-
kutusta ja kommunikaatiota se-
kä vaihtaa tietoa ja kokemuksia 
sekä paikallisesti että globaalisti. 

MIRJA RINTALA

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

Uskonto ja sananvapaus -seminaarin yhtenä puhujana oli kulttuurilehti Kaltion entinen päätoimittaja Jussi Vilkuna, joka muisteli kymmenen vuoden takaista Muhammad-sarjakuvasta noussutta kohua.

Meillä tapahtuu 
nyt asioita, joille 
ei ole kieltä. On 
syntynyt uudenlaisia 
vaikenemisen 
paikkoja ja niille 
pitää löytyä 
ilmaisumuoto. 
Siinä on taiteilijoille 
tekemistä.

Essi Kummu
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Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan alueella lähes 
40 prosentilla kotitalo-
uksista on mainoskiel-

to. Tuirassa mainoskielto on 30 
prosentilla talouksista.  Rauhan 
Tervehdyksen tämänhetkinen ja-
kaja Posti ei jaa seurakuntalehtiä 
niin sanottuihin kieltotalouksiin. 

Ei mainoksia -talouksien suuri 
määrä erityisesti Oulun ydinkes-
kustassa oli yksi aihe, jota poh-
dittiin viime lauantaina Rauhan 
Tervehdys ry:n järjestämässä se-
minaarissa. 

Tilaisuuteen oli kutsuttu leh-
den tilaajaseurakuntien kirkko-
herroja, talouspäälliköitä ja luot-
tamushenkilöitä keskustelemaan 
vaihtoehdosta, että seurakunta-
lehti jaettaisiin tulevaisuudessa 
osoitteellisena jäsentalouksiin.

Koska maaseudulla mainos-
kieltotalouksia on vähemmän 
kuin kaupungissa, keskustelua 
käytiin myös siitä, tulisiko Rau-
han Tervehdystä tilaavilla seura-
kunnilla olla jatkossa mahdolli-
suus valita osoitteellisen ja osoit-
teettoman jakelun välillä.

Osoitteeton jakelu on osoit-
teellista huokeampi.

Seurakunnilla on
säästöpaineita
Seminaarissa oli myös esillä Rau-
han Tervehdyksen ilmestymisti-
heys jatkossa. Keskustelun taus-
talla on seurakuntien tiukentu-
va talous. Yhtymäjohtaja Ilpo 

• 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

Paikkoja avoinna

Muut seurakunnat

sesta on jo otettu ”löysät pois”, ja 
siksi säästömahdollisuudet ovat 
lehden painatuskuluissa ja jake-
lussa.

Yleisökeskustelun aikana 
Kempeleen seurakunnan talous-
johtaja Anneli Salo korosti, että 
kempeleläiset haluavat myös jat-
kossa nykyisellä tiheydellä, noin 
40 kertaa vuodessa ilmestyvän 
seurakuntalehden.

Juhla-aikoina paljon
tiedottamista
Mikäli ilmestymiskertoja ryhdyt-
täisiin harventamaan nykyisestä, 
karsimisessa olisi huomioitava 
kirkkovuoden erityispyhät, ku-
ten joulu ja pääsiäinen. Juhla-ai-
koina seurakunnissa on tavallista 
runsaammin tapahtumia ja sik-
si myös tarvetta tiedottamisella, 
Siikalatvan seurakunnan kirkko-
herra Merja Jyrkkä painotti.

Tilaajaseurakuntien kirkko-
herrojen näkemyksiä lehden il-
mestymistiheydestä on selvitetty 
vastikään kyselyn avulla.

Rauhan Tervehdys ry:n halli-
tuksen puheenjohtaja ja vt. pää-
toimittaja Hannu Ojalehto totesi 
yhdistyksen hallituksen jatkavan 
seminaarin aiheiden jatkoselvit-
telyä tilaisuudessa saamien ”eväi-
den” perusteella.

Seurakuntalehden merkitystä 
pohditaan tämän lehden pääkir-
joituksessa sivulla 2.

RIITTA HIRVONEN 

Kähkönen muistutti tilaisuudes-
sa Oulun seurakuntien säästötar-
peista: yhtymän vuoden 2016 ta-
lousarvio on jo neljäs peräkkäi-
nen miinusmerkkinen budjetti. 
Tänä vuonna talousarvio on 1,3 
miljoonaa alijäämäinen.

Oulun seurakuntien viestintä-
johtaja Sakari Korpi painotti lau-
antaina, että lehden toimittami-

Keskusteltiin 
vaihtoehdosta, että 
seurakuntalehti 
jaettaisiin 
tulevaisuudessa 
osoitteellisena 
jäsentalouksiin.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

PERHENEUVOJAN VIRKA
ajalle 1.4.2016–31.12.2018,

sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 23.1. klo 18 Valo-ilta, Chibuzor Eneh, Sasha 
Chernysh. Su 24.1. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Juan Castillo, Riikka Krogerus, House-band.  
Lastenkokoukset ja seimi. Su 24.1. klo 17 
International Service, in English and Russian. 
Ma 25.1. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 

27.1. klo 19 Ystävän paikka, Anja Nousiainen, Aila Pyörälä, Mertzi Lindgren. 
To 28.1. klo 12 Päiväpiiri. La 30.1. klo 12-16 Naisten lauantai. Päivärukous ti, 
ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 23.1. klo 11-13 Soppaa 
ja evankeliumia. T-C. Ma 25.1. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 26.1. klo 18 
Majakka-ilta. TERVETULOA!

To 21.1. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Mats Sundfors, Shekinah.  
Pe 22.1. klo 12 Varttikirkko & ruokajakelua, klo 19 Helmi (nuortenilta). 
La 23.1. klo 10-15 Pohjois-Suomen vapaaseurakuntien rohkaisupäivä, 
Hannu Vuorinen, Pia Vappula, lisätietoja www.oulu.svk.fi. Su 24.1. klo 11 
Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s club, Pekka Ainesmaa, kirkkokunnanjohta-
ja Hannu Vuorinen, Puolinuotti, aihe: Läsnäoloa ja Jumalan muuttava  
voima, keittolounas aik. 5€, lapset 2,5 €. Ti 26.1. klo 10 Äitimiitti & taapero- 
tapaaminen. Ke 27.1. klo 18 Varkki-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.

Su 24.1. klo 11.00 
JuMAlANPAlVEluS, EEro PokElA

kE 27.1. klo 19.00 
SANAN JA rukoukSEN IlTA

Su 31.1. klo 11.00 
JuMAlANPAlVEluS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 24.1. klo 17 Kristittyjen yhtei-
nen sanan ja rukouksen ilta Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa
Su 31.1. klo 18 sunnuntain 
kokous, Kai Similä Tervetuloa! 
Katso tarkemmin: www.kempele.svk.fi

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
Raamattupäivät 29.–30.1. Myllyojan srk-talolla MITÄ HERRAN NIMEEN 
SISÄLTYY? Rovasti Raimo Kittilä, http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi

Ketkä päättävät Suomen 
evankelisluterilaisen kir-
kon linjasta tulevina nel-
jänä vuotena? Se selviää 9. 

helmikuuta, jolloin käydään ko-
ko maassa hiippakuntavaltuusto- 
ja kirkolliskokousvaalit. 

Äänestämään pääsevät seura-
kuntien luottamushenkilöt ja pa-
pit. Luottamushenkilöt äänestä-
vät molemmissa vaaleissa maal-
likkoedustajista ja papit pap-
pisedustajista. 

Lehden tulevaisuus puhutti

Kirkolliskokouksen ehdokkaat esittäytyvät verkossa
Vaalialueina ovat hiippakun-

nat, joista maantieteellisesti Ou-
lun hiippakunta on suurin, sillä 
äänestäjiä löytyy Kalajoelta Uts-
joelle saakka.

Kirkolliskokouksen jäsenistä 
2/3 on maallikoita, 1/3 pappeja. 
Hiippakuntavaltuustoissa on sa-
manlainen jako.

Kirkolliskokoukseen ehdolla 
oleviin voi tutustua ehdokasgal-
leriassa. Siellä kaikille ehdokkail-
le on tarjottu mahdollisuus ker-

toa omin sanoin itsestään ja ker-
toa, miksi on lähtenyt ehdolle. 

Oulun hiippakunnassa ehdolla 
on 69 maallikkoehdokkasta. Esit-
tely puuttuu vain viideltä, mutta 
pappisehdokkaasta esittely puut-
tuu kolmasosalta, eli yhdeksältä 
ehdokkaalta. 

Kaikki maan ehdokkaat löy-
tyvät osoitteesta ehdokasgalleria.
evl.fi.

ELSI SALOVAARA

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

Rauhan Tervehdys ry:n järjestämässä seminaarissa lauantaina oli noin nelisenkymmentä osallistujaa eri seurakunnista. Paikalla 
olivat muiden muassa Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen (vas.), Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa, 
Limingan seurakuntapastori Olli Seikkula, Oulun seurakuntien luottamushenkilö Hannu Tarvas, Limingan kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Marjo Junttola ja Karjasillan seurakunnan kirkkoherra Juhani Lavanko.

R
iitta H

irvo
n

en

Seminarissa puhuneen FT Taisto 
Lehikoisen terveiset seminaariyleisölle 
kerrotaan tämän lehden 
pääkirjoituksessa, sivulla 2.
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Väkivalta
aiheena
Aleksinkulmassa
– Työssäni olen ollut paljon te-
kemisissä lähisuhdeväkivallan 
uhrien, naisten ja lasten kans-
sa, sanoo Pelastusarmeijan Ou-
lun osaston johtaja, luutnant-
ti ja teologi Kaisa Mäkelä-Tu-
lander. 

Hän kertoo seuraavansa 
työnsä puolesta läheltä muun 
muassa sitä, millaista apua vä-
kivallan uhreille on arjessa tar-
jolla.

– Pelastusarmeijan työnte-
kijänä kohtaan kaikkein vai-
keimpia asioita ja auttajana 
– vailla kovin suurta valtaa – 
kuulen ja näen sellaista, mitä 
muut eivät. 

– Haluan olla se suu, jon-
ka kautta uhri voi turvallises-
ti puhua.

Mäkelä-Tulander puhuu 
Oulussa Valta ja väkivalta pa-
risuhdevallan uhrin koke-
muksissa -tilaisuudessa lau-
antaina 23. tammikuuta kel-
lo 15–17. Oulun Naisunionin 
tilaisuus pidetään Aleksinkul-
man Pohjansalissa, Aleksante-
rinkatu 9. 

Kirkkotauluja 
esillä museossa
Haukiputaalaistaiteilijan Kari 
Holman kirkkoaiheinen kier-
tonäyttely on esillä Pohjois-
Pohjanmaan museossa 19.1.–
30.3.2016 ja jatkuu 1.4.2016–
30.3.2017 niissä kunnissa, jot-
ka ovat sen tilanneet.  

Holma kertoo, että näytte-
lyssä on esillä 14 akvarellia lä-
hinnä vanhan Oulun läänin 
alueelta.

Oululaisia kirkkoja näytte-
lyssä edustavat Oulujoen kirk-
ko, Turkansaaren kirkko ja 
Haukiputaan kirkko vuosisa-
dan vaihteessa. 

– Viime mainittua ei oikein 
nykyiseksi kirkoksi uskoisi-
kaan, on se niin erinäköinen. 
Värejäkin siihen piti käydä tut-
kailemassa piispantarkastusten 
pöytäkirjoista, Holma kertoo.

Lähde 
maratonille
Palestiinaan
Suomen Lähetysseura järjestää 
matkan Palestiinan marato-
nille 29.3.–4.4.2016 osana Oi-
keus liikkua vapaasti -kampan-
jaa. Palestiinan maraton juos-
taan 1.4.

Matkan aikana osallistu-
taan maratontapahtumaan ja 
tutustutaan elämään ja nähtä-
vyyksiin Betlehemissä ja Jeru-
salemissa sekä Suomen Lähe-
tysseuran työhön.

Alustava matkaohjelma ja 
lisäinfoa: www.suomenlahe-
tysseura.fi/palestiinanmara-
ton.

Lehden voi myös kuunnella
 Rauhan Tervehdyksen äänilehti tehdään vapaaehtoisvoimin

On keskiviikkoiltapäivä. 
Vapaaehtoiset lukijat 
ja äänittäjä ovat koolla 
Keskustan seurakunta-

talolla Oulussa tehdäkseen Rau-
han Tervehdyksen äänilehteä.

Arja Alakontiola lukee vii-
kon kolumnikirjoitusta miel-
lyttävällä, rauhallisella äänel-
lään. Samalla Tuula Reiniharju 
valmistautuu omaan vuoroonsa 
hiukan sivummalla.

Naiset ovat lukeneet seura-
kuntalehteään äänilehdeksi lu-
kuparina jo vuosikausia.

– Todistamme tässä, että har-
maapäätkin voivat tehdä vapaa-
ehtoistyötä, sanoo Alakontiola.

Vapaaehtoistyö näkövam-
maisten hyväksi on hänelle tut-
tua jo lapsuudenkodista:

 – Äitini luki meillä koto-
na romaaneja näkövammaisil-
le jo 1950-luvulla. Me kuusi las-
ta saimme oppia, että silloin ei 
huoneeseen saanut rynnätä.

Tuula Reiniharju puolestaan 
laskee olleensa äänilehteä luke-
massa ainakin 15 vuotta, siitä 
saakka kun jäi eläkkeelle.

Kasettiaikaan
lukijalla piti kiirettä
Rauhan Tervehdyksen äänileh-
teä on tehty vuodesta 1982 al-
kaen. 

– Näkövammaisillakin pitää 
olla mahdollisuus saada tietoa 
seurakunnan toiminnasta, sa-
noo Oulun seurakuntien näkö-
vammaisten oma diakoniatyön-
tekijä Paula Mustonen.

– Tätä tehdään ihan tavalli-
sen ihmisen taidoin. Osa ääni-
lehdentekijöistä kokee äänileh-
denteon diakoniatyöksi ja mo-
nelle on tärkeää voida palvella 
nimenomaan näkövammaisia, 
kertoo Mustonen. 

Todistamme 
tässä, että 
harmaapäätkin 
voivat tehdä 
vapaaehtoistyötä.

Arja Alakontiola

M inna Ko l i s t a ja

Alun perin lehden sisältöä lu-
ettiin c-kasetille. 

– Silloin piti lukea kiireellä, et-
tä saatiin mahdutettua mahdolli-
simman paljon asiaa 60 minuut-
tiin, Mustonen nauraa.

Iso muutos tekemiseen oli 
vuonna 2007 tehty digitalisoin-
ti. Rauhan Tervehdyksestä tuli 
maan ensimmäinen cd-romille 
äänitettävä seurakuntalehti.

Nykyisin yhteen äänilehteen 
luetaan 2,5 tuntia viikon lehden 
sisällöstä. 

Äänittäjälle olisi
paikka tarjolla
Äänilehteä tehdään parinkym-
menen vapaaehtoisen voimin. 
Joukkoon mahtuisi tällä hetkel-
lä yksi äänittäjän tehtävästä kiin-
nostunut.  

– Riittää, kun hallitsee tietoko-
neen peruskäytön. Käytännöt op-
pii helposti, sanoo Martti Ollila, 
joka on itse ollut mukana äänittä-
jänä vuodesta 2007.

Ollilan mielestä äänilehdente-
ko on vapaaehtoistoimintaa, jos-
ta on oikeasti hyötyä. 

– Äänilehteä olisi vaikea to-
teuttaa muuten.

Parinkymmenen hengen va-
paaehtoisporukalle jaetaan luku- 

ja äänitysvuorot siten, että vuo-
rossa on paikalla aina kaksi luki-
jaa ja yksi äänittäjä.

Luetut tekstit pakataan mp3-
tiedostoksi ja lähetetään edelleen 
Näkövammaisten keskusliittoon, 
joka polttaa ne cd-rom-levylle ja 
postittaa tilaajille.

Jokaisen äänilehden alkuun 
äänitetään näkövammaisten dia-
koniatyöntekijän tervehdys se-
kä Oulun seurakuntien tarjoama 
ajankohtainen toiminta näkö-
vammaisille.

Tuoreimmasta lehdestä lue-
taan pääkirjoitus, kolumnikir-
joitukset, gallup, mielipidesivu 
ja hartaus sekä tiedot kastetuista, 
vihityistä ja kuolleista. Myös seu-
rakunnalliset menot luetaan alus-
ta loppuun.

Toimituksen kirjoittamia jut-
tuja luetaan äänilehdelle sen mu-
kaan, mitä kulloinkin lukuvuo-
rossa olevat päättävät.

Äänilehden tilaajan päätettä-
väksi jää, mitä sisällöstä haluaa 
kuulla: kuten paperilehdestäkin, 
selailemalla voi valita haluaman-
sa sisällön. 

Syntikkapuhe 
ei vielä innosta
Äänilehdentekoporukassa on 
hiukan jo mietitty, voisiko jotkin 
osiot äänilehdestä korvata tule-
vaisuudessa syntetisaattoripu-
heella.

Jos syntetisaattori lukisi ih-
misääntä jäljittelevällä äänel-
lä esimerkiksi seurakuntamenot, 
jäisi enemmän aikaa lukea toimi-
tuksen tekemiä artikkeleita.

– Hiukan töksähtelevän kuu-
loisesta syntikkapuheesta ei tois-
taiseksi ole lämpimän ihmisää-
nen korvaajaksi, Ollila ja Musto-
nen tuumivat. 

MINNA KOLISTAJA

Yhtä äänilehden numeroa tekemään tarvitaan äänittäjä sekä kaksi lukijaa. Tässä vuorossa ovat Seppo Jounio, Arja Alakontiola ja Tuula Reiniharju.

Äänilehti on ilmainen

Rauhan Tervehdyksen äänilehti on Oulun ev.lut. seurakun-
tien tarjoamana palvelu.

Lehden voi kuunnella kahdella tapaa: omalta tietoko-
neelta tai cd-rom-levynä. 

Tietokoneella kuunteluun tarvitaan nettitunnus, jotka saa Nä-
kövammaisten keskusliitosta. 

Se myös lainaa näkövammaisille cd-romin kuunteluun tarvit-
tavan Daisy-soittimia. 

Daisy-laitteen voivat saada myös lukemisesteiset henkilöt, joil-
la ei esimerkiksi pysy lehti tai kirja kädessä tai joilla on jokin muu 
vamma tai sairaus, joka haittaa painetun tekstin lukemista.

Äänilehti tulee tilaajilleen perjantaisin ja se on ilmainen.

Rauhan Tervehdyksen äänilehden tilaukset: Paula Mustonen,  
p. 050 4305 178 tai paula.mustonen@evl.fi
Daisy-soittimen lainaaminen: Näkövammaisten keskusliiton 
Daisy-neuvonta p. 09-3960 4040,  daisy@nkl.fi tai www.nkl.fi/daisy
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MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15    puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi   

SACRUMIN KIRJA-ALE 14.1.–7.2.2015

Jukka Sariola
Ystäväni Seija
18,90 (27,90)
UUSI TIE

790 690

Irja Askola 
Tie vie, pyhä kantaa
– Rukousta ja runoa 
kirkkovuoden mittaan 
6,90 (25,30)

Pertti Jarla
Fingerporin postilla
7,90 (15,00)
ARKTINEN BANAANI

1890

Iso Raamatun
puuhakirja
5,50 (17,90)
AIKAMEDIA

550

Virtanen, Hakala (toim.)
Taivas varjele
– joka äijän 
rukouskirja 
9,90 (26,90)
LK-KIRJAT

L K - k i r j a t

990

Heikkilä, Suvikumpu
Pyhimyksiä ja 
paanukattoja
– Kulttuuriretki 
Suomen kirkkoihin 
8,90 (39,30)

890

Martin Lönnebo
Raamatun helmet 
– Rukoushelminauha 
siltana 
9,90 (32,20)

Jaakko Heinimäki
TASKUETIIKKA
7,90 (26,10)

790

Kiva tietää 
– astu Raamatun
maailmaan
5,90 (19,00)
PÄIVÄ

590

Rosenblad
Abrahamin lapset 
– kolmen uskonnon 
yhteiset juuret    SLS   
5,00 (24,00)

500

Pentikäinen, Pulkkinen
Lars Levi Laestadius
Yksi mies, seitsemän 
elämää
7,90 (40,20)

Alister E. McGrath
Tätä on teologia
8,90 (36,20)

890

Martin Lönnebo

990

Virtanen, Hakala (toim.) Ville Ranta
Kyllä eikä ei
14,90 (28,00)
WSOY

1490

Sally Ann Wright 
Lapsen aarteita
9,30 (17,00)
PÄIVÄ

930

Paul Lawrence
Raamatun Atlas
12,90 (35,00)
UUSI TIE

1290

790

Barfi eld, Carpenter
Pienen oma raamattu
4,90 (18,10)

490

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

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...

Siikalatvan seurakunnan 
ensimmäinen tulevaisuus-
visio tehtiin vuonna 2006, 
jolloin viisi itsenäistä seu-

rakuntaa yhdistyi. 
Kymmenessä vuodessa näky-

mä seurakunnasta on muuttunut. 
Kun aiemmin painotettiin kappe-
liseurakuntien omaa identiteettiä, 
vuoteen 2020 suunnattu visio pai-
nottaa seurakunnan olevan ”yksi, 
kaikkien yhteinen seurakunta, jo-
ka saa voimaa alueidensa histori-
asta ja identiteetistä”. 

Muotoilu syntyi työntekijöi-
den ja luottamushenkilöiden yh-
teisessä seminaarissa.

– Siellä kävi selväksi, että meil-
lä alkaa olla yhteinen näky, iloitsee 
vuodesta 2012 Siikalatvan kirkko-
herrana toiminut Merja Jyrkkä. 

Jumalanpalvelukset 
ovat ytimessä
Strategiassa kiinnitetään huomi-
ota jumalanpalveluselämän ke-
hittämiseen. Messujen tulisi olla 
saavutettavia ja sopivia kaiken-
ikäisille. Ne myös suunnitellaan 
ja toteutetaan yhdessä seurakun-
talaisten kanssa. 

Kirkkoherran mielestä pää-
määrää ei ole helppo saavuttaa. 
Tavoitetta siivitetäänkin tarjo-
amalla koulutusta innokkaille va-
paaehtoisille.

– Yksi tiimi on keväällä läh-
dössä #tehdäänmessuyhdessä 
-kurssille ja toinen ryhmä vapaa-
ehtoistyön kurssille.

Henkilökunnan määrää vä-
hennetään jatkossakin eläkkeel-
le jäämisten kautta. Väen vähene-
minen laajentaa myös jäljelle jää-
vien toimenkuvia. 

Esimerkiksi talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski hoitaa nykyi-
sin kaikki seurakunnan talous-
asiat, sillä taloussihteerin virkaa 
ei enää täytetty vuoden alusta.

– Onhan tässä uuden opette-
lua ollut, mutta päivä kerrallaan 
mennään, liki 30 vuotta seura-
kunnan palveluksessa ollut Myl-
lykoski naurahtaa. 

Kirkkoherranvirasto 
siirtymässä Pulkkilaan
Tavoitteena on että syksystä al-
kaen kirkkoherranvirasto sijait-
see Pulkkilassa. Nykyinen seu-
rakuntatoimiston tila remontoi-
daan ja urakat kilpailutetaan al-
kuvuoden aikana. 

Remontti ja muut tulevat in-
vestoinnit rahoitetaan muun 
muassa metsänmyynnillä. Kirk-
koherra Merja Jyrkän mukaan 
”vihreää kultaa” jää hyödynnet-
täväksi vielä tämänkin strategia-
kauden jälkeen. 

– Metsä ei lopu vuoteen 2020 
mennessä, hän vakuuttaa.

ELSI SALOVAARA

Siikalatvan uutta strategiaa 
toteutetaan metsävaroin

Siikalatvan seurakunnan talouspäällikkö Tarmo Myllykoski esittelee toiminta- ja talous-
suunnitelmaa, jonka kannessa komeilee seurakuntaa kuvaava viisilehtinen ketunleipä.

E l s i  S a l ovaa ra
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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 verkossa:  
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 24.1. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Anu 
Hannula kertoo ansaitsematto-
masta armosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 24.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta. 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 24.1. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakun-
nan lapsi- ja perhetyön sihtee-
ri Anu Hannula kertoo ansait-
semattomasta armosta.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Virret: 547, 301b, 
460, 227, 473 ja 270:1 ja 12
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon. 
Diakoniatyöntekijä Anu Fedo-
toff kertoo matkastaan Ugan-
daan. Pian alkavan Yhteisvas-
tuukeräyksen tuotolla pyritään 
estämään nuorten syrjäyty-
mistä Ugandassa ja Suomesssa. 
Uusinta ke 27.1. klo 15.15. 

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 24.1. klo 10 jumalanpalve-
lus Ylöjärven kirkosta. Virret: 
547, 334:5-8, 343 vuorovirtenä 
(kuoro laulaa säk. 2 ja 4), 452, 
222 ja 41:1,6.
Klo 11 Kristittyjen ykseyden 
rukousviikon ekumeeninen 
radiojumalanpalvelus Pielave-
den kirkossa. Virret: 327, 429, 
733 ja 340.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05.
Su 24.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Kokemäen kirkossa.

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Yhdistykset

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.fi

Herättäjän päivä: su 24.1 klo 10.00 messu Saloisten kirkossa ja seurat 
seurakuntakodissa
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: pe 22.1 klo 18.00 seurat ja vuosikokous 
Pudasjärven seurakuntatalolla, su 24.1 klo 11.30 Vihannin seurakuntata-
lolla, su 24.1 klo 14.00 vuosikokous ja seurat Rovaniemen seurakunta-
kodin alasalissa, su 24.1 klo 18.30 Kempeleen keskustan seurakuntako-
dissa, ma 25.1 klo 18.30 seurat Paavon päivän merkeissä ja Siikalatvan 
paikallisosaston vuosikokous Rantsilan seurakuntatalossa, ti 26.1 klo 
18.00 seurat ja vuosikokous Limingan seurakuntatalolla, to 28.1 klo 
18.00 Pattijoen pappilassa 
Maallikkopäivät 12.-14.2.2016 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla Yli-
vieskassa Pe 12.2. klo 18.00 Aloitus ja klo 19.00 seurat, La 13.2 klo 9.00 
Yrjö Sorvari “Hengen köyhyys”, klo 13.00 Matti Nuorala “Me maallikot”, 
klo 15-16.30 yhteistä pohdintaa, klo 18.30-20 Sanaa ja veisuuta
Su 14.2. ohjelma jatkuu  Siionin virsien Juhlasunnuntain ohjelman mu-
kaan. Osallistujat varaavat majoituksen ja ruokailut 31.1.2016 mennessä 
Opiston Infosta: p. 08 4276 200 tai info@rko.fi. Tarkemmat tiedot osoit-
teessa www.h-y.fi. Tied. Matti Nuorala 040 7796871
Siionin virsien Juhlasunnuntai su 14.2.2016 Ylivieskan kirkossa
klo 10.00 messu, klo 13.00 Kansanveisuut ja klo 15.00 Juhlakonsertti.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

?

Su 24.1. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Karl-Erik Innala.
To 28.1. klo 19 Nuortenilta.

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

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Raamattupiiri ma 25.1. klo 14.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Gospelkonkari iloitsee 
suorasta puheesta 
Jukka Leppilampi esiintyy 

ensi viikon perjantaina Py-
hän Andreaan kirkossa Ou-
lun Kaakkurissa pidettäväs-

sä Majakka-illassa. 
Illan aikana kuullaankin pait-

si Leppilammen musiikkia myös 
hänen ajatuksiaan. 

Maata ahkerasti kiertävä ar-
tisti on ilokseen huomannut, et-
tä hengellisyydestä puhutaan yhä 
enemmän suoraan. 

– Jeesus on Jeesus eikä asioita 
verhota vertauskuviin.

Esimerkkinä tästä hän mai-
nitsee vuosi sitten helsinkiläisellä 
rock-klubilla pidetyn Jeesus val-
loittaa Tavastian -tapahtuman, 
jossa hän itsekin esiintyi. 

Lavalle nousi useita artiste-
ja, jotka esittivät Leppilammen 
sanoin ”oman Jeesus-laulunsa”. 
Vastaava tapahtuma pidettiin sit-
temmin myös Seinäjoella.

Leppilammesta tuntuu, että 
jonkinlainen suuri herätys on tu-
lossa. Nyt eletään tärkeää aikaa. 
Omasta identiteetistä on pidettä-

vä kiinni. 
Tämän hän on huomannut 

esimerkiksi turvapaikanhakijoi-

den kanssa toimiessaan. He ovat 
kiitelleet siitä, että kristityt ovat 
olleet avoimesti kristittyjä.

– Ei me loukata ihmisiä, jos sa-
nomme että Jumala rakastaa si-
nua, päinvastoin.

Leppilampi kiertää pääosin 
yksin, mutta tekee myös yhteis-
keikkoja. 

– Esimerkiksi Jipun kanssa 
olemme tehneet useita yhteiskon-
sertteja ja esiinnymme myös vai-
moni Toven kanssa yhdessä. 

Vastikään uuden levyn Tämä 
huone, tämä hetki yhdessä Marzi 
Nymanin Trion kanssa julkaissut 
Leppilampi tiivistää gospelin ole-
muksen sanoihin elämä, sanoma 
ja taide. 

– Jos jostain falskaa, kokonai-
suus ei kasva niin rikkaana.

 
ELSI SALOVAARA

Majakka-ilta perjantaina 29.1. 
kello 18 alkaen Pyhän Andreaan 
kirkossa, Sulkakuja 8, Oulu.  

K
ristiin

a H
em

m
in

ki

Jukka Leppilampi
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Armo tuppaa ärsyttämään
Matteuksen evankeliumissa on merkillinen kohta, jossa Jeesus selittää, millainen on 
taivasten valtakunta. Tilan omistaja on palkannut työmiehiä ja näkee joutilaita miehiä 
torilla. Hän pyytää heitäkin tulemaan töihin, vaikka työaikaa on enää tunti. Palkan-
maksun hetkellä kaikki saavat saman palkan. 

Muilla herää kateus, mutta koko päivän raataneille ei ole alun perinkään luvattu 
kuin denaari. Isäntä toteaa lopuksi: Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensim-
mäiset viimeisiksi.

Oikeudenmukaisuuden tajua koetellaan joka päivä. Ihmisten puheissa on ollut pal-
jon viime aikoina juttuja siitä ”miten ne jotkut tulevat, vievät, saavat ja tekevät asioita, 
jotka eivät heille kuulu”. 

Samaa tuskastumista oli koko päivän raataneilla. Kun isäntä oli armollinen, se ärsytti. 
Armo tuppaa ärsyttämään.
Ihmiset ajautuvat elämässään tilanteisiin, joista ei voi ostaa ulospääsyä. Silloin 

olemme sen toivon varassa, että ihmiset voivat osoittaa armollisuuttaan. 
Joka kerta armon osoitus on sellaista, ettei sitä ole ansaittu muiden eikä ehkä omin-

kaan silmin. Tästä on hyvin usein kysymys tilanteissa, joissa seistään ihmisyyden puo-
lella. Raamatun kertomuksen isäntä on armollinen, koska hän voi olla sitä. Hän olisi 
voinut toimia myös toisin.

Jumalan valtakunnan armo on vaikea käsittää. Olisi mukava sitoutua johonkin ohjel-
maan, jota seurailemalla seuraa hyvää kuin uusimmassa ihmedieetissä. Silloin asia olisi 
jotenkin omissa käsissä ja omasta motivaatiosta kiinni. 

Jumalan valtakunta on tämän vertauksen mukaan aika armoton, sillä armottomuus 
ei siihen kuulu. Herra armahda meitä!

JUHA LUODESLAMPI
Kirkkohallituksen jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön asiantuntija

Sanan aika
Sunnuntai 24.1.2016
Psalmi: Ps. 18:2-7
1. lukukappale: Jer. 9:22-23
2. lukukappale: 1. Kor. 9:24-27
Evankeliumi: Matt. 20:1-16
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1. Kor. 9: 24-27
Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa 
kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. 
Juoskaa siis niin, että voitatte sen! Jokainen 
kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat 
saavuttaakseen katoavan seppeleen, me 
saadaksemme katoamattoman. Minä en siis 
juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni 
huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan 
ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei 
itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen 
kutsunut muita kilpailuun.

Matt. 20: 1-16
Jeesus sanoi:
    ”Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, 
joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan 
työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten 
kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti 
heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla 
hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi 
vielä miehiä jouten. ’Menkää tekin viinitarhaan’, 
hän sanoi heille, ’minä maksan teille sen, mitä 
kuuluu maksaa.’ Miehet lähtivät. Kuudennen 
ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas 
ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 
yhdennellätoista tunnilla, hän näki vieläkin 
muutamia joutilaita ja kysyi heiltä: ’Miksi te 
seisotte täällä kaiken päivää toimettomina?’ 
’Kukaan ei ole palkannut meitä’, he vastasivat. 
Hän sanoi miehille: ’Menkää tekin minun 
viinitarhaani.’
    Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja 
sanoi tilanhoitajalleen: ’Kutsu työmiehet ja 
maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin 
ja ensimmäisille vasta sitten.’ Ne, jotka oli 
palkattu yhdennellätoista tunnilla, tulivat ja 
saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut 
tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta 
hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat 
metelin ja sanoivat isännälle: ’Nämä viimeksi 
tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja 
silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka 
olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.’ 
Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä: ’Ystäväni, 
enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me 
sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä 
tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman 
kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä 
mitä haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että 
minä olen hyvä?’
    Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja 
ensimmäiset viimeisiksi.”
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Pyhän Jaakobin reitillä
 Keskiajalla jopa puoli miljoonaa ihmistä vuosittain teki pyhiinvaelluksen 

Koukeroisin kirjaimin lati-
naksi tehty todistus vah-
vistaa, että Catherinam 
Stöckell on kävellyt vähin-

tään sata kilometriä keskiaikaista 
Santiago de Compostelan pyhiin-
vaellusreittiä.

Viimesyksyinen vaellus oli 
Kaisamarja Stöckellille irtiot-
to arjesta. Hailuodon seurakun-
nan palveluksessa tuli täyteen 15 
vuotta. 

Patikoinnista ja kulttuurihis-
toriasta nauttiva kanttori katsoi 
hetken sopivaksi suunnata py-
hiinvaellukselle. 

– Oli uskomaton tunne kävellä 
1000-luvulla rakennetuilla silloil-
la ja ajatella, että samoja reittejä 
on kuljettu jo keskiajalta.

Apostoli Jaakobin
hautapaikka kiinnostaa
Santiago de Compostelan kau-
punki Luoteis-Espanjassa kehittyi 
yhdeksi keskiajan kristittyjen tär-
keimmistä pyhiinvaelluskohteis-
ta, kun siellä tehtiin hautalöytö, 
jonka jäänteiden otaksuttiin kuu-
luvan apostoli Jaakobille. 

Uuden testamentin mukaan 
Jaakob oli yksi Jeesuksen opetus-

lapsista ja Johannes Sebedeuksen 
poika.

Islaminuskoiset tuhosivat kau-
pungin 900-luvun lopussa, mut-
ta kaupunki ja kirkko rakennet-
tiin uudelleen seuraavalla vuosi-
sadalla.

Apostoli Jaakob oli perimätie-
don mukaan innokas lähetyssaar-
naaja. Hän kärsi marttyyrikuole-
man Juudeassa.

Espanjaan haudatun Jaakobin 
hautapaikka oli päässyt unohtu-
maan, kunnes erakkomunkki Pe-
lagius löysi sen 900-luvun puoli-
välissä. Ensimmäinen pyhiinva-
eltaja haudalla kävi vuonna 950. 
Suosittu pyhiinvaelluskohde pai-
kasta tuli 1100-luvulla.

Oman aikansa
massaturismia
Keskiajalla liki jokainen kristitty 
osallistui pyhiinvaellukselle edes 
kerran elämässään.  

Elämää hallitsivat kristinusko 
ja kirkko. Pyhiinvaellukselle läh-
dettiin keskiajalla uskonnollisista 
syistä: haluttiin osoittaa kiitolli-
suutta tiettyä pyhimystä kohtaan 
ja anoa anteeksi syntejä.

Myös seikkailunhalu ja toi-

vo saada apua erilaisiin vaivoi-
hin houkuttivat liikkeelle, vaik-
ka matkanteko oli vaivalloista ja 
vaarallistakin.

Kun elämä maallistui ja muka-
vuudenhalu valtasi alaa, pyhiin-
vaeltajien määrä väheni. Suosio 
on elpynyt 1970-luvulta alkaen. 

Nykyisin syy vaellukselle läh-
töön ei enää useinkaan ole hen-
gellinen, ehkä ennemmin henki-
nen.

Stöckell vertaa yksin kävele-
mistä meditaatioon.

– Kävellessä on aikaa pistää 
asioita tärkeysjärjestykseen. Itse 
huomasin, että aika pieniä ovat 
asiat, joita kotimaassa murehdin. 
Nyt jaksan paremmin suhtautua 
arjen pieniin ärsyttäviin asioihin, 
Stöckell summaa. 

Hänen mukaansa monet pi-
tävät pyhiinvaelluksia oikeas-
taan rauhantyönä: kun eri tavalla 
ajattelevat ihmiset taittavat mat-
kaa yhdessä ja kokkaavat yhdessä 
illallista majapaikassa, ehditään 
vaihtaa näkemyksiä monenlais-
ten ihmisten kanssa toisia kunni-
oittavassa hengessä.

Vaeltaja majoittuu
vaatimattomasti 
Pyhiinvaellusreiteillä on tarjolla 
monenlaisia vaatimattomia, vael-
tajille tarkoitettuja majataloja. 

Yösijaa niistä ei voi varata etu-
käteen, vaan petipaikat jaetaan 
saapumisjärjestyksessä. Etusijal-
la ovat kävellen vaeltavat ja itse 
reppuaan kantavat. 

– Repunkantopalveluitakin on 
saatavilla, Stöckell sanoo.

Hän yöpyi muun muassa luos-

tarin raunioille tehdyssä majapai-
kassa.

– Sähköä tai kuumaa vettä ei 
ollut, mutta puutteet korvasi tun-
nelma ja illallinen kynttilän va-
lossa, tähtitaivaan alla.

Kanssavaeltajiin tutustuminen 
oli Kaisamarjalle vaelluksen antia 
parhaasta päästä.

Kohti Santiago de Composte-
laa vaelsi eri puolilta maapalloa 
tulevia ihmisiä: kristittyjä, kato-
lisia, heitä, jotka eivät tunnusta 
mitään uskontoa.

– Matkaa saa tehdä yksin niin 
halutessaan. Jos matkanteko tun-
tuu helpommalta toisten kanssa, 
seuraa löytyy aina.

Pyhiinvaellusreitin varrella 
olevat kirkot ovat pääsääntöisesti 
auki. Kaisamarja käytti tilaisuut-
ta hyväksi ja astui sisään. 

– Poikkesin moneen kirkkoon 
ja saatoinpa laulaa virrenkin hie-
non akustiikan kivikirkoissa. 
Aluksi ujostelin ja lauloin vain 
ollessani yksin, lopulta muul-
loinkin. Sainkin lempinimen ”Se 
kauniisti laulava suomalainen”, 
Stöckell hymyilee.

Messuihinkin hän osallistui.
– Moni kirkkorakennus oli 

Kävellessä on 
aikaa pistää asioita 
tärkeysjärjestykseen. 
Itse huomasin, että 
aika pieniä ovat asiat, 
joita kotimaassa 
murehdin. Nyt jaksan 
paremmin suhtautua 
arjen pieniin 
ärsyttäviin asioihin.

Kaisamarja Stöckell
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Santiago de Compostelassa pyhiinvaelluk-
sella käyneen tunnisti jo keskiajalla hat-
tuun kiinnitetystä kampasimpukasta. Sii-
tä, miksi tunnus on juuri kampasimpuk-

ka, on monta eri tarinaa. 
Arkisin on viittaus Jaakobin ammattiin: hän 

oli kalastaja. Kuoresta oli myös hyötyä vaelluksel-
la: sitä saattoi käyttää vesikauhana tai lautasena. 
Simpukasta saattoi tulla pyhiinvaeltajien merk-
ki myös siitä yksinkertaisesta syystä, että niitä oli 
rannoilla helposti  matkamuistoksi saatavilla.

Legendan mukaan Jaakob oli saarnannut evan-
keliumia Espanjassa, minne hänen ruumiinsa ih-
meellisesti siirtyi. 

Tarinan mukaan Jaakobia oltiin laivaamas-
sa Espanjaan, kun laiva lähellä rannikkoa jou-

tui myrskyyn ja Jaakobin ruumis huuhtoutui 
mereen. Jonkin ajan kuluttua se ajautui rantaan 
kauttaaltaan simpukoiden peitossa.

Toisen version mukaan maissa vietettiin häitä, 
kun laiva rantautui ja pelästytti sulhasen hevo-
sen, joka syöksyi mereen mies selässään. Ihmeen 
kautta sulhanen pääsi takaisin pintaan, simpu-
koita vaatteissaan.

Simpukan pinnan uurteiden ajatellaan kuvaa-
van useita pyhiinvaellusreitistöjä, jotka kaikki 
johtavat samaan päätepisteeseen, Pyhän Jaakobin 
haudalle Santiago de Compostelan katedraaliin. 

Vuonna 2015 Santiago de Compostelassa rekis-
teröitiin noin 262 000 pyhiinvaeltajaa. Heistä 898 
oli suomalaista.

Kampasimpukka on Santiagon-vaeltajan tunnus

arkkitehtonisesti kaunis, mutta 
minun makuuni turhan ylenpalt-
tisilla yksityiskohdilla kuorrutet-
tu: oli pikkutarkkoja puuveistok-
sia, kultauksia ja muuta. Esimer-
kiksi koko korttelin kokoisessa 
Burgosin katedraalissa tuli sellai-
nen olo, että liika on liikaa.  

– Rakennuksista oikein huo-
kui, kuinka kirkot ja katedraa-
lit olivat keskiajalla vallan ja ra-
han näyttämö. Kerjäläiset kyllä-
kin päivystivät kirkon ulkopuo-
lella edelleen.

Kenkiin ja sukkiin
sijoittaminen kannattaa
Varsinaisella vaellusreitillä  kilo-
metrejä kertyi 715. Lisäksi iltai-
sin kierreltiin tutustumassa kul-
loiseenkin kylään tai kaupunkiin.

– En kokenut vaeltamista suo-
rituksena vaan etuoikeutena.

– Jalkoja saattoi särkeä joskus 
öisin, mutta voimat palautuivat 
yön aikana. Olen kiitollinen, et-
tä pääsin perille. Osa joutui kes-
keyttämään. 

Kaisamarjan valitsemalle rei-
tille osui välillä rankkojakin nou-
suja vuoristokyliin. 

– Kestävyyskuntoa kysytään, 

joten harjoittelu on tarpeen. It-
se ajoin kesällä ostamani vaellus-
kengät sisään tekemällä Hailuo-
dossa  25 kilometrin kävelyretkiä  
reppu selässä.

Välineurheilua pyhiinvaelluk-
sen ei ole tarkoitus olla, mutta hy-
viin perusvarusteisiin kannattaa 
satsata. 

– Kengät ja sukat maksoi-
vat enemmän kuin lentolippuni, 
Stöckell sanoo.

Pyhiinvaellus päättyy Santia-
go de Compostelan katedraaliin. 

Siellä vaeltajilla on tapana kos-
kettaa  katedraalin ovensuuta.

Katoliset vaeltajat nousevat li-
säksi pääalttarille syleilemään 
suurta kullalla ja jalokivillä koris-
teltua Jaakobin patsasta ja laskeu-
tuvat alttarin alle, missä 900-lu-
vulla löydettyjä luita säilytetään 
hopealippaassa. 

– Katoliset uskovat, että San-
tiago de Compostelaan vaelta-
malla saa kaikki synnit anteeksi. 
Itse en nyt ajattele syntejäni kui-
tatuksi, Stöckell naurahtaa.

MINNA KOLISTAJA

Pyhiinvaellusten suosio on kasvanut 1970-luvulta lähtien. Yksinomaan Espanjan Santiago de Compostelaan 
vaeltaa vuosittain yli 250 000 pyhiinvaeltajaa. Matkan varrella kerätään leimoja passiin. Perillä Santiago de 
Compostelassa todistuksen saavat kaikki, jotka passin perusteella voivat todistaa kulkeneensa jalan ainakin 
100 kilometriä. Pyhän Jaakobin haudalle johtavia reitistöjä on useita. Suosituimpia ovat Ranskan reitti 
(790 km), Portugalin reitti (610 km) sekä Pohjoinen reitti (830 km). Vaihtelevassa amastossa hyvät jalkineet 
ovat välttämättömät. Moni vaeltaja yöpyy kirkon, kuntien tai yksityisten tahojen ylläpitämissä vaatimattomissa 
majataloissa. Santiagon katedraali on yltäkylläisesti koristeltu muun muassa kultauksin. Burgosin katedraali 
hämmästyttää massiivisella koollaan.

Kaisamarja Stöckellin 
rinkassa roikkuu iso valkoinen 
simpukankuori merkkinä 
vaelluksesta Santiago de 
Compostelaan. 
"Pyhiinvaellus voi olla keino 
opetella elämään päivä 
kerrallaan, yksinkertaisemmin 
ja vähemmän itsekkäästi", 
Kaisamarja Stöckell miettii yli 
700 kilometriä vaellettuaan.
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Huumeidenkäyttäjien omaisille 
oma kohtaamispaikka

Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.1.2016

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.  , 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. , 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. , p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Oulussa avautuu 
huumeidenkäyt-
täjien omaisille 
avoin ja maksuton 

keskusteluryhmä, johon 
voi tulla ilman ennakkoil-
moittautumista silloin kun 
se omaan elämäntilantee-
seen sopii. 

Kokoontumiset ovat 
torstaisin 28.1., 18.2., 31.3., 
28.4. ja 26.5 kello 17–19 
Vanhan pappilan kivijalas-
sa osoitteessa Asemakatu 
6. Mikäli kävijöitä riittää, 
kohtaamispaikka voi olla 
avoinna myös useammin 
kuin kerran kuussa. 

Kohtaamispaikka on 
vastaus monien äitien ja 
isien toiveisiin.  Toimin-
nasta vastaa diakoniatyön-
tekijä Tellervo Kianto (ku-
vassa), joka tekee päih-
de- ja kriminaalityötä Ou-
lun evankelis-luterilaisissa 
seurakunnissa.  Hän tietää 
työnsä kautta, että huume-
ongelma voi koskettaa ketä 
tahansa. 

– Oman lapsen huumei-
den käyttö aiheuttaa vaiet-
tua ja salattua kärsimystä. 
Huumeiden mukana ko-
tiin astuvat rikollisuus ja 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Iiris Amanda 
Ilona Jylkkä, Kalle Leonard 
Pyy.
Haukipudas: Eeli Topias Lit-
tow, Oona Tuulia Oikari, Joel 
Petteri Pelkonen.
Karjasilta: Silvia Viola Vanes-
sa Ahola, Elias Antti Juhani 
Arvola, Taavetti Aarno Hen-
rik Effe, Jaanus Aaretti Heik-
kilä, Veikko Markus Jurvelin, 
Nella Eveliina Korento, Ai-
da Inga Amalia Körkkö, Ak-
seli Frans Antinpoika Mus-
tonen, Martti Sebastian Mä-
entausta, Eemi Markus Mä-
kelä, Elian Herman Piippola, 

Dome Joel Benjam Ruokamo, 
Venla Maria Saaranen.
Kiiminki: Aada Enni Auro-
ra Saarijärvi, Emmi Iida Irene 
Turtinen, Hilda Lahja Lyydia 
Pakanen, Eemi Aatu Ilmari 
Tyrväinen, Karlo Juhani Ron-
kainen.
Oulujoki: Elias Toivo Olavi 
Bask, Vili Nestor Waldemar 
Jokinen, Tuomas Valtteri Kai-
nua, Siiri Hilda Maria Kokko, 
Eedit Selina Mäkelä, Elea An-
na Aurora Pahkala, Kiira So-
fia Pietilä, Vertti Lauri Iivari 
Remes.
Oulunsalo:  Janette Hulda Ju-
lia Isoniemi, Pihla Tyyne Ma-
ria Rintala, Peetu Emil Tillman, 
Lily-Rose Määttä Kusper.
Tuira: Jermu Juhani Gynt-
her, Auni Valpuri Hytönen, 
Miika Viljo Antero Kotala, 
Luca Elias Marttila, Lilja Ari-
el Salmivaara, Herkko Juha-
na Tauriainen, Savanna Iina 
Olivia Tuomela, Hilja Tuu-
likki Tuomola, Voima Saka-
ri Uusitalo, Jasmiina Juulia 
Vesterinen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Aleksi Kristi-
an Ojala ja Silja Annika Haho.
Haukipudas: Mika Petri Ju-
hani Lindström ja Heidi Ma-
ria Vähäkangas.

Oman lapsen 
huumeiden 
käyttö aiheuttaa 
vaiettua 
ja salattua 
kärsimystä. 

Tellervo Kianto

Karjasilta: Aatu Osvald Sivu-
la ja Inka Elisa Hertteli, Ville 
Christian Malila ja Venla Ka-
tariina Kokkoniemi.
Oulunsalo: Jouni Veikko Ma-
tias Sakko ja Jenna Maaria 
Virpi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Seija Tuulikki 
Lähde 70, Maire Anna-Liisa 
Saarinen 84, Maria Suorsa 88.
Haukipudas: Hannu Juhani 
Alakiuttu 52.

Karjasilta: Tauno Matias 
Haaraniemi 77, Eeva Sirkka 
Jokirinta 85, Vesa Tapani Jär-
vi-Suomela 51.
Kiiminki: Timo Heikki Viljami 
Lindberg 49, Rauha Eliisabet 
Hansen-Haug 86.
Oulujoki: Matti Aaprami 
Paukkeri 85, Ida Elisabet Räi-
hä 94.
Oulunsalo: Juha Henrik Qvist 
63.
Tuira: Eira Pirjo Hyttinen 76, 
Klaudia Lähtevänoja 82, Elvi 
Maria Ruuskanen 85.

väkivallan pelko. Huumeet 
saattavat muuttaa lapsen 
persoonan niin, että hän-
tä on vaikea tunnistaa sa-
maksi ihmiseksi. 

– On vanhempia, jotka 
eivät kerro lapsensa huume-
ongelmasta koskaan kenel-
lekään. Hirvittävää, jos ih-
minen joutuu kantamaan 
yksin tällaista taakkaa. 

Tavoitteena on, että 

kohtaamispaikassa ihmi-
set voivat jakaa avoimesti 
tuskiaan, huoliaan ja mur-
heitaan. Mukaan voi tulla, 
vaikka ei olisi kirkon jäsen. 

– Toivon, että ihmiset 
ajattelisivat, että seurakun-
ta on armon yhteisö, meil-
lä ei ole olemassa minkään-
laista kynnystä, vaan kaikki 
saavat tulla, kertoo Tellervo 
Kianto. 

Seurakuntien messuosastolla 
(nro 24) on pappi ja kanttori 
paikalla. He keskustelevat 
kanssasi kaikista häihin 
liittyvistä asioista.

la 23.1. klo 10–17 
Areena Terminaali
Tyrnäväntie 16, Oulu

Häämessut

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

K
irko

n ku
vap

an
kki / San
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a K

ro
o

k

Tellervo Kiannon mukaan kenenkään ei tarvitse kantaa yksin taakkaa läheisensä huumeongelmasta.
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Ehtookellot 
ja iltarukous 
(Vesper) 
lauantaina 23.1. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa.
Tule hiljentymään 
lauantain ehtookelloihin ja 
kirkon ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, 
Vesperiin.  Kesto noin 20 minuuttia. Tervetuloa!

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Vanhan Pappilan lähetys-
piiri to 21.1. ja to 28.1. klo 13  
Vanha pappila. Suomen van-
hin lähetyspiiri. 
Torstain raamattupiiri to 
21.1. klo 13  Vanha pappila. 
Raamattupiiri to 21.1. ja 
28.1. klo 15 Intiön srk-koti.
Hiljaisuuden rukoushetki to 
21.1. ja to 28.1. klo 18  Kes-
kustan srk-talo, Lilja. NNKY 
ja Sinapinsiemen ry. Taize-
lauluja. 
Aamupiiri la 23.1. klo 10  
Vanha pappila.
Messu su 24.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Ks. ilmoitus.
Messu su 24.1. klo 13 Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Jouko 
Lankinen.
Messu su 24.1. klo 17 Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Sa-
muel Korhonen.  Pyhäkoulu. 
Kolehti Sambian työlle.
Opettajien raamattupiiri 
ma 25.1. klo 15 Vanha pap-
pila. Kokoontuu joka toinen 
maanantai. 
Raamattupiiri ti 26.1. klo 19 
Intiön srk-koti. Pohjois-Poh-
janmaan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 27.1. klo 17 
Heinätorin srk-talo.
Keskiviikkoseurat ke 27.1. 
klo 18  Vanha pappila. Heik-
ki Karvosenoja.
Ompeluseurat to 28.1. klo 19  
Intiön srk-koti.
Kynttiläkonsertti su 31.1. 
klo 15 Vanha pappila. Aila 
Knihtilä laulu, Jaana Sariola 
huilu ja Maija Tynkkynen vir-
ginaali ja piano. Kahvitarjoi-

lu, liput 12 euroa.

Harrastukset ja kerhot 
Intiön eläkeläisten kerho to 
14.1. ja 21.1. klo 12.30  Inti-
ön srk-koti. Kaikille eläkeläi-
sille avoin. 
Heinäpään eläkeläisten ker-
ho to 21.1. ja 28.1. klo 10.30 
Heinätorin srk-talo. Kaikille 
eläkeläisille avoin. 
Silmukka käsityöpiiri ke 
27.1. klo 10–13 Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Nuorisotyön päivystys ke 
27.1. klo 15–17 Keskustan 
srk-talo. Mitä sinulle kuuluu? 
Mahdollisuus vaihtaa kuulu-
misia nuorisotyönohjaajan 
kanssa. 
Lenkkiryhmä to 28.1. klo 18  
Keskustan srk-talo. Yhteinen 
iltalenkki kaupungin alueel-
la. Kokoontuminen Monitoi-
misalissa, sopii sekä aloitte-
levalle että aktiiviliikkujalle. 
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 

la 23.1. klo 18 Keskustan srk-
talo. Kohtaamispaikka uusil-
le ja vanhoille oululaisille. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön aamukahavit 
to 21.1. ja 28.1. klo 9–10 Kes-
kustan srk-talo. Päihde ja kri-
minaalityön diakonin aamu-
kahavi, Monitoimisali Isoka-
tu 17. 
Diakonian ajanvaraus ma 
25.1 Keskustan srk-talo. Ajan-
varaus taloudellisissa asioissa 
ma klo 9–11 puhelimitse 044 
3161 419 tai käymällä paikan 
päällä, Isokatu 17.
Diakonian aamu ti 26.1. klo 
9 Keskustan srk-talo. Työttö-
mien ja vähävaraisten mak-
suton aamupala ja juttutupa. 
Aamupala tarjolla klo 10.30 
asti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 27.1. klo 12–
13 Heinätorin srk-talo. Hin-
ta 2 €. 

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 srk-talossa (Isokatu 17). Seminaarin aiheena 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 srk-talolla 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. 

Oulun seurakuntayhtymä

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 Suo-
messa. Illan ohjelmasta vastaavat assyrialaiset kristityt 
sekä Isä Tuukka Rantanen Oulun ortodoksisesta seura-

kunnasta, Niilo Pesonen ja Veijo Koivula. 
Assyrialaisten tarjoamat kirkkokahvit. Tervetuloa!

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
Sunnuntaina 24.1. klo 14
Katolisessa kirkossa, 
Liisantie 2.

Toimittaa isä 
Donbosco Thomas
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
21.1. ja 28.1. klo 10 Keskus-
tan srk-talo. Lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä huolta-
jan kanssa. Osallistuminen 
on maksutonta. Lisätietoja 
Tea Lakkala, p. 050 5207 757. 
Tupa alakoululaisille to 
21.1., ti 26.1. ja to 28.1. klo 
12.30 Keskustan srk-talo. Tu-
pa tekemiselle, tuumailulle 
ja toisten tapaamiselle. Tu-
pa kokoontuu aina ti ja to, 
ilmoitamme poikkeuksista 
RT:ssä ja nettisivuilla.
Heinätorin perhepyhäkoulu 
sunnuntaisin klo 13.
Perhekahvila Pirpana ma 
25.1. klo 10  Intiön srk-ko-
ti. Perhekahvila Pirpana on 
avoinna maanantai aamu-
päivisin. Tulkaa morjensta-
maan kavereita kahvi- ja me-
hukupposen äärellä. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk ma 25.1. klo 17.30 In-
tiön srk-koti. Kerhossa hil-
jennytään, leikitään, askar-
rellaan ja ulkoillaan yhdes-
sä toisten lasten kanssa. Ei 
ennakkoilmoittautumista, 
maksuton.
Jumppakerho 3.–6.-lk ma 
25.1. klo 18 Kansainvälinen 
koulu, Kasarmintie 4, liikun-
tasali. 
Kokkikerho 4.–6.-lk ma 25.1. 
klo 18 Heinätorin srk-talo. 
Kerhossa opetellaan kokkaa-
mista ja valmistetaan sekä 
suolaisia että makeita ruo-
kia ja herkkuja yhdessä. Ker-

hoon mahtuu 10 lasta. Mak-
suton. Ennakkoilmoittau-
tuminen. Vapaita paikkoja 
voi kysyä nuorisotyönohjaa-
ja Kaija Siniluodolta, p. 050 
5249 779.
Heinäpään perhekerho ti 
26.1. klo 10 Heinätorin srk-
talo. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä huoltajan kanssa. Osallis-
tuminen on maksuton. 
Kokkikerho 1.–3.-lk ti 26.1. 
klo 17.30 Heinätorin srk-talo. 
Kerhossa opetellaan kokkaa-
mista ja valmistetaan sekä 
suolaisia että makeita ruo-
kia ja herkkuja yhdessä tois-
ten lasten kanssa. Kerhoon 
mahtuu 10 lasta. Maksuton. 
Ennakkoilmoittautuminen. 
Vapaita paikkoja voi kysyä 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluodolta, p. 050 5249 779.
Liikuntakerho 1.–3.-lk ke 
27.1. klo 16  Myllytullin kou-
lu, Kirkkokatu 1. Kerhossa 
pelataan yleisimpiä pallo- ja 
mailapelejä sekä nautitaan 
liikunnan riemusta yhdessä 
toisten lasten kanssa. Et tar-
vitse omia liikuntavälineitä, 
vain reippaan mielen. Kerho 
kokoontuu koulun liikunta-
salissa. Ei ennakkoilmoittau-
tumista. Kerho on maksuton.
Puuhakerho 1.–6.-lk   ke 27.1. 
klo 17.30 Keskustan srk-talo. 
Kerhossa hiljennytään, lei-
kitään, askarrellaan ja kok-
kaillaan joskus jotain yhdes-
sä toisten lasten kanssa. Ei 
ennakkoilmoittautumista, 
maksuton. Kerho kokoontuu 
2. krs Lilja & Lumme. 

Messu 
sunnuntaina 24.1. klo 10 Oulun tuomiokirkko. 

Toimittaa Pauli Niemelä, saarna Matti Pikkarainen ja 
avustaa Urpo Luokkala. 
Kanttorina Henna-Mari Sivula ja urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki. Gaudiate-kuoro, johtaa 
Lauri Nurkkala. Haukiputaan Kirkon kamarikuoro, 
johtaa Hannu Niemelä. Oulun tuomiokirkon 
kamarikuoro, johtaa Lauri-Kalle Kallunki. 
Oulun seurakuntayhtymän 
50-vuotisjuhlajumalanpalvelus. 
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi ja radio Dei.
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Mielenterveyskahvila 
tiistaina 26.1. klo 13 srk-keskuksessa. 

Tuetaan toisiamme ja etsitään iloa elämään 
kahvi- tai teekupposen äärellä. Tarjoilu on 

maksuton. Kahvila alkaa hartaudella. Ajoittain 
vaihtuvaa toimintaa askartelua, leipomista yms. 

Freeim
ag

es

klo 13 Jäälin kappelissa.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ke 27.1. klo 

Mielenterveyskahvila 

talle ilm. diakoniatoimistoon 
maanantaisin klo 9–11 p. 044 
7310 232.
Juttukahvila ke 27.1. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvilassa kahvittelem-
me, hiljennymme hartaudes-
sa ja ohjelmoimme kerhoa 
yhdessä yhteiseksi iloksi.  
Juttukahvilaan ovat tervetul-
leita kaikki, joilla on päiväs-
aikaan mahdollisuus kokoon-
tua yhteen. Juttukahvilaan 
kutsutaan myös vierailijoi-
ta jokaisen kerhokauden ai-
kana. Halutessasi voit ilmoit-
tautua taksilistalle kerhokul-
jetuksia varten. Taksikyyti 
maksaa 3 € / suunta. Taksilis-
talle ilm. diakoniatoimistoon 
maanantaisin klo 9–11 p. 044 
7310 232.

13–15 Kirkkopirtin nuorten-
tila, Kirkonniementie 6. Kes-
kusteleva vertaistukiryhmä. 

Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.1.2016

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 srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 24.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Jii-Pee Nyyssönen, 
kanttorina Sari Wallin.
Lähetyspiiri ti 2.2. klo 13 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 700 
8151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 25.1. klo 11–
12 Jäälin kappelissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 25.1. klo 
9.30–10.30 Kolamäessä Kii-
mingin Vanhustentaloyhdis-
tyksen kerhohuoneella Kivi-
tie 1 E ( käynti pihan puolel-
ta).

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtis-
sä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11. 
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelissa.
Pyhäkoulu su 24.1. klo 12 
Kirkkopirtissä.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 25.1. klo 10–
13 Jäälin kappelissa.
Naisten kasvuryhmä ti 26.1. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Aittakumpu, kant-
torina Eeva Holappa.
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Pekka 
Aittakumpu. Kirkkokahvit.
Ekumeeninen rukousviikko: 
rukousillat to 21.1. klo 18 Hel-
luntaiseurakunnan rukous-
huoneella Kellossa, pe 22.1. 
klo 18 Kellon srk-kodilla ja 
la 23.1. klo 18 Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneella 
Kellossa.
Raamattupiiri ke 27.1. klo 18 
srk-keskuksessa.
Rukouspiiri to 28.1. klo 15 
srk-keskuksessa.

Musiikki
Sävelhartaus Aliina Leske-
län muistolle pe 22.1. klo 19 
srk-keskuksessa. Laulu Hen-
na-Mari Sivula, Lauri-Kal-
le Kallunki ja Jari Leskelä. 
Urut Elias Niemelä. Iltahar-
taus Pekka Aittakumpu. Va-
paa pääsy.

Harrastukset ja kerhot 
Lähetyspiiri pe 22.1. klo 
12.30 srk-keskuksessa.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 25.1. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, to 28.1. 
klo 13 srk-keskuksessa ja to 
28.1. klo 13 Kellon srk-kodil-
la. Halutessasi voit ilmoit-
tautua taksilistalle kerhokul-
jetuksia varten. Taksikyyti 
maksaa 3 € / suunta. Taksilis-

ajattelu, keskustelua alustaa 
Raija Nisula. Kokoontumi-
nen päättyy viimeistään klo 
11.30. Ennakkoilmoittautu-
mista ei tarvita.
Huom. kaupan ylijäämäruo-
kaa ei jaeta aamupuuron yh-
teydessä. Ruoka-apua tar-
vitsevat voivat ottaa yhteyt-
tä Johanna Kerolaan, p. 045 
1393 993. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talo-
udellisen avun hakemiseksi,  
p. 044 7310 232.

Muut menot
Rauhanyhdistylkset: Hauki-
pudas: seurat su 24.1. klo 16 
ry:llä, lauluseurat ke 27.1. klo 
18.30 Mari ja Jaakko Rehul-
la, Luukelantie 53. Kello: om-
peluseurat pe 22.1. klo 18.30 
ry:llä. Jokikylä: kuukausi-
myyjäiset pe 22.1. klo 18.30 
ry:llä.

Joulupuukeräys 
tuotti yhteensä 

3000 €, josta 
annettiin jouluavustus 

65 eri talouteen. 
Lämmin kiitos 
lahjoittajille! 

PÄIVÄKERHO 70 VUOTTA! 

Kynttilänpäivän perhemessu 
sunnuntaina 31.1. klo 10 Haukiputaan kirkossa. 

Päiväkerholaiset laulavat. Messun jälkeen 
srk-keskuksessa tarjotaan lounas, jonka jälkeen 
laulamme yhdessä uusia ja vanhoja kerholauluja.

Srk-keskuksessa on päiväkerhon näyttely. 
Lämpimästi tervetuloa kaikki pienet, isot,

entiset ja nykyiset päiväkerholaiset,
 toivottaa varhaiskasvatuksen väki. 

Jumalanpalvelukset 
Jäälin kappelissa klo 13
17.1.  Messu 
31.1.  Jäälinmessu 
14.2.  Messu 
28.2.  Suomalainen messu
13.3.  Perhemessu
27.3.  Jäälinmessu
10.4.  Messu
24.4.  Afrikkalainen gospelmessu
8.5.    Messu
22.5.  Kansanlaulumessu

Sanan ja rukouksen illat kuukauden 
ensimmäinen sunnuntai klo 18

Entiset ja uudet ryhmäläiset 
tervetuloa.
Nuorten Yökahvila 
pe 22.1. klo 18.30–
22 Jäälin kappe-
lissa.
Kirkkokuoron 
kausi alkaa ke 
27.1. klo 18.30 
seurakuntakes-
kuksessa. Uudet 
laulajat voivat 
ottaa yhteyttä Sari 
Walliniin 0400 839 461. 
La 30.1. laululeiri Suvelassa. 
Poikakuoron junnukuoro 
uusille laulajille aloittaa to 
4.2. klo 16.30–17 Olli Heikki-
län johdolla seurakuntakes-
kuksessa. Kuorosta voi ky-
sellä olli.heikkila@gmail.com 
tai Jarkko-kanttorilta p. 0400 
487 187.

Naisten lenkkiryhmä maa-
nantaisin klo 18–19. Lähtö 

Kiimingistä kirkon 
parkkipaikalta. 

Lenkit on tar-
koitettu kai-
kenkuntoi-
sille ja vaik-
ka lastenvau-
nujen kans-

sa. Lenkin kes-
to n. tunti. Tule 

mukaan ja tuo ka-
verisikin.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 24.1. klo 
17 seurat ry:llä, Hannu Kal-
lunki, Kari Kainua.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 24.1. klo 14 Mon-
tin-salissa, puhujana Raimo 
Salonen.

Lapset ja lapsiperheet
Hiihtolomaleiri 10–14-v. ty-
töille ja pojille 7.–9.3. Isol-
laniemellä. Ilm. 11.1.–15.2. 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/tapahtumat. Lei-
rimaksu 26 €. Leiri on tarkoi-
tettu ensisijaisesti haukipu-
taalaisille. Lisätietoja Pekka 
Rintamäki, p. 040 5436 960 
ja Tarja Kainulainen, p. 040 
8245 861. Leirikirje lähete-
tään osallistujille. 
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Vakkurilan kerho 
on muuttanut pihan toiseen 
reunaan Wirkkulaan! Otat-

han huomioon, että Wirk-
kulan edustalla ei ole park-
kipaikkoja, vaan voit jät-
tää autosi kirkon parkkipai-
kalle. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten yhteinen kerho, 
johon voi tulla ilman ilmoit-
tautumista, silloin kun itselle 
sopii. Kerhossa hiljennytään 
pieneen hartaushetkeen, 
kahvitellaan, lauletaan, leiki-
tään ja askarrellaan. Lisätie-
toja p. 040 5471 472 tai outi.
palokangas@evl.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 25.1. klo 
9.50 aamuhartaus,  klo 10 
tarjolla puuroa, leipää ja 
kahvia. Aamupala on mak-
suton, halutessaan voi an-
taa vapaaehtoisen mak-
sun. Syönnin jälkeen Aamu-
puuro-akatemiassa aiheena 
on Itsetunto ja myönteinen 

Yhteisvastuukeräys 
käynnistyy sunnuntaina 7.2. ja päättyy toukokuun 
alussa. Yhteisvastuukeräystä on vaikea toteut-
taa työntekijävoimin, joten vapaaehtoisia tarvi-
taan erilaisiin tehtäviin. Sinulla on mahdollisuus toi-
mia lipaskerääjänä ovelta ovelle tai kaupan edessä,  
kahvittajana erilaisissa YV-tilaisuuksissa 
jne. Ota yhteyttä ja kysy lisää: Erja Haho 
0400 775164 tai erja.haho@evl.fi / Jaana 
Kontio 040 579 3248 jaana.kontio@evl.fi

EU-ruokaa jaossa 
keskiviikkona 27.1. alkaen klo 16 
niin kauan kuin tavaraa riittää
Jäälin kappelissa, Rivitie 9 (käynti takakautta)
 
EU-ruoka on tarkoitettu 
kiiminkiläisille 
pienituloisille 
lapsiperheille ja 
yksineläville. Ota 
mukaasi omia 
kestokasseja! Emme 
luovuta EU-ruokaa 
päihtyneille asiakkaille!
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Lattiakuvailta
keskiviikkona 27.1. klo 18  Maikkulan kappelissa. 

Lapsille ja aikuisille 
oma kertomus, jonka 
jälkeen yhteinen iltapala. 
Tervetuloa kaiken 
ikäiset yksin tai yhdessä! 
Katso lisätietoja www.
oulunseurakunnat.fi/
lattiakuvahartaus#

Talvileiri 
19.–21.2. Rokuan leirikeskuksessa. 

Leirin ohjelma on suunnattu 3.–6.-luokkalaisille,  
mutta myös 2.-luokkalaisen voi ilmoittaa leirille  

vanhempien harkinnan mukaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 24.1.
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/

karjasilta-alakouluikaisten-kerhot. 
Leirin hinta 32 € (enintään 20 leiriläistä). 

Lisätietoja: esa.arbelius@evl.fi. Etusijalla ovat 
Karjasillan seurakunnan alueella asuvat.

Perhemessu, 
muskarikirkko 

sunnuntaina 31.1. klo 10 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Maija Hyvönen, 

avustaa Kati Parviainen ja Sanna Pitkänen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Rippikoulusunnuntai.

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 24.1. klo 10,  Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, avustaa Ulla 
Mitrunen-Nyyssönen, kant-
torina Juha Soranta. Mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 24.1. klo 10,  Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Jenni Kosken-
korva, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. 
Messu su 24.1. klo 12,  Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Jenni Kos-
kenkorva, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 24.1. klo 12,  Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kantto-
rina Ilkka Järviö. Kolehti kris-
tittyjen yhteyden edistämi-
seen Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston kautta. 
Perhemessu, muskarikirkko 
su 31.1. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Ks. ilmoitus.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 21.1. klo 18,  
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri ti 26.1. klo 13, 
Kastellin kirkko.
Raamattupiiri  ke 27.1.  ja ke 
3.2. klo  18, Karjasillan kirk-
ko. 
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat pe 22.1. klo 18 Kastel-
lin kirkko, pe 22.1. klo 18.30 
Pyhän Andreaan kirkko, to 
28.1. klo 18  Kaukovainion 
kappeli. 
Lähetyspiiri ti 26.1. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li.  Lähetyspiiri kokoon-
tuu tiistaisin klo 
17.30–19 Kauko-
vainion kap-
pelissa. Illois-
sa rukousta, 
ajankohtais-
ta lähetys-
työstä,  vie-
railijoita, kah-
vit ja yhdessä-
oloa yhteisen asi-
an äärellä.
Hanna rukousryhmä to 28.1. 
klo 18,  Kastellin kirkon pap-
pilan kamari.  Ryhmän vetä-
jänä toimii Mari Vakkilainen, 
p. 050 3035 243. 
Majakkailta pe 29.1. klo 
18, Pyhän Andreaan kirkko. 

Pappilan parkki 
to 21.1. ja 

to 28.1. klo 13, 
Kastellin kirkon 

pappilan kamarin 
päiväkerhotilassa.

Muusikko Jukka Leppilam-
pi. Tarjolla iltapalaa, terve-
tuloa! Jukka Leppilampi on 
pitkä linjan karismaattinen 

gospelmuusikko. Hän 
on liki 40-vuoden 

ajan tuonut ih-
misiä Jumalal-
le ja Juma-
laa ihmisille. 
Jukan omin 
sanoin: "Ju-
malan sana 

ei tyhjänä pa-
laa. Kuin nou-

seva aurinko Ju-
malan sana avautuu 

jokaisena aamuna uutena ja 
erilaisena."  Kun Jukka laulaa 
holvit ja sydämet resonoivat.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 21.1. 
klo 13 Kaukovainion kappe-

li, ma 25.1. klo 12 Maikkulan 
kappeli, to 28.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkko, to 28.1. klo 
13 Kastellin kirkko.
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 25.1. klo 18 
Maikkulan kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 26.1. klo 
14, Maikkulan kappeli. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Pappilan parkki to 21.1. ja to 
28.1. klo 13, Kastellin kirkon 
pappilan kamarin päiväker-
hotilassa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 21.1. ja to 
28.1. klo 9 Kaukovainion kap-
peli, pe 22.1. ja pe 29.1. klo 9 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Varhaisnuorten 
kerhot

Karjasillan kirkko, Nokelantie 39 
torstai klo 17–18 Puuhakerho 1.–6.-lk 

Kastellin kirkko, Töllintie 38 
tiistai klo 17.30–19 Kokkikerho 1.–4.-lk 

Lintulammen koulu, Haapanatie 33 
perjantai klo 18–19.30 Isä-lapsi sählykerho 

1.–6.-lk   sekä isille

Lämsänjärven koulu, Lämsänjärventie 15 
tiistai klo 17–18 Liikuntakerho 1.–6.-lk

Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
maanantai klo 17.30–19 Leivontakerho 1.–3.-lk 
keskiviikko klo 17–18.30 Kokkikerho 4.–6.-lk

Maikkulanraitin koulu, Jatulikivenkatu 3 
maanantai klo 16.30–18 Salibandy-kerho 3.–7.-lk pojille

Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2
keskiviikko klo 16.30–17.30 Liikuntakerho 2.–6.-lk

Pyhän Andrean kirkko, Sulkakuja 8
maanantai klo 17.30–19 Puuhakokkikerho 1.–4.-lk 

tiistai klo 17.30–19 Puuhakokkikerho 4.–6.-lk

Sarasuon koulu, Sarasuontie 6
tiistai klo 18.30–19.30 Salibandy-kerho 1.–4.-lk

Kerhot jatkuvat viikolla 2 (paitsi Sarasuon salibandy-
kerho viikolla 3) ja päättyvät viikolla 17. Kerhoja ei 

pidetä koulujen talvilomalla viikolla 10. 
Uudet kerholaiset ilmoittautuvat kerhopaikoissa. 

Kerhot ovat maksuttomia. 
Tervetuloa uudet ja aiemmin kerhoissa olleet.

Musiikkia siniseen hetkeen 
sunnuntaina 24.1. klo 16 Karjasillan kirkossa. 

Oulun konservatorion kamariorkesteri, 
johtaa Osmo Leponiemi, 

solistit Anni Haapaniemi ja 
Sanna Niemikunnas oboe. 

Grieg - Vivaldi - Britten - Rahmaninov.
Kahvitus ennen konserttia alkaen klo 15, 

vapaaehtoinen kahviraha. 
Tervetuloa.
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Kymppisynttärit 
sunnuntaina 14.2. klo 12–14.30     

Pyhän Andrean kirkossa, Sulkakuja 8 

Kutsukirje lähetetään tammikuussa vuoden 2016 
aikana 10 vuotta täyttäville Karjasillan seurakunnan 

alueella asuville. Juhlat alkavat perhemessulla, 
jatkuvat toiminnan ja juhlaherkkujen äärellä. 

Lisätietoja: esa.arbelius@evl.fi
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 24.1. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Pekka 
Leskinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Rippikoulusun-
nuntai. 
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 
Messu su 24.1. klo 12, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Antti Leskelä, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 24.1. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 26.1. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Keijo 
Nissilä, Timo Jurvelin. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 22.1. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18. 
Porinapiiri ma 
25.1. klo 12, San-
ginsuun seura-
kuntakoti.  
Eläkeläisten 
kerho ma 25.1. 
klo 13 Saare-
lakoti, Takalah-
dentie 11.  
Eläkeläisten kerho 
ma 25.1. klo 13, Hintan seu-
rakuntatalo.  
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 25.1. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo.

Raamattu-
 ja lähetyspiiri
ma 18.1. klo 18 

Myllyojan 
srk-talo. 

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 21.–28.1.2016

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 25.1. klo 18.30 Oulujoen 

pappila.  
Fransupiiri ti 26.1. 

klo 17 Myllyo-
jan seurakun-
tatalo.  
Lähetysilta 
ke 27.1. klo 
18 Yli-Iin seu-

rakuntatalo. 
Seurakunta-

kerho to 28.1. klo 
10 Huonesuon seu-

rakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 14 Hoikantien Palveluti-
lat, Hoikantie 23.  

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu  su 24.1. klo 12 rip-
pikoulusunnuntai. Toimit-
taa Jukka Joensuu, avusta-
vat Kirsi Järvelin ja Outi Ku-
ru, kanttorit Pirjo Mäntyvaa-
ra ja Eeva Maija Sorvari, rip-
pikouluinfo, kirkkokahvit.
Varjakan virsilaulupiiri ti 
26.1. klo 11 Kerttu Piiraisella, 
Riitta Markus-Wikstedt.
Hartaus Caritas ke 27.1. klo 
12.45, Katriina Sipilä, Pirjo 
Mäntyvaara.
Hartaus Salonkartano ke 
27.1. klo 13.30, Katriina Sipi-
lä ja Pirjo Mäntyvaara.
Seurakuntakerho to 28.1. 
klo 11, Katriina Sipilä, Eeva 
Maija Sorvari, lounas. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
25.1. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 28.1. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla.
Repun perhekerho to 28.1. 
klo 9.30 kerhotila Repussa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus Talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 joko p. 040 
703 3690 tai käymällä pai-
kan päällä kyseisenä päivänä 
Myllyojan seurakuntatalossa, 
Koivumaantie 2. Keskustelu- 

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

Vauvaryhmä 
Rytmiä ja Riimiä

tiistaisin  klo 9.30–11 Repussa (Opintie 2)
 

Ryhmässä on vapaita paikkoja.
 Laulua, rytmiä ja kahvittelua.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
Heidi Lampela, p. 044 7453 871.

ja muissa asioissa voi ottaa 
yhteyttä alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 25.1. 
klo 10.30–12 Myllyojan seu-
rakuntatalo.  Kaikenikäis-

ten kohtaamispaikka aamu-
palan merkeissä. Aamupala 
on maksuton. Mukana seu-
rakunnan työntekijä ja va-
paaehtoisia. 

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 pal-
kintoja 11.2. mennessä Myllyojan srk-talolle 
diakoniatoimistoon maanantaisin klo 9–12.  
Päälle tieto ”YV-arpajaisiin”.

Laskiaisilottelua 
perheille, isovanhemmille ja kummeille 
Hintan seurakuntatalon pihassa ja Hovisuon urheilu-
puistossa su 7.2. klo 14–16. Ohjelmassa luistelua, mä-
enlaskua, pientä maksua vastaan rekiajelua, makkara- 
ja tikkupullanpaistoa, kahvio sekä onnenpyörä ja ar-
pajaiset. Säävaraus -20. Tuotto Yhteisvastuu- ja Punai-
nen Sulka-keräyksille. Järjestäjinä Oulujoen seurakun-
ta, Tervapartio ja Lions Club Oulu Myllyoja Haapalehto.

Neulansilmä 
tiistaina 26.1. klo 17 
Hönttämäen seurakuntakodissa. 
Kansainvälinen naisten ja tyttö-
jen käsityökerho suomalaisille ja 
maahanmuuttajanaisille.

Piispantarkastus 
Oulunsalon seurakunnassa 31.1.

Klo 10 piispanmessu 
Oulunsalon seurakunnan kirkossa.

Messun toimittaa piispa Samuel Salmi, 
saarna Petri Satomaa, avustavat Jukka Joensuu ja 

Riitta Markus-Wikstedt, 
kanttorit Pirjo Mäntyvaara ja Eeva Maija Sorvari, 

kirkkoväärti Tytti Hyvärinen,
Uusi Ääni, lapsi- ja poikakuorot. 

ja Essi Lievetmursu, sello. Radio Dei.

Messun jälkeen yleinen piispantarkastus ja 
sen jälkeen lounas Toimitalon Yläsalissa.
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Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka
la 23.1. klo 18 Keskustan seu-
rakuntatalolla.

Apua ja tukea
tarvitseville

Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ma 25.1. klo 13 Oulun-
salon seurakunnan uusi toi-

mitila, Pysäkki, Kauppiaantie 
5. Käynti sisäpihan puolelta. 
Omaishoitajat ja muut asi-
asta kiinnostuneet tervetu-
loa kuulemaan uutta tietoa 
lääkkeiden korvauksista. Pai-
kalla apteekkari Heli Fager-
ström, sekä diakonissa Riitta 
Markus-Wikstedt ja Terveys-
pointista Eila Kähkönen.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
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Kyläkamari 
ma 25.1. klo 11 uusissa 
tiloissa Pysäkillä, 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 
tiistaisin alkaen 2.2. klo 9.30

Suomen Lähetysseuran teemaseminaari 

Missio vai lähetystyö – ihanko sama? 
torstaina 28.1. klo 9.30–15 Myllyojan srk-talolla.
Mukana SLS toiminnanjohtaja, TT Seppo Rissanen, ul-
komaantyönjohtaja Rolf Steffansson, vaikuttamistyön 
asiantuntija, TT Kati Kemppainen sekä palvelupäällik-
kö Riitta Sandberg. Seminaari on maksuton, osallistu-
jilta peritään 15 € ruoka- ja kahvimaksu. 
Ilmoittautumiset ja mahdolliset erityisruokavaliot 22.1. 
mennessä osoitteeseen oulujoenseurakunta@evl.fi

Kappalainen Minna 
Salmi on virkavapaal-
la 31.10.2016 asti ja toi-
mii pappina Tuiran seura-
kunnassa. Sijaisina ovat 
Marika Huttu 1.1.–20.2. 
ja Päivi Liiti 21.2.–31.10. 
Marikan puhelinnume-
ro on 044 7881 379 ja Päi-
vin (21.2. alkaen) 044 3161 
418.

kylä: Su 24.1. klo 16 seurat 
ry:llä Jaakko Kaltakari, Juha-

ni Lepistö. Salonpää: To 28.1. 
klo 18.30 kotiseurat Klaavolla.
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Tuiran 
seurakunnan 

nuorten 
avoimet ovet 

ke 27.1. klo 18–21
Tuiran kirkossa.

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 srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 24.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riikka Hon-
kavaara, avustaa Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttori Anu Arvo-
la-Greus.  
Messu su 24.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Minna Salmi, avustaa Juk-
ka Kolmonen, kanttori Heik-
ki Jämsä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Sanna Tervo, kant-
tori Heikki Jämsä. 
Messu su 24.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, saarna Juha 
Vähäsarja, ehtoollisavusta-
ja Juhani Seppänen, kantto-
ri Laura Räihä. Suomen Raa-
mattuopiston talvipäivät.
Messu su 24.1. klo 15.30, Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros.
Iltamessu su 24.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Jukka Kol-
monen, kanttori  Anna Käl-
käjä.
Viikkomessu ke 27.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttori Anna 
Kälkäjä.
Messu 27.1. klo 20, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Veijo Koivula.

Lapsille ja
lapsiperheille

Sunday School in English 
24.1. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli.  Oulu International 
Evangelical Fellowship has 
a church service each Sun-
day at 16 in St Luke's cha-
pel and the Sunday school 
is held during the sermon. 
We have a broad range of 
ages at our Sunday school 
from 3–13. The lessons are 
held in English and on most 
Sundays, Finnish translation 
is also available. At Sunday 
school we sing songs, have 
a Bible story, do some craft 
activities or play games. Mo-
re info from Anu Hannula, p. 
044 3161 718 or anu.hannu-
la@evl.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Käsityökerho ke 20.1. ja 27.1. 
klo 15, Rajakylän srk-koti. 
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 21.1. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjinä pastori Riitta 
Louhelainen ja Leo Tolonen. 
Eläkeläisten kerho to 21.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Vieraana lähetyssihteeri 
Tarja Oja-Viirret.
Seniorien laulupiiri to 21.1. 
klo 13.30, Tuiran kirk-
ko.  
Kaikille avoin 
raamattupiiri 
to 21.1. klo 17, 
Rajakylän srk-
koti. Vetäjä-
nä toimii Jarmo 
Luoto. Tarkem-
mat tiedot pasto-
ri Riitta Louhelainen,  
p. 040 5850 818. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 22.1. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Juttutupa 25.1. klo 11, Kos-

kelan seurakuntasali. Lisätie-
toja Eeva-Marja Laitiselta.
Käsityökerho ma 25.1. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Juttutupa 25.1. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Avoi-
met ovet kaikille. Tarjolla aa-
muhartaus ja aamupala. Dia-
konissa Saila Luukkonen pai-
kalla.
Käsityökahvila ti 26.1. klo 
12, Koskelan srk-koti. Tule 
tekemään käsitöitä lähetys-
työn tarpeisiin. Kerhossa ote-
taan vastaan lanka- ja kan-
gas lahjoituksia.
Eläkeläisten kerho ti 26.1. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 

Miestenpiiri ti 26.1. 
klo 18, Tuiran 

kirkko. Eero Po-
kela alustaa ai-
heesta Aleksis 
ja Jeesus.
Lähetys- ja 
raamattupii-

ri ke 27.1. klo 17, 
Pyhän Tuomaan 

kirkko, Ystävänkam-
mari. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 27.1. klo 18–
21, Tuiran kirkko. Avarit 
ovat avoimien ovien Tuiran 
kirkon nuorisotilassa. Illat 

koostuvat yhdessä pelailus-
ta ja hyvästä seurasta. Illat 
ovat päihteettömiä ja ener-
giajuomavapaita. Lisätie-
toja illoista Anssi Putilalta,  
p. 050 3408 982 tai anssi.pu-
tila@evl.fi.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 28.1. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjinä pastori Riitta 
Louhelainen ja Leo Tolonen. 
Pateniemen ja Herukan Dia-
koniapiiri to 28.1. klo 13, Pa-
lokan srk-koti. Uudetkin seu-
rakunnan diakonia- ja va-
paaehtoistyöstä kiinnostu-
neet henkilöt ovat piiriin ter-
vetulleita! Piiri on tarkoitet-
tu henkilöille, jotka haluavat 
auttaa oman asuinalueensa 
perheitä ja yksinäisiä ihmisiä 
diakoniatyön vapaaehtois-
työn avulla. Piiri kokoontuu 
kerran kuukaudessa (paitsi 
kesäisin) iltapäivisin klo 13–
15 välisenä aikana. Lisätieto-
ja antaa alueen diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145.
Seniorien laulupiiri to 28.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 28.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho osallistuu seniori-
en  laulupiiriin.

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.

Ekavauva-ryhmä
Ekavauva-ryhmässä puuhailemme vauvan kanssa – 
laulamme, loruilemme, ehkäpä jopa maalaamme! Kes-
kustelemme vauva-arjesta kahvipöydän ääressä. Vau-
voille pilttitarjoilu. Hiljennymme pieneen vauvapyhik-
seen alttarin äärellä. Vertaistukea ja mahdollisia asian-
tuntijavierailuja. 

Ekavauva-ryhmä kokoontuu helmikuusta toukokuu-
hun, joka toinen viikko perjantai-aamuisin klo 10–
11.30 Tuiran kirkon nuorisotilassa. Ensimmäinen ko-
koontuminen on 12.2. Ryhmään voi tulla mukaan kah-
della ensimmäisellä kerralla, joiden jälkeen ryhmä toi-
mii suljettuna. 
Ohjaajina toimivat lastenohjaaja Tiina-Kaisa Kaikko-
nen ja lapsi- ja perhetyönsihteeri Anu Hannula, p. 044 
3161 718. 

Ilmoittautumiset 5.2. mennessä sähköpostitse 
anu.hannula@evl.fi. Mainitse ilmoittautumisessa nime-
si, vauvan nimi ja ikä sekä mahdolliset ruoka-aineal-
lergiat. Tervetuloa!

Kaikille avoin raamattupii-
ri to 28.1. klo 17, Rajakylän 
srk-koti. Vetäjänä toimii Jar-
mo Luoto. 
Palokan avoin kahvila pe 
29.1. klo 12–15. Kahvilassa 
on tarjolla kahvi/tee ja pie-
ni purtava. Kahvilassa voit 
tavata paitsi alueella asuvia 
eri-ikäisiä ihmisiä, myös Tui-
ran seurakunnan työntekijöi-
tä. Kahvilassa on vapaaehtoi-
nen kahvimaksu. Rahat käy-
tetään Pateniemi–Herukka-
alueen diakoniapiirin toimin-
taan. Diakoniapiiriläiset vas-
taavat kahvilan ylläpidosta. 
Kahvila on auki keväällä 2016 
seuraavasti: 29.1, 12.2, 26.2, 
11.3, 1.4, 15.4, 29.4, 13.5 ja 
27.5. Tervetuloa herkutte-

lemaan ja porisemaan! Lisä-
tietoja antaa alueen diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ateria  to 21.1. klo 
12 Rajakylän srk-koti. Ateria 
on maksuton. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Diakonian aamu ma 25.1. klo 
10, Rajakylän srk-koti. Aamu-
pala on maksuton. 
Diakonian ateria to 28.1. klo 
12, Pyhän Luukkaan kappeli. 

Elämäniloa
voimaantumiskurssi omaishoitajille
9.–11.2. Lämsänjärven leirikeskuksessa. 
Kurssi omaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on 
päättynyt hoidettavan kuolemaan. 
Kurssi sisältää alustuksia, keskustelua, iloa ja vertais-
tukea turvallisessa ryhmässä. Kurssi pidetään päi-
väkurssina klo 9–15. Kurssin aikataulu: 9.–11.2., 15.–
17.3. ja 21.–22.4. Hinta 90 € sisältää aamukahvit, ruo-
kailut ja ohjelman. 
Kurssille voi hakea hakulomakkeella, jonka saat 
Paulalta tai Astalta. Yhteydenotot Paula Mikkoselle, 
p. 040 7235 880 ja Asta Leinoselle, p. 040 5747 157. 
Ilmoittautuminen 29.1. mennessä.

Retki 
keväthangille 
Lappiin 9.–13. huhtikuuta

Lähde nauttimaan Lapin kevättalvesta Saariselän 
upeisiin tunturimaisemiin. Majoitumme TievaTu-
valla, laadukkaassa Kurssitievassa, josta  päivittäin 
lähdemme  hiihtämään tai laskettelemaan Urho 
Kekkosen kansallispuiston maisemiin. Retken hin-
ta (majoitus, ruoka ja bussimatka): aikuiselta 365 
€, hinnat sisältävät myös tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Matkan vetä-
jinä ovat Pekka Jarkko, Tuulikki Ståhlberg  ja Tarja 
Oja-Viirret Tuiran seurakunnasta. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään säh-
köpostitse  tuulikki.stahlberg@evl.fi tai puhelimit-
se p. 040 5747 082, viimeistään 20.3. Ilmoittau-
tuneille lähetetään kirje ja lasku ilmoittautumis-
ajan päätyttyä.
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Sunnuntaina 24.1. klo 14
Anna-Maria Jurvelin-Pesola, sopraano,

Annamaaria Heikkilä, klarinetti ja 
Annaleena Porttikivi, piano

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.
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Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 21.–28.1.2016

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 21.–28.1.2016

Kansainvälisyys – In English

Sunday School in English 24.1. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.  Oulu International Evangelical Fel-
lowship has a church service each Sunday at 16 in 
St Luke's chapel and the Sunday school is held du-
ring the sermon. We have a broad range of ages at 
our Sunday school from 3–13. The lessons are held in 
English and on most Sundays, Finnish translation is 
also available. At Sunday school we sing songs, have 
a Bible story, do some craft activities or play games. 
More info from Anu Hannula, p. 044 3161 718 or anu.
hannula@evl.fi.

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

Hartaus to 21.1. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Herättäjän seurat Paavon 
päivän merkeissä ja Siika-
latvan po:n vuosikokous ma 
25.1. klo 18.30 Rantsilan srk-
talon kerhohuoneessa, Enna 
Junno ja Merja Jyrkkä. 
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 26.1. klo 11 Saa-
rella.
Seurakuntakerho to 21.1. klo 
13 Rantsilan ja pe 22.1. klo 10 
Kestilän srk-talossa, tiistaisin 
klo 12 Väinölässä ja torstaisin 
klo 12 Pulkkilan srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Pulkkilan 
kerhokodissa ja ke klo 10 
Kestilän kerhokodeissa, ti 
26.1. klo 10 Pyhännän kerho-
tilassa.
Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, to ja pe klo 10 
sekä ryhmä II ma 25.1. klo 10 
Pulkkilan kerhokodissa, pe 
29.1. klo 10 ja klo 13 Pyhän-
nän kerhotilassa sekä to 4.2. 
klo 10 ja 13 Nuppulassa.
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan kerhokodissa, ti klo 
14.15 Kestilän kerhokodissa, 
ti klo 14.30 Pyhännän kerho-
tilassa, to 4.2. klo 15.30 Ho-
vin koululla. Tyttökerho ma 
klo 15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 27.1. klo 18 srk-talossa. 
Pulkkila: Kirkkokuoro to klo 
13.30 ja Stellat to klo 15.15. 
srk-talossa. Pyhäntä: Vete-
raanikuoro to klo 12, nuori-
sokuoro to klo 14.30 ja lapsi-
kuoro to klo 17.45 srk-talos-

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
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. 
Jumalanpalvelus pe 22.1. klo 13 Tahkokankaalla juh-
lasalissa. Mukana pastori Hanna Fähnrich ja kanttori 
Taina Voutilainen.
Keskustelukerho ti 26.1. klo 17–18.30, Heinätorin srk-
talo. Tervetuloa keskustelukerhoon, joka on tarkoitet-
tu eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. Paikalla diakonissa 
Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935.

NÄKÖVAMMAISET
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.
Näköpiiri ti 26.1. klo 13–14.30 Keskustan srk-talo. Hil-
jaisuudesta poimittua, runoilija Hilja Alasuvanto ker-
too elämästään ja runoistaan. Ohjelmallinen kokoon-
tumien kahvittelun kera näkövammaisille ja läheisille. 
Opasystävä on vastassa klo 12.30 sisäpihalla pääoven 
lähellä. Jos tulet taksilla, aja osoitteeseen Asemakatu 
6, sisäpihalle.
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

KUULOVAMMAISET
Diakoniatyöntekijän vastaanotto ilman ajanvarausta 
to 21.1. ja to 28.1. klo 9–11, Keskustan srk-talo. 
Lähetyspiiri ma 25.1. klo 14, Keskustan srk-talo. Har-
taus, kahvit ja arvontaa kummilapsen koulunkäynti-
mahdollisuuksia.
Viittomakielisten eläkeläisten päiväpiiri ke 27.1. klo 
13, Keskustan srk-talo. Hartaus, kahvit, ohjelmaa ja vie-
railijoita. 
Aabrahamin poppoo- kuulovammaisten päiväpiiri to 
28.1. klo 13.30 Keskustan srk-talo. Tekstitulkattu kerho. 
Hartaus, kahvit, ohjelmaa ja vierailijoita. Kahvituksesta 
kerättävillä varoilla tuetaan kummilapsen koulunkäyn-
timahdollisuuksia.

PÄIHDETYÖ
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. 
Tavoiteryhmä ma 25.1. klo 10–12, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Vuontisryhmän kuntolenkki ma 25.1. klo 14–15, Kes-
kustan srk-talo. Päihdetyön järjestämän Vuontispirtin 
vaellusreissun kuntolenkki.
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.
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
28.1. klo 17–19 Asemakatu 6, sisäpiha. Tule saamaan 
voimia ja vertaistukea ja jakamaan ajatuksia yhdessä 
seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Lisätietoja: 
Tellervo Kianto p. 040 7564 022, tellervo.kianto@evl.fi.
Naistenryhmä pe 29.1. klo 13–15 Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. 

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.

Chimes-yhtyeen harjoituk-
set to 21.1. klo 18.15 kirkolla. 
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun palaveri ti 26.1. klo 13 
srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
26.1. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.
Yhteinen aamiainen pe 29.1. 
klo 7.30–9.30 srk-salissa.

Kuollut: Aune Inkeri 
Sipilä 84.

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 

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 hyväk-
si. Keräiletkö kirjoja, etsitkö vauvalle neuletta, kaipaat-
ko juttuseuraa? Tähän kaikkeen ja moneen muuhun 
voit saada vastauksen Siivestä. Pullakahvit voit nauttia 
3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. Keväällä 2016 
Siipi on avoinna lauantaina 23.1., 6.2., 12.3., 23.4. ja 
28.5. Tervetuloa! 
Lähetystovi pe 22.1. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö parantaa nai-
sen asemaa? Teol. yo.  Alma Tuiskula.
Lähetystovi pe 29.1. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö tukee vä-
hemmistökielten säilymistä ja kehittymistä (tapaus Bur-
jatia). Tapio Pokka.

Katso uusimmat 
vapaaehtoistyöpaikat 

osoitteesta 
vapaaehtoistyö.fi



21Rauhan Tervehdys  |  Nro 2  |  21.–28.1.2016

 

 

Yhteinen aamiainen
eurolla 

perjantaina 15.1. klo 7.30–9.30 
seurakuntasalissa.
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

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

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

eurakunnissa tapahtuu 21.–28.1.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettu poikkeuk-
sellisesti ke 27.1. Perjantai-
na avoinna normaalisti klo 
9–12. Muinakin aikoina voi 
käydä, jos olemme paikalla.
Päiväkerhot ovat aloitta-
neet kevätkauden. Lisätie-
toa kerhoista Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 21.1. klo 10 
srk-talossa. 
Friday club 0.–4.-lk pe 22.1. 
klo 17.30–19 srk-talossa ja 
Friday night 4.–6.-lk pe 22.1. 
klo 19–20.30 srk-talossa. Lu-
vassa monenlaista toimin-
taa, kisailua, raamattuope-
tusta, nyyttärit. 
Lähetysilta – pakolaistyötä 
Kreikassa ti 26.1. klo 18 srk-
talossa. Tarjoilua nimikkolä-
hettien hyväksi.
Kuoroharjoitukset ke 27.1. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Omien käsitöiden ilta ma 
1.2. klo 17–19 srk-talossa. 
Raamattupiiri seuraavan 
kerran ti 2.2. klo 18.30 srk-
talossa, Apt.teot 27.
Rauhanyhdistys: Pe 22.1. klo 
19.30 raamattuluokka pienet 
S&E Hirvasniemellä ja isot 
S&V Hintsalalla. Su 24.1. klo 
12 seurat ja ruokailu ry:llä. 
Ke 27.1. klo 19 ompeluseurat 
Myllysellä. 
Päiväkerho ry:llä ti, ke ja to 
klo 17–18.30.

sa. Rantsila: Veteraanikuoro 
ke klo 11 ja lapsikuoro ke klo 
15.15 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: 
Kestilä: Aikuisten 
Raamattuluok-
ka pe 22.1. klo 
19 Juha Myllyo-
jalla. Seurat su. 
24.1. klo 12 ry:llä, 
Olavi Hyry ja Paa-
vo Tahkola. Pulkkila: 
Raamattuluokka ja nuor-

tenilta la 23.1. klo 19.30, py-
häkoulu su 24.1. klo 12 ja seu-

rat su 24.1. klo 19 ry:llä.  
Pyhäntä: Seurat su 

24.1. klo 16 ry:llä. 
Lauluseurat ke 
27.1. klo 18.30 
Mirja ja Eero Ki-
viojalla. Rantsi-

la: Seurat su 24.1. 
klo 13 ry:llä, Han-

nu Jaakkola ja Tuomo 
Näsänen.
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Sanajumalanpalvelus su 24.1. klo 10 Piippolan seura-
kuntakodissa. Toimittaa Paula Petäjäjärvi, kanttorina 
Veijo Kinnunen. Tänä vuonna 70, 75, 80 ja 85 vuotta 
täyttävien pulkkisten ja piipposten syntymäpäiväjuhlat. 
Lämpimästi tervetuloa. Ilmoittautumiset viimeistään to 
21.1. kirkkoherranvirastoon p. 040 5528 989. 

Sanajumalanpalvelussu 24.1. klo 13 Rantsilan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa veteraanikuoro. Tänä vuonna 70, 75, 
80 ja 85 vuotta täyttävien ranttisten syntymäpäiväjuh-
lat. Lämpimästi tervetuloa. Ilmoittautumiset viimeis-
tään to 21.1. kirkkoherranvirastoon p. 040 5528 989.

Jumalanpalvelukset

Messu su 24.1. klo 10 srk-
talossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen, tii-
mi avustaa.

Kastettu: 
Eedla Adetta Jussila, 
Joakim Kasimir Oikarinen

A a r o Ku k ko h ov i

Järvikylän 
diakonia- ja 
lähetyspiiri 

tiistaina 26.1. 
klo 11 Saarella.

Kastettu: 
Oona Nea Milena 
Pisilä (Pyhäntä), 
Emmi Adele Aurora 
Siekkinen (Pulkkila)

Kuollut: 
Elsa Annikki Keihäskoski 
e. Kalaoja 86 (Kestilä) 
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Lähetysilta – 
pakolaistyötä Kreikassa 

tiistaina 26.1. klo 18 srk-talossa. 

Liisa Kingma kertoo tuoreimmat kuulumiset 
joulujuhlista Ateenassa.

Tarjoilua nimikkolähettien hyväksi.

Kinkerit
Kinkeriaihe: Kasteesta lähetykseen
Läksy: Matt.28:18-20, Katekismus kpl 27-28, 34-35
Kinkerivirret: vanhat virret 164 ja 754 (vuodelta 2014), 
uudet kinkerivirret 217 ja 428.
Tarjoilu/ arpajaiset/ myyjäiset yms. Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi jumalanpalveluksen jälkeen 
ennen kinkereitä.
Kinkeriajat ja -paikat
Kinkerit pidetään kappelin 
päiväjumalanpalveluksen jälkeen.
sunnuntai 7.2.
klo 11.30 Piippolan seurakuntatalo
- Merja Jyrkkä ja Arja Leinonen
sunnuntai 14.2.
klo 11.30 Kestilän seurakuntatalo
- Merja Jyrkkä ja Ulla Koskelo
klo 14.30 Pyhännän seurakuntatalo
- Juha Luokkala ja Veijo Kinnunen
klo 14.30 Rantsilan seurakuntatalo
- Jonne Pirkola ja Arja Leinonen
sunnuntai 6.3.
klo 11.30 Pulkkilan seurakuntatalo
- Merja Jyrkkä ja Arja Leinonen
Rippikoululaiset: Seurakuntaan tutustumiseen 
kuuluu osallistua kinkereille.
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Hengellisten laulujen ilta 
(ompeluseurat) 
keskiviikkona 27.1. klo 18 
Päivi Martinkaupilla, Sintantie 30 B 8. 

Tarjoilua ja arvontaa oman kirkon 
”parannus- ja kaunistusrahaston” hyväksi. 
Arvottavaa voi tuoda mukanaan. 

Tervetuloa 
joukolla 
mukaan!

Freeim
ag

es

Tervetuloa 
joukolla 
mukaan!
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Kastetut: Lilian Ella 
Matilda Lehto, Tomi 
Juhani Mikkonen, Arne 
Benjamin Cordero, Saara 
Erika Annola, Kaapo 
Matti Eemeli Herva, 
Tomas Aleksanteri 
Luokkanen, Mikael Onni 
Eemeli Taipaleenmäki
Kuollut: Leena 
Margareta Kauppi s. 
Kaakinen 79

Messu su 24.1. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avustaa 
Teemu Riihimäki, messu-
diakoni Leena Hintsala, 
kanttori Marjo Irjala. Las-
ten kirkkohetki monitoi-
mitilassa saarnan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  21.–28.1.2016

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). 
Kirkkokuoro to 21.1. ja 28.1. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Kirkkokuoron kevätkau-
si on alkanut! Nyt on hyvä 
hetki aloittaa kuoroharras-
tus ja liittyä joukkoomme. 
Otamme lisää laulajia kaik-
kiin ääniin. Pääsyvaatimuk-
sena lauluinto ja halu sitou-
tua yhteiseen toimintaan. 
Harjoittelemme torstaisin 
klo 18–20  srk-salissa (os. Tii-
litie 1). Lisätietoja Taru Pistol-
ta, p. 040 7790 316. Tervetu-
loa mukaan!
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 28.1. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 28.1. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.

Herännäisseurat su 24.1. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 27.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 27.1. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset.
Varttuneet to 28.1. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
28.1.  klo 16 Vanhassa pap-
pilassa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Rip-
pikoululaisten urkukonsertti 
ke 27.1. klo 18 Pyhän Kolmi-

Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 22.1. srk-talolla. Aa-
mupala tarjolla eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa jaossa klo 10 
alkaen. Kierrätystori avoinna 
klo 9.30–11 pappilan pihal-
la, lähetysvintin alakerrassa. 
Voit tuoda tavaraa tai hakea 
tarvitsemasi ilmaiseksi.
Lähetysvintti ma 25.1. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Niittypirtin kerho ma 
25.1. klo 13 van-
husten palvelu-
talossa. Muka-
na diakonissa 
Sinikka.
Perhekerho ti 
26.1. klo 9.30–
11 seurakunta-
talolla, Hanna-
kanttori laulattaa.
Hyvän mielen päivä-
kahvit ti 26.1. klo 12 Kotiko-
lolla. Avoin mielenterveys-
kuntoutujien ryhmä. Muka-
na esh Maire Taikina-Aho, p. 
050 4302 023 sekä diakonissa 
Marika Kamps.

Kastettu: Seelia 
Verena Ilmarinen, 
Siiri Hilja Inkeri 
Lahenius, 
Peetu Samuli Lehtola, 
Linnea Elisabet 
Rönkkömäki, 
Merle Malviina 
Vähäsöyrinki ja Mona 
Justiina Vähäsöyrinki

Jussilan porinatuokio ti 
26.1. klo 13 Juttutuvassa. Mu-
kana diakonissa Sinikka. 
Siioninvirsiseurat ja Herät-
täjä-yhdistyksen vuosiko-
kous ti 26.1. klo 18 srk-talolla. 
Gospel Gym ti 26.1. klo 18 
Vanamon salissa. Hikeä pin-
taan jumppaamalla gospel-
hittien tahtiin. Ohjaajana 
Riitta Lielahti. Vapaa pääsy.
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30–

11 Vanamon Olohuo-
neessa, Hanna-

kanttori laulat-
taa.
Seurakunta-
kerho elä-
keläisille ke 
27.1. klo 12 

srk-talolla. Va-
lo lisääntyy! Mu-

kana mm. Sinikka. 
Kuorot ke 27.1.: klo 17 

Tähdet srk-talolla ja Celeste 
kirkossa, klo 18.30 Minka kir-
kossa ja Kirkkolaulajat srk-ta-
lolla.
Ystävätoiminnan tukihenki-
löilta to 28.1. klo 18 Pappi-

Messu su 24.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, avustaa Marja-
Liisa Hautamäki, kanttori-
na Hanna Korri, Partiolais-
ten jumalanpalvelusryh-
mä. Messun jälkeen eh-
toollinen Niittypirtillä.

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.

naisuuden kirkossa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14-17, 
Tiilitie 1. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 21.1. klo 18.30 
kotiseurat länsipuolella Su-
sanna ja Eino Hintsalalla, Sa-
vitie 5. Kotiseurat to 21.1. klo 
18.30 Itä Junttila, Kokkokan-
kaantie 41. Seurat su 24.1. 

klo 17, radioidaan Pookissa 
ry:llä.  Tiistaikerho 26.1. klo 
12 ry:llä. Perhekerho ke 27.1. 
klo 10 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 22.1. klo 19, 
Pikkaralantie 3, Tyrnävä.  
Nuorten perjantai 22.1. klo 
19 ry:llä.  Seurat su 24.1. klo 
16 ry:llä.

Apostolien jalanjäljissä - Raamatturetriitti 
Luurinmutkan leirikeskuksessa 19.–21.2. 
Raamatturetriitissä  tutustutaan viikonlopun aikana 
Raamatun Apostolien teot -kirjaan. Apostolien 
matkassa kuljetaan niin yhteisissä keskusteluissa kuin 
lukemalla kirjaa itsenäisesti. Tervetuloa mukaan! 
 
Luurinmutkaan lähdetään Kempeleestä perjantaina 
19.2. klo 17. Retriitin täysihoitohinta on 
50 €/ 2 h huoneessa ja 70 €/ 1 h huoneessa. 
Ilmoittautumiset 5.2. mennessä 
paulus.pikkarainen@evl.fi tai 
p. 040 7790 259.  Raamatturetriitti 
toteutuu, jos osallistujia 
on vähintään 15.

Pytinki-kuoron 
konsertti 

sunnuntaina 24.1. klo 15 
Kokkokankaan 

seurakuntakeskuksessa. 
Pytinki-kuoro esittää 

perinteisiä sekä uudempia 
hengellisiä naiskuorolauluja. 

Vapaa pääsy.

Yhteiskristillinen 
Sanan ja rukouksen ilta 

sunnuntaina 24.1. klo 17 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Puhujina Vesa Äärelä, Kai Similä ja Raimo Karhu. 
Illan lopussa rukouspalvelu ja iltapala.

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.

lan yläkerrassa. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 29.1. klo klo 
9 alkaen. 
Partio: Pe 22.1. Terve elämä 
-tapahtuma Limingan liikun-
tahallilla klo 18–20.30 kaikille 
partiolaisille, huoltajille ja ka-
vereille. Tarjolla monenlaista 
mukavaa. 29.–30.1. Sudenhuu-
to 16 partiopoikaleiri Ukuran-
perän urheilutalolla seikkaili-
ja-, tarpoja- sekä samoajapo-
jille. Maastoleikki sekä Eko-
aims merkkien suorittaminen. 
Tarkemmat tiedot toiminnas-
ta löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys:  Pe 22.1 klo 
18 pitsailta ry:llä. La 23.1 klo 
18.30 raamattuluokka (7.–8.) 
ry.llä. Su 24.1 klo 12 pyhäkou-
lut sekä klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä.

Gospel Gym 
tiistaina 26.1. klo 18 
Vanamon salissa. 

Hikeä pintaan 
jumppaamalla 
gospelhittien 

tahtiin.
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Perhepyhäkoulu 
keväällä 2016

srk-talon alakerrassa
Tammikuussa 
24.1. klo 11.30–12.30
31.1. klo 12 perhemessu

Helmikuussa
14.2. klo 11.30–12.30
28.2. klo 11.30–12.30

Maaliskuussa
13.3. klo 11.30–12.30
20.3. klo 12 perhekirkko

Huhtikuussa
3.4. klo 11.30–12.30
17.4. klo 11.30–12.30
24.4. klo 11.30–12.30

Freeim
ag

es

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
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

Naisten messu pe 22.1. 
klo 18 kirkossa. Liturgi-
na Elina Hyvönen, saar-
nan tekevät Soile Tuusa ja 
perhetyön naiset, kant-
torina Ossi Kajava, nuo-
ria laulajia. Messun jäl-
keen iltapalatarjoilu srk-
talossa.
Sanajumalanpalvelus su 
24.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Ossi Kajava. Kesä I- 
ja kesä III - rippikoululu-
laiset osallistuvat juma-
lanpalvelukseen. 

Messu su 24.1. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori 
Riitta Ojala. Murto-Oja-
kylä-Juurussuon diakonia-
kylätoimikunta avustaa.

Hartaushetket to 21.1. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Soile Tuusa.
Iltahartaus to 21.1. klo 19 Ro-
kualla, Soile Tuusa.
Perhepyhäkoulu su 24.1. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Porinapirtti ti 26.1. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la ”vauvasta vaariin”. Terve-
tuloa juttelemaan ja keskus-
telemaan. Kahvitarjoilu! 

Kastettu: Toivo Matti Takkinen, 
Emma Katariina Roininen, Mila Sanelma Rahko, 
Iines Aino Alissa Laitinen, Onni Juhana Korhonen, 
Oiva Samuel Korhonen
Vihitty: Heikki Aabraham Rahko ja 
Suvi Tanja Tuulia Hautaniemi

Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 21.1. klo 17.30 Temmek-
sen srk-talolla. Tervetuloa 
mukaan lukemaan ja pohti-
maan Pyhää Kirjaa.
Hartaus pe 22.1. klo 13.30 
Lepolassa.
Nuortenilta pe 22.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 26.1. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Ystävä- ja lähimmäispal-
velun vapaaehtoisten ko-
koontuminen ti 26.1. klo 15 
Pappilassa.
Hartaus to 28.1. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Nuttupiiri kokoontuu poik-
keuksellisesti 28.1. klo 17 
Temmeksen srk-talolla. Läh-
tö klo 16.30 Pappilan pihalta 
kimppakyydillä. Tulkaahan, 
erityisesti temmesläiset nut-
tuilemaan ja kahvittelemaan 
mukavaan porukkaan.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Seurojentalon 

EU-ruoan jako ti 26.1. klo 14–
15 (tai niin kauan kuin tava-
raa riittää) srk-talon alaker-
ran nuorisotilassa. 
Keskipäivänkerho ke 27.1. 
klo 11.30 srk-talossa. Ke-
vätkauden aloitus, 
Jouni Heikkinen. 
Arvonta! 
Hartaus ke 27.1. 
klo 13 Päiväkes-
kuksessa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ke 27.1. 
klo 14 Koivu- ja 
Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 27.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 28.1. klo 11 kappelis-

sa. Kevätkauden aloitus, Han-
na Kaisto-Vanhamäki.
Hartaushetket to 28.1. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen. 

Hartaus to 28.1. klo 14 
Helminkodissa, Si-

mo Pekka Pek-
kala.
Diakonia: Ruo-
kakassien ja-
kelu vähäva-
raisille maa-

nantaisin klo 10–
11 srk-talon alaker-

rassa. 
Kuorot: Ke 27.1. klo 10.30 päi-
väkuoro, klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirkkokuoro srk-ta-
lossa.  
Lapset / perheet: Perheker-
hot srk-talossa tiistaisin klo 
9.30–11.30, Päivärinteen seu-
rakuntasalissa tiistaisin klo 
10–12 ja Laitasaaren ry:n ti-
loissa keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 sekä Laitasaa-
ren rukoushuoneella torstai-
sin klo 10–12. Kylmälänkylän 
kappelissa perhekerho per-
jantaisin klo 9–11 vapaaeh-
toisvoimin. Perhepyhäkoulu 
su 24.1. klo 11.30–12.30 srk-
talon alakerrassa.
Nuoret / rippikoulut: Kesä 

I -rippikoulun oppitunnit la 
23.1. klo 10–15 Koortilassa ja 
kesä III -rippikoulun oppitun-
nit klo 10–15 srk-talossa sekä 
molemmille jumalanpalvelus 
su 24.1. klo 10 kirkossa. Isos-
koulutus to 28.1. klo 18–20 
Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Porinapirtti ti 26.1. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 23.1. klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylä: 4.–6.-lk Alasaare-
la, 7.–8.-lk Carlson. Su 24.1. klo 
12 pyhäkoulu: Kk-Anttila Kyl-

lönen, Korivaara Leinonen, 
Pälli H. Pitkänen, Suokylä Par-
viainen. Klo 14 seurat terveys-
keskuksessa, klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä. Ma 25.1. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. To 28.1. 
klo 18.30 ompeluseurat Mar-
jo ja Hannu Keräsellä sekä Kir-
si ja Marko Filppulalla. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 23.1. klo 15 Toimin-
tailta ry:llä. Su 24.1. klo 12 py-
häkoulut: Hyrkki Honkonen, 
Laitasaari Kesti, Huovila Kor-
kala. Klo 17 seurat ry:llä. 

Odotamme Sinua!
Ilta naisille perjantaina 22.1. klo 18

Aloitetaan messulla kirkossa, jonka jälkeen 
iltapalatarjoilu  srk-talolla.

Tervetuloa toivottaa seurakuntamme perhetyö

Ruokakassien 
jakelu 

vähävaraisille 
ma klo 10–11 

srk-talon 
alakerrassa.

Murron lenkki- ja saunaillat
keskiviikkona 27.1. klo 17.30 

Murron kerhotilassa, Kauttaranta 12 A 2.

Ohjelmassa: tunnin verran 

kävelyä sauvoilla tai ilman 

tai juoksulenkki. Sen jäl-

keen saunomismahdolli-

suus, iltapala ja hartaus.

Menossa mukana Salme 

ja Anna.

Tulkaahan isolla 
porukalla mukaan liikkumaan, 

saunomaan ja viettämään yhteistä iltaa!

kahviossa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 24.1. klo 16 ry:llä. 
Myyjäiset pe 29.1. klo 18.30 

TOIMINTAKERHO 
Temmeksellä
3–6-vuotiaille lapsille keskiviikkoisin Temmeksen srk-ta-
lolla, 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 kuukaudes-
sa 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.kuti-
lainen@evl.fi. Ilmoita lapsen nimi, syntymäaika, huolta-
jan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Laita säh-
köpostin otsikoksi Toimintakerho Temmes tai Murto.

Tervetuloa!

Kastettu: 
Kalle Markus Heikkinen, 
Johanna Maria Eveliina 
Honkanen, 
Luka Matias Tuisku

Avioliittoon vihitty: 
Pekka Johannes 
Päivänsalo ja 
Jenni Pauliina Vesa

Kuollut: 
Salli Susanna Manninen 
s. Palosaari 90

ry:llä alkaen iltapalalla.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 22.1. klo 19 
Pikkaralantie 3. Nuorten per-
jantai 22.1. klo 19 ry:llä. Seu-
rat su 24.1. klo 16 ry:llä.
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Tyrnävän seurakunnan 
kuororintamalla muutoksia
Tyrnävällä toimiva aktiivinen aikuistenkuoro on saanut 
nimekseen Capella. Kuorossa on tilaa uusille laulajille, 
erityisesti nuorille aikuisille sekä työikäisille aikuisille. 
Aloita uusi harrastus omalla kotiseudullasi ja tule laula-
maan iloiseen joukkoomme! Harjoittelemme keskiviik-
koisin klo 18–19.30 Tyrnävän seurakuntatalolla. Kynnys 
on matala eikä äänikokeita pidetä.
Kaunissointuinen Capella tarkoittaa tähtitaivaan kuu-
denneksi kirkkainta tähteä. Capella on nelinkertainen 
tähti, mikä kuvastaa myös kuoromme monikerroksisuut-
ta, neliäänistä laulantaa. Capella myös ilmentää kalataa-
nin kielessä kappelia.
Lapsikuoro on saanut nimen Helmikello. Kuoro on tar-
koitettu alakouluikäisille tytöille ja pojille. Kuoroharjoi-
tukset ovat to klo 16–17 Tyrnävän seurakuntatalolla. Uu-
det laulajat, tervetuloa! Lisätietoja: Riitta Ojala
p. 044 7372 635, riitta.ojala@evl.fi
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Palautetta

• Mitä nyt? -juttu (RT 
14.1.2016) oli erityisen mukava 
osuus lehdessä! Oli mielenkiin-
toista palauttaa mieleen, mi-
tä merkittäviä asioita olikaan 
pohdittu päättyneen vuoden 
aikana, ja nyt saada uusi näky-
mä samoihin tilanteisiin. Kii-
tos! Lisää tällaista!

Raija Halonen

www.rauhantervehdys.fi/palaute

• Haluan antaa ruusuja Kem-
peleen seurakunnan jumalan-
palvelusyhteisölle ja jumalan-
palveluksille.

Perustelut: Työntekijät ja 
seurakuntalaiset suunnittele-
vat yhdessä messuja. Vapaa-
ehtoisilla on monia eri tehtä-
viä valittavana. Opastus, ope-
tus ja ryhmäinfo säännöllistä, 
vastuut tiedetään.

Mikä laulava seurakunta! 

On myös mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen messun 
jälkeen. Kaiken kruunaa kirk-
kokahvit moninaisine tapaami-
sineen ja keskusteluineen.

Seurakuntalaisia ilahduttaa 
ja rohkaisee se, että työnteki-
jät osallistuvat jumalanpalve-
luksiin, vaikka ei ole oma työ-
vuoro.

Kirkonpenkin kuluttaja

toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

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. 

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Oppilaitospastori Terttu Laaksonen vie 
turvapaikanhakijoita kasteopetukseen.

Torstai 14. tammikuuta työpäivä alkaa tavallista ai-
kaisemmin. Oulun seurakuntayhtymän oppilai-
tospastori Jenni Siljander poimii minut kyytiinsä 
8.30. Olen siirtymässä kansainvälisen työn pasto-

rista oppilaitospastoriksi ja menen Jennin kanssa tutustu-
maan uuteen työhöni Osaon ja Oamk:n Kontinkankaan 
kampukselle. 

Jenni näyttää minulle 
oppilaitospastorin työhuo-
neen. Päivä lähtee liikkeel-
le koulun henkilökuntaan 
tutustumisella. 

He kertovat oppilaitok-
sessa meneillään olevista 
muutoksista ja työstään 
yleensä. Tapaan mon-
ta uutta ihmistä ja yri-
tän painaa heidän etu-
nimensä mieleeni. 

Jenni opastaa minua 
opiskelijoiden chatti-si-
vuston Avituksen käyt-
töön. Tilaamme minulle tunnukset ja 
selvittelemme avainten saantia. 

Sitten on jo kiire työhuoneelleni keskustaan. Noudan 
farsinkielisen Raamatun ja katekismuksen ja lähden ha-
kemaan kahta kasteopetuksen aloittavaa turvapaikanha-
kijaa Pyhän Luukkaan kappelille Linnanmaalle. 

Ajelemme hiljaisina, sillä meillä ei ole juurikaan yh-
teistä kieltä. Muutoin viestit välittyvät eleinä ja hymyinä. 

Perillä annan toiselle Raamatun. Toinen on jo saanut 
omansa. 

Luukkaalla juomme ensin teetä ja tutustumme toisiim-
me. Tulkkina opetuksessa on entinen Afganistanin lähet-
ti Liisa Kingma.

Pastori Pasi Kurikka opettaa kirkosta ja jumalanpal-
veluksesta. Lopuksi jokainen saa katekismuksen. Darin-
kielisiä Raamattuja odottelemme vielä. 

Kertaamme rippikoulun kulkua ja sitä miten Luuk-
kaalle pääsee bussilla eri puolilta kaupunkia. 

Vien vielä pari oppilasta takaisin ”koteihinsa” eli ma-
joitusyksiköihin.

Olen kotona kuuden aikaan. 
Huomaan, että on viimeinen päivä jättää tilastot. En 

jaksa lähteä toimistolle. Laitan anteeksipyyntöviestin ja 
lupauksen hoitaa tilastot huomenna. 

Myöhemmin illalla tarkistan sähköpostit ja vastailen 
saamiini WhatsApp- ja Messenger -viesteihin.

Oulun Naisunioni ry pi-
tää perussuomalaisten 
Ouluun suunnittele-
maa, turvapaikanhaki-

joita vastaan suunnattua katu-
partiointia asiattomana ja vaa-
rallisena. 

Vastustamme katupartioin-
tia, sillä se luo levottomuut-
ta yhteiskuntaan. Julkisen val-
lan sieppaaminen jonkun ryh-
män omiin käsiin ei koskaan ole 
tuottanut rauhaa yhteiskunnas-
sa, päinvastoin.

Se on asiatonta, sillä suoma-
lainen poliisi on luotettava ja 
ammattitaitoinen ja kykenee ta-
kaamaan turvallisuuden kaikil-
le kadulla liikkujille. 

Se on asiatonta ja vaarallista, 
sillä tällainen, tiettyä ihmisryh-

Vaadimme naisrauhaa ja turvaa myös pakolaisille

mää vastaan suunnattu toimin-
ta on vain omiaan lisäämään 
pelkoa, ennakkoluuloja ja epä-
luottamusta. 

Se on vaarallista, sillä se mer-
kitsee paluuta omankädenoikeu-
teen, askelta kohti tilannetta, jos-
sa vihapuheet muuttuvat teoiksi.

Tuomitsemme seksuaalisen 
häirinnän, ahdistelun, raiska-
ukset ja kaikkinaisen puuttu-
misen ihmisten fyysiseen kos-
kemattomuuteen. Tilastot suo-
malaisnaisten kokemasta perhe- 
ja parisuhdeväkivallasta ovat 
maailmaennätysluokkaa. Em-
me halua tänne voimansa tun-
nossa uhkuvia katupartioita, ra-
sismia ja polttopulloja heittäviä 
humalaisia.

Haluamme ja vaadimme 
naisrauhaa, rauhanomaista yh-
teiseloa ja turvaa myös täältä 
turvaa hakemaan tulleille.

TERTTU KUUSELA
Oulun Naisunionin pj.

 Julkisen vallan 
sieppaaminen jonkun 
ryhmän omiin 
käsiin ei koskaan ole 
tuottanut rauhaa 
yhteiskunnassa, 
päinvastoin.

Varjele minut katkeruudesta. 
Älä anna vihan jäädä asumaan 
minussa. 
Muistuta minua 

anteeksiantamisesta ja saamisesta.
Anna minun etsiä elämäni hyviä puolia, 
ilon pilkahduksia siitä.
Auta näkemään ihmisissä hyvää, tekemään 
hyviä asioita lähimmäisten parhaaksi. 
Auta muistamaan, millä tiellä olen ja 
toimimaan sen mukaisesti.
Kiittämään perheestä ja ystävistä, jotka 
kulkevat rinnallani ja siitä, että sinä Jeesus 
et hylkää.
Siunattua vuotta meille kaikille. 

HILJA ALASUVANTO

RT on netissä
Oletko laittanut oveesi mainoskiellon ja harmitte-
let nyt, että myös Rauhan Tervehdys jää tulematta? 
Haluaisitko vinkata jostakin lehden jutusta tutta-
vallesi, jolle ei tule Rauhan Tervehdystä.

Voit lukea seurakuntalehden internetistä osoit-
teessa www.rauhantervehdys.fi. 

Nettilehden arkistosta on mahdollista katsel-
la myös vanhoja lehtiä aina vuodelle 2006 saakka.

Verkkolehden palautekanavan kautta voi jät-
tää tuoreita terveisiä toimitukselle: Herättikö jo-
ku juttu sinussa iloa tai ihmetystä, kiukkua tai kii-
tosta? Miksi?

Jos haluat tilata lehden itsellesi tai ystävällesi, 
ota yhteyttä toimitukseen soittamalla 044 5626 
450 tai laittamalla sähköpostia toimitus@rau-
hantervehdys.fi. Lehden vuositilauksen hinta on 
32 euroa + alv 10 %.


