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Pääkirjoitus

Näe 
etuoikeutesi

Klubitalo Pönkkä auttaa yhä useampia 
uuden elämän alkuun 

Jotta vuorokaudessa olisi jo-
kin rytmi, esimerkiksi sään-
nölliset ruokailut. 

Tässä syy siihen, miksi 
Virpi Kurkela ryhtyi käymään 
Nuorten Ystävien klubitalolla 
Oulun Heinäpäässä.

Elämän uusi alku on puolen 
vuoden jälkeen hyvässä vauhdissa.

– Olen matkalla siihen, että 
päivässäni on säännöllinen ryt-
mi. Olen käynyt klubitalo Pön-
kässä kaksi kertaa viikossa, ta-
voitteena on kolme kertaa.

Tällä hetkellä tämä päämäärä 
riittää, sillä ihmisten kanssa ole-
minen kuormittaa. Virpi Kurke-
la toivoo saavansa Pönkän avul-
la lisää kestävyyttä sosiaalisiin ti-
lanteisiin.  

Ilman klubitalon toimintaa 
Kurkela olisi kotona, niin hän it-
se arvelee. Pönkässä hän on ryh-
tynyt ottamaan vastuuta talon 
toimistotöistä. 

Pehmeät arvot 
kiinnostavat
Matalan kynnyksen kohtaamis-
paikaksi tarkoitetun klubita-
lon kävijämäärät ovat roimassa 
nousussa verrattaessa pelkästään 
kahta edellisvuotta. 

Paikan suosio on lisääntynyt 
sitä mukaa, kun toiminta on tul-
lut tunnetuksi esimerkiksi tervey-
denhuollon ammattilaisten paris-
sa. Esimerkiksi Virpi Kurkela sai 

Läntistä maailmaa asuttava valkoinen mies 

on ollut pitkään luomakunnan kruunu, jon-

ka ei ole tarvinnut kyseenalaistaa omaa 

etuoikeutettua asemaansa. Viime aikoina peilin 

eteen on marssitettu myös meitä kanssasisaria.

Omien etuoikeuksien tunnistaminen ei ole 

helppoa, koska aina löytyy niitä, jotka ovat itseä-

kin etuoikeutetumpia. Ihmiselle näyttää olevan 

luonteenomaista katsoa enemmän sinnepäin, 

missä menee itseä paremmin.

Työelämässä 30-vuotias nainen on heikom-

massa asemassa kuin ikäisensä mies. Sen sijaan 

perhepolitiikassa osat kään-

tyvät päinvastaisiksi. Jos taas 

ihonsävy on muuta kuin val-

koinen kalpeus tai nimestä 

löytyy suomenkielelle vierai-

ta äänteitä, asema työmark-

kinoilla heikkenee dramaat-

tisesti. Myös vaikkapa roma-

niasu tai vamma saattaa teh-

dä työllistymisestä vaikeaa. 

Se, ettei joku nainen ole 

koskaan kohdannut syrjintää 

sukupuolensa perusteella, ei 

ole todiste siitä, ettei syrjintää tapahdu. Se on ai-

noastaan todiste siitä, että hän ei ole kohdannut 

syrjintää tai ainakaan ei ole sellaista tunnistanut.

Tämän takia tarvitaan tutkimusta, joka pereh-

tyy asioihin yksilön kokemusta syvällisemmin.

Rakenteellisiin ongelmiin voi puuttua vain si-

ten, että ne ensin tunnistetaan ja tunnustetaan.

Etuoikeudet koetaan helposti omaksi ansiok-

si, vaikka usein ne ovat sattumaa ja syntymälah-

jaa. Köyhyys periytyy, samoin kuin hyväosaisuus. 

Eriarvoistuminen alkaa jo ennen syntymää. Huu-

meita käyttävän naisen kohdussa kasvava lapsi ei 

ole valinnut osaansa.

Anna tilaa, astu askel taakse-

päin, ole hiljaa, kun tunnis-

tat, että tässä tilanteessa 

ja asiassa olet toista etu-

oikeutetumpi. Toisen ih-

misen oikeuksien puo-

lustaminen on sitä, 

että ei puhu hänen 

puolestaan, ei aset-

tele sanoja suuhun, 

vaan antaa mah-

dollisuuden pu-

hua itse. Ja sitten 

kuuntelee.

 Etuoikeudet 
koetaan 
helposti 
omaksi 
ansioksi, 
vaikka usein 
ne ovat 
sattumaa 
ja syntymä-
lahjaa.

Vastarannan Kiiski 

Ensin paikataan 
itsetuntoa

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

vinkin Pönkästä mielenterveys-
toimistosta.

Klubitalon jäsenet näkevät 
kiinnostuksen takana muun mu-
assa Pönkän pehmeät arvot. Työ-
paikoille haetaan usein lähes yli-
ihmisiltä kuulostavia henkilöitä. 
Myös tarkat hierarkiat kuuluvat 
monen työpaikan arkeen: johto-
porras sanelee, muut noudattavat 
määräyksiä. 

Kaikki eivät kestä kiivasta tah-
tia työelämässä ja koulutuksessa.

Pönkässä ihmistä kuluttavaa 
kulttuuria ei ole, kertovat klubin 
jäsenet Miia Thallinger, Juha-
Matti Sassi ja Emma. 

Esimerkiksi keittiö-, toimisto-, 
siivous- sekä kiinteistötöitä teke-
vät niin työhönvalmentajat kuin 
klubitalon kävijät eli jäsenet. Ke-
tään jäseniä ei pakoteta töihin, 
kyse on vapaaehtoistoiminnasta. 

Kaikki osallistuvat myös talo-
kokouksissa päätöksentekoon. 

Riman voi 
ensialkuun laittaa 
niin alas, että yli 
pääsee varmasti.

Juha-Matti Sassi
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Niin muuttuu maailma
Kolumni

Niin muuttuu maailma, Es-
koseni. Lause on Aleksis 
Kiven näytelmästä Num-

misuutarit, jossa isä sanoo näin 
pojalleen Eskolle tämän lähti-
essä kosioretkelle pieneksi käy-
neessä hännystakissa. 

Näin todellakin on ja tämän 
päivän ihminen havaitsee maa-
ilman muuttuvan erittäin no-
peasti. Asiat ja ilmiöt, jotka oli-
vat uusinta uutta vielä 1980-lu-
vulla, 30 vuotta sitten, ovat ny-
kyihmisten mielestä kaukaista 
historiaa. 

Varttuneemmat muistelevat 
kaihoten asioita, joista nyky-

nuoret eivät tiedä mitään. 
Itse muistelen aikoja lapsuu-

destani 60-luvulta. Leikit vaati-
vat tuolloin lapselta mielikuvi-
tusta. Leikkikalut tehtiin itse ja 
aitan nurkalla oleva vanha tiili-
kasa muuttui hienoksi kaupun-
giksi. 

Tiede on mennyt muutamas-
sa vuosikymmenessä eteenpäin 
niin, ettei 50 vuotta sitten edes 
mielikuvitus rohjennut ajatel-
la tätä aikaa. Eihän siitä ole ku-
lunut edes kovin monia vuosia, 
kun ”näköpuhelimesta” puhut-
tiin vielä jonkinlaisena vitsinä. 

Myös maailmankartta on 

muuttunut monelta osin ja Eu-
roopassa on uusia, ahdistavia-
kin uhkia. 

Niin maailma muuttuu, 
mutta on myös asioita, jotka 
eivät muutu. Luomakunnassa 
vallitsevat edelleen luonnonlait, 
jotka ovat olleet samat maail-

mankaikkeuden luomisesta al-
kaen. 

Samoin ovat hengelliset lai-
nalaisuudet pysyneet muuttu-
mattomina aikojen vaihtuessa. 
Näistä voimme jokainen lukea 
Raamatusta, Jumalan sanasta. 

Itse koen rohkaisevaksi uu-
den vuoden alussa sen, ettei 
kaikki kuitenkaan muutu en-
nustamattomaksi. 

On turvallista käydä tulevai-
suuteen tietäen, että pieni ihmi-
nen voi rakentaa koko elämänsä 
ja myös iankaikkisuutensa en-
nen kaikkea muuttumattomien 
asioiden varaan. 

HANNU ORAVA
Johtava pastori 

Oulun helluntaiseurakunnasta     

Luomakunnassa 
vallitsevat 
edelleen 
luonnonlait. 

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

Hyvästä ilmapiiristä
kannattaa ottaa mallia
Klubitalon jäsenet soisivat mielel-
lään, että Pönkän tavasta toimia 
ottaisivat mallia monet niin sano-
tut tavalliset työpaikat. 

Tunne samalla viivalla olemi-
sesta poikii innostusta tehdä työ-
tä yhteisen hyvän eteen. 

– Riman voi ensialkuun laittaa 
niin alas, että yli pääsee varmasti, 
Juha-Matti Sassi sanoo.

Hän muistaa tulleensa taloon 

Klubitalon jäsenet Juha-Matti Sassi, vastaava työhönvalmentaja Lahja Leiviskä, Miia Thallinger, Virpi Kurkela, sekä työhönvalmentaja Anu Levä (takana) istuvat huoneessa, 
jossa pönkkäläiset voivat olla omissa oloissaan, jos kaipaavat rauhaa. Talon yläkerrassa voi myös harrastaa musiikkia.

sillä periaatteella, että katsoo rau-
hassa, mitä toiminta on.

Sassinkin elämän Pönkkä on 
muuttanut.

– Ihmisten erityislahjat saa-
vat täällä huomiota, vaikka pää-
periaatteena on, että kaikki teke-
vät kaikkia hommia. Itse olen voi-
nut hyödyntää kuvataiteen lahjo-
jani muun muassa mainosten te-
kemisessä.

Miia Thallinger hallitsee kie-
liä, ja on voinut käyttää taitoaan 

talon töissä. 
Musiikkiharrastus klubitalos-

sa vahvisti Miian itsetuntoa ja nyt 
hän laulaa myös toisessa kuorossa 
eikä pelkästään talon house bän-
dissä, Pönkän Pumpussa.

Huumeiden jälkeen
uudenlaista elämää
Emma kertoo käyttäneensä aiem-
min huumeita ja yliannostus vei 
hänet sairaalaan. 

Jossakin vaiheessa toipumista 

hän halusi lähteä yksinäisyydestä 
ihmisten pariin. Mieli alkoi kat-
keroitua, muutos houkutteli.

Klubitalosta tuli Emmalle no-
peasti paikka aloitella uutta elä-
mää rajun menneisyyden jäl-
keen.

– Tässä vaiheessa minulle riit-
tää, että voin kokea hyvää arkea 
Pönkässä. Muut tavoitteet, vaik-
kapa opiskelupaikka, eivät ole 
ajankohtaisia nyt.

– Olen kiitollinen lämpimäs-

Pönkkään pääsee 
ilman lähtetettä

•  Nuorten Ystävien klubitalo 
Pönkän toiminta on tarkoi-
tettu henkilöille, jotka eivät 
saa tukea arkeen tai työllis-
tymiseen mistään muualta. 

• Pönkkään ei tarvita viran-
omaisten lähetteitä tai  
lausuntoja.

• Jäsenillä on mahdollisuus 
käydä klubitalolla omien 
tarpeidensa ja voimien  
mukaan. Jäsenyys perustuu 
vapaaehtoisuuteen.

•  Talon arki koostuu työpai-
notteisista päivistä ja 
vapaa-ajan toiminnasta,  
kuten mahdollisuudesta 
harrastaa musiikkia tai  
valokuvausta. Yhteistyö 
työnantajien kanssa ja  
koulutus – muun muassa 
työn hakemiseen – on  
oleellinen osa klubin arkea. 

•  Raha-automaattiyhdistys  
myönsi joulukuussa pitkä-
kestoisen toiminta-avustuk-
sen Nuorten Ystävien klubi-
taloille Oulussa, Kajaanissa 
ja Rovaniemellä. 

•  Lue lisää toiminnasta: 

   nuortenystavienklubitalot.fi

tä ilmapiiristä. Minut hyväksy-
tään sellaisena kuin olen. Kukaan 
ei vaadi minua olemaan samasta 
muotista toisten kanssa. 

Juha-Matti Sassin mukaan 
erehdykset ja virheet kuuluvat 
myös klubitalon arkeen, mut-
ta niihin suhtaudutaan rennosti: 
Ok, teit virheet. Mitä sitten?

RIITTA HIRVONEN
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Muut mediat

Mikon avioliitto näytti minun 
silmissäni toimivalta. Toisten ihmisten 
elämästä ei kuitenkaan voi tietää.
   Surin pitkään poikani avioeroa. 
   Pystyn ymmärtämään, miksi hän 
kertoi uutisen minulle tekstiviestillä. 
Epäonnistumisen jakaminen on kova 
paikka.
   Tunnen myötätuntoa ero- ja 
uusperheitä kohtaan. Tiedän, etteivät 
tilanteet ole helppoja. Ihmettelen, 
miten ihmiset jaksavat ja selviytyvät.

Piispa Samuel Salmi hänen ja poikansa Mikko Salmen 
yhteishaastattelussa Kodin Kuvalehdessä 15.12.2016.

Uusi vuosi tuo muutoksia 
Rauhan Tervehdyksen 
jakeluun Oulussa: seura-
kuntalehti jaetaan myös 

niin sanottuihin mainoskieltota-
louksiin, ja oululaiset saavat leh-
tensä jo keskiviikkona.

Seurakuntalehti jaetaan Ou-
lussa nyt siis kotitalouksiin, vaik-
ka ovessa tai postilaatikossa  on 
merkintä Ei mainoksia.

Tällaisia niin kutsuttuja mai-
noskieltotalouksia on Oulussa 
noin 5 000–10 000 etenkin Tuo-
miokirkkoseurakunnan ja Tui-
ran seurakunnan alueilla.

Journalistinen tuote ja 
mainos ovat eri asioita
Jakeluun saadaan parannus, sillä 

Rauhan Tervehdyksen jakaa 2017 
alusta lukien Oulun alueella Ka-
leva-konserniin kuuluva Oulun 
jakelutoimisto Oy. 

– Meidän linjauksemme on, 
että kun kyseessä on journalisti-
sesti tuotettu sisältö, se voidaan 
jakaa myös mainoskieltotalouk-
siin, sanoo jakelujohtaja Janne 
Koski.

Linjaus noudattelee Sanoma-
lehtien Liiton antamaa ohjeistus-
ta ja Kuluttajaliiton suositusta. 

Käytäntöä noudattavat – Pos-
tia lukuun ottamatta – monet ja-
keluyhtiöt eri puolilla Suomea.

Tuomiokirkkoseurakunnan, 
Tuiran, Karjasillan, Oulujoen, 
Haukiputaan, Kiimingin ja Ou-
lunsalon seurakuntien alueilla 

Entistä useampi saa nyt Rauhan Tervehdyksen
Mainokset kieltävät tarra ei pysäytä enää seurakuntalehden tuloa Oulussa

Usko johdatti lähetystyöhön 
Lähetyslääkäri Helmi Heikinheimo uupui työkaudellaan Kiinassa 1900-luvun alussa

Lapsena minulla oli halu läh-
teä Jumalan työhön pakana-
maille. Mutta myöhemmin 
kääntyivät sympatiani aivan 

päinvastaisiksi. 
Lähetystyö kiinnosti Kittiläs-

sä vuonna 1879 syntynyttä rovas-
tin tytärtä Helmi Heikinheimoa 
lapsena. Varttuessaan hänen mie-
lensä muuttui, koska hän piti lä-
hetin työtä liian haastavana ja nä-
ki paljon tehtävää kotimaassa. 

Siitä huolimatta Heikinhei-
mo mietti lähetystyöhön lähte-
mistä monta kertaa aikuisiäl-
lä. Hän varmistui lähetyskutsu-
muksestaan lopullisesti 26-vuo-
tiaana, kun tunsi Jumalan kutsu-
van häntä. 

Lääketieteen lisensiaatiksi val-
mistunut Heikinheimo lähetet-
tiin Kiinaan, Hunanin maakun-
taan, maaliskuussa 1911. Suomen 
Lähetysseura oli aloittanut työn 
alueella vuonna 1902. 

Hektinen alku  
Kiinassa
Heikinheimo vietti ensimmäi-
set kuukautensa Kiinassa opis-
kelemalla kieltä ja totuttelemalla 
maan oloihin. Varsinaisen työn-
sä hän aloitti syksyllä 1911.

Tsingshih’ssä tuli sairaita saa-
maan apua heti ensi päivästä al-
kain. En tahtonut saada aikaa ot-
taa esiin pakatuita instrumentte-
jani, tarkastaa ja järjestää velje-
ni Tsingshih’in jättämää apteek-
ki-varastoa y.m.m. asiaa, jotka pi-
ti saada kuntoon, ennen kuin voi 
ulkonaisestikaan kunnollisesti hoi-
taa sairaita.

Heikinheimon työ Tsingshin 
asemalla alkoi työntäyteisissä 

merkeissä. Hänen vastaanotol-
laan kävi kahden ensimmäisen 
kuukauden aikana 701 potilasta. 
Kiireisestä työstä huolimatta hän 
tunsi itsensä tavallista pirteäm-
mäksi ja fyysisesti hyvinvoivaksi.

Veljen jalanjäljissä 
lähetyslääkärinä
Keväällä 1913 hänen työtaakkan-
sa kasvoi todella suureksi. Poti-
lasmäärän lisääntyessä poliklini-
kalla kävi usein jopa 80 potilas-
ta päivässä. 

Hänen työtään vaikeuttivat 
myös pula apulaisista ja polikli-
nikan riittämättömät tilat. Hei-
kinheimon vaikeudet työssä oli-
vat tyypillisiä lähetyslääkärin 
ongelmia. Myös hänen aiemmin 
Kiinassa lähetyslääkärinä toimi-
neen veljensä Hannes Heikinhei-
mon työtä oli rasittanut suuri po-
tilasjoukko. Vaikeassa tilanteessa 
hän sai tukea uskostaan. 

Jumala on niin ihmeellises-
ti vahvistanut voimiani, että tä-
nä kesänä tunnen itseni paljon vä-
hemmän väsyneeksi kuin edellisi-
nä, vaikka työni keväällä oli anka-
rampaa kuin koskaan ennen.

Vähitellen kehittyvä  
uupumus
Keväällä 1914 Heikinheimon vaa-
tiva työ kävi käytännössä mah-
dottomaksi, kun hän menetti 
monien syiden takia lähes kaik-
ki apulaisensa. 

Vaikeuksien vuoksi hän uskoi 
Jumalan kutsuvan häntä lomal-
le. Hän saikin virkavapautta aina 
helmikuuhun 1915 asti. Lepo tuli 
tarpeeseen, sillä hän kärsi muun 
muassa pitkäaikaisesta väsymyk-

Helmi Heikinheimon lähtiessä lähetyslääkäriksi Kiinaan Suomi oli Venäjän valtakunnan autonominen suuriruhtinaskunta. 
Tämä näkyy myös Heikinheimon passissa, jonka leimat ovat venäjänkielisiä. Passin sivun on vuodelta 1916. 

HALUAN LEHDEN
--> postilaatikkoon lappu 

EI MAINOKSIA 
jolloin saan 

Rauhan Tervehdyksen, 
mutta vältyn 

mainospostilta

EN HALUA LEHTEÄ
--> postilaatikkoon lappu 

EI ILMAISJAKELUJA
ja saan jatkossa vain 

nimellä tulevan postin 
ja viranomaispostin

M u s e ov i r a s t o
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Ihmisiä

Aamu kerrallaan Raamattua 
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iitta H
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Jaakko Lounela kertoo, että Tuiran luku-urakkaan kuuluu myös 
kokoontumisia, joissa taustoitetaan Uuden testamentin kirjoituksia.

Jaakko ja Elvi Lounelan aamu sisältää Raamatun ääneen 
lukemista keittiön pöydän ääressä. Koska Jaakko Loune-
la on pappi, on hän opiskellut Raamatun alkukieliä ja lu-

kee siksi mielellään hepreankielisiä tekstejä suomenkielis-
ten rinnalla.

Lounelan perheessä Raamattuun ei ole hurahdettu vast-
ikään. He ovat lukeneet kirjaa, vaikka moni muu on jo hylän-
nyt bibliansa todeten kirjoitusten syntyneen liiaksi toisenlai-
sessa historiallisessa ja kulttuurisessa maailmanajassa. 

9. tammikuuta alkaen Raamattua luetaan arkiaamuisin 
myös Tuiran kirkossa. Tarkoituksena on lukea läpi koko Uu-
si testamentti Jaakko Lounelan laatiman raamatunlukuohjel-
man mukaisesti. Se tarkoittaa, ettei luku-urakka seuraa tar-
kasti sisällysluetteloa.

– Etenemisessä huomioidaan se, miten lähellä Raamatun 
kirjoitusten otsikoissa mainitut henkilöt ovat olleet Jeesusta. 
Liikkeelle lähdetään siitä, mitä Matteus oli kuullut eli vuo-
risaarnasta. Tämän jälkeen luetaan, mitä Johannes oli omin 
silmin nähnyt.

Aikaa Tuiran luku-urakkaan menee noin vuosi.
Lounelan mukaan läpilukemisen tarkoituksena on saada 

Uudesta testamentista kokonaiskuva, kirjakokoelman juoni.
– Viimeisin raamattusuomennos palvelee nimenomaan ää-

neen lukemista. Käännöksen kieli on rikasta.
Läpiluentaan ryhdyttiin Tuirassa, koska alkanut vuosi on 

reformaation merkkivuosi. Uskonpuhdistuksen teeseillään 
käynnistänyttä Martti Lutheria on kutsuttu Raamatun mie-
heksi, sillä hän piti ohjenuoranaan Pyhää Sanaa.

RIITTA HIRVONEN

Lue lisää Raamattua arkiaamuisin -lukutapahtumasta s. 19. 

Miltä uusi vuosi näyttää?Gallup
Toimitus kyseli, tekivätkö ihmiset lupauksia uuden vuoden 
kynnyksellä. Tuoko uusi vuosi mahdollisesti muutoksia 
tullessaan?

TEKSTIT : RIITTA HIRVONEN 
KUVAT: PEKKA HELIN

En tee lupauksia, koska ne eivät 
ikinä toteudu. En tiedä, miksi 
näin käy aina.
    Toivon, että elämä jatkuu en-
tisellään. Että terveyttä riittäisi.

Seija Seppälä
Oulu

 

Kun kyseessä on 
journalistisesti 
tuotettu sisältö, 
se voidaan jakaa 
myös mainoskielto-
talouksiin.

Janne Koski
jakelujohtaja 

Oulun jakelutoimisto Oy

Rauhan Tervehdys jaetaan Kos-
ken mukaan pääsääntöisesti jo 
keskiviikon varhaisjakelussa.

Lehteä ei jaeta, mikäli postilaa-
tikossa tai -luukussa on merkintä 
Ei ilmaisjakelua. 

Posti jakaa edelleen
muualla kuin Oulussa
Rauhan Tervehdyksen muissa ti-
laajaseurakunnissa – Muhoksel-
la, Tyrnävällä, Limingassa, Lumi-
joella, Hailuodossa ja Siikalatval-
la – lehden jakopäivä on torstai.

Oulun ulkopuolella seura-
kuntalehteä ei jaa Oulun Jakelu-
toimisto Oy vaan sen alihankki-
jana Posti.

Tästä syystä Rauhan Terveh-
dys ei Oulun ulkopuolella edel-
leenkään tule talouksiin, joiden 
postilaatikossa tai -luukussa on 
merkintä  Ei mainoksia tai Ei il-
maisjakelua, sillä Posti ei erotte-
le mainoksia ja ilmaisjakelulehtiä.

MINNA KOLISTAJA

Entistä useampi saa nyt Rauhan Tervehdyksen
Mainokset kieltävät tarra ei pysäytä enää seurakuntalehden tuloa Oulussa

Usko johdatti lähetystyöhön 
Lähetyslääkäri Helmi Heikinheimo uupui työkaudellaan Kiinassa 1900-luvun alussa

Ilon hetkiä 
Heikinheimo koki 
työssään poliklinikalla 
nähdessään 
kiinalaisten 
kiinnostuvan 
Jumalasta.

sestä. Uupumus kehittyi vähitel-
len jokaisen vuoden kuluttaes-
sa aikaisempaa enemmän hänen 
voimavarojaan.   

Kiireen ja suuren työmäärän 
lisäksi Heikinheimon työkauteen 
mahtui myös lepoa ja ilon hetkiä. 

Hän vietti kaikki kesänsä Kii-
nassa Kulingissa, joka oli Keski-
Kiinan vuoristoseudulla sijaitse-
va länsimaalaisten lomanvietto-
paikka. Kesällä 1914 hän keräsi 
voimiaan Kulingissa syrjäisessä, 
pienessä talossa.

En ole vielä Kiinassa tällaista 
hiljaista lepoa saanutkaan. Pal-

jon on meillä syytä kiittää Juma-
laa. Täällä lepuutamme hermo-
jamme, auringoitamme itseämme 
verkkokiikussa puitten siimeksessä 
ja uimme purossa. 

Ilon hetkiä Heikinheimo ko-
ki työssään poliklinikalla näh-
dessään kiinalaisten kiinnostu-
van Jumalasta. Hän piti työtään 
niin innostavana ja ihanana, ettei 
halunnut vaihtaa sitä mihinkään 
maailmassa.

Syksyllä 1914 Heikinheimo jäi 
sairaana Kulingiin. Häntä vai-
vasivat malaria ja hermojen vä-
symys. Niiden lisäksi hänellä oli 
tuberkuloosioireita. 

Heikinheimo paranteli itseään 
Kulingissa myös vuoden 1915. 
Täysin toimettomana hän ei kui-
tenkaan ollut, sillä hän piti siellä 
yksityispraktiikkaa ulkomaalai-
sille sekä toimi kiinalaisen keuh-
kotautiparantolan lääkärinä.

Uupumisen  
monet lähteet
Heikinheimon jaksamista ko-
etteli kiireisen työn lisäksi kult-

tuurishokki. Sairaudet puoles-
taan heikensivät hänen työkyky-
ään kuormittamalla hänen keho-
aan ja synkentämällä hänen mie-
lialaansa. 

Myös Kiinan levottomuu-
det vaikuttivat osaltaan Heikin-
heimon arkeen, tosin usein vain 
epäsuorasti. Maa ajautui sisäisen 
hajaannuksen tilaan 1910-luvul-
la, kun pitkäjaksoinen keisarival-
ta kukistui. Epävakaat olot heijas-
tuivat väistämättä myös suoma-
laislähettien elämään.

Heikinheimo palasi Suomeen 
suunniteltua aikaisemmin ke-
väällä 1916. Tuberkuloosioireet 
olivat ensisijainen syy kotimaa-
han paluuseen. 

Suomessa Helmi Heikinheimo 
jatkoi lääkärin uraansa erikois-
tumalla psykiatriaan. Hän työs-
kenteli kauan Nokialla sijaitse-
vassa Pitkäniemen psykiatrises-
sa sairaalassa ensimmäisenä ali-
lääkärinä.  

MIRJA TAKKINEN

Teologian tohtori Kirsti Ke-
na ja kirkkososiologian pro-
fessori Eila Helander ovat 

tutkineet Suomen Lähetysseuran 
naispuolisia lähetystyöntekijöitä 
teoksissaan Eevat apostolien aske-
lissa: Naislähetit Suomen Lähetys-
seuran työssä 1870–1945 ja Kutsu-
mus kantaa: Naislähetit Suomen 
Lähetysseuran työssä toisen maa-

Suuri työmäärä väsytti muitakin lähetystyöntekijöitä
ilmansodan jälkeen. 

Suomalaisnaiset lähtivät lähe-
tystyöhön aluksi lähettien mor-
siamina tai vaimoina. 1900-luvun 
alussa Lähetysseura alkoi lähettää 
työhön myös naimattomia naisia. 

Lähettien vaimojen keskei-
nen tehtävä oli tukea miestensä 
työskentelyä huolehtimalla lap-
sista ja toimimalla lähetysasemi-

en emäntinä. Naimattomat nais-
lähetit vastasivat puolestaan esi-
merkiksi kasvatus- ja opetustyös-
tä sekä sairaanhoidosta.

Useiden suomalaisten naislä-
hettien merkittäväksi ongelmaksi 
on muodostunut suuri työmäärä. 
Osa läheteistä on väsynyt henki-
sesti tai fyysisesti työtaakan alla.    

Ensi vuosi voi tuoda tullessaan 
opiskelupaikan. Se tietäisi ehkä 
muuttoa Itä-Suomeen. 

Eikö jotakin pitäisi aina luva-
ta, kuten paremmat elämänta-
vat. Katsotaan, jäävätkö lupauk-
set pelkiksi aikomuksiksi.

Riina Raninen 
Oulu

En ole koskaan luvannut mitään 
uuden vuoden kunniaksi, tai eh-
kä nuorempana. 
   Kolme vuotta sitten lopetin 
polttamisen, mutta se ei ollut 
uuden vuoden lupaus. Toivon, 
että elämä jatkuisi tällaisena.

Markku Niemelä
Kiiminki
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Teesit
kehiin,

please! Vain

19,90
(norm. 26,70)

/3 kk

Seurakunnissa sattuu ja tapahtuu. 
Pysy ajan tasalla. Tilaa K24 + Pro 
+ Kotimaan näköislehti yhdessä digipakettina.

Tilaa osoitteessa kotimaa24.� /tilaa
Käytä kampanjakoodia: tarjous

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Jeesus sanoi: Sallikaa lasten tulla minun luokseni.

PYHISKURSSI
Oulussa lauantaina 4.2. klo 10–16

Lisätietoja: www.lastenmissio.fi tai
Pekka Siitonen, 040 535 7567

Äänestä vuoden 2016 parasta kansikuvaa
On jälleen se aika vuodesta, jolloin katsotaan 
edellisvuotta arvioiden.  Rauhan Tervehdyksessä 
olemme useana vuonna kysyneet lukijoiden 
mielipidettä vuoden parhaasta kannesta. Niin teemme 
tänäkin vuonna.

Kerro meille, mikä vuoden 40:sta kannesta oli 
suosikkisi. Toimituksen esiraati valitsi oheen 12 omaa 
suosikkiaan, mutta voit äänestää mitä tahansa kantta. 
Voit kuitenkin antaa äänesi vain yhdelle kannelle.  

Mainitse äänestäessäsi kyseisen lehden numero, 
esimerkiksi Nro 1/2016. Toimitus kuulisi mieluusti 
myös perusteluja, miksi valitsit juuri kyseisen 
kannen. Laita mukaan yhteystietosi, sillä arvomme 
Yhteisvastuukeräyksen tuotteita äänestäjien kesken.

ÄÄNENSÄ VOI ANTAA NELJÄLLÄ TAVALLA:

1) osoitteessa www.rauhantervehdys.fi/palaute
HUOM. Vain yhteystiedot sisältävät äänet lasketaan!
2) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
toimitus@rauhantervehdys.fi 
3) lähettämällä tekstiviestin numeroon 044 5626 450
4) lähettämällä meille postikortin osoitteeseen: 
Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu

Äänestysaikaa on keskiviikkoon 11.1. saakka.
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Kun asia oli esillä 
kirkkohallituksessa, 
painotettiinko 
esittelyssä riittävän 
asiantuntevasti 
sitä, että Utsjoki on 
ainoa jäsenistöltään 
saamelais-
enemmistöinen 
seurakunta. 

Ursula Waltari 
utsjokinen 

kirkkovaltuutettu

Äänestä vuoden 2016 parasta kansikuvaa

Utsjoki kipuillen kappeliseurakunnaksi

Vaikeat päätökset jättävät 
usein ihmisen puntaroi-
maan tehtyä ratkaisua: 
menikö kaikki lopul-

ta oikein? Tällaisissa tunnelmis-
sa eletään tällä hetkellä Utsjoella. 

Joulukuun puolivälissä kirk-
kovaltuustossa syntyi äänestyk-
sen jälkeen päätös, jonka mukaan 
talousvaikeuksista kärsivä seura-
kunta liitetään Inarin seurakun-
taan kappeliseurakuntana. 

Kirkkovaltuutettu Ursula 
Waltari harmittelee, että ratkai-
su isossa asiassa piti tehdä niin 
nopeasti ja seurakuntalaisia kuu-
lematta.

Huoli päätöksen seurauksesta 
liittyy kipeään kysymykseen:

– Saavatko Utsjoen saamen-
kieliset seurakuntalaiset tulevai-
suudessa kirkolta kattavaa pal-
velua äidinkielellään? Erityisesti 
elämän kriisihetkissä meille jo-
kaiselle on ehdottoman tärkeää 
mahdollisuus käyttää äidinkiel-
tämme. Miten käy pienelle seu-
rakunnalle isomman kyydissä? 

Rahaa velanmaksuun
ei yksinkertaisesti ole
Utsjoen seurakunnan talouden 
ajoi lopullisesti kuralle Karigas-

niemen kappelin rakentaminen.  
Vuonna 2015 valmistuneen ra-
kennuksen kulut nousivat suun-
niteltua korkeammaksi. Seura-
kunnalla on lainaa yli 300 000 eu-
roa eikä kassassa ole rahaa takai-
sinmaksuun. 

Utsjoen seurakunta esitti vii-
me kesänä kirkkohallitukselle, et-
tä seurakunnan itsenäisyys tur-
vattaisiin pysyvällä erityisrahoi-
tuksella. Utsjoki on Suomen ai-
noa enemmistöltään saamenkie-
linen seurakunta.  

Pyydettyä rahoitusta ei kirk-
kohallituksesta myönnetty. Kirk-
kohallitus on maksanut usean 
vuoden ajan Utsjoen kirkkoher-
ran ja diakoniatyöntekijän palkat.

”Olisimme tarvinneet
yhden aikalisän”
Ursula Waltari olisi toivonut, et-
tä kirkkohallitus olisi antanut li-
säaikaa tutkia rahoituksen järjes-
tämistä. 

– Kun asia oli esillä kirkkohal-
lituksessa, painotettiinko esitte-
lyssä riittävän asiantuntevasti si-
tä, että Utsjoki on ainoa jäsenis-
töltään saamelaisenemmistöinen 
seurakunta. Kirkkohallituksessa 
esittelijän ehdotuksesta asia mer-

kittiin vain tiedoksi ilman kes-
kustelua.

Waltari tähdentää kirkkolain 
kohtaa, jonka mukaan seura-
kuntajaon muuttamista koskevaa 
päätöstä ei saa tehdä ilman eri-
tyisen painavaa syytä, jos kaksi-
kielisen seurakunnan kielelliseen 
enemmistöön kuuluvat jäsenet 
tulevat muutoksen seurauksena 
kielelliseksi vähemmistöksi.

– Kyseessä on EU:n ainoan al-
kuperäiskansan kieli. Näin mer-

kittävässä kielikysymyksessä olisi 
myös saamelaiskäräjille varattava 
mahdollisuus tulla kuulluksi.

Waltari toivoo Utsjoen tilan-
teesta vielä keskustelua, jossa oli-
si mukana muun muassa edustaja 
kirkkohallituksesta, Oulun tuo-
miokapitulista ja ulkopuolinen 
talousalan osaaja. 

– Kun kaikki kivet olisi var-
masti käännetty, olisi helpompi 
hyväksyä meille monelle vaikea 
ratkaisu: liittyminen toiseen seu-
rakuntaan.

Waltarin mukaan esimerkik-
si paikallisten yrittäjien ja seura-
kuntalaisten parista on kuulunut 
kyselyä, olisiko heillä ollut mah-
dollisuuksia auttaa rahoituksessa.

Työtä uuden 
tilanteen hyväksi
Kirkkoneuvos Pekka Huokuna 
jouduttaisi Utsjoen seurakunta-
laisia miettimään tässä vaiheessa 
mahdollisen kappelinseurakun-
nan toimintaa. 

Kappeliseurakunnan asioita 
hoitaa paikallisten muodostama 
kappelineuvosto. Sen tehtävä on 
huolehtia siitä, että paikkakun-
nalla säilyy utsjokisten näköinen 
kirkollinen elämä.

Aktiivisuus tässä asiassa on 
nähdäkseni parasta tämänhetkis-
tä työtä saamelaisyhteisön hyväk-
si, kirkkohallituksessa työskente-
levä Huokuna sanoo.

Hän tähdentää, että Inarin 
seurakunta on kaksikielinen: 
suomen kielen lisäksi seurakun-
nassa puhutaan pohjoissaamea 
ja inarinsaamea. Yksi seurakun-
nan kolmesta papista on saame-
laispappi. 

– Utsjoella on tarkoitus myös 
säilyttää oma pappi ja diakonia-
työntekijä. Kirkkohallitus katsoo, 
että heidän palkanmaksunsa on 
kokonaiskirkon erityisrahoitusta 
Utsjoen seurakunnalle. 

RIITTA HIRVONEN

 G o o g l e  Ma p s

Utsjoen ja Inarin taajamien väkimatka 
on 125 kilometriä.
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Sisältöä elämään.
 Tilaa ilmainen näytelehti.

Kotimaa-lehden lukijana pääset näköalapaikalle muuttuvassa kirkossa ja 
yhteiskunnassa. Saat merkityksellistä tietoa ja näkökulmia elämääsi kristittynä. 

�

TILAAJA 
Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Kotimaa
maksaa

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tarjous koskee vain tilaajia Suomessa. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. 
Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

Tilaa ilmainen näyte.
Lehti tulee seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaa soittamalla 
020 754 2333

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

TILAUSKORTTI 

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

1  5.1. 
2  19.1. 
3  26.1. 
4  2.2. 
5  9.2. 
6  16.2.
7  23.2. 
8  2.3. 
9  16.3. 
10  23.3. 

11  30.3. 
12  6.4. 
13  13.4. 
14  27.4. 
15  4.5. 
16  11.5. 
17  24.5. 
18  8.6. 
19  22.6. 
20  6.7. 

21  20.7. 
22  3.8. 
23  17.8.
24  31.8. 
25  7.9. 
26  14.9. 
27  21.9. 
28  28.9. 
29  5.10. 
30  12.10.

31  19.10. 
32  26.10. 
33  2.11. 
34  9.11. 
35  16.11.
36  23.11. 
37  30.11. 
38  7.12. 
39  14.12. 
40  21.12.

Rauhan Tervehdys  2017

Su 15.1. klo 17.
Keskustan srk-talon Iso sali

Isokatu 17 Oulu.
Puhe aluepäällikkö Arja Savuoja.
Henkilökohtaista rukouspalvelua.
Järj. Tuomiokirkkosrk. Tervetuloa!

Elämän Lähteellä 
– sanaa ja rukousta

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Uudet kolumnistit  
edustavat eri elämänvaiheita
Jokaisessa Rauhan Tervehdyk-

sessä julkaistaan kolumni, 
jonka kirjoittajina toimivat 
muut kuin lehden toimittajat. 

Tänä vuonna kolumnisteik-
si on valittu eri alojen eri-ikäisiä 
asiantuntijoita Oulun seudulta. 
Mukaan on kutsuttu ekumeni-
an hengessä myös Oulun alueel-
la toimivien kristillisten kirkko-
jen edustajia. 

Vuoronperään vuoden aika-
na kirjoittavat Oulun seurakun-
tien luottamushenkilö, rehtorina 
työskennellyt Mikko Raudaskos-
ki, filosofian tohtori Hanna-Lee-
na Nissilä, viestintäjohtaja Anne-
Maria Haapala sekä Sipilä Sääti-
ön Minna-Maaria Sipilä. 

Oulun kristilliset kirkkokun-
nat ovat edustettuina kukin yh-
dellä kolumnivuorolla. Myös 
Oulun lyseon opiskelijat Anni-
ka Pohjanen, Johannes Putula ja 
Roosa Alasiurua kirjoittavat ko-
lumneja.

Toista vuotta lukiota käyvä 
Annika Pohjanen odottaa innos-
tuneena omia kirjoitusvuorojaan. 

– Haluan kirjoittaa erityisesti 
niistä asioista, jotka kiinnostavat 
oman ikäisiäni ihmisiä. Tietysti 
olisi mukava, jos myös vanhem-
mat ihmiset lukisivat niitä.

Helmikuussa 18 vuotta täyttä-

vä Pohjanen ei ole aiemmin kir-
joittanut kolumneja.

– Äidinkielen tunnilla on kui-
tenkin harjoiteltu erilaisia kirjoi-
tuksia, joten sitä kautta asia on 
hieman tuttu. On mielenkiin-
toista päästä testaamaan ihan oi-
keasti sitä, minkälaista on kirjoit-
taa lehteen.

Aiheita Pohjanen ei ole vielä 
miettinyt, mutta pohtii, että jollain 
tavalla kristilliset periaatteet var-
maan näkyvät hänen tekstissään.

– Kirjoitan kuitenkin aina 
kustakin teemasta käsin. Esimer-

kiksi sosiaalinen media on aihe, 
joka voisi näkyä minusta nykyis-
tä enemmän jutuissa, koska se on 
asia, joka koskettaa kaikkia.

Annika Pohjasen ensimmäi-
nen kolumnivuoro on 23. helmi-
kuuta. 

Uuden kolumnivuoden en-
simmäisenä kirjoittajana on Ou-
lun helluntaiseurakunnan johta-
va pastori Hannu Orava. Hänen 
tekstinsä on lehden sivulla 3.

REBEKKA NAATUS

Haluan kirjoittaa 
erityisesti niistä 
asioista, jotka 
kiinnostavat oman 
ikäisiäni ihmisiä. 

 
Annika Pohjanen

S a nna K r o o k

Oulun lyseon opiskelija Annika Pohjanen on yksi kolumneja kirjoittavista lukiolaisista. 
Palautetta kolumneista ja muista lehden jutuista voi antaa verkkolehdessä 
osoitteessa www.rauhantervehdys.fi/palaute.
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Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

Viisasten aikamatka    
Ikäihmisten kokoontumisissa muistellaan menneiden 
vuosikymmenten luotolaisuutta 

Keskiviikkoisin iltapäiväl-
lä Hailuodon vanhusten 
ja vammaisten palvelu-
kodin ison pöydän ää-

reen asettuu niin Saarenkarta-
non omia asukkaita kuin lähei-
sissä rivitaloissa asuvia.

Kerhoon tullaan tapaamaan 
tuttuja, kuulemaan Raamatun 
sanaa, laulamaan ja kahvitte-
lemaan yhdessä sekä muistele-
maan, millaista elämänmeno 
oli menneinä vuosikymmeninä.

Viisastenkerho on tärkeä hen-
kireikä monelle hailuotolaiselle 
ikäihmiselle.

Yksi säännöllisistä kävijöistä 
on Alpo Parrila. 

– On tärkeää saada tavata 
toisia ihmisiä ja kuulla muiden 
kuulumisia, Parrila sanoo. 

Hänelle keskiviikon kokoon-
tumiset tuovat kaivattua vaih-
telua. 

– Hailuodossa kaikki elämä 
hiljenee talveksi. Ei juuri kyläil-
lä. Ja kun liikkuminen on itsellä 
huonoa, ei juuri tule kotoa läh-
dettyä.

Parrilalle on yleensä järjes-
tynyt joku vapaaehtoinen anta-
maan kyydin Saarenkartanoon. 
Tällä kertaa kyytimieheksi tar-
joutui entinen kuorokaveri. 

– Kerho antaa vaihtelua elä-
mään. Yksitoikkoista on viettää 
päivät kotimökissä yksinään.

Millainen olikaan 
se pellavaloukku?
Viisastenkerhossa jutunjuur-
ta saadaan aikaan käymällä läpi 
esimerkiksi vanhan ajan työme-
netelmiä ja työkaluja. 

– Elsa, muistatko sinä pella-
vantekoa? Sitten kun tulee mie-
leen niin saat sanoa päräyttää, 
kannustaa kerhoa vetävä dia-
koniatyöntekijä Tapio Jakkula.

Yksi paikalla olevista ryhtyy 
muistelemaan, kuinka monivai-
heista oli pellavan käsittely. Piti 
liottaa, kuivata ja vielä loukut-
taa ja lihdata niin että jäljelle jäi 
kuitu. 

– Muistatteko, kuinka pel-
lavat piti kuivata riihessä? Ja se 
loukku, minkä näköinen se oli. 
Kertokaapa siitä, Jakkula johdat-
telee keskustelua.

Joku toinen innostuu kerto-
maan, kuinka kestäviksi ovat 

osoittautuneet nuorena kangas-
puilla kudotut pellavaiset pyy-
heliinat.

Vieläkö tavoitat
pikilangan tuoksun?
Porukalla makustellaan sanaa 
äimä.

Kerholaisia naurattaa, kun 
Jakkula ehdottaa, että sanon-
nan äimän käkenä takana voisi 
olla kenties usein humalassa ol-
lut suutari.

Äimän kautta päästään piki-
lankaan. 

– Tarvittiin sellainen pikik-
löntti, johon lankaa vedettiin 
ees-taas. Kenkien valmistuk-

sessa pikilankaa tarvittiin ja sil-
lä korjattiin myös hevosten val-
jaat, muistetaan.

Jakkula tiedustelee, vieläkö 
joku pystyy tavoittamaan piki-
langan tuoksun.

Vielä riittäisi tarinaa muun 
muassa ämmänlängistä, mutta 
vääjäämättä ovat edessä loppu-
rukous, loppuvirsi ja iltapäivä-
kahvit.

MINNA KOLISTAJA

Kaikille avoin Viisastenkerho 
Hailuodon Saarenkartanossa 
(Kaunakaupungintie 1) 
keskiviikkoisin kello 13–14.30.

Hailuodossa kaikki 
elämä hiljenee 
talveksi. 

Alpo Parrila
Viisastenkerhon aktiivi

Kaikille avoin 
keskustelusarja 
Caritaksessa
Caritas-Säätiö toteuttaa keskuste-
lusarjan yhteistyössä muiden toi-
mijoiden, erityisesti Oulun ev.lut. 
seurakuntien kanssa. 

Caritas Foorum kokoon-
tuu kevät- ja syyskaudella ker-
ran kuukaudessa Caritas-Kodis-
sa (Kapellimestarintie 2). Alus-
tuksissa käsitellään ajankohtaisia 
yhteiskunnallisia kysymyksiä ja 
hyvinvoinnin, terveyden ja kir-
kollisen elämän aiheita. 

Erityisesti huomioon otetaan 
Suomen 100-vuotisjuhla ja re-
formaation merkkivuosi Armoa 
2017.

Radiosarja arvioi 
reformaation 
vaikutuksia
Vuoden alusta alkaen Radio Dein 
taajuuksilla ja kanavan verkkosi-
vuilla kuullaan laaja ohjelmasar-
ja, joka kertaa reformaation his-
torian pääkohdat ja arvioi uskon-
puhdistuksen vaikutuksia suo-
malaiseen yhteiskuntaan ja kan-
sainvälisesti.

Toimittaja Martti Pyykösen 
Kirkon mediasäätiön tuella to-
teuttama ohjelmasarja on otsi-
koitu samoin kuin reformaation 
merkkivuosi, eli Armo 2017. 

Ohjelmasarjan alussa tarkas-
tellaan reformaation juuria Eu-
roopassa ja edetään Martti Lut-
herin teesien ja elämäntarinan 
kautta Mikael Agricolan aikai-
seen Suomeen ja edelleen suoma-
laiseen uskoon tänään sekä refor-
maation tulevaisuuteen.

Ohjelma kuullaan Radio Deis-
sä torstaiaamuisin kello 9:n säh-
keuutisten jälkeen ja uusintana 
samana päivänä kello 13.05. Ra-
dio Dein FM-taajuuden lisäksi 
ohjelma on kuunneltavissa net-
tiradiosta www.radiot.fi sekä jäl-
kikäteen Radio Dein ohjelma-ar-
kistosta.

Niilo Pesonen 
Oulun yhteisen 
kirkkoneuvoston 
puheenjohtajaksi
Tuiran seurakunnan kirkkoher-
ra Niilo Pesonen aloitti vuoden 
alussa Oulun ev.lut. seurakun-
tien yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtajana. Puheenjohta-
jakausi kestää vuoden 2018 lop-
puun saakka.

Yhteinen kirkkoneuvosto vas-
taa samaa kuin kunnallisessa 
päätöksenteossa kaupunginhal-
litus. Yhteinen kirkkoneuvosto 
kattaa kaikki Oulun ev.lut. seu-
rakuntayhtymän seitsemän seu-
rakuntaa.

Oulun yhteiseen kirkkoneu-
vostoon kuuluu puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan lisäksi  
15 jäsentä.

Viisastenkerhossa juttu voi lähteä liikkeelle vaikka hevosista: muistellaan, miten noustaan varsan selkään ja miten hevonen kengitetään. Toisinaan nauretaan ihan 
vedet silmissä, kuten kuvassa. Keskustelua johdattelee diakoniatyöntekijä Tapio Jakkula (toinen oikealta). 

Alpo Parrilalle (kuvassa oikeanpuolimmaisena) Viisastenkerhon kokoontumiset 
tuovat kaivattua vaihtelua arkeen.
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Lue verkossa
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille
PL 102, 90101 Oulu

toimitus@
rauhantervehdys.fi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

tui pienen Eeli-pojan kastejuh-
lassa.
Klo 10 jumalanpalvelus Kalajo-
en kirkosta.

Sunnuntaina 15.1.
klo 9.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää pastori Riikka Honkavaa-
ra Tuiran seurakunnasta. Hän 
kertoo millainen ihme osui 
Niemisen perheen kohdalle 
suurena juhlapäivänä.
Klo 10 jumalanpalvelus Niva-
lan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnun-
taisin Oulun tuomiokirkosta  
(kuvassa ylhäällä).  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi

Sunnuntaina 8.1.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Outi Metsik-
kö Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta. Hän kertoo mitä ta-
pahtui pienen Eeli-pojan kas-
tejuhlassa.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12.00. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Sunnuntaina 15.1.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää pastori Riikka Honkavaa-
ra Tuiran seurakunnasta. Hän 
kertoo millainen ihme osui 
Niemisen perheen kohdalle 
suurena juhlapäivänä.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12.00. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 messu Oulujoen kirkos-
ta. Kirkkoherra Satu Saarinen 
pitää messussa lähtösaarnan-
sa.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.  

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi

Sunnuntaina 8.1.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulun las-
tenohjaaja Outi Metsikkö Ou-
lun tuomiokirkkoseurakun-
nasta. Hän kertoo mitä tapah-

Iltahartaus  arkipäivisin  
ma–pe  klo 18.50–19, la klo 18.
Loppiaisena 6.1. klo 10 juma-
lanpalvelus Turun Katariinan-
kirkosta.
Su 8.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Turun Katariinankirkosta.
Su 15.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Sääksmäen kirkosta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Loppiaisena 6.1. klo 10 Riemu-
laulut-musiikkijumalanpalve-
lus Helsingin Lähetyskirkosta.

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/

verkkokirkko

Herättäjän päiviä: pe 6.1. klo 12.00 messu Temmeksen kirkossa, seurat ja 
paikallisosaston vuosikokous seurakuntatalossa, su 8.1. klo 10.00 messu 
ja seurat Pulkkilan seurakuntatalossa, Pulkkilantie 11, su 22.1. klo 10.00 
messu Oulujoen kirkossa ja seurat Oulujoen pappilassa,  
su 22.1. klo 10.00 messu Saloisten kirkossa ja seurat seurakuntakodilla
Siionin virsiseurat: pe 6.1. klo 18.30 Leena ja Kalevi Laurilalla, Riekon-
marjakuja 2, Oulunsalo, su 15.1. klo 15.00 vuosikokous ja seurat, jossa 
Anja Seppä veisuuttaa uudistettuja Siionin virsiä, Karjasillan kirkolla,  
Nokelantie 39, Oulu, Karjasillan kirkolla, ti 17.1. klo 18.00 paikallisosas-
ton vuosikokous ja klo 19.00 seurat Muhoksen seurakuntatalolla, to 19.1.  
klo 18.30 seurat ja vuosikokous lähetysvintillä, Pappilantie 6, Liminka,  
pe 20.1. klo 18.00 seurat ja vuosikokous Pudasjärven seurakuntatalolla
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
Pe 6.1. – su 8.1. Rukous-Davar, Harri Kröger. 
Pe 6.1. klo 19 Sapattiliturgia, Harri Kröger. La 
7.1. klo 13-17 luennot, Harri Kröger. Ruokailu 
klo 17-18. La 7.1. klo 18 #Valo, nuortenilta. 
Su 8.1. klo 11 Jumalanpalvelus, Harri Kröger, 

Hannu Orava, Laulun Aika. Lastenkokoukset ja seimi. Ke 11.1. klo 17 Sop-
pakirkko, klo 19 Rukousilta. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 9.1. klo 16 Majakka-
kahvio. Ti 10.1. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

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

Su 15.1. klo 16 Huoltoasemalla
- Aihe: ”Ajan merkit”
- Opetus Pekka Siljander
- Juonto Kaikkoset
- Musiikki Teemu Lindelä
- Todistuspuhe Antti Hyytinen
Ma.16.1. klo 14 Raamattupiiri
Ti 17.1. klo 9-12 Aamupaasto  
ja rukous
Hetki yhdessä -illat nuorille ja 
nuorille aikuisille maanantaisin 
klo 19 9.1. alkaen.
Lisätietoja Hetki yhdessä -iltojen 
Facebook -sivuilta.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 8.1. klo 14 lauluseurat
Lauletaan Viisikielisestä ja 
Siionin Matkalauluista
jouluajan lauluja.
Sana Raili Kemppainen.
TERVETULOA!
Oulun seudun Uusheräys  
P-P Ev.lut Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

To 5.1. klo 19 Opetuslapseus- ja rukousilta, Anna-Kaisa Pelto, Hannu 
Murhu, aihe: pyhitys. Su 8.1. klo 11 Ehtoolliskirkko, Ei pyhäkouluja,  
Toni Väyrynen, Risto Wotschke, aihe: Vuorisaarna osa 2. To 12.1. klo 19 
Rukousilta, Martti Väyrynen, Eija Soini. www.oulu.svk.fi
Tervetuloa!

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Su 8.1. Klo 11.00 
JumalanpalveluS Raino oJala 

aiheena Koulutyö
Ke 11.1. Klo 19.00 

Sanan Ja RuKouKSen ilta 
eSa vähäaho

Su 15.1. Klo 11.00 
lähetyStilaiSuuS, KaRi miettunen

Ke 18.1. Klo 19.00 
Sanan Ja RuKouKSen ilta

TERVETULOA!

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Jumalan siunausta vuodelle 2017!
Su 8.1. Seurat klo 17, Ari Juntunen.

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhä-
koulu. Vierailijoina sotilaat Eija ja Ari Kulmala Vaasasta.
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
To klo 18 raamattupiiri
English translation always available.

Luento uusperheille

Oulun Kumppanuuskes-
kuksessa keskustellaan 
tammikuun 26. päivä-
nä uusperheen vaiheista 

ja dynamiikasta ja saadaan vink-
kejä omaan parisuhteeseen. Mak-
sullisen tilaisuuden järjestää Suo-
men Uusperheiden Liitto ry.

Uusperheellä tarkoitetaan vi-
rallisesti perhettä, jossa on vähin-
tään yksi alaikäinen vain toisen 
puolison lapsi. 

Arkikielessä käsitettä käyte-
tään väljemminkin liittyen per-
heisiin, joissa aikuisilla on ollut 
aikaisempia liittoja tai parisuh-
teita, joihin on syntynyt lapsia.

Uusperheluennon aikana he-
rätellään ajatuksia ja oivalluksia 
uusparisuhteen mahdollisuuksis-

ta ja kulmakivistä uusperheen ih-
missuhdeverkostossa. 

Luennoitsijat ovat Kristiina 
Ketola-Orava ja Pasi Orava. Pa-
riskunta elää uusperhearkea ja 
ohjaa uusparien vertaisryhmiä. 

Luento pidetään 26.1.  Kump-
panuuskeskuksessa osoitteessa 
Kansankatu 53 kello 18–19.30. 
Kahvitarjoilu alkaa kello 17.30.

Suomen Uusperheiden Liitto 
ry:n jäsenet 10 euroa / pari tai 5 
euroa / hlö, muut 15 euroa /pari 
tai 10 euroa /hlö. 

Ilmoittautumislomake osoit-
teessa: http://supli.fi/ilmoittau-
tumiset/.  

Paikat täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Luennolle 
mahtuu 10 paria.

Oulun ev.lut. seurakuntien 
kirkoissa pidetyissä harta-
uksissa, jumalanpalveluk-

sissa ja messuissa kävi joulun ai-
kaan 12 311 henkilöä. 

Suosituimpia olivat jouluaa-
ton jouluhartaudet ja kello 23 al-
kaneet jouluyön messut. Esimer-
kiksi piispa Samuel Salmen toi-
mittamaan jouluyön messuun 
Oulun tuomiokirkossa osallistui 
800 henkilöä. Oulujoen kirkon 

Oulun kirkoissa  
joulunpyhinä 12 300 kävijää

jouluyön messussa väkeä oli 750.
Jouluaamuna virkuimpia ol-

tiin Kiimingissä, jossa joulu-
aamun jumalanpalveluksessa oli 
270 osallistujaa.

Joulukuu on ollut Oulun seu-
rakuntien kirkoissa vilkas. Esi-
merkiksi viikonlopun 9.–11.12. 
aikana Oulun kirkoissa järjestet-
tyihin tilaisuuksiin osallistui lä-
hes 10 000 ihmistä.

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

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!
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Rukous
Jeesus Kristus,
sinä suostuit kasteessa
Vapahtajan kutsumukseesi,
sinä tunnet ihmisen osan.
Meidät on otettu jo varhain sinun hoitoosi.
Elämän haavoittamina tulemme eteesi
ja pyydämme:
Sinä kipujen mies,
paranna meidän kipumme,
anna kestävyyttä ja rohkeutta,
virvoita sielumme ja henkemme.
Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa
aina ja ikuisesti.

Jes. 61: 1–3
Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
parantamaan ne, joiden mieli on murtunut,
julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleitten kirpoamista,
julistamaan Herran riemuvuotta,
päivää, jona Jumalamme antaa palkan.
Hän on lähettänyt minut
lohduttamaan kaikkia murheellisia,
antamaan Siionin sureville
kyynelten sijaan ilon öljyä,
hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen,
murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan.
Heitä kutsutaan Vanhurskauden tammiksi,
Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut
osoittaakseen kirkkautensa.

Joh. 1: 29–34
Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus 
oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: 
”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 
maailman synnin! Hän on se, josta sanoin: 
’Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän 
on ollut ennen minua.’ Minäkään en tuntenut 
häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut 
kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka 
hän on.”
    Johannes todisti: ”Minä olen nähnyt, kuinka 
Henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi 
hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut. 
Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan 
vedellä, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle näet 
Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä 
Hengellä.’ Minä olen sen nähnyt ja todistan, että 
tämä mies on Jumalan Poika.”

Taimi olen sun tarhassas
Muutamia vuosia sitten istutin pihamaallemme omenapuita. Kesäisin ne ovat kasvat-
taneet pituutta, muutaman kukankin, ei vielä omenoita. Yhtenä talvena jänis söi yhden 
niistä melkein maata myöten, kerran juhannusviikon lumisateessa säikähdin, kestä-
vätkö mahdolliset omenanalut sään vaihteluita. 

Suurimmat muutokset omenapuilla lienevät tapahtuneet näkymättömissä. Niiden 
täytyy kasvattaa vahvat juuret, asettautua kunnolla paikoilleen. Vasta sitten ne jaksa-
vat pidellä hedelmää sylissään.

Kastejuhlassa lauletaan toisinaan: ”Mä taimi olen sun tarhassas, ja varten Taivasta 
luotu.” Pieni ihmisen taimi katselee läheisiään ymmärtämättä paljonkaan muuta kuin 
hoivan ja rakkauden, jolla hänet ympäröidään. Kasteessa me kukin saimme liittyä 
Jumalan omien joukkoon, hänen taimitarhaansa, hänen hoitoonsa. Jumala huolehtii 
taimitarhastaan. Mutta välillä meitä koettelevat talven kireät pakkaset, toisinaan hel-
lii helle ja aurinko. Kuivuuden kausina joudumme testiin, ovatko juuremme riittävän 
syvällä maassa. Joskus saattaa talven hangilla loikkia tuhoeläin haluten viedä palan 
meistä mukanaan.

Silti me suuntaudumme ylöspäin. Kasvumme on Luojan lahjaa. Hän hoitaa meitä. 
Hän joutuu joskus taivuttamaan meitä oikeaan suuntaan. Kun meitä koetellaan, Hän 
antaa voimaa jokaiselle päivälle erikseen. 

Tämän elämän, kasvun ja armoon juurtumisen me saamme lahjoina, mutta me 
saamme myös tehtävän tuottaa hedelmää. Meidän tehtävämme on rakastaa toisiamme. 
Se on käytännön tekoja, sanoja, toisen auttamista. Se on sitä, että kutsumme toisiakin 
juurtumaan ravitsevaan multaan, kantavaan perustaan.

Tarinan mukaan Lutherin kerrotaan sanoneen, että jos hän tietäisi kaiken loppu-
van huomenna, hän istuttaisi tänään omenapuun. Kastettuina saamme aina turvau-
tua samaan toivoon – taimitarhan Hoitaja on aina meitä lähellä.

 

SEIJA HELOMAA
kappalainen, Kiimingin seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 8.1.2017
Psalmi: Ps. 89:19–22, 27–30 
1. lukukappale: Jes. 61:1–3
2. lukukappale: Ap. t. 8:26–40
Evankeliumi: Joh. 1:29–34
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Paikkoja avoinna

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

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana 

KEITTÄJÄN  
pysyväisluonteinen työsuhde, 

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

TIEDOTTAJAN
määräaikainen työsuhde ajalle 1.2.–30.6.2017,

sijoituspaikkana viestintäpalvelut

Hakuaika päättyy 11.1.2017 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/rekry. 

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

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

Ilmoittaja!
Ota yhteyttä:

Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Armo olisi kelpaamista
Armo näkyy nuorille, jos kirkon työntekijät välittävät sitä teoillaan, 
Auli Vähäkankaan tutkimus paljastaa

Armosta vanhurskautetut. Mitä tämä 
kristillinen sanonta tarkoittaa? 

Ei kovinkaan paljoa suomalaisille 
nuorille, joita seurakunta koettaa koh-

data. Ellei luterilainen perinne ole oman kodin 
kasvatuksessa siirtynyt kotona lapsille, kirkon 
uskonnollisen kielen sisällöt ja merkitykset ovat 
ulottumattomissa.

– Tosiasia on, että kirkko ja seurakunnat 
ovat sekä sanastoltaan että asenteiltaan irral-
laan nuorten maailmasta, toteaa Helsingin yli-
opiston käytännöllisen teologian professori Au-
li Vähäkangas.

Vähäkankaan kritiikin kärki osoittaa teolo-
geihin ja teologiaan. Pappien aika kuluu muus-
sa työssä kuin nuorten kanssa.

– Nuorten kohtaamisessa nuorisotyönteki-
jöillä on paremmat taidot kuin teologeilla. 

Juuri kohtaamisilla kuitenkin olisi väliä. 
Nuoret pohtivat suhdettaan seurakuntaan, kirk-
koon ja sen välittämiin asioihin pitkälti sen pe-
rusteella, huomataanko heidät ja kelpaavatko he 
joukkoon.

Sanaa armo ei tunnu 
olevan olemassakaan
Vähäkankaan johtamassa Nuoret marginaalis-
sa -tutkimushankkeessa selvitettiin niin sanot-
tujen riskinuorten, syrjäytymisvaarassa olevien 
nuorten kokemusta seurakunnasta ja sitä, mi-
ten seurakunta oli tukenut heitä eräällä kanta-
hämäläisellä paikkakunnalla. 

Kansainvälisen hankkeen toiset tutkimuk-
set toteutettiin Ruotsissa, Norjassa ja Etelä-Af-
rikassa.

Haastateltavat nuoret olivat 15–24-vuotiaita.
Vähäkankaan tutkimusryhmän haastatte-

luissa yksikään nuorista ei puhunut armosta mi-
tään. On kuin sanaa ei olisi olemassakaan, ku-
ten ei syntiäkään.

Niitä asioita, joihin synti ja armo elämässä 
liittyvät, nuoret kylläkin pohtivat paljonkin. Ar-
mon voi jäljittää kelpaamiseen ja hyväksytyksi 
tulemisen tunteisiin. Synnillä on puolestaan yh-
teys häpeän ja syyllisyyden kokemuksiin. 

– Häpeä syntyy siitä, että on mokattu: on se 
sitten alkoholia, huumeita, irtosuhteita. Nuo-
ret toteavat, että he ovat mokanneet. Siitä seu-
raa kysymys seurauksista: kelpaanko mä nyt tä-
män jälkeen?

Armo on sitä, 
ettei jää yksin
Mokailleelle nuorelle seurakunta näyttäytyy ni-
menomaan paikkana, jonne ei ehkä kelpaa, kos-
ka ei ole tarpeeksi hyvä. Isosiksi lähtevät kunnon 
nuoret, itseä ei pidetä sellaisena.

Jos armo on sitä, ettei jää yksin ja kelpaa sel-
laisena kuin on, tutkimuksen nuorille armo oli 
näyttäytynyt jonkun isosen tai nuorisotyönte-
kijän kautta, joka oli osoittanut oikeasti välittä-
vänsä. Sitä oli koettu jollain leirillä, josta oli jää-
nyt ”hyvä fiilis”.

Vähäkangas toteaa, että tutkimuksen nuor-
ten kokemukset seurakunnasta olivat suorastaan 
yllättävän voimakkaasti peräisin rippikoulusta. 
Vanhemmatkin nuoret pohtivat suhdettaan us-
kontoon ja seurakuntaan rippileirin kautta.

Katseellakin  
on jo merkitys
Kysymys kelpaamisesta on sitä keskeisempi, mitä 
nuoremmasta haastateltavasta oli kyse.

– Haastatteluissa tulee esiin sellaisia pohdin-
toja, kuin että ”kun tuo pappi katsoi mua tuol-
la tavalla, tarkoittaako se, että minä en kelpaa?”

Tutkimuspaikkakunnan seurakunnalla oli 
hyvä tarkoitus tavoittaa ja kohdata nuoria. Nuo-
risotyön puitteissa esimerkiksi käytiin kerran 
viikossa nuorisotalolla. Nuorille ratkaisevaa oli 
kuitenkin se, mitä todella tapahtui suoraan hei-
dän ja työntekijän välillä.

– Nuoret odottavat, että aikuinen huomaa 
heidät. He odottavat aikuisen hyväksyntää, Vä-
häkangas sanoo.

– Hyväksytyksi tuleminen myös henkilöityy: 
nuori tarkkailee, huomaako juuri tuo työnteki-
jä minut. ”Tuo työntekijä tuntee nimeni. Hän 
moikkaa ajaessaan polkupyörällä ohi. Hän ky-
syy, mitä minulle kuuluu. Hänen kanssaan on 
tehty kiva juttu yhdessä leirillä.”

Nuoret tunnistavat, 
ovatko he tärkeitä
Tutkimusta varten haastateltiin myös paikka-
kunnan kirkkoherraa ja nuorisotyöntekijää. 
Rippikoulutyöstä vastannut seurakunnan kap-
palainen katsoi, ettei hänellä ole nuorten tuke-
misesta sanottavaa.

– Kirkkoherralta tuli teoreettinen pläjäys. 
Nuori nuorisotyöntekijä puhui sen sijaan nuor-
ten elämästä ja kysymyksistä, vaikeuksista ja tar-
peista. Siellä eivät vilisseet teologiset käsitteet. 
Nuorten hyvät kokemukset seurakunnasta liit-
tyivät juuri häneen.

Vaikka paikkakunnalla kirkko oli keskellä 
kylää, seurakunta ja sen edustajat näyttäytyivät 
nuorille etäisinä ja outoina. Seurakunta oli paik-
ka, jonne joku muu voisi mennä juttelemaan. 
Joitakin toisia seurakunta voisi auttaa.

– Yksi yllättävä haastattelu tosin oli. Keskus-
telussa käytiin läpi sitä, mikä kirkossa on tärke-
ää. Parikymppinen haastateltu totesi, että hauta-
usmaa. Kun haastattelija kysyi syytä, vastaaja to-
tesi, että sinne hänetkin kerran haudataan. Hä-
nelle se oli tärkeää, Vähäkangas kertoo.

– Siinä oli minusta kyse suoraan armosta: 
että pääsee kerran turvallisesti haudatuksi ai-
dan sisäpuolelle, yhdessä muiden kanssa, tutki-
ja miettii.

Kapulakielen puhujat 
hukkaavat nuoret
Kun tutkimukseen osallistuneet nuoret kertoi-
vat suhteestaan seurakuntaan, he alkoivat puhua 
siitä, millä tavalla uskovat tai eivät usko. Monet-
kaan nuoret eivät osanneet paljoa mietiskellä ja 
sanoittaa uskonnollisia näkemyksiään.

Nuoret odottavat, että aikuinen 
huomaa heidät. He odottavat 
aikuisen hyväksyntää.

Auli Vähäkangas
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Armo olisi kelpaamista
Armo näkyy nuorille, jos kirkon työntekijät välittävät sitä teoillaan, 
Auli Vähäkankaan tutkimus paljastaa

Armosta tai synnistä ei puhunut kukaan. 
Nuoria ei koskettanut myöskään ehtoollinen 
millään tavalla.

Jos nämä nuoret olisivat jumalanpalvelukses-
sa, mitä synnintunnustus ja siihen liittyvä ar-
mon julistus voisi merkitä heille? 

– Voi tosin kysyä, kuinka moni säännöllisesti 
jumalanpalveluksessa käyvä aikuinenkaan var-
sinaisesti ymmärtää, miksi synnintunnustus 
tehdään? Auli Vähäkangas vastaa.

Synnin ja armon sijaan nuoret osasivat avoi-
mesti ja vuolaasti kertoa terapioistaan, diagnoo-
seistaan ja lääkityksistään. Se on heidän arkeaan. 
Nuoret osaavat sen kielen, jolla voivat jäsentää 
tuntojaan ja elämäänsä.

– Näyttää siltä, että suhde uskonnolliseen 
perintöön elää lähinnä isovanhempien kautta. 
Mummon kanssa vielä käydään Kauneimmissa 
joululauluissa. Sellaisen merkitys on suuri. Tra-
ditio tekee mahdolliseksi käyttää kirkon käsit-
teitä. 

Kuvia sanojen
sijaan
Teologisen kapulakielen kirkko liukuu nuorista 
etäälle. Vain käsitettävissä olevalla kielellä voi 
tulla kosketetuksi.

– Nuorille omien sanojen käyttö on hirveän 
tärkeää. Jos ajatellaan nuorten itsensä kirjoitta-
mia rukouksia rippileirillä, tulevat ne ihan eri 
maailmasta kuin kirkkokäsikirja.

Vähäkangas miettii myös, ettei sanojen tar-
vitsisi aina olla lähtökohtana kirkon sanoman 
välittämisessä ja käsittelemisessä. Esimerkiksi 
kuvan käyttö voisi avata toisenlaisia mahdolli-
suuksia kohdata nuori.

Yhdessä osassa tutkimusta käytettiin mene-
telmänä kuvien tekemistä ja niistä puhumista. 
Tämä osoitti, että nuorille kuva avasi mahdol-
lisuuksia, joita puhe ohitti. Lopulta nuoret pää-
tyivät käyttämään tekemiään kuvia kuvatessaan 
kirkon käsitteitä ja sanastoa.

Onko nuorisotyö
keskiluokkaistunut?
Nuoret marginaalissa -hankkeen nuorilla ei ol-
lut varsinaista paikkaa seurakunnassa rippilei-
rin jälkeen. He oirehtivat tai muista hankalista 
elämäntilanteista johtuen he eivät sopineet nor-
maalin nuorisotyön piiriin. Pikkupaikkakun-
nalla erityisnuorisotyötä ei ollut.

– Jonkinlaista perhediakoniaa olisi oikeas-
taan tarvittu. Useimman nuoren elämään liit-
tyi sellaisia asioita, jotta perhediakonia olisi pe-
rusteltua, Auli Vähäkangas sanoo.

Tutkimuksen mukaan mitä huonommin 
nuorella meni, sitä kauempana kirkko hänelle 
oli.

– Minusta voisikin kysyä, onko seurakun-
nan nuorisotyö keskiluokkaistunut. Ketkä nuo-
ret ovat valmiita kohtaamaan sitä armoa, jota 
seurakunta haluaa välittää?”

JAAKKO KAARTINEN

Juttu julkaistu aiemmin 
Villi-lehdessä 4/2016

K i r ko n ku va p a n k k i  /  H e id i  M a k ko n e n
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Menot Oulun seurakunnissa  5.–19.1.2017

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

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

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Hulda Valpu-
ri Saarenheimo, Tuomas Eero 
Artturi Aitta.
Haukipudas: Onni Eevert 
Rautiainen, Kosti Kristian Si-
milä, Lenne Alarik Hiltunen.
Karjasilta: Minea Tellervo 
Haapajoki, Niklas Paavo Ed-
ward Jaakola, Lumi Matilda 
Kinnula, Leon Augusti Lo-
hi, Vilma Anni Matilda Meri-
läinen, Pihla Sofia Mäkinen, 
Otso Henrik Olavi Pennanen, 
Veikko Jukka Matias Vaarala, 
Jooa Benjamin Hannuksela, 
Maija Matilda Pouke.
Kiiminki: Aino Edla Aman-
da Hirsivaara, Aliina Johan-
na Isoniemi.
Oulujoki: Elian Anttoni Ko-
tikumpu, Adam Sebastian 
Kraft, Nela Anni Olivia Mus-
tanoja, Sonja Riitta Adolfiina 
Paalanen, Saini Orvokki Poh-
jola, Leo Toivo Henrik Puro-
la, Aaron Jussi Henrik Rautio, 
Ella Amanda Rötkönen, Elle 
Fiona Tervo, Nooa Eemil Ale-
xander Pernu.
Oulunsalo: Anne-Kaisa Ina-
ri Kemppainen, Olle Henrik 
Pikkuhookana.
Tuira: Aila Enni Billeter, Eli-
na Hilda Elisabet Jylhä-Olli-
la, Mette Maria Amalia Kiive-
ri, Henna Maria Eliisa Korpe-
la, Elmeri Onni Luukas Pruik-
konen, Aliisa Maire Emilia 
Piippo.

Vihityt
Tuomiokirkko: Antti-Jussi 
Tölli ja Katja Sofia Hyry.
Oulujoki: Matti Augusti Jur-
mu ja Mia Jasmin Lehtonen, 

Leikkaa talteen!

Eemeli Kalle Johannes Hytti-
nen ja Nina Rebecca Niska-
nen.
Tuira: Karo Albert Pyrrö ja 
Hanna-Mari Holappa, Han-
nu Juhani Köykkä ja Minna 
Maria Uusimäki.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Maija-Liisa 
Ritokangas 78, Matti Arvid 
Karvonen 85, Helvi Paakkari 
95, Eero Kalevi Siermala 78, 
Kirsti Elina Stenberg 75.
Haukipudas: Taimi Alina 
Kropsu 92, Jouko Adolf Jussi-
la 69, Minna Aulikki Hourula 
38, Meeri Kaarina Heinonen 
88, Aune Anna Liisa Ojala 85.
Karjasilta: Eelis Antero Mä-
läskä 89, Liisa Annikki Määt-
tä 73, Tauno Sakari Pohjonen 
67, Elvi Marjatta Ukonmaan-
aho 79, Anneli Kyllikki Virta-
nen 63.
Kiiminki: Tyyne Inkeri Läm-
sä 77.
Oulujoki: Matti Eemeli Holmi 
77, Anja Inkeri Jauhiainen 84, 
Sauli Kalervo Hämeenniemi 
79, Onerva Anneli Isola 79, 
Eili Inkeri Kinnunen 89, Ilk-
ka Erkki Lamminkari 70, Siiri 
Annikki Pulkkinen 93, Aarne 
Matias Roukala 81, Taimi Eli-
na Takkinen 87, Jorma Juha-
ni Väänänen 61.
Oulunsalo: Eila Irene Hur-
nasti 74.
Tuira: Fanny Eliina Alakare 
90, Eino Aksel Erik Koivupuro 
93, Pentti Ilmari Vesa 75, Jen-
ni Elisabet Korpelin 94, Kert-
tu Annikki Moilanen 85, Ti-
mo Tuomas Rönkkö 36.

Tammikuun ajan voi 
Tuiran kirkossa kuul-
la neljänä peräkkäi-

senä sunnuntaina tunnel-
mallisia konsertteja. Mu-
siikkia talvipäivän siniseen 
hetkeen -konserttisarja on 
muodostunut jo perinteeksi 
Tuiran seurakunnassa. 

– Halusimme konsert-
tisarjan ajankohtaan, jo-
ka on konserttielämän suh-
teen hiljainen. Ihmiset voi-
vat tulla vaikka päiväkäve-
lyllään sinisen hetken ai-
kaan hiljentymään musii-
kin äärelle, kertoo Tuiran 
seurakunnan kanttori Raa-
kel Pöyhtäri.

Konsertit järjestetään 
sunnuntaisin tammikuussa 
8.1, 15.1., 22.1. ja 29.1. kello 
14 alkaen.

Konserttisarjan aloittaa 
8.1. ”Telemann Tuirassa” 
-konsertti, jossa barokkimu-
siikki soi periodisoittimin. 

Konsertissa esiintyvät 
Pekka Elsilä (traverso), Jo-
hanna Leponiemi (barok-
kiviulu), Carolina Bjon 
(barokkisello) ja Virve Räi-

Barokkia talvipäivän siniseen hetkeen

sänen (cembalo).
Myös toinen konsertti 

15.1. keskittyy barokin ajan 
musiikkiin Bachin säve-
lin, siinä esiintyvät Raakel 
Pöyhtäri, piano sekä jou-
siyhtye.  

Kolmannessa konser-
tissa 22.1. mezzosopraano 
Annastiina Tahkola esittää 
yhdessä pianisti Kiril Koz-
lovskyn kanssa muun mu-
assa Madetojan ja Kuulan 
lauluja. Oulun seurakun-
tien ja Oulun konservatori-
on puhallinyhtyeet päättä-
vät konserttisarjan.

Konsertteihin on vapaa 
pääsy, käsiohjelma maksaa 
5 euroa.

Loppiainen 6.1.2017 
klo 17  Koskelan seurakuntakoti

Kauneimmat joululaulut

Traversoa soittava Pekka Elsilä on yksi Musiikkia talvipäivän siniseen 
hetkeen -avauskonsertin esiintyjistä. 

Ihmiset voivat 
tulla vaikka 
päiväkävelyllään 
sinisen hetken 
aikaan hiljentymään 
musiikin äärelle.

Raakel Pöyhtäri

E l s i  S a l ovaa ra
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
ma–to klo 10–14
(16.1. alkaen klo 9–12)
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu pe 6.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen, avustaa 
Jyrki Vaaramo ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula.
Messu su 8.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki. 
Lähetys www.virtuaalikirk-
ko.fi.
Messu su 8.1. klo 13 Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula.

www.kirkonkeskusteluapua.fi.

torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Salla Autere ja kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.

Musiikkitilaisuudet
J. S. Bachin Jouluorato-
rio, BWV 248 (Kantaatit IV-
VI) pe 6.1. klo 18–19.30 Ou-
lun tuomiokirkko. Jouluo-
ratorion kolme jälkimmäis-
tä kantaattia esitetään ai-
kaisempien vuosien tapaan 
tuomiokirkossa loppiaise-
na. Virva Puumala, sopraa-
no, Sirkka Rautakoski, altto,  
Niall Chorell, tenori, Tomi 
Punkeri, basso, Cantio Lau-
dis-kuoro, Oulun Kamarior-
kesteri, Olli Heikkilä, musii-
kinjohto. Vapaa pääsy, käsi-
ohjelma 10 €.
Seniorien laulupiiri pe 13.1. 
klo 10 Keskustan seurakunta-
talo. Seniorien laulupiiri on 
kaikille avoin yhteislauluti-
laisuus, johon kaikenikäiset 
laulajat ovat tervetulleita. 

Laulupiirissä lauletaan erilai-
sista laulukirjoista. Kevään 
aikana opetellaan erityisesti 
uusia virsiä virsikirjan lisävih-
kosta. Laulupiiri kokoontuu 
Keskustan seurakuntatalon 
juhlasalissa joka toinen per-
jantai klo 10–11.

Apua ja tukea
 tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
9.1. klo 9–11 Keskustan seu-
rakuntatalo. Ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa.
Diakonian aamu ti 17.1. klo 
9–11 Keskustan srk-talo, Mo-
nitoimisali. Työttömien ja vä-
hävaraisten maksuton aamu-
pala ja kaikenikäisten juttu-
tupa. Aamupala on tarjolla 
kello 10.30 asti.  
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 18.1. klo 11–12 
Keskustan seurakuntatalo, 2 
krs. ruokasali Kaneli. Työttö-
mien ja eläkeläisten ruokai-
lu, hinta 2 €. 

Torstain raamattupiiri to 
12.1. klo 13 Rovastinsali, Ase-
makatu 6. Luemme Galata-
laiskirjettä.
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 12.1. klo 13. Alustajana 
Tapio Kortesluoma.
Messu su 15.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Sal-
la Autere ja avustaa Jouko 
Lankinen. Kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Tuiran ka-
marikuoro, johtaa Risto Lai-
tinen. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 15.1. klo 13 Heinä-

Musiikkia talvipäivän 
siniseen hetkeen
Tuiran kirkossa, Myllytie 5

sunnuntaina 8.1. klo 14
“Telemann Tuirassa”- barokkia periodisoittimilla.
Johanna Leponiemi ja yhtye.

sunnuntaina 15.1. klo 14
Bachin konsertto pianolle ja jousiyhtyeelle sekä
muuta barokinajan musiikkia.
Raakel Pöyhtäri piano ja jousiyhtye.

 sunnuntaina 22.1. klo 14
Annastiina Tahkola, mezzosopraano ja
Kiril Kozlovsky, piano.

sunnuntaina 29.1. klo 14
Oulun seurakuntien ja Konservatorion vaskiyhtyeet.

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Taustatarinaklubi
sunnuntaina 22.1. klo 16 Vanhassa pappilassa.

Taustatarinaklubi on uusi lauluntekijäklubi, jossa vaih-
tuva artistivieras johdattaa kuulijat lauluihinsa. Dialo-
gia yleisön ja artistin välillä on tukemassa klubin hos-
tina toimiva Iina Palokangas. Keikat ovat kaikille avoi-
mia sekä ilmaisia. Ensimmäisen illan esiintyjä on Mitra.

Perhepyhäkoulu 
sunnuntaina 15.1. klo 12–13 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Pyhäkoulu on lasten oma kirkko, johon ovat tervetul-
leita kaiken ikäiset ja kokoiset, mummit ja vaarit, kum-
mit ja ystävät, ihan koko perhe, alle 4-vuotiaat oman 
saattajan kanssa. 
Pyhäkoulussa opitaan hiljentymään ja keskittymään. 
Siellä pohditaan lapsentajuisesti kristillisiä arvoja ja 
opitaan tuntemaan myös suomalaista tapa- ja perinne-
kulttuuria. Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittautua, mu-
kaan voi tulla milloin vain. Pyhäkoulu on ilmainen. 

Oulun tuomiokirkossa
Pe 6.1.2017 klo 18
J. S. Bachin Jouluoratorio BWV 248
(kantaatit IV-VI)
Musiikinjohto Olli Heikkilä.

Ke 11.1. klo 18.30 
Yhteislauluilta

Elossa-kahavila perjantaina 13.1. klo 19–23.30 Kes-
kustan srk-talon Monitoimisali, käynti Isonkadun 
puolelta. Nuorten aikuisten kaikille avoin kahavila. 
Tarjolla pientä evästä, illanvieras/ohjelma klo 21 ja 
hartaus klo 22. 
KOHTAAMISIA-Raamis to 19.1. klo 18–19.30 Kes-
kustan srk-talon Monitoimisali, käynti Isonkadun 
puolelta. Ihmisten kohtaamisen iloa ja vaikeutta 
Raamatun tekstien pohjalta. Omien näkökulmien 
jakamista ja yhdessä pohtimista. Raamis on ensisi-
jaisesti nuorille ja nuorille aikuisille. Illan aiheena 
omat asenteet, ennakkoluulot <3 

Hiljaisuuden 
rukoushetket 

Liljassa jatkuvat
su 8.1. klo 18. 

Su 15.1. klo 17 raa-
mattumeditaatio, 

pastori Minna Salmi. 

O U L U L A I N E N !
Haluatko Oulun ev.lut seurakuntien sinulle tilaaman Rauhan Tervehdys -lehden?

HALUAN
Laittamalla postilaatikkooni lapun 

EI MAINOKSIA 
saan Rauhan Tervehdyksen,
 mutta vältyn mainospostilta

EN HALUA
Laittamalla postilaatikkooni lapun 

EI ILMAISJAKELUJA
en saa jatkossa mainoksia tai 

ilmaisjakelulehtiä, vain nimellä 
tulevan postin ja viranomaistiedotteet
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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, 
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 pe 6.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Elisa Happonen, 
kanttorina Sari Wallin.
Juhlamessu pe 6.1. klo 13 
Jäälissä. Ks. ilmoitus.
Perhemessu su 8.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Riina Moila-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo. Radiointi Radio 
Dei. Ks. ilmoitus.
Lähetyspiiri to 12.1. klo 
13–14.30 Montin-
salissa.     
Messu su 
15.1. klo 10 
kirkossa. 
Toimittaa 
Jaakko Töl-
li, avustaa 
Marika Hut-
tu, kanttori-
na Sari Wallin.
Messu su 15.1. klo 
13 Jäälissä. Toimittaa Jaakko 
Tölli, kanttorina Sari Wallin.
Raamattupiiri to 19.1. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 19.1. 
klo 18 Maija-Liisa Huttulal-
la, osoite Kankaalanväylä 7, 
Huttukylä.

Apua ja tukea 
tarvitseville

Ajanvaraus diakoniatyön 
taloudellisissa asioissa ma 
klo 9–11, p. 040 7008 151.
Työttömien ja pienituloisten 
ruokailu ma 16.1. klo 11–12 
Jäälin kappelissa. Ateria 3 €.
Työttömien ja pienitulois-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustaa 
Martti Heinonen. Messudia-
konina Minna Lappalainen, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Messun jälkeen thaimaalai-
nen lounas srk-keskuksessa. 
Messu su 8.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Saila Karppinen. 
Messudiakonina Outi Pa-
lokangas, kanttorina Han-
nu Niemelä. Messun jälkeen 
pystykahvit kirkkosalissa. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-tilassa. Aloitus 11.1.
Messu su 15.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Pekka Musta-
kallio. Messudiakonina Min-
na Lappalainen. Kanttorina 
Kaisa Säkkinen. Messun jäl-
keen pystykahvit kirkkosa-
lissa.
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Leena Brock-
man. Diakonina Minna Lap-
palainen. Kanttorina Kaisa 
Säkkinen. Kirkkokahvit. 
Yhteiskristillinen rukous-
viikko 16.–20.1. ja 22.1. Ru-
kousilta ma 16.1. klo 18 Kel-
lon srk-kodilla, ke 18.1. klo 
18 kirkossa  ja pe 20.1. klo 
18 Martinniemen srk-kodil-
la. Rukousillat klo 18 Hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella ti 17.1. ja to 19.1. Mes-
su kirkossa su 22.1. klo 10 ja 
jumalanpalvelus rukoushuo-

neella klo 15.
Veisu-messu pe 20.1. klo 18 
srk-keskuksessa. Veisu-mes-
su on nuorten toteuttama 
viikkomessu, jossa lauletaan 
useimmiten Punaisen veisu-
kirjan veisuja gospel-bändin 
säestyksellä. Rippikoululai-
sille merkki korttiin Veisu-
messu osioon. 

Lapsille ja 
lapsiperheille

Perhekerhot viikosta 2 alka-
en torstaisin klo 9.30–11 Kel-
lon srk-kodilla, perjantaisin 
klo 10–11.30 Wirkkulassa, 
Martinniemen srk-kodilla ja 
Jokelan vanhalla koululla.  
Lisätietoja Outi Palokangas 
p. 040 5471 472, outi.palo-
kangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläke-
läisille ma 9.1. klo 13 Vete-
raanikujan kerhohuonees-
sa (Veteraanikuja 3), to 12.1. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
12.1. klo 13 srk-keskuksessa. 
Kuljetuspyynnöt diakonia-
toimiston päivystysnume-
roon ma klo 9–11 p. 044 7310 
232. Taksi perii kuljetuksesta 
maksun 3 € /suunta.
Juttukahvila ke 11.1. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Kaikenikäisille, joilla on 
mahdollisuus kokoontua yh-
teen päivällä. Hartaus, kah-
vit ja ohjelmaa sekä keskus-
telua, joskus vierailijoita. 
Juttukahvila on ilmainen. 
Mahdollista saada taksikul-
jetusta, hinta 3 € / suunta. 
Taksikyytipyynnöt Minna Si-

milälle p. 040 8668 319. 
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 16.1. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla. Neulomme 
diakonian ja lähetystyön hy-
väksi ja järjestämme yv-lou-
naan huhtikuussa. Voit tulla 
ehdottamaan myös omaa ke-
räysideaasi. Kahveista jokai-
nen huolehtii vuorollaan yh-
dessä toisen kävijän kanssa. 
Piirissä on hartaus.  

Musiikki
Nuorisokuoron harjoituk-
set ke 11.1. klo 18 srk-keskuk-
sessa. Tiedustelut else.sassi@
gmail.com.
Lapsikuoron harjoitukset to 
12.1. klo 17 srk-keskuksessa. 
Kuoro on täynnä.

Apua ja tukea 
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemia ma 
9.1. ja ma 16.1. srk-keskuk-
sessa, klo 9.50 aamuhartaus, 
klo 10 aamupuuro ja -kahvit, 
klo 10.30–11.30 päivän aihe. 
Kaikille avoin maanantai-
aamun tapahtuma.  Puuron, 
voileipien ja kahvin lisäksi 
keskustelua aiheista maan 
ja taivaan välillä. 
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 10.1. klo 13 srk-
keskuksessa. Jutellaan luot-
tamuksella ja keskustellaan 
ajankohtaisista aiheista. 
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisen avun hakemisek-
si ja päivystys maanantaisin 
klo 9–11 diakoniatoimistossa 
srk-keskuksessa, p. 044 7310 
232. Diakoniatoimistoon voi 
tulla myös käymään. 

ten aamupuuro 
ma 16.1. klo 9.30–
10.30 Kiimingin 
Vanhustentalo-
yhdistyksen ker-

hohuone Kivitie 1  
(sisään Kiertotien 

puolelta), maksuton.

Musiikkitilaisuudet
Laulusta kiinnostuneille 
avoin laulutekniikan harjoit-
telu-ilta to 19.1. klo 19–20 srk-
keskuksessa. Ohjaajana lau-
lunopettaja Mari Klemettilä. 
Lastenhoito Kirkkopirtissä.
Kairos-yhtye konsertoi su 
29.1. klo 18 srk-keskuksessa.

Lapsille ja 
lapsiperheille

Päiväkerhot jatkavat viikolla 
2 tutun aikataulun mukaan. 
Perhekerhot viikolta 3 Kirkko-
pirtissä ti klo 9.30–11 ja Jäälin 
kappelissa to klo 9.30–11.   
Perhekahvilat viikolta 3 

Kirkkopirtissä perjantaisin 
klo 9.30–11 ja Jäälin kappelis-
sa maanantaisin klo 9.30–11.  
Esikkoryhmä ti 17.1. klo 10–
12 Jäälin kappelissa.
Kamraatti-ajanvaraus ma 
klo 9–11 p. 040 7008 151.
Pyhäkoulu su 15.1. klo 12 
Kirkkopirtissä.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 16.1. klo 10–
13 Jäälin kappelissa.
Diakoniapiiri ma 16.1. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin 
neuvotteluhuoneessa.
Naisten kasvuryhmä ti 17.1. 
klo 13–14.30 Jäälin kappelissa.
Nuorten Yökahvila pe 20.1. 
klo 18.30–22 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 8.1. klo 
17 seurat ry:llä, Arto Kivioja, 
Esko Mattila, su 15.1. klo 17 
seurat ry:llä, Timo Riihimäki, 
Pauli Niemelä.
 

Reformaation juhlavuoden näytelmä 
Näytelmä kertoo Suomen reformaattorista Mikael Ag-
ricolasta ja uskonpuhdistuksen löydöistä. Se toteute-
taan Kiimingin kirkossa arkiviikolla ma-
pe 3.–7.4.2017 päivänäytöksin koulu-
laisille ja iltanäytöksillä kaikelle kansal-
le. Näytelmän ohjaajina toimivat Tarja 
Kannus-Kivelä ja Leena Tiainen. Sen 
toteuttajiksi kutsutaan seurakuntalai-
sia. Ensimmäinen kokoontuminen on 
ti 10.1.2017 klo 18 seurakuntakeskukses-
sa. Kaikki näytelmän toteuttamisesta 
kiinnostuneet tervetuloa!

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat su 15.1. klo 
16 ry:llä, lauluseurat ke 18.1. 
klo 18.30 Reeta ja Pekka 
Kurkelalla, Suokkosentie 97, 
seurat su 22.1. klo 16 ry:llä. 

Thaimaalainen lounas 
loppiaisena 6.1. messun jälkeen srk-keskuksessa. 

Lounaan hinta aikuiset 10 € ja lapset 5 €. 
Tuotto käytetään Haukiputaan seurakunnan 
lähetystyön nimikkokohteisiin. Tervetuloa! 

Lukupiiri 
alkaa ma 23.1. klo 18 
srk-keskuksessa.  

Lukupiirin kirjat 
kevätkaudella: 
23.1. Anthony Doerr; 
Kaikki se valo jota 
emme näe
20.2. Mika Waltari; Suuri illusioni
27.3. Virpi Hämeen-Anttila; Yön sydän on jäätä
24.4. Joni Skiftesvik; Salli Koistisen talvisota
22.5. Linda Olsson; Kun mustarastas laulaa

Lukupiiri on kaikille avoin ryhmä eikä edellytä 
ennakkoilmoittautumista. 

P i xa b ay

Kutsu Jäälin kappelin juhlaan
Jäälin kappeli täyttää 40 vuotta. Se vihittiin alkujaan 

seurakuntakodiksi 2.1.1977. Juhlaa vietämme 
loppiaisena 6.1.2017 klo 13 alkavalla messulla, jonka 

toimittaa Pauli Niemelä ja jossa saarnaa emeritus 
kirkkoherra Hannu Pelkonen. Messussa avustaa 
mieskvartetti ja viulistiryhmä. Messun jälkeen 

juodaan juhlakahvit. Lämpimästi tervetuloa!

Uusien virsien ilta 
ke 25.1. klo 18.30 
srk-keskuksessa.

Kurkistus 
virsimaailmaan!

Kuoroihin mahtuu mukaan
Kirkkokuoro alkaa 18.1. klo 18.30. Harjoittelemme ke-
vään kirkkomusiikkijuhlia varten, joten uusilta laulajil-
ta vaaditaan projektin jo alettua nuotinlukutaitoa ja/tai 
nopeaa omaksumiskykyä. Tied. Sari Wallin 0400 839 461.
Naisten lauluryhmä Vanamot harjoittelee projekteit-
tain. Uusia nuotinlukutaitoisia laulajia otetaan mukaan 
koelaulun kautta. Tiedustelut kanttori Sari Wallin. 
Poikakuoro Junnut ke 11.1. klo 17.30–18.15 seurakunta-
keskuksessa. Myös uusia poikia pääsee tässä vaiheessa 
mukaan, jarkko.metsanheimo@evl.fi tai p. 0400 487187. 
Kamarikuoro to 19.1. laulutekniikka-ilta ja 26.1. klo 
18.50–20 seurakuntakeskukseen uuden kuoroprojek-
tin harjoituksiin. Uusia laulajia mahtuu mukaan koe-
laulun kautta. Kysy kuorosta Jarkko Metsänheimolta.
Ruskakööri joka toinen perjantai seurakuntakeskukses-
sa. Johtajana Risto Ainali. 

Perhemessu
sunnuntaina 8.1. klo 10 Kiimingin kirkossa. 
Tervetuloa koko perheellä kasteen sunnuntain perhe-
messuun. Erityisesti kutsumme mukaan edellisen kirk-
kovuoden aikana kastettuja perheineen. Kastepuuhun 
on ripustettu messujen yhteydessä kastetun nimellä 
varustettu sydänlehti. Messun aikana  kastepuusta voi 
hakea oman sydänlehden itselleen.

Jokikylä: seurat su 8.1. klo 17 
ry:llä, seurat su 15.1. klo 17 
ry:llä, seurat su 22.1. klo 17 
ry:llä. Kello: seurat su 8.1. 
klo 17 ry:llä, ompeluseurat to 
12.1. klo 18.30 ry:llä, ompelu-
seurat to 19.1. klo 18.30 ry:llä.
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Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
uskonelämä

Messu pe 6.1. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, kanttori Ilkka Järviö. 
Kolehti lähetystyöhön Suo-
men Lähetysseuran kautta 
teemalla "Osallistumme Hy-
vän Sanoman jakamiseen" 
Messu su 8.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Maija Hy-
vönen, kanttori Ilkka Järviö. 
Messu su 8.1. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Esa Neva-
la, kanttori Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 8.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustavat 
Esa Nevala, kanttori Sirpa Il-
vesluoto. Kolehti nimikkolä-
hetystyölle; Radiolähetystyö 
Intiassa, Medialähetysjärjes-
tö Sanansaattajien kautta. 
Messu su 15.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Hyvönen, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttori Juha 
Soranta. 
Messu su 15.1. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Oi-
karinen, avustaa Olavi Mäke-
lä, kanttori Riitta Piippo. 
Varikkomessu su 15.1. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, avustaa Mirjami Dut-
ton. Kolehti Oulun hiippa-
kunnan toimintaan kasva-
tus-, diakonia- ja lähetystyös-
sä Kirkkohallituksen kautta.

Hengelliset tilaisuudet 
Hanna rukousryhmä to 5.1. 
ja to 19.1. klo 18, Kastellin 
kirkko. Kokoonnumme joka 
toinen torstai klo 18–19.30. 
Lisätietoja Mari Vakkilainen 
p. 050 3035 243. 
Lähetyspiiri ti 10.1. ja ti 17.1. 
klo 17.30, Merikotkantie 1:n 
kerhotila.
Raamattupiiri ke 11.1. ja ke 
18.1. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Hartaus Caritas-Kodissa pe 
13.1. klo 13.
Majakkailta pe 13.1. klo 
18.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Herännäisseurat su 15.1. klo 
15, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 19.1. klo 13, 
Kastellin kirkko pappilan ka-
marissa. 

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 579 tai Karjasillan kir-
kolla, diakoniatoimistolla, 
Nokelantie 39. Diakonian 
avustusvastaanotolle voi va-
rata ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja ohjeita 
taloudelliseen tilanteeseesi.
Aamupuuro to 12.1. klo 
9–10, Karjasillan kirkko, pe 
13.1. klo 9–10 Pyhän Andre-
aan kirkko.

Harrastukset ja kerhot 
nuorille ja aikuisille

Oulun seudun virsikuoro 
ma 9.1. ja ma 16.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli.  
Diakoniaryhmä ti 10.1. ja ti 
17.1. klo 13.30, Maikkulan 
kappeli.
Eläkeläisten kerho to 12.1. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-

ko, to 12.1. klo 13 Karjasillan 
kirkko, to 12.1. klo 13 Kas-
tellin kirkko, ma 16.1. klo 12 
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen toimin-
ta: Karjasilta-Kaukovainio 
ompeluseurat to 12.1. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Palvelupiiri ma 16.1. klo 13, 
Karjasillan kirkko. 
Kulttuurikerho ma 16.1. klo 
14 Caritas-Koti, Kapellimes-

keväällä 2017
Kastellin kirkon 
pappilankamarissa, 
Töllintie 38
keskiviikkoisin klo 18–20
18.1. Leo Ylitalo: Sururisti
Kristiina Harjula: Pispalan kiviä
15.2. Juhani Peltonen: Elmo
Karo Hämäläinen: Yksin
22.3. Maria Jotuni: Huojuva talo
Eino Leinon Helkavirret 
(runoteos tai sarjakuvakirja)
12.4. Timo Sandberg: Mustamäki
Lauri Viita: Moreeni
10.5. Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä
Riina Katajavuori: Wenla Männistö

Lukeminen on hyvä ja oivallinen harrastus. Se 
synnyttää ajatuksia, pohdintaa, kysymyksiä ja 
keskustelukumppanin tarpeen. Kirjallisuuspiiri 
on juuri sellainen toivomasi foorumi. Ole ute-
lias, ole häpeilemättömän utelias, kirjoissa avau-
tuvat uudet maailmat silmiesi eteen. Avaa kir-
ja ja lue, anna itsellesi aikaa ja tule jakamaan 
lukukokemuksiasi Kastellin kirkon pappilassa, 
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. Siel-
lä nähdään!
Lisätietoja pastori Juha Vähäkangas, 
p. 040 574 7158, juha.vahakangas@evl.fi.

tarinkatu 2. Kaarina Jaak-
kola luennoi ajankohtaisista 
kulttuuriin tai historian ta-
pahtumiin liittyvistä merk-
kihenkilöistä. Aiheena Kat-
ri Antell – naisenergiaa Ou-
lussa 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa. Kerho on 
tarkoitettu kaikille aiheesta 
kiinnostuneille. 
 

Majakkailta
perjantaina 13.1. klo 18.30
Pyhän Andreaan kirkossa

Vieraana rovasti  Jorma Kalajoki
Aiheena ”tavikset Jumalan käytössä”. 
Yhteislauluja, tarjolla iltapalaa. 
Vapaa pääsy. Illan järjestävät 
Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi. 

Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com
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

Karjasillan diakoniatyö kiittää 
kaikkia teitä, jotka lahjoititte ostokortteja 
lähimmäisten auttamiseksi. Lahjanne toi joulumieltä 
moneen perheeseen ja monelle yksinäiselle, 
kevensitte taloudellista hätää ja huolta. 

Lähetyspiiri 
kokoontuu tiistaisin klo 17.30–19 
Merikotkantie 1:n kerhotilassa 10.1.2017 alkaen.

Vähäväkisten juhlaveisuu
sunnuntaina 22.1. klo 12 

Pyhän Andreaan kirkossa.

Messun toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
saarna Jenni Koskenkorva.

2.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille

Talvileiri 
17.–19.2.2017 Rokuan leirikeskuksessa 

Ohjelmassa mukavaa talviliikuntaa, pelejä ja leikke-
jä sekä askartelua. Leirille otetaan ilmoittautumis-
järjestyksessä maksimissaan 30 lasta ja leiri toteute-
taan, jos ilmoittautuneita on vähintään 18.  
Leirin hinta 31 €. Ilmoittautuneille lähetetään leiri-
kirje viikolla 6. Lisätietoja Juha Kivirasi 040 575 2713, 
juha.kivirasi@evl.fi.

 
 

Kaakkurin olohuone on 
vertaistukiryhmä yhden vanhemman 

perheille. Olohuone on 
avoinna Kaakkurissa, 

Pyhän Andreaan kirkolla 
(Sulkakuja 8). 

Olkkari on mukava ja turvallinen kokoontumispaikka 
yhden vanhemman perheille. Kaakkurin olohuoneti-
la soveltuu erinomaisesti erityislapsille, sillä tilat ovat 
esteettömät ja turvalliset.

Olkkarin tarkoituksena on, että voimme jakaa yhdes-
sä niin arjen ilot kuin surutkin. Olkkarista voit löytää 
uusia kokemuksia ja ystäviä. Lapsille on omaa puu-
haa ja hoitajat leikittämässä. Tarjolla on iltapalaa, 
mutta ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua.
Yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ja lähei-
set ry, Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry, 
Karjasillan seurakunta sekä järjestöjen perheverkko. 

Lisätietoja salla.jamsen@osol.fi, 040 771 0266 tai 
oulunseudunyvp@gmail.com, 044 369 0844.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu loppiaisena pe 6.1. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, ehtool-
lisavustajana Helena Ylimau-
la, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Messun jälkeen laulu-
hetki pappilassa.
Messu loppiaisena pe 6.1. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Matti Jurvelin, saar-
na Riitta Kentala, kanttorina 
Anja Hyyryläinen, laulutrio 
Maariet. 
Messu loppiaisena pe 6.1. 
klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
saarna Riitta Kentala, kant-
torina Leo Rahko. 
Messu  su 8.1. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 8.1. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 8.1. 
klo 12, Sanginsuun srk-ko-
ti. Toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi, kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
8.1. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 
Messu su 15.1. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.  Kirkkoherra Satu 
Saarisen lähtömessu. Kirkko-
kahvit Myllyojan srk-talossa.

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
Hintan sakastissa

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa  5.–19.1.2017

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula p. 044 
7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu pe 6.1. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Riitta 
Markus-Wikstedt ja Ulla Mä-
kinen, kanttori Pirjo Mänty-
vaara. 
Messu su 8.1. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Heidi 
Lampela, kanttori Anna-Kai-
sa Pitkänen, kirkkoväärti Jor-
ma Uusi-Illikainen, kasteleh-
tien jakaminen.
Hartaus ke 11.1.klo 13.30 Sa-
lonkartano, Maija Sivula, An-
na-Kaisa Pitkänen. 
Hartaus to 12.1. klo 13.30 
Teppola, Riitta Markus-Wik-
stedt, Pirjo Mäntyvaara.  
Messu su 15.1. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Maija 
Sivula, kanttori Pirjo Mänty-
vaara, kirkkoväärti Markku 
Kärkkäinen. 
Hartaus ke 18.1. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Riitta Markus-
Wikstedt, Pirjo Mäntyvaara.  
Hartaus to 19.1. klo 13.30 
Teppola, Maija Sivula, Anna-
Kaisa Pitkänen.

Lapset ja lapsiperheet
Vattukujan perhekerho ma 
9.1. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 12.1. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla.
Repun perhekerho to 12.1. 
klo 9.30.
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 13.1. 

Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Leo Rahko. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 9.1. ja 16.1. klo 17, Myl-
lyojan srk-talo. 

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 9.1. ja 16.1. klo 18.30, Ou-
lujoen pappila. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 040 7033 690. Muissa asi-
oissa ota yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään. 
Diakonian aamu ma 16.1. klo 
10.30–12, Myllyojan srk-talo. 
Kaikenikäisten kohtaamis-
paikka maksuttoman aamu-
palan merkeissä. 

Musiikkitilaisuudet
Loppiaisen lauluhetki pe 
6.1. klo 11.30, Oulujoen pap-
pila. Vapaaehtoinen maksu 
lähetystyön hyväksi. 

Harrastukset ja kerhot 
Fransupiiri ti 10.1. ja ti 17.1. 
klo 17, Myllyojan srk-talo. 
Piispankamari pe 13.1. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa.  
Eläkeläisten kerho ma 16.1. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 16.1. 
klo 13, Hintan srk-talo.  
Aikuisten kuntopiiri ke 18.1. 

Oulujoen seurakunnan perhekerhot 
ja perhetupa keväällä 2017

 
Maanantaisin Hintassa (Hintantie 89) 

klo 9.30–11.
Tiistaisin Yli-Iissä (Kirkkotie 3 a 4) 

klo 10–12.30.
Torstaisin Myllyojalla perhetupa 

(Koivumaantie 2) klo 9–12.
Perjantaisin Huonesuolla (Leväsuontie 19) 

klo 9.30–11.
Perjantaisin Ylikiimingissä (Harjutie 5) 

klo 10–12.
Hintan iltaperhekahvilat keskiviikkoisin 
18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5. klo 18–20.

klo 17, Hintan srk-talo. 
Seurakuntakerho to 19.1. 
klo 10, Huonesuon srk-koti. 
Eläkeläisten kerho to 19.1. 
klo 13 Myllyojan srk-talo. Kai-
kenikäiset eläkeläiset terve-
tuloa! Yhdessäoloa hartau-
den, kahvin ja ajankohtais-
ten asioiden parissa.

Kiitos jouluna 2016
kaikille hyväntekijöille, lahjoittajille ja 
yhteistyökumppaneille antamastanne joululahjasta.

Tuntemattomat lahjoittajat, Myllyojan koulun 
musiikkiluokat 6C ja 4B sekä opettajat Riitta Koukkari 
ja Elina Pesonen, DOM second hand, Hintan Martat, 
LC Oulu Oulujoki, Oulun kaupunki ja Oulujoen 
diakonia- ja lähetystyön johtokunta.

 Kiittäen Oulujoen seurakunnan diakoniatyö

Liikunnallinen vertaistukiryhmä 
mielenterveyskuntoutujille 
torstaina 19.1. klo 11 Hintan seurakuntatalossa. 
Pelaillaan yhdessä pallopelejä ja tutustutaan 
toisiimme. Mukana diakoniatyöntekijät Eija Röning 
ja Anna-Maija Sälkiö. Lämpimästi tervetuloa.

Diakonian aamujen emäntäkokous 
keskiviikkona 11.1. klo 14 Myllyojan seurakuntatalossa.  
Uudet ja entiset emännät tulkaahan suunnittelemaan 
kevään vuoroja. Tarjoilun vuoksi ilmoita tulostasi 
9.1. mennessä joko oulujoki.diakonia@evl.fi tai 
Anu Fedotoff p. 040 5747 098.

klo 9.30 Varjakan kylätalolla.

Harrastukset ja kerhot 
nuorille ja aikuisille

Poikakuoron viikottaiset 
harjoitukset alkavat ke 18.1. 
klo 15.30–16.30 Salonpään 
rauhanyhdistyksellä. 
Lapsikuoron viikottaiset 
harjoitukset alkavat ke 18.1.  
klo 17–18 seurakunnan Toimi-
talolla.  Huom. ensimmäinen 

Messu pe 6.1. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Petri Satomaa,
avustaa Riitta Markus-Wikstedt ja 
Ulla Mäkinen, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
musiikkiavustaja Tuuli-Maria 
Kämäräinen viulu, 
kirkkoväärtit Suvi Helanen ja 
Tuula Tervonen.
Uusien työntekijöiden 
Anna-Kaisa Pitkäsen, 
Ulla Mäkisen ja Maija Sivulan 
tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit Toimitalolla. 
Messuun voit osallistua myös 
Virtuaalikirkon kautta.

Messu su 8.1. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Jukka Joensuu, 
avustaa Heidi Lampela, 
kanttori Anna-Kaisa Pitkänen, 
kirkkoväärtinä Jorma Uusi-Illikainen.

Kutsumme messuun erityisesti vuoden 
aikana kastettuja perheineen, saat mu-
kaasi kastepuun lehden.

harjoituskerta on kirkossa. 
Toivon tiekartta -lähetysil-
ta ke 18.1. klo 18 Pysäkillä, 
Kauppiaantie 5. Kiinnosta-
vatko sinua rauha ja oikeu-
denmukaisuus? Voiko lähe-
tystyö edistää niiden toteu-
tumista? Tule kuuntelemaan 
ja keskustelmaan! Tarjolla 
pullakahvit.  

Muut menot
Herättäjäyhdistyksen Sii-
oninvirsiseurat pe 6.1. klo 
18.30 Leena ja Kalevi Lauri-
lalla, Riekonmarjakuja 2.
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä: Pe 6.1. klo 16 lop-
piaisseurat ry:llä, Jukka Jo-
ensuu, Olavi Korkiakoski. Su 
8.1. klo 16 kodin ilta ry:llä, 
Markku Seppänen. Su 15.1. 

klo 16 seurat ry:llä Kalle Lai-
vamaa, Jari Kupsala. To 19.1. 
klo 18 kerho-ohjaajien ko-
kous ry:llä. Salonpää: Su 8.1. 
klo 16 seurat ry:llä. Pe 13.1. 
klo 18.30 kotiseurat ja myy-
jäiset Tervaniemellä. Su 15.1. 
klo 16 seurat ry:llä.

Diakoniailta 
ke 11.1. klo 18  

Asta ja Esko Kuopiolla,  
Laukantie 50, Yli-Ii. 

 Hartaus, virrenveisuu-
ta, yhdessäoloa kahvi-

tellen, arpajaiset. 
Jutustelua sen hetki-

sestä tilanteesta.

Hyvää loppiaista 
ja siunattua 

uutta vuotta 2017!
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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
uskonelämä

Hiljaisuuden messu to 5.1. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Messun toimittaa Ulla 
Säilä. Musiikista vastaa Re-
sonanssi-lauluryhmä. 
Messu pe 6.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Lauri Kuja-
la, avustaa Anna-Leena Häk-
kinen, kanttori Heikki Jämsä. 
Messu pe 6.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Anu Ojala, kanttori Raa-
kel Pöyhtäri. 
Messu pe 6.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustavat Juha 
Valppu ja Terhi-Liisa Sutinen, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Messu su 8.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustaa Tarja Oja-Viirret, 
kanttori Tommi Hekkala. Lä-
hetysaiheinen messu. Kes-
kustelusaarna. 
Messu su 8.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, avus-
taa Jonna Piirainen, kanttori 
Raakel Pöyhtäri. Ks. erillinen 
ilmoitus.
Messu su 8.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Petteri Tuulos, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 8.1. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Anu Ojala, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Iltamessu su 8.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Päivi Jussila, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 11.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, teol. yo Anne Pulk-
ka puhe, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. 
Viikkomessu ke 11.1. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Veijo Koivula. 
Messu su 15.1. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, ehtoollisavustaja-
na Anna-Liisa Lämsä, kant-
tori Anna Kälkäjä. Radiointi 
Radio Dei. 
Messu su 15.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Soili Pitkänen, avustaa Anu 
Ojala, kanttori Raakel Pöyh-
täri. 
Messu su 15.1. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jonna Piirainen, avustaa 
Pekka Jarkko, kanttori Tom-
mi Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Hele-
na Paalanne, kanttori Anna 
Kälkäjä. 
Iltamessu su 15.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa teol. yo San-
na-Marika Keränen, kantto-
ri Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 18.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa teol. yo San-
na-Marika Keränen, kantto-
ri Tommi Hekkala. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 13.1. klo 14, Caritas Mat-
riiti. Hartauden pitää Pa-
si Kurikka Tuiran seurakun-
nasta.

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412.
Sanaa teekupin äärellä ti 
17.1. klo 13–15, Palokan seu-
rakuntakoti. Sanaa teekupin 
äärellä on kerho, jossa kes-
kustellaan Raamatun teks-
teistä ja ajankohtaisista ilmi-
öistä, sekä rukoillaan yhteis-
ten asioiden puolesta. Ker-
hossa tarjolla myös teetä. Li-
sätietoja antaa diakoni Heli 
Mattila: 040 5747 145. Kerhot 
ovat kevään aikana seuraa-
vasti: 17.1., 7.2., 28.2., 21.3., 
4.4., 25.4. ja 16.5.

Harrastukset ja kerhot 
nuorille ja aikuisille

Käsityökerho ma 9.1. ja ma 
16.1. klo 12–14, Tuiran kirkko, 
Sumppu. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
10.1. ja ti 17.1. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Seniorien laulupiiri to 12.1. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri to 12.1. ja to 
19.1. klo 16–17.30, Palokan 
seurakuntakoti. Rajakylän 
raamattupiiri siirtyy Palo-
kan seurakuntakodille. Raa-
mattupiiriä vetää Liisa Suti-
nen. Tervetulleita ovat kaik-
ki vanhat ja uudet Raama-
tun lukemisesta kiinnostu-

neet. Lisätietoja antaa Liisa, 
p. 040 7390 971.
Ikäihmisten suvantohet-
ki ma 16.1. klo 14–15, Tuiran 
kirkko, Suvantosali. Ikäihmi-
sille suunnattu avoin kohtaa-
mishetki yhdessäolon ja kah-
vittelun merkeissä. Mukana 
diakoniatyöntekijä Sirpa Vä-
häaho-Kuusisto. 
Miestenpiiri ti 17.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana Jus-
si Lahtinen: Armo kuuluu sul-
le juuri. 
Raamattupiiri to 19.1. klo 
12.30–14, Tuiran kirkko, 
Sumppu. Jatkossa piiriä ve-
tää pastori Petteri Tuulos. 

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut pe 
6.1. klo 17, Koskelan seura-
kuntakoti. Juontaa Pasi Ku-
rikka, kanttori Tommi Hekka-
la. Tilaisuudessa kolehti Suo-
men Lähetysseuralle. Kahvi-
tarjoilu.
Musiikkia talvipäivän sini-
seen hetkeen su 8.1. klo 14, 
Tuiran kirkko. "Telemann 
Tuirassa"- barokkia periodi-
soittimilla Johanna Leponie-
mi ja yhtye. 
Musiikkia talvipäivän sini-
seen hetkeen su 15.1. klo 14, 
Tuiran kirkko. Raakel Pöyhtä-
ri, piano ja jousiyhtye Bachin 
g molli pianokonsertto BWV 
1058 sekä muuta barokin 
ajan musiikkia. 
 

Raamattua arkiaamuisin
Alkaen 9.1. klo 8 Tuiran kirkossa.

Luemme Uuden testamentin läpi
uskonpuhdistuksen merkkivuonna 2017. 

Lukijoiden listalle pääset tulemalla paikan 
päälle tai antamalla yhteystietosi puhelimitse 

08 531 4600 tai tuiranseurakunta@evl.fi. 
Otamme sinuun yhteyttä. 

Uutta testamenttia voit lukea myös kotonasi 
saman ohjelman mukaisesti. Ohjelmia saa 

lukutilaisuudesta. Lukemiseen liittyvät myös 
katsaukset, jotka teologian tohtori Jaakko Lounela 

pitää. Ensimmäinen niistä on sunnuntaina 15.1. 
klo 17 Tuiran kirkossa.

Tuiran kirkon miestenpiiri
Kevät 2017

Tiistaisin seurakuntasalissa klo 18

17.1. Jussi Lahtinen: Armo kuuluu sulle juuri
24.1. Terhi-Liisa Sutinen: Kristitty luonnonystävänä
31.1. Petteri Tuulos: Miksi Jumala on
7.2. Niilo Pesonen: Reformaation perintö
14.2. Juha Tervaskanto: Vankilassa Kristuksen tähden
21.2. EI KOKOONTUMISTA
28.2. Pasi Kurikka: Onko katuminen tarpeellista?
7.3. Harri Fagerholm: Kirkon Tie
14.3. EI KOKOONTUMISTA
21.3. Keijo Nissilä: Ajatuksia heprealaiskirjeestä
28.3. Markku Palosaari: Miehen rakkaus
4.4. Arvo Ågren: Lauluilta miehille ja naisille 
11.4. EI KOKOONTUMISTA
18.4. Martti Hannula: Kuulevin korvin, näkevin silmin

Miestenpiirissä pohditaan elämää omien kokemusten 
kautta Raamatun Sanan valossa. Kunnioitamme 
toistemme näkemyksiä ja jaamme asioita yhteiseksi 
rakentumiseksi. TERVETULOA!

Lähetystilaisuus 
sunnuntai 8.1. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Messu kello 10, jossa keskustelusaarna Pasi Kurikka ja 
Tarja Oja-Viirret. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus. Ajan-
kohtaista Israelista ja Karmel-vuorilta, pastori Kamil 
ja Fady Dow. Raamattuopetusta ja lähetyskuulumisia, 
myytävänä taidetta Israelista ja käsitöitä. 

Big Night Out 
lauantaina 21.1. klo 16–18 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Tervetuloa mukaan yli 10-vuotias! Illan aikana on 
mahdollisuus pelailuun, yhteiseen tekemiseen ja hil-
jentymiseen. Illan aikana on pieni tarjoilu nyyttäripe-
riaatteella. Mukaan voi ottaa myös omia lautapelejä. 
Big Night Out keväällä: 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5.

Linnanmaan olohuone 
torstaina 12.1. klo 17.30–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Tarjolla kahvia, mehua ja pientä iltapalaa. Lapsille ka-
veriseuraa ja hoitajat. Kevään loput kokoontumiset 

9.2., 2.3., 20.4. ja 11.5. Yhteistyössä Oulun Seudun Yh-
den Vanhemman Perheet ry:n kanssa, josta mukana 
vertaisohjaaja ja lastenhoitaja. Tuiran seurakunnasta 

mukana diakoniatyöntekijä ja lastenohjaaja. 
Lisätietoja Raija Yrjölä p. 040 5747 093.

 
 

Seniorien laulupiiri
Tule laulamaan yhdessä vanhoja, tuttuja 

koululauluja, hengellisiä lauluja sekä virsiä. 

Tuiran kirkossa 
12.1., 9.2., 16.3., 6.4., ja 4.5. klo 13.30–15

Pyhän Tuomaan kirkossa 
26.1., 23.2., 30.3. ja 20.4. klo 13–14.30

Kahvitarjoilu. Olet lämpimästi tervetullut!

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Messu 
sunnuntaina 8.1. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Kutsujumalanpalvelus vuonna 2016 kastetuille ja 
heidän perheilleen. Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Messun jälkeen tarjolla makaronilaatikkoa sekä 
mehut ja kahvit kaikille.
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Menot Oulun seurakunnissa 5.–19.1.2017

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

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

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi, 
puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan rakkaudesta? 

Tervetuloa Siipeen! 

Avoinna 9.1. alkaen ma, ti, pe klo 10-14 ja 
to klo 14-18 os. Nokelantie 48 B 

(Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), p. 044 3161 720

Kristittynä Jordaniassa pe 13.1. klo 12–13 Siivessä. To-
vi ajankohtaisesta aiheesta, keskustelua ja kahvit. Ku-
via ja tosikertomuksia niin raamatullisesta kuin nyky-
Jordaniasta. Ilkka Mäkinen. 
Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation juh-
lavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit. Teol.yo. 
Noora Mattila. 

Käsitöitä • Puutöitä • Kirjoja • Kortteja • Kahvila  
Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi

Kansainvälisyys – In English

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). 
Teafellowship after the service.  
Arabiankielinen hartaus Kaukovainion kappelilla su 
25.12. klo 15.30. Hartaus on osin suomeksi. Teehetki 
hartauden jälkeen. Järjestää sudanilaiset kristityt.

English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 8.1. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathe-
ring for international people. Service on every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 15.1. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathe-
ring for international people. Service on every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa. 

Erityisdiakonia
KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielinen Hyvä tietää -luento pe 13.1. klo 9.30 
Keskustan seurakuntatalo. Kodin paloturvallisuudesta 
luennoi Mauri Raappana klo 10–12. Tervetuloa aamu-
kahville klo 9.30.
Viittomakielisten lähetyspiiri ma 16.1. klo 14 Keskus-
tan seurakuntatalo. Arpajaisilla ja kahvirahan tuotolla 
tuetaan kuuron kummilapsen koulunkäyntiä Tansanian 
kuurojen koulussa. Hartaus, vierailijoita ja vierailuja si-
sältyy lähetyspiirin toimintaan. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Näköpiiri ti 10.1. klo 13 Keskustan seurakuntatalo. Ko-
koontuminen näkövammaisille ja läheisille. Ohjelmaa, 
vierailijoita, jutustelua, kahvittelua. Opasystävä on vas-
tassa klo 12.30 alkaen seurakuntatalon pääoven lähei-
syydessä. Takseilla tulo Asemakatu 6:n puolelta. 
Raamattu- ja keskustelupiiri to 19.1. klo 13 Caritas-
kodilla, Caritas-salissa, Kapellimestarinkatu 2. Luem-
me Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. Opas-
ystävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihal-
la pääoven läheisyydessä. 

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 9.1. klo 10–12 Keskustan seurakun-
tatalo. Vertaistukiryhmä paihdeongelmaisille miehil-
le ja naisille. 
Naistenryhmä pe 13.1. klo 13–15 Keskustan seurakun-
tatalo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille. 
Keskustan seurakuntatalo Isokatu 17, Monitoimisali. 
Tavoiteryhmä ma 16.1. klo 10–12 Keskustan seurakun-
tatalo. Vertaistukiryhmä paihdeongelmaisille miehil-
le ja naisille. 
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
19.1. klo 17–19 Vanha pappila. Vertaistukiryhmä huu-
meidenkäyttäjien omaisille.  Asemakatu 6, sisäpiha.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 
torstaina 19.1. klo 18
Oulun tuomiokirkossa

Toimittaa Veijo Koivula ja 
ekumeeninen työryhmä, 
saarnan pitää Hannu Orava.  
Järjestäjinä adventtiseurakunta, ev.-lut. seurakunnat, 
helluntaiseurakunta, katolinen seurakunta, metodisti-
seurakunta, ortodoksinen seurakunta, pelastusarmei-
ja ja vapaaseurakunta
Urkurina Lauri-Kalle Kallunki, kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula; ortodoksinen lauluryhmä, johtajana Juhani 
Matsi; helluntaiseurakunnan Vakka-lauluryhmä Anne 
Junnila ja Päivi Korhonen. 
Jumalanpalvelus radioidaan Yle1:n kautta.

Varrella virren -ilta 
keskiviikkona 11.1. klo 18.30 Oulun tuomiokirkossa.

Kuurojen kuoro, Ulla Aaltomaa. Puhallinyhtye. 
Taina Voutilainen, Esa Rättyä, Pauliina Sormunen.

Tutustumme virsikirjan vanhempiin ja uudempiin vir-
siin laulamalla ja uusin tavoin kokemalla. Varrella vir-
ren -ilta on osa musiikin reformaation merkkivuotta. 
Seuraava Varrella virren -ilta on 8.2. Ylikiimingissä.

Assyrialainen iltapäivä 
lauantaina 7.1. klo 16 

Rajakylän seurakuntakodissa.

Professori Simo Parpola alustaa Assyrian 
taiteesta ja sen symboliikasta. Dlovan 

Ishaya kertoo Niniven tasangon tilanteesta. 
Assyrialaisten musiikkiesityksiä. Kahvitarjoilu.

Caritas Foorum 
torstaina 12.1. klo 14 
Caritas-Koti, Kapellimestarinkatu 2.

TT, kappalainen Päivi Jussila alustaa aiheesta 
Suomalaisuus ja luterilaisuus näkökulmina maailmaan. 
Alustuksen jälkeen yleiskeskustelu aiheesta. 
Tervetuloa kaikki kiinnostuneet!  Lue juttu s.8.

lauantaina 14.1. klo 18 Kastellin  kirkolla 
(Töllintie 38)

"Jumalallinen voima"

Saarna:  Heli Karhumäki, 
Sana-lehden päätoimittaja (kuva)

Liturgi: Satu Kreivi-Palosaari
Juontaja: Johanna Kesti

Esirukousvastaavat: 
Anne Mäkituomas ja 

Markku Salakka
Musiikissa: 

Jenni Koskenkorva Band

Tervetuloa kevään ensimmäisen tuomasmessun 
nuorekkaaseen menoon. Yllätysiltapala.

 

Nuorten aikuisten ryhmä, joka tukee ja tutustuu  

lähetys- ja kehitysyhteistyöhön 

Aloitus la 14.1. klo 14 Karjasillan kirkolla, tämän jälkeen 

kokoontuminen joka toinen viikko (parilliset viikot). Luvassa mm. 

talkoita, lähetystyöntekijöiden tapaamisia, vierailuja, tempauksia 

jne. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan tarkemmin tulevaa 

toimintaa, mukana myös Anne Viljanen Suomen Lähetysseurasta. 

Tervetuloa kaikki kiinnostuneet! 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vs. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vt. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Hartaus ti 10.1. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Suunnittelupäivä ke 11.1., 
kirkkoherranvirasto ja kaik-
ki toimistot suljettu. 
Rukouspiiri ke 11.1. ja 18.1. 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen. 
Hartaus to 12.1. klo 14 Hel-
min kodissa, Jouni Heikki-
nen. 
Iltahartaus to 12.1. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen. 
Porinapirtti ti 17.1. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Tule koko kaksituntisek-
si tai vain hetkeksi kahville/
teelle.
Omaishoitajien ryhmä ti 

17.1. klo 13.15 alkaen seura-
kuntatalossa, Leena Leskelä 
ja Sari Stenroth. Samanaikai-
sesti, alkaen klo 13, kokoon-
tuu toiminnallinen ryhmä 
muistisairaille Päiväkeskuk-
sessa. Ohjaajina Paula Mus-
tonen ja Mirja Paakkonen.
Siioninvirsiseurat ti 17.1. klo 
19 seurakuntatalossa, puhu-
jina Sauli Typpö, Jouni Heik-
kinen. Ennen seuroja Herät-
täjä-yhdistyksen paikallis-
osaston vuosikokous klo 18.
Keskipäivänkerho ke 18.1. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa. Kevätkauden aloitukses-
sa Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki ja Leena Leskelä. Arvonta!
Hartaus ke 18.1. klo 13 Päivä-
keskuksessa.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 19.1. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Jouni Heikkinen.
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 seurakuntatalon ala-
kerrassa. Huom! Jaet-
tavan tavaramää-
rän lisäännyttyä 
ota mukaasi va-
rakassi! 
Kuorot: Kuo-
rojen toiminta 
jatkuu ke 11.1., 
klo 17 lapsikuoro 
ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa. 
Ke 18.1. klo 10.30 päiväkuo-
ro, klo 17 lapsikuoro ja klo 
18.30 kirkkokuoro seurakun-

Hartaus to 5.1. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa ma 9.1. klo 9–10.30 
Temmeksen srk-talon koko-
ushuoneessa. Käynti takapi-
han kautta. Voit tulla huoli-
nesi tai iloinesi.
Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diako-
niapiiri ke 11.1. 
klo 10.30 Mur-
ron kerhotilassa.
Hartaus ke 11.1. 
klo 13.15 Limin-
gan sairaalassa.
Kirkkovaltuuston 
kokous to 12.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 18.1. klo 15 Villa 
Tyrnissä.
Talvirippikoululaisten oma 
nuortenilta ke 18.1. klo 16-
17.30 Tyrnävän srk-tatalon 
Olkkarissa.

Hartaus to 19.1. klo 14 Koto-
lassa.
Nuttupiiri aloittaa joulu-
tauon jälkeen to 19.1. klo 17 
tuttuun tapaan joka toinen 
viikko Tyrnävän srk-talolla.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 24.1. klo 15 Tyrnä-

vän srk-talolla.
Elintarvikkeiden 

jako ja puuro-
tarjoilu vähäva-
raisille tyrnävä-
läisille maanan-
taisin klo 8.30–
9.30 Pömilässä. 

Elintarvikkeita 
jaetaan niin kauan 

kun kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

tatalossa.
Lapset / perheet: Päivä- ja 
perhekerhot jatkuvat viikolla 
3. Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalos-
sa ja Laitasaaren ry:n tiloissa 
Päivärinteellä sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. 
Nuoret / rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. To 12.1. klo 18–19.30 
nuortenilta rippikoululaisil-
le srk-talon alakerrassa. La 
14.1. klo 19–24 yökahvila Va-
lopilikku nuokkarilla yläkou-
lulla. Su 15.1. klo 12–13 raa-
mattupiiri rippikoululaisil-
le srk-talon alakerrassa. Ke 
18.1. klo 17–18.30 nuortenil-
ta rippikoululaisille Päivärin-
teen srk-salissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Porinapirtti ti 17.1. 
klo 12 Laitasaaren rukous-
huoneella. Perhekerho to 
19.1. klo 10–12. 

Muhoksen rauhanyh-
distys: Su 8.1. klo 

14 seurat ry:llä. Ti 
10.1. klo 19 vel-
jesilta ry:llä. To 
12.1. klo 18.30 
ompeluseurat 
Eija ja Hannu 

Korkalalla sekä 
Airi ja Matti Män-

niköllä. Su 15.1. klo 12 
pyhäkoulut: kirkonkylä M. 

Karppinen, Korivaara Ala-
saarela, Pälli Spets, Suokylä 
H. Keränen. Ma 16.1. klo 18 

S

Oikein sydämelliset KIITOKSET 
kaikille teille, jotka lahjoititte kuivaelintarvikkeita 

jaettavaksi joulun alla koteihin. Saimme 
yhteensä 52 kassia, joista oltiin tosi kiitollisia.

Kiitokset myös kaikille teille yksityisille 
ihmisille ja ryhmille, jotka lahjoititte rahaa 

perheiden auttamiseksi.

Aamupala
taas kaikelle kansalle joka toinen keskiviikko 

alkaen 11.1. Tyrnävän srk-talolla. 
Pöytä katettuna klo 8–9.30. 

Tarjolla puuroa, leipää ym. sekä kahvia. 
Vapaaehtoinen maksu. Tule nauttimaan 

aamupala ja tapaamaan muita ”aamuvirkkuja”.

Kastettu: 
Viivi Aino 
Anniina Hartikainen, 
Tiitus Heikki 
Johannes Ojanperä

Kuollut: 
Neimi Mirjam Korkala 
s. Suutari 83, 
Maija Leena Kylmänen 71

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o kA r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra

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

Loppiaisen Kauneimmat 
joululaulut -messu 
pe 6.1. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Soile Tuusa,  
kanttorina Ossi Kajava.

Sanajumalanpalvelus 
su 8.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Soile Tuusa, 
kanttorina Ossi Kajava.

Messu 
su 15.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov.

päiväkerhot ry:llä. Ti 17.1. klo 
13 lauluseurakerho Laitasaa-
ren ry:llä. To 19.1. klo 18.30 
raamattupiiri ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 8.1. klo 17 seurat 
ry:llä. Pe 13.1. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. La 14.1. klo 19 
raamattuluokka pienet Leh-
to. Su 15.1. klo 12 pyhäkou-
lut: Hyrkki Vanhala, Laita-
saari Ihme, Huovila Launo-
nen. Klo 17 seurat ry:llä. Ti 
17.1. klo 13 lauluseurakerho 
ry:llä. To 19.1. klo 19 sisaril-
ta ry:llä. 

Ruoka-
kassien jakelu 
vähävaraisille 
maanantaisin 

klo 10–11 seura-
kuntatalon 
alakerrassa. 

Kastettu: 
Alina Maija Katriina Juvani, 
Johan Valdemar Kyllönen,
Mette Maaret Tuomikoski
Kuollut: 
Kaarlo Aukusti Pohjola 91, 
Erkki Johannes 
Kekäläinen 90, 
Pentti Henrikki Määttä 81

Varhais-
nuorten kerhot 

alkavat viikolla 3. 
Katso tarkemmat 

tiedot seurakunnan 
kotisivulta.

Seurat su 8.1. klo 16 ry:llä. 
Kodinillat pe 13.1. klo 19 alu-
eittain kodeissa. Su 15.1. klo 
14.30 hartaus Villa Tyrnissä ja 
kodinilta klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 8.1. klo 16 ry:llä.

Loppiaisen sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Liturgia Teemu Isokääntä, saarna lähetystyön 
matkalla Thaimaassa käynyt lähetyssihteeri Johanna 
Rantala, kanttori Pentti Korkiakoski.
Loppiaisen messu pe 6.1. klo 12 Temmeksen kirkossa. 
Liturgia Teemu Isokääntä, saarna Leila Ikonen, 
kanttori Pentti Korkiakoski. Herättäjän kirkkopyhä. 
Messun jälkeen seurat ja Temmes-Tyrnävän paikallisosaston 
vuosikokous srk-talolla.
Messu su 8.1. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, kanttori Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 15.1. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Heikki Lumiaho.
Messu su 15.1. klo 12 Temmeksen srk-talolla. 
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Heikki Lumiaho.

A
rkisto
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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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Messu pe 6.1. klo 10 kirkossa. Saarnaa Arja Savuoja 
medialähetys Sanansaattajista. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus Kirkkokammarissa.
Messu su 8.1. klo 10 kirkossa. Toimittaa ja saarnaa 
Maisa Hautamäki, avustaa Aino Pieskä, kanttorina 
Hanna Korri, jumalanpalvelusryhmä: Kirkonkylä. 
Messu su 15.1. klo 10 kirkossa.

Diakonia-
työntekijät:

Kirkonkylä:
Antti Härkönen
p. 044 7521 226
Marika Kamps

p. 044 7521 243

Tupos:
Ritva Sassali

p. 044 7521 227

Kastettu:  
Sofia Katariina 
Pihlajaniemi

Kuollut:  
Irmeli Ireene 
Kallioniemi 62

Päiväkerhot 
jatkuvat viikolla 2 

(9.1. alkaen).
Perhekerhot 

jatkuvat 
viikolla 3. 

 

Ehtoollishartaus su 15.1. klo 
13 Koivulehdossa ja klo 14 
Siikalatvan vuodeosastolla.
Lankapiiri ma 16.1. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Hartaus ke 18.1. klo 14 Pih-
lajistossa.
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 19.1. klo 12 Aimo 
ja Anja Kurkisella, Pieton-
kankaantie 16.
Ystävänkammari ke 25.1. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Seurakuntakerhot: Kesti-
lä: pe 20.1. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: ti 24.1. klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: to 26.1. 
klo 10 srk-talossa. Pyhäntä: 
ke 18.1. klo 10 srk-talossa. 
Rantsila: to 19.1. klo 13 srk-
talossa.
Perhekerhot: Kestilä: ke 
18.1. klo 10 kerhokodissa. 
Työntekijät paikalla. Pulk-
kila: ke 18.1. klo 10 kerho-
kodissa. Pyhäntä: ti 24.1. klo 
10 kerhotilassa. Rantsila: ma 
16.1. klo 10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Kestilä: ti 17.1. 
klo 10 kerhokodissa. Pulkki-
la: to 19.1. klo 10 ja pe 20.1. 
klo 10 kerhokodissa. Pyhän-

Hailuoto

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

 

Kuolleet: 
Markku Tapani 
Virkkunen 52 (Pulkkila)

Loppiaisen messu 
pe 6.1. klo 10 kirkossa. 
Kirkkokahvit ja joululau-
lutuokio srk-salissa.
Sanajumalanpalvelus 
su 8.1. klo 10 kirkossa.
Jumalanpalvelukset toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Kirkkovaltuuston kokous ti 
10.1. klo 18 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
10.1. klo 18 kirkon kerhohuo-
neessa.
Päiväkerho ke 11.1. klo 9.30 
kerhohuoneessa.
Viisastenkerho ke 11.1. klo 
13 Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 12.1. klo 10 
kirkolla.
Eläkeliitto ti 17.1. klo 11 srk-
salissa.
Yhteinen aamiainen (1 €) pe 
20.1. klo 7.30–9.15 srk-salissa.
Vihitty: Kurikka Risto ja Haa-
pala Kaisa.

Lähetysvintti ma 9.1. klo 12 
Lähetysvintillä.
Seurat ma 9.1. klo 13 Niitty-
pirtillä.
Neulekahvila ma 9.1. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
10.1. klo 12 Kotikololla. Suun-
nitellaan kevätkautta. Muka-
na esh Maire Taikina-Aho se-
kä diakonissa Marika Kamps.
Esikoiset ry:n seurat su 15.1. 
klo 14 seurakuntatalolla.
Lähetysvintti ma 16.1. klo 12 
Lähetysvintillä.
Neulekahvila ma 16.1. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Siioninvirsiseurat ja Herät-
täjän vuosikokous to 19.1. 
klo 18.30 Lähetysvintillä.
Euron aamupala ja ruokaja-
kelu pe 20.1. seurakuntatalol-
la. Vapaaehtoisten kattama 
aamupala kaikille klo 9–10.30. 
Ruokajakelu klo 10 vähävarai-
sille ja lapsiperheille. 
Kierrätystori pe 20.1. klo 
9.30–11 Lähetysvintin ala-
kerrassa. Voit lahjoittaa kier-
toon tavaraa jota et tarvit-

se (vaatteita, liinavaatteita, 
kenkiä, astioita, leluja ym.) 
tai voit hakea ilmaiseksi tar-
vitsemaasi. Lisätietoja dia-
konissa Marika Kamps.
Päiväkerhot jatkuvat viikolla 
2 (9.1. alkaen).
Perhekerhot jatkuvat viikol-
la 3, ti 17.1. seurakunta-
talolla ja ke 18.1. Ko-
ti-Pietilässä ja Va-
namossa.
Partio:  Lippu-
kunta joululo-
malla. Partio-
toiminta käyn-
nistyy 9.1. Pa-
jose 1./2017 Li-
mingan seurakun-
tatalolla ma 9.1. klo 
18–21.  Ilta alkaa juhlaillal-
lisella ja on tarkoitettu par-
tiojohtajille, aikuisille johta-
jille sekä partiojohtajaoppi-
laille.  Suunnittelemme mm. 
kevätkauden toimintaa. Il-
moita tulostasi Makelle vii-
meistään 3.1. Ke 11.1. Päivys-
tys Partiotoimistossa klo 15–
17. Mafecafe Partiotoimistos-

sa klo 17–18. Ke 18.1. Päivys-
tys Partiotoimistossa klo 15–
17. To 19.1. TARVIKETULET 
Limingan seurakuntatalolla 
klo 17.30–19.15. Tarjolla kah-
via, pulla ja partiotietoa, jo-
ta esittelevät partiojohtajat 
ja partiolaiset. Kirpputorilla 
myytävänä partio- ja retki-
kamppeita. Lastenhoito jär-
jestetty. Tervetuloa joukolla 
mukaan! 20.–21.1. Hamina-
Sudenhuuto -17 leiri seikkai-
lija-, tarpoja, ja samoajapojil-
le Ukuranperän urheilutalol-
la. Leirikirje kotisivulla. Tar-
kemmat tiedot   www.niitty-
karpat.fi.

Rauhanyhdistys: 
Su 8.1. klo 12 yh-

teinen pyhä-
koulu ja raa-
mattuluok-
ka ry:llä ja 
klo 14 seu-
rat Joutsen-

kodilla sekä 
klo 16 ja 17.30 

seurat ry:llä. Pe 
13.1. klo 18.30 raa-

mattuluokka (5.–6.) ry:llä ja 
klo 19 alueellinen nuortenil-
ta Kempeleen ry:llä. La 14.1. 
klo 18.30 raamattuluokka 
(7.–8.) ry:llä. Su 15.1. klo 13 
seurakuntapäivä ry:llä. To 
19.1. klo 12 varttuneiden ker-
ho ry:llä. Pe 20.1. klo 18 pit-
sailta ry:llä.

Diakonissa 
Sinikka Ilmosen 
läksiäiset 
perjantaina 20.1. 
seurakuntatalolla.

Klo 13–16 kahvistelua
Klo 18 ohjelmallinen 
lauluhetki. 

Neule-
KAHVILA
maanantaisin 
Lähetysvintillä
(9.1.–22.5.)
Ovet avautuvat 
klo 17.30

Tule käsityön kanssa tai 
ilman avoimeen ryh-
mään, jossa tarjoillaan 
iltakahvit tai teet sekä 
iltahartaus päivän päät-
teeksi.

Järj. Limingan 
seurakunta / perhetyö

Euron aamupuuro 
ja ruokajakelu 

alkavat jälleen pe 20.1.2017. 

Kierrätystori 
avoinna pe 20.1. klo 9.30–11. 

A
rkisto / R

iitta H
irvo

n
en

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Viikoittaiset
Päiväkerho 
ke klo 9.30–11.30 kirkolla. 
”Viisastenkerho” 
ke klo 13–14 
Saarenkartanossa. 
Kaverikerho 
to klo 10–11.30 kirkolla.
Kirkkokuoro 
to klo 18–19.30 kirkolla 
(19.1. alkaen).
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ke 18.1. klo 14.
Orpokoti Keniassa -ilta to 
19.1. klo 18 seurakuntata-
lossa. Tietoa ja terveisiä Ma-
tongon orpokodista. Kahvit 
ja arvontaa orpokodin lasten 
hyväksi. Kaikki rippikoululai-
set osallistuvat tähän iltaan.
Kuoro aloittaa kevätkauden 
ke 18.1. klo 18.30 srk-talossa. 
Uudetkin laulajat ovat terve-
tulleita mukaan!
Rauhanyhdistys: Pe 6.1. klo 
19 nuortenilta A&E Kämäräi-
sellä. Su 8.1. klo 12 pyhäkou-
lut kk: Eskolalla, lk: Hekkalal-

 

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Lasten kerhotoiminta alkaa 
ma 2.1. Kerhoista lisätietoa 
Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho aloittaa to 12.1. 
klo 10 srk-talossa.
Raamattupiiri to 12.1. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tim. 6.
Friday Club 0–4.lk pe 13.1. 
klo 17.30–19 ja Friday night 
5.–7.-lk pe 13.1. klo 19.15–
21 srk-talossa. Monenlaista 
puuhaa, kilpailua, Raamat-
tuopetusta ja nyyttärit.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
17.1. klo 19 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 

www.hailuodonseurakunta.fi

Loppiaisen joululaulumessu 
pe 6.1. klo 10 srk-talossa.
Toimittaa Markku Tölli, 
saarnaa Liisa Kingma, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa. 
Messun jälkeen kahvit ja pieni 
lähetystilaisuus srk-talossa 
nimikkolähettien hyväksi.

la ja yp: Hyryllä, klo 17 seu-
rat ry:llä. Päiväkerhot ti, ke ja 
to 17–18.30 ry:llä. Ma 9.1. klo 
19 sisarpiiri ry:llä. Pe 13.1. klo 
19 raamattuluokat Eskolalla 
(pienet) ja Nikulalla (isot). La 
14.1. klo 18.30 iltakylä ja il-
tapala ry:llä. Su 15.1. klo 12 
pyhäkoulut kk: Pernulla, lk: 
Mattilalla ja yp: Takkulalla, 
klo 15.30 seurat Lumilyhdys-
sä. Ma 16.1. klo 10 miestenil-
ta ry:llä. Ke 18.1. klo 10 puu-
rokerho Parkkilalla. Päiväker-
hot ti, ke ja to ry:llä klo 17–
18.30. 

Sanajumalanpalvelus 
su 8.1. klo 13 srk-talossa. 
Toimittaa Olavi Palovaara ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Sanajumalanpalvelus 
su 15.1. klo 10 srk-talossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

Huomioi 
jumalan-
palvelusten 
paikat! 
Kirkon talvitauko 
loppiaisesta 
alkaen tarkoittaa 
sitä, että jumalan-
palvelukset 
pidetään 
kylmimpien 
pakkaskausien 
aikana srk-talossa. 

Jumalanpalvelukset
Messu pe 6.1. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, kanttorina Arja Leinonen.
Messu pe 6.1. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu pe 6.1. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Messu pe 6.1. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit ja Kauneimmat joululaulut srk-talossa. 
Arpajaiset lähetystyölle.
Messu su 8.1. klo 10 Pulkkilan seurakuntatalossa. 
Liturgi Hanna Vapaavuori, saarna rovasti Ulla Säilä, 
kanttorina Arja Leinonen. Herättäjän pyhä. 
Kirkkokahvit ja seurat.
Iltakirkko su 8.1. klo 19 Rantsilan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ilkka Lehto, kanttorina Jaakko Tyni. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 15.1. klo 10 Kestilän seurakun-
takodissa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Lei-
nonen. 70–85-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat.
Messu su 15.1. klo 10 Pulkkilan seurakuntatalossa. 
Liturgi Hanna Vapaavuori, saarna Mika Pouke, kantto-
rina Veijo Kinnunen. Kirkkokahvit ja Raamattuopiston  
tilaisuus, mukana myös Timo Hakkarainen.
Sanajumalanpalvelus su 15.1. klo 13 Pyhännän seura-
kuntatalossa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Vei-
jo Kinnunen, avustaa lapsikuoro. 70–85-vuotiaiden syn-
tymäpäiväjuhlat.
Iltakirkko su 15.1. klo 19 Piippolan seurakuntakodissa. 
Toimittaa Arto Tölli, kanttorina Sari Koskelo. Kirkkokahvit.

tä: ke 1.2. klo 10 kerhotilassa. 
Rantsila: to 2.2. klo 12 Nup-
pulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho ti 17.1. 
klo 13.15 kerhokodissa. Pulk-
kila: Askartelu- ja kokkiker-
ho ma 16.1. klo 14.15 kerho-
kodissa. Pyhäntä: Puuhailu-
kerho ti 31.1. klo 14.30 ker-
hotilassa. Tavastkengän vark-
karit to 2.2. klo 16 Tavastken-
gän koululla. Rantsila: Tyttö-
kerho ma 30.1. klo 15 ja Poi-
kakerho ti 31.1. klo 15 Nup-
pulassa. Hovin varkkarit to 
2.2. klo 15.30 Hovin koululla.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 8.1. klo 12 ry:llä 
Markku Launonen ja Esko 
Sääskilahti. Ompeluseurat 
pe 13.1. klo 19 ry:llä. Markku 
Pikkarainen. Seurat 15.1. klo 
14 Pihlajistossa. Tero Väisä-

nen. Pulkkila: Seurat su 8.1. 
klo 13 ry:llä. Timo Mehtälä 
ja Mauno Mustapää. Ompe-
luseurat pe 13.1. klo 19 Juha 
ja Marjo Saukolla. Raamat-
tuluokka la 14.1. klo 19.30 
ry:llä. Pyhäkoulu su 15.1. klo 
12 ry:llä. Seurat ja opistoilta 
su 15.1. klo 19 ry:llä. Rantsila: 
Seurat pe 6.1. klo 18.30 ry:llä. 
Paulus Veteläinen. Ompelu-
seurat pe 13.1. klo 19 ry:llä. 
Paavo Marttila. Seurat su 
15.1. klo 17 ja 18.30 Rantsi-
lan srk-talossa. Tuomas Halli-
kainen ja Martti Huhtala.
Kuorot: Pulkkila: Käsikel-
lot ma 9.1. klo 10 ja Stellat 
to 12.1. klo 15.15 srk-talossa. 
Pyhäntä: Lapsikuoro to 12.1. 
klo 17.30 srk-talossa. Rantsi-
la: Stellat ke 11.1. klo 15.15 
ja Kappelikuoro ke 18.1. klo 
18.30 srk-talossa.

Seurakuntamme 

70–85-vuotiaita 
juhlitaan yhdessä!

Tarkista ilmoittautumisohjeet postissa 
tulleesta kutsustasi.

Kestilän srk-kodissa  Rantsilan srk-talossa
su 15.1. klo 10   su 22.1. klo 13

Pyhännän srk-talossa  Pulkkilan srk-talossa
su 15.1. klo 13  su 22.1. klo 10

Juhlat alkavat jumalanpalveluksella ja jatkuvat 
mm. kakkukahveilla. Tervetuloa juhlimaan yhdessä!

 

Hyvää loppiaista 
ja siunattua uutta 

vuotta 2017!

Siunattua vuotta 2017!

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
(Vk 600:1)

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l

M a r jo  Ko sk i -  Vä hä lä

J o ha nna H ie t a la
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Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Huijaavatko 
muslimikäännynnäiset 
lestadiolaisia?

Jotkut epäilevät, että turvapaikanhakijat pyrkivät vain 
parantamaan asemaansa maahanmuuttoviranomais-
ten silmissä kääntymällä kristityiksi eri kirkkokunnis-
sa ja kristillisissä yhteisöissä. Oulun rauhanyhdistyk-

sellä rovasti Erkki Piri on antanut kasteopetusta turva-
paikanhakijoille.

Erkki Piri, huijataanko teitä, jos arabimuslimi ilmoittaa 
haluavansa kääntyä vanhoillislestadiolaisuuteen ja ha-
luaa kasteen?

– Olen toiminut kirkon asialla ja pitänyt turvapaikan-
hakijoille kasteopetusta ja kirkon säädösten mukaan kas-
tanut heidät kristinuskoon. 

– He ovat itse sanoneet, että heillä ei ole hyötymistar-
koitusta liittyen turvapaikan saamiseen.

Pirin mukaan turvapaikanhakijat ovat tavanneet  
Oulujoen seurakunnan tilaisuuksissa lestadiolaisnuoria, 
jotka ovat kutsuneet heitä vaikkapa seuroihin. Näin kon-
takteja on syntynyt. Piri on kastanut seitsemän turvapai-
kanhakijaa.

Piri kertoo, että turvapaikanha-
kijoiden mahdollista vilpillisyyttä 
kääntymyksessä on toki pohdittu. 
Pirin mielestä on selvää, että valta-
vassa ihmismäärässä on seikkaili-
joita joukossa.

Piri uskoo, että ainakin hänen 
kastamansa turvapaikanhakijat 
ovat olleet oikealla asialla. He ovat 
lähteneet kotimaastaan henkensä 
kaupalla pakoon. 

– Uskallan sanoa, että he eivät ole 
seikkailijoita, ei yksikään heistä. 

Kasteopetusta ei ole annettu  
Pirin mukaan vanhoillislestadiolaisuuden nimissä vaan 
Raamatun ja katekismuksen nimissä. Oulun rauhanyh-
distys on antanut toiminnalle tilat. Kaikki opettajat ovat 
vanhoillislestadiolaisia.

Pirin mukaan turvapaikanhakijoille ei ole opetettu  
lestadiolaisten oppeja. Ei myöskään sitä, että ainoastaan 
lestadiolaiset pelastuvat.

– Heille ei ole opetettu ensisijaisesti lestadiolaisuudesta 
tai Laestadiuksesta. Jeesuksesta kyllä. 

– Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, Piri toteaa.

PEKKA HELIN

  
Postia & Palautetta

Kirjoita meille!  Julkaisemme Postia-palstalla 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. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Rauhan Tervehdyksessä nu-
merossa 38 (8.12.2016) oli 
juttu otsikolla ”Pieni muu-

tos - isot seuraukset”, koskien 
luterilaisen kirkon uutta ehtool-
liskäytäntöä.

Siinä oli kirkkomme tahol-
ta tehty lisäys kirkkojärjestyk-
seen, jonka mukaan piispainko-
kous määrää, millä edellytyksil-
lä muun kristillisen kirkon jä-
sen voi osallistua ehtoolliseen. 

Hieman oudoksi tuon jutun 
saa ne pari kommenttia, jotka 
lausuivat sekä ortodoksisen että 
katolisen kirkon edustajat.

Katolisen kirkon tiedotus-
keskuksen johtaja Marko Ter-
vaportti peräänkuuluttaa eh-
toollisyhteyden avaamisessa si-
tä, että ”toisten kirkkojen näke-
mystä kunnioitetaan, eikä nii-
den vastaisesti toimita”.

Tämä toinen toisensa kun-
nioittamisen täytyy tapahtua 
myös kaksisuuntaisesti, muu-
toinhan se ei ansaitse kristilli-
syyden leimaa. Eli ei niin, et-
tä vain toinen osapuoli kunni-
oittaa toisen käytäntöä ja pää-
töksiä ja ennen kaikkea: toinen 
toisensa kunnioittamisen läh-
tökohtien täytyy perustua Raa-
matun sanaan.

Eihän tällä meidän kirkkom-
me uudella avauksella olla pois-
tamassa mitään katolisen kirkon 
oikeutta, joka heillä Tervaportin 
mukaan on ”olla osallistumatta 
luterilaisten ehtoolliselle”.

Päin vastoin, ehtoollisyhtey-
den avaaminen on asia, josta 
taivaassakin riemuitaan, ”että 
me yhtä olisimme”.

Myös Suomen ortodoksisen 

Uskallan 
sanoa, että 
he eivät ole 
seikkailijoita, 
ei yksikään 
heistä. 

Erkki Piri

Suoraan  kysyttynä

O U L U L A I N E N !
Haluatko Oulun ev.lut seurakuntien sinulle tilaaman Rauhan Tervehdys -lehden?

HALUAN
Laittamalla postilaatikkooni lapun 

EI MAINOKSIA 
saan Rauhan Tervehdyksen,
 mutta vältyn mainospostilta

EN HALUA
Laittamalla postilaatikkooni lapun 

EI ILMAISJAKELUJA
en saa jatkossa mainoksia tai 

ilmaisjakelulehtiä

kirkon arkkipiispa Leon kom-
mentit julkisuudessa ehtoollis-
yhteyden avaamisesta joutuvat 
outoon valoon hänen mainites-
saan, että ”kristillinen yhteisö 
tai kirkko, joka kutsuu ortodok-
seja omaan ehtoollispöytäänsä, 
ei ansaitse ortodoksien ekumee-
nista kumppanuutta”.

Hänen mukaansa ehtoollisen 
sallimisella olisi ”vahingollisia 
vaikutuksia”. Mitähän ne va-
hingolliset vaikutukset olisivat? 
Voisiko Jumalan sanan valossa 
joku niitä selventää?

Jos olen oikein asian ymmär-
tänyt, niin meidän kirkkomme 
ei ole kutsumassa erikseen orto-
dokseja tai muitakaan kirkko-
kuntia ehtoollispöytäänsä, vaan 
on avaamassa sen vähä vähältä 
niille, jotka sydämessään tun-
nustavat, että Jeesus on Herra. 
Voisiko siihen muuta perustet-
ta ollakaan?

Raamatun sanan valossa on 
vain yksi Herran Pöytä, johon 
kutsutaan kaikkia kristittyjä 
uskovia.

Oppi-isämme Martti Lut-
her ilmaisee asian lyhyesti ja 
ytimekkäästi sanoessaan: ”Ku-
ka on kelvollinen Herran pöy-
tään? Jokainen, joka uskoo to-
deksi ne sanat; sinun edestäsi 

annettu ja vuodatettu.”
Tämä voitaneen selventää 

nykysuomeksi, että jokainen jo-
ka elää uskossa Jeesukseen.

Mikä siis estää meitä käy-
mästä yhdessä Herran Pöytään?

Jo aikojen alusta lähtien on 
oikeassa olemisen tarve ohjan-
nut ihmisiä mitä ihmeellisim-
piin sanoihin ja tekoihin. Usein 
siihen on liittynyt myös hen-
gellistä ylpeyttä ja paremmuu-
den tunnetta, jonka pontimena 
on saattanut olla oman minän 
kokeminen vähäiseksi ja riittä-
mättömäksi. 

Tänä aikana, jolloin kristin-
usko muutoinkin halutaan tal-
lata jalkoihin maailman tahol-
ta, tuntuu käsittämättömältä, 
miksi eri kirkkokunnat ovat it-
se asettamassa esteitä ykseyden 
tielle eväämällä ehtoollisyhtey-
den kristittyjen välillä.

Voisiko yksikään kristitty us-
kova väittää, että ehtoollispöy-
dän sulkeminen toiselta usko-
valta olisi Jumalan tahdon mu-
kaista?

LEO TOLONEN
Oulu

•  Hyvää uutta vuotta ja Tai-
vaan Isän siunausta jokaiseen 
päivään kaikille Rauhan Ter-
vehdyksen lukijoille!

Kiitos kaikille, jotka vierai-
litte Pelson vankilassa pitämäs-
sä hengellisiä tilaisuuksia viime 
vuonna. Tervetuloa uudelleen!

TUULA KARJALAINEN
diakoni

Herran pöytään kutsutaan kaikkia kristittyjä uskovia

Tuntuu 
käsittämättömältä, 
miksi eri kirkkokunnat 
ovat itse asettamassa 
esteitä ykseyden tielle.


