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Pääkirjoitus

Rehellisyys 
ei ole muodissa

Liminka on yksi jäsenmääräänsä 
kasvattaneista seurakunnista 

Toisin kuin uutisotsikois-
ta voisi päätellä, kirkkoon 
kuuluvien määrä ei ole las-
kusuhdanteessa jokaisessa 

seurakunnassa. Yksi jäsenkun-
taansa viime vuonna kasvatta-
neista seurakunnista on Liminka. 

Viime vuoden alussa jäsenluku 
oli 8 579 ja tälle vuodelle tultaessa 
8 594. Kasvua oli 15 henkeä.

Limingan seurakunnassa vuo-
den alussa työt aloittanut Antti 
Härkönen perheineen on mones-
sa suhteessa tyypillinen asukas. 
Ouluun ja sen lähialueille muut-
taa paljon nuoria aikuisia kauem-
paa maakunnista.

– Muutimme tänne viime 
maaliskuussa. Minä olen kotoi-
sin Siikajoelta ja Heidi Lumijo-
elta. Tästä on helppo kulkea joka 
suuntaan ja mummolat ovat lä-
hellä, hän kertoo.

Antti Härkönen on seurakun-
nan uusi diakonissa. Vanhahta-

van kuuloinen työnimike ei viit-
taa sukupuoleen, vaan se ker-
too nimikkeen kantajalla olevan 
myös sairaanhoitajan pätevyy-
den. 

– Joskus olen läpällä sanonut, 
että voisin laittaa työhuoneen 
oven pieleen kyltin, jossa lukee 

Suomalainen oikeusjärjestelmä sisältää mo-

raalisesti erikoisen yksityiskohdan. Rikok-

sesta syytetyllä on oikeus valehdella puo-

lustaessaan itseään. Ylipäänsä varsinaista totuu-

den puhumisen pakkoa on elämässä harvoin.  Sii-

tä huolimatta on yleensä järkevää pyrkiä toimi-

maan mahdollisemman avoimesti. Jatkuva epäre-

hellisyys rikkoo luottamuksen ja vaikeuttaa tois-

ten ihmisten kanssa toimimista.

Valehtelusta puhuttaessa käytetään toisinaan 

sellaisia ilmauksia kuin ”valkoinen valhe” ja ”tar-

koitus pyhittää keinot”. Niillä viitataan tilantei-

siin, jolloin toiminnan lopputulosta ja päämäärää 

pidetään niin tärkeänä, että siihen voin pyrkiä 

myös vilpillisin keinoin. 

Siinä missä totuuteen 

pyrkiminen rakentaa 

yhteisöllisyyttä, valeh-

telu on itsekkyyden ja 

individualismin yksi il-

menemismuoto – myös 

politiikassa ja muussa 

yhteiskunnallisessa kes-

kustelussa. Muunnellun 

totuuden käyttämisestä 

on tullut osa valtavirta-

politiikkaa, ja valeuutiset tahraavat myös niiden 

medioiden mainetta, jotka pyrkivät asialliseen 

journalismiin. 

Populistista politiikkaa ei ole ilman valheita. 

Sen ytimessä on väite siitä, että on olemassa pu-

hujaa itseään miellyttävä ihmisryhmä, jotka kut-

sutaan ”kansaksi”. Mikäli ihmisen olemus, elä-

mäntapa tai mielipide tuntuu oman ryhmän nä-

kökulmasta katsottuna väärältä, tämä mielipide 

ei ole ”kansan”. Näin ei tietystikään ole oikeas-

ti, vaan tosiasiassa kansa koostuu yksilöistä, joilla 

on lukemattomia erilaisia tapoja nähdä maailma 

ja elää siinä. 

Ei ole sattumaa, että vale-

medioiden ja populistisen 

politiikan nousu ovat ta-

pahtuneet samaan ai-

kaan. Ne tarvitsevat 

toisiaan. 

Valhetta vastaan 

voi suojautua aino-

astaan avoimuudel-

la. Siksi tarvitaan 

sananvapautta ja 

kaikille kuuluvia 

ihmisoikeuksia. 

Siinä missä totuuteen 
pyrkiminen rakentaa 
yhteisöllisyyttä, 
valehtelu on 
itsekkyyden ja 
individualismin yksi 
ilmenemismuoto.
yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. 

Vastarannan Kiiski 

Härköset ovat 
osa kasvua

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

seurakuntasisar, Antti Härkönen 
naurahtaa.  

Puoliso Heidi Härkönen on 
hänkin samalla alalla, sillä hän 
on opiskellut sosionomi-diako-
niksi ja suuntautunut vammais-
työhön.

Kunnan ja seurakunnan 
palveluille kiitosta
Aiemmin Kalajoen suunnalla 
asuneet Härköset ovat pääosin 
tyytyväisiä uuden kotipaikkan-
sa palveluihin. Vain ulkoliikun-
ta-alueita Tupokselle kotiutunut 
perhe kaipaisi lisää. 

– Terveyskeskuskin toimii hy-
vin, siellä kyllä on jouduttu käy-
mään liikaakin, Heidi Härkönen 
toteaa.

Seurakunnan ja kunnan ker-
hot ovat tulleet tutuiksi nelivuo-
tiaalle Liljalle ja kolmevuotiaalle 
Alisalle. Lilja käy myös päiväko-
dissa kolmena päivänä viikossa. 

Antti Härkönen 
on seurakunnan 
uusi diakonissa. 
Vanhahtavan 
kuuloinen 
työnimike ei viittaa 
sukupuoleen, vaan 
se kertoo nimikkeen 
kantajalla olevan 
myös sairaanhoitajan 
pätevyyden. 



3Rauhan Tervehdys  |  Nro 2  | 19.–26.1.2017

Pienituloisten tukeminen
Kolumni

Ihmisten välinen taloudelli-
nen eriarvoisuus on lisään-
tynyt ja se näkyy leipäjonois-

sa avustusta hakevien määrän 
kasvuna. On hyvä, että eri yh-
teisöt ovat mukana vapaaeh-
toistyössä, joka mahdollis-
taa pienituloisten kansalaisten 
avustamisen. 

Seurakuntien diakoniatyöl-
lä on myös merkittävä rooli tu-
kea erityisesti niitä, jotka eivät 
saa muuta yhteiskunnan tukea. 
Oulun alueen seurakunnat ovat 
kohdentaneet vuositasolla dia-
koniatyöhön noin 300 000 eu-
roa, mikä on merkittävä summa.

Suomessa ja muissa pohjois-
maissa hyvinvointiyhteiskuntaa 
on rakennettu sillä periaatteella, 
että yhteiskunta on yhtä vahva 
kuin sen heikoin lenkki. Tavoit-
teena on ollut turvata erityises-
ti taloudellinen tasa-arvo kan-
salaisten kesken. Nykyisin nuo 
hyvinvointiin liittyvät tavoitteet 
vaikuttavat murenevan ja eriar-
voisuus lisääntyy.

Eri juhlapuheissa toistuu sa-
nonta, että nuorissa on tulevai-
suus. Tulevaisuus ei aina ole niin 
valoisa pienituloisten perheiden 
lapsilla, joilla ei ole mahdolli-
suutta osallistua kalliisiin har-

rastuksiin kuten jääkiekkoon. 
Uhka syrjäytymiseen lisääntyy, 
jos ei ole mahdollisuutta osal-
listua ikäistensä kanssa samoi-
hin harrastuksiin.

Vaikka vapaaehtoistyön 
avulla voidaan auttaa pienitu-

loisia perheitä, niin apu ei ole 
aukoton. On perheitä, jotka ko-
kevat avun hakemisen nöyryyt-
täväksi. Vapaaehtoistyö ei myös-
kään maantieteellisesti saavuta 
kaikkia apua tarvitsevia.

Kansalaisten keskinäinen ta-
sa-arvo voidaan toteuttaa var-
mimmin yhteiskunnan toi-
mesta. Oulun kaupunki on sil-
tä osin tehnyt hyvän päätöksen, 
että lapset ja nuoret voivat käyt-
tää kaupungin liikuntapaikkoja 
maksutta.

Valtion ja kuntien onkin 
kannettava päävastuu tasa-ar-
von toteutumisesta.

MIKKO RAUDASKOSKI
Kirjoittaja on toiminut 

erityisopettajana ja rehtorina Oulussa

Nuoret aikuiset liittyvät innokkaimmin
•  Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 

tarkistettujen tietojen mukaan 3 956 277. Kirkkoon kuuluu 71,9 

prosenttia suomalaisista. Kirkon jäsenten osuus Suomen  

väestöstä laski vuoden takaisesta yhden prosenttiyksikön.

•  Kaikkiaan noin 50 100 suomalaista erosi viime vuoden aikana 

kirkon jäsenyydestä, samalla noin 17 000 liittyi kirkkoon.

•  Kirkkoon liittyjissä aktiivisimpia olivat 30−39-vuotiaat miehet  

sekä 20−29-vuotiaat naiset. Lähes puolet kaikista liittyneistä  

kuului näihin ikäluokkiin.

•  Kirkkoon liittyminen onnistuu nykyään helpoiten osoitteessa  

www.liitykirkkoon.fi.

On perheitä, 
jotka kokevat 
avun hakemisen 
nöyryyttäväksi. 

E l s i  S a l ovaa ra

Kavereitakin on löytynyt niin 
lapsille kuin vanhemmille. 

Seurakunnat, joissa jäsenmää-
rä kasvaa, ovat usein lapsirikkaita 
seurakuntia. Liminka ei ole tästä 
poikkeus, ja Härkösten perhe on 
hyvä esimerkki myös siitä. 

Perheen kuopus Aaro syntyi 
lokakuussa ja hän on yksi 142:sta 
viime vuoden aikana kasteen 
kautta Limingan seurakuntaan 
liitetystä.

Oma sairauskokemus 
tuo näkemystä työhön
Härköset ovat seurustelleet viisi-
toistavuotiaista saakka. 

 Antti ja Heidi Härkönen sekä Alisa (3), Aaro (3 kk) ja Lilja (4) ovat kotiutuneet hyvin Liminkaan. Kuopus Aaro on paljasjalkainen liminkalainen. 

– Minun perässähän sinä läh-
dit diakoniksikin opiskelemaan, 
Antti Härkönen kiusoittelee vai-
moaan. 

Viime vuodet ovat olleet per-
heelle vaativia, sillä voimia ovat 
vieneet useat muutot ja terveys-
ongelmat. 

– Emme ole asuneet juu-
ri vuotta pidempään missään. 
Muuttamaan on jouduttu töiden 
takia ja homeasuntojakin on tul-
lut vastaan, he kertovat.

Elämää vaikeutti myös Antti 
Härkösen sitkeä masennus. Hän 
haluaa kertoa avoimesti sairau-
destaan. 

Härkönen oli puolitoista vuot-
ta koti-isänä. Lasten kanssa hän 
jaksoi olla, mutta juuri muuhun 
voimat eivät riittäneet. 

Nyt masennus on selätet-
ty. Omasta sairauskokemukses-
ta hän uskoo olevan apua uudes-
sa työssään. Sukupuolestakin voi 
olla hyötyä, sillä monelle miehelle 
voi olla helpompaa kertoa ahdis-
tuksestaan toiselle miehelle.

– Toivon, että kaikki uskaltau-
tuisivat hakemaan apua. Siinä ei 
ole mitään hävettävää. 

ELSI SALOVAARA
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Muut mediat
MUUTEN OLEN sitä mieltä, että valtion 
pitkälle suunnittelema hanke panna 
ehtoollisviini verolle on törkeä teko.
Ehtoollisviinillä ei pitäisi olla mitään 
tekemistä nautintoaineiden viihdekäytön 
tai alkoholipolitiikan kanssa. Sakramentti 
on täysin muuta.
Miksi kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä 
pitää taas kurittaa?
Ehtoollisviinin verotuotto valtiolle olisi 
mitätön. Pienille ja köyhille seurakunnille 
se on merkittävä lisärasitus ennestään 
vaikeassa tilanteessa.
Joskus pienikin korsi katkaisee kamelin 
selän. 

Tuomiokapitulin notaari Marja-Sisko Aalto 
Kotimaa24:n blogissa 12.1.

Vuoden vaihteessa Rau-
han Tervehdyksen jakota-
pa muuttui Oulussa, kun 
jakelun otti hoitaakseen 

Kaleva-konserniin kuuluva Ou-
lun Jakelutoimisto Oy. 

Valtaosa kaupungista kuuluu 
Kalevan varhaisjakelun aluee-
seen, ja tuolla alueella asuvat saa-
vat lehtensä jo aikaisin keskiviik-
koaamuna. 

Lehti jaetaan koko levikkialu-
eella kaikkiin kotitalouksiin, joil-
la ei ole ilmaisjakelukieltoa. 

Koska uusi jakelija erottelee 
mainokset ja lehdet, lehti jae-
taan myös niihin oululaistalouk-
siin, joilla on mainoskielto. Tämä 
muutos on nostanut lehden pai-
nosmäärää yli 10 000 kappaleella.

Muilla alueilla jakelua hoitaa 

Posti, joka jakaa lehden torstaisin. 
Oulun Jakelutoimiston jakelu-

johtajan Janne Kosken mukaan 
Rauhan Tervehdyksen jakelu on 
heillekin opin paikka, sillä vas-
taavaa peittojakelutuotetta ei ole 
ollut vähään aikaan. 

– Jakelijoiden palautteiden mu-
kaan piirikohtaisia määriä on suu-
rennettu tai pienennetty, Janne 

Koski kertoo. 
Ennen loppiaista jaetusta leh-

destä Oulun Jakelutoimistoon ja 
lehden toimitukseen tulleet jake-
lupalautteet on myös käsitelty.  

Inhimillisen virheen takia leh-
ti jäi kokonaan jakamatta Lumi-
joelle. Jakeluhäiriöilmoituksia on 
tullut myös ympäri Oulua.

Varhaisjakelun alueella lehteä 
kaivanneet ja siitä ilmoittaneet 
saavat lehden jälkitoimituksena.

– Niin sanottu paikkojakelu 
tehdään lauantaisin, Koski ker-
too.

Jakeluhäiriöstä kannattaakin 
ilmoittaa mahdollisimman pian. 
Tiivistetyt ohjeet ovat oheisessa 
laatikossa. 

ELSI SALOVAARA

Jakelupalautteelle on m onta reittiä

”Jäitä hattuun vihkimisissä” 
 Pauli Niemelän mukaan tänä vuon na juhlitaan 
 ja pidetään pää kylmänä uuden avi oliittolain suhteen

Kiimingin kirkkoherra, 
Oulun yhteisen kirkko-
neuvoston puheenjohtaja-
na viime vuodet toiminut 

Pauli Niemelä nostaa oululaises-
sa seurakuntaelämässä tärkeäk-
si alkaneella vuodella reformaa-
tion merkkivuoden viettämisen. 

500 vuotta sitten Lutherin tee-
seistä alkanutta uskonpuhdistus-
ta juhlistetaan eri tavoin, mut-
ta kaikki seitsemän seurakuntaa 
viettävät sitä yhdessä muun mu-
assa toukokuussa Rotuaarilla. 
Juhlavuoden teemana on armo, 
jonka merkitystä pyritään kir-
kastamaan.

– Oulun seurakuntien talous-
näkymät ovat tällä hetkellä edel-
lisvuosia valoisammat, mikä on 
tarkoittanut myös juhlavuoden 
tapahtumien järjestämiseen ra-
hoitusta.

Hyvistä näkymistä huolimatta 
säästötoimia jatketaan ja tavoit-
teena on saavuttaa tulevaisuudes-
sa myös ylijäämää. 

Oulun yhteisen kirkkoneuvos-
ton puheenjohtajana toimii tä-
män ja ensi vuoden Tuiran kirk-
koherra Niilo Pesonen.

Eroamiset helposti
vain karvan päässä
Pauli Niemelä on tyytyväinen 
siitä, että kirkosta eroaminen 
on tasaantunut jopa jonkinlais-
ten myrskyvuosien jälkeen. Hän 
arvioi silti tilanteen saattavan 
muuttua nopeastikin. 

Yksi erotilannetta muuttava 

asia saattaa liittyä tasa-arvoisen 
avioliittolain voimaan tulemiseen 
ensi maaliskuussa.

– Jos osa papeista ryhtyy vih-
kimään samaa sukupuolta ole-
via pareja vastoin kirkon yhteis-
tä näkemystä ja lainsäädäntöä, 
pelkään, ettei siitä koidu kirkol-
le hyvää. 

– Nyt kaikkien pappien pitäisi 
säilyttää pää kylmänä eikä lähteä 
revittelemään. 

Tähän mennessä kirkon linjas-
ta on ilmoittanut tarpeen tullen 
poikkeavansa pieni joukko etu-
päässä Etelä-Suomen pappeja. 
Vaikka vihkimisiä tapahtuisi ete-
lässä, kirkosta voidaan erota myös 
pohjoisessa, Niemelä arvioi. 

Tasa-arvoisen avioliittolain 
vaikutukset olivat keskustelun 
kohteena myös viime viikolla pi-
detyssä Oulun pappien jokavuo-
tisessa kokoontumisessa. 

Helsinki laittoi
johtajuutta uusiksi
Helsingin seurakuntayhtymäs-
sä on valittu ensimmäistä kertaa 
yhtymäjohtajaksi virkamiehen 
sijaan kirkkoherra. Harvinais-
ta ratkaisua perusteltiin sillä, et-
tä valinnan toivottiin kasvattavan 
seurakuntien ääntä ison yhtymän 
päätöksenteossa.

Pauli Niemelä kuvailee äkki-
seltään uutista hieman yllättä-
väksi.  

– Kun kirkkoherra valitaan 
yhtymäjohtajaksi, se alleviivaa si-
tä, että kaiken päätöksenteon tu-

Kiimingissä on perinteisesti pelattu lentopalloa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tänä vuonna turnaus on 4.2. 
Kirkkoherra Niemelä harrastaa lentopalloa.

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

Muutos on 
nostanut lehden 
painosmäärää
 yli 10 000 
kappaleella.



5Rauhan Tervehdys  |  Nro 2  | 19.–26.1.2017

Ihmisiä

Satuja kaikkien ulottuville

Elsi Salo
vaara

Päivi Honkakoski jatkaa uusien tarinoiden kirjoittamista Satupalvelu-
sivustolle. Satujen teemoista voi lähettää hänelle toiveita. 

Pikkutyttönä oululaisella Päivi Honkakoskella oli hanka-
luuksia päättää, tuleeko hänestä baletinopettaja vai kir-
jailija. Hän toteutti molemmat unelmansa, sillä nykyisin 

Honkakoski johtaa perustamaansa balettikoulu Sinikelloa ja 
hän on julkaissut myös useita satukirjoja. 

– Olen kirjoittanut satuja niin kauan kuin kynä on pysynyt 
kädessä. Ylioppilaskirjoituksissakin kirjoitin aineen omim-
masta kirjallisuudenlajistani, saduista.

Viime vuosina Honkakoskelta on ilmestynyt kuusi lasten-
kirjaa. Lisäksi hän on kirjoittanut lyhyitä opettavaisia satuja 
www.satupalvelu.fi -sivustolle.

Liki seitsemän vuotta sitten perustettu sivusto muutettiin 
ilmaiseksi pari viikkoa sitten. 

– Laskujen värkkääminen kouluille ja päiväkodeille vei 
niin paljon aikaa, että ajattelin laittaa palvelun kaikkien ulot-
tuville ilmaiseksi, Päivi Honkakoski naurahtaa.

Sopivaa satua voi etsiä palvelussa hakukoneen avulla, jos 
haluaa käydä lapsen kanssa läpi esimerkiksi kiusaamiseen liit-
tyviä asioita tai etsiä tarinoita, joissa on kissa. 

– Satuja voi myös tulostaa ilmaiseksi. Tekstejä voi käyttää 
kouluissa tehtävämateriaalina ja voihan niistä askarrella vaik-
ka kalenterinkin, Honkakoski ideoi.

Ilmaisilla saduilla hän juhlistaa osaltaan Suomen 100-vuo-
tisjuhlavuotta.  

– Haastan muutkin tekemään omia hyvän mielen tekojaan 
juhlavuoden kunniaksi. Oli se sitten iso tai pieni teko, vaikka 
vain kaupassa käynti naapurin mummon puolesta. Jokainen 
voi tehdä jotakin hyvää. 

ELSI SALOVAARA

Millaiset tilaisuudet houkuttelevat osallistumaan?Gallup
Toimitus kyseli ihmisiltä, millaiset tilaisuudet ja tapahtumat 
kiinnostavat heitä ja houkuttelevat lähtemään liikkeelle.

TEKSTI: RIITTA HIRVONEN 
JA MINNA KOLISTAJA

KUVAT: MINNA KOLISTAJA

Kaipaan tilaisuuksiin rauhalli-
suutta. Minulle sopii sekin, että 
saan vain kuunnella eikä itse tar-
vitse kovasti osallistua.
Kuuntelen mielelläni kivaa pu-
hetta. Raskaat aiheet eivät hou-
kuttele osallistumaan. Raskasta 
sisältöä tulee niin paljon esimer-
kiksi uutisista.

TUULA LAHTELA
Oulu

Jos lähden jotakuta kuuntele-
maan, puhujan pitää mielellään 
olla reipas sanomisissaan. Mi-
nua kiinnostavat asia-aiheet, to-
ki myös huumori viehättää. 
Seurakunnan runoilloissa tyk-
kään käydä, koska niissä myös 
yleisö saa osallistua. Isoihin ur-
heilutapahtumiin olisi kiva jos-
kus päästä paikalle.

RAILI VESTERI
Oulu

Voi, minä olen joka paikassa 
mukana: Lähetysvintillä, ystä-
värenkaassa, seurakuntakerhos-
sa. Käyn tilaisuuksissa ja mel-
kein joka pyhä kirkossa. 
Ystävärenkaan kanssa kuljemme 
laulamassa vanhainkodeissa ja 
mihin vain pyydetään – vaikka 
päiväkotiin lasten kanssa leikki-
mään ja laulamaan.

EEVA HALMESMÄKI
Liminka

Jakelupalautteelle on m onta reittiä

”Jäitä hattuun vihkimisissä” 
 Pauli Niemelän mukaan tänä vuon na juhlitaan 
 ja pidetään pää kylmänä uuden avi oliittolain suhteen

Jos osa papeista 
ryhtyy vihkimään 
samaa sukupuolta 
olevia pareja 
vastoin kirkon 
yhteistä 
näkemystä ja 
lainsäädäntöä, 
pelkään, ettei siitä 
koidu kirkolle 
hyvää. 

lee seurakunnassa palvella kirkon 
perustehtävää. Tämä voi tapahtua 
muutoinkin, mutta kirkkoherran 
yhtymäjohtajana tulisi vahvistaa 
ja varmistaa, että näin tapahtuu.

– Kaikella hallinnolla on vaara 
ja taipumus, että se lähtee pyöri-
mään omaa kehäänsä, ruokkii it-
se itseään eikä palvele enää kirkon 
perustehtävää.  

Johtajan on tunnettava 
seurakuntaelämää
Oulun seurakuntayhtymässä yh-
tymäjohtajana ei ole kirkkoherra 
vaan virkamies. 

Niemelä ei olisi nostamas-
sa Helsingin valintaa aktiiviseen 
keskusteluun Oulussa, vaikka li-

sää, ettei myöskään sulkisi vaih-
toehtoa yhtenä mallina kokonaan 
pois.

– Olennaista yhtymän johta-
misessa on kentän, seurakun-
taelämän tunteminen, Niemelä 
pohtii.

Hän toteaa, että helsinkiläis-
ten päätös muistuttaa muutama 
vuosi sitten kirkon rakenneuu-
distuksen yhteydessä esillä ollut-
ta yhtymärovastimallia. 

Siinä seurakuntayhtymän 
ylimpänä johtajana toimi pappi, 
yhtymärovasti, joka oli myös yh-
tymän talouden ja hallinnon joh-
tavan viranhaltijan esimies.

RIITTA HIRVONEN

Kiimingin seurakunta on kasvamassa vuo-
den 2019 alusta, kun siihen liitetään Oulu-
joen seurakuntaan kuuluvat Ylikiimingin 
ja Yli-Iin seurakuntapiirit.

Seurakunnan kasvamista odotetaan Kiimingis-
sä rauhallisin mielin.

– Uskon, että sama positiivinen odotus on tällä 
hetkellä myös Ylikiimingissä ja Yli-Iissä. Olen kut-
sumassa kevään aikana seurakuntapiirien päättä-
jät koolle, ja mietimme yhdessä, miten rakennam-
me yhdessä seurakuntien arkitoimintaa, kirkko-
herra Pauli Niemelä sanoo.

Niemelä uskoo, että seurakunnan laajentu-
minen maantieteellisesti tarkoittaa muun muas-
sa sitä, että työssä ryhdytään kulkemaan aiempaa 
enemmän yli totuttujen työalarajojen.

– Kun etäisyydet kasvavat, ei ole järkeä, että yksi 
työntekijä kerrallaan lähtee ajamaan kymmenien 
kilometrien päähän.

Niemelän mukaan liitos vaatii myös seurakun-
talaisvastuun lisäämistä. Se taas edellyttää sitä, et-
tä mitkään tarpeettomat esteet yhtymän käytän-
nöissä – esimerkiksi tietokoneohjelmiin liittyen – 
eivät hankaloita vastuiden ottamista.

Totuttuja työtapoja menee uusiksi

Kenelle lehti jaetaan?
Rauhan Tervehdys jaetaan tilaajaseurakuntiensa alueella kaikkiin 
kotitalouksiin, joissa ei ole ilmaisjakelukieltoa. 

Oulussa lehti jaetaan keskiviikkoisin (pois lukien postinume-
roalueet 90310, 90660, 90860, 91240, 91260, 91300, 91310) myös 
niihin kotitalouksiin, joissa on mainosjakelukielto. Tämä on uu-
den jakelijan, Oulun Jakelutoimiston, linjaus.

Hailuodossa, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Siikalat-
valla ja Tyrnävällä jakelun hoitaa Posti torstaisin. Lehti jaetaan 
kaikkiin kotitalouksiin, joissa ei ole mainoskieltoa tai ilmaisja-
kelukieltoa.

Jakeluhäiriöistä voi ilmoittaa osoitteeseen jakelupalaute@
rauhantervehdys.fi tai numeroon 044 5626 453. Jakelupäivys-
täjä on linjoilla perjantaisin kello 9–12, muina aikoina voi jättää 
viestin vastaajaan. 

Postin jakelualueella tapahtuneesta jakeluhäiriöstä voi il-
moittaa myös osoitteessa www.posti.fi/lomakkeet/postin-jake-
luhairio.html tai numeroon 0200 71 000.
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Suomenhevonen oli tykätyin
Lukijoille nousi pintaan muistoja lapsuudesta, 
osa muistutti hevosen isosta roolista  sodissa ja jälleenrakennuksessa

Suomenhevonen Yrkkö 
Piippolasta sai sympati-
at puolelleen, kun Rauhan 
Tervehdyksen lukijat äänes-

tivät viime vuoden parasta kan-
sikuvaa.

Äänensä antaneista 35,6 pro-
senttia katsoi, että kansi numero 
39 oli viime vuoden paras.

Osalle äänestäjistä hevonen 
nosti pintaan nostalgisia muisto-
ja lapsuudesta. Varsin moni pe-
rusteli valintaansa suomenhevo-
sen roolilla sotahevosena ja Suo-
men jälleenrakentajana.

Suomenhevosella 
on 110-vuotisjuhlavuosi
Piippolassa rekikyytiä joulu-
aamun kirkkoon tarjonnut Matti 
Jarva on hyvillään äänestystulok-
sesta – huomio suomenhevoselle 
on paikallaan, onhan meneillään 
sekä Suomen että suomenhevosen 
juhlavuosi.

Suomenhevosen virallinen 
historia alkaa vuodesta 1907, jol-
loin avattiin suomenhevosen kan-
takirja. 110 vuotta sitten Suomes-
sa alettiin jalostaa puhdasrotuista 
suomenhevosta.

Talvisodan alkaessa hevosilla 

oli iso merkitys, sillä vuonna 1939 
Suomessa oli vain noin 53 000 au-
toa. Armeijan palvelukseen otet-
tiin sodan aikana siviilistä noin 
72 000 hevosta. 

Kesällä 1941 ennen jatkosotaa 
otettiin puolustusvoimien käyt-
töön 35 000 hevosta ja sodan ai-
kana vielä 15 000 lisää.

Sodassa hevosia myös meneh-
tyi: talvisodan aikana kuoli 7200 
hevosta. Jatkosodassa menetettiin 
noin 15 000 hevosta. 

– Lapin sodassa hevosia kuo-
li liki 500. Saksalaisten Torniossa 
upottaman  kuljetusaluksen mu-
kana meni kerralla jopa 114 sota-
hevosta, kertoo suomenhevosen 
vaiheisiin perehtynyt Jarva.

Kun maatalous alkoi koneellis-
tua, suomenhevoskanta romah-
ti yli 400 000 hevosesta arviolta  
20 000:een. 

– Nuorempia sukupolvia kurs-
sitetaan nyt siihen, miten suo-
menhevosella tehdään metsä- ja 

peltotöitä sekä tukinajoa, Jarva 
sanoo.

Kesällä 25 vuotta täyttävä Yrk-
kö ei tämän vuoden puolella ole 
vielä puunajossa ollut. 

– Joka päivä pyrin sillä kuiten-
kin lenkin ajamaan.

Jarva arvioi, että äänestäjiin 
saattoi vedota myös kuvan toi-
minnallisuus.

– Ja olihan  Luojallakin osuu-
tensa, kun järjesti kuvaushetkeen 
sellaisen kauniin puoliaurinkoi-
sen päivän.

M inna Ko l i s t a ja

VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi    MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15    puh. 020 754 2350    

1490 1890

Risto Kormilainen
Kirkkovuosi tutuksi
9,90 (29,20)

Risto Kormilainen

990

Tuomo Mannermaa
Pieni kirja Jumalasta
14,90 (21,50)

Martti Lindqvist
Pieni kirja ihmisestä
14,90 (21,50)

Tuomo Mannermaa Martti Lindqvist

14901490

900

Gill Guile
Minne lampaani katosi
6,90 (14,90)

Gill Guile

690

1590

Exodus, Gods and Kings 
dvd
14,90 (19,90)

Exodus, Gods and Kings

1490

Alister McGrath
C.S. Lewis – Elämä 
14,90 (40,50)

L. Jensen, I. Gao, J. Montero
Lasten aktiiviraamattu 
9,00 (22,90)

The Bible 4-dvd 
15,90 (32,00)

Martti Luther
Avioliitosta
7,00 (22,00)

Juha Vähäsarja 
Toivon ja lohdutuksen sanoja
9,00 (19,00)

900 700

Jyrki Härkönen
Konstantinopoli
– Kaupunki ennen Istanbulia
15,90 (29,60)

Jyrki Härkönen

1590

A. Pesonen, K. Valkama
Arkielämä Raamatun aikaan
9,90 (46,90)

A. Pesonen, K. Valkama

990

Jaakko Mäkelänen (toim.)
Armon välähdyksiä Lutherin seurassa
9,90 (15,00)

Jaakko Mäkelänen (toim.)

990

790

Tom Dowley
Minun pieni Raamattuni
7,90 (16,90)

Naeem Fazal
Ex-muslimi
8,90 (28,00)

 (40,50)

Naeem Fazal

890

Eero Ojanen
Lapsen fi losofi a
14,90 (29,90)

Eero Ojanen

1490

Raamatun kertomuksia
Kristillinen seurakunta dvd
9,90 (15,90)

990

KRISTILLISEN KIRJAN ALE 16.1.–11.2.2017

Paavo Kettunen
Kätketty ja vaiettu
– Suomalainen hengellinen häpeä
18,90 (39,90)

Huomio 
suomenhevoselle 
on paikallaan, 
onhan meneillään 
sekä Suomen että 
suomenhevosen 
juhlavuosi

Muutama Ruukin maaseutuopiston hevostalouden opiskelija kävi viime syksynä Yrköllä ja Matti Jarvalla kyntämisen opissa.
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Pop up -pariterapia 
tutustuttaa perheneuvontaan

Kirkon perheneuvontaa on 
Oulussa annettu 60 vuot-
ta. Tätä virstanpylvästä 
juhlitaan tammikuun vii-

meisenä lauantaina. 
– Nyt otetaan pois loputkin 

kynnykset, jos jollakulla sellai-
sia on vielä perheneuvontaan tu-
lemisen esteenä ollut, sanoo joh-
tava perheneuvoja Ilkka Kurjen-
mäki tulevan syntymäpäivän si-
sällöstä.

Perheneuvonnan pitkää oulu-
laista historiaa juhlistetaan 28.1. 
Keskustan seurakuntatalossa.

Katutason monitoimisaliin 
aukeaa kahvila, jossa paikalla ole-
vilta muusikoilta saa toivoa rak-
kauslauluja.

– Kahvittelun lomassa voi 
myös kertoa ajatuksiaan pari-
suhteesta. Perheneuvonnassa ko-
koamme näiden keskustelujen ja 
pohdintojen pohjalta talven mit-
taan hyvän parisuhteen teesit, 
Kurjenmäki kertoo.

Kahvikupillisen ja musiikki-
esitysten ääreltä voi nousta per-
heneuvonnan omiin tiloihin sa-
man talon 3. kerrokseen, missä 
luvassa on pop up -pariterapiaa.

– Normaalisti tapaamiset kes-
tävät tunnin–puolitoista ja niihin 
varataan aika ennakkoon. Nyt pi-
detään kymmenen–viidentoista 

minuutin istuntoja. Niissä jo pää-
see kuitenkin vähän käsitykseen 
siitä, mitä pariterapia voi olla. 

– Kokeilu voi olla alku jollekin 
pidempikestoiselle. Tarvittaessa 
asian käsittelyä voi jatkaa varaa-
malla ajan, Kurjenmäki sanoo.

Perheneuvonnalla Oulussa oli 
viime vuonna 1306 asiakasta. Tä-
mä on noin 140 asiakasta enem-
män kuin 2015.

Asiakkaista noin puolet tapaa 
perheneuvojan 1–4 kertaa. Noin 
35 prosenttia asiakkaista sai tukea 
parisuhteen ja perhe-elämän ky-
symyksiin ja elämän kriisitilan-
teisiin 5–9 kerralla. 

Joka kymmenes asiakas tar-
vitsee perheneuvonnan työnte-
kijän tarjoamaa ilmaista kes-
kusteluapua 10–20 kertaa.

MINNA KOLISTAJA

Lauantaina 28.1. tarjolla on 
juhlapäivän aloitus (10–11), 
kahvitarjoilu (kello 10–14), 
lastennurkka (11–14), toive- ja 
rakkauslauluja (kello 11–13), 
kirkon perheneuvonnan esittelyä 
(kello 11–14) sekä pop up 
-parisuhdetuokioita (kello 11–14) 
Keskustan srk-talolla (Isokatu 17).

M inna Ko l i s t a ja

Eronnut vanhemmalla iällä?

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen. Elämällä 
on vielä paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk sisältäen myös 
majoituksen ja ruoan.
Vuoden 2017 Erosta eheäksi® -kurssit:
13.–17.3. Hotelli Lasaretti, Oulu
9.–13.5. Lehmiranta, Salo
4.–8.9. Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

Tiedustelut:  erostaeheaksi@elakeliitto.fi 
 puh. 040 7257 561 tai 
 www.elakeliitto.fi

Lounas alk. 6,90 €
Tervetuloa kotiruokalounaalle:
Caritas-Koti, Kapellimestarinkatu 2 

Caritas Matriiti, Valtatie 37
 Caritas Kempele, Suolatie 4 A

Eläkeläiset 6,90 €, 
muut normaalihintaan 8,50 €

 Lounaslistat ja yhteystiedot: 
www.caritaslaiset.fi

Tiedustelut: 045 636 5372

HOITOA ALKOHOLISMIIN 
Avominne päihdeklinikka Oulu

www.avominne.fi

Minnesota-mallista avohoitoa
päihde- ja peliriippuvuuteen.
Avohoito sopii hyvin myös
työelämässä oleville. 

Kirjamme Viimeinen pisara
myös äänikirjana. Tilaa:

TERVETULOA tunnelmalliseen iltakonserttiin!
 ”Valoa ja Varjoja”

Kairos-yhtye Kiimingin seurakuntakeskuksessa su 29.1. klo 18

Perheneuvontaa antavan Ilkka Kurjenmäen pöydällä on puisia hahmoja, joita 
käytetään pariterapian aikana kuvastamaan esimerkiksi vuorovaikutussuhteita.

Pipo on nyt 14-vuotiaan
moldovalaistytön päässä
Lumijokinen Martta Koski-Vä-
hälä yllättyy iloisesti kuultuaan 
tulleensa toiseksi kansikuvaää-
nestyksessä.

Kun kuva lokakuussa 2016 jul-
kaistiin,  Martta sai paljon kom-
mentteja. 

– Tosi moni tuli koulussa ja 
muuallakin sanomaan, että si-
nusta oli hyvä kuva ja juttu leh-
dessä. Myös äidille on mainittu 
samaa.

Martta ajattelee, että kansi ja 
juttu Rauhan Tervehdyksessä le-
vittivät osaltaan tietoutta Joulun 
lapsi -keräyksestä. 

– Toivottavasti myös moni lap-
si tai nuori sai siitä innostuksen – 
ei tarvitse olla aikuinen tehdäk-
seen jotain hyvää. Auttaminen on 
mukavaa!

Martan kokoama avustuspa-
kettipaketti meni moldovalai-
seen Tyrnovon tuberkuloosipa-
rantolaan. Kansikuvan pipo on 
nyt päässä 14-vuotiaalla Anna-
tytöllä.

MINNA KOLISTAJA

Kansikuvista sanottua

Eniten ääniä sai kansi 39, jossa olivat suomenhevonen Yrkkö, 
Matti Jarva sekä Mikko Jarva. Äänensä antaneista 35,6 pro-
senttia piti sitä viime vuoden parhaana kansikuvana. 19,5 

prosenttia äänistä sai kansi 29, kuvassa Martta Koski-Vähälä.
Kolmanneksi suosituin oli kansi 23 (16,1 % annetuista äänistä), 
jossa vastakastettu Paavo Verneri Siermala on isopappansa ja 
isoäitinsä sylissä.
Ääniä saivat myös kansi 17 (5,9 %), kansi 26 (5,1 %), kansi 30 
(4,2 %) sekä kansi 40 (4,2 %). Yksittäisiä ääniä tai muutamia ää-
niä saivat myös numeroiden 8, 11, 12, 15, 19, 20 ja 27 kansikuvat.

Kansi 39 (kuvaaaja Minna Kolistaja):
”Eipä hienompaa kyytiä voi olla kuin ajaa uljaalla hevosella  
vällyjen alla joulukirkkoon.”
”Hevosen kuva vie muistoissa lapsuuteen ja kotiin maalle.”
”Olisi ihana päästä joulukirkkoon hevoskyydillä.”
”Suomenhevonen on ollut auttamassa suomalaisia vaikeissa  
elämäntilanteissa.”
”Suomenhevosen tärkeyttä Suomen satavuotisessa historiassa  
ei mielestäni ole tarpeeksi korostettu.”
”Isänmaamme puolesta sitkeästi taistellut veteraani, minulle  
ainoa oikia hevonen, joka saa kunnioitukseni.”

Kansi 29 (kuvaaja Minna Kolistaja)
”Auttajan iloinen ilme, värikäs kuva ja tärkeä sanoma tuovat  
lukijalle hyvän mielen.”
”Nuorissamme on tulevaisuus.”
”Iloinen ja kiva kansikuva. Positiivisuus. Ja erityisesti lapsen  
halu auttaa!”

Kansi 36 (kuvaaja Sanna Krook):
”Sykähdyttävä kuva Pikku-Paavon juhlapäivästä. Kyynel vieräh-
ti silmäkulmaan.”
”Herkkä, rakkaus hehkuu tuosta kuvasta.”
”Kolmen lapsen äitinä ja viiden lapsen mummona pikkuvauvan 
kastejuhla tuntuu aina yhtä liikuttavalta.”
”Siinä on koko elinkaari pikku-Paavosta vaariin ja samalla kristil-
linen maailmankatsomus tulee selkeänä ja kauniisti esiin.”
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K i r ko n ku va p a n k k i  /  M i ra  St r e n g e l l

Armo kirkastui virsissä 
Uudistetussa Siionin virsissä 
Kristus kohtaa syntisen tuttavallisesti

Heränneen kansan eli 
körttiläisten Siionin 
virsien uudistettu lai-
tos otetaan käyttöön 

Nilsiän herättäjäjuhlilla heinä-
kuussa 2017. 

Uudistustyössä mukana ol-
lut pastori Kalle Hiltunen ker-
too, että uuden laitoksen teks-
teissä on haluttu kirkastaa vir-
sissä soivaa armon ja rakkauden 
ääntä.

– Monissa kohdin on pyrit-
ty entisestään terävöittämään 
Kristuksen tahtoa kohdata syn-
tinen läheisesti ja tuttavallisesti. 

– Tämä oli keskeistä myös 
Siionin virsien alkuperäisissä 
teksteissä. 

Hiltusen mukaan virsiteks-
teissä olevaa toiseen ihmiseen 
kohdistuvaa lain saarnaa on 
käännetty itsetutkiskelun suun-
taan.

Teksti tulee
ymmärtää
Hiltusen mukaan virsikokoel-
man teksteistä ei ole tehty sisäl-
löltään yhtenäisiä.

– Eri aikoina virsiin tulleet 
kerrostumat ja teologiset koros-
tukset ovat saaneet säilyä. 

Teksteissä on pyritty hyvään 

suomen kieleen. Samalla on ha-
luttu vaalia monista teksteistä 
löytyvää syvällisyyttä ja moni-
kerroksisuutta, kuten Hiltunen 
sanoo. Joissakin tapauksissa teks-
teihin on jätetty vanhahtaviakin 
ilmauksia.

– Oikeakielisyyden ja ymmär-
rettävyyden lisäksi tärkeänä on 
pidetty sitä, että virsi on puhut-
televa yhtälailla tänään kuin tu-
levaisuudessa.

Virsitekstissä turvaa 
haettiin Sanasta
Siionin virsien ensimmäinen lai-
tos ilmestyi vuonna 1790. Sil-
loin pappi Elias Lagus suomen-
si Ruotsin herrnhutilaisten Sions 
sånger -laulukirjan. 

1800-luvulla Suomen kaikki 
herätysliikkeet käyttivät Siionin 

virsiä ja Halullisten sielujen hen-
gellisiä lauluja.

Körttiläisyyden johtohahmo 
Wilhelmi Malmivaara työsti 
vuonna 1893 virsikokoelman, jo-
hon hän otti virsiä aiemmasta Sii-
onin virsien laitoksesta, Halullis-
ten sielujen hengellisistä lauluista 
sekä muista lähteistä. 

– Malmivaaran uudis-
tuksessa näkyi 1800-luvun 
lopun raitistamisen hen-
ki. Hän karsi aineistos-
ta tekstejä, jotka liittyivät 
epäterveenä ja epäraama-
tullisena pidettyyn mor-
sius- ja verimystiikkaan.

– Tällaiset kieliku-
vat olivat alkaneet tun-
tua modernisoituvassa 
Suomessa liian rujoilta ja alku-
kantaisilta.

Malmivaaran uudistuksissa 
näkyi myös tuon ajan kirkollisis-
sa piireissä suosiota saavuttanut 
niin sanottu beckiläinen raama-
tuntulkinta.

– Tulkinnassa korostettiin 
Raamatun, Jumalan Sanan, auk-
toriteettia. Siionin virsien koh-
dalla beckiläisyys näkyi siten, että 
Malmivaaran monissa uudistuk-
sissa ihminen hakee turvaa Juma-
lan Sanasta, Hiltunen kertoo. 

Virsiin tuli
lähimmäisenrakkaus
Siionin virsien nyt uudistettu lai-
tos otettiin käyttöön 1972. Sitä 
edelsi uudistus, jota johti kristilli-
sen lyriikan uudistajaksi mainit-
tu kirjailija, pappi Jaakko Haa-
vio.

– Haavion johtama työryhmä 
jatkoi Kristuksen ja syntisen 

väliseen yhteyteen liit-
tyvän morsius- ja veri-
mystiikan karsimista 
teksteistä. Samalla työ-
ryhmä toi Siionin vir-
siin sodan jälkeisen ajan 
kirkollisia ja yhteiskun-
nallisia virtauksia. 

– Aiemmin tiukasti 
sielun ja Kristuksen vuo-
ropuheluun keskittynei-

siin virsiin ilmestyi diakonisuut-
ta ja lähimmäisenrakkautta, toi-
sen ihmisen palvelemista koros-
tavia piirteitä, Kalle Hiltunen 
kertoo.

Uudessa virsikokoelmassa on 
255 virttä. Siionin virsiä veisa-
taan perinteisesti herännäisseu-
roissa ilman säestystä. Virren voi 
aloittaa tai sitä ehdottaa kuka ta-
hansa seuraväestä.

JUHANA UNKURI

 Oikeakielisyyden ja 
ymmärrettävyyden 
lisäksi tärkeänä on 
pidetty sitä, että 
virsi on puhutteleva 
yhtälailla tänään kuin 
tulevaisuudessa.

Kalle Hiltunen

Kolme 
ehdokasta
Tyrnävälle
Tyrnävän seurakunnan kirk-
koherran virkaan ovat hake-
neet seuraavat henkilöt: Tyr-
nävän vt. kappalainen Teemu 
Isokääntä, Ranuan kirkkoher-
ra Pentti Kallioranta ja Tuiran 
seurakuntapastori Jukka Kol-
monen.

Uusi kirkkoherra valitaan 
todennäköisesti loppukeväästä.

Veteraanien 
hautauskuluja
yhdenvertaisiksi
Oulun yhteinen kirkkoneuvos-
to esittää yhteiselle kirkkoval-
tuustolle, että kaikille Oulun 
hautausmaihin haudattavil-
le veteraaneille, puolisoille ja 
sotaleskille myönnetään koti-
paikasta riippumatta ilmainen 
hautapaikka 1.1.2017 alkaen. 

Esityksen takana on seura-
kunnan luottamushenkilöiden 
aloite. Siinä korostetaan mak-
suttomuuden perusteeksi Suo-
men itsenäisyyden juhlavuot-
ta 2017. 

Aloitteessa todetaan, että so-
tien veteraanit kuuluvat siihen 
väestöryhmään, jolle kotiseutu 
on rakas. Muuttoliike voi joh-
taa siihen, että esimerkiksi Ou-
luun muuttaneet jälkeläiset ha-
luavat veteraanin haudattavak-
si omalle kotipaikalleen, vaikka 
hänellä ei ole ollut oikeutta il-
maiseen hautaukseen.

Pekkalan avoin 
siunaustilaisuus 
Muhoksella
Muhoksen seurakunnan pas-
torin Simo Pekka Pekkalan 
avoin siunaustilaisuus järjeste-
tään lauantaina 21. tammikuu-
ta kello 12 Muhoksen kirkossa. 
Muistotilaisuus pidetään lähio-
maisten kesken.

Pekkalaa luonnehditaan pi-
detyksi papiksi ja työyhteisön 
tärkeäksi jäseneksi. Hän toimi 
Muhoksella pappina 18 vuotta.

Tynkkynen 
sai sakko-
rangaistuksen
Oulun käräjäoikeus tuomitsi 
maanantaina Perussuomalais-
ten nuorten entisen puheen-
johtajan Sebastian Tynkkysen 
kiihottamisesta kansanryhmää 
vastaan ja uskonrauhan rikko-
misesta.

Tynkkynen sai sakkoran-
gaistuksen.

Sebastian Tynkkynen on 
Tuiran seurakuntaneuvoston 
jäsen.

Musiikilla on tärkeä tehtävä Herättäjäjuhlien ohjelmassa.
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Rukouksen 
kieli on yhteinen

Joka vuosi 18.–25. tammikuu-
ta eri puolilla maailmaa vie-
tetään ekumeenista rukous-
viikkoa.

Rauhan Tervehdys kysyi Oulun 
ekumeenisen työryhmän jäsenil-
tä, mihin ekumeniaa tarvitaan ja 
mitä on ekumenia tavallisen ar-
jen keskellä.

– Uusi vuosi on hyvä aloittaa 
rukouksella, aloittaa Pelastusar-
meijan Oulun osaston kapteeni 
Kaisa Mäkelä-Tulander.

Hänen mukaansa rukous on 
yksi hyvä tapa kaikille kristityil-
le tulla yhteen, koska rukouksen 
kieli on yhteinen.

– Ekumeeninen rukousviikko 
muistuttaa meitä siitä, miten pal-
jon meillä on yhteistä.

Rovasti Veijo Koivula Oulun 
ev.lut. seurakunnista jatkaa, et-
tä ihminen on luotu rukoilevak-
si olennoksi.

– Rukoillessaan ihminen on ai-
doimmillaan ja parhaimmillaan. 
Kristus itse rukoili seuraajiensa 
puolesta, että he olisivat yhtä.

– Ekumenia on meille annettu 
lahja ja tehtävä. Ekumeeninen ru-
kousviikko yhdistää meitä kristit-
tyjä toisiimme sekä paikallisesti 
että maailmanlaajuisesti, Koivu-
la ajattelee.

– Rukous kannattaa aina. Se 
ei anna tehdä pahaa vaan hyvää, 
muotoilee maallikkojohtaja Si-
nikka Neuvonen Oulun meto-
distiseurakunnasta.

Oulun ortodoksisen seura-
kunnan kirkkoherra, isä Marko 
Patronen näkee ekumeenisella 
rukousviikolla kahtalaisen mer-
kityksen:

– Se muistuttaa, että meillä ti-
lanne on moneen muuhun maa-
han verrattuna hyvä. Suomessa 
kirkkojen ja kristillisten yhtei-
söjen välillä ei ole kilpailuasetel-
maa. Toisaalta viikko muistuttaa 
ponnistelemaan edelleen kristit-
tyjen ykseyden puolesta.

 
Arjen ekumenia on
kunnioittavaa asennetta
Jokainen voi harjoittaa arjen eku-
meniaa olemalla yhteydessä mui-
den seurakuntien kristittyhin ja 
puhumalla hyvää muista seura-
kunnista, sanoo johtava pastori 
Hannu Orava Oulun Helluntai-
seurakunnasta.

Veijo Koivulan mielestä arjen 
ekumeniassa on kyse asenteesta.

– Arjen ekumenia on avoi-
muutta sekä halua oppia tunte-
maan, kunnioittamaan ja rakas-
tamaan myös toisia kirkkoja ja 
niiden jäseniä. Se on yhteistä ru-
kousta, mutta myös yhteistä toi-
mintaa.

Kaisa Mäkelä-Tulander kehot-

taa alkajaisiksi tunnustamaan, 
että Jumala on luonut ja kasvat-
tanut olemassa olevia kristilli-
siä kirkkoja ja yhdyskuntia. Sik-
si niillä on olemassaolon oikeu-
tus eikä muilla ole niitä oikeus ar-
vostella.

– Arjen ekumenia lähtee oman 
uskonnollisen identiteetin tiedos-
tamisesta. Silloin ihminen kyke-
nee ymmärtämään, että jollakul-
la toisella kristityllä voi olla eri-
laisia näkemyksiä ja eri hengel-
linen koti – ja ne ovat tälle yhtä 
rakkaita.

Sinikka Neuvonen sanoo, että 
kristityillä voi olla mielipide-ero-
ja, mutta liikaa energiaa ei kanna-
ta käyttää erilaisten mielipiteiden 
pyörittelyyn.

– Ei Jumalakaan vaadi, että 
olemme kaikkien kanssa samaa 

mieltä vaan että autamme toi-
siamme elämään näkyväksi kris-
tillisen uskomme.

 
Kirkkojen raja voi
kulkea perheen sisällä
Marko Patronen sanoo, että orto-
dokseille ekumenia on mitä suu-
rimmassa määrin arjen asia: yli 80 
prosentilla Suomen ortodokseista 
on ei-ortodoksisia, enimmäkseen 
luterilaisia perheenjäseniä.

 – Toisin sanoen kirkkojen ra-
jat kulkevat perheiden sisällä. Tä-
mä velvoittaa pitämään kiinni so-
puisasta elämästä ja etsimään yk-
seyttä.

Patrosen mukaan luterilainen 
kirkko tukee hienosti ortodok-
sista kirkkoa siellä, missä ei ole 
omaa ortodoksista pyhäkköä.

– Kirkko antaa käyttöömme 
omia tilojaan ja siitä olemme to-
della kiitollisia.

Kansainvälinen ekumeeninen 
rukousviikko on kahdeksan päi-
vää rukousta ykseyden puolesta.

– Tällä viikolla voimme jokai-
nen rukoilla, että kaikkialla maa-
ilmassa vallitsisi kristittyjen väli-
nen kunnioitus ja hyvä yhteistyön 
henki, Patronen kehottaa.

MINNA KOLISTAJA

Tänä vuonna rukousviikon keskeisenä teemana on sovinto.

Ekumeeninen jumalanpalvelus Oulussa
•  Ekumenia on kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on edis-

tää kirkkojen yhteyttä ja maailmanlaajan kirkon näkyvää ykseyttä.

•  Kansainvälistä ekumeenista viikkoa vietetään parhaillaan teemalla 

Kristuksen rakkaus johtaa meidät sovintoon. 

•  Kahdeksan päivän rukousjakso järjestettiin ensi kertaa vuonna 

1908 Yhdysvalloissa. Suomessa viikkoa on vietetty säännöllisesti 

vuodesta 1964.

•  Ekumeenisen rukousviikon valtakunnallinen ekumeeninen jumalan-

palvelus pidetään Oulun tuomiokirkossa torstaina 19.1. kello 18. Ju-

malanpalveluksen jälkeen juodaan kirkkokahvit Vanhassa pappilassa.

•  Jumalanpalvelus lähetetään Radio Yle 1:n välityksellä sunnuntaina 

22.1. kello 11.

Arjen ekumenia on halua oppia tuntemaan ja 
kunnioittamaan toisia kirkkoja ja niiden jäseniä

Muut seurakunnat

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

Myydään hautakiviä
Laatukivet kohtuuhintaan 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

156 € 
1195 € 2425 €  

Puh: 045 109 1809  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 

960 €  

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 21.1. klo 18 #Valo, nuortenilta.
Su 22.1. klo 11 Jumalanpalvelus, Usko Katto, 
Siltatiimi, Group Uusikatu. Lastenkokoukset ja 
seimi. Ke 25.1. klo 17 Soppakirkko.
To 26.1. klo 12 Päiväpiiri.  
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 21.1. klo 11-13 Soppaa ja Evankeliumia. Ma 23.1. klo 16 Majakka-
kahvio. Ti 24.1. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 19.1. klo 18 Opiskelijapiste
Su 22.1. klo 10.30 rukouskokous, 
klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Ma 23.1. klo 13 Maanantaikerho 
Ti  24.1.klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
English translation always available 

To 19.1. klo 18 Ekumeeninen jumalanpalvelus Oulun tuomiokirkossa. 
Pe 20.1. klo 12 Varttikirkko & ruokajakelu, klo 19 Helmi (nuortenilta), 
Tommi Koivunen, aihe: ”löydä Jumalan läsnäoloa”. Su 22.1. klo 11 Aamu- 
kirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Pekka Tuominen, pastori Hannu 
Vuorinen, aihe: Vuorisaarna osa 4, ”hurskaasti hurskas”, musiikki: Seppo 
Kolehmainen. Ke 25.1. klo 18 Varkki-ilta. To 26.1. klo 19 Evankeliumi- 
ilta, Henry Lindgren, Dimitri Lindgren, Esa Vähäahon lauluryhmä.  
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

La 21.1. kLo 11.00-13.00  
YSTÄVÄLoUNaS

SU 22.1. kLo 11.00 JUMaLaN- 
PaLVELUS, PErTTi korhoNEN

PE 27.1. kLo 19.00 hYVÄN SaNoMaN 
iLTa, raiMo hoLaPPa

SU 29.1. kLo 11.00 JUMaLaN- 
PaLVELUS, haNNU MUrhU

kLo 16.00 rUkoUSiLTa UTaJÄrVEN 
hYViNVoiNTiTaLoSSa

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 22.1. klo 18 Sanan ja rukouksen 
ilta Kempeleessä, Kai Similä
Ma 23.1. ja 30.1. klo 18:30  Ruokaja-
kelu Limingan Lyhdyssä (Kauppatie 6) 
Ti 24.1. klo 18:00  Raamattupiiri 
Kempeleessä
To 26.1. ja 2.2. klo 11:00 Ruokajakelu 
Limingan Lyhdyssä
La 28.1. klo 18:00  Sanan ja rukouk-
sen ilta Limingan Lyhdyssä,  
Voitto Oinonen
Su 29.1. klo 18:00  Sanan ja rukouk-
sen ilta Kempeleessä, Kai Similä
Ti 31.1. klo 18:00  Raamattupiiri  
Limingan Lyhdyssä Tervetuloa!  
Katso: www.kempele.svk.fi

Ilmoittaja!
Tässä voisi olla Sinun ilmoituksesi.

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.� 

Jokainen voi harjoittaa 
arjen ekumeniaa 
olemalla yhteydessä 
muiden seurakuntien 
kristittyhin ja 
puhumalla hyvää muista 
seurakunnista.

 
Hannu Orava
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

koulun pitää pastori Juha Tah-
kokorpi. Hän kertoo Jeesuk-
sesta sekä miehestä, jolla oli 
hämmästyttävän vahva usko.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus  arkipäivisin ma–
pe  klo 18.50–19, la klo 18.
Su 22.1. klo 10 jumalanpalvelus 
Keski-Porin kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 22.1. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää pastori Juha Tah-
kokorpi. Hän kertoo Jeesuk-
sesta sekä miehestä, jolla oli 
hämmästyttävän vahva usko.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Klo 
10 messu Haukiputaan kirkos-
ta. Virret: 204, 771, 726, 513, 
389:1-, 959, 329:3-5
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 22.1. klo 9.45 Radiopyhä-

Klo 11 ekumeeninen jumalan-
palvelus Oulusta. Jumalanpal-
velus liittyy ekumeeniseen ru-
kousviikkoon, jota vietetään 
18.–25.1. Suomen ekumeeni-
nen neuvosto vastaa jumalan-
palveluksen toteutuksesta. Lue 
juttu s. 9.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/

verkkokirkko

Virret soivat 
vähemmän perinteisesti

Vuoden 2017 aikana Ou-
lun seurakuntien järjes-
tämissä Varrella virren 
-lauluilloissa tutustu-

taan virsikirjan lisäosan uusiin 
virsiin ja vanhoihin virsiin uu-
sin tavoin kokemalla. 

– Halusimme lähestyä ja kä-
sitellä virsiä eri tavoilla ja toteut-
taa virsi-iltoja ei niin perinteisesti, 
kertoo lauluiltojen ideoija Oulun 
seurakuntien nuorisomuusikko 
Esa Rättyä. Laulutilaisuudet ovat 
samalla myös osa reformaation 
merkkivuoden tapahtumia. 

Lauluiltoihin toivotaan osal-
listuvan kaiken ikäisiä ihmisiä.  

– Virret voivat avautua kuuli-
jalle aivan eri tavalla jumalanpal-
veluskehyksestä irrallaan. Toi-
von, että mahdollisimman moni 
rohkaistuisi tulemaan mukaan ja 
kokemaan virsiä uudella tavalla, 
toteaa Rättyä.

Eri puolilla Oulua järjeste-
tään vuoden aikana kymmenen 
laulutilaisuutta. Kaikki Oulun 
seitsemän seurakuntaa järjestä-
vät vuorollaan virsi-illan omalla 
teemallaan. Osittain aiheet mää-
rittyvät kirkkovuoden pyhien ja 
ajankohdan mukaan. 

– Jokainen seurakunta toteut-
taa virsi-illan omalla tyylillään.  
Esimerkiksi ensimmäisessä virsi-
illassa kuurojen kuoro esittää vir-
siä viitottuna ja elokuussa laule-
taan Turkansaaren tunnelmalli-
sessa miljöössä, Rättyä kuvailee.

Ensimmäinen Varrella -virren 
yhteislaulutilaisuus pidettiin 11. 
tammikuuta Oulun tuomiokir-
kossa. Lauluillassa olivat muka-
na muun muassa kuurojen kuo-
ro johtajanaan viittomakielen 
tulkki Ulla-Maija Aaltomaa se-

kä Oulun seurakuntien puhal-
linyhtye.

Varrella virren -yhteislaulutilaisuudet 
keskiviikkoisin kello 18.30 
seuraavasti: 8.2. Ylikiiminki, 
15.3. Keskustan seurakuntatalo, 
12.4. Oulunsalo, 
10.5. Pyhän Tuomaan kirkko, 
9.8. Turkansaari, 
6.9. Kiiminki, 
4.10. Haukipudas, 
1.11. Karjasillan kirkko, 
13.12. Oulujoki.

Piispat tentissä radiossa
Suomen evankelisluteri-

laisen kirkon kaikki piis-
pat asettuvat tentattavaksi 
Radio Dein Piispan kysely-

tunti -lähetyksessä. 
– Piispan kyselytunti kuul-

laan tammikuusta alkaen suora-
na keskiviikkoisin aamulähetyk-
sessä. 

Ohjelma toteutetaan samaan 
tapaan kuin Yleisradion lähe-
tyksistä tutuksi tullut Pääminis-

terin kyselytunti, jossa pääminis-
teri vastaa politiikan toimittajien 
esittämiin kysymyksiin. 

Piispan kyselytunnilla ajan-
kohtaisten yhteiskunnallisten ai-
heiden ohella keskitytään kirkon 
haasteisiin. 

Piispan kyselytunti -lähetyk-
set tehdään yhteistyössä Koti-
maa-lehden kanssa. 

Ohjelma kuullaan keskiviik-
koisin kello 9 sekä uusintana sa-

mana päivänä kello 13 ja sunnun-
taisin kello 20. 

Kevätkaudella lähetyksessä 
vierailevat Kuopion piispa Jari 
Jolkkonen 25.1., Helsingin piis-
pa Irja Askola 8.2., Lapuan piis-
pa Simo Peura 15.2., Mikke-
lin piispa Seppo Häkkinen 19.4. 
Porvoon piispa Björn Vikström 
17.5. ja Oulun piispa Samuel Sal-
mi 31.5. 

Yhdistykset

Herättäjän päiviä: 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, su 29.1. klo 10.00 messu Kuusamon kirkossa ja 
seurat
Siioninvirsiseurat: to 19.1. klo 18.30 seurat ja vuosikokous lähetysvin-
tillä, Pappilantie 6, Liminka, pe 20.1. klo 18.00 seurat ja vuosikokous 
Pudasjärven seurakuntatalolla, su 22.1. klo 14.00  vuosikokous ja seurat 
seurakuntakodin alasalissa, Rovaniemi, to 26.1. klo 18.00 seurat Pattijoen 
Pappilassa, Koulutie 8, su 29.1. klo 11.30 seurat Vihannin seurakunta-
talossa, su 29.1. klo 15.00 vuosikokous ja seurat Tuiran kirkolla,  
Myllytie 5, Oulu, su 29.1. klo 18.30 siioninvirsiseurat Keskustan seura-
kuntatalolla, Tiilitie 1, Kempele
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

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

Su 22.1. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Matti Rahja.
Su 29.1. klo 10 Rauhan Sanan 
kirkkopyhä Kempeleen kirkossa.
Su 29.1. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Pekka Kyösti.

Ilmoittaja!
Tässä voisi olla Sinun ilmoituksesi.

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
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Hepr. 11: 1–10
Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen 
näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se 
todistus, jonka Jumala on isistä antanut.
    Uskon avulla me ymmärrämme, että 
maailmat on luotu Jumalan sanalla: näkyvä on 
syntynyt näkymättömästä.
    Uskon vuoksi oli Abelin Jumalalle antama 
uhri Kainin uhria arvokkaampi. Koska Abel 
uskoi, hän sai vanhurskaudestaan todistuksen, 
kun Jumala otti vastaan hänen lahjansa, ja 
uskovana hän puhuu vielä kuoltuaankin.
    Uskon vuoksi otettiin Henok pois niin, ettei 
hän kokenut kuolemaa. ”Sitten häntä ei enää 
ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen.” Ennen 
kuin hänet otettiin pois, hän näet oli - niin 
hänestä todistetaan - elänyt Jumalan mielen 
mukaisesti. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan 
ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu 
Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on 
olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka 
etsivät häntä.
    Usko sai Nooan taipumaan Jumalan tahtoon, 
kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei 
vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin, ja näin 
koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa 
langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle 
itselleen uskovien perinnön, vanhurskauden.
    Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan 
kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka 
Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. 
Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne 
oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui 
muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä 
teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, 
jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti 
sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle 
perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja 
tehnyt. 

Joh. 4: 39–42
Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista 
uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen 
todistavan: ”Hän kertoi minulle kaiken 
mitä olen tehnyt.” Kun samarialaiset tulivat 
Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään 
kaupunkiin, ja hän jäikin sinne kahdeksi 
päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen 
kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he 
sanoivat naiselle: ”Nyt emme enää usko vain 
sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse 
kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on 
maailman pelastaja.”

Ihminen ei päätä 
taivaaseen pääsystä
Kyllä taitaisi Jeesus repiä paitansa nykyihmisten kanssa. 

Seuraavan sunnuntain aiheena on Jeesuksen työ. Lueskelin eri vuosikertojen 
evankeliumitekstejä ja yksi niistä alkoi mietityttää muita enemmän. Jeesuksen 
aikana ihmiset menivät pyytämään apua nöyrästi ja olivat sitä mieltä, että eivät 
ole edes hänen vierailunsa arvoisia. 

Nykyihminen vaatisi, että apua pitää saada heti ja vielä määrittelisi, miten sen 
pitäisi käytännössä toteutua. Ja todennäköisesti valittaisi, että näinkö vähän tai, 
että tämmöistäkö tämä vain olikin. 

Tai jos vastassa olisi 
nykynuori, taitaisi Jee-
sus saada vastakysy-
myksiä: Onko pakko? 

Miksi? Enkö voi 
lähettää viestiä? Etkö 
sää vois käydä sano-
massa? Tai joo, oota,  
kohta. 

Tai voisihan siellä 
olla joku ylempi esi-
mies neuvottelemassa, 
että kuule Jeesus, ei 
tuota kannata auttaa, 
auta tuota toista.

Ehkä avun pyyn-
nöissä oli aiemmin 
kyse elämästä ja kuole-
masta. Avun arvostuk-
sesta. Nyt monesti vain 
mukavuudesta ja viit-
seliäisyydestä. Nyky-
ään kaikkea venyte-
tään ja joka asiasta voi-
daan neuvotella. Tun-
tuu, että mikään ei ole enää pyhää eikä kukaan nauti kyseenalaistamatonta 
arvostusta.

Mutta on toivoa antavaa, kun tekstissä sanottiin ”Mutta ne, joiden oli määrä 
periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään ham-
paita”. 

Monen näennäisesti hyvän ihmisen tekopyhyys on ylitsevuotavaa. Ne Jeesuk-
sen morsiot, kaikista lempeimmät ja hurskaimmat ihmiset, omistavat suurim-
man ammusarsenaalin, ja tukka nutturalla ja suu supussa käyttävät niitä sala-
kavalasti ja huomaamattomasti. Eivätkä  he ainakaan mene pois omalta muka-
vuusalueeltaan, oikeasti kääri hihoja ja auta. Onneksi kukaan maallinen nuttu-
rapää ei kuitenkaan päätä, kuka pääsee Taivaan valtakuntaan. 

ANNELI NIEMINEN 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan lähetyssihteeri 

Sanan aika
Sunnuntai 22.1.2017
Psalmi: Ps. 102:16–23
1. lukukappale: Jes. 30:18–21 tai 2. Kun. 5:1–15
2. lukukappale: Hepr. 11:1–10
Evankeliumi: Joh. 4:39–42

Freeim
ag

es
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Assyrian 
jälkeläiset

Oulussa on maan suurin assyrialaisyhteisö

Alttaripöydällä palavat 
kynttilät ikonin ja puisen 
ristin vieressä. Eksootti-
nen musiikki soi ja mus-

tapukuiset naiset tanssahtelevat 
korunauhojen kilahdellessa. Kat-
sojat taputtavat tahtia käsillään. 

Yksi katsojista on Helsingin 
yliopiston assyriologian emeri-
tusprofessori Simo Parpola. Ra-
jakylän seurakuntakodissa Ou-
lussa vietetään Assyrialaista ilta-
päivää, jonka ohjelmaan kuulu-
vat tanssin ja alkuhartauden li-
säksi muun muassa Suomi–As-
syria -yhdistyksen vuosikokous 
sekä Parpolan alustus assyrialai-
sesta taiteesta. 

Kun tanssi päättyy suosion-
osoituksiin, Parpola kertoo, ettei 
ole aiemmin nähnyt yhtä hienoja 
kansallispukuja.

Simo Parpola on assyriologi-
an johtavia tutkijoita koko maa-
ilmassa, ja myös yksi kymmenen 
vuotta täyttävän Suomi–Assyria-
yhdistyksen perustajajäsenistä. 

Muinainen Assyria sijaitsi ny-
kyisen Irakin alueella. Suurin osa 
assyrialaisista on joutunut muut-
tamaan muualle vuosisatojen ai-
kana joko vallanpitäjien määrä-
yksestä tai heitä pakoon. 

Viime vuosikymmeninä heitä 
on tullut myös Suomeen. Oulus-
sa on maan suurin assyrialaisten 
yhteisö. 

Simo Parpola on sitä mieltä, 
että heitä pitäisi ottaa Suomeen 
enemmänkin. 

– Maahanmuuttovirasto ottaa 

Jeesuksen syntymäaikaan hä-
nen kotiseutunsa Galilea oli ollut 
vain noin sata vuotta juutalainen, 
sitä ennen se oli ollut satoja vuo-
sia assyrialaisten ja mesopotami-
alaisten suurten väestönsiirtojen 
kohteena. 

– Jeesus puhui äidinkielenään 
arameaa, aivan kuten assyrialai-
set tänäkin päivänä.

ELSI SALOVAARA

maahan mieluummin muslime-
ja kuin assyrialaisia, vaikka meil-
lä on sama uskonto ja assyrialai-
set ovat hyvin koulutettuja. Ruot-
sissa assyrialaisia on yli 100 000, 
Parpola toteaa.

Maahanmuuttoviraston pe-
rustelu on, ettei turvapaikkapää-
tösten antamisessa saa suosia mi-
tään ryhmää.

– Vaikka he ovat kotimaassaan 
pahiten vainottuja uskontonsa ta-
kia! Parpola päivittelee tilannetta.

Assyrian kirkko todellakin 
on yksi vanhimmista kristityistä 
kirkkokunnista. Tätä moni teolo-
gisen koulutuksen saanutkaan ei 
Parpolan mukaan tiedä. 

Rajakylässä pidetyssä Assyria-
laisessa iltapäivässäkin mukana 
ovat niin ortodoksisen kuin lute-
rilaisen kirkon edustajat.

– Assurin kirkko perustuu sil-
le, että on olemassa vain yksi Ju-
mala, joka näyttäytyy ihmiskun-
nalle monessa muodossa, Parpo-
la tiivistää.

Kolminaisuusoppi on myös 
keskeistä, ja sitä se on ollut kau-
emmin kuin kristinuskossa, jos-
sa ajatus Isästä, Pojasta ja Pyhästä 
Hengestä kirjattiin ylös Parpolan 
mukaan vasta 200-luvulla. 

Assyrialaisten kolminaisuus 
on Isä, Äiti ja Poika. Assyrian val-
takunnassa kuningasta pidettiin 
Jumalan poikana, joka oli pelas-
taja. Assyrialaisten lipussa näkyy 
jousella ampuva siivekäs Assur-
jumala, jossa tiivistyy kolmiosai-
nen jumaluus. 

– Jousi on Ishtar-jumalattaren 
tunnus ja nuoli kuvaa taivaallista 
kruununprinssiä. Isä ampuu ku-
vassa poikansa maailmaan, Par-
pola kertoo.

– Kristinuskon juurien tode-
taan usein olevan juutalaisuudes-
sa, mutta ei se ole niin yksinker-
taista, Parpola toteaa ja huomaut-
taa että kaikki Lähi-idän alueella 
syntyneet uskonnot kumpuavat 
samasta kulttuuripiiristä. 

Maailmalle levinneet
• Assyrian valtakunta sijaitsi Eufrat- ja Tigris-jokien ympärille 

muodostuneessa Kaksoisvirranmaassa. Se oli maailmanvalta 
1200–600-luvuilla eKr. 

• Nimi Assyria juontaa juurensa mesopotamialaisesta Assur-
jumalasta.

• Assyrialaiset kärsivät erityisesti I maailmasodan jälkeen Turkin 
toteuttamissa puhdistuksissa. Ympäri maailmaa levinneet 
assyrialaiset haaveilevat omasta valtiosta kansan muinaisilla 
asuinsijoilla.  

Maahanmuuttovirasto 
ottaa maahan 
mieluummin muslimeja 
kuin assyrialaisia, 
vaikka meillä on 
sama uskonto ja 
assyrialaiset ovat hyvin 
koulutettuja.

Simo Parpola

Emeritusprofessori Simo Parpolan avasi alustuksessaan assyrialaisen symboliikan taustoja. Kuvassa Assur-jumala, joka taistelee 
jousen ja nuolen avulla pahuutta vastaan.

Ylhäällä: Dawood Shwe soitti tanpuraa yleisön pyynnöstä.
Alhaalla: Dlovan Ishaya (vasemmalla) ja Simo Parpola olivat illan alustajia.

Bushra Ishaya oli mukana 
tanssiesityksessä. Kainalossa tytär 
Omta Mando ja poika Dinatra 
Mando.
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Myydään Kiimingin pappila
Jaarantie 6, 90900 Kiiminki
Lohkomaton asemakaavatontti kaavamerkinnällä YK, kortteli 68 
tontti 3, pinta-ala 10192 m2.
Rakennusvuosi 1851–52, laajennettu 1872–73, peruskorjaus 2002. 
Hirsirakenteinen julkisivut lautaverhoiltu, kerrosala noin 240 m2. 
Pihapiirissä on pappilarakennuksen lisäksi kaksi piharakennusta: 
vanha navetta ja ulkosauna. 
Kohde myydään tarjousten perusteella. Omistajalla on oikeus  
hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.
Tarjoukset pyydetään 10.2.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: 
Oulun seurakuntayhtymä/tarjous pappilasta, PL 122, 90101 Oulu.
Lisätiedot Jouko Hanhela puh. 044 316 1554.

Myydään Hietasaaren leirikeskus
Hietasaarentie 19, 90510 Oulu
Hietasaaren leirikeskuksen tontin kaavamerkintä on RV-1, joka on 
selitetty huvilarakennusten alueena yleiseen ja yhteisöjen käyttöön. 
Vuokratontin, 564-55-10-1, vuokra-aika nykyisen sopimuksen 
mukaan päättyy 31.12.2040. Tontin pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria. 
Tontin omistaa Oulun kaupunki.
Rakennukset 
- huvilarakennus 280 brm², 1900 (historiatietojen mukaan vanhempi)
- päärakennus 348 brm², 1965
- ruokalarakennus 141 brm², 1968
- koulutusrakennus 183 brm², 1977
- varastorakennus 85 brm², 1970
Kohde myydään tarjousten perusteella. Omistajalla on oikeus  
hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.
Tarjoukset pyydetään 10.2.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: 
Oulun seurakuntayhtymä/tarjous leirikeskuksesta, PL 122, 90101 
Oulu. Lisätiedot Jouko Hanhela puh. 044 316 1554.

Myydään Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, 91300 Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus sijaitsee Vasamon järven rannalla Ylikiimingin 
kaupunginosassa. Kiinteistötunnus 564-45-39-34. Seurakuntayhty-
män omistaman kiinteistön pinta-ala on 2,17 hehtaaria. 
Rakennukset 
- majoitusrakennus 82 brm², 1956
- hirsirakennus 100 brm², 1962
- päärakennus 153 brm², 1978
- saunarakennus 44 m², 1978
- varastorakennus 58 brm², 1979
- wc- ja huoltorakennus 88 brm², 2003
Kohde myydään tarjousten perusteella. Omistajalla on oikeus  
hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.
Tarjoukset pyydetään 10.2.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: 
Oulun seurakuntayhtymä/tarjous leirikeskuksesta, PL 122, 90101 
Oulu. Lisätiedot Jouko Hanhela puh. 044 316 1554.

Myydään

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

Jakelupalautetta 
voi antaa: 

jakelupalaute@rauhantervehdys.fi tai p. 044 5626 453.
Jakelupäivystys numerossa jakeluviikon perjantaina klo 9–12. 

Muina aikoina puhelimeen voi jättää viestin.

Rauhan Tervehdys

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

Ylhäällä: Mariam Ishaya, Araden Ishaya ja Ornina  Sham esiintyivät perinteisissä assyrialaisasuissa.
Alhaalla: Paulus AL-nazary (oikealla) laulatti lasten kuoroa Dlovan Ishayan pitäessä mikrofonia. 
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Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.1.2017

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

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.

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
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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 
 Risto Tabell p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Annabella 
Kristiina Laiti, Nanna Aino 
Olivia Ollakka, Alva Aurelia 
Ollila, Iivo Aaretti Pylkäs.
Haukipudas: Leonel Viljami 
Vänttilä, Hemmi Juhani Kerä-
nen, Mikael Aleksanteri Kop-
pelo, Isla Maria Koskelo, El-
ma Greetta Ravander, Väinö 
Veikko Topias Palovaara, Ma-
tilda Reeta Lyydia Oikarinen.
Karjasilta: Neea Linnea Hil-
tunen, Vili Ilmari Sebastian 
Vittaniemi, Luukas Jose Jal-
mari Hiltunen, Veeti Elme-
ri Tapani Huotari, Iida Maria 
Jaakola, Jooa Nestori Alek-
sander Joensuu, Lilian Njeri 
Johanna Kanyagia, Peter Mi-
kael Kanyagia, Iina Annelie 
Kivilompolo, Onni Kaarle Os-
kar Korpela, Hilla Inka Sofia 
Laukkanen, Titus Harri Ola-
vi Oinas, Laura Emilia Saa-
renpää, Ada Sofie Birgitta 
Springare, Olivia Aleksandra 
Törmänen, Ilona Elle Aurora 
Vaitiniemi, Hilla Emmi Maria 
Väätäjä.
Kiiminki: Saaga Edith Ele-
na Kosola, Topi Christer Itko-
nen, Joose Tapani Aitto-oja, 
Niko Eemeli Männikkö, El-
meri Aatos Iivari Mourujärvi, 
Neela Livia Lehtisola.
Oulujoki: Elja Henrik Ervas-
ti, Elviira Aino Inkeri Musto-
nen, Elli Katariina Väänänen, 
Vili Ilmari Autere, Ellen Char-
lotta Ervasti, Oscar Akseli 
Ervasti, Seela Adelia Holmi, 
Elea Mirjam Lindroos, Hem-
mi Jalmari Moilanen, Emma 
Amanda Pirilä, Lenni Mikael 
Pohjola, Aada Sofía Tamme-

Leikkaa talteen!

lin, Oiva Eemeli Veteläinen, 
Lauri Johannes Virpi.
Oulunsalo: Seela Emilia Re-
mes, Friida Lumi Aurora Hau-
ru, Elea Adessa Saarni.
Tuira: Alma Kaarina Koski-
mäki, Iiro Eerik Ensio Pisi-
lä, Noel-Aamos Elias Tiirola, 
Tobias Frans Artturi Alatar-
vas, Alina Maria Aurora Haa-
pakoski, Elias Juhani Heikki-
nen, Elia Mikael Aleksander 
Hiltunen, Elton Eerik Jordan, 
Isla Emilia Kivelä, Jasper Voit-
to Mikael Kuivas, Oskari Ti-
mo Tapani Kuivas, Mona Ma-
ria Kujala, Enni Aksiina La-
pinkangas, Milena Aman-
da Mettovaara, Jaakko Ee-
rik Vihtori Mikkonen, Peetu 
Samuel Ollikainen, Uuno Os-
kari Salmela, Reino Abel Uu-
sitalo.

Vihityt
Tuomiokirkko: Sauli Antti 
Johannes Laiti ja Nina Maria 
Illikainen.
Haukipudas: Krista Marjuk-
ka Autere ja Juha Kalevi Mä-
läskä.
Karjasilta: Petri Vilhelm Niku-
peteri ja Tiina Maria Vimpari, 
Janne Tapio Isokääntä ja An-
ne Tuulikki Kankaanpää.
Oulujoki: Antti Mikael Jokka-
la ja Jenna Marika Pekkinen, 
Jukka-Pekka Tapani Kynsijär-
vi ja Miia-Kaisa Marika Heik-
kinen, Henri Tapio Oksala ja 
Jenni Erika Puoliväli. 
Tuira: Herkko Antti Elme-
ri Kylli ja Tiina Tuulikki Ran-
tala, Sami Juhani Korkala ja 
Juuli Sirja Minerva Kanniai-
nen, Tuomas Kristian Kynsi-
lehto ja Janika Tuulia Torro.

Oulun keskustan 
Vanhassa pappi-
lassa (Asemakatu 
6) järjestetään tal-

ven ja kevään aikana uusi 
lauluntekijöiden Taustata-
rinaklubi, jossa kuukausit-
tain vaihtuva artisti johdat-
taa kuulijat tarinoihin omi-
en laulujensa taustalla. 

Taustatarinaklubin ve-
täjänä toimii oululaisläh-
töinen laulaja-lauluntekijä 
Iina Palokangas. Hänellä 
oli visio klubista, jossa lau-
luntekijät ja yleisö voisivat 
käydä rauhassa keskustelua 
laulujen tekemisestä. 

Seurakuntien toimin-
nassa itsekin mukana ollut 
Palokangas halusi järjestää 
klubin juuri Vanhassa pap-
pilassa, jonka historialliset 
tilat ovat todistaneet mo-
nia tarinoita ja tapahtumia 
ajan saatossa.  

– Vanhan pappilan tilat 
sopivat erityisen hyvin klu-
bin tarinallista sisältöä aja-
tellen. Turha jäykkyys kuo-
riutuu sellaisessa miljöös-
sä. Vanha pappila on keik-

Taustatarinaklubi avaa laulujen tarinat 

kapaikkana ainutlaatuinen 
ympäristö. 

Taustatarinaklubin ar-
tistit edustavat eri tyy-
lisuuntia ja klubikeikkojen 
teemat vaihtelevat. 

– Tunnelmat keikoilla 
vaihtelevat varmasti laidas-
ta laitaan, naurusta itkuun. 
Artistit kertovat omasta 
tyylistään: kuinka monen 

mutkan takaa he ovat sen 
löytäneet. Yleisö voi esittää 
heille samalla kysymyksiä, 
Palokangas valottaa tilai-
suuksia.

Kevään ensimmäisessä 
klubissa 22. tammikuuta 
poplaulaja Mitran teemana 
ovat muun muassa kaupal-
lisen debyyttialbumin teon 
kohokohdat ja kipupisteet. 

Kaikki klubit ovat 
sunnuntaisin kello 16 
Vanhassa Pappilassa. 
Klubin esiintyjät 
keväällä ovat: 
22.1. Mitra, 
12.2.  Elisabeth, 
12.3. Mikko Malmivaara, 
2.4. Iina Palokangas ja 
21.5. Olli PA

Artistit kertovat 
omasta tyylistään: 
kuinka monen 
mutkan takaa he 
ovat sen löytäneet. 
Yleisö voi esittää 
heille samalla 
kysymyksiä,

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.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Ragnar Eerik 
Aho 90, Raimo Aukusti Holl-
mén 83, Hilkka-Liisa Koske-
la-Ahonius 81, Hellin Johan-
na Rintala 93, Aino Katarii-
na Salo 91, Eero Oiva Aap-
po Turves 82, Rauha Annik-
ki Pääkkö 93, Arto Lauri Ta-
pio Viippola 56.
Haukipudas: Aili Heleena 
Kauppila 98, Paavo Eemeli 
Vainio 75, Mauri Juhani Jäm-
sä 63, Hannu Matti Honka-
nen 54, Eero Alfred Koskela 
83, Eevi Katariina Mettovaa-
ra 91, Urpo Einari Ukkola 78.
Karjasilta: Janne Juha Ta-
pani Kelloniemi 30, Terttu 
Annikki Ellilä 88, Arvo Ar-
vid Kanto 73, Jarmo Sakari 
Mäkivierikko 53, Eila Sinik-
ka Näätsaari 92, Martti Ola-
vi Oksanen 95.

Kiiminki: Vieno Katariina 
Kokkoniemi 93.
Oulujoki: Kauko Johannes 
Hiltula 65, Rauni Marjatta 
Jaakkola 85, Jenni Katarii-
na Mäkelä 76, Elsa Katariina 
Nokela 89, Matti Aleksanteri 
Petäjäkangas 60, Aino Mar-
jatta Rytkönen 77, Sylvi Alii-
na Viio 89, Maila Inkeri Karhi 
91, Yrjö Antero Koisti 75, Erk-
ki Johannes Nurro 86.
Oulunsalo: Eeva Maria He-
po-oja 77.
Tuira: Seija Maria Juntunen 
73, Maj-Britt Ingegerd Kor-
honen 92, Maija Liisa Kuiva-
lainen 75, Kalevi Petter Pos-
sakka 85, Eila Tuulikki Ruo-
nakoski 71, Pentti Uljas Va-
taja 90, Raimo Olavi Yliniva 
81, Osmo Haanpää 75, Elsa 
Maria Lind 88, Antti Jalma-
ri Nurkkala 92, Aarno Eemeli 
Riihimäki 70. 

Taustatarinaklubin vetäjänä toimii oululaislähtöinen laulaja-lauluntekijä Iina Palokangas.
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John the Baptist / Johannes Kastaja 
ORATORIO

sunnuntai 5.2.2017 klo 18
Oulun tuomiokirkko

Vahvaa ja ilmaisuvoimallista tulkintaa Heikki Sarmannon  
uudessa oratoriossa. Libretto Kim Rich (USA).  
Rooleissa mm. Maria Lund ja Jarmo Mäkinen.

Ohjelma 15 € tuntia ennen ovelta

Lisätietoja: www.baptistblog.fi  
www.facebook.com/
JohannesKastajaOratorio

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 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

KOHTAAMISIA-Raamis to 
19.1. klo 18–20, Keskustan 
srk-talo. Ihmisten kohtaami-
sen iloa ja vaikeutta Raama-
tun tekstien pohjalta. Omien 
näkökulmien jakamista ja yh-
dessä pohtimista. Raamis on 
tarkoitettu ensisijaisesti nuo-
rille ja nuorille aikuisille. Illan 
teemana on omat asenteet ja 
ennakkoluulot. 
Messu su 22.1. klo 10, Tuo-
miokirkko. Toimittaa Jyrki 
Vaaramo ja avustaa Ari-Pek-
ka Metso. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Péter 
Marosvári. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi
Messu su 22.1. klo 13, Intiön 
srk-talo. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja kanttorina Péter Ma-
rosvári. 
Sleyn messut Heinätorin 
srk-talolla klo 17: 22.1., 5.2. 
ja 19.2.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde ja kriminaalityön 
diakonin Riku-Matti Järven 
päivystys to 19.1. klo 10–12, 
Keskustan srk-talo. Vanki-
lasta vapautuville tai vapau-
tuneille, päihdeongelmien 
kanssa kamppaileville, hei-
dän läheisilleen.

Harrastukset ja kerhot 
Silmukka käsityökerho ko-
koontuu Kryptassa keskiviik-
koisin klo 10–13. Tervetuloa!

Eläkeläisten kerho 
torstaisin 10.30–12 Heinätorin srk-talossa.
Torstaisin klo 12.30–14 Intiön srk-kodissa. 

Kaikille eläkeläisille avoin ryhmä hartauden, 
kahvittelun ja pienen ohjelman parissa.

Perhekerho 
torstaina 19.1. klo 10–11.30 Keskustan srk-talossa. 
Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, 

johon lapsi tulee yhdessä huoltajansa kanssa. 
Kerho alkaa yhteisellä hartaushetkellä. Hartauden 

jälkeen kahvitellaan, askarrellaan ja leikitään. 
Päätämme kerhon aikuisten ja lasten yhteisellä 

laulu/lorutuokiolla. Kerho on maksuton ja siihen 
ei ole ennakkoilmoittautumista. Kerhotilat löytyy 

osoitteesta Isokatu 17, 2. krs. Lilja/ Lumme. 

Perhepyhäkoulu 
sunnuntaina 22.1. klo 12–13 Keskustan srk-talossa. 

Pyhäkoulu on lasten oma kirkko, johon ovat 
tervetulleita kaiken ikäiset ja kokoiset, mummit 

ja vaarit, kummit ja ystävät, ihan koko perhe, 
alle 4-vuotiaat aina oman saattajan kanssa. 

Pyhäkoulussa opitaan hiljentymään ja keskittymään. 
Siellä pohditaan lapsentajuisesti kristillisiä arvoja 

ja opitaan tuntemaan myös suomalaista tapa- 
ja perinnekulttuuria. Pyhäkouluun ei tarvitse 
ilmoittautua, mukaan voi tulla milloin vain. 

Pyhäkoulu on ilmainen. 

Pohjois-Pohjanmaan kanttorien

Sävelhartaus
tiistaina 24.1. klo 19 Karjasillan kirkossa

Isä-lapsi -parkki 
ma 23.1. 14–16, Kaijonharjun kirjasto, kalevalantie 5. 
Yhdessä oloa isien ja lasten kanssa 
Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia. Isä-lapsi-
parkki tarjoaa mahdollisuuden mukavaan yhdessä-
oloon isien ja lasten kanssa. Mukaan voi tulla myös 
isoisät alle kouluikäisten lastenlasten kanssa.
Maanantaisin klo 14–16 
Kaijonharjun kirjasto, Kalevalantie 5
Maanantaisin klo 17–19 
Mellenius -talossa, Peltolankaari
Keskiviikkoisin klo 17–19 Haukiputaalla, simppulan-
kartanon avoimessa päiväkodissa, Simpuntie 11
Parkkiin ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoa: www.isalapsiparkki.net

        

Kanttorikuoroa johtaa Lauri Nurkkala
Urut Christian Ahlskog

Lämpimästi tervetuloa!

Vapaa pääsy.
Ohjelmamaksu 5 €. Ilo- tai Rauha-cd ja ohjelma 10 €.

Pyhän Tanssin iltapäivä 
sunnuntaina 22.1. klo 13–17 Tuiran kirkossa. 

Kaikille sopivaa liikettä ja rukousta. Pysähdy hetkeksi. 
Tee pieni pyhiinvaellus. Pyhä Tanssi on rukousta liikkeessä ja kirkon 
varhaista perinnettä. Yksinkertaiset askeleet avaavat tilaa kokonaisvaltaiselle 
kokemukselle itsestä, Jumalasta ja yhteydestä toisiin. Menetelmä sopii kaikille.
Iltapäivän vetäjänä toimii koulutettu ohjaaja Päivi Päivike. 
Tarjolla pieni välipala.

Uusi alakoululaisten kokkikerho 
Makuja maailmalta 

kaipaa innokkaita kerholaisia. 
Kerho kokoontuu keskiviikkoisin 17.30–19
Keskustan srk-talon 2. krs, Lilja & Lumme.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Anneli Nieminen, 
p. 040 5747 105 tai anneli.nieminen@evl.fi

A
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äivärin
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Menot Oulun seurakunnissa 19.–26.1.2017

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 su 22.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Elisa Happo-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Raamattupiiri to 19.1. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 26.1. klo 13–
14.30 Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 19.1. 
klo 18 Maija-Liisa Huttulal-
la, osoite Kankaalanväylä 7, 
Huttukylä.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151. Hox! Ma 23.1. ei 
ole ajanvarausta!
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 23.1. klo 11-
12. Jäälin kappeli. Ateria 3€.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 23.1. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puo-
lelta), maksuton
Juttunurkka ma 
23.1. klo 10–13. 
Jäälin kappe-
li. Paikka, jos-
sa voit kahvi-
kupposen ää-
rellä tavata 
muita.
Naisten kasvu-
ryhmä ti 24.1. klo 
13–14.30 Jäälin kappe-
lilla.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 22.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Musta-
kallio, avustaa Martti Heino-
nen. Messudiakonina Pekka 
Rintamäki. Kanttorina Han-
nu Niemelä. Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro. Radi-
ointi Radio Dei 106,9 MHz. 
Pystykahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.1. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla Toimittaa Pekka 
Mustakallio, avustaa Pekka 
Rintamäki. Kanttorin Kaisa 
Säkkinen. Kirkkokahvit. 
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. Rippikoululaisil-
le merkki korttiin Veisu-mes-
su osioon. 
Yhteiskristillinen rukous-
viikko 16.–20.1. ja 22.1. Ru-
kousilta pe 20.1. klo 18 Mar-
tinniemen srk-kodilla. Ru-
kousilta to 19.1. klo 18 Hel-
luntaiseurakunnan rukous-
huoneella. Messu kirkossa su 
22.1. klo 10 ja jumalanpalve-
lus rukoushuoneella klo 15.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-tilassa.

Musiikki
Nuorisokuoron harjoituk-
set alkavat ke 11.1. klo 18 srk-
keskuksessa. Tiedustelut el-
se.sassi@gmail.com.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30-11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10-11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja Outi 
Palokangas, p. 040 5471 472, 
outi.palokangas@evl.fi. 
Pikkumissio-kerho 1.–4.- 
luokkalaisille torstaisin klo 
17 Wirkkulassa. Kevätkausi 
alkaa 19.1.
Varkkamissio-kerho 
5.–6.-luokkalaisille torstaisin 
klo 17 Wirkkulassa. Kevät-
kausi alkaa 19.1.

Harrastukset ja kerhot 
Missionuoret to 19.1. klo 18 
Wirkkulassa.
Senioriavun vapaaehtois-
ten kokoontuminen pe 20.1. 
klo 13. srk-keskuksessa.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ma 23.1. klo 13 Veteraani-
kujan kerhohuoneessa (Ve-
teraanikuja 3), to 26.1. klo 13 
Kellon srk-kodilla ja to 26.1. 

klo 13 srk-keskuksessa. Kul-
jetuspyynnöt diakoniatoi-
miston päivystysnumeroon 
maanantaisin klo 9–11 p. 044 
7310 232. Taksi perii kulje-
tuksesta maksun 3€/suunta.
Vapaaehtoisten ilta ti 24.1. 
klo 17 srk-keskuksessa. Hiljai-
nen rukoushetki kappelissa, 
iltakahvin ääressä ajankoh-
taisia asioita mm. Yhteisvas-
tuu-keräyksestä.
Juttukahvila ke 25.1. klo 13 
Martinniemen srk-ko-
dissa. Juttukahvi-
la kaikenikäisil-
le. Juttukahvi-
lassa hartaus, 
kahvit ja yh-
teistä ohjel-
maa sekä kes-
kustelua, jos-
kus vierailijoita. 
Juttukahvila on il-
mainen. 
Bändi ke 25.1. klo 18–19.30 
Wirkkulassa. Haukiputaan 
seurakunnan nuorten gos-
pel-bändi eli tuttavallisem-
min Sininen punavalas har-
joittelee keskiviikkoisin Wirk-

Musiikkitilaisuudet
Kairos-yhtyeen konsertti su 
29.1. klo 18 seurakuntakes-
kuksessa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin 

kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. 

Perhekahvilat 
Kirkkopirtillä 
perjantaisin klo 
9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla 
maanantaisin 
klo 9.30–11.

Esikkoryhmä 
tiistaisin klo 10–12 

Jäälin kappeli.
Kamraatti-toiminnan 

ajanvaraus maanantaisin klo 

9–11 p. 040 7008 151. Hox! 
Ma 23.1. ei ole ajanvarausta!
Ilta perheille to 26.1. klo 18–
20, Jäälin kappelilla. Leppoi-
saa yhdessäoloa, askartelua,  
hiljentymistä, pientä iltapa-
laa. Tervetuloa!

Harrastukset ja kerhot
Lauluharjoitus-ilta to 19.1. 
klo 19 seurakuntakeskuk-
sessa. Kaikki kiinnostuneet 
mukaan oppimaan laulu-
tekniikkaa hyvien harjoit-
teiden avulla! Ohjaajana 
laulupedagogi Mari Kle-
mettilä, lastenhoito Kirk-
kopirtillä.
Kamarikuoron uuden pro-
jektin aloitus to 26.1 klo 
18.50–20 seurakuntakes-
kuksessa. Lastenhoito kirk-
kopirtillä. Kuorosta kiinnos-
tuneet kysykää: jarkko.met-

kulassa. Kysy vapaita paikko-
ja Katrilta, p. 045 6576 122. 
Mukaan ovat tervetulleita 
kaikki bändisoitosta kiinnos-
tuneet ja sen vähintään al-
keet osaavat soittajat ja lau-
lajat. Mukaan mahtuu use-
ampi laulaja ja saman soit-

timen soittaja. Bändi 
säestää seurakun-

nan tapahtumis-
sa kuten Veisu-
messuissa. 
Nuorten ilta 
Wirkkulassa 
joka perjan-

tai klo 18–21! 
Illassa pelailua, 

musiikkia ja oh-
jelmaa esim. askarte-

lua tai leipomista ym. Rip-
pikoululaisille merkki, kun 
olet paikalla klo 18-19 välisen 
ajan. Jos haluat tulla avusta-
jaksi, ota yhteys Katriin, p. 
045 6576 122. 

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. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro-Akatemia ma 
23.1. srk-keskuksessa. Ks. il-
moitus. 

Muut menot
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu to 19.1.
Lähetyspiiri pe 20.1. klo 
12.30 srk-keskuksen Poijussa. 
Lukupiiri ma 23.1. klo 18 srk-
keskuksessa.  Kirjana Antho-
ny Doerr; Kaikki se valo jota 
emme näe. Lukupiiri on kai-
kille avoin ryhmä eikä edelly-
tä ennakkoilmoittautumista. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 22.1. klo 16 
ry:llä, Kello: ompeluseurat to 
19.1. klo 18.30 ry:llä, seurat 
su 22.1. klo 17 seurat Kellon 
srk-kodilla, ompeluseurat to 
26.1. klo 18.30 ry:llä, Jokiky-
lä: seurat su 22.1. klo 17 ry:llä.

Bändi 
ke 25.1. klo 18–19.30 

Wirkkulassa. 
Mukaan ovat 
tervetulleita 

kaikki bändisoitosta 
kiinnostuneet.

Aamupuuro-
Akatemia 
maanantaina 23.1. srk-keskuksessa. 
Kaikille avoin maanantai-aamun tapahtuma. 
Klo 9.50 aamuhartaus kappelissa, 
klo 10 aamupuuro, voileivät ja kahvi ja 
klo 10.30–11.30 aiheena: Näin kuorin kulttuurisipu-
lin. Lähetyssihteeri Paula Hiltunen puhuu siitä, mi-
ten uuteen kulttuuriin tulija kohtaa uuden kulttuu-
rin pala kerrallaan. 

Avoin laulu-
harjoitus-ilta 

to 19.1. klo 19 srk-kes-
kuksessa. Kaikki kiin-
nostuneet mukaan 
oppimaan laulutek-

niikkaa.

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

Virsikirjaan otettiin adventtina käyttöön 
lisäosa jossa on sekä vanhoja hengellisten 
laulujen klassikoita että uusia tuttavuuksia. 
Tervetuloa kuulemaan ja opettelemaan 
musiikkia yhdessä. Laulattamassa kirkkokuoro, 
Elisa Happonen ja Sari Wallin.

Kairos-yhtyeen konsertti 
sunnuntaina 29.1. klo 18 
seurakuntakeskuksessa 

sanheimo@evl.fi tai p. 0400 
487 187.
Ruskaköörin kevätkauden 
aloitus pe 20.1. klo 10 seura-
kuntakeskuksessa.
Nuorten Yökahvila pe 20.1. 
klo 18.30–22 seurakuntakes-
kuksessa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 22.1. klo 
17 seurat ry:llä, Matti Nieme-
lä, Torsti Vuorma.
Kotiseurat 22.1. klo 14 San-
na-Maija ja Risto Ainalilla, 
Metsärinteenkuja 38. Puhe 
Matti Rahja. 

Lasten iltaparkki Kirkkopirtillä 
3–7-vuotiaille lapsille
Lasten iltaparkki antaa aikuiselle omaa aikaa, 
jolloin voi käydä ostoksilla, siivota kotona tai vaikka 
vain levähtää hetkisen. Pienet eväät kannattaa 
laittaa lapselle mukaan, parkissa syödään kun 
nälkä yllättää. Parkista vastaavat seurakunnan 
lastenohjaajat. Lasten iltaparkki on maksuton. 
Kokoontumisajat ovat seuraavat: 1.2., 15.3. ja 26.4. 
klo 17.30–19.30. Ilmoittautumiset lasten iltaparkin 
kokoontumisviikoilla ma–ti klo 8–15 soittamalla p. 
040 7431 902.



17Rauhan Tervehdys  |  Nro 2  | 19.–26.1.2017

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
uskonelämä

Messu su 22.1 klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttori Riitta Piippo. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 22.1. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Erja Oikari-
nen, kanttori Ilkka Järviö.
Wähäväkisten juhlaveisuu 
su 22.1. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. "Wähäväkis-
ten juhlaveisuu on tarkoi-
tettu lohduksi ja rohkaisuk-
si meille puutteenalaisille. Se 
ei ole esitys, vaan seurakun-
nan yhteinen yritys pukea sa-
noiksi ja säveliksi omia tun-
tojaan. Olkoon nämä laulut 
maan orjien itkua ja taistelu-
virsiä, joita lauletaan oikeu-
denmukaisen Jumalan kasvo-
jen edessä. Kuulukoon niissä 
helpotuksen huokaus, sillä 
otamme tosissamme Juma-
lan lupaukset. Herra on Her-
ra, Hän vie meidät perille." - 
Jaakko Löytty kirjoittamas-
taan Wähäväkisten juhlavei-
suusta. Kolehti kristittyjen 
ykseyden edistämiseen Suo-
men Ekumeenisen Neuvos-
ton kautta. Ks. ilmoitus.
Messu su 22.1. klo 14, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinku-
ja 2. Toimittaa Marja-Leena 
Tahkola.

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri to 19.1. klo 13, 
Kastellin kirkko pappilan ka-
marissa. 
Hanna rukousryhmä to 19.1. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lisä-
tietoja: Mari Vakkilainen, p. 
050 3035 243. 
Rauhanyhdistyksen toi-
minta: Kirkkoseurat pe 20.1. 
klo 19 Kastellin kirkko, Jor-
ma Kiviranta ja Hugo Hint-
sala. Ompeluseurat pe 20.1. 
klo 19 Maikkulan kappeli, to 
26.1. klo 18 Karjasillan kirkko.
Lähetyspiiri ti 24.1. klo 
17.30–19 Merikotkantie 1. Lä-
hetyspiiri kokoontuu tiistai-
sin klo 17.30–19 Merikotkan-
tie 1:n kerhotilassa.
Lattiakuvailta ke 25.1. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ks. il-
moitus.
Raamattupiiri ke 25.1. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
19.1. ja to 25.1. klo 18 Maik-
kulan kappeli.

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 tarvit-
set apua.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10 Karjasillan kirkossa, 
perjantaisin klo 9–10 Pyhän 
Andreaan kirkossa. 

Harrastukset ja kerhot 
Oulun seudun virsikuoro 
ma 23.1. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
RunoQvarkki ti 24.1. klo 12–
12.15 Siivessä. Runoja Suomi 
100 -hengessä. V.A. Kosken-
niemen tuotantoa lukee pas-

Perhekerhot 
maanantaisin 9.30–11.30 

Karjasillan kirkko perhetupa (Nokelantie 39)
tiistaisin 10–11.30 

Pyhän Andreaan kirkko
keskiviikkoisin 9.30–11

Maikkulan kappeli (Kangaskontiontie 9)
Kastellin kirkko (Töllintie 38)

Pyhän Andreaan kirkko (Sulkakuja 8)
keskiviikkoisin 9.30–11 

Monen polven perhekerho Kaukovainiolla 
Merikotkantie 1 palvelutalolla 

Iltaperhekerho
maanantaisin klo 18 Pyhän Andreaan kirkko

Kokoonnumme kerran kuussa, alkaen ma 30.1. 

Pyhäkoulu
Sunnuntaisin 

klo 10 Kastellin kirkko 
klo 12 Pyhän Andreaan kirkko, Kaakkuri

tori Juha Vähäkangas. 
Diakoniaryhmä ti 24.1. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 26.1. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 26.1. klo 13 Karjasillan 
kirkko, to 26.1. klo 13 Kastel-
lin kirkko.

Musiikkitilaisuudet
Pohjois-Pohjanmaan kant-
torikuoron sävelhartaus 
Karjasillan kirkossa ti 24.1. 
klo 19. Tule kuuntelemaan 

laadukasta kuoro- ja urku-
musiikkia ammattilaisten 
esittämänä! Kuoroa joh-
taa Lauri Nurkkala. Urkuri-
na sävelhartaudessa on Ou-
lun Konservatorion urkujen 
soiton lehtori Christian Ahl-
skog. Ohjelmamaksu 5 €/ 
Ohjelma + Ilo- tai Rauha -CD 
10 €. Myynnissä myös kuo-
ron äänitteitä: Ilo- ja Rauha 
-kortti-CD 7 €, Valon lähde 
ainoa 17 €.

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

sunnuntaina 22.1. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Messun toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen,
saarna Jenni Koskenkorva.

Musiikista tässä messussa vastaavat: Kempeleen 
seurakunnan sekakuoro Askeleet 
kanttori Marjo Irjalan johdolla. 

Mukana myös soitinryhmä, jossa 
Juhana Ritakorpi, sello, Maarit Karppelin, viulu, 

Erja Anttila, marimba ja lyömäsoittimet, 
Risto Jyrkkä ja Ari Huovinen, kitarat 

sekä Marjo Irjala, piano.
Lapsille pyhäkoulu.

Lattiakuvailta
ke 25.1. klo 18–19.30
Maikkulan kappeli

Aiheena Jeesus tyynnyttää 
myrskyn: Pelko – Turva.
Iltahartaudet lapsille
ja aikuisille.
Lopuksi iltapala saman pöydän ääressä.
Kevään muut lattiakuvaillat Maikkulan kappelilla 
keskiviikkoisin klo 18
22.2. Aviorikoksesta tuomittu nainen: Tuomio – Vapaus
22.3. Te olette maan suola: Tukahduttaminen – Tukeminen
26.4. Hanna, Samuelin äiti: Luopuminen – Luottamus
Lattiakuvahartaudessa käsitellään päivän teemaa Raa-
matun ja oman elämän kautta.
Tervetuloa yksin tai yhdessä!

Monen polven perhekerho on mummojen ja muk-
sujen sekä taattojen ja taaperoiden yhteinen kohtaa-
mispaikka. Perhekerhon ohjelmassa on hartauden, 
askartelun, leikkien ja laulujen sekä mehustelun 
ohella tilaa myös vapaalle jutustelulle. Perhekerho 
on maksuton ja kaikille avoin, eikä sinne tarvitse il-
moittautua. Monen Polven perhekerho kokoontuu 
keskiviikkoisin palvelutalolla, Merikotkantie 1, Kau-
kovainiolla. 

Monen Polven perhekerho 
keskiviikkoisin klo 9.30-11, Merikotkantie 1

Astu sisään kirkkoon ja pidä toisenlainen tauko. 
Tutustu kotikirkkoon, sytytä rukouskynttilä, nauti 
kupponen teetä, ota päikkärit kirkon penkissä, jaa 

kuulumisia ja jatka matkaasi valoisin mielin

Karjasillan kirkko avoinna 23.-29.1.2017
ma-la klo 9-20. Ohjelmassa muun muassa:

Opastettuja tutustumisia Karjasillan kirkkoon: 
Lapsille ja perheille ti 24.1. klo 8.45; 9.45 ja 
10.45 koululaisille to 26.1. klo 9.30 ja 13.15  
aikuisille ke 25.1. klo 17 ja to 26.1. klo 17

Kanttorien sävelhartaus ti 24.1. klo 19
Aamupuuro to 26.1. klo 9-10

Yhteislaulu- ja musiikki-ilta to 26.1. klo 18
Pakohuone-peli to-la 26.-28.1. kts. ilmoitus 

Messu su 29.1. klo 10 ja kirkkokahvit

Kotikirkkoviikko

MessuBussi 
aloittaa suunnuntaina 29.1. kuljettaen Karjasillan kir-
kon lähialueen ihmisiä yhteiseen messuun. Messubussi 
on ilmainen ja tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille. Mes-
suBussi on ns. matalalattiabussi. Tämä helpottaa siirty-
mistä bussiin.Tarkemmat aikataulut ja reitti alempana.
 
KAUKOVAINIO-HIIRONEN-MÄNTYLÄ-LINTULA
Kaukovainion ostoskeskus klo 9.20 - Merikotkantie - 
Maakotkantie - Kiilakiventie - Metsänkuninkaantie - 
Kiilakiventie - Poikki-
maantie (suuntaan Äi-
märautio, Höyhtyä) - 
Snellmanintie - Postil-
joonintie - Snellmanin-
tie - Lintulammentie - 
Kaislatie - Kihokkitie - 
Lintulammentie - Kar-
jasillan kirkko. Paluu 
samaa reittiä klo 11.30.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 22.1. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Terttu 
Laaksonen, saarna Juha Kyl-
lönen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Herättäjän kirkko-
pyhä.  
Messu su 22.1. klo 12, Huo-
nesuon srk-koti. Toimittaa 
Terttu Laaksonen, kantto-
rin Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 22.1. klo 10, Yli-
Iin kirkko. Toimittaa Matti 
Jurvelin, kanttorina Jaakko 
Raappana.
Messu su 22.1. klo 10, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Nuorten messu pe 27.1. klo 
19, Hintan srk-talo. Toimittaa 
Terttu Laaksonen, nuorten 
bändi. Illoissa mukana Ou-
lujoen seurakunnan työnte-
kijät Terttu Laaksonen, San-
na Leppäniemi ja Ilkka Mä-
kinen.  
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 23.1. klo 17, Myllyojan 
srk-talo 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 23.1. klo 18.30, Oulujo-
en pappila 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 
26.1. klo 9–12, Myllyojan srk-
talo Lapsiperheiden yhtei-
nen olohuone. Perhetupa 
on avoinna joka torstai aa-
mupäivä klo 9–12. Voit käy-
dä oman aikataulusi mukai-

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 19.–26.1.2017

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 su 22.1. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Tapio 
Kortesluoma, kanttori Anna-
Kaisa Pitkänen, kirkkoväärti 
Martti Kauhanen, virtuaali-
kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään perhekerho pe 
20.1.klo 9.30 Salonpään Ky-
lätalolla. 
Vattukujan perhekerho ma 
23.1. 9.30 seurakunnan Toi-
mitalolla.  
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 26.1. 
klo 9 seurakunnan Toimita-
lolla.
Repun perhekerho to 26.1. 
klo 9.30.
Salonpään perhekerho pe 
27.1. 9.30 Salonpään Kyläta-
lolla. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä: su 22.1. klo 16 seu-
rat ry:llä, Mauno Kurunlahti, 
Toivo Määttä.

Kyläkamari 
ma 23.1. klo 11.
Vapaaehtoisvoimin tapahtuvaa 
toimintaa, joka on kaikille avoin. 
Kyläkamarilla toimii SPR:n Terveys-
pointti, jossa voit keskustella 
terveysasioistasi ja mittauttaa verenpai-
neesi. Kerran kuukaudessa vietetään 
lauluhetki. Tule mukaan yksin tai 
ystäväsi kanssa! Mikäli olet 
kiinnostunut vapaaehtoistoimin-
nasta, soita diakonissa Riitta 
Markus-Wikstedt, p. 044 745 3848.

Diakonian aamupuuro 
ti 24.1. klo 9–10.
Diakonian aamupuuro on 
tarkoitettu vähävaraisille 
oulunsalolaisille. Puuron 
lisäksi ateriaan kuuluu 
leipä lisukkeineen, 
kahvi tai tee. 
Aamupuurolla paikalla 
diakoniatyöntekijä.

Omaishoitajaryhmä to 2.2. klo 13.30.
Avoin vertaistukiryhmä omaistaan hoitaville läheisille. 
Mukana Maija Sivula ja SPR:n pointtihoitaja. 
Vieraana Oulun seudun omaishoitajat ja 
Läheiset ry:stä Heini Klemola. Tervetuloa! 
Lisätiedot ja kotikäyntipyynnöt diakonissa 
Maija Sivula, p. 044 7453 853.

sesti tuvassa, tai viihtyä alus-
ta loppuun. Tuvassa on mah-
dollisuus lämmittää omia 
eväitä ja juoda kahvit muka-
vassa seurassa. Joka kerta on 
mahdollisuus osallistua yh-
teiseen lauluhetkeen ja vii-
vähtää perhetuvan alttarin 
luona. Toiminta on maksu-
tonta eikä siihen tarvitse il-
moittautua. Olette lämpi-
mästi tervetulleita!
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanavaraus 
talou dellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7033 690. Muissa asioissa 
ota yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään. 

Harrastukset ja kerhot 
Torstaikerho to 19.1. klo 11, 

Yli-Iin srk-talo. 
Eläkeläisten kerho to 19.1. 
klo 13, Myllyojan srk-talo. 
Piispankamari pe 20.1. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa.
Diakonia/Lähetysilta pe 
20.1. klo 18 Saini ja Sulo 
Marttilalla. Ks. ilmoitus.
Porinapiiri ma 23.1. klo 12, 
Sanginsuun srk-koti. 
Fransupiiri ti 24.1. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Neulansilmä ti 24.1. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 

Aikuisten kuntopiiri ke 25.1. 
klo 17, Hintan srk-talo. 
Seurakuntakerho to 26.1. 
klo 10, Huonesuon srk-koti.
Kahvimylly to 26.1. klo 13, 
Myllyojan srk-talo. Kahvitte-
lupaikka keskellä kylää ker-
ran kuukaudessa. Pienellä 
rahalla saa kahvia, teetä ja 
pientä purtavaa. Lisäksi löy-
tyy valikoima käsitöitä ja lah-
jatavaroita.

Diakonia / Lähetysilta 
perjantaina 20.1. klo 18 Saini ja Sulo Marttilalla, Pikku-
ahontie 94, Ylikiiminki. Tietoa ajankohtaisista lähetyksen 
ja diakonian asioista. Hartaus, laulua, kahvit ja arpajaiset. 
Kaikki ovat tervetulleita kuulemaan, mitä uuden vuoden 
alussa on kerrottavaa diakonian ja lähetyksen asioista.

Alfa-kurssi Oulujoen pappilassa 
keskiviikkona 25.1. klo 17. 
Kristillisen uskon perusasioihin tutus-
tuminen Oulujoen pappilassa kevään 
2017 aikana. Keskustelemme, kyse-
lemme ja pohdiskelemme. 
Tässä on Sinulle, joka etsit paikkaa-
si seurakunnassa. Ilmoittautuminen 
21.1. mennessä linkistä: www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat. 
Ilta alkaa keittolounaalla ja salaatilla. 

Lähetysilta 
keskiviikkona 25.1. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa.
Tervetuloa kuulemaan lähetyksen ajankohtaisista 
asioista, uusista nimikkolähetyskohteistamme. 
Kahvittelua ja arvontaa.

Alakouluikäisten 
tyttöjen ja poikien kerhot 

Maanantaisin
Varkkari  Avoimet ovet 1.–6.-lk klo 12–15 Repussa. 

Askartelukerho 1.–6.-lk klo 16–17 Salonpään 
kylätalolla. 

Tyttöjen kerho 3.–7.-lk klo 17.30–18.30 Repussa. 
Perheiden ilta klo 18–20 Salonpään kylätalolla.

Tiistaisin
Askartelukerho eskari–3.-lk klo 14–15.30 Repussa.

Askartelukerho 4.–7.-lk klo 16–17.30 Repussa.
Toimintakerho 2.–5.-lk tytöille klo 16–17 

Niemenrannan koulun liikuntasalissa.
Kokkipuuhakerho 2.–5.-lk klo 17.30–19 seurakunnan 

Toimitalolla. 
Poikien liikuntakerho 1.–3.-lk klo 17.15–18 

Salonpään koulun liikuntasalissa.
Poikien sählykerho 7.–8.-lk klo 18–19 Salonpään 

koulun liikuntasalissa.
Perheiden ilta klo 18–20 Repussa.  

Keskiviikkoisin
Kitarapiiri klo 15–16 Repussa. 

Heppakerho 1.–6.-lk klo 16–17 Repussa.
Torstaisin

Poikien kerho 1.–6.-lk klo 14–15.30 Repussa.
Poikien liikuntakerho 4.–6.-lk klo 16–17 Salonpään 

koulun liikuntasalissa.
Kokkipuuhakerho 2.–5.-lk klo 17.30–19 Repussa. 
Lisätietoja: facebook-sivut Oulunsalon varkkatyö

tai Jussi,  044 7453 852, jussi.saviharju@evl.fi
Kirsi 040 7720 373, kirsi.jarvelin@evl.fi

Seurakuntakerho 
torstaina 26.1. klo 11 seurakunnan Toimitalolla, arkilounas.
Seurakuntakerho on tarkoitettu ikäihmisille tai kenellä on päivällä 
hetki aikaa viettää yhdessä kahvittelun ja leivonnaisten kera (2 €). 
Kerhossa hartaus, musiikkia kanttorin säestyksellä, paikalla pappi ja/
tai diakonissa. Kuukauden viimeinen torstai kerhossa maittava 
arkilounas (6 €), sisältäen pääruuan, jälkiruuan, päiväkahvit lisukkeineen.
Lämpimästi tervetuloa, tutut ja uudet kerholaiset!

Kauppiaantie 5

Yhteisvastuuarpajaiset 
maanantaina 23.1. klo 9–11 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Vuosi on vaihtunut ja Yhteisvastuu 
2017 katsoo ongelmaa sekä suomalaisyhteiskunnan että 
Lähi-idän konflikteja pakenevien ihmisten näkökulmista. 
Vaikka olosuhteet ovat erilaiset, ihmiskaupan taustal-
ta kaikkialla maailmassa löytyy köyhyyttä, vaikeita elä-
mäntilanteita sekä suuria unelmia paremmasta tulevai-
suudesta. Yhtälailla toisista piittaamatonta oman edun 
tavoittelua ja julmaa hyväksikäyttöä. Yksi varainkeräys-
muoto on yhteisvastuuarpajaiset, johon kaivataan pal-
kintoja. Jos joulupukki on tuonut jotain, mikä ei mene 
käyttöön tai kotona tai työpaikalla sattuu olemaan jo-
tain käyttämätöntä mutta käyttökelpoista tai kaunista, 
voi arpajaisiin lahjoittamalla palkintoja Myllyojan seura-
kuntatalolle diakoniatoimistoon maanantaisin klo 9–11 
6.2. mennessä. Päälle tieto ” YV-arpajaisiin”.

Musiikkitilaisuudet
Laulaen iloa jaamme-mu-
siikki yhteistä on to 26.1. 
klo 13, Hintan srk-talo. Lau-
lamme yhdessä virsikirjan li-
sävihkon virsiä. Olet lämpi-
mästi tervetullut laulamaan 
tai kuuntelemaan musiikkia. 
Mukana diakoniatyöntekijä 
Anna-Maija Sälkiö ja kantto-
ri Sanna Leppäniemi.

Vapaaehtoista 
talousneuvontaa
tiistaina 31.1. klo 14
Myllyojan srk-talossa.
Tuntuuko sinusta, että 
asiat kaatuvat päällesi?
Tarvitsetko talous- / vel-
kaneuvontaa? Jospa 
voisimme auttaa sinua 
eteenpäin. Talousneu-
vonta on maksutonta. 
Varaa aika ke 25.1. klo 
12–13, p. 040 5747 098.
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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

Messu su 22.1. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pette-
ri Tuulos, ehtoollisavustajana 
Pertti af Hällström, kanttori 
Tommi Hekkala. 
Messu su 22.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustavat Anssi 
Putila ja Anu Hannula, kant-
toreina Anu Arvola-Greus ja 
kanttoriharjoittelija Jaakko 
Rahko. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Messu su 22.1. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Niilo Pesonen, saarna 
Juha Vähäsarja, kanttori An-
na Kälkäjä. Suomen Raamat-
tuopiston talvipäiviin liittyvä 
messu. 
Messu su 22.1. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Anu Ojala, kanttori Heikki 
Jämsä. 
Messu Caritas Matriitissa su 
22.1.klo 15.30, Caritas Mat-
riiti. Messun toimittaa Mar-
ja-Leena Tahkola. 
Iltamessu su 22.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa teol. yo 
Anne Pulkka, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
22.1. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja, kanttorina Santeri Vuo-
pohja. Kirkkokahvit.
Viikkomessu ke 25.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttori Heikki 
Jämsä. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Juttutupa ma 23.1. klo 10-
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hartaus, yhdessäoloa ja aa-
mukahvia tarjolla. Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092. 
Diakonian aamupala ke 
25.1. klo 10–11, Tuiran kirk-
ko. Diakonian aamupala on 
tarkoitettu vähävaraisille ja 
työttömille. Aamupala on 
maksuton ja sisältää puu-
ron, juoman, leivän, leikke-
leet ja kahvin. Aamupalan 
yhteydessä on pienimuotoi-
nen hartaushetki. Aamupa-
laa ei ole: 8.3., 12.4. ja 19.4.
Diakonian lounas to 26.1. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Vapaaehtoiset val-
mistavat lounaan joka viik-
ko kappelilla. Vapaaehtoi-
nen maksu. Lisätietoja: dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092. 

Harrastukset ja kerhot 
Käsityökerho ma 23.1. 12–
14, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Lähetyspiiri ma 23.1. klo 14-
15.30, Tuiran palvelukeskus, 
Kangastie 1, Oulu.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
24.1. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 24.1. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti.
Miestenpiiri ti 24.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana 
Terhi-Liisa Sutinen: Kristitty 
luonnonystävänä. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
25.1. klo 16, Pyhän Tuomaan 

Seurakunnassamme kokoontuu 
mm. perhekerhoja, lapsiperheiden 
kahviloita, alle kouluikäisten lasten 

päiväkerhoja, pyhäkouluja 
ja vauvaperheiden ryhmiä. 

Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi tai Facebook 
"Tuiran seurakunnan varhaiskasvatus - 2017 alkaen".

kirkko, Ystävänkammari.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 26.1. klo 13–15, 
Palokan seurakuntakoti. Jos 
olet kiinnostunut auttamaan 
oman asuinalueesi ihmisiä 
diakonisen vapaaehtoistyön 
kautta, olet tervetullut mu-
kaan toimintaamme. Lisätie-
toja: diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145. Diakoniapiiri 
kokoontuu kevään 2017 ai-
kana seuraavasti: to 26.1., to 
23.2., to 30.3. ja to 27.4.
Seniorien laulupiiri to 26.1. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Laulupiiris-
sä lauletaan yhteislauluina 
vanhoja, tuttuja koululaulu-
ja, hengellisiä lauluja ja virsiä 
kanttori Anu Arvola-Greusin 
johtamana. Mukana myös 
diakoniatyöntekijä Päivi Moi-
lanen. Kahvitarjoilu! 
Raamattupiiri to 19.1. ja 
to 26.1. klo 12.30–14, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Jatkos-

sa piiriä vetää pastori Pette-
ri Tuulos. 
Raamattupiiri to 19.1. ja to 
26.1. klo 16–17.30, Palokan 
seurakuntakoti. Raamattu-
piiriä vetää Liisa Sutinen. 
Rajakylän seurakuntakodil-
la pidetty raamattupiiri siir-
tyy vuoden 2017 alusta al-
kaen Palokan seurakuntako-
dille. Lisätietoja: Liisa, p. 040 
7390 971.

Musiikkitilaisuudet
Musiikkia talvipäivän sini-
seen hetkeen su 22.1. klo 14, 
Tuiran kirkko. "Talvessa kuk-
kii kevään puu". Annastiina 
Tahkola, mezzosopraano ja 
Kiril Kozlovsky, piano.Ohjel-
massa Wagnerin Wesendon 
Klieder-teoksia sekä Madet-
ojan talvisia lauluja. Lisäk-
si ohjelmassa Kuulan laulu-
ja ja Kiril Kozlovskyn piano-
sooloja.

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.

Seniorien laulupiiri
Tule laulamaan yhdessä vanhoja, tuttuja 

koululauluja, hengellisiä lauluja sekä virsiä. 

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

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

Yhteinen retkipäivä to 4.5.

Kahvitarjoilu. Olet lämpimästi tervetullut!

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa

pe 20.1. Joh. 19:17-37
ma 23.1. Jaak. 1
ti 24.1. Jaak. 2
ke 25.1. Jaak. 3
to 26.1. Jaak. 4-5

www.facebook.com/
raamattuaarki-
aamuisin

Keväinen perheretki Lappiin 
la–ke 15.–19.4. Tievatupa, Saariselkä.

Laskettele tai hiihdä Saariselän upeissa tunturi-
maisemissa. Majoittuminen kahden hengen huo-
neessa Tievatuvalla. Retken hinta aikuiselta 370 
€, lapsi 5–12-v. 250 €, alle 4-v. 50 €. Sisältää mat-
kan ja meno- ja paluupäivinä lounaan. Majoitus-
paikassa Tievatuvalla tarjoillaan aamupalat, ret-
kieväät ja päivälliset. Tapaturmavakuutus Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenille. Retken vetäjinä toi-
mivat Pekka Jarkko, Tuulikki Ståhlberg ja Tarja 
Oja-Viirret Tuiran seurakunnasta.
Ilmoittautuminen 15.3. mennessä: 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Lisätietoja Tarja Oja-Viirret p. 040 5747 172.

A
rkisto / M

erja Laaksam
o

Tule tekemään 
INRI-pääsiäismusikaalia!
Tuiran seurakunnassa esitetään 
pääsiäisenä INRI-musikaali. 

Musikaali kaipaa tekijöitä: laulajia ja näyttelijöitä. Jos 
olet laulu- ja nuotinlukutaitoinen ja näytteleminenkin 
onnistuu, tule Tuiran kirkolle Suvantosaliin lauantaina 
21.1 klo 12–13.30 kuulemaan tämän vuoden projek-
tista, sen aikatauluista, tehtävistä ja tavoitteista. Mu-
kana tapaamisessa käsikirjoittaja Terhi-Liisa Sutinen, 
säveltäjä Outi-Mari Karppinen ja 
ohjaaja Tuukka Myllymäki. Lisä-
tietoa musikaaliprojektista antaa 
johtava nuorisotyönohjaaja Ter-
hi-Liisa Sutinen, terhi-liisa.suti-
nen@evl.fi; p. 040 7245 446.

Yhteisvastuun 
lipaskerääjiä kaivataan!
Lähde mukaan lipaskerääjäksi Tuiran alueen 
kauppoihin ja kauppojen edustalle.

Keräyspäivät ovat Tuiran alueella 
10.2., 17.2. ja 3.3.

Voit ilmoittautua 
Eeva-Marja Laitiselle, p. 040 5157 267
tai Vapaaehtoistyo.fi -sivun kautta.
Saat tarkemmat keräysohjeet, ajan ja paikan 
toivomuksesi mukaan.
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Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Perhepiiri to 19.1. klo 12–13.30, Vanhan pappilan Jös-
sen salissa, Asemakatu 6. Aikuisten kehitysvammaisten 
vanhemmille. Keskustellaan ja kahvitellaan. 
Musiikkihartaus pe 20.1. klo 13, musiikkihartaus Tah-
kokankaalla työpajalla. Musiikkipitoinen hartaus kehi-
tysvammaisille Tervetuloa mukaan laulamaan ja hiljen-
tymään. Mukana pappi Hanna Fähnrich ja kanttori Tai-
na Voutilainen. 
Vaatteiden kierrätyskahvit la 21.1. klo 14–16, Heinäto-
rin srk-talo. Tervetuloa kierrättämään vaatteita ja kah-
vittelemaan Tilaisuus on tarkoitettu kaikille, mutta eri-
tyisesti erityisille perheille. Tuo tarpeettomaksi jääneet 
vaatteet ja ota mukaasi mitä tarvitset. Kahvitarjoilu.
Keskustelukerho ti 24.1 klo 17–18.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Kerho eri-ikäisille kehitysvammaisille aikuisille.
Tule kahvittelemaan ja tapaamaan tuttuja.
Nuorten kahvila to 26.1 klo 17–19 14–17-vuotiaille kehi-
tysvammaisille nuorille. Keskustan seurakuntatalo, Iso-
katu 17, erityisnuorisotyön tilat. Ohjelmassa yhdessä-
oloa, iloista mieltä ja mukavaa tekemistä. Lisätietoja 
Christalta p. 040 5156 935. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisten lähetyspiiri ma 16.1. klo 14, Keskus-
tan srk-talo. Arpajaisilla ja kahvirahan tuotolla tuetaan 
kuuron kummilapsen koulunkäyntiä Tansanian kuuro-
jen koulussa. Hartaus, vierailijoita ja vierailuja sisältyy 
lähetyspiirin toimintaan. 
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 19.1. ja 26.1. 
14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja Ulla-Maija  Aaltomaa, 
p. 050 5933 378.
Ystäväkerho to 19.1. klo 15, Palvelukeskus Runola, os. 
Tuulaakitie 2. Ystäväkerho on aikaisemmalta nimeltään 
ystäväilta. Huomaathan, että kelloaika on muuttunut. Ys-
täväkerhon kahvit on samaan aikaan talon asukkaiden 
päiväkahvin kanssa klo 14. Kerhossa klo 15–16 puuhaam-
me entiseen tapaan yhdessä pelaten, askarrellen ja leik-
kien. Hartaus kuuluu aina kerhon ohjelmaan. Tervetuloa! 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
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
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
19.1. klo 17–19, Vanha pappila. Vertaistukiryhmä huu-
meidenkäyttäjien omaisille. Asemakatu 6, sisäpiha. 
Naistenryhmä pe 20.1. klo 13–15, Keskustan srk-talo, 
Monitoimisali. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille 
naisille. Pastori Anna-Mari Heikkinen tulee puhumaan 
Raamatun naisista. 
Tavoiteryhmä ma 23.1. klo 10–12, Keskustan srk-talo. Ver-
taistukiryhmä paihdeongelmaisille miehille ja naisille. 
Naistenryhmä pe 27.1. klo 13–15, Keskustan srk-talo, Mo-
nitoimisali. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Kohtaamisia-raa-
mis to 19.1. klo 
18–20, Keskustan 
srk-talo, Isokatu 
17. Teemana omat 
asenteet ja ennakkoluulot.
INRI-musikaliin mukaan? Alkuinfo ja rekry la 21.1. klo 
12 Tuiran kirkossa, Myllytie 5. Ks. ilmoitus s. 19.
Wähäväkisten juhlaveisuu -messu su 22.1. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa, ks. ilmoitus s. 17.
Taustatarinaklubi su 22.1. klo 16, Vanha pappila, Ase-
makatu 6. Lue juttu s. 14 ja ks. ilmoitus s. 15.
Alfa-kurssi alkaa ke 25.1. klo 17 Oulujoen pappilassa, 
Oulujoentie 72. Ks. ilmoitus s. 18.
Luukas-messu pe 27.1. klo 19 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa. Suunnittelu on käynnissä Facebookissa ryhmäs-
sä ”Luukas-messu”. Anna ideasi yhteiseen käyttöön!
JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 21.1. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Mielikintie 3. Teemana: "Kantakaa toistenne 
taakkoja", osana Raamattuopiston talvipäiviä. Puhe 
Lauri Vartiainen.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 25.1. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan seurakuntasalissa, Erkki Koiso-Kanttilan 
katu 7. Teemana: Isä meidän, joka olet taivaissa… Pu-
he Johan Helkkula.Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden

ja sisustustuotteiden putiikki
Avoinna ke–pe 12–18 

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Kansainvälisyys – In English
English Communion Service, englanninkielinen messu
su 22.1. 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.

Hiihtämään ja 
hiljentymään hangille 
8.–12.4. Vuontispirtille
Perinteinen kevätretki Pallas-Yllästunturin kansallis-
puiston maisemiin. Matkan järjestää Oulun Tuomiokirk-
ko- ja Karjasillan seurakunta. Retken hinta täysihoitoi-
neen ja matkoineen alkaen 310 € / hlö.
Retkellä mukana kappalainen Erja Oikarinen Karjasillan 
seurakunnasta sekä kappalinen Jyrki Vaaramo Tuomio-
kirkkoseurakunnasta. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Kalevi Jurvelin p, 0400 341 951 tai 
kalevi.jurvelin1@luukku.com

Lapsensa menettäneiden 
vanhempien sururyhmä 
alkaa tiistaina 7.2. klo 18–19.30 
Kastellin kirkolla vanhan pappilan takkahuoneessa. 
Ryhmään ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedustelut 
3.2. mennessä: johtava sairaalapastori Hannele Lusik-
ka, p. 040 5797 806, hannele.lusikka@evl.fi. Ryhmää 
suositellaan heille, joiden menetyksestä on kulunut vä-
hintään neljä kuukautta. Ryhmän vetäjinä ovat sairaa-
lalastenohjaaja Auli Kipinä ja sairaalapastori Hanne-
le Lusikka.

K
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Caritas Forum
Caritas Forum järjestetään kerran kuukaudessa kevät- 
ja syyskaudella Caritas-kodissa (Kapellimestarinkatu 2) 
torstaisin kello 14. Alustuksien jälkeen on varattu aikaa 
keskustelulle. Talven ja kevään ohjelmistossa ovat mu-
kana seuraavat aiheet ja puhujat: 

to 9.2. Onko politiikka populismia? 
  Rovasti, Caritas-Säätiön pj. Heikki Keränen
to 23.3. Nähdyksi tuleminen – kokemuksia Suomen 
  Lähetysseuran työstä Thaimaassa   

Lääninrovasti, kirkkoherra Juhani Lavanko
to 6.4. Puolustusvoimat osana kokonaisturvallisuutta, 

Everstiluutnantti Mika Seppä
to 18.5. Valhe ja totuus mediassa 
  Viestintäpäällikkö, Rauhan Tervehdyksen 
  vt. päätoimittaja Rebekka Naatus

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K
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o
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Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Daran pako 
Auta Daraa ratkomalla kinkkisiä tehtäviä!

Pakohuonepeli on huone, jossa on erilaisia tehtäviä. 
Tehtäviä ratkomalla pääset ulos huoneesta. Peliaikaa on 
30 minuuttia. Kerää itsellesi 3-5 hengen ryhmä ja tule 
kokeilemaan pystytkö ratkomaan kinkkiset tehtävät. 
Pakohuone on Karjasillan kirkon vintillä 26.-28.1.2017. 
Pelit varataan etukäteen alla olevasta osoitteesta.  
Varaathan pelin viimeistään samana päivänä klo 12.  
Infoa pelistä tiina.siloaho@evl.fi tai p. 040 5747167.

Huoneesta on kaksi erilaista versiota:
Perheversio soveltuu vanhemmille ja kouluikäisille 

lapsille, jotka osaavat lukea.   
Aikuisten versio soveltuu yli 14-vuotiaille.

Ilmoittaudu

goo.gl/v8y3ty



21Rauhan Tervehdys  |  Nro 2  | 19.–26.1.2017

eurakunnissa tapahtuu 19.–26.1.2017

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

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 19.1. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamäki, 
Jouni Heikkinen.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 24.1. klo 12 rukoushuo-
neella, Leena Leskelä, Jouni 
Heikkinen.
Sanginjoen seurakuntapii-
ri ke 25.1. klo 12 Kerttu Väy-
rysellä, Leena Leskelä, Jouni 
Heikkinen. 
Ainolan kerho ke 25.1. klo 
13 ikäihmisten perhekodis-
sa Vainiotiellä, Hanna Kais-
to-Vanhamäki. 
Rukouspiiri ke 25.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
25.1. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa. 
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 25.1. klo 18 seurakunta-
talossa. 
Hartaus to 26.1. klo 13 
Päiväkeskuksessa. 
Ruokakassien ja-
kelu vähävarai-
sille maanan-
taisin klo 10–11 
seurakuntata-
lon alakerrassa. 
Jaettavan tavara-
määrän lisäännyt-
tyä ota mukaasi vara-
kassi! 
Kuorot: Ke 25.1. klo 17 lap-

sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa.

Lapset / perheet: Per-
hekerhot tiistaisin 

klo 9.30–11.30 
seurakuntata-
lossa ja Laita-
saaren ry:n ti-
loissa Päivä-
rinteellä se-

kä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren 

rukous huoneella. 
Nuoret / rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 

klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Isoskoulutus ke 25.1. 
klo 18–20 Koortilassa. Nuor-
tenilta to 26.1. klo 18–19.30 
srk-talon alakerrassa. Huom! 
Talvi- ja päivärippikoululai-
set! Oppitunnit 21.1. on pe-
ruttu, ne pidetään 4.2. ja ju-
malanpalvelukseen osallistu-
minen on 5.2. Tarkemmat tie-
dot ja aikataulut seuraavassa 
lehdessä. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 

Hartaus to 19.1. klo 14 Koto-
lassa.
Nuttupiiri to 19.1. klo 17 Tyr-
nävän srk-talolla.
Hartaus pe 20.1. klo 13.30 Le-
polassa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 24.1. klo 15 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 25.1. klo 10.30 

Murron kerhohuoneessa.
Kesärippikoulu I:n nuorte-
nilta to 26.1. klo 16–17.30 Tyr-
nävän srk-talon Olkkarissa.
Temmeksen srk-talolla ko-
koontuva Raamattu-
ja tuumailupiiri 
aloittaa to 26.1. 
joulutauon jäl-
keen Raamatun 
tutkimisen. Jat-
ketaan tuttuun 
tapaan torstai-
sin kahden viikon 
välein klo 17 Leilan 
johdolla. Tervetuloa 
mukaan kaikki entiset ja uu-
detkin läheltä ja kauempaa.
Elintarvikkeiden jako ja 

24.1. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 19.1. klo 18.30 raamat-
tupiiri ry:llä. Pe 20.1. klo 19 
nuortenilta Mikkosella Päivä-
rinteellä. La 21.1. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-
lk Ylikulju, 7.–8.-lk Filppula. 
Su 22.1. klo 12 pyhäkoulut: 
kirkonkylä Kettukangas, Ko-
rivaara Pekkarinen, Pälli Löp-
pönen, Suokylä K. Keränen. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 ry:llä. Ma 23.1. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
26.1. klo 18.30 ompeluseurat 
Sinikka ja Alpo Kämäräisel-
lä sekä Hanna-Riikka ja Vesa 
Pirneksellä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 19.1. klo 19 sisaril-
ta ry:llä. La 21.1. klo 19 raa-
mattuluokka pienet Öster-
berg, isot Filppula. Su 22.1. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Österberg, Laitasaari Kallun-
ki, Huovila Louhisalmi. Klo 17 
seurat ry:llä. 

S

Aamupala
kaikelle kansalle ke 25.1. 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: 
Aada Silvia Hurtig, 
Viola Rosa Lilian Kallio-
koski, Arvi Valtteri 
Kangas, Elmeri Olli 
Johannes Marin, Kristian 
Ukko Tapani Matero, 
Senja Emilia Tiri
Kuollut: Lea Katri Patala 
s. Suutari 94, 
Matti Olavi Niemelä 93, 
Veikko Kalervo 
Lipponen 87

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

Ruoka-
kassien jakelu 
vähävaraisille 
maanantaisin 

klo 10–11 
seurakuntatalon 

alakerrassa.

Kastettu: 
Eevi Anneli Posio, 
Max Santeri Heinola, 
Mikael Christian Puoskari, 
Antti Johan Pekkala

Vihitty: 
Valtter Joonatan Aittola ja 
Natalia Kristiina Keränen

Kuollut: 
Väinö Erkki Ilmari Jaara 76, 
Eino Jaakko Alakylmänen 
84, Aino Aliisa Pulliainen 
s. Rummukainen 96, 
Kerttu Kaarina Ylitalo 
s. Kontu 81

Kesärippikoulu 
I:n nuortenilta 

to 26.1. klo 16–17.30 
Tyrnävän srk-talon 

Olkkarissa.

Messu su 22.1. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Teemu 
Isokääntä, kanttori 
Pentti Korkiakoski.

puurotarjoilu vähävaraisille 
tyrnäväläisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun kasseja riittää.

Seurakuntaker-
ho tiistaisin klo 

12.30–14 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Aamukamma-
ri keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 

Tyrnävän srk-ta-
lolla.

Tyrnävän rauhan-
yhdistys: Seurat su 22.1. 

klo 16 ry:llä. Talvimyyjäiset 
pe 27.1. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 

perjantaina 20.1. klo 18–21 seurakuntatalossa.
Seurakunnan ensimmäinen oma kahvila nuorille au-
keaa perjantaina! Voit tulla viettämään vapaa-aikaa-
si kahvilaan seurakuntatalolle kavereiden kanssa tai 
yksin. Loppuillasta luvassa yhteistä ohjelmaa ja ilta 
päättyy hartauteen. Tervetuloa yläkouluikäiset ja 
vanhemmat nuoret! 

keskiviikkona 25.1. klo 18–19.30 
Murron kerhohuoneessa. Kevään nuortenillat 
keskiviikkoisin! Ensimmäinen ilta Murrossa.
Tervetuloa nuorten omaan olkkariin!

Nuortenilta

Nuorten kahvila

Messu su 22.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava.

Ikäihmisten kerhojen 
kevätkausi käynnistyy

Kylmälänkylän seurakuntapiiri 19.1. alkaen 
kerran kuukaudessa torstaisin klo 11–12.30 kappelissa. 
Laitasaaren seurakuntapiiri 24.1. alkaen 
joka toinen tiistai klo 12–13.30 rukoushuoneella.
Sanginjoen seurakuntapiiri 25.1. alkaen 
kerran kuukaudessa klo 12–13.30 kodeissa.
Ainolan kerho 25.1. alkaen kerran kuukaudessa 
klo 13–14.30 ikäihmisten perhekodissa Vainiotiellä.
Keskipäivän kerho joka toinen keskiviikko 
klo 11.30–13 seurakuntatalossa, seuraavan kerran 1.2. 

Lauluseurat to 19.1. klo 19 
Partasella Tuulipurto 2, Si-
sarilta pe 20.1. klo 19 Tyr-
nävän ry:llä. Nuortenilta pe 

20.1. klo 19 Alasella Pronssi-
kausi 6. Veljesilta la 21.1. klo 
18 Tauno Haurulla. Seurat su 
22.1. klo 16 ry:llä.

Hannu Kestin lähtökahvit
Eläkkeelle jäävä talouspäällikkö Hannu Kesti tavattavissa 
pe 27.1. klo 14–17 Tyrnävän srk-talon kahviossa. 
Pannu kuumana, seurakuntalaiset 
ja yhteistyökumppanit tervetuloa!

Tyrnävän seurakunnan 
uudeksi talouspäälliköksi 
on valittu KTM, FM 
Kaisa Suutari. 
Kaisa aloittaa virassa 
1.2.2017. p. 044 737 2621.

Yhteisvastuu 2017
starttaa 5.2. klo 10 
perinteiseen tapaan messulla.  
Olet lämpimästi tervetullut YV-messuun 
ja sen jälkeen kirkkokahveille seurakuntatalolle.
Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa, mikä tarkoit-
taa sitä, että Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskau-
pan uhreja usean eri yhteistyötahon kanssa. Kansainvä-
linen apu keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvi-
en nuorten auttamiseen, että he eivät joutuisi ihmissa-
lakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.
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Seurakunnissa tapahtuu  19.–26.1.2017

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 
9–15, ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino  Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, 
Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, 
pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Hanna Korteniemi
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, 
partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Messu su 22.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa ja 
saarnaa Olli Seikkula, 
avustava pappi Aino 
Pieskä, kanttori Hanna 
Korri.

Kastettu:  
Nooa Vilho Ensio 
Lumijärvi, Melina Lumi 
Merkkiniemi, Kasperi 
Oskari Säynäjäaho
Avioliittoon vihitty: 
Marko Juhani Pernu ja 
Kati Kyllikki Korhonen.
Kuollut: Aili Maria 
Emilian Halonen 89, 
Kerttu Mirjami 
Junttila 86

Kouluikäisten 
tyttöjen ja poikien 

kerhotoiminta
 jatkuu taas. 

Lisätietoja kotisivuilta 
tai Marialta, 

p. 044 7521 236.

 

Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 19.1. klo 12 Aimo 
ja Anja Kurkisella. Naistenpii-
ri pe 20.1. klo 18.30 Piippolan 
srk-kodissa.
Iltahartaus ti 24.1. klo 18 
Taukokankaalla Oulaisissa.
Ystävänkammari ke 25.1. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Kestilän vapaaehtoisten 
retki Rokualle to 26.1. Läh-
tö kirkon parkkipaikalta klo 
8. Omavastuu 10 € / hlö. Il-
moittaudu retkelle viim. ti 
24.1. kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 5528 989.
Seurakuntakerhot: Kesti-
lä: pe 20.1. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: to 26.1. 
klo 10 srk-talossa. Rantsila: 
to 19.1. klo 13 srk-talossa.
Perhekerhot: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: keskiviikkoisin 
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: 
Tauno Matias Tinkala 
88, (Piippola), 
Ella Mirjami Uhre e. 
Holappa 86 (Rantsila), 
Kauko Aapram 
Myllysaari 75 (Rantsila)

Sanajumalanpalvelus 
su 22.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa toimittaa Ar-
pad Kovacs, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 

Kirkkokuoro to 19.1. klo 18 
kirkolla.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 22.1. klo 14.30 Lepistöllä, 
Alamaankuja 5.
Yhteinen aamiainen (1€) pe 
20.1. klo 7.30–9.15 srk-salissa.
Lähimmäis- ja ystäväpalve-
lupiiri ti 24.1. klo 13 srk-sa-
lissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
24.1. klo 18  Päivi Martinkau-
pilla, Sintantie 30 B 8.

Siioninvirsiseurat ja Herät-
täjän vuosikokous to 19.1. 
klo 18.30 Lähetysvintillä.
Euron aamupala ja ruoka-
jakelu pe 20.1. Seurakunta-
talolla. Vapaaehtoiset ovat 
kattaneet euron aamupalan 
jota tarjoillaan kaikille klo 
9–10.30. Ruokajakelu klo 10 
on suunnattu vähävaraisille 
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 antaa 
diakonissa Marika Kamps.
Diakonissa Sinikka Ilmosen 
läksiäiset pe 20.1. seurakun-
tatalolla: klo 13–16 kahviste-
lua, klo 18 ohjelmallinen lau-
luhetki.
Lähetysvintti ma 23.1. klo 12 
Lähetysvintillä.
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ja Toiminnallinen ryh-
mä ma 23.1. klo 13.30 seu-
rakuntatalolla. Omaishoita-
jien vertaisryhmä, ohjaajina 
diakonissa Antti Härkönen ja 
sh Liisa Mettovaara, sekä toi-
minnallinen ryhmä muistisai-
raille, ohjaajina muistiluot-
siohjaaja Paula Mustonen ja 
Annikki Salmela. 
Kierrätystori ma 23.1. klo 
17.30–19 Lähetysvintin ala-
kerrassa.
Neulekahvila ma 23.1. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä kaikille käsityön ys-
täville. Illassa myös kahvia ja 
teetä sekä hiljentymishetki.
Perhekerho ti 24.1. klo 9.30-
11 seurakuntatalolla. 
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 24.1. klo 12 Kotikololla. 
Avoin mielenterveyskuntou-
tujien ryhmä jossa jutellaan 
porukalla, puuhaillaan mo-
nenlaista sekä kahvitellaan 
yhdessä.
Perhekerho ke 25.1. klo 9.30-
11 Koti-Pietilässä ja Vana-
mossa.
Seurakuntakerho kaikille 
eläkeläisille ke 25.1. klo 12 
seurakuntatalolla, mukana 
diakonissa Antti Härkönen.
Euron aamupala ja ruoka-
jakelu pe 27.1. Seurakunta-
talolla. 

Kierrätystori pe 27.1. 
Partio: To 19.1. Tarviketulet 
seurakuntatalolla klo 17.30–
19.15. Tarjolla kahvia, pulla ja 
partiotietoa, jota esittelevät 
partiojohtajat ja partiolaiset. 
Kirpputorilla myytävä-
nä partio- ja retki-
kamppeita. Las-
tenhoito jär-
jestetty. 
20.–21.1. Su-
denhuuto-
leiri seikkai-
lija-, tarpoja, 
ja samoajapo-
jille Ukuranpe-
rän urheilutalol-
la. Ke 25.1. päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17. 
Mafeking Kotikololla klo 18–
20. Eräpartioluokan koulutus 
Kotikololla klo 20–20.30. To 
26.1. Ruoktun johtajat par-
tiotoimistossa klo 17–18. 

27.–29.1. Ketunkiljaisu-leiri 
seikkailija-, tarpoja, ja samo-
ajatytöille. Ke 1.2. päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17. 
Tarkemmat tiedot ja leirikir-
jeet lippukunnan kotisivuilla 

www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdis-

tys: Pe 20.1. 
klo 18 pit-
sailta ry:llä. 
La 21.1. klo 
18.30 raa-
mattu-
luokka (5.–

6.) ry:llä. Su 
22.1. klo 12 py-

häkoulut ja klo 
14 seurat Niittypirtin 

palvelutalolla sekä klo 16 al-
kuhartaus ja opistoinfo ry:llä 
ja klo 17.30 seurat ry:llä. Pe 
27.1. klo 18.30 raamattuluok-
ka (7.–8.) ry:llä.

Viikoittaiset 
kerhot

Päiväkerho 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kirkolla. 

”Viisastenkerho” 
keskiviikkoisin 

klo 13–14 
Saarenkartanossa. 

Kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 

kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin 

klo 18–19.30 
kirkolla. 

Mistä sisältöä elämään?

Ryhdy arkienkeliksi ja 
tule yhteisvastuukerääjäksi!
Yhteisvastuukeräys alkaa jälleen 5.2. ja jatkuu huhti-
kuun loppuun asti. 
Tarvitsemme lipas- ja listakerääjiä! Kerääjänä autat hä-
dänalaisia lähimmäisiämme omalla paikkakunnalla ja 
kaukana kehitysmaissa. Jopa tunnin tai kahden kerä-
yksellä on iso merkitys. Tekemällä hyvää, saat myös it-
se hyvän mielen, kohtaat muita ihmisiä ja huomaat, et-
tä olet tärkeä. Sinua tarvitaan! 
Ilmoittaudu mukaan: 
www.limingan-
seurakunta.fi / tule 
vapaaehtoiseksi 
tai soita 
p. 044 7521 227 / 
Ritva Sassali.  

Konsertti sunnuntaina 22.1. klo 18 Limingan kirkossa
Lauluyhtye Lumoa (Sanni Salo, Tiina Saukkoriipi-
Haapala ja Kaisa Kauppinen), säestää Hanna Korri.

Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
Konsertin tuotto ohjataan diakoniatyön kautta

vähävaraisten perheiden auttamiseen.

Raamattuopetussarja 
Markuksen evankeliumista
torstaisin 2.2., 2.3., 6.4. ja 4.5. 
klo 18.30–20 
Limingan pappilassa

2.2. aiheesta 
Jeesuksen ihmeteot (Mark. 1-3)
alustaa Ilkka Tornberg.
Illan juontaa ja keskustelun 
johtaa Erkki Haverinen.
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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 toimii 
normaalisti uudessa kerhoti-
lassa, kerhoista lisätietoa Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa, kevätkausi alkaa 
to 12.1. Tervetuloa kaikki uu-
det ja vanhat kerholaiset!
Orpokoti Keniassa -ilta to 
19.1. klo 18. Kuvia ja tervei-
siä pienten orpolasten elä-
mästä Matongon orpokodis-
sa! Kahvit ja arvontaa orpo-
kodin lasten hyväksi. Kaikki 
rippikoululaiset osallistuvat 
tähän iltaan.
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa. Uudetkin 
laulajat ovat tervetulleita 
mukaan!
Raamattupiiri to 26.1. klo 
18.30 srk-talossa. Room. 1.
Friday club 0.–4.-luok-
kalaisille ja Friday night 
5.–7.-luokkalaisille seuraa-
van kerran pe 27.1.
Rauhanyhdistys: Pe 20.1. 
klo 19 raamattuluokat (pie-
net) N & J Oksalla ja (isot) E 
& M Räihällä, klo 19 nuorte-
nilta S&K Hirvasniemellä. Su 
22.1. klo 12 seurat ja ruokailu 
ry:llä. Ke 25.1. klo 19 ompe-
luseurat Niemikorvella. Päi-
väkerhot ti, ke ja to alkaen 
klo 17 ry:llä.

Kastettu: Johannes 
Samuel Hyry, Inna Maija 
Elisabet Särkelä

www.hailuodonseurakunta.fi

 

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 22.1. klo 10 
Pulkkilan srk-talossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Pulkkilan ja Piippolan 70–85-vuotiaiden synty-
mäpäiväjuhlat.  (Live-lähetys, siikalatvanseurakun-
ta.fi)

Sanajumalanpalvelus su 22.1. klo 13 Rantsilan srk-
talossa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Lei-
nonen. 70–85-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat. 

tä: ti 24.1. klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila: maanantaisin 
klo 10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Kes-
tilä: tiistaisin klo 
10 kerhokodissa. 
Pulkkila: tors-
taisin ja perjan-
taisin klo 10 ker-
hokodissa. 
Varhaisnuoret: 
Kestilä: Askartelu- 
ja kokkikerho tiistaisin 
klo 13.15 kerhokodissa. Pulk-
kila: Askartelu- ja kokkiker-
ho maanantaisin klo 14.15 

kerhokodissa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 

Seurat su 22.1. klo 19 
ry:llä. Kimmo Heik-

kilä. Pulkkila: 
Seurat su 22.1. 
klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 
14 ry:llä. Mark-

ku Poikkimä-
ki. Rantsila: Om-

peluseurat pe 20.1. 
klo 19 ry:llä. Pekka 

Marttila. Seurat su 22.1. klo 
13 ry:llä. Vesa Pirnes ja Au-
kusti Nevala.

Miltä kuulostaisi 
oman seurakunnan 

jumalanpalvelukseen 
osallistuminen kotisohvalta? 

Meillä se on mahdollista!

Osa jumalanpalveluksistamme näkyy suorana 
lähetyksenä nettisivuillamme. 

Mikäli et pääse paikan päälle, seuraa 
jumalanpalvelusta osoitteessa

www.siikalatvanseurakunta.fi
Lähetys näkyy etusivulla vasemmassa laidassa, 
kuvaa klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi.

Lähetyksen voi katsoa myös jälkikäteen 
etusivulle jäävästä linkistä.

Seuraava nettilähetys su 22.1.
Olet lämpimästi tervetullut jumalanpalvelukseen! 

Kirkkovieraat eivät näy nettilähetyksessä.

Orpokoti Keniassa -ilta 
torstaina 19.1. klo 18. seurakuntatalossa.

Kuvia ja terveisiä pienten orpolasten 
elämästä Matongon orpokodissa! 

Kahvit ja arvontaa orpokodin lasten hyväksi. 
Kaikki rippikoululaiset osallistuvat tähän iltaan.

 

Seurakunnan kerhotiloihin 
otetaan lahjoituksena vastaan 
ehjiä ja puhtaita leluja!

Lisätietoja:
Eeva-Liisa, p. 044 5181 171 tai 
Johanna, p. 044 5181 141.

w w w. mat o n g o - la h e t y suu t i s i a . b l o g sp o t . f i /

 

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 22.1. klo 10 seurakuntatalossa. 
Toimittaa Markku Tölli ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

M a r jo  Ko sk i -Vä hä lä

Yhteinen aamiainen 
(1€) pe 20.1. klo 7.30–9.15

srk-salissa.

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

Kuorot: Pyhäntä: Lapsikuo-
ro torstaisin klo 17.30 srk-ta-
lossa. Pulkkila: Stellat tors-
taisin klo 15.15 srk-talossa. 
Rantsila: Stellat keskiviikkoi-

sin klo 15.15 ja Kappelikuoro 
keskiviikkoisin klo 18.30 srk-
talossa.

Seurakunta 
on myös 

facebookissa!
Kirkko-

valtuuston 
kokous 

to 26.1. klo 19 
Rantsilan 

seurakunta-
talossa.

A r k i s t o
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TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
SÄHKÖPOSTI toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila on varattava 8 pv 
ennen lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, 
p. 040 750 5508 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET 
toimitus@rauhantervehdys.fi, 
p. 044 5626 450

JAKELUPALAUTE p. 044 5626 453
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi, 
Oulun ulkopuolisilla alueilla:
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute 
TILAUSHINNAT 
Seurakunnille vuositilauksen hinta 
per kotitalous: 9,35 € + alv 10 % 
Yksityistilaukset: vuosi 32 € + alv 10 % 
6 kk 22 € + alv 10 %, 3 kk 15 € + alv 10 %
 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen 
            sanan neuvoston jäsen

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA  
Rauhan Tervehdys ry. ISSN 0356-2840,
Lehti ilmestynyt vuodesta 1907
PAINO Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
ILMESTYMINEN  torstaisin 40 kertaa vuodessa 
JAKELU Oulun Jakelutoimisto Oy ja Posti Oyj

LEVIKKI noin 108 800 kpl, 13 seurakuntaa: 
Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva, 
Tyrnävä sekä Oulun ev.lut. seurakunnat.  
VERKKOJULKAISU 
www.rauhantervehdys.fi 
FACEBOOK facebook.com/rauhantervehdys 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Ovatko ortodoksit 
median suojeluksessa?

Ortodoksinen kirkko on niin vanhoillinen, 
että sen luulisi suututtavan osaa toimitta-
jista. Niin ei kuitenkaan aina ole: se mikä 
hermostuttaa luterilaisessa kirkossa, salli-

taankin ortodokseille.  
Luterilainen kirkko esimerkiksi saa julkisessa 

keskustelussa jatkuvasti lunta tupaan homoliitto-
asiassa. Naapurikirkossa homoliitoista keskustellaan 
vain joidenkin yksittäisten henkilöiden tasolla. Kir-
kon tasolla asiasta ei keskustella ollenkaan, mutta se 
ei näytä närkästyttävän ketään.  

Oulun hiippakunnan metropoliitta 
Elia, miksi media kohtelee kirkkoan-
ne silkkihansikkain? 

– Ehkä aikaisemmin näin on ollut, 
mutta jos katsoo nykyisiä lehtiä, huo-
maa, että meidänkin kirkkomme saa 
osansa. Kirkkomme on ollut lehdistön 
lempilapsi pitkän aikaa, mutta ei ole sitä enää.

Elian mukaan ortodoksisesta kirkosta kerrottiin 
aiemmin enemmän myönteisiä asioita ja korostettiin 
sen kulttuurihistoriallista arvoa ja 
jumalanpalvelusten kauneutta. 

– Kirkkomme on ollut värikäs 
mauste ja lisä kaikkine vaattei-
neen ja suitsukkeineen. Tätä ek-
sotiikka-arvoa on haluttu medias-
sa korostaa. Myös piispamme ovat 
tehneet hyvää pr-työtä, metropo-
liitta sanoo.

Mediaväki ei ole tuntenut orto-
doksista kirkkoa tarpeeksi kerto-
akseen siitä asiantuntevasti ja tar-
vittaessa kriittisesti. Tietämättö-
myys johtuu metropoliitan mu-
kaan kirkon pienuudesta. 

– Kirkko on ollut myös vaiti 
joistakin hankalista asioista, eikä 
niistä ole haluttu puhua. Ne eivät ole myöskään ylit-
täneet uutiskynnystä, Elia sanoo.

Metropoliitta nostaa vaietuista asioista esimer-
kiksi ortodoksikirkon papistoa koskevat ongelmat. 
Luterilaisessa kirkossa papiston törmäilyt nousevat 
helposti uutiskynnyksen yli. 

– Oletusarvokin on ollut, että luterilaista kirk-
koa on ollut helppo lyödä ja on haluttukin lyödä. Me 
olemme olleet median suojeluksessa.

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.

"Seurakuntajaon muuttamista 
koskevaa päätöstä ei saa tehdä 
ilman erityisen painavaa syytä, 
jos seurakunnan lakkauttamises-
ta, seurakuntien yhdistämisestä 
tai muusta seurakuntajaon muu-
toksesta aiheutuu, että yksikieli-
sen seurakunnan jäsenet taikka 
kaksikielisen seurakunnan kielel-
liseen enemmistöön kuuluvat jä-
senet tulevat uudessa tai entises-
sä seurakunnassa kielelliseksi vä-
hemmistöksi." (Kirkkolain 3. lu-
ku § 3 momentti 3).

Kirkkohallitus ajaa ainoan 
saamenkielisen enemmis-
tön omaavan Utsjoen seu-
rakunnan liittämistä Ina-

riin taloudellisilla syillä. Kirkko-
lain mainitsema erityisen paina-
va syy vaatii päätöksenteossa eri-
tyisen painavat perustelut. 

Utsjoen seurakunnan talou-
dellinen tilanne on vaikea, mut-
ta onko se syy erityisen paina-
va lain tarkoittamassa mielessä? 

Eri vaihtoehtoja ei kirkko-
hallituksessa ole edes otettu kä-
sittelyyn. Asian merkitseminen 
päätöksenteossa tiedoksi ei ole 
lain tarkoittama erityisen pai-

Kirkko on 
ollut myös 
vaiti joistakin 
hankalista 
asioista, 
eikä niistä 
ole haluttu 
puhua. 

Metropoliitta Elia

Suoraan  kysyttynä

navan syyn ilmaus. Erityisen 
painava syy olisi vaatinut poh-
dinnan eri vaihtoehtojen välil-
lä ja niiden auki kirjoittamisen. 

Utsjoen seurakunnan eh-
dottamalla erityiskohtelulla, jo-
ta myös Oulun tuomiokapituli 
ajoi, taattaisiin se, etteivät kaksi-
kielisen seurakunnan kielelliseen 
enemmistöön kuuluvat jäsenet 
tulisi uudessa seurakunnassa kie-
lelliseksi vähemmistöksi. 

Kirkkohallituksen menettely 
on mielestäni vastoin lain sana-
muotoa ja henkeä. Kirkkohallitus 
teettää likaisen työn seurakun-
tien kirkkovaltuustoilla ilman, 
että se itse joutuisi asiassa pohti-
maan erityisen painavia syitä.

Suomen kirkon saamelaistyö 
tarvitsee kotipesän. On huomatta-
va, että kyseessä ei ole mikä tahan-
sa vähemmistökieli, vaan EU:n ai-
noan alkuperäiskansan kieli. Sel-

laisen kieliryhmän suojaksi on 
asia lakiin kirjattu. 

Utsjoen säilyttäminen itse-
näisenä ei merkinne niin suur-
ta lisäpanostusta kokonaiskir-
kolta, ettei siihen olisi varaa. 

Uutisoinnissa on puhuttu 
vain kappelin rakentamisen ta-
kia otetusta velasta. Samalla on 
unohdettu, että se on pitkäai-
kainen laina, eikä kaadu mak-
settavaksi tänä vuonna. 

Se, että kirkkohallitus veto-
aa monia vuosia sitten tehtyyn 
päätökseen, ettei Utsjoki enää 
hae harkinnanvaraista avustus-
ta, ei voi enää olla asiallinen ar-
gumentti. 

Kukin sopimus tehdään sil-
loisten tilanteitten mukaan. Ai-
ka on muuttunut, ja seurakun-
nan jäsenmäärä on kovasti pie-
nentynyt. 

Tuolloin vielä nippanap-
pa käyttökelpoinen kappeli oli 
vielä käytettävissä, mutta ei ole 
enää. Siksihän uusi kappelihan-
ke pantiin vireille.

ARTO SEPPÄNEN
kirkkoherra (pian eläkkeellä)

oik.tri

Saamelaistyö tarvitsee kotipesän Utsjoella

Kirkkohallitus 
teettää likaisen 
työn seurakuntien 
kirkkovaltuustoilla.

Kiitokset perheiden joulukirkosta

Jouluaattona kello 13 per-
heet olivat täyttäneet lähes 
kaikki kirkkomme penkit. 

Paikalla oli runsaas-
ti lapsia ja tunnelma oli aluk-
si hieman jännittynyt. Miten-
kähän se meidän lapsi selviää? 
Kirkkohan on pyhä paikka.

Olin aitiopaikalla, kun seura-

kuntamme henkilökunta Mai-
sa Hautamäen johdolla saarna-
si lapsille ja meille vanhemmil-
le. Kaikki seurasivat lähes hii-
renhiljaisina kuvaelman avulla, 
miten Maria ja Josef matkasivat 
Nasaretista Betlehemiin, jossa 
Jeesus syntyi.

Omatkin lapsenlapsemme, 

vilkkaita poikia, kävivät vie-
lä kirkonmenojen jälkeen sy-
tyttämässä kynttilän muualle 
haudattujen kunniaksi. 

Joulukirkosta jäi lämmin 
tunnelma.

TERHO LIPSONEN 
Liminka

Olin joulukirkossa, tar-
koituksenani oli rau-
hoittua traditionaali-
seen joulun viettoon. 

Toisin kävi. Tuomiokirkon ää-
nentoisto oli niin huono ja lu-
kijoiden äänet niin hiljaisia, et-
tä kuuleminen oli vaikeaa. 

Saarnan aikana papin ääni 
puhujapöntöstä kuului hyvin, 
mutta kun kirkon takaosassa ole-

vat lapset aloittivat tappelun, kes-
kittyminen papin puheeseen me-
ni pipariksi. 

Eikö nykyisillä isillä ja äi-
deillä ole tapoja kunnioittaa 
toisten mahdollisuutta kuun-
nella jumalanpalvelusta?

Opettakaa lapset ensin koto-
na kuuntelemaan jumalanpal-
velus ja tuokaa heidät vasta sen 
jälkeen kirkkoon. 

Lähelläni istui nuori perhe. 
Poika halusi istua isän vieressä. 
Hän jaksoi kuunnella jumalan-
palveluksen rauhallisesti alus-
ta loppuun. Onneksi tällaisia-
kin lapsiperheitä on olemassa.

VEIKKO OHTAMAA
Oulun Tuomiokirkkoseurakunnan jäsen

Lasten tappelu pilasi kirkkohetken


