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kotiin. No niin, ryhdytäänpäs avuk-
si. Mitä siellä lukeekaan? 

Kolmisin alamme selvitellä asiaa 
ja täyttää Leksan kärryä. Moni tava-

ra on tutun tuntuinen ja 
herättää muiston: niin-
pä tietenkin, tätä mi-
nunkin piti ostaa. Lo-
putkin tarpeelliset ta-
varat palaavat mieleen, 
kun useampi silmäpari 
tutkailee kaupan hylly-
rivejä. Kohta on kolme 
kärryä täynnä ostoksia – 
ja vain yhdellä kauppa-
listalla kerättynä.

Ylpeyttä uhkuen 
suunnistamme lopulta 

kassalle. Kolme miestä katoaa ostok-
set maksettuaan tahoilleen, naures-
kellen toisilleen ja hyviä loppiaisvii-
konloppuja toivotellen.

Kolme viisasta miestä, jotka löysi-
vät tähtensä? Niinhän siinä kävi. Se 
oli sitä yhteisöllisyyden ja avunan-
non voimaa. Niinpä voin sanoa teil-
le, hyvät ihmiset: älkää kadottako nii-
tä missään tilanteessa! 

TIMO JUNTUNEN
Kirjoittaja on Hailuodon kirkkoherra.

Yhteisöllisyyden 
huipulla

Niinpä tietenkin: tapahtui 
klassinen moka. Voi yhden 
kerran! Ja toisenkin...

Olin laatinut kotona, keit-
tiön pöydän ääressä, kauppalistan 
äärimmäisellä huolella. Lopuksi vie-
lä rakkaani asiantuntevalla taustatu-
ella olin sen läpi käynyt. 

Onko siellä punasipuli? On. Kori-
anteri. On. Kermaa? Kyllä. Entä olii-
vit ja aurinkokuivattu tomaatti? Löy-
tyvät. Sitten vielä juustoraaste (muis-
tapa ottaa tällä kertaa Mustaleimaa!) 

Sitten vain kauppaan. Rennoin as-
kelin sisään, automaattisesti avautu-
vista ovista. Tervehdykset tutuille ja 
käsi ostoskärryn kah-
valle. Toinen käsi tas-
kuun ja...ja...

Ei voi olla totta! Mis-
sä on ostoslista? Vas-
tausta ei tarvitse kau-
aa miettiä, totuus val-
kenee tuokiossa. Sinne-
hän se jäi, köökin pöy-
dälle sittenkin. 

Yritän soittaa kotiin. 
Eipä vaimokulta vastaa-
kaan. Puhelin on tieten-
kin jossain kauempana, 
ehkä äänettömänä. Pienen pohdin-
nan jälkeen päätän jatkaa ostosmat-
kaani. Nyt on pakko pärjätä ilman 
muistilistaa. 

Syvä hengenveto, selkäranka suo-
raksi ja eteenpäin, kärryä täyttä-
mään. Ensimmäisenä eteen tulevan 
vihanneshyllyn äärellä naapurin Lek-
sa ja muuan Pentti, joka asuu vähän 
kauempana kylällä tutkivat yhdessä 
jotain. Lyöttäydyn seuraan. 

Selviää että isännät tutkivat Lek-
san ostoslistaa. Hän on meistä ainoa, 
joka on muistanut ottaa listan mu-
kaansa – mutta lukulasit ovat jääneet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut lehdet 

Nimellä on väliä

Sosiaalista 
evankeliumia
Kansainvälisen työn pappi Arpàd Kovàcs 
arvioi Rantalakeus-lehdessä kirkon sano-
maa:

”Sanoma, jota kirkon tulisi tulevai-
suudessa tuoda voimakkaasti esille, on 
sosiaalinen evankeliumi, vapautus. Va-
pautus ihmiselle, mutta vapaus myös ko-
ko luomakunnalle, jota voiton tavoittelu 
ja ahneus ovat alistaneet.

Luulen Suomen pääministerinkin tie-
tävän, ettei talouskasvu-uskontoa voi 
enää ylläpitää kovin pitkään. Hänen roo-
linsa kuitenkin estää hänet kohtaamaan 
tosiasiat avoimesti. Kirkko voisi olla se 
taho, joka rohkaistuu julistamaan: Myy-
kää, mitä teillä on, ja antakaa köyhille.” 

Rantalakeus 4.1.2012

Termit oikein
Kirjailijapastori Jaakko Heinimäellä on 
toive uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuh-
liin vuonna 2017 valmistuvalle kirkolle:

”Palautettakoon uskontunnustuksen 

Aatoksia
suomennokseen myös luterilaisessa kir-
kossa pyhän, yhteisen seurakunnan ti-
lalle alkuperäinen ilmaus pyhän katoli-
sen kirkon.

Meillä luterilaisilla on ollut vääriä kä-
sityksiä siitä, mitä rukouksen latinankie-
lisen alkutekstin termit tarkoittavat.

Katolinen tarkoittaa yleistä, maail-
manlaajuista kirkkoa.”

Kotimaa 5.1.2012

Armosta 
osattomat
Jukka Kemppinen moittii Askel-lehden 
kolumnissaan nykyisin vallitsevaa ko-
vuuden kulttia:

”Miksi nykyajan media ja jotkut po-
liitikot näyttävät ottaneen iskulauseen 
Villin lännen kertomuksista – Jumala ar-
mahtaa, minä en?

Miksi kovin harva uskaltaa huomaut-
taa, että tuon iskulauseen mukaan elä-
vä tulee sanoneeksi, että hän tuntee jää-
neensä armosta osattomaksi. Ihminen, 
joka ei tunne armoa, ei tunne armoa.”

Askel 1/2012 

Kirkosta eroaminen on tasaantunut sitten en-

nen kokemattoman erovuoden 2010, ja vii-

me vuonna kirkkoon liittyneiden määrä oli 

suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Näistä ilon-

aiheista on syytä rummuttaa, sillä myös kirkosta 

eroamisista on kerrottu isoin otsikoin.

Oulussa kirkosta eroajien määrä on melkein puo-

littunut vuodesta 2010: viime vuonna eroajia oli 

1 709, kun 2010 kirkon jätti peräti yli 3 000 kau-

punkilaista.

Vuosien 2010 ja 2011 aikana kirkosta eroamisten 

syyt poikkeavat merkittävästi aikaisemmin eronnei-

den syistä. Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan kah-

den viime vuoden aikana syyksi on mainittu eri-

tyisesti pettymys kirkon päätökseen tai kannanot-

toon. Kirkon on esimerkiksi koettu olevan suvaitse-

maton seksuaalivähemmistöjä kohtaan. 

Aikaisempina vuosina eroamisen syynä oli erityi-

sesti, ettei kirkon opetuksilla tai kirkolla instituutio-

na ole merkitystä.

Syksyn 2010 eroaallon jälkeen kirkossa on poh-

dittu kuumeisesti, mitä seurakuntien työntekijät 

voisivat tehdä, jotta ihmiset eivät jättäisi kirkkoa. 

Mitään viisastenkiveä tai yhtä ainoaa vastausta ei 

ole keksitty, eikä sellaista taida olla olemassakaan.

Tämän lehden sivulla kymmenen kerrotaan, että 

useilla paikkakunnilla, myös Oulun seudulla, kirk-

kotiellä kävi lähes poikkeuksellinen kuhina joulun 

aikana. Osassa seurakuntia uskalletaan puhua jopa 

jonkinlaisesta kävijäryntäyksestä kirkkoon.

Vaikka suurina kirkkovuoden pyhinä kirkoissa 

liikkuu ”massoja”, on toivottavaa, että moni kirk-

koretkelle lähtenyt tulee väkijoukoista huolimatta 

kohdatuksi henkilökohtaisesti. 

Kotimaa-lehden viimeviikkoisen pääkirjoituksen 

mukaan on tärkeää, että ihminen – seurakuntalai-

set – tunnetaan nimeltä, kun halutaan vahvistaa 

heidän kuulumistaan kirkkoyhteisöön. 

Kirjoitus puuttuu tärkeään asiaan. Nimi antaa 

ihmiselle identiteetin. Kun kirkon työntekijä tietää 

kohtaamastaan ihmisestä nimen, seurakuntalainen 

ei ole hänelle enää pelkkä ”objekti”, jolle tarjotaan 

palveluja. 

Kun kysytään ihmiseltä hänen nimensä, paine-

taan se mieleen ja kuunnellaan hänen tarinan-

sa, alkaa syntyä luottamus ja eläminen rinnakkain 

tasavertaisina. 

Kolme viisasta 
miestä, jotka 
löysivät 
tähtensä? 
Niinhän siinä 
kävi. 
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Kirkon auttamistyö vetoaa 
kansalaisiin
Kirkkoon kuulumisen 
syissä korostuu aiempaa 
enemmän diakoniatyö 
hengellisten perusteiden 
sijasta. 

Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan kirkon tekemä aut-
tamistyö vanhusten, vam-
maisten, köyhien ja syrjäy-

tyneiden parissa on ihmisille tär-
kein syy kuulua kirkkoon. 

Kansalaisten arvostus yllättää 
kirkon ammattiauttajan, Kiimin-
gin diakoniatyöntekijän Erja Ha-
hon.

– Diakoniaa tehdään usein 
vähin äänin. Diakoniatyönteki-
jät saattavat olla liiankin vaiteli-
aita omasta työstään heitä sito-
van vaitiolovelvollisuuden vuok-
si. Kun tekemisemme sisällöstä ei 
puhuta, vaarana on, että työ jää 
tuntemattomaksi.

– Tällainen arvotus yllättää 
ihanasti.

Arvostus suurempaa 
kirkon ulkopuolella?
Haho pitää seurakuntatyötä pap-
piskeskeisenä. 

– Olen kokenut usein, että pap-

pien työ esimerkiksi kirkollisissa 
toimituksissa korostuu seurakun-
nissa. Sen alle tuntuu joskus jää-
vän myös diakoniatyö. Ehkä kir-
kon sisällä diakoniatyötä ei kun-
nioiteta niin paljon kuin seura-
kuntalaisten parissa, Haho poh-
diskelee.

Auttamistyötä eivät tee kirkos-
sa vain diakoniatyöntekijät, vaan 
myös vapaaehtoiset seurakuntien 
lähimmäispalvelussa. Hahon mu-
kaan juuri tuhansien vapaaehtois-
ten halu toimia lähimmäisenä il-
man rahallista korvausta kertoo 
siitä, että kirkon auttamistyötä pi-
detään tärkeänä kansalaisten kes-
kuudessa.

– Auttamiseen kuuluva inhi-
millisyys vetoaa ihmisiin, Haho 
sanoo.

Myös toimitukset tärkeitä 
perusteita jäsenyydelle
Kirkkoon kuulumisen syitä on 
tutkinut Kirkon tutkimuskeskus. 
Marraskuussa tehtyyn tutkimuk-
seen vastasi noin 5 000 suoma-
laista.

Valtaosalle kirkon jäsenistä 
tärkeitä syitä kirkkoon kuulumi-
selle ovat myös kirkolliset toimi-
tukset, kuten kirkollinen vihki-
minen, hautaan siunaaminen ja 

Lempeys on diakonian valtti, 
miesporukassa sanotaan 

kaste.
Kirkon kulttuuriset tehtävät, 

kuten hautausmaiden ja kirkko-
rakennusten ylläpito ovat kolmas 
merkittävä peruste kuulua kirk-
koon. Monille kirkon tekemä kas-
vatustyö lasten ja nuorten paris-
sa on tärkeä peruste jäsenyydelle. 

Kirkon tutkimuskeskuksen 
johtajan Harri Palmun mukaan 
kirkkoon kuulumisen syissä on 
tapahtunut muutoksia. Kirkon 
diakonista tehtävää korostetaan 
nyt aikaisempaa enemmän. Hen-
gellisten syiden merkitys sen si-
jaan on vähentynyt vuosien aika-

na, Palmu kertoo.
Tutkimuksen mukaan suurin 

osa suomalaisista on tyytyväisiä 
kirkon toimintaan.

RIITTA HIRVONEN

Piipahdin aamuvarhain oululaiskahvilaan, jossa 

tiesin uskollisen ukkoparlamentin kokoontuvan 

säännöllisesti. Halusin jututtaa miehiä kirkkoon 

kuulumisen syistä, joita Kirkon tutkimuskeskus on sel-

vittänyt. 

Parlamentin jäsenet eivät halunneet antaa kom-

mentteja nimillään – ja kuviakaan en saanut heistä ot-

taa – mutta sanottavaa heillä oli aiheesta.

Miesporukassa ei hämmästelty diakonian korostu-

mista kirkon jäsenyyden syissä. 

– Diakonia tulee ihmisten rinnalle inhimillisemmin 

kuin kaupungin sosiaalityö. Ihmiset tarvitsevat lempei-

tä ihmisiä auttajikseen, miehet juttelivat.

– Rahalla auttaminen on sen sijaan yhteiskunnan 

tehtävä, ei kirkon. Kirkko auttaa ihmisiä olemalla läs-

nä autettavien rinnalla. Tähän yhteiskunnan viralli-

nen apu harvoin pystyy, siksi luukuilta annetaan ra-

haa, kahvilassa tuumittiin.

– Kirkon auttajilta haetaan myös rahaa, ja lempeät 

seurakunnan ihmiset ovat helposti narutettavissa. Se 

on valitettavaa. Hyväksikäyttäjille pitää pystyä ole-

maan tyly.

Miehet peräsivät kirkon päättäjiltä, että auttamis-

työhön pitää pyydettäessä antaa riittävästi resursse-

ja, rahaa ja tekijöitä.

– Noin arvostetulle työmuodolle on saatava lisää 

näkyvyyttä, aamukahvipöydässä sanottiin.

RIITTA HIRVONEN

S anna K r o o k

Kommentti

Oulujoen diakoniatyöntekijä Anu Fedotoff kuuntelee vastaanotollaan asiakasta.
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• Olin jouluaattona vesperissä. 
Tuomiokirkon kaunis alttari oli 
upeasti valaistu, mutta ei sinne 
ketään tullut. Saarnastuolikin 
oli entisellä paikallaan, mutta 
tyhjänä sekin. Papin puhe sen-
tään kuului, jostakin selkäni ta-
kaa äänentoistolaitteiden me-
kaaniseksi muovaamana. 

Puhujaa en nähnyt, olihan 
kirkko aivan täynnä. Arvelin 
hänen olevan jossakin niistä 
anglikaanisesta kirkosta meille 
tuoduissa ns. lukupulpeteissa. 

Jouluevankeliumin 
toki kuulin, joskin sen-
kin entinen juhlallinen 
sakraalikieli on muut-
tunut kovin virkakielen 
suuntaan. Mutta Enkeli 
taivaan kaikui hartaana 
kuin ennenkin.

Poistuessani kirkosta 
tunsin olevani menneisyydessä 
roikkuva ja kehitystä vastaan 
pullikoiva jäännös menneiltä 
ajoilta. Mutta latistaako tämä 
kehitys hartauden, pyhyyden ja 

juh-
lallisuu-

den ilmapiirin?

IKÄÄNTYNYT KIRKKOVIERAS

Ulla Nyyssönen
Limingan seurakuntapastori 
1.1. 2012 alkaen

Tärkeintä elämässäni 
on perheen, läheisten, ter-
veyden, rakkauden, toivon, 
uskon, rukouksen, hyvän 
unen, ilon, huumorin, ruu-
an, toimivan auton, maalais-
järjen ja parin muun seikan 
lisäksi, että voin illalla maa-
te laittaessa ajatella: "Van, ei-
pä ollu hukkaan heitetty päi-
vä tämäkään". 
Minulle on tärkeä raamatunkohta on Matteus 16:15 (”Entä 
te?”, kysyi Jeesus. ”Kuka minä teidän mielestänne olen?”). Olen 
kantanut pari vuosikymmentä rahapussissani tätä raamatun-
kohtaa, jonka äiti Teresa puki rukoukseksi. Raamatussa on pal-
jon puhuttelevia kohtia, mutta tähän olen palannut. Kaikella on 
aikansa, niin tärkeillä Raamatun kohdillakin.
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska kutsumukseni 
on toimia Jumalan käsinä ja jalkoina täällä maailmassa, loskassa 
ja pakkasessa eteenpäin tarpoen. Haluan kohdata eri-ikäisiä ih-
misiä, jotka elävät mitä moninaisimmissa elämäntilanteissa. Työ 
on haastavaa, sillä on merkitystä. Jokainen parhaimmalla tavalla 
hoidettu asia, ihminen ja tilanne antavat tekijälleen. Jo aikanaan 
nuorisotyönohjaajaksi opiskellessani Kutsujan sanat olivat vah-
vat "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni..." 
Sitä käskyä yritän elää todeksi joka ainoa päivä.
Esikuvani on: Oi, olisipa tämä kysymys esitetty 10-vuotiaalle 
Ullalle, joka ihaili silloin laulaja Kake Randelinia! Miten sitä on 
vuosi vuodelta hankalampi sanoiksi selittää, kuka on esikuva-
ni. En osaa sanoa ihmisiä, mutta jokaisesta Jumalan vähäväki-
sestä on minulla ollut syytä ottaa oppia. 
Harrastukseni ovat aika yllätyksettömiä ja kotoisia. Ja siksi niin 
tärkeitä. Ennen kuin kukaan puhuikaan hitailusta tai kotoilus-
ta, minä jo elin siitä. Kudon sohvan nurkassa puikot vinkuen il-
lasta toiseen ja hoidan sisäpuutarhani lukuisia kukkia. Koiria 
on omiksi tarpeiksi. Nekin ovat elämän nautiskelijoita. Yhdessä 
sohvan nurkassa odottelemme, milloin telkusta tulee uusia Ce-
sar Millan -jaksoja, jotta voimme todeta olevamme vielä hieman 
kehityksestä jäljessä.
Terveiset lukijoille: Yritetään yhdessä muistaa nauttia pelkäs-
tä olemisesta ja elämisestä. Ei aina tarvitse suorittaa, keretä ja eh-
tiä. Ei kotona eikä kirkossa. 

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

Isonkadun seurakuntatalon 
suunnitelma hyväksyttiin

Oulun seurakuntayhty-
män yhteinen kirkkoval-
tuusto päätti maanantai-
na, että Isokatu 17:aan 

rakennetaan seurakuntatalo. Ta-
lo pystytään nykyisen seurakun-
tatalon tilalle vuonna 2013.

Rakentaminen maksaa 14 mil-
joonaa eli 500 000 euroa enem-
män kuin hankesuunnitteluvai-
heessa arveltiin. Kustannusarvi-
on nousu johtuu kiinteistöjohtaja 
Jaana Valjuksen mukaan raken-
tamisen yleisestä hinnan nousus-
ta, joka viime vuonna oli noin 6 
prosenttia.

Hankkeen kustannusten nou-
su saatiin kuitenkin painettua 
3,5:een prosenttiin. Etupäässä tä-
mä tapahtui ilmanvaihdon suun-
nittelumuutoksilla ja sijoittamalla 
rakennukseen kaksi hissiä suun-
nitellun kolmen sijaan. Valjuksen 
mukaan keittiön yhteyteen kaa-
vaillun hissin hyöty ei olisi vas-
tannut hissin hintaa.

Isoimmille
juhlille ei tiloja
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös 
rakentamisesta oli yksimielinen, 
mutta vaati kokouksessa pitkän 
keskustelun. Merkittävintä kes-
kustelussa oli Valjuksen mukaan 
kysymys, vastaavatko talon tilat 

toiminnan tarpeita ja tulevaisuu-
den muutoksia.

Valjus kertoo, että suunnitte-
lun aikana on kuunneltu käyttäjiä 
laajasti, mutta myös kompromis-
seja on jouduttu tekemään. 

Hän huomauttaa, että talolla 
ei voida vastata muutaman ker-
ran vuodessa järjestettävien isojen 
juhlien tilantarpeeseen. Kiinteis-
töjohtajan mukaan on syytä poh-
tia, järjestetäänkö harvoin pidet-
tävät kaikkein suurimmat tilai-
suudet jossain muualla kuin seu-
rakuntien tiloissa.

Hankkeen suunnittelu aloitet-
tiin syksyllä 2008. Kaavanmuutos 
vei aikansa ja naapureiden kans-
sa piti päästä sopuun rakentami-
sesta. 

Myös seurakuntayhtymän toi-
mintaympäristö muuttui. Taloon 
suunniteltu tilaohjelma muuttui 
esimerkiksi kirjanpitoon ja pal-
kanlaskentaan keskittyvän Kir-
kon palvelukeskuksen Kipan si-
joittamisen myötä Ouluun ja Iso-
katu 9:ään seurakuntayhtymän 
tiloihin.

Talossa 
keskeisiä palveluita
Rakennukseen tullaan sijoitta-
maan tuomiokirkkoseurakun-
nan kirkkoherranvirasto ja työn-

tekijöiden työhuoneita sekä mui-
ta toiminnallisia tiloja, kuten seu-
rakuntasalit ja monitoimisali ker-
hotoimintaan. Yhtymän hallin-
non ja seurakuntatyön erityispal-
velujen työtilat lukuun ottamatta 
diakoniatyötä ja osin oppilaitos-
työtä tullaan myös sijoittamaan 
rakennukseen. 

Liikuntaesteisten ja muiden 
seurakuntalaisten mahdollisuuk-
sia käyttää seurakunnan palvelu-
ja parannetaan sijoittamalla ra-
kennukseen Oulun seurakuntien 
yhteinen palvelupiste, jossa on ti-
lat päivystäville papeille, hauta-
uspalvelujen asiakaspalvelulle ja 
keskusrekisterille.

Kuntotutkimusten ja rakenne-
teknisten selvitysten perusteella 
nykyinen seurakuntatalo on ta-
loudellisempaa purkaa ja korva-
ta uudisrakennuksella kuin pe-
ruskorjata. 

Nykyisen rakennuksen van-
hentunut ja heikkokuntoinen tek-
niikka, runkorakenteiden vahvis-
tustyön laajuus ja vaativuus sekä 
ahdas keskustan tontti ovat mer-
kittävimmät tekijät, joiden vaiku-
tuksesta uudisrakentamisvaihto-
ehto on edullisin ratkaisu. 

PEKKA HELIN
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Maata kiertelemässä

Pyöriikö John Lennon haudassaan?

Yhdysvaltalainen  Cee Lo 
Green aiheutti vuoden 
vaihteessa skandaalin. 
Mies esiintyi suorassa tv-

lähetyksessä New Yorkin Times 
Square -aukiolla ja uskalsi laulaa 
John Lennonin klassikon Imagi-
nen uudella tavalla.

Green oli muuttanut yhden sä-
keen "and no religion too" muo-
toon "all religion is true". Lennon 
oli alkuperäisessä säkeessä toivo-
nut, että uskontoja ei olisi olemas-
sakaan, koska ne aiheuttavat pal-
jon pahaa. Greenin versiossa us-
konto onkin täyttä totta.

Lennon-fanit ja ateistit suut-
tuivat. Twitter-viestissään muu-
an faneista väitti, että Lennonin 
teksti romuttui. Kaikista lauluista 
ei fanin mukaan pidä tehdä uusia 
versioita. Muuan toinen fani oli 
samoilla linjoilla. 

– Joistakin lauluista ei saa teh-
dä cover-versioita. Kuten esimer-
kiksi Beatlesin ja John Lennonin 

lauluista.
Yksi arvostelijoista puuttui 

Greenin esiintymisasuun.
– Lauloit Imaginen turkiksiin 

ja kalliisiin koruihin sonnustau-
tuneena ja muutit laulun uskon-
toa puolustavaksi.

Erityisen kärkevän arvostelijan 
mukaan voi kuvitella kuinka John 
Lennon kääntyy haudassaan.

Green pyysi Twitterissä an-
teeksi ja vastasi arvostelijoilleen, 
että hänen tarkoituksensa ei ollut 
aiheuttaa närkästystä vaan tukea 
uskonnonvapautta.

– Yritin sanoa, että maailmas-
sa kaikilla on oikeus uskoa mitä 
haluaa.

Myöhemmin Green poisti vies-
tinsä Twitteristä kaduttuaan il-
meisesti anteeksipyyntöään.

Yhdysvaltalaisen The Washing-
ton Postin toimittaja Sarah Anne 
Hughes muistuttaa, että Green ei 
ole suinkaan ainoa, joka on lou-
kannut Lennon-faneja. Hughesin 

mukaan fanit ovat kuuluisia vim-
maisesta Lennonin suojelemises-
taan.

Myös Lady Gaga on Hughesin 
mukaan nostattanut fanien tun-
teita. Vuonna 2010 Lennonin poi-
ka Sean julkaisi Twitterissä ku-
van, jossa Lady Gaga soittaa Len-
nonin kuuluisaa valkoista pianoa, 
sitä samaa jota mestari itse soitti 
Imagine-videossaan.

Yksi faneista ilmaisi närkäs-
tyksenä Twitterissä ja kysyi mik-
si Sean antoi Lady Gagan soittaa 
Johnin pianolla?

Sean Lennon vastasi, että pia-
not on tarkoitettu soitettaviksi. 

– Mitä meidän pitäisi tehdä? 
Lukita piano pölyiseen huonee-
seenko? Sean Lennon kysyi.

Lennon-faneja on Hughesin 
mukaan suututtanut myös Cit-
roën-auton mainos vuodelta 2010. 
Siinä John Lennon kertoo vuon-
na 1968 taltioidussa haastattelus-
saan, että inspiraatiota ei kanna-

ta etsiä menneestä, sillä se ei ole 
rock’n rollia. Tehkää jotain uutta, 
Lennon kehottaa.

Heti Lennonin sanojen jäl-
keen kuvaruutuun ryöpsähtää ku-
via uudesta upeasta autosta, mi-
kä Lennonin yhteydessä on epä-
pyhää. 

Lennonin lesken Yoko Onon 
kerrotaan hyväksyneen Johnin 
haastattelun käyttämisen mai-
noksessa, mikä vihastutti faneja.

Nähtyään mainoksen Sean 
Lennon osoitti ymmärrystä isän-
sä faneille, mutta puolusti äitiään.

– Ymmärrän miksi ihmiset 
ovat vihaisia. Mainosta ei kui-
tenkaan tehty taloudellista syistä 
vaan siksi, että isä halutaan pitää 
ihmisten mielissä.

PEKKA HELIN

Lähteet: WorldWide Religious News, 
The Washington Post, The Guardian

Kirkossa 
tehdään 
historiaa
Suomen luterilainen kirkko 
saa maaliskuussa ensimmäisen 
naispapin vanhoillislestadiolai-
sen herätysliikkeen piiristä.

Teologian maisteriksi tam-
mikuussa valmistuva, FM Ma-
ri Leppänen vihitään papik-
si Turun tuomiokirkossa 4. 
maaliskuuta. Hän on jo alka-
nut hoitaa seurakuntapastorin 
virkaa Liedon seurakunnassa, 
mutta tekee työtään tosin vain 
siltä osin, mitkä hänen valtuu-
tuksensa papiksi vihkimättö-
mänä teologina ovat.

Leppänen on jäänyt Lie-
don seurakunnan tiedottajan 
virasta virkavapaalle hoitaak-
seen seurakuntapastorin teh-
täviä ja virkaa.

Leppänen ei kuitenkaan 
halua profiloitua sen koom-
min vanhoillislestadiolaise-
na pappina kuin naispappi-
na. Tällainen kategorisointi ei 
tunnu omalta.

– Haluan olla ihan tavalli-
nen seurakuntapappi.

Hautakivet 
kaatuvat 
itsekseen
Hautamuistomerkit mene-
vät nurin itsestään, erityises-
ti routa-aikaan.

Esimerkiksi pelkästään 
Helsingin Malmin hautaus-
maalla näitä tapauksia on vuo-
sittain kahdesta sadasta kol-
meen sataan, kertoo Kirkko ja 
kaupunki.

Kallistuneet hautamuisto-
merkit aiheuttavat myös vaa-
ratilanteita.

– Vuosittain tapahtuu lä-
heltä piti -tilanteita, joissa ki-
vi uhkaa kaatua esimerkiksi 
hautaa hoitavan henkilökun-
nan päälle, kertoo Helsingin 
seurakuntien hautaustoimen 
päällikkö Risto Lehto Kirkko 
ja kaupunki -lehdessä.

Hautamuistomerkin hoito ja 
vastuu sen turvallisuudesta kuu-
luu omaisille. Vaarallisesti kal-
listuneen kiven tunnistaminen 
saattaa olla omaiselle vaikeaa.

Seurakunnat pystyttävät 
omaan laskuunsa ne kivet, jot-
ka ovat kaatuneet luonnolli-
sista syistä.  Huolimattomasti 
asennettujen kivien kohdalla 
omaisia pyydetään ottamaan 
yhteyttä kiven tuoneeseen ki-
viliikkeeseen.

Rauhan Tervehdyksellä alkaa 105. ilmestymisvuosi 

Levikki säilyy ennallaan
Lukijoilta toivotaan yhä 
enemmän palautetta, 
kysymyksiä ja ideoita.

Suomalaisten seurakunta-
lehtien joukossa Rauhan 
Tervehdys on poikkeus. 
Lehteä ei nimittäin julkai-

se mikään yksittäinen seurakun-
ta tai seurakuntayhtymä, vaan yh-
distys nimeltä Rauhan Tervehdys 
ry, jossa on jäsenenä evankelislu-
terilaisia seurakuntia. 

Valtaosa yhdistyksen jäseni-
nä olevista seurakunnista myös 
tilaa lehteä oman seurakuntansa 
alueelle. Vuodesta 1907 ilmesty-
neellä lehdellä on vuosien varrel-
la ollut paljon tilaajaseurakuntia 
myös Lapista, kuten Pello, Kolari, 
Utsjoeki ja Muonio. Rauhan Ter-
vehdys onkin ollut hyvin pitkäl-
ti hiippakunnallinen seurakun-
talehti.

Ei pelkästään 
oululaisten lehti
Vuonna 2012 Rauhan Tervehdys 
jaetaan yli 98 000 kotitalouteen 14 
seurakunnan alueella. Tilaajaseu-
rakuntien määrä pysyi samana.

Tänäkin vuonna lehden tilaajia 
ovat Oulun neljän seurakunnan 
muodostaman seurakuntayhty-
män lisäksi Hailuoto, Haukipu-
das, Kempele, Kiiminki, Limin-
ka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, 
Siikalatva ja Tyrnävä. 

Myös Siikasalon seurakunnas-
sa tehtiin aloite lehden tilaamises-

ta kuluvalle vuodelle, mutta se ei 
saanut tarpeeksi kannatusta kirk-
kovaltuustossa. 

Mainospostin kammoajien 
kannattaa tilata
Rauhan Tervehdys jaetaan il-
maisjakeluna kaikkien tilaaja-
seurakuntien alueella niihin ko-
titalouksiin, joilla ei ole ilmaisja-
kelukieltoa. Lehden jakelua hoi-
taa Itella, joka jakaa Rauhan Ter-
vehdyksen joka torstai päiväpos-
tin mukana. Koska Itella luokitte-
lee myös ilmaisjakelulehdet mai-
noksiksi, monessa mainospostia 
kammoavassa, mutta seurakun-
talehden haluavassa ilmaisjake-
lukieltotaloudessa jäädään ilman 
lehteä. 

Lehden tulon voi varmistaa ti-
laamalla sen omalla nimellä. 43 
lehteä kattava vuositilaus maksaa 
32,70 euroa, puolen vuoden tilaus 
21,80 euroa ja kolmen kuukauden 
pätkä 16,35 euroa. Tilaukset ja pe-
ruutukset tehdään numeroon 020 
7542 333 tai sähköpostilla osoit-
teella tilauspalvelut@kotimaa.fi.

Lukijoille ja seurakunnille 
enemmän tilaa 
Tänä vuonna kaikki lehden ti-
laajaseurakunnat saavat entistä 
enemmän tilaa omista tapahtu-
mista tiedottamiseen, sillä jokai-
nen tilaajaseurakunta saa kak-
si ilmaista sivua käyttöönsä vuo-
den aikana. Tulossa onkin siis yhä 
useamman seurakunnan omia 

liitteitä ja teemasivuja. 
Lukijoiden toivotaan yhä 

enemmän osallistuvan lehden si-
sällön ideointiin ja palautteen an-
tamiseen. Sivu neljä on eräänlai-
nen lukijansivu, johon kootaan 
toimitukselle tulleiden mielipi-
dekirjoitusten lisäksi palautet-
ta lehdestä sekä seurakuntien ta-
pahtumista. 

Lisäksi Uusi kasvo -palstan 
kanssa sivulla vuorottelevalle 
Kysy!-palstalle lukijoiden toivo-
taan laittavan mieltä askarrutta-
via kysymyksiä liittyen kirkolli-

seen elämään ja seurakuntatoi-
mintaan. 

Aktiivisia palautteen ja ideoi-
den antajia palkitaan viikoittain 
kirja- ja levypalkinnoilla. 

ELSI SALOVAARA

Suomen vanhinta yhä ilmestyvää 
seurakuntalehteä voi lukea 
näköislehtenä myös Internetissä 
osoitteessa www.rauhantervehdys.fi 
ja Facebookissa osoitteessa 
www.facebook.com/rauhantervehdys.

1.

Rauhan Tervehdyksen
tilaajaseurakunnat 2012

1.  Oulun seurakuntayhtymä
 Karjasilta, Tuomiokirkko,
 Tuira, Oulujoki 
2.  Hailuoto 
3.  Haukipudas
4.  Kempele
5.  Kiiminki 
6.  Liminka 
7.  Lumijoki 
8.  Muhos 
9.  Oulunsalo 
10.  Siikalatva 
11.  Tyrnävä

3 .

2.

6.
8.

11.

7.
4.

5.

10.

9.
1.



6    Nro 1    12.–19.1.2012

JAKELU-
HÄIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Yhdistykset

Muut seurakunnat

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 18 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 6 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

OULU - ROVANIEMI - TAMPERE - HELSINKI 

Eroryhmä yli 50-vuotiaille
Infotilaisuus pe 20.1. klo 17.30 Katoppa-Asukastupa 

(os. Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu). 
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa. Vertaisohjaajina Leena, 

Raija ja Olli. Osallistuminen on ilmaista. 
Tervetuloa rohkeasti mukaan!  

Lisätietoja Erosta eheäksi –toiminnasta 
www.elakeliitto.fi tai 

puh. 040 7257 561.  

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

•	 Pe	13.1.	klo	18.00	Jumalan kohtaa-
 misen ilta	Feija	Friman
•	 Su	15.1.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Raahelaisten	vierailu
•	 Ti	17.1.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Matias	Posio
•	 Su	22.1.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Hannu	Orava
•	 Ti	23.1.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Feija	Friman

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Herättäjän kirkkopyhiä: su 15.1. klo 10.00 messu Pulkkilan kirkossa 
ja seurat seurakuntakodissa.

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

www.ohsrk.fi

Pe 13.1. klo 19.30 LIFT, Mikko Saukkonen, Eetu 
Ojala, Noora & Co. La 14.1. klo 9.30–15.00. AVIO-
LIITTO- JA PERHESEMINAARI, Vilho ja Pirjo Sa-
volainen. Lastenhoito järjestetty. Ruokailu & kahvit 
7€. La 14.1. klo 18 Israel-rukousilta. Su 15.1. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Vilho ja Pirjo Savolainen, 

Pasi Markkanen, Maranatha. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 15.1. klo 17 Church
@78, International Service. Ke 18.1. klo 19 Sana ja rukous, ehtoollinen, Pasi 
Markkanen, Pirjo Orava, Maaret ja Ari Natunen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. 
TERVETULOA!

To 12.1. klo 18 Lähetyspiiri. Su 15.1.  
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat 
Heino Kouva. Tervetuloa!

Seurat su 15.1. klo 15. Heikki 
ja Kalevi Silvola. Raamattupiiri 
ma 16.1. klo 14. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Ilmoitustilaus Rauhan tervehdykseen 12.1.2012 
Yhdistysten tapahtumailmoituspalstalle 
mv 1 palsta x n. 65 mm. 
 
Tilaaja/maksaja: 
Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry 
Luokotie 4 
90530 Oulu 
 
ilmoittaja: Tapio Pokka 
 
 
 

  
 

Oppilashaku 2012–13 
 

Uusia oppilaita otetaan      
esikouluun ja perusopetuksen 
luokille 1-9,  myös lähikunnista. 
Muutamia paikkoja vapaana myös 

kristillisessä päiväkodissamme. 
 




To 19.1 klo 18.00 

koululla, Luokotie 4 (Välivainio) 
 

Tervetuloa tutustumaan 
koulumme toimintaan! 
www.oulunkristillinenkoulu.fi 

Su 15.1. Ylistys Jumalanpalvelus klo 11.00. Ma 16.1. HUOM! Kotiliittoa 
eikä Veljesliittoa! TERVETULOA KOKOUKSEEN!

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

Tänään klo 19 Mikko Salmi: Elämää 
hallitseva häpeä
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

To 12.1. klo 19 Lähde-ilta, Martti Väyrynen, God`s 
Bell, tarjoilu, aihe: ”Yhteyden salaisuus”. Pe 13.1. 
klo 18 Varkki-ilta, 10–14-vuotiaille. La 14.1. klo 18 

Kotikokous Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 15.1. klo 11 Aamukirkko & pyhä-
koulu, tarjoilu, Risto Wotschke, Armas Lindberg, aihe: ”Sanan oikea kuuleminen.” 
Ke 18.1. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 19.1. klo 19 Rukousilta, Risto 
Wotschke, Asko Schroderus kertoo vankilatyöstä. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

Su 15.1. klo 11.00 LÄHETYS- 
JUMALANPALVELUS

Ke 18.1. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Tapahtumia

Ilmoitusmyynti 
Kustannus-Oy Kotimaa / 

Minna Zilliacus
p. 020 754 2361
minna.zilliacus@

kotimaa.fi

ILMOITA

Varaa tilasi 8 päivää 
ennen lehden
 ilmestymistä.

Yhdistykset maksamaan vuokraa 
seurakunnan tiloista Oulunsalossa

Oulunsalon seurakun-
nassa on ryhdytty peri-
mään yhdistyksiltä mak-
sua seurakunnan tilojen 

käyttämisestä. Sen sijaa yksityi-
siltä henkilöiltä ei vuokraa enää 
peritä. Uudistusta ehdotti kirkko-
valtuuston jäsen Seppo Salo.

Salon mukaan aikaisemman 
käytännön mukaan esimerkik-
si rauhanyhdistys ja herättäjäyh-
distys saivat tiloja käyttöön ilmai-
seksi, kun muut yhdistykset jou-
tuivat niistä maksamaan. Perus-
teeksi rauhanyhdistyksen ja he-
rättäjäyhdistyksen ilmaiselle ti-
lankäytölle oli Salon mukaan se, 
että kyseiset yhdistykset harjoit-
tavat hengellistä toimintaa. 

Salo halusi Oulunsalon muut-
tavan käytäntönsä Oulun seura-
kuntayhtymän kaltaiseksi. Oulun 
seurakuntayhtymässä yksityisten 
henkilöiden ei tarvitse maksaa 
seurakunnan tiloista. Esimerkik-

si juhlatiloja voi käyttää maksut-
ta, jos kyseessä on seurakuntalai-
sen omista tai hänen läheisensä 
kristillisestä perhejuhlasta. Käy-
täntö jatkuu myös uudessa seura-
kuntayhtymässä, joka muodoste-
taan, kun Oulunsalon, Kiimingin 
ja Haukiputaan seurakunnat yh-
distyvät vuoden 2013 alussa Ou-
lun seurakuntayhtymään.

Uudessa seurakuntayhtymäs-
sä seurakuntien tilojen vuokraa-
misessa yksityisille ja yhdistyk-
sille noudatetaan pääsääntöises-
ti yhdenmukaista linjaa. Nykyisin 
vuokraustavoissa on eroja. Näin 
kertoo laajentumistyötä johtava 
tuomiorovasti Matti Pikkarainen.

Yksityiset saavat tilat ilmai-
seksi käyttöönsä, mutta yhdistys-
ten kohdalla ratkaisua ei ole tehty. 
Ratkaisu tehtäneen tämän vuo-
den aikana.

Oulun seurakunnissa kirkol-
liset ja seurakunnalliset yhdis-

tykset eivät joudu maksamaan ti-
loista vuokraa. Aina sitä ei peritä 
muiltakaan järjestöiltä ja yhteis-
työkumppaneilta, jos esimerkik-
si kokoukset seurakunnan tilois-
sa ovat satunnaisia. 

Haukiputaan seurakunnas-
sa yksityishenkilöiltä laskutetaan 
pieni vuokra seurakunnan tilojen 
käytöstä esimerkiksi perhejuhlis-
ta. Veteraanijärjestöt saavat käyt-
tää tiloja ilman tilavuokraa. Yh-
distykset ovat "tapauskohtaisia". 

Kiimingin seurakunnassa pe-
ritään vuokraa yksityisiltä henki-
löiltä kristillisen perhejuhlan jär-
jestämisestä seurakunnan tilois-
sa, mutta yhdistyksiltä ei, jos ne 
järjestävät vaikkapa seurat. Jos 
yhdistys järjestää seurakunnan 
tiloissa jonkinlaisen kaupallisen 
tilaisuuden, seurakunta perii sii-
tä maksun.

PEKKA HELIN
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Pahan 
kukkia

Muuan äänekäs nainen paheksuu Ei-
no Leino -harrastustani. Leino kun 
juopotteli ja eli hulppean boheemis-
ti. Eihän sellaisen miehen runoja saa 

lukea.
Höpsistä nainen. Etkö tiedä, että taiteella ja 

moraalilla ei ole välttämättä mitään tekemistä 
toistensa kanssa? Monet taiteilijat ovat repsah-
taneet väärille poluille, mutta se ei tee heidän 
taidettaan huonoksi.

Georg Ots raportoi kuulemma KGB:lle. Pi-
täisikö minun vihata Saarenmaan valssia, kos-
ka sen laulaja oli kätyri? Tuskinpa vain. Antaa 
rakastetun tallinnalaisen laulaa. Jos kulisseista 
kyttää Neuvostoliiton salaisen poliisin perusta-
jan Rauta-Feliks Dzierżyńskin ikävä hahmo, 
en piittaa siitä.

Toinen kultakurkku, Frank Sinatra kavee-
rasi kuulemma mafiapomojen kanssa. Entä sit-
ten? Vanha sinisilmä lauloi My Wayn niin upe-
asti, että annan hänelle anteeksi. Lennätä mei-
dät laulullasi vielä kuuhun, Frank. Jos kuun-
kamaralla tönöttää kuvitteellisen kummisedän 
Vito Corleonen kolea hahmo, en piittaa siitä.

Osaavat naisetkin laulaa ja erehtyä. Édith 
Piaf kuulemma viihdytti saksalaisia upseereja. 
Piaf ei katunut koskaan mitään, mutta suon sen 
hänelle. Joten laula vain laulusi, pikku Varpu-
nen. Jos näyttämön orkesterimontusta pälyilee  
sotamarsalkka Erwin Rommelin tympeä hah-
mo, en piittaa siitä. En piittaa, koska taiteilijoi-
den työ pitää erottaa heidän virheistään.

On opittava erottamaan henkilö ja hänen 
luova työnsä. Elämää vihaavaa, moraalitonta 
hyypiötä ei tarvitse rakastaa, mutta hänen ne-
routtaan kylläkin. Joskus jopa silloin kun ne-
rous sisältää moraalisesti arveluttavia aineksia.

Annan esimerkin. Ranskalainen kirjaili-
ja Charles Baudelaire provosoi, etsi nautintoa 
ja haki äärimmäisiä tunteita. Hänen mestarite-
oksensa Pahan kukkien keskeiset aiheet liitty-
vät dekadenssin eli turmion teemoihin. Turmi-
osta huolimatta Pahan kukat kannattaa lukea, 
jos haluaa tietää millaista ihmisen elämä saat-
taa joskus olla.

Joskus mädän taiteilijan taidekin on mä-
tää. Sosialistisen realismin edustajat saavutti-
vat varmaan loistavia taiteellisia voittoja, vaik-
ka systeemi taidesuunnan takana oli kieroutu-
nut. Se pani kansalaiset vakoilemaan toisiaan. 

Mikä kauheinta, natsitaiteessakin saattoi ol-
la mestariteoksia. Jos teos on hyvä, se on hyvä, 
vaikka se olisi moraalisesti mätä ja sen olisi teh-
nyt itse vauhkoviiksi Adolf Hitler. 

En kuitenkaan kehota ihailemaan natsitai-
detta. Pysyn siitä kaukana, sillä kaikkea ei pidä 
suvaita eikä ymmärtää.

PEKKA HELIN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Sinappia

Taide hoitaa ja 
koskettaa
Tammikuisena 
arki-iltana Kiimingin 
seurakuntakeskuksen 
Montin-saliin 
oli kerääntynyt 
kymmenpäinen joukko 
kuulijoita nauttimaan 
taiteen eheyttävästä 
voimasta. Illan sanoma oli, 
ettei kukaan meistä selviä 
elämästä ilman haavoja, 
mutta runot, musiikki ja 
kuvat voivat hoitaa meitä. 
Taide muistuttaa meitä 
Jumalan luomistyöstä. 

Ulkona puhaltanut kylmä 
tuuli oli täydellinen vas-
takohta vanhassa koulu-
rakennuksessa vallinneel-

le lämpimälle tunnelmalle.
Tilaisuuden ohjelma koostui 

Salme Kinnusen ja Anne Lehti-
sen huilulla ja kitaralla esittämäs-
tä hengellisestä musiikista, Anne 
Lehtisen runoista ja yhteislaulus-
ta. Taustalla näytettiin Pertti Tu-
rusen Lappi-aiheisia luontokuvia. 

Runot ja laulut käsittelivät ih-
misen haurautta, ehjäksi tulemis-
ta ja lohdutusta.  Tunnelma van-
hassa pirtissä oli haikea, mutta sa-
malla myös toiveikas. 

Idea 
opinnäytetyöstä
Esitys perustui Salme Kinnusen 
ja Anne Lehtisen Oulun Diako-
nia-ammattikorkeakoululle syk-
syllä 2006 tekemään opinnäyte-
työhön Hoida minut eheäksi, jon-
ka teemana on eheytyminen ja ih-
misen kokonaisvaltainen hoita-
minen taiteen avulla. Opinnäyte-
työn tuloksena syntyivät runokir-
ja ja cd-levy. 

Idea syntyi Kinnusen ja Leh-
tisen opiskeluaikana. Molemmat 
harrastivat musiikkia ja Lehtinen 
kirjoitti runoja. Anne Lehtinen 
kertoi, että Lappi on ollut hänelle 
eheyttävä ja voimaa antava paik-
ka. Siksi luontokuvat tulivat mu-

kaan runokirjaan. 
Kinnunen ja Lehtinen kertoi-

vat nauraen, että opinnäytetyön 
tekeminen imaisi heidät niin mu-
kaansa että työtä tuli näytettyä 
opettajille vasta loppuvaiheessa. 
Eri taidemuotoja yhdistelevä lop-
putyö sai kuitenkin kiitosta.

Esitys 
elää joka kerta
Salme Kinnunen ja Anne Lehti-
nen kiersivät valmistumisen jäl-
keen parin vuoden ajan Pohjois-
Suomen seurakuntia esittäen ru-
noja ja musiikkia. Laulut tulivat 
mukaan esityksiin kiertämisen 
myötä. 

– Runot ovat syntyneet elämän 
varrella ja erityisesti opiskeluai-
koina. Ne ovat antaneet minulle 
elämänvoimaa. On hienoa nähdä 
kuinka tämä esitys elää aina ti-
lanteen ja paikan mukaan, kertoi 
Lehtinen.

Esiintymisissä on ollut muu-
taman vuoden tauko, mutta nyt 
keikkoja on taas tehty sopivissa ti-
lanteissa. 

Salme Kinnunen on diakonia-
työntekijänä Tyrnävällä ja Anne 
Lehtinen on kotiäitinä Ivalossa. 
Lehtisen seitsemänkuukautinen 
Neea-tytär oli myös mukana ja 
tahditti illan ohjelmaa omalla ta-
vallaan.

– Haluaisin jatkaa kirjoitta-

mista, mutta lapset ovat nyt pie-
niä, joten sille ei ole ollut aikaa. 
Odotan rauhallista hetkeä, sanoi 
Lehtinen. 

Pienimuotoisuus 
on kaunista
Paikalle saapunut yleisö nautti 
esityksestä. Hoida minut eheäksi 
-tilaisuus oli sopiva hetki rauhoit-
tua joulukiireiden jälkeen. Runot 
ja musiikki antoivat aihetta sy-
välliseen pohdiskeluun elämästä 
ja sen kulusta. Yksi kuulijoista, Ei-
ja Keränen kertoi kuinka hän ko-
ki tilaisuuden.

– Esitys on koskettava silloin 
kun kyyneleet nousevat silmiin. 
Pienen lapsen läsnäolo herkisti 
tunnelmaa vielä enemmän. Kaik-
ki nämä kuvat, musiikki ja runot 
herättivät paljon tunteita. Olen 
vasta menettänyt oman äitini, 
joten tämä tilaisuus lohdutti. Se 
kertoi siitä, että Jumala huolehtii. 

Tilaisuuden pienimuotoisuus 
ja intiimiys oli Keräsen mielestä 
hyvä asia.

– Tässä vanhassa talossa on ai-
toa tunnelmaa ja täällä sai olla lä-
hellä esiintyjiä. Kaikkien tapahtu-
mien ei tarvitse olla suuria massa-
tilaisuuksia.       

SANNA TURUNEN

Ku va t :  S anna Tu r u n e n

Yhdistykset maksamaan vuokraa 
seurakunnan tiloista Oulunsalossa

Anne Lehtinen ja hänen Neea-tyttärensä sekä Salme Kinnunen kiertueella.

Montin-salissa nautittiin taiteesta sanoin, sävelin ja kuvin.
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Luukkaan ja Matteuksen 
evankeliumeissa esiintyy 
runsaasti Jeesuksen puheita. 
Mutta mistä puheet ovat 
lähtöisin? Tutkijat ovat 
kehittäneet teorian Q-lähteestä.

Useimmat tutkijat uskovat, että Mat-
teuksen ja Luukkaan evankeliumi-
en yhtenä lähteenä on jo kristinus-
kon alkuvaiheessa kadonnut evan-

keliumi, Q- eli Logia-lähde. Saksalainen C. 
H. Weisse oivalsi vuonna 1838, että Matte-
us ja Luukas käyttävät tekstiensä pohjana 
vanhinta evankeliumeista, Markusta. Mat-
teuksen ja Luukkaan evankeliumeissa on 
kuitenkin yhteistä aineistoa, jota ei löydy 
Markuksen evankeliumista. Se on lainat-
tu Q-lähteestä.

Q-lähde on edelleen hahmotettavissa 
Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien 
avulla.  Toisiaan muistuttavat tekstit, jotka 
eivät esiinny Markuksen evankeliumissa, 
ovat ammoin kadonneesta kirjoituksesta. 

Professori Risto Uro Helsingin yliopis-
tosta on tutkinut Q-lähdettä. Kuka tai ket-
kä ovat sen laatineet?

Jotkut tutkijat uskovat Uron mukaan, 
että Q-lähteeseen sisältyvä Jeesuksen en-
nustus: ”teidän temppelinne on jäävä asu-
jaansa vaille” viittaa juutalaisten Jerusale-
missa sijaitsevan temppelin tuhoon vuon-
na 70. Teksti olisi näin ennustavinaan 
temppelin tuhon, vaikka se todellisuudes-
sa olisikin kirjoitettu vasta tapahtuman jäl-
keen

Useimmat tutkijat kuitenkin olettavat, 
että Q-lähde kirjoitettiin ennen juutalais-
sotaa tai sen aikana. Sota käytiin roomalai-
sia vastaan vuosina 66–70.

Kirjurien tai 
saarnaajien teos?
Monet tutkijat olettavat että Q 
olisi kirjoitettu Galileassa. Täs-
tä on joitakin viitteitä paikanni-
missä ja eräissä yksityiskohdissa, 
Uro huomauttaa.

Jotkut uskovat, että vaeltajasaarnaa-
jat olisivat luoneet Q-lähteen. Tutkijat ovat 
arvelleet, että Jeesus-liike organisoitui Jee-
suksen kuoleman jälkeen kiertävien saar-
naajien ja heitä tukevien kotien verkostoksi.

Toisaalta on ajateltu, että kirjallisten 
evankeliumien tuottaminen edellyttää 
kirjurien keskeistä panosta liikkeessä. Täl-
tä pohjalta on kehitetty niin sanottu kirju-
rihypoteesi vaihtoehtona oletukselle vael-
tajasaarnaajista Q-lähteen luojina ja Jeesus-
liikkeen keskeisinä toimijoina.

seu-
raajiensa 
opetuksia sisältäviä kirjoituksia. Esimer-
kiksi Johannes Kastajan liikkeestä ei jää-
nyt kirjallisia dokumentteja, jollei evanke-
liumeihin säilyneitä Johannesta koskevia 
tietoja katsota sellaisiksi.  

Kun Jeesus-liike levisi ja organisoitui 
kodeissa kokoontuviksi kulttiyhteisöik-
si, juutalaista perinnettä seuraten halut-
tiin tuottaa yhteisissä tilaisuuksissa luet-
tavia kirjoituksia. Uusi testamentti syntyi 
tällaisista kirjoituksista pitkän neuvottelun 
tuloksena. 

Evankeliumeja ja muita kirjoituksia oli 
yhteisössä käytössä kahtena ensimmäisenä 
vuosisatana ja vielä kauemminkin paljon 
enemmän kuin niitä, jotka päätyivät Uu-
teen testamenttiin. 

Uuteen testamenttiin kelpuutetuista 
neljästä evankeliumista Johanneksen evan-
keliumissa ei ole selviä merkkejä siitä, että 
kirjoittaja olisi tuntenut Markuksen evan-
keliumia, jota Matteuksen ja Luukkaan 
evankeliumit käyttivät hyväkseen. Myös-
kään Q-lähde ei ole kuulunut hänen aineis-
tonsa piiriin.   

Useimmat tutkijat arvelevat, että Q-läh-
de oli kreikankielinen. Myös Uuden testa-
mentin kirjat on kirjoitettu kreikaksi.

Kadonnut 
evankeliumi

Jeesuksen 
sovitus ei esillä
Keskeistä Q-lähteen sanomassa on Uron 
mukaan se, että Jeesus on Johannes Kas-
tajan julistama ”tuleva”, joka kastaa ihmi-
set tulella ja Hengellä. Jeesus kutsuu ihmi-
siä seuraamaan itseään, mikä synnyttää 
konflikteja perheen sisällä sekä seuraaji-
en ja heidän omaistensa välillä. Jumala on 
rakastava Isä, joka antaa lapsilleen hyvää. 
Seuraajien ei tule murehtia toimeentulos-
ta, sillä isä pitää heistä huolen. 

Jeesuksen kuoleman sovittava merkitys 
ei Uron mukaan nouse esille Q-aineistos-
sa – tosin se ei ole kovin painokas muissa-
kaan evankeliumeissa. Jeesuksen seuraaji-
en kohtalo vertautui profeettoihin ja Juma-
lan lähetteihin, jotka Israel Q-lähteen kir-
joittajan mukaan on aina surmannut. Tä-
mä teema esiintyy myös muissa juutalaisis-
sa teksteissä. Tämä osoittaa, että Q-lähteen 
mukaan myös Jeesuksen kuolema ymmär-
retään marttyyrikuolemana. 

– On ilmeistä, että Q-lähteen kokoajat 
näkivät Jeesuksessa ennen muuta Jumalan 
valtakunnan julistajan ja profeetan. Samat 
painotukset tulevat esille myös Matteuk-
sessa ja Luukkaassa, mutta myöhempi opin 
kehitys todennäköisesti vaikutti siihen, et-
tä Q:n näkökulmaa pidettiin liian kapeana. 

Mahdollinen viite ylösnousemukseen 
on Q-kohdassa (Q/Luuk. 13:35), jossa Jee-
sus sanoo kuulijoilleen: ”Te ette näe mi-
nua ennen kuin sinä päivänä, jona sanot-
te: Siunattu olkoon hän joka tulee Herran 
nimeen.”

Q-lähde 
tuskin löytyy
Q-lähde ei ole säilynyt kirjallisena doku-
menttina. Se johtuu Uron mukaan toden-
näköisesti siitä, että Matteus ja Luukas si-
sällyttivät pääosan Q:n tekstistä omiin 
evankeliumeihinsa, jolloin Q-lähteelle ei 
ollut enää tarvetta. 

Erityisesti Matteuksen evankeliumin voi 
katsoa olevan eräänlainen laajennettu ver-
sio Q:sta. Myös se voitiin katsoa puutteek-
si, että Q-lähteeseen ei todennäköisesti si-
sältynyt kertomusta Jeesuksen kuolemasta 
ja ylösnousemuksesta. 

Uro uskoo, että Q-lähdettä ei todennä-
köisesti löydetä koskaan. Kuolleenmeren 
kääröjen kaltainen sensaatiomainen löytö 
jää tekemättä.

– Q:sta ei todennäköisesti valmistettu 
uusia kopioita Matteuksen ja Luukkaan 
käytön yleistyttyä. Jos se oli kirjoitettu 
papyrukselle, sen säilyminen Palestiinan 
oloissa on ollut epätodennäköistä.  

Mitä tutkija miettisi, jos Q-lähde sitten-
kin löydettäisiin?

 – Ensimmäinen ajatus olisi, että yli puo-
litoista vuosisataa evankeliumitutkimuk-
sessa keskusteltu hypoteesi on vihdoinkin 
varmistunut. Toinen olisi todennäköises-
ti se, että monessa kohtaa on menty pie-
leen. Q ei varmastikaan olisi sisällöltään 
ihan sellainen, millaiseksi se on tutkimuk-
sen keinoin yritetty ennallistaa. 

PEKKA HELIN

Keskeistä Q-lähteen 
sanomassa on Uron 
mukaan se, että Jeesus 
on Johannes Kastajan 
julistama ”tuleva”, 
joka kastaa ihmiset 
tulella ja Hengellä. 

Muitakin evankeliumeja 
oli olemassa
Q-lähde ja muut kristilliset lähteet on laa-
dittu kauan niissä kerrottujen tapahtumien 
jälkeen. Uron mukaan ei ole itsestään selvää, 
että juutalainen karismaattinen herätyslii-
ke olisi kirjoittanut ylös johtajansa ja hänen 
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys kello 9–12.
Su 15.1. klo 8.45 radiopyhäkou-
lu (valtakunnallinen lähetys). 
Radiopyhäkoulussa aiheena on 
Jeesus ilmaisee jumalallisen voi-
mansa. Klo 9.15 Armonpulla. 
Oman tarinansa kertoo Rauhan 
Tervehdyksen vt. päätoimittaja 
Elsi Salovaara. Klo 9.30 Oulu-
lainen uskontunnustus. Nuo-
risotyönohjaaja Veikko Pehko-
nen kertoo mihin hän uskoo. 

Klo 9.45 puhutaan Oulun seu-
rakuntayhtymän laajentumi-
sesta. Klo 10 messu Tuiran kir-
kosta. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lun uusinta. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerrotaan 
Oulun seurakuntayhtymän laa-
jentumisen vaikutuksesta seu-
rakuntalaisten elämään. 

Radio Dei Toivon päivä
Pe 13.1. klo 14.40 Päivän valin-
nassa keskustellaan Oulun seu-
rakuntayhtymän laajentumisesta.
Pe 13.1. klo 16.03–17. Toivon 
tuomiokapitulissa ruoditaan 
kokonaiskirkon asioita. Kes-
kustelijoina ovat toimittaja Pek-

ka Helin Rauhan Tervehdykses-
tä ja kappalainen Juha Valppu 
Tuiran seurakunnasta. Aiheena 
on kirkon jalkautuminen ympä-
röivään yhteiskuntaan. Notaari-
na toimii Mikko Salmi. 
Ma 16.1.–ke 18.1. klo 16.20 Ar-
monpulla. Seurakuntalaiset 
kertovat, milloin he ovat elä-
mänsä aikana päässeet hauk-
kaamaan palan armonpullasta 
ja mitä silloin tapahtui.
Ke 18.1. klo 16.40 Oululainen 
uskontunnustus. Uudessa Ra-
dio Dein ohjelmasarjassa poh-
ditaan uskoa Jumalaan. Mihin 
usko perustuu, ja kuinka se nä-
kyy arkisissa valinnoissa. Lähe-

tyssihteeri Katja Haipus kertoo 
vakaumuksestaan, häntä haas-
tattelee Marja Blomster.
To 19.1. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään. Kirkon tutkimuskes-
kuksen tutkija Hanna Salomäki 
valottaa Suomen herätysliikkei-
den historiallista taustaa. Hän-
tä haastattelee Mervi Päivärinta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 15.1. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Au-
li Kipinä. Aiheena on Jeesus il-
maisee jumalallisen voimansa. 
Klo 10 jumalanpalvelus Ylivies-
kan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 15.1. messu Oulun tuomio-
kirkosta. 

YLE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 14.1. klo 18 iltahartauden pi-
tää kanttori Lauri-Kalle Kallun-
ki Oulusta.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kuuntele Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon jumalanpalvelukset 
suorana netistä.

Eetterissä

Vuonna 2012 vietetään Raamat-
tuvuotta. Suomenkielinen Raa-
mattu täyttää 370 vuotta, nykyi-
nen kirkkoraamattu 20 vuotta ja 
Suomen vanhin kristillinen jär-
jestö ja kustantaja Suomen Pip-
liaseura 200 vuotta.

Merkkivuoden ohjelmassa 
on kampanjoita, juhlajumalan-
palveluksia sekä seminaari- ja 
teemapäiviä. Vuoden ekumee-
nista pääjuhlaa vietetään Tu-
russa 24.–27. toukokuuta. Raa-
mattuvuoden tavoitteena on 
tehdä Raamattu tutuksi kirkos-
ta ja hengellisyydestä etäänty-
neillekin.

Raamattuvuonna järjeste-
tään juhlakeräys Pipliaseurojen 
maailmanlaajuiseen raamatun-
käännösohjelmaan, jonka kaut-
ta Pipliaseurat tavoittavat noin 
viisi miljardia ihmistä. 

Tasavallan presidentin Tarja 
Halosen allekirjoittama vuoden 

2012 rukouspäiväjulistus nostaa 
keskiöön Raamatun ja sen mer-
kityksen kielelle, kulttuurille, 
arvoille ja asenteille. Juhlavuot-
ta vietetään luterilaisessa kir-
kossa sekä muissa kirkkokun-
nissa ja järjestöissä. Raamattu-
vuosi on samalla osa luterilaisen 
kirkon Pyhä-hankkeen kolmat-
ta teemavuotta.

Raamattuvuoden yhteistyö-
kumppaneita ovat Suomen Eku-
meeninen Neuvosto, Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko, 
Suomen vapaakristillinen neu-
vosto, Suomen lähetysneuvosto 
sekä Kirkkopalvelut ja Raamat-
tuvisa. Raamattuvuoden hank-
keita koordinoi Suomen Pipli-
aseura.

Raamattuvuotta varten on 
avattu sivusto www.raamattu-
vuosi2012.fi, joka kokoaa vuo-
den sisällöt ja tapahtumat yh-
teen paikkaan.

Raamattuvuonna 
vahvistetaan 
tavallista uskoa

Pellon seurakunta ja Kemi-
Tornion rovastikunta järjestä-
vät 31.8.–2.9.2012 Oulun hiip-
pakunnan lähetysjuhlat Pellon 
koulukeskuksella. Juhlien tee-
ma on Sanan virrassa, ja se liit-
tyy läheisesti Raamatun juhla-
vuoden teemaan.

Juhlien valmisteluista vastaa-
vat pellolaisten lisäksi päätoi-
mikunnassa Kemi-Tornion ro-
vastikunnan lähetyspappi Tuu-

li Kapraali sekä Oulun hiippa-
kunnan lähetystoimisto.

Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlia on vietetty vuodes-
ta 1981. Taustana hiippakun-
nan omille lähetysjuhlille oli, 
että monet valtakunnalliset ke-
säjuhlat ovat yleensä kaukana 
pohjoisen seurakunnista.

Järjestelyvuorossa on vuorol-
laan jokainen hiippakunnan ro-
vastikunta.

Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat PellossaRadio Dein iltapäivä 

oululaistui

Radio Dein iltapäivälähetys 
Toivon Päivä uudistui vuo-
denvaihteessa. Toivon Päi-
vän Oulun osuutta juontaa 

maanantaista perjantaihin oulu-
laispastori Mikko Salmi kello 16–
17. 

Oululaisella ohjelmatuotan-
nolla on näkyvä rooli Radio Dein 
uutuusohjelmissa. Oulun alueen 
puheenaiheet nousevat valtakun-
nalliseen lähetykseen entistä vah-
vemmin.

Oulussa lähetys kuuluu taajuu-
della 106,9 MHz ja kaapelissa 94,1 
MHz. 

 
Herätysliikkeet 
suurennuslasin alla
Kanavalla on valmisteilla laaja 
suomalaisia herätysliikkeitä esit-
televä ohjelmasarja Herätys eilen 
ja tänään. Sarjassa pureudutaan 
evankelis-luterilaisen kirkon pii-
rissä vaikuttavien herätysliikkei-
den syntyyn, taustoihin, erityis-
piirteisiin, kipupisteisiin ja ny-
kytilaan noin kahdenkymmenen 
jakson voimin.

Ohjelmien toimitustyöstä vas-
taa toimittaja Mervi Päivärinta ja 
tuotannosta Mikko Salmi. Herä-
tys eilen ja tänään -ohjelmat kuul-
laan joka torstai kello 16.20 tam-
mikuun 19. päivästä alkaen.

Pohjois-Pohjanmaalta saatiin 
myös toinen uutuus, kun Marja 
Blomsterin toimittama Oululai-

nen uskontunnustus aloitti ohjel-
mistossa 4. tammikuuta. Keski-
viikkoisin kello 16.40 kuultavas-
sa ohjelmassa tavalliset suomalai-
set kertovat, mihin ja miksi he us-
kovat ja miten usko näky arjessa.

Radiopyhäkoulu 
ja aluelähetys sunnuntaisin
Lapsiperheet huomioiva Oulun 
seurakuntien tuottama Radio-
pyhäkoulu aloitti kanavan valta-
kunnallisessa ohjelmistossa uu-
denvuodenpäivänä klo 8.45. Oh-
jelma kuullaan joka sunnuntai sa-
maan aikaan.

Sunnuntaisin ja arkipyhinä 

kello 9–12 Dein taajuudella lähe-
tetään Oulun evankelisluterilais-
ten seurakuntien tuottama alue-
lähetys, joka kuuluu noin 70 ki-
lometrin säteellä Oulusta. Siihen 
sisältyy jumalanpalvelus oululai-
sesta kirkosta kello 10, radiopy-
häkoulun uusinta ja tietoa Oulun 
seurakuntien tapahtumista ja toi-
minnasta.

Radio Dei on Suomen ainoa 
kristillinen radioasema ja maam-
me tunnetuin kristillinen media. 
Kanavaa kuuntelee viikoittain  
180 000–200 000 ja päivittäin      
80 000–100 000 suomalaista.

Kerro mielipiteesi lehdestä: 
044 5626 450 / toimitus@rauhantervehdys.fi

Oululaispastori Mikko Salmi on äänessä joka arkipäivä kello 16–17.
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Kiehtova Pyhä  
Kirkkotiellä oli 
tunkua jouluna. 
Jumalanpalveluksesta 
löytyy monta hyvää 
syytä tulla kirkkoon.

Seurakuntien joulukirkoissa 
koettiin kävijäryntäys. Esi-
merkiksi Oulussa joulun 
ajan jumalanpalveluksis-

sa, messuissa ja hartauksissa kä-
vi merkittävästi enemmän ihmi-
siä kuin vuosi sitten.

Hailuodossa kirkossa kävi jou-
luaaton ja tapaninpäivän illan vä-
lisenä aikana 30 prosenttia saaren 
väkimäärästä. Joulukuun aikana 
kirkossa piipahti enemmän ih-
misiä kuin Hailuodossa on asuk-
kaita.

Ehkä kaikki joulun ajan kirk-
kovieraat eivät pohtineet lain-
kaan syvällisesti, miksi halusivat 
viivähtää jumalanpalveluksissa ja 
hartauksissa. Kirkko saattoi hou-
kutella sisään jo pelkästään siksi, 
että jouluna moni potee kauneu-
den kaipuuta. 

Onneksi monet kirkkoraken-

nukset ovat jo sellaisenaan kau-
niita ja siksi kirkonpenkissä on 
hyvä olla.

Synnintunnustuksessa 
kuorma annetaan pois
Jumalanpalveluksessa saattoi 
houkutella moni muukin asia: eh-
kä iso joukko joulun viettäjiä as-
tui ovista sisälle kuullakseen kau-
nista musiikkia. 

Kirkkovuoden kierto tarkoit-
taa tylyydessään – tai nerokkuu-
dessaan – sitä, että jos pyhinä ei 
ehdi laulamaan joulunajan kau-
niita lauluja ja virsiä, ne joutuu 
hyvästelemään pitkäksi aikaa. 

Alkukevään kirkonmenot vir-
sineen ja teksteineen virittävät jo 
aivan toisenlaisiin tunnelmiin 
kuin joulukirkot. 

Kukapa tietää vaikka joku oli-
si saapunut jumalanpalvelukseen 
uupuneena omaan keskikertai-
suuteensa ja viallisuuteensa. Ti-
linteon uhka väsyttää.

Seurakunnan yhteisessä syn-
nintunnustuksessa oma tila nol-
lautuu. Synninpäästössä vapau-
tetaan kuormista, kaikkein ka-
malimmistakin. Jumalan armo 

on kaiken kattava. Uusi alku on 
mahdollinen.

Erilaisia 
sanoja Jumalasta
Jumalanpalvelukseen kuuluu ylis-
tystä. Kirkkovieraalle Jumalan 
ylistäminen tarkoittaa, että Juma-
la on jotain ihmistä suurempaa. 
Jumala on järkälemäinen salai-
suus. Me joudumme käyttämään 
Hänestä sanoja, joita emme ikinä 
käytä ihmisistä: ikuinen, kaikki-
valtias, laupias. 

Jumala ei – onneksi – ole tasa-
vertainen kaveri ihmisten kans-
sa. Jumala on jotain sellaista, mitä 
kirkkokansa voi vain hämmenty-
neenä palvoa. Jumala on Jumala.

Olisiko ihme, jos kaipuu Py-
hään toisi väkeä Herran huonee-
seen?

Esirukous on 
muiden muistamista
Voisiko joku astua pyhättöön sik-
si, että kirkossa rukoillaan toisten 
puolesta? 

Kotona esirukous saattaa 
unohtua, jumalanpalveluksessa se 
muistetaan. Seurakunnan yhtei-

sestä esirukouksesta löytyy vasta-
kulttuurin aineksia. 

Kun koko muu yhteiskunta on 
siirtänyt kuoleman pois näkyvil-
tä, syrjään kaikesta, esirukouk-
sessa eri-ikäiset poisnukkuneet 
ja kirkonpenkissä itkevät omaiset 
tuovat elämän päättymisen lähel-
le, olemassa olevaksi. 

Esirukouksessa muistetaan 
niitä, jotka eivät pääse tai tu-
le kirkkoon syystä tai toisesta. 
Kun jokainen kirkkovieras ru-
koilee esirukouksessa läheisten-
sä puolesta, kasvaa jumalanpal-
veluksissa ”läsnä olevien” mää-
rä sadoilla, tuhansilla rakkailla 
ihmisillä.   

Isä Meidän -rukous ennen eh-
toollista yhdistää kristittyjä. Ei 
ole olemassa sellaista kirkkokun-
taa tai kristillistä yhteisöä, jossa 
sitä ei käytettäisi. 

Isä Meidän -rukouksessa vel-
voitetaan antamaan anteeksi lä-
himmäistemme pahat teot ja lai-
minlyönnit. Anteeksiantamuk-
sen voima on siinä, että se poistaa 
katkeruuden.

Siunauksen 
varassa arkeen
Ehtoollisen merkitystä on niin 
oppineen kuin teologiaa luke-
mattomankin vaikea ymmärtää, 
mutta useimmille kirkkovierail-
le se on silti tärkeä. Toisin kuin 
hienoihin ravintoloihin, Jeesuk-
sen isännöimään pöytään ovat 
tervetulleita aterioimaan nekin, 
joilla ei ole ”maksukykyä”. Tär-
keintä on tulla kattaukselle, sa-
maan apua Jumalan rakkaudes-
ta. Kaikki ovat yhtä rakkaita ruo-
kavieraita.

Jumalanpalvelus päättyy siu-
naamiseen, Jumalan läsnäolon ja 
huolenpidon toivottamiseen.

Kirkosta jokainen saa siunauk-
sen. Kirkosta lähteminen siunaus 
yllä on sekin hyvä syy tulla kirk-
koon.

RIITTA HIRVONEN

Tekstin lähteenä on käytetty pastori 
Veijo Koivulan tekstiä Kuninkaani 
on tieni -kirjassa, pastori-kirjailija 
Jaakko Heinimäen Kafekismus-
teosta ja Heinimäen ja pastori Hilkka 
Olkinuoran kirjaa Puhetta pyhästä.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n S anna K r o o k
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Viime kesälomareissulla tutustuimme Karjalohjan kirkkoon. Kymmeniä vuosia sitten 
palanut alkuperäinen kirkko oli viimein kunnostettu lähes alkuperäiseen muotoonsa 
ja seisoi uljaana lounaissuomalaisessa maalaismaisemassa. Vaikuttavan vierailumme 
päätteeksi silmiini osui kirkon parkkipaikalla erikoinen ilmoitustaulu. Ensinnäkin 
sen otsakkeena oli: Karjalohjan hyvämaineinen seurakunta. ”Miten niin muka hyvä-
maineinen?”, ajatteli sisälläni asuva kyynikko. Kun taulua tarkemmin tiirailin, tajusin, 
että väkilukuun suhteutettuna, Karjalohjalla on korkein kirkossakäyntiprosentti koko 
Espoon hiippakunnassa. ”Aika komeeta!”, ajattelin.

Kun vielä syvemmin ilmoitustauluun tutustuin, huomasin siinä oudon kirjoituk-
sen. Se oli otsikoitu syntilistaksi. Kirjoittaja, joka ilmeisesti oli paikkakunnan kirkko-
herra, oli listannut asioita, jotka hänen mielestään eivät olleet syntiä. Lista oli verratonta 
luettavaa: Naapurin lottovoitosta iloitseminen, saunakaljan juominen mökkirannassa, 
omasta elämästä vastuun ottaminen… Nauroin listaa vedet silmistä ja totesin itsek-
seni, että joillekin uskonnollisuus on todellakin elämänasenteena lähimpänä huumoria.

Näin vuoden alussa moni laatii itsellensä syntilistan, mistä alkuvuonna täytyisi kiel-
täytyä. Syntilistoja laadittaessa on olennaista oivaltaa, ettei synti ole vain tekoja ja asen-
teita. Nimittäin todellinen synnin juuri on selän kääntäminen Jumalan todellisuudelle. 
Vaikka kuinka eläisimme siivosti ja hallitsisimme ajatuksiamme, emme saa todellista 
rauhaa ilman, että käännymme kohti joulun valoa, Rauhanruhtinasta Jeesusta. Kun 
hänelle jättää oman epäuskonsa, ei syntilistoja enää tarvita.

Ensi sunnuntain evankeliumiteksti kertoo kaikille elämäjanosta turvonneille, että 
Jeesus on lähetetty meille julistamaan vapautusta omavoimaisuudesta. Hän avaa mei-
dän umpeen muurautuneet silmämme ja antaa tulevaisuuden ja toivon. Uskotko? 

MIKKO SALMI
Karjasillan seurakuntapastori

Selkäsi takana 
itkee Jeesus-lapsi

Sanan aika Jes. 62: 1–3
Siionin tähden minun on puhuttava,
Jerusalemin takia en voi vaieta,
ennen kuin oikeus nousee siellä kuin aurinko
ja pelastus kuin leimuava soihtu,
ennen kuin kansat näkevät sinun 
vanhurskautesi
ja kuninkaat sinun kirkkautesi.
Sinä saat uuden nimen,
jonka Herra itse lausuu julki,
ja sinä olet oleva kaunis kruunu Herran 
kädessä,
kuninkaallinen seppele Jumalan huomassa.

Tit. 1: 1–3
Apostolina olen saanut tehtäväkseni auttaa 
Jumalan valittuja uskomaan, tuntemaan 
pyhän totuuden ja toivoen odottamaan ikuista 
elämää. Tämän on Jumala luvannut ennen 
aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan. Kun 
oikea aika oli tullut, hän ilmoitti sanansa 
siinä evankeliumissa, joka uskottiin minulle 
Jumalan, meidän pelastajamme, käskystä.

Luuk. 4: 16–21
Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli 
kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan 
synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle 
ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän 
avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa 
sanotaan:
      – Herran henki on minun ylläni,
      sillä hän on voidellut minut.
      Hän on lähettänyt minut
      ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
      julistamaan vangituille vapautusta
      ja sokeille näkönsä saamista,
      päästämään sorretut vapauteen
      ja julistamaan Herran riemuvuotta.
    Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen 
avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka 
synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti 
häneen. Hän alkoi puhua heille: »Tänään, 
teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt 
toteen.»

Mark. 1: 14–15
Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi 
Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän 
sanoi: »Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta 
on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä 
sanoma!» 

Sunnuntai 15.1.2012
Päivän psalmi Ps. 105:2–5, 39–42

1. lukukappale Jes. 62:1–3
2. lukukappale Tit. 1:1–3

Evankeliumi Luuk. 4:16–21 tai  Mark. 1:14–15
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veljestä 
löydettiin 
Oulusta

Siinä he istuvat. Seitsemän veljestä: Aapo, Juhani, Lauri, Eero, 
Tuomas, Timo ja Simeoni.
Hoksasitte oikein. Oululaisen Savilaakson perheen pojilla on 
Aleksis Kiven seitsemän veljeksen nimet. Miten se on mahdollista?

Perheen äiti Eila Savilaakso kertoo nimien tarinan. Ensin syntyi Timo, 
sitten Tuomas. Kun kolmas poika syntyi, vanhemmat hoksasivat antaa hä-
nelle nimen Eero, kansalliskirjailija Aleksis Kiveä mukaillen. 

Siitä lähtien äiti toivoi aina raskaana ollessaan, että tulisi poika, jot-
ta perheeseen saataisiin täysosuma, seitsemän veljestä. Poikien nimet ei-
vät kuitenkaan mene samassa syntymäjärjestyksessä kuin Aleksis Kiven 
teoksessa.

Savilaakson seitsemän veljestä ovat haastattelua varten pukeutuneet 
jussipaitoihin, jotka ovat heidän tavaramerkkinsä. Pojat ovat tähyilleet 
innokkaasti omakotitalon ikkunoista lehtiväen saapumista. Veljekset tie-
tävät, että heidän nimensä ovat peräisin Aleksis Kiveltä, mikä on heille 
kunnianosoitus.

Vanhin Savilaakson pojista on kymmenvuotias ja 
nuorin on sylivauva. Tyttöjä ei perheeseen ole syntynyt 
ainoatakaan.

Kaikkien veljesten toinen nimi on Olavi. Perinne tu-
lee perheen isän Harrin suvusta.

Isä ja äiti ovat sairaanhoitajia ja hoitavat lapsia taval-
lisesti työvuorojen mukaan.  Vanhemmille ei jää paljon 
yhteistä aikaa. Yhteinen viikonloppu on harvinaisuus.

Perheen isä on haastattelua tehdessä hankkimassa lei-
pää koko katraalle.

Lukkari 
on vältetty
Äiti on lukenut pojille Mauri Kunnaksen Seitsemää 
koiraveljestä. Kiven teos on lapsille liian vaikea.

Ovatko pojat joutuneet lukkarin oppiin?
Eila Savilaakso naurahtaa. 
– Eivät toistaiseksi. Perheen koululaiset lähtevät 

mielellään opinahjoonsa, mutta läksyjen teko sujuu 

niin kuin Jukolan veljeksillä.
Vanhin pojista on Timo, kymmenen vuotta. Hän 

on pojista hoivaviettisin ja huomioonottavin, isä 
kakkonen. Timo on toisinaan myös riitapukari, joka 
löytää vastustajan Eerosta. 

Eero, 7, on perheen työmyyrä, joka leikkaa 
ruohikkoa ja kolaa lunta. Tuomas, 9, on hiljaisin, joka 
tykkää touhuta yksin. Juhani, 4, on puheliain ja tulee 
vieraitten kanssa hyvin toimeen. 

Lauri, 6, on kuin Tuomas, hiljainen yksintouhuaja. 
Aapo, pian 3, muistuttaa Eeroa, perheen työmyyrää. 

Vauva-Simeonista ei osaa vielä sanoa, mikä hän 
on veljeksiään. Vauva on ainakin kiltti ja väsähtää 
haastattelun aikana.

– Kanttuvei, äiti luonnehtii.
Miten veljekset saadaan illalla nukkumaan, kun he 

ovat kanttuvei? 
– Hyvin, äiti tähdentää. Hiljaisuus alkaa yhdeksältä 

eikä poikia tarvitse nukuttaa. 

7

Kun koko veljessarja on pöydässä, vanhemmat jäävät seisomapaikoille. Pojat vasemmalta oikealle: Eero, Timo sylissään Simeoni, Aapo, Tuomas, Lauri ja Juhani.

Eila Savilaakso sylissään Simeoni on melkein kuin lottovoittaja.
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– Lähemmäs kymmeneltä saattaa vielä pientä 
porinaa kuulua, äiti kertoo.

Lapset heräävät viikonloppuna jo kahdeksalta.
– He eivät tule herättämään vaan puuhaavat jotain 

yksinään tai menevät toiseen huoneeseen isompien 
kanssa leikkimään.

Jystäämistä, jyystäämistä 
ja raastamista
Veljekset ovat äidin mukaan hyviä toisilleen, mutta jos-
kus poikiin iskee tunteen tappura.

– On sellaisiakin hetkiä, että ollaan kynsin ja 
hampain toisessa kiinni. Pojat ovat poikia. Niiden 
pitää saada jystää ja jyystää, raastaa ja raaputtaa. Aina 
jostakin suunnasta kuuluu ääntä, joka johtuu, jos ei 
hyvästä, niin pahasta.

Joukkotappeluja ei Savilaakson perheessä nähdä 
vaan pikemmin yhteenottoja toinen toista vastaan. Jos 
yhtä sorsitaan, muut puolustavat tätä.

– Joskus ottaa hermoille, kun tapellaan ja 
huudetaan. Elämä ei ole kuitenkaan ruusuilla 
tanssimista. Pitäähän sen välillä ottaa hermoonkin.

Lemmikit ja 
veljekset ystäviä
Perheessä on kaksi saksanpaimenkoiraa, kaksi kissaa ja 
kani. Pojat ja lemmikit tulevat hyvin toimeen.

– Eläimet tulevat tykö, koska ne ovat tottuneet, 
että niitä hoivataan ja rapsutetaan. Koirat ovat 
nimeltään Pikachu ja Santra. Nuorempi Pikachu 
makaa haastattelun aikana pöydän alla. Se on 
mukavaluontoinen koira.

– Joku sanoi, että Pikachulla ei ole sakemannin 
luonnetta, kun se on tuollainen hööli. Se on lasten 
kanssa muokkaantunut tuollaiseksi.

Santrakin tulee esille. Koira on 12-vuotias ja 
vanhuudesta harmaantunut.

– Se on meidän äitihahmo. Se hoitaa kanit ja kaikki.

Aapo alkaa jostain syystä itkeä ja menee äidin syliin. 
Se on lohdun paikka.

– Äidin turvaan tullaan, jos on tapeltu. Äiti, se teki 
sitä ja tätä, Eila kuvaa lasten puheita.

Äiti joutuu tässäkin perheessä ratkomaan riitoja. 
Aina syy ei ole siinä toisessa vaan siinä, joka itkee.

Aapo alkaa hoitaa Simeoni-vauvaa. Muutkin lapset 
kantavat ja hellivät vauvaa usein. Simeon on kastettu 
– ei niin sattumalta – Aleksis Kiven päivänä 10. 
lokakuuta.

Pojista otetaan valokuva. Aapo on niin innoissaan, 
että lennähtää vahingossa kuperkeikan. Pojat istuvat 
sohvalle. Joku yrittää peittää silmänsä.

– Pääsisi poikien kanssa maalle asumaan. Olisi tilaa 
ja lääniä, äiti toivoo.

Impivaaraanko?
– Niin.

PEKKA HELIN

Ku va t :  J aan i  F ö h r

Kun koko veljessarja on pöydässä, vanhemmat jäävät seisomapaikoille. Pojat vasemmalta oikealle: Eero, Timo sylissään Simeoni, Aapo, Tuomas, Lauri ja Juhani.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 12.–19.1.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 15.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Jyrki Vaaramo. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 15.1. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittavat Ari-Pekka Metso, 
Karoliina Mustonen ja Tero 
Saapunki. Kanttorina Péter 
Marosvári.
Kristittyjen ykseyden ru-
kouspäivä ke 18.1. klo 12 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Messu su 15.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Nina 
Niemelä, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen. 
Messu su 15.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa teol yo Ma-
rika Huttu, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 15.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, saarna Ol-
li Luhtasela (teol. yo), kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. 
Messu su 15.1. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 

Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa teol. yo So-
fia Huolman, kanttorina Riit-
ta Piippo. 

Tuiran seurakunta
Messu su 15.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Lauri Kuja-
la, saarna teol. yo Riitta Huhta-
la, avustaa Pekka Jarkko, kant-
torina Tommi Hekkala. Hiihto-
lomarippikouluryhmä osallis-
tuu. Radiointi Radio Dei. 
Messu su 15.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avus-
taa teol. yo Juho Kalapudas, 
kanttorina Katri Sippola.
Messu su 15.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarnaa Ti-
mo Junkkaala, avustavat Ta-
pio Pokka, Juhani Seppänen 
ja Säde Pokka, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodilla. Toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Iltamessu su 15.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Heikki 
Jämsä. Messussa rukouslaulu-
ja ja hiljaisuutta. Teetä tuntia 
ennen messua.
Viikkomessu ke 18.1. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Viikkomessu ke 18.1. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Oulujoen seurakunta
Messu su 15.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Messu su 15.1. klo 12 Huone-
suon seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
saarna Satu Kreivi-Palosaa-
ri, kanttorina Lauri Nurkka-
la. Kirkkokahvit.

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Leo Rahko.

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 10. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Rippikoulu-
sunnuntai.

Haukipudas
Gospel-messu pe 13.1. klo 18 
kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 10 srk-keskukses-

sa (huom. paikka). Toimit-
taa Martti Heinonen, saar-
na Leena Brockman, kantto-
rina Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro. 

Kempele
Messu su 15.1. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, avus-
taa Juha Maalismaa, diakoni 
Arto Pisilä, kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 15.1. klo 10 kirkos-
sa. Saarnaa Pudasjärven seu-
rakuntapastori Jaakko Sääs-
kilahti. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Jaana Kon-
tio, kanttorina Eeva Holappa. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
Montin-salissa ja kaappikel-
lon lahjoitus.
Erityisjumalanpalvelus (uu-
sien messulaulujen kirkkoil-
ta) su 15.1. klo 18 Jäälin kap-
pelissa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, kanttorina Eeva Ho-
lappa.

Liminka
Messu su 15.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä, avus-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Rukouspäivän Taize-rukous-
hetki ke 18.1. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä ja Ma-
ria Matilainen, musiikkia.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku ja kantto-
rina Juha Pöykkö.

Muhos
Messu su 15.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 15.1. kirkossa. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 10 Kestilän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 19 (huom. kelloai-
ka) Piippolan seurakuntako-
dissa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Kirkkokahvit.

PuLKKiLa
Messu su 15.1. klo 10 Pulkki-
lan seurakuntatalossa. Herät-
täjän kirkkopyhä. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, saarna Matti 
Nuorala. Kanttorina Arja Lei-
nonen. Kirkkokahvit ja He-
rättäjän seurat.

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 13 Pyhännän seura-
kuntatalossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit.

RanTSiLa
Messu su 15.1. klo 13 Rant-
silan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Arja Leinonen. Kirkko-
kahvit.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Messu su 15.1. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Heikki Lumiaho.

Rukous
Rakas Jumala.

Meidän on välillä vaikea luottaa sinuun.

Haluaisimme olla varmoja tulevaisuudesta,

eikä meidän ole helppoa heittäytyä

vain sinun varaasi.

Auta meitä uskomaan,

että koko elämämme on sinun käsissäsi.

Auta meitä luottamaan,

että sinä tänäkin päivänä voit luoda uutta

ja antaa lahjoja,

joita emme olisi osanneet edes odottaa.

Sinua me ylistämme. 

Rukous kirkkovuosikalenterista

E l s i  S a l ovaa ra

Yli-Iin seurakuntatalossa vietettiin loppiaisen lähetysjuhlaa.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 12.1. klo 14, Sara-
Wacklin koti. Mari Flink.
Hartaus to 12.1. klo 14, Sara-
Wacklin koti. Mari Flink.
Raamattupiiri to 12.1. klo 14, 
Vanha pappila. Torstain raa-
mattupiirissä luetaan Luuk-
kaan evankeliumia
Ompeluseurat to 12.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.
Hartaus pe 13.1. klo 13.30, 
Intiön hoivakoti. Anna-Mari 
Heikkinen.
Sana elää pe 13.1. klo 18, 
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 14.1. klo 10, 
Vanha pappila, Rovastinsali. 
Elämän lähteellä - Sanan- 
ja rukouksen ilta su 15.1. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Sanan julistusta – opetus-
ta, puheita, laulua, ylistystä, 
rukouspalvelua. Puhujana ro-
vasti Leila Ikonen.
Hartaus ti 17.1. klo 18.30, Kun-
totalo. Anna-Mari Heikkinen.
Raamattupiiri ke 18.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 18.1. 
klo 18, Vanha pappila. Arvo 
Alaperä.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
18.1. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä myös 
NNKY ja Sinapinsiemen ry.
Raamattupiiri to 19.1. klo 14, 
Vanha pappila. Torstain raa-
mattupiirissä luetaan Luuk-
kaan evankeliumia
Intiön raamattupiiri to 19.1. 
klo 15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Ompeluseurat to 19.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 12.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 13.1. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Raamattupiiri to 19.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 19.1. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 12.1. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Uudet 
piiriläiset ovat tervetulleita. 
Lisätietoja pastori Riitta Lou-
helaiselta p. 040 5850 818.
Miesten piiri ti 17.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Päivi Jussila 
alustaa aiheesta: "Kristuksen 
voitto muuttaa meidät." Tu-
tustumme ekumeenisen ru-
kousviikon aineistoon.
Raamattupiiri to 19.1. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Uudet 
piiriläiset ovat tervetulleita. 
Lisätietoja pastori Riitta Lou-
helaiselta p. 040 5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat ja vuosikokous to 
19.1. klo 18.30, Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille. ke 
18.1. klo 18–20, Kastellin kirk-
ko. Katso ilmoitus s. 17.

Tuiran seurakunta
Musiikkia Talvipäivän sini-
seen hetkeen su 15.1. klo 14, 

Tuiran kirkko. Lue juttu s. 15.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Diakonian aamu ti 17.1. klo 
9, Elohuone. Diakonian aamu 
juttutuvan merkeissä. Tarjol-
la aamupala vapaaehtoisten 
sekä diakoniatyöntekijän tar-
joamana. 
Diakonian vastaanotto to 
19.1. klo 9, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Diakonian vas-
taanotto, jossa mahdollisuus 
verenpaineen mittaukseen.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Palvelupiiri ma 16.1. klo 12–
13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.
Diakoniapiiri ma 16.1. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 17.1. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. Ystävänkamari on va-
paamuotoinen kohtaamis-
paikka, jossa kahvitellaan, 
keskustellaan ja hiljennytään 
hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
17.1. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli, takkahuone. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Juttutupa ma 16.1. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Hyvä 
tapa aloittaa viikko! Tarjolla 
hartaus ja aamupala. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 16.1. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Kerhojen ja piirien tavoittee-
na on kutsua ihmisiä koolle 
ja uusien ystävien löytymi-
nen kerhon kautta on tärkeä 
asia. Moni rohkaistuu hel-
pommin lähtemään myös ret-
kille ja leireille, kun on ensin 
päässyt tutustumaan uusiin 
ihmisiin kerhoissa. Yhdessä 
oleminen lieventää myös yk-
sinäisyyttä, jotta siitä ei tu-
lisi elämää raskauttava asia. 
Kerholaiset voivat itse osal-
listua erilaisiin järjestelyihin 
kuten kahvituksiin, loppusii-
vouksiin ja -tiskauksiin. Ko-
koontumisissa keskustellaan 
niin hengellisistä, henkisis-
tä kuin aivan jokapäiväisistä 
käytännöllisistäkin asioista – 
jokaisen kerholaisen omien 
tarpeiden ja toiveiden mu-
kaan. Lisätietoja diakonissa 
Eeva-Marja Laitiselta, p. 040 
5157 267.
Diakoniapiiri ma 16.1. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Jokaisessa kokoontumisessa 
on seurakunnan työntekijän 
pitämä hartaus, laulua, kah-
vittelua ja keskustelua. Lisä-
tietoja diakonissa Päivi Moi-
laselta, p. 040 5747 064.
Diakoniapiiri ma 16.1. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Lä-
himmäisen palvelun kohtaa-
mispaikka. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Pateniemi-Herukka alueen 
Diakoniapiiri to 19.1. klo 13, 
Pateniemen kirkko. Kaikki 
uudetkin asiasta kiinnostu-
neet henkilöt ovat tervetul-
leita! Lisätietoja diakonia-
työntekijältä Heli Mattilalta, 
p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.
Diakonian aamu ma 16.1. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia. 

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUUlOVAMMAISET
lähetyspiiri ma 16.1. klo 14, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri to 19.1. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 

NäKöVAMMAISET
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 19.1. klo 13–14.30 Caritas-
kodilla, Caritas-Sali, Kapelli-
mestarinkatu 2. Aloitamme 
tutkimaan Apostolien teko-
ja. Kahvitarjoilu. Opasystävä 
on vastassa Caritas-kodin pi-
halla, pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen.
Sokkokokki – näkövammai-
sen keittiöniksit pe 17.2. klo 
10–14 Kastellin kirkon Pappi-
lan kamarilla. Teemapäivään 
otetaan mukaan 10 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Taksilla pääsee ovelle, jossa 
Paula ja Heidi ovat vastassa. 
Ilmoittaudu 8.2. mennessä p. 
(08) 335 009 tai 050 575 4792 
/ Heidi Siira Näkövammaisten
keskusliitto ry, senioripalvelut. 

PäIHDETYö
Tavoiteryhmä ma 16.1. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 

Lähetys
lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe klo 
10–14. Kirja-alennusmyynti 
9.–13.1. Kirja kuin kirja 0,20 €. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 12.1. klo 14, 
Vanha pappila. Pirjo Lehti-
niemi.
lähetyspiiri to 19.1. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti Anneli Kauppi.
 
Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti 17.1. klo 17.30–
19, Kaukovainion kappeli. Lä-
hetyspiiri Kaukovainion kap-

pelissa tiistaina klo 17.30 al-
kaen. 17.1. lähetyspiirissä vie-
railee aluetyöntekijä Sirpa 
Laitala ja diakoniatyöntekijä 
Marjukka Hamari kaupungin 
yhteistyöryhmästä.

Tuiran seurakunta
lähetys- ja raamattupiiri ke 
18.1. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiireis-
sä pysähdytään avoimin mie-
lin Raamatun äärelle. Motii-
vina raamattupiiriin tulolle 
voivat olla niin yleissivistyk-
sen ja raamatuntuntemuksen 
kartuttaminen kuin hengel-
liset pohdinnatkin. Joissakin 
seurakunnissa raamattupii-
rit ovat samalla lähetyspiire-
jä, jolloin tilaisuuksissa kuul-
laan myös lähetystyön kuu-
lumisia. Raamattupiirit ko-
koontuvat vapaaehtoisen ve-
täjän tai seurakunnan työn-
tekijän johdolla talvikaudel-
la viikoittain. Raamatun kä-

sittelytavat, kohdat ja aika-
taulu sovitaan jokaisessa pii-
rissä erikseen. Jotkut piirit 
käsittelevät esimerkiksi tule-
van sunnuntain jumalanpal-
velustekstejä. Tervetuloa lu-
kemaan ja pohtimaan Raa-
mattua. Lisätietoja pastori 
Pasi Kurikka, p. 040 5747 139.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
16.1. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 16.1. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
 
yLiKiiMinKi
Piispankamari pe 13.1. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin 
klo 11–14.

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan kou-
luikäisten perheiden lasket-
teluretki Pikku-Syötteelle la 
18.2. Katso ilmoitus s. 16.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
Katso ilmoitus s. 17.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuorisotyön päivystys tors-
taisin klo 15–17, Karjasillan 
kirkko. Katso ilmoitus s.18.

Tuiran seurakunta järjestää tal-
visten sunnuntaipäivien iloksi 
konserttisarjan nimeltä Talvi-
päivän siniseen hetkeen. Sarjan 

kaikkiin neljään konserttiin on vapaa 
pääsy ja ohjelmisto koostuu pääasiassa 
barokkimusiikista. Tapahtumapaikka 
on Tuiran kirkko, osoitteessa Myllytie 
5. Konsertit alkavat kello 14 ja kestävät 
noin 45 minuuttia.

Ensimmäisessä konsertissa sunnun-
taina 15. tammikuuta laulaa kanttori 
Henna-Mari Sivula ja häntä säestää 
kanttori Katri Sippola urkujen, pianon 
ja positiivin säveliän. 

Seuraavana sunnuntaina 22. tammi-
kuuta Kaisamarja Stöckellin, Stepha-
nie Archerin ja Tuomo Kankaan nok-
kahuiluyhtye esittää duettoja, trioja ja 
sooloja barokin ajalta.

Kolmas konsertti 29. tammikuuta 
tarjoaa sellomusiikkia Anna Liukko-
sen esittämänä. Raakel Pöyhtäri soit-
taa urkuja ja pianoa. 

Konserttisarjan päättää sunnuntai-
na 5. helmikuuta Antti Heikkilän kita-
rakonsertti.

Barokkimusiikkia 
talvipäivän iloksi

Kanttori Raakel Pöyhtäri kertoo, et-
tä konserttisarja on tarkoitettu ihmis-
ten virkistykseksi talven pimeyteen.

– Konsertteja järjestetään seurakun-
nissa paljon kesäisin, mutta nyt ajatte-
limme tehdä päinvastoin ja tarjota mu-
siikkia talven pimeimpään aikaan.

Valitsimme tyylilajiksi barokin, kos-
ka se on kevyttä kuultavaa. Mukaan voi 
tulla vaikkapa päiväkävelyllä käydes-
sään.

enot Oulussa 12.–19.1.2012M

15.1.  klo 14 Henna-Mari Sivula, 
laulu. Katri Sippola, urut, 
piano sekä positiivi.

22.1.  klo 14 Nokkahuiluyhtye: 
Kaisamarja Stöckell, 
Stephanie Archer ja 
Tuomo Kangas.

29.1.  klo 14 Anna Liukkonen, 
sello. Raakel Pöyhtäri,  
urut ja piano.

5.2. klo 14 Antti Heikkilä, kitara.
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Näytelmäkerhoissa 
ilosanoma tulee 

eläväksi

Koululaisten näytelmäkerhot ovat vakiintu-
neet Oulussakin osaksi seurakuntien toi-
mintaa. Tuomiokirkkoseurakunnan ja Kar-
jasillan seurakunnan järjestämät kerhot ko-

koontuvat viikoittain ja ne ovat maksuttomia ja 
kaikille avoimia. Kerhon vetäjinä toimivat vapaa-
ehtoiset nuoret.

5.–7.-luokkalaisia kutsutaan ilmaisutaidon ker-
hoon torstaisin kello 18–19 Vanhan pappilan vin-
tille osoitteeseen Asemakatu 6. Kerhossa tehdään 
monipuolisesti erilaisia ilmaisutaidon harjoituksia. 
Tavoitteena on, että kerholaiset valmistaisivat näy-
telmän johonkin seurakunnan tilaisuuteen.

– Ilmaisutaidon kehittäminen parantaa itsetun-
temusta ja auttaa ymmärtämään paremmin oman 
kehon ja mielen toimintaa. Ilmaisutaidon kerho 
on selkeästi seurakunnan toimintaa, sillä siinä on 
kristillinen sanoma mukana hartaushetkeä unoh-
tamatta, kertoo nuorisotyöntekijä Mari Tuokkola 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta.

Kastellin kirkolla kokoontuu tiistaisin kello 17–
18 näytelmäkerho, joka on suunnattu 1.–6.-luokka-
laisille. Kerhossa leikitään, näytellään ja hiljenny-
tään. Näytelmien sisällöt valmistuvat ohjaajien ja 
lasten yhteistyönä. Ajatuksena on, että lasten ker-
hoissa seurakunta elää ja toimii käytännössä. Ker-
ho tarjoaa lapsille paikan toimia seurakunnassa ja 
tulla kohdatuiksi siellä.

enot Oulussa 12.–19.1.2012M

Nuorisotyön päivystys 
Karjasillan kirkolla torstaisin klo 15–17 (käynti 
ulkoa nuorisotyön ovesta, ei viraston kautta). 
Tervetuloa juttelemaan ja tapaamaan nuorisotyössä 
toimivia työntekijöitä. Päivystys on tarkoitettu sekä 
nuorille että nuorten vanhemmille. Päivystyksessä 
voit keskustella työntekijän kanssa esimerkiksi 
mieltä askarruttavista asioista, ilmoittautua 
leireille ja kysyä nuorisotyön toiminnasta. 
Tervetuloa! Olemme läsnä sinua varten. Lisätiedot: 
Johanna Rantala 040 574 7147 tai johanna.rantala@
evl.fi.

Tuiran nuorten gospelryhmä 
ke 18.1. klo 17, Tuiran kirkko. Rento, iloinen ja 
leppoisa Tuiran nuorten gospelryhmä kutsuu 
mukaan soittamisesta ja laulamisesta intoutuneita 
nuoria! Treenaamme keskiviikkoisin Tuiran 
kirkolla yhdessä valitsemiamme biisejä ja teemme 
niihin itse sovitukset. Toki keikkaakin pukkaa 
kevään aikana! Lisätietoja saat Merjalta, p. 040 524 
5944, merja.oksman@evl.fi tai Jaakolta, p. 044 3161 
414, jaakko.syynimaa@evl.fi. Tule mukaan!

Nuoriso
kokoontuu

Oulujoen seurakunnan 
retki kouluikäisten perheille 
Pikku-Syötteelle

lauantaina 18.2. Lähdetään yhdessä ulkoilemaan, 
hiihtämään ja laskettelemaan. Retki on suunnattu 
lapsiperheille, joten lapset ottakaahan mukaan 
huoltaja itsellenne! 
Matka Pikku-Syötteelle on ilmainen, mutta jokainen 
retkelle lähtijä maksaa itse muut kulut muun muassa 
ruokailu, lasketteluliput. Matka sisältää vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Lähtö on Myllyojan seurakuntatalon pihalta klo 8 ja 
paluumatkalle lähdemme Pikku-Syötteeltä klo 16. 
Matka toteutuu, mikäli matkalle lähtee vähintään 30 
henkilöä. 
Ilmoittautmiset pe 3.2. mennessä: 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai (08) 3161 340. 
Retkellä mukana Antti Leskelä (antti.leskela@evl.fi) ja 
Anu Fedotoff.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus to 12.1. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Mer-
ja Oksman, p. 040 5245 944, 
merja.oksman@evl.fi. 
Varttikirkko ja nuortenilta 
to 12.1. klo 18, Tuiran kirkko. 
Nuortenillat ovat yläkoulu-
ikäisten tilaisuuksia pelailu-
jen, pienen purtavan ja ajan-
kohtaisten aiheiden äärellä. 
Lisätietoja nuorisotyönohjaa-
ja Anssi Putila, anssi.putila@
evl.fi, p. 050 3408 982.
Kaijonharjun yökahvila pe 
13.1. klo 20–23, Kaijonharjun 
nuorisotila. Kaijonharjun yö-
kahvila tarjoaa hauskaa yh-
dessäoloa, pelailua ja pien-
tä purtavaa yläasteikäisille. 
Mukana illassa seurakunnan 
työntekijä ja yökahvilaohjaa-
jia. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaaja Anssi Putila, anssi.pu-
tila@evl.fi, p. 050 3408 982.
Gospelryhmä ke 18.1. klo 17, 
Tuiran kirkko. Katso ilmoitus 
s. 16.
Isoskoulutus to 19.1. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja  Merja Oksman, p. 040 
5245 944, merja.oksman@
evl.fi. 
Varttikirkko ja nuortenilta 
to 19.1. klo 18, Tuiran kirkko. 
Nuiskuleiri II pe 27.–29.1, Hie-
tasaaren kaupunkileirikeskus. 
Kutsukirjeen saaneille. Leiril-
le voi ilmoittautua vain jos on 
osallistunut kurssin ensimmäi-
seen osaan. Ilmoittautuminen 
päättyy 13.1.

nuoret aikuiset 
OPiSKeLijajäRjeSTöT
OPKOn ilta la 14.1. klo 18.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Jee-
sus on elämä, Timo Junkkaa-
la, Heli Kärhä.

Seniorit
Eläkeläisten toimintapäi-
vä ke 18.1. klo 11–14, Kump-

panuuskeskus. Klo 11 Tietoa 
ikääntyneiden Aino-neuvon-
nasta, klo 11.30 Rukouspäi-
vän hartaus, klo 12.15 Nivelri-
kon itsehoito, klo 12.45 Tuoli-
jumppa, klo 13.15 Neuvonta-
pisteen esittely.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 18.1. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 19.1. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Eläkeläisten ker-
ho, jossa keskustellaan ajan-
kohtaisista asioista sekä hil-
jennytään ja tavataan ystä-
viä.
Eläkeläisten kerho to 19.1. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. Eläkeläisten kerho, jossa 
keskustellaan ajankohtaisis-
ta asioista, tavataan ystäviä 
ja hiljennytään hartauteen.

Karjasillan seurakunta
Seniorikahvila ke 18.1. klo 
12–14, Kaukovainion kappe-
li, Ystävänkammari. Ikäih-
misten kohtaamispaikka. 
Toiminnasta vastaa Ikä-Esko 
hanke / Oulun Seudun Setle-
mentti ry.
Eläkeläiskerho to 12.1. klo 12–
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.1. klo 
13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.1. klo 
13.30–15, Karjasillan kirkko. 
Kohtaamispaikka kahvikuppo-
sen, hartauden, keskustelun ja 
pienen ohjelman ääressä. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelijaa, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.

Pateniemen seurat to 12.1. 
klo 13–14.45, Pateniemen 
kirkko. Katso ilmoitus s. 18.
Eläkeläisten kerho to 19.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja diakonissa Aino-Liisa Il-
kolta p. 040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 19.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lisätietoja diakoni Päi-
vi Moilaselta p. 040 5747064.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 16.1. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 16.1. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 18.1. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 19.1. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho 19.1. klo 
13 Myllyojalla. 
Eläkeläisten kerho to 19.1. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.
Ensi viikon lehdessä kooste 
kuoroista.

Sarastus kuoro ke 18.1. klo 
18–20, Elohuone. Katso il-
moitus s. 17.

Karjasillan seurakunta
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 16.1. klo 
18.30, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Sekakuoro TUIKE kevätkau-
den harjoitukset to 12.1. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kuoroa johtaa Raakel Pöyh-
täri, joka vastaa kuorolau-
lamisesta kiinnostuneille p. 
040 5747 086.

Tuiran Kirkon Naiskuoron 
harjoitukset ma 16.1. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tuiran Kirkon Naiskuoro on 
aktiivinen naisjoukko, jon-
ka toiminta on tavoitteellis-
ta ja sitoutunutta. Kuoroon 
on mahdollisuus päästä koe-
laulun kautta. Kuoroa johtaa 
Tommi Hekkala. Positiiviseen 
joukkoomme haluavat voi-
vat olla häneen yhteydessä, 
p. 040 8316 226.
Pyhän Tuomaan lapsikuo-
ron harjoitus, Isojen ryh-
mä ti 17.1. klo 16.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Ryhmä II on 
tarkoitettu n. 10–14-vuotiail-
le tytöille ja pojille, ja harjoi-
tukset ovat Pyhän Tuomaan 
kirkolla tiistaisin klo 16.30–
17.45. Ryhmässä laajenne-
taan laulamisen mahdolli-
suuksia. Ohjelmistoon kuu-
luvat 1–3-ääniset erityyliset 
laulut. Ryhmään pääsee lau-
lunäytteen perusteella. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Laura Kumpula, 
p. 044 3161 463.

Muut menot
äitiryhmä to 12.1. klo 18, 
Vanha Pappila, Jössensali/
vintti. Äitiryhmä on kaiken-
ikäisten äitien kohtaamis-
paikka. Ryhmässä on läm-
minhenkinen ja luottamuk-
sellinen ilmapiiri. Tule mu-
kaan! Lisätietoja: mari.tuok-
kola@evl.fi, 050 5249 779, 
mari.flink@evl.fi.
Pyhä Tanssi to 12.1. klo 
19.30–21, Karjasillan kirkko. 
Katso ilmoitus s. 18.
Rauhanyhdistyksen vuosi-
kokous pe 13.1. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Pyhiinvaellus laista evanke-
liumiin Jumalan voideltua 
seuraten su 15.1. klo 11.45, 
Vanha pappila. Tilaisuus al-
kaa kryptan kirkkokahvin 
jälkeen. Mukana Jaakko Lou-
nela. 
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Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

Kirja-alennusmyynti 
9.–13.1. 

Kirja kuin kirja 0,20 €. 
Tervetuloa ostoksille! 

P. 044 316 1720.

Raamattupiiri 
torstaina 12.1. 

klo 12.30, 
Tuiran kirkossa. 
Uudet piiriläiset 

ovat tervetulleita. 
Lisätietoja pastori 

Riitta Louhelaiselta 
p. 040 5850 818.

Karjasillan seurakunnassa 
Perhekerhot 
- maanantaisin klo 10–11.30, Sarasuon päiväkoti 
- tiistaisin klo 9.30–11, Pyhän Andreaan kirkko 
- keskiviikkoisin klo 9.30–11, Kastellin kirkko sekä 
Kaukovainion ja Maikkulan kappelit. 
- keskiviikkoisin klo 10–11.30, Pyhän Andreaan 
kirkko 
Alueen perheille kohtaamispaikka, jossa mm. 
hiljennytään, kahvitellaan, tutustellaan, jutustellaan, 
lauletaan, leikitään ja askarrellaan yhdessä.

Perhetupa
- perjantaisin klo 9–11, Karjasillan kirkko, 
päiväkerhotila sekä Maikkulan kappeli
- maanantaisin klo 12.30–14.30, Pyhän Andreaan 
kirkko, nuorisotila
Perhetupa on lapsiperheiden kohtaamispaikka, jossa 
on mahdollisuus tavata toisia, tutustua ja verkostoitua. 
Perhetuvalle ei tarvitse etukäteen ilmoittautua. 
Tarjolla on avointa ja ohjattua toimintaa sekä muuta 
mukavaa tekemistä. Perhetuvalla on mahdollisuus 
syödä omia eväitä ja lämmittää ruokia. Siellä on myös 
varattuna kahvia, teetä, mehua ja pientä purtavaa 
vapaaehtoista maksua vastaan.

Muskarit
Vapaita paikkoja voi tiedustella muskarin 
ohjaajalta Mari Järvelältä, p. 044 3161 471. 
Muskarimaksu on lukukaudessa ensimmäiseltä 
lapselta 50 euroa ja toisesta lapsesta 50 % 
sisaralennus.
HelmiMuskari torstaisin Pyhän Andreaan 
kirkossa
2–3-vuotiaille MuksuHelmet klo 9.30
1–2-vuotiaille TaaperoHelmet klo 10.10  
alle 1-vuotiaille VauvaHelmet klo 10.50
Kaikki muskarit yhdessä vanhemman kanssa.
HelmiMuskari perjantaisin Kastellin kirkossa 
2–3-vuotiaille MuksuHelmet klo 9.30
1–2-vuotiaille TaaperoHelmet klo 10.10
alle 1-vuotiaille VauvaHelmet  klo 10.50
Kaikki muskarit yhdessä vanhemman kanssa.
PerheenHelmet – HelmiMuskari tiistaisin Pyhän 
Andreaan kirkossa ja keskiviikkoisin Kastellin 
kirkossa. (vanhemmat ja alle kouluikäiset lapset)
klo 17.15–18 ryhmä I ja klo 18–18.45 ryhmä II

Tuiran seurakunnassa
Perhekerho 
Pateniemen perhekerho ke 18.1. klo 9.30, 
Pateniemen kirkossa. Kerho on lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka, jossa hiljennytään, kahvitellaan, 
tutustellaan, jutustellaan, lauletaan, leikitään ja 
askarrellaan yhdessä. Lisätietoja anu.hannula@evl.
fi, pekka.jarkko@evl.fi, tuulikki.sthalberg@evl.fi.

Rytmitassut-musiikkituokio 
ti 31.1. klo 10.15–10.45  ja 11–11.30, 
Pateniemen kirkossa. 
Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa 
yhteinen musiikkituokio, jossa lauletaan, 
soitellaan ja loruillaan. Aloitamme kevätkauden 
31.1. Vapaita paikkoja voi tiedustella lastenohjaaja 
Anu Hannulalta, p. 044 3161 718.

Kristus 
yhdistää 

-tapahtuma 
lauantaina 21.1. 
klo 15–17, Pyhän 
Tuomaan kirkko.

Sarastus-kuoro 
laulaa 

tuomasmessuissa ja 
gospelmessuissa. 

Tule mukaan 
laulamaan.
Lisätietoja, 

Taina Voutilainen 
044 3161 729, taina.
voutilainen@evl.fi. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: mari.tuokkola@evl.fi, 
050 5249 779.
Ilmaisutaidon kerho to 12.1. klo 18, Vanhan 
pappilan vintti. Kerho on tarkoitettu 5.–7. 
-luokkalaisille ja siellä tehdään monipuolisesti 
ilmaisutaidon harjoituksia. Tavoitteena on myös 
tehdä isompi näytelmä! 
Kokkikerho 1 maanantaisin klo 18–19.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. Kerho on tarkoitettu 
alakouluikäisille lapsille.
Kokkikerho 2 tiistaisin klo 17–18.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Kerhossa kokkaillaan pian 
valmistuvien ja mukavien kokkien avustuksella. 
Kerho on tarkoitettu alakouluikäisille.

Karjasillan seurakunnassa
Kerhot alkavat viikolla 2 ja päättyvät keväällä viikolla 
19. Kerho ei kokoonnu hiihtolomaviikolla. Kerhoihin 
ilmoittaudutaan kerhoissa. Kerhot ovat maksuttomia. 
Lisätietoja: Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, atte.
kaariainen@evl.fi.  
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille torstaisin klo 17.30–
19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kokkikerho 1.–6.-luokkalaisille maanantaisin klo 17–
18.30, Kastellin kirkko. Mukaan mahtuu max. 15 lasta. 
Sählykerho 1.–3.-luokkalaisille maanantaisin klo 
16.30–17.30, Sarasuon koulu. Mukaan tarvitset 
sisäliikuntavaatteet ja juomapullon.
Askartelukerho 3.–6.-luokkalaisille maanantaisin 
klo 17–18, Pyhän Andreaan kirkko. 
Liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille tiistaisin klo 
17–18, Lämsänjärven koulu. Mukaan tarvitset 
sisäliikuntavaatteet ja juomapullon. 
Kirjoituskerho 4.–6.-luokkalaisille tiistaisin klo 17–
18, Pyhän Andreaan kirkko. 
Liikuntakerho 1.-3.-luokkalaisille tiistaisin klo 
17–18, Oulunlahden koulu. Mukaan tarvitset 
sisäliikuntavaatteet ja juomapullon. 
Näytelmäkerho 1.-6.-luokkalaisille tiistaisin klo 17–
18, Kastellin kirkko. 
Tanssikerho 2.–5.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 
17–18, Metsokankaan koulu. 
Puuhakerho 1.–6.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 
17.30–19, Maikkulan kappeli. 
Taidekerho 1.–3.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 
17.30–18.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille torstaisin, alkaa 19.1. 
klo 17.30–18.30, Kaukovainion kappeli.
Isä-lapsi sählykerho 1.–6.-luokkalaisille isineen 
perjantaisin klo 16.30–18, Lintulammen koulu. 
Kerhossa isillä ja lapsilla on hyvä mahdollisuus viettää 
yhteistä aikaa mukavan tekemisen parissa. Mukaan 
tarvitset sisäliikuntavaatteet ja juomapullon. Myös 
oman mailan voit ottaa mukaan. Seurakunnalla on 
yhteisiä mailoja, pallot ja maalivahdin varusteet.

Tuiran seurakunnassa
Puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille maanantaisin klo 
17-18, Tuiran kirkko. Lisätietoja sanna.tervo@evl.fi, 
040 745 1469.
Puuhakerho 2.–4.-luokkalaisille maanantaisin klo 
18-19, Pateniemen kirkko. Lisätietoja sanna.tervo@
evl.fi, 040 745 1469.
Puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille tiistaisin klo 17, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Lisätietoja sanna.tervo@evl.fi, 
040 745 1469.
Junaratakerho 3.–4.-luokkalaisille torstaisin klo 
17–18, Pateniemen kirkko. Tiedustele vapaita 
kerhopaikkoja pekka.jarkko@evl.fi tai 040 574 7068.

Oulujoen seurakunnassa
Varhaisnuorten avarit 4.–6.-luokkalaisille tiistaisin 
klo 15–17 Hintan seurakuntatalon nuorten kellarissa. 
Yhdessäoloa, jutustelua, pelejä ja pieni välipala. 
Lisätietoja Sanna Parkkinen p. 040 821 1979, 
sanna.parkkinen@evl.fi.

Varhaisnuoten
kerhot

Kerhoja ja
muskareita

Kaatuneitten omaiset ma 
16.1. klo 12, Vanha pappila. 
Ompelutalkoot ti 17.1. klo 
9, Koskelan seurakuntakoti. 
Katso ilmoitus s. 18.
Fransupiiri ti 17.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Kristus yhdistää -tapahtu-
ma la 21.1. klo 15–17, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Tuo laulun ilo!
-lauluseurat 

su 15.1. klo 16 
Karjasillan kirkon
seurakuntasalissa. 

Mukana 
Katariina Pitkänen, 
Satu Saarinen sekä 

Riitta Piippo, 
Maria Portaankorva 

ja Körttiopiskelijoiden 
kuoron laulajia. 

Kolehti
Ilon Ääni ry:n Leikin 

Ilo -hankkeeseen.

Kirjavirtaa Pappilassa – 
Kirjallisuuspiiri lukevaisille 
keskiviikkona 18.1. klo 18–20 Kastellin kirkossa. 

David Foenkinos: Nainen, joka on nimeltään Nathalie, 
Daniel Glattauner: Kun pohjoistuuli puhaltaa.

Kirkkoväärtiksi 
Karjasillalle?

Aloittelemme Karjasillal-
la kirkkoväärtitoimintaa. 
Kirkkoväärtin tehtäviin
kuuluu avustaa messussa 
monissa näkyvissä ja nä-
kymättömissä tehtävissä,
oman kutsumuksen mu-
kaan. Tervetuloa kahville 
ja infotilaisuuteen suun-
nittelemaan Karjasillan 
kirkolle 18.1. klo 18.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 

torstaina 19.1. klo 19 
Oulun ortodoksisessa 

seurakuntasalissa, Torikatu 74.
Toim. metropoliitta Panteleimon 

ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

Sant Egidion 
rukoushetki 

Oulun Piispantalon 
Tallikappelissa ti 17.1. 

klo 18. 
Rukoushetken 

jälkeen kahvihetki.
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enot Oulussa 12.–19.1.2012M
Kastetut

Tuomiokirkko: Elle Alicia 
Josefin Laitala, Aaron Otto 
Johannes Lehtola, Inari El-
len Elisabet Liisanantti, Eli-
el Olavi Arellano.
Karjasilta: Senni Maria Ant-
tila, Pyry Oskari Hauru, Lyy-
dia Vilhelmiina Hekkala, 
Emma Amanda Jurvakai-
nen, Noel Aleksander Jussi-
la, Eva Katriina Katiska, Niia 
Sofia Eveliina Kjellman, Ali-
sa Anja Matilda Kostian-
der, Adele Katariina Lau-
rila, Kaius Kaleva Mielityi-
nen, Ella Amanda Musta-
noja, Miio Olavi Niskasaari, 
Eemil Urho Aleksanteri Pyl-
käs, Neea Saga Maria Sa-
karanaho, Julius Kalle Emil 
Turpeinen, Fannie Alexan-
dra Viitala, Daniel Sebasti-
an Viljamaa, Neenamaria 
Annikki Miles, Miisa Ada 
Odessa Pinola, Sofia Emilia 
Ronkainen, Aava Aurora Ty-
ni, Linnea Elisabet Urpilai-

Elämän polku
nen, Väinö Eero Olavi Äijälä.
Tuira: Iida Emilia Hannula, 
Santra Solina Hiltunen, Nii-
lo Eino Valtteri Lassila, Ei-
no Martti Sakarias Lounila, 
Annu Sofia Lukkari, Mika-
el Kristian Rehu, Laura Kris-
tiina Remes, Saara Johan-
na Remes, Kerttu Sanelma 
Rääpysjärvi, Ruut Hilla Rää-
pysjärvi, Nemo Rafael Sal-
mela, Perttu Oskari Vaara-
niemi, Topias Henrik Tapani 
Huovinen, Kaija Ilona Elisa-
beth Lautamo, Eevert Kris-
tian Toivonen.
Oulujoki: Leevi Aukusti Il-
likainen, Eemeli Johannes 
Karjalainen, Peetu Kalevi 
Kovalainen, Nooa Joonatan 
Laakso, Konsta Sakari Leipi-
vaara, Olli Toivo Tapio Mali-
nen, Antti Pauli Juhani Pel-
tola, Oliver Uuno Johannes 
Päkkilä, Mico Kasper Hen-
rik Tolonen, Fiia Aleksandra 
Valkola, Olli Eemil Meriläi-
nen, Riina Maaria Ojala.

Vihityt: 
Karjasilta: Jesse Kristian Ju-
hani Vähäjylkkä ja Henna 
Maria Ahola, Lasse Eino Vil-
jami Palokangas ja Annika 
Eveliina Haikara, Olli Pette-
ri Kyllönen ja Mari Pauliina 
Luokkanen.
Tuira: Matti Juhani Keinä-
nen ja Mervi Maarit Ruus-
ka, Matti Esko Markus Lei-
nonen ja Elina Annikki Kar-
jalainen, Tapio Juhani Met-
säntaus ja Mervi Virpi Ka-
tariina Neijonen, Juha Jari-
Petri Seilonen ja Aila Johan-
na Autio, Ilkka Tapani Liten-
dahl ja Piritta Maria Pietilä.
Oulujoki: Tuukka Aleksi Päk-
kilä ja Hanneriina Mirenna 
Räisänen. 

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Leena Kaa-
rina Ahlgren s. Kaltio 70, 
Bertta Raakel Raivio 100, Ai-
no Heleena Jokiranta s Kan-

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300
 
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Virkatodistukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi Erityisdiakonia 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

gas 83, Leevi Toimi Myllylä 
69, Lea Pernu s Härkönen 87.
Karjasilta: Sirkka Helee-
na Huhtala s. Miettunen 
69 (Ylivieska), Ahti Armas 
Henrikki Iso-Junno 97, Irja 
Sylvia Leinonen s. Lumijärvi 
81,  Marko Juhani Rasila 42, 
Sirkka Tytti Maija Liisa Laiti-
nen s Kervinen 82, Sirkka Lii-
sa Nikula s Väisänen 88, Esa 
Matti Suutari 53.
Tuira: Jenni Marjatta Pieni-
niemi s. Timonen 80, Arja 
Kristiina Suomela s. Lempi-
nen 67, Aune Elisabet Airak-
sinen s Mäki-Pirilä 92, Mikko 
Petteri Jerkkola 38, Martti 
Rainer Leskinen 69, Sievä 
Aamu Riekki s Lehto 93, El-
na Sylvia Vesala s Saanio 95.
Oulujoki: Reijo Vilhelm Rau-
tio 83, Ulla Christina Sauk-
konen s. Forsblom 71, Kau-
no Eemeli Pienihäkkinen 91.

Ompelutalkoot 
- tiistaina 17.1. klo 9-15, Koskelan seurakuntakoti
- torstaina 26.1. klo 9-16, Siipi, lähetyksen puoti ja paja
Tule ompelemaan pöytäliinoja lähetystyön hyväksi. 
Ota oma ompelukone ja sakset mukaan. Lisätietoja 
Tarja Oja-Viirret 040 574 7172. Ei ennakkoilmoittau-
tumista.

Pyhä Tanssi 
torstaina 12.1. klo 19.30–21 Karjasillan kirkossa. 
Tule ja anna Pyhän tanssin, liikkumisen ilon ja 
rukouksen liikkeen koskettaa Sinua! Aiempaa 
tanssikokemusta ei tarvita. Ohjaajana Sanna 

Virkkunen ja Satu Saarinen.

Aamupuuro torstaina 12.1. klo 9–10 Kaukovainion 
kappelissa. Maksuton puuroaamiainen, joka sisältää 
puuroa, leipää, kahvia ja teetä.

Diakonian aamu maanantaina 16.1. klo 12 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Tarjolla maksuton aamupala 
kaikenikäisille, mukana seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 

Diakonia

Pateniemen seurat 
torstaina 12.1. klo 13–14.45, Pateniemen kirkkossa.
Paikalla pastorit Päivi Jussila ja Riikka Honkavaara. Mu-
kana myös Virikekuoro ja diakoniatyöntekijät Heli Mat-
tila ja Sami Riipinen. Seurojen jälkeen täytekakkukahvit. 
Ilmainen linja-autokuljetus. Reitti: 11.45 Pyhän Luukkaan 
kappeli; 11.50 Hiidentien päätepysäkki, ajaa Järvitietä; 
11.55 Metsolan kartano; 12.00 Pyhän Tuomaan kirkko; 
12.05 Alppila, Kaarnatien pysäkki; 12.10 Tuiran kirkko; 
12.15 Tuiran palvelukeskus; 12.25 Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki; 12.30 Rajakylän seurakuntakoti; 12.40 Pa-
lokan palvelukeskus; Pateniemen kirkko. Kotiin lähtö Pa-
teniemen kirkon pihasta noin klo 14.45.

äitiryhmä torstaina 12.1. klo 18, 
Vanhan Pappilan, Jössensalissa/vinttillä. 
Äitiryhmä on kaikenikäisten äitien kohtaamispaikka. 
Ryhmässä on lämminhenkinen ja luottamuksellinen 
ilmapiiri. Tule mukaan! Lisätietoja: mari.tuokkola@
evl.fi, 050 524 9779, mari.flink@evl.fi



19   Nro 1    12.–19.1.2012

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta (08) 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
p. 040 7430 371
Kanttori 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
p. 040 7430 382
Suntio 
p. 040 5858 010

19

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netlumijoki
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 15.1. klo 14.30 Tuula Vir-
pillä, Virventie 32,  puhuja-
na Pentti Kinnunen.
Kaverikerho to 19.1. klo 10.
Kirkkokuoro to 19.1. klo 
18.30. 

Kastettu: Eemil Mikael Kar-
vosenoja, Väinö Aate Juha-
ni Kurikka.
Kuolleet: Eino Ilmari Meri-
lä, 66 ja Urpo Kustaa Aadolf 
Laurila 66.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Srk-talo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
vs. Kirkkoherra
p. 044 3506 041
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Seurakunnissa tapahtuu 12.–19.1.2012

Kuoroharjoitukset ke 18.1 
klo 18.30 srk-talolla.
Ystävyyden talo aloittaa ke-
vätkauden pe 20.1. klo 10 srk-
talolla.
Tulossa: lorupiiri 0–2-vuo-
tiaille vanhempien seuras-
sa. Lorupiiri aloittaa pe 20.1. 
klo 12 Lukkarinkankaan ker-
hohuoneella. Vetäjinä Satu 
ja Sanni. Lorupiiri kokoontuu 
joka toinen viikko.
Ry:n toimintaa: Pe 13.1. klo 
19 nuortenilta T&H Vanhala. 
Su 15.1. klo 12 pyhäkoulu I Es-
kola, II T&H Vanhala, III S&A 
Viinikka ja klo 15.30 seurat 
Lumilyhdyssä. Ma 16.1. klo 
10 puurokerho Hyryllä ja päi-
väkerho klo 17–18.30 ry:llä. Ti 
17.1. ja to 19.1. päiväkerho klo 
17.30–19 ry:llä. Ke 18.1. klo 18 
Kodin ja koulun ilta ry:llä.
Kastettu: Kaisla Päivik-
ki Hintsala, Iris Aino Aurora 
Kukkohovi ja Eetu Toivo Lah-
timaa.
Kuollut: Liisa Annikki Kal-
lio, 56.

Päiväkerhot jatkuvat entisin 
ajoin, poikkeuksena to 12.1., 
jolloin osallistumme pikku-
kirkkoon, eikä ole muita ker-
hoja.
Pikkukirkko to 12.1. klo 10 
kirkossa. Pikkukirkko on pie-
ni kirkkohetki kaikille lapsil-
le ja sallitaan myös aikuisille! 
Tervetuloa!
Perhekerho alkaa viikolla 2 
pikkukirkolla eli tavataan sil-
loin kirkossa klo 10.
lapsiparkki pe 13.1. klo 9–12 
kerhohuoneella, 3–6-vuoti-
aille. Maksuton, mutta paik-
ka varattava etukäteen joka 
kerralle (ma–to) Silja p. 043 
211 1916.
Friday Club pe 13.1. klo 17.30–
19.30 srk-talolla, 0.–4.-luok-
kalaisille. Nyyttärit, musiik-
kia, actionia, raamattuope-
tus. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus su 
15.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku ja kantto-
rina Juha Pöykkö.
Kokkikerho B ke 18.1. klo 
12.30 kerhohuoneella.

A ar o Ku k ko h ov i

17.12. kalenteriluukku aukesi Pappilassa.
Pappilan salissa kyläläiset seurasivat tiernapoikien esitystä.

Ystävä- ja lähimmäispalvelu 
aloittaa uuden vuoden kokoontumalla nuorisotila 
Luukulla (Luovontie 139) torstaina 19.1. klo 14. 

Toiminnassa mukana oleminen ei vaadi mitään viikoit-
taista sitoutumista, vaan mukana voi olla jokainen oman 
aikataulunsa mukaan. Erityisesti kaipaamme joukkoom-
me mukaan miehiä! Uudet ja vanhat vapaaehtoiset ter-
vetuloa mukaan! 

Lämmin kiitos 
kaikille kyläjoulukalenterin 2011 kävijöille ja 

erilaisten kalenteriluukkujen järjestäjille.

Vieraskirjaan kertyi reilusti toistatuhatta nimeä! 

Kuvia kalenterista voi käydä katsomassa 
Hailuodon seurakunnan nettisivulla: 

hailuodonseurakunta.fi 
tai seurakunnan facebook-sivulla.

Loppiaista vietettiin lähetystunnelmissa

Kello 9.00 loppiaisaamuna odotan py-
säkillä ja katson kun lumihiutaleet lei-
jailevat hiljalleen maahan. Linja-au-
ton pysähtyessä kohdalle hyppään 

kyytiin ja liityn vajaan parinkymmenen 
hengen porukkaan. Suuntanamme on Yli-Ii 
ja päivän teemana loppiaisen vietto lähetys-
työn merkeissä. Minä olen myös menossa pi-
tämään elämäni ensimmäistä seurapuhetta.

Kello 10.00 osallistumme jumalanpal-
velukseen kirkossa. Viidenkymmenen hen-
gen voimin laulamme läpi melkein kaik-

ki loppiaisen virret. Kuulemme myös Yli-
Iin perinteikkäästä ja aktiivisesta roolis-
ta lähetystyöntekijöiden lähettäjänä maa-
ilmalle. Kolehti kerätään Oulujoen seura-
kunnan nimikkolähetin, Eero Mannisen, 
työlle Nepalissa. 

Kello 11.30 nautimme lounasta seura-
kuntasalissa. Huomaan, että lihakeiton ää-
ressä on helppoa tutustua ihmisiin. Kahvi-
jonossa saan jo palautetta lehdestäkin. 

Kello 12.30 aloitamme seurat laulamal-
la ja kuuntelemalla ylikiiminkiläisistä lau-

lajista koostuvan lauluryhmä Selan esitys-
tä. Nousen puhujanpönttöön kertomaan 
kokemuksistani lokakuiselta matkalta Na-
mibiaan ja Botswanaan. En ole valmistellut 
esitystä muutoin kuin lukemalla linja-au-
tossa matkapäiväkirjaani. Uskon, että tari-
naa tulee luontevasti. 20 minuuttia menee-
kin siivillä. Muutaman kerran saan yleisön 
nauramaan. Se lienee hyvä.

Kello 13.30 lähdemme paluumatkal-
le. Osa hurauttaa koteihinsa omilla autoil-
laan, muutama lähtee kotiin kävellen. Mi-

nä nautin lumisesta paluumatkasta linja-
auton kyydissä ja lähetän mielessäni ter-
veisiä toiselle puolelle maailmaa. 

ELSI SALOVAARA

Namibian ja Botswanan matkakokemuksista 
kertova Terveisiä Afrikasta -juttusarja jatkuu 
piakkoin. Ensimmäiset kolme osaa on julkaistu 
17.11., 24.11. ja 1.12. ilmestyneissä lehdissä. 
Arkistolehtiä voi lukea osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi.

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

Loppiaisen lähetysjuhliin Yli-Iihin matkattiin linja-autollakin. Paikan päällä kuultiin myös entisen kirkkoherran Toivo Hyyryläisen puheenvuoro.



20    Nro 1    12.–19.1.2012

Seurakunnissa tapahtuu 12.–19.1.2012

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Perhekerhot, päiväkerhot ja 
varhaisnuorten kerhot jat-
kuvat viikolla 2.
Seurakunnan lapsikuoro ke-
vätkausi alkaa to 12.1. klo 17 
srk-keskuksessa. Uusia laula-
jia otetaan to 12.1. ja to 19.1. 
klo 16.30 lähtien. Kuoro on 
tarkoitettu 7–13-vuotiaille 
tytöille ja pojille. Tieduste-
lut kuoronjohtaja Else Sas-
si, p. 040 5818 974, else.sas-
si@evl.fi.
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron kevätkausi alkaa 
to 12.1. klo 18.30 srk-keskuk-
sessa. Kuorosta kiinnostu-
nut, ota yhteys kuoronjoh-
taja Hannu Niemelään p. 040 
5471 660. Lisätietoja kuoros-
ta: www.haukiputaankirkon-
kamarikuoro.fi.
Missiokerho (alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) joka perjantai klo 16 alka-
en 13.1. Puttaan Tuvalla (Kirk-
kotie 10 C). 
Nuorten ilta pe 13.1. Wirk-
kulassa gospel-messun jäl-
keen.
Pyhäkoulu su 15.1. klo 12 
Wirkkulassa (Kirkkotie 10 D). 
Pyhäkouluun kutsutaan kai-

kenikäisiä lapsia. Pienet lap-
set ovat tervetulleita saatta-
jan kanssa.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
16.1. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dilla.
Miesten lauluryhmän har-
joitukset joka toinen maa-
nantai klo 18.30–20.30 srk-
keskuksessa. Uusia laulajia 
otetaan ma 16.1. Tieduste-
lut kuoronjohtaja Else Sas-
si, p. 040 5818 974, else.sas-
si@evl.fi.
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 17.1. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuoneessa.
Ripari-ilta rippikoululaisille 
ke 18.1. ja 25.1. klo 17 Martin-
niemen srk-kodilla. Ilta koos-
tuu ohjatusta osasta, ja sen 
jälkeen on mahdollisuus pe-
lailla ja olla vapaasti yhdessä. 
Rippikoulukorttiin voi hakea 
max. 2 kertaa ripari-illasta.
Raamattupiiri ke 18.1. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Rukouspiiri to 12.1. ja 19.1. 
klo 18 Puttaan Tuvalla.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 19.1. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Kaikki lau-
lun ja muun musiikin ystävät 
ovat tervetulleita.
Puttaan Tupa avoinna joulu-
tauon jälkeen to 19.1. alkaen 
torstaisin ja perjantaisin klo 
12–15 Kirkkotie 10 C (srk-kes-
kuksen takana). Tervetuloa 
sekä uudet että aikaisemmin 
käyneet istahtamaan ja ju-
tustelemaan.
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille ma 23.1. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, ke 25.1. 

Viraston aukioloajat ovat 
ma-ti ja pe klo 9–15, ke klo 
9–14, to klo 9–17. 
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho ma klo 18 
kirkonkylän srk-ta-
lolla. 
Oulunsalon 
taidekoulun 
konsertti pe 
13.1. klo 18.30 
Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Askeleet pe 13.1. 
klo 18 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Versot su 15.1. klo 16 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Perhekerhojen kevätkausi 
alkaa 16.1. alkavalla viikolla. 
Perhekerhot kokoontuvat 
klo 9.30–11: pe Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Ke Kes-
kustan srk-talolla. Ke ja to 
Vanhassa pappilassa. Ti ja ke 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Perhepäivähoitajien ja 
hoitolasten ryhmä ma Kes-
kustan srk-talolla ja pe Kok-
kokankaalla. 
Päiväkerhot aloittavat 16.1. 
alkavalla viikolla. Päiväker-
hojen vapaita / vapautuvia 
kerhopaikkoja voi tiedustel-
la kerhopisteistä lastenoh-
jaajilta.
Ystävän tupa kokoontuu ti 
17.1. klo 10–12 vuoden aloi-
tukseen Pirilän tuvalle. Ter-
vetuloa keskustelemaan Ys-
tävän tuvan tulevaisuuden 
suunnitelmista. Mukaan pyy-
detään kunnan ja seurakun-

nan luottamushenkilöitä ja 
vapaaehtoisia sekä kaikkia 
tuvan toiminnan kehittämi-
sestä kiinnostuneita. 

Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 18.1. klo 12 

Kokkokankaan 
srk-keskukses-
sa. Seurakunta-
piiri to 19.1. al-
kaen klo 12–13 
kahvitarjoilul-
la Kirkonkylän 

srk-kodissa, klo 
13 hartaus.

Diakoniatyönte-
kijöiden vastaanotol-

le ajanvaraus: Kirkonkylän 
diakoniatoimisto ma ja to 
klo 9–10 Leena Hintsala p. 
040 7790 365 ja Arvo Yrjölä 
p. 040 7707 431. Kokkokan-
kaan diakoniatoimisto ma ja 
ke klo 9–10 Sirkku Määttä p. 
040 7790 368 ja Elisa 
Metsänheimo p. 
040 7790 367.
Kirkkokuoroa 
ei ole ke 18.1. 
Työikäisten 
naisten raa-
mattupiiri 
ke 18.1. klo 
19 Kokkokan-
kaan srk-kes-
kuksessa.
Naisten piiri to 19.1. klo 
18.0 Kirkonkylän srk-kodissa.
Rikasta Minua -kurssi 27.1.–
29.1. Luurinmutkan leirikes-
kuksessa Utajärvellä. Ohjaa-
jat: Minna ja Risto Jyrkkä se-
kä Hillevi ja Ari Huovinen. 
Hinta: täysihoidolla (omin 

klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
26.1. klo 13 srk-keskuksessa. 
Seurakunta tarjoaa taksikyy-
din. Mikäli et ole syksyllä il-
moittanut itseäsi taksilistal-
le, soita diakoniatoimistoon 
ma klo 9–11 p. (08) 5472 636.
lähetysseuran ajankohtais-
päivä la 28.1. klo 9.30–15.15 
Myllyojan srk-talossa. Ruo-
kailujen vuoksi ilmoittaudu 
ke 18.1. mennessä Helena Yli-
maulalle p. 040 5014 764.
Arjen äidit -ryhmä kokoon-
tuu ensi keväänä 6 kertaa 
keskiviikko aamupäivisin 
Kellon srk-kodilla. Ensimmäi-
nen tapaaminen on 1.2. Ryh-
mä tarjoaa aikuista keskus-
teluseuraa ja vertaistukea al-
le kouluikäisen lapsen/lasten 
äideille. Lastenhoito järjeste-
tään seurakuntakodilla. Kysy 
lisää ja varaa paikkasi Johan-
na Kerolalta, p. 045 1393 993 
tai johanna.kerola@evl.fi   
Toipe-perheleiri 24.–26.2. 
Isonniemen leirikeskukses-
sa. Aikuisten ohjelma poh-
jautuu Toimiva perhe -kurs-
sin vuorovaikutus- ja ongel-
manratkaisutaitoihin. Lapsil-
le omaa ohjelmaa. Aikuisten 
ohjelmaa ohjaa Tarja Kainu-
lainen ja Laila Rantakokko. 
Leirin hinta 80 € / perhe. Ilm. 
pe 3.2. mennessä Laila Ran-
takokolle: laila.rantakokko@
evl.fi. Ilmoittautuneille lähe-
tetään leirikirje.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-
tuluokka pe 13.1. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 15.1. klo 
12 Niemimäellä, Myllysellä, 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

lakanoin ja pyyhkein) 120 € 
/ pariskunta (oman srk:n jä-
senille) ja 160 € / pariskunta 
muille. Ilmoittaumiset 13.1. 
mennessä Saija Kivelälle p. 
040 7790 375. Kurssille ote-
taan 10 pariskuntaa. 
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Varhaisnuorten kerhot 
aloittavat viikolla 3 (16.1.–
20.1.) Kokkikerho maanantai-
sin klo 17–18.30 ja Puuhaker-
ho 7–11-vuotiaille tiistaisin 
klo 17–18.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Heppaker-
ho 8–10-vuotiaille maanan-
taisin klo 17.30–18.30 Kes-
kustan srk-talon kerhotilassa. 
Tiistaikerho klo 17–18, Leik-
kivä kokkauskerho 7–10-vuo-
tiaille keskiviikkoisin klo 17–

18.30 ja Bändikerho 
5.–6.-luokkalaisil-

le torstaisin klo 
17–19 Vanhas-
sa pappilas-
sa. Bändiker-
hoon ilmoit-
tautuminen 
Arto Pisiläl-

le p. 040 7790 
745. 

Nuorten illat alka-
vat 19.1. klo 19 Vanhas-

sa pappilassa.
Rippikoulu: Rippikoulura-
ta kaikille rippikoululaisille 
14.1. Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Klo 9–12 päiväkou-
lut 1–2, talvirk., kesärk. 1–3, 
klo 12–15 kesärk. 4–6 ja ko-

h

tiseurakunnan ulkopuolella 
rippikoulun käyvien ryhmä.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kirpputori aloittaa ke-
vätkauden ti 17.1.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa ma klo 
10–12 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Kevätkausi alkaa 16.1.
Kastetut: Iines Aamu Lumina 
Kuisma, Liisa Talvikki Laurila, 
Alva Elisabet Kolehmainen, 
Niko Johannes Kangas, An-
ni Emilia Järvenpää, Riina Jo-
hanna Emilia Kaarre, Eliel Ver-
ne Mikael Puolitaival, Niklas 
Kristian Jyllilä, Lilja Enne Eloi-
sa Kälkäjä, Sara Linnea Karhu-
maa, Rosa Isabella Karhumaa, 
Elli Alina Marjatta Loukkola.
Vihitty: Kari Juhani Sand-
berg ja Sari Hannele Ter-
vo. Petri Juhani Mäki ja Tuu-

la Anneli Väntsi. Jukka-Antti 
Pohjola ja Marianne Päivikki 
Asikainen.
Kuollut: Lilja Orvokki Soukka 
s. Ainasoja, 74. Seppo Juhani 
Savolainen, 72.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Aloitusraamattuluokat 
pe 13.1. klo 18 ry:llä, kaikki 
ryhmät. Nuortenilta pe 13.1. 
klo 19 ry:llä. Seurat, laulu-
tuokio ja iltakylä su 15.1. klo 
16 ry:llä. Murron rauhanyh-
distys: Lauluseurat pe 13.1. 
klo 19, Muinaisranta 15. Seu-
rat su 15.1. klo 16 ry:llä. Py-
häkoulu su 15.1. klo 12 Paitu-
ri: Pulkkinen J, Eeronpolku 5. 
Linnakangas: Tiirola, Portti-
kellonkuja 12. Keskuista-Olli-
la: Hanhela, Teppolantie 222. 
Santamäki: Heikkilä, Kasvi-
huoneent 6. Kokkokangas-
Haapamaa: Jokelainen, Mik-
kolankuja 10B.

Yhteys-illat jatkuvat 
sunnuntaina 15.1. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa 
(Kissanojantie 12). 
Illan raamattututkiskelun aiheena on "Kaste – pelkkä toi-
mitus vai jotain paljon enemmän?", Vesa Äärelä. Lapsille 
pyhäkoulu. Vietämme myös ehtoollista. Kaikki tervetuloa!

PAIKKA JUURI SINUllE – 
Vapaaehtoispäivä kaikille seurakunnan vapaaehtoisille
lauantaina 4.2. klo 9.30–15 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Ilmoittautumiset 26.1. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. (08) 5614 500. Ilmoittautuessasi pyydämme kertomaan 
erityisruokavaliot sekä sen, mihin kahteen kanavaan ha-
luat osallistua. Tarkempi ohjelma seuraavassa lehdessä ja 
nettisivuilla www.evl.fi/srk/kempele.

Kempeleen 
seurakunnan 

uudet kotisivut 
avautuvat ti 31.1. 

osoitteessa 
www.kempeleen-

seurakunta.fi

Pohjan Sotilas-
soittokunnan 

konsertti pienyhtyeet 
ja solistit to 19.1. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Ohjelma 5 €, 

yhteisvastuun 
hyväksi.

Lohella ja M. Paasol-
la, seurat su 15.1. 
klo 17 ry:llä, 
lauluseurat 
ke 18.1. klo 
18.30 Suvi 
ja Topi Kä-
märäisellä, 
Molskitie 10. 
Kello: raamat-
tuluokka pe 13.1. 
klo 17.30 ry:llä, ompeluseu-
rat pe 13.1. klo 18.30 ry:llä, 
pyhäkoulu su 15.1. klo 12 Rie-
killä ja Kurtilla, päiväkerho 
ma 16.1. klo 17.30 ry:llä. Jo-
kikylä: sisarpiiri to 12.1. klo 
18.30 ry:llä, pienten raamat-
tuluokka pe 13.1. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 13.1. 
klo 18.30 Anette ja Saku Joki-
talolla Onkamontie 112 sekä 
Mirja ja Ari Koivukankaalla 
Karpuskankaantie 18, isojen 
raamattuluokka la 14.1. klo 
18 ry:llä, pyhäkoulut su 15.1. 
klo 12 Asema e Kari Kaunisto, 
Asema p Tuomo Lukkari, Kes-
kikylä Timo Lehtisaari, Vänt-
tilänperä Juha Kaarivaara, 
Taipaleenkylä Jaakko Klasila, 
seurat su 15.1. klo 16 ry:llä, 
päiväkerhot ti 17.1. ja ke 18.1. 
klo 17.30 ry:llä.
Kastetut: Aava Eedit Pöyh-
täri, Ellen Helmiina Ulander, 
Nelli Irene Pauliina Takalo-
Kastari, Anna Linda Vellamo 

Jokitalo, Valtteri Leevi Matias 
Huotari, Neea Minea Seppä-
nen, Santeri Mikael Hekkala, 
Juuso Ville Hermanni Pitkälä, 
Nella Elina Väänänen, Mar-
tina Vanessa Victoria Räihä, 
Santeri Arvo Viljam Möttö-
nen, Nea Maria Kauppi, Seela 
Amalia Riekki, Peetu Kasperi 
Taskila, Olga Matilainen, Ne-
mo Kauko Jalmari Niemitalo.
Kuolleet: Johan Antero Uk-
kola 88, Elli Vappu Nikkilä 87, 
Aune Tellervo Juusola 87, Tai-
mi Orvokki Vedman 81, Pau-
li Juhani Erkkilä 75, Paavo Il-
mari Ylitalo 70, Taimi Valpuri 
Alatalo 65, Jouni Eemil Päk-
kilä 61.

Kirkon urkujen peruskorjauksen takia sanajumalan-
palvelus su 15.1. klo 10 srk-keskuksessa. Toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Leena Brockman, kanttorina 
Hannu Niemelä, Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro. 

Ensimmäinen kerta 
26.1. klo 18, luettava-

na ja keskustelunai-
heena Pekka Siljan-
derin kirja Myrs-
kystä mainingeille. 
23.2. Joni Skiftesvi-

kin Puhalluskukka-
poika ja taivaankor-

jaaja. 22.3. Paulo Coel-
hon Alkemisti ja 26.4. 
Virpi Hämeen-Anttilan 
Sokkopeli. Piiriin ei tar-
vitse sitoutua vaan voi 
tulla silloin, kun käsitte-
lynaiheena on itseä kiin-
nostava kirja.

Kirjallisuuspiiri 
Puttaan Tuvalla 
torstaisin klo 18 
kerran kuussa. 

lapuan hiippakunnan 
tiedottaja Heli Karhu-
mäki pe 13.1. klo 18 srk-
keskuksessa alustaa ja 
rohkaisee seurakunta-
laisia miettimään, on-
ko evankeliumi syötti vai 
ruokaa. Miten kohtaam-
me ja ylitämme evanke-
liumin julistuksen jarruja.
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Diakoniatyön 
avustuskäytännöt 

muuttuvat: 
Taloudellisissa asioissa 

diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus vain maanan-

taisin klo 9–11 puhelimitse 
taisähköpostilla. 

Ajanvarausnumero on 
040 7008 151.

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, 
käynti srk-talon 
pihan puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Raamattupiiri to 12.1. klo 10 
Vanhan koulun lähimmäisen 
tupa. 
Messu su 15.1. klo 10 kirkos-
sa. Saarnaa Pudasjärven seu-
rakuntapastori Jaakko Sääs-
kilahti. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Jaana Kon-
tio, kanttorina Eeva Holappa. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
Montin-salissa ja kaappikel-
lon lahjoitus.
Pyhäkoulu su 15.1. klo 12 
seurakuntakeskuksen moni-
toimisalissa, huom! paikka.
Erityisjumalanpalvelus (uu-
sien messulaulujen kirkkoilta) 
su 15.1. klo 18 Jäälin kappelis-
sa. Toimittaa Miia Seppänen,  
kanttorina Eeva Holappa.
Juttunurkka ma 16.1. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtauspaikka.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 16.1. klo 11–12 Jäälin kap-
pelilla. Aterian hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 16.1. klo 13–
14.30 Jäälin kappelin neuvot-
teluhuoneessa. Ryhmään tar-
vittaisiin käsitöistä ja askarte-
lusta kiinnostuneita uusia jä-
seniä. Tervetuloa mukaan!
lähetyspiiri ti 17.1. klo 12.30 

Montin-salissa. Lähetyspiirin 
aloitus ja Arja Rajalan lähtö-
juhla.
Naisten kasvuryhmä ke 25.1. 
klo 14–15.30 Montin-salissa. 
Tule voimaantumaan kes-
kustelun ja toiminnan 
merkeissä. Mu-
kana erityislii-
kunnanoh-
jaaja Miia 
Ranta. Tie-
dustelut 
Seijalta, 
p. 040 579 
3247.
Perheker-
hot Kirkko-
pirtillä maa-
nantaisin klo 
9.30–11.30 ja Jää-
lin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 17.1. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
lastenparkki Jäälin kappelil-
la peruttu to 19.1. 

lähetysvintti kokoontuu 
maanantaisin klo 12–14 Lähe-
tysvintillä jatkuen 14.5.2012 
– ei kuitenkaan 2.4. (hiljainen 
viikko) eikä 9.4. (toinen pää-
siäispäivä).
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
17.1. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Tähdet-kuoro ke 18.1. klo 17–
18 srk-talolla.
Rukouspäivän Taize-rukous-
hetki ke 18.1. klo 19 kirkossa. 
Aino Pieskä ja Maria Matilai-
nen, musiikkia.
Diakoniatyö kiittää yhteis-
työkumppaneita ja yksityi-
siä henkilöitä lahjoituksista 
joulun alla. Teidän avullan-
ne jouluilon sai 85 taloutta. 
Onnellista alkanutta vuotta 
teille!
Nuorisotyö: Nuorten vintti 
ke 18.1. klo 17–18.30  Lähe-
tysvintillä. Pidätkö käsillä te-
kemisestä? Tule kummiksi ve-
nezuelalaiselle tytölle! Et tar-
vitse rahaa. Riittää kun kiipe-
ät vintille ja annat käyttöön 

Kastetut: Minja Emmi Eerika Mettovaara, 
Niko Santeri Kristian Ylijukuri, Amanda Emilia Arola, 
Pyry Eemeli Tuomikoski, Niilo Aarre Ensio Niemi, 
Aamu Marianne Aarnio, Milka Matilda Kemppainen, 
Sara Helmi Maria Ahonen, Milla Eliisabet Hemmilä. 
Kuolleet: Henna Susanna Simola 29, 
Kauko Armas Palosaari 80.

Hiljaisuuden retriitti 10.–
12.2. pe klo 17 – su klo 14 
Suvelan leirikeskus, Kiimin-
ki. Teemana: Kristus, Juma-
lan kirkkauden säteily. Hinta 
50 € (sis. majoituksen ja ruo-

kailut). Ohjaajina: Lei-
la Ikonen ja Ulla 

Junttila Tied. 
ja ilm. 31.1. 

mennes-
sä Jaana 
Kontio p. 
040 5793 
248.
Nuoriso-
työ: Yö-

kahvila 
pe 13.1. klo 

18.30–22 seu-
rakuntakeskus.

Kiimingin Rauhan 
sanan seurat su 15.1. klo 15 
seurakuntakeskuksessa. Pu-
hujana Esko Leinonen.
Siionin virsiseurat ja paikal-
lisosaston vuosikokous su 
22.1. klo 15 Montin-salissa. 
Rauhanyhdistys: Seurat su 
15.1. klo 17 rauhanyhdistys, 
Kari Päkkilä ja Esko Mattila. 

Alakko nää mua – parisuhde-illat 2012
Alustajana perhe- ja paripsykoterapeutti Teija Pirnes

"Tee ite"-parisuhde-ilta Kiimingissä 3.2. 
klo 18–20.30, jossa puhutaan tekojen merkityksestä 
parisuhteessa ja millaiset teot rakentavat rakkautta. 
Paikkana Suvelan leirikeskus. Ilmoittautumiset ja 
lastenhoidon varaukset Riina Moilaselle 
p. 040 5609 678, riina.moilanen@evl.fi 
perjantaihin 27.1. mennessä. 

"Sano nää"-parisuhde-ilta Iin seurakuntatalolla 
20.4. klo 18–20.30, jossa puhutaan sanojen 
merkityksestä parisuhteessa, millaiset asiat auttavat 
keskustelun syntymisessä. Ilmoittautumiset ja 
lastenhoidon varaukset Elisa Suikalle p. 0400 541 319 
elisa.suikka@evl.fi perjantaihin 13.4. mennessä.

"Aina sää"-parisuhde-ilta Haukiputaan 
Isollaniemellä 21.9. klo 18–20.30, jossa puhutaan 
riidoista, millaisia toimintatapoja on riitelemisessä, 
millaiset toimintatavat auttaisivat hoitamaan asioita 
rakentavammin. Ilmoittautumiset ja lastenhoidon 
varaukset Laila Rantakokolle p. 040 8668 319 
laila.rantakokko@evl.fi perjantaihin 14.9. mennessä.

Rikasta minua -parisuhdekurssi 
Suvelan leirikeskuksessa 16.–18.11.2012 tietoja 
lähemmin syksyllä 2012.

Parisuhdeilloissa on alussa kahvia ja pientä purtavaa. 
Puhutaan parisuhteesta. Iltojen periaatteena 
on ollut, että keskusteluun osallistuminen on 
vapaaehtoista. Illan ohjelma alkaa klo 18 ja päättyy 
klo 20.30 mennessä. Parisuhde -iltojen ajaksi 
seurakuntamme järjestää lastenhoidon seurakunnan 
tiloissa. Lastenhoitajina toimivat tehtävään 
koulutetut isoset. Lapsille tarjotaan iltapala.
 

Alfa-kurssi
alkaa 24.1.
Jäälin 
kappelissa

Ilmoittautumiset 17.1. 
mennessä: kiiminki.
seurakunta@evl.fi

tai p. 040 8611 784.
Lisätietoja seurakunnan 

kotisivuilta.

taitosi ja ajatuksesi. Vuoden 
ensimmäinen nuortenilta to 
19.1. klo 18–20 NuorisoNur-
kassa.
Perhekerho tiistaina 17.1. klo 
9.30–11 Koti-Pietilässä. Yh-
dessäoloa. Tupoksen Vana-
mossa keskiviikkona 18.1. klo 
9.30–11. Yhdessäoloa. 
Päiväkerho: Tupoksen  Va-
namossa perjantain kerhossa 
klo 9–11.30 vapaita paikkoja 
4-vuotiaille. Ota yhteys Hele-
naan p. 044 7521 239.

Partio: Pe 13.1. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17.  Pa-
jose 1/2012 Kotikololla alka-
en klo 18.  Partiojohtajat ja 
aikuiset johtajat, tervetuloa.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8). pe 13.1.  klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluokka 
(5.–6.) la 14.1. klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 15.1. klo 11.30 
ja seurat klo 14 Niittypirtin 
palvelutalolla ja ry:llä sekä 
klo 17 ja 18.30 seurat ry:llä. 
Varttuneidenkerho to 19.1. 
klo 12 ry:llä.

Taize- rukoushetki
Kristittyjen ykseyden rukouspäivän iltana

18.1. klo 19 Limingan kirkossa.

Olohuone 
avaa taas ovensa Vanamon yläkerrassa. Ovet ovat avoin-
na kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17.30–19. 
Poikkea vaikka lenkkipolun varrella hörppäämään il-
takahvit / -teet ja tapaamaan muita tuposlaisia. Kerran 
kuussa olohuoneen ovet ovat auki tiistaina iltapäiväl-
lä klo 13.30–15. Avajaiset ti 24.1. klo 13.30–15. Tule mu-
kaan suunnittelemaan yhdessä kevään ohjelmaa. Näi-
hin hetkiin ovat tervetulleita kaikki, sekä vauvat että 
vaarit. Tehdään olohuoneesta mukava kohtaamispaik-
ka meille kaikille.

KERHOT ALKAVAT!
KerhoNurkka 0.–2.-lk tiistaisin klo 16–17.30 alk. 17.1. NuorisoNurkassa (srk-talon pääty)
Olkkari-kerho 0.–3.-lk torstaisin klo 16–17.30 alk. 19.1. Tupoksen Vanamossa 2 krs.
Kaiken maailman kerho 3.–5.-lk. tiistaisin klo 15–16.30 alk. 17.1. Lähetysvintillä 
(pappilan piharakennus 2.krs.)
Varkka-Vintti 12–14-vuotiaille joka toinen keskiviikko alk. 18.1. Lähetysvintillä.

Seurakunnan kerhot ovat sekakerhoja, joissa tehdään kaikenlaista kivaa mm. askarrellaan, 
leivotaan, leikitään ja pelataan. Kaiken maailman kerhossa ja Varkka-Vintillä toiminnan pai-
nopisteenä on lähetys ja kansainvälisyys. Kaikki kerhot ovat maksuttomia. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Maria Matilainen, p. 044 7521 236. 

Kastettu: Lauri Veikko Se-
bastian Kallio, Arttu Eemeli 
Illikainen, Lilia Alma Aman-
da Myllylä, Ella Lyydia Paak-
konen, Sofia Maaria Alakärp-
pä, Teo Anttoni Saarnio, Mil-
la Matilda Vilhelmiina Rasila,  

Elmeri  Olli Matias Äijälä.
Vihitty: Jaakko Johannes 
Koskiniemi ja Eini Johanna 
Pesälä.
Kuollut: Yrjö Valdemar Kahi-
lakoski 66, Aira Leena Sipo-
nen e. Mällinen 64.
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Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Kirkkoherran-
virasto ja 
toimistot 
ovat kiinni 
pe 13.1.2012.

Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Hartaus ke 18.1. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Hartaus to 19.1. klo 11.30 
Teppolassa, Sirpa Miet-
tunen.
Kevätkaudella lasten ker-
hot aloittavat toimintansa 
viikolla 3 ja perhe- ja parkki-
kerhot viikolla 4.
Kirkonkylän ry: Raamat-
tuluokka 1. su 15.1. klo 12 
ry:llä, Raamattuluokka 2. 

klo 12: Kylänpuoli ja Keski-
kylä ry:llä, Karhuoja: Vesa 
Takkinen, seurat klo 16 Eero 
Lahtinen, Jari Kupsala
Salonpään ry: Leiri-ilta ja 
seurat su 15.1. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Adele Emilia Kor-
kiakoski, Annika Vilhelmii-
na Tölli, Silja Neea Susanna 
Rautio.
Vihitty: Joni Henrik Hoikka-
niemi ja Aija Hannele Peura.

Omaishoitajien ryhmä to 
12.1. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Les-
kelä, Sari Stenroth.
Hartaus to 12.1. klo 14 Vire 
kodissa, Jouni Heikkinen.
Iltahartaus to 12.1. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen.
Pyhäkoulu su 15.1. klo 11.30–
12.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa.
laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 17.1. klo 12 rukoushuo-
neella, kevätkauden aloituk-
sessa Leena Leskelä ja Jouni 
Heikkinen.
Niittypirtin kerho ke 18.1. 
klo 13.30 kerhohuoneessa, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki, Si-
mo Pekka Pekkala. 
Hartaus ke 18.1. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa.
Hartaus ke 18.1. klo 15 Ran-
takodissa. 
Rukouspiiri ke 18.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savo-
lainen.  
Kylmälänkylän 
seurakuntapii-
ri to 19.1. klo 11–
12.30 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-
Vanhamäki, Jouni 
Heikkinen. 
Hartaushetket to 19.1. 
klo 13.30 alkaen Mikevan pal-
velukodeissa.
Kuorot: Ke 18.1. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. 
Suomen lähetysseuran 
ajankohtaispäivä la 28.1. klo 

9–15 Oulujoella. Päivän aika-
na tutustutaan lähetystyön 
ajankohtaisiin haasteisiin 
Suomessa ja maailmassa se-
kä mietitään lähetystyön to-
teuttamista seurakunnan toi-
minnassa. Ilmoittaudu lähe-
tyssihteerille to 19.1. mennes-

sä p. 040 5629 131.
lapset ja perheet: 

Päivä- ja perheker-
hot jatkuvat vii-
kolla 2. Perheker-
hot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seu-

rakuntatalossa ja 
Päivärinteen seura-

kuntasalissa sekä jo-
ka toinen torstai klo 10–

12 Laitasaaren rukoushuo-
neella (parilliset viikot). Kyl-
mälänkylän kappelin perhe-
kerho keskiviikkoisin klo 15–
17, kylän äidit pitävät kerhoa, 
yhteyshenkilö Satu Kukkoho-
vi p. 050 5467 278. Pyhäkou-
lu su 15.1. klo 11.30–12.30 srk-
talon alakerrassa. 

Partio: Toiminta jatkuu vii-
kolla 2. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
17.1. klo 12, Leena Leskelä, 
Jouni Heikkinen. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 12.1. klo 18.30 ompelu-
seurat ry:llä. La 14.1. klo 19 
raamattuluokka (4.–6.-lk) S. 
Löppösellä ja raamattuluok-
ka-iltakylä (7.–8.-lk) T. Er-
vastilla. Su 15.1. klo 12 py-
häkoulut: kirkonkylä Ilves-
luoto, Anttila Lohilahti, Ko-
rivaara Pekkarinen, Pälli Hy-
ry, Suokylä Hanhisuanto. Klo 
17 seurat ry:llä. Ma 16.1. klo 
17.30 ja 18.30 päiväkerhot 
ry:llä. Ti 17.1. klo 18.30 sisa-
rilta. To 19.1. klo 18.30 ompe-
luseurat kodeissa: T. Parviai-
nen, Autioniementie 24 ja J. 
Kettukangas, Valkolantie 8.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 12.1. klo 19 sisarilta. 
Pe 13.1. klo 19 ompeluseurat 

Seurakunnissa tapahtuu 12.–19.1.2012

Kyläkamarin 
kevätkausi 
alkaa ma 16.1. 

klo 11–14.
Terveyspointin 

väki on maanantaisin 
paikalla. 

Voit käydä 
keskustelemassa 

terveyteen 
liittyvistä asioista 
ja mittauttamassa 

verenpaineesi. 
Tervetuloa kahville 

ja vaihtamaan 
kuulumisia! 

Rippikouluasiaa
Rippiralli lauantaina 21.1. alkaen klo 9 kirkossa
Pakollinen kaikille vuoden 2012 rippikoululaisille. 
Päivän aikana tarjotaan rippikoululaisille lounas.
 

Rippikoululaisten ja vanhempien 
yhteinen kirkkopyhä 22.1.
Aloitamme klo 12 yhteisellä messulla kirkossa, jonka 
jälkeen siirrymme kirkkokahveille ja rippikouluinfoon 
seurakuntatalolle.

Isoskoulutus
Nuisku-kurssi 31.1.–17.4. 
(Nuorten Ihmissuhdetaito -kurssi)
Olit sitten uusi tai vanha isonen, jolta Nuisku-kurssi 
puuttuu koulutuksista, ilmoittaudu 16.–23.1. välise-
nä aikana sähköisen ilmoittautumisen kautta. 20 no-
peinta pääsee mukaan. 
Lisätietoja Sannalta p. 044 745 3851 tai  nuorisotyön 
nettisivulta koulutukset kohdasta. 

Sinä työelämästä
 eläkkeelle siirtynyt / siirtymässä 

kuudenkympin 
korvilla oleva oulunsalolainen

  
Haluamme kuulla miten voimme olla tukemassa 

sinua uudessa elämänvaiheessasi ja myös mahdollisen 
kiinnostuksesi toimia seurakunnan diakoniatyön 

yhteistyökumppanina. 
Olet lämpimästi tervetullut kertomaan toiveesi ja 

odotuksesi toimitalolle, Vattukuja 2
ke 18.1. klo 18–19.30. 

Iltapalaa varten ilmoittautumiset 16.1. mennessä 
p. 044 7453 853 / Päivi, paivi.pulkkinen@evl.fi.

”Rytmiä ja riimiä”-kerho aloittaa tammikuussa
On tarkoitettu vauvalle ja vanhemmalle. Tärkeässä osassa tätä kerhoa on 
vauvan kanssa vietettävä yhteinen toimintahetki. Hetki koostuu laulusta, 
lorusta, rytmistä ja liikkeestä. Lisäksi kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia 
yhdessä. Mukaan mahtuu 8 vanhempi-lapsi -paria. 
”Rytmiä ja riimiä”-kerhon ensimmäinen kokoontuminen on 31.1., kerho kokoon-
tuu tiistaisin klo 9.30–11 Repussa (Opintie 2). Ilmoittautuminen kerhoon alkaa ma 
16.1. p. 044 7453 871 / Heidi Lampela. 

Pappilantie 28

Yhteisvastuukeräys 
alkaa 5.2.2012   

Tarvitsemme seurakunnassamme vuosittain lähes 70 
talkoolaista / arkienkeliä toteuttamaan Yhteisvas-
tuukeräystä. Nyt etsinnässä on listakerääjiä eri puo-
lille kuntaamme. Mikäli Sinulla liikenee aikaa muuta-
ma tunti kiertää keräyslistan kanssa ajalla 5.2.–30.4., 
otathan yhteyttä! Toivottavasti kohta on puhelinlin-
jat täynnä soittajia. Voit myös ilmoittautua kerääjäk-
si kotisivullamme: www.muhoksenseurakunta.fi/toi-
minta/diakonia/. Sinua tarvitaan. 

Yhteisvastuu-terveisin 
Leena Leskelä
Diakonissa/Keräyspäällikkö  
p. 040 5470 785

Suomen 
lähetysseuran 
ajankohtais-

päivä
 la 28.1. klo 9–15 

Oulujoella.

ry:llä. Su 15.1. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Räisänen, Päi-
värinteenpolku 2, Laitasaari 
Kälkäjä, Kärnänkuja 10, Huo-
vila Paaso, Ritolankuja 38. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ti 17.1. 
klo 17.30 päiväkerho. Ke 18.1. 
klo 18 raamattuluokka ry:llä. 
Kastettu: Valtteri Juhani 
Huovinen, Helmi Aurora Ko-

tilainen, Pieta Severiina Myl-
lyniemi, Santtu Einari Parviai-
nen, Topi Sakari Pikkarainen, 
Pilvi Amanda Keränen.
Vihitty: Paavo Artturi Pohjo-
la ja Riitta Maria Emilia Suik-
kanen.
Kuollut: Kaisa Liisa Könö 
s. Stenman 65, Anna Emilia 
Marttila s. Hämälä 98.

Haluatko auttaa?
Tiedotusilta lipaskerääjille Yhteisvastuukeräyksestä
torstaina 19.1. klo 18 toimitalolla, Vattukuja 2.
Kotimaisena kohteena vuonna 2012 on Takuu-Säätiön 
käynnistämä pienluottohanke ja sen tavoitteena on yli-
velkaantumisen ennaltaehkäisy.
Yhteisvastuun kansainvälisen kohde on Uganda.
Lipaskeräys toteutetaan perinteisesti ovelta ovelle kerä-
yksenä. Tarvitsemme Oulunsalon alueelle noin 60 lipas-
kerääjää. Tulethan mukaan tähän kirkon vapaaehtoisten 
yhteisvastuun talkoisiin. Tilaisuudessa jaetaan keräyslip-
paat. Jos et pääse osallistumaan tiedotusiltaan,
ilmoittautua voit mukaan diakoniatyöntekijöille
044 7453 848 / Riitta tai 044 7453 853 / Päivi. Iltapala
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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

KeSTiLä
Kirkkokuoro to 12.1. klo 18 
srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 13.1. klo 
19 ry:llä.
Seurakuntakerho pe 20.1. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 20.1. klo 
19 ry:llä.
Rippikoululauantai la 21.1. 
klo 9–14 alkaen klo 9 kirkos-
sa.
Kuollut: Maria Eveliina 
Näpänkangas s. Kärki 98.  

PiiPPOLa
Veteraanien lauluryhmä to 
12.1. klo 11 srk-kodissa. 
Rippikoululauantai la 14.1. 
klo 9–14 alkaen klo 9 kirkos-
sa. 
Seurakuntakerho ti 17.1. klo 
12 Väinölässä. 

PuLKKiLa
Kirkkokuoro to 
12.1. klo 13.30 
srk-talossa.
Hartaus pe 
13.1. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Ompeluseu-
rat pe 13.1. klo 
19 Satu ja Jaakko 
Myllykoskella.
Rippikoululauantai la 
14.1. klo 9–14 alkaen klo 9 
Piippolan kirkossa. 
Herättäjän seurat su 15.1. 
klo 10 messun jälkeen seura-
kuntatalossa, Matti Nuorala 
ja Merja Jyrkkä.  
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 15.1. klo 12 ry:llä.

Seurat su 15.1. klo 19 ry:llä.
lankapiiri ma 16.1. klo 17 
srk-talon kerhotilassa.
Raamattuluokka pe 20.1. klo 
19 ry:llä.
Kuollut: Helmi Marjatta Vii-
tanen 84, Tauno Johannes 
Lehtosaari 77.

PyHänTä
Seurat su 15.1. klo 15 ry:llä, P. 
Huhtala ja K. Rönkkö.
lauluseurat ke 18.1. klo 
18.30 Hyrkäksellä.
Hartaus to 19.1. klo 10 Nes-
torissa.
Kuorot: Nuorisokuoro kes-
kiviikkoisin klo 16.30, vete-
raanikuoro to 12.1. klo 12 ja 
lapsikuoro to 12.1. klo 16.30 
srk-talossa. Uusia laulajia 
otetaan mukaan kuoroihin! 
Kuollut: Helvi Annikki Leivis-
kä s. Kangas 85.

RanTSiLa
Ehtoollisharta-
us pe 13.1. klo 
14 Pohjantäh-
dessä.
Ompeluseurat 
pe 13.1. klo 19 

Airi ja Sauli Man-
kisella.

Varttuneiden kerho 
ti 17.1. klo 12 ry:llä. 

Veteraanikuoro ke 18.1. klo 
11 srk-talossa.
Syöpäkerho ke 18.1. klo 
12.30 srk-talossa
Stellat ke 18.1. klo 17. Uudet 
kuorolaiset, koelaulu klo 16. 
Ompeluseurat pe 20.1. klo 
19 ry:llä.

Sanajumalanpalvelus 
su 15.1. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, kanttorina 
Heikki Lumiaho.
Messu su 15.1. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Heikki 
Lumiaho.

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 12.1. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Nuttupiiri aloittaa taas ko-
koontumiset. Tervetuloa 
kaikki entiset ja uudet ”nut-
tuilijat” neulomaan ja ”pa-
rantamaan maailmaa” tors-
taina 12.1. klo 17–19 srk-ta-
lon takkahuoneeseen.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.

Herättäjän po:n vuosikoko-
us ja seurat ke 25.1. klo 18.30 
srk-talossa.

Raamattu- ja 
tuumailupiiri 
RaaTuu 
aloittaa kokoontumiset 
Temmeksen srk-
talolla joka toinen 
torstai. Ensimmäinen 
kokoontuminen on 
19.1. klo 18. Tervetuloa 
mukaan kaikki Pyhän 
Kirjan opetuksista 
kiinnostuneet. Vetäjinä 
toimivat Leila ja Sari.

Seurakunnan 
hartaus- 

ja kahvihetki 
to 19.1. klo 13 

Mäntyrinteellä. 
Kristiina Ahola 

kahvittaa. Kaikki 
tervetulleita!

 Kiitokset  
• Kaikille, jotka lahjoittivat kuivaelintarvikkeita jaetta-
vaksi tyrnäväläisille jouluna 2011. Kasseja kertyi 44, jot-
ka otettiin kiitollisina vastaan.

Kiitos myös
• Kaikille, jotka lahjoittivat tavaroita, leivonnaisia ja 
käsitöitä Temmeksen ja Tyrnävän joulumyyjäisiin sekä 
Teille ihanille ja ahkerille diakonian ja lähetyksen ystä-
ville ja tukijoille. 

• Erityiskiitokset diakoniakylätoimikunnille, Lions La-
dyille ja Tyrnävän Osuuspankille konkreettisista avus-
tuksista tyrnäväläisille perheille.

Päivä- ja perhekerhot jatkuvat 
 
Päivä- ja perhekerhot jatkuvat viikolla 3, eli maanantaina 
16.1. alkaen. Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä Minna Ma-
tinlaurilta (Murto ja kirkonkylä) numerosta 044 7372 616 
tai Marika Pakariselta (Temmes ja kirkonkylä) numerosta 
044 7372 615. Kerhoon ovat tervetulleita vuosina 2006 ja 
2007 syntyneet lapset. 
 
Perhekerhot toimivat kerran viikossa Murron kerhotilas-
sa ja Temmeksen seurakuntatalolla sekä kahdesti viikos-
sa Tyrnävän seurakuntatalolla. Perhekerho on tarkoitettu 
kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille ja isovanhemmil-
le yhteiseksi virkistyshetkeksi. 
 
Perhekerhomme kokoontuvat seuraavasti:
Keskiviikkoisin Temmeksen seurakuntatalolla 
kello 10–12. 
Keskiviikkoisin Murron kerhotilassa 
Kauttaranta 12 A 2 kello 13–15.
Torstaisin Tyrnävän seurakuntatalolla, 
Kerhohuone 2 kello 10–12 ja kello 13–15. 
Voit käydä perheesi kanssa yhdessä Tyrnävän 
seurakunnan perhekerhossa kerran viikossa.
 
Tervetuloa mukaan!
Lastenohjaajina kerhoissa toimivat:
Marika Pakarinen p. 044 7372 615, 
marika.pakarinen@evl.fi
Minna Matinlauri p. 044 7372 616,
minna.matinlauri@evl.fi.

Seurakunnan diakoniatyöntekijä 
on tavattavissa maanantaisin klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talolla. Käynti viraston ovesta. Mahdollisuus luotta-
mukselliseen keskusteluun sekä apuun ja tukeen talou-
dellisissa asioissa.

Hartaus pe 13.1. klo 13.30 Le-
polassa.
Seurakuntakerho ti 17.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Vapaaehtoisten ko-
koontuminen ti 
17.1. klo 15 Tyr-
nävän srk-ta-
lon takka-
huoneessa.
Nuortenil-
ta klo 18–
19.30,  ti 
17.1. Tem-
meksen srk-
talolla, ke 18.1. 
Murron kerhoti-

lassa ja pe 20.1. Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

Kodinilta pe 13.1. klo 18.30 
ry:llä. Su 15.1. harta-

us klo 14.30 Vil-
la Tyrnissä ja 

seurat klo 16 
ry:llä.
Murron rau-
hanyhdis-
tys: Laulu-
seurat pe 

13.1. klo 19 
Muinaisran-

ta 19. Seurat su 
15.1. klo 16 ry:llä.

Päiväkerhot
Kestilä: to klo 12 (alk. 19.1.) kerhokodissa (huom. muuttunut aika).
Pulkkila: pe klo 10 (alk. 20.1.) srk-talon kerhotilassa.
Pyhäntä: pe klo 10 (alk. 20.1.) srk-talon kerhotilassa.
Rantsila: ti klo 10 (alk. 17.1.) Isot Nuput sekä to klo 10 ja 
klo 13 (alk. 26.1.) Pikku Nuput Nuppulassa.

Perhekerhot
Kestilä: ke klo 10 (alk. 11.1.) kerhokodissa. Parittomilla viikoilla 
paikalla lastenohjaaja ja diakonissa.
Pulkkila: joka toinen ma klo 10 (alk. 23.1.) srk-talon kerhohuoneessa.
Pyhäntä: joka toinen ti klo 10 (alk. 17.1.) srk-talon kerhotilassa.  
Rantsila: ma klo 10 (alk. 16.1.) Nuppulassa.  

Varhaisnuorten kerhot
Kestilä: ti klo 15 (alk. 17.1.) kerhokodissa.  
Pulkkila: to klo 16–17.30 (alk. 19.1.) srk-talon kerhohuoneessa (huom. muuttunut aika).
Pyhäntä: ti klo 12.15 (alk. 24.1.) ja to klo 11.15 ja klo 12.15 (alk. 26.1.) puuhakerhot 
koululla sekä to klo 15 (alk. 26.1.) srk-talon kerhotilassa.
Rantsila: ma klo 15.15 (alk. 16.1.) tyttökerho Nuppulassa, ti klo 15.15 (alk. 17.1.) 
Hovin koululla ja to klo 15.30 (alk. 26.1.) Mankilan koululla.

Sävelhartaus
Ti 24.1. klo 19 

Pulkkilan kirkossa
Pohjois-

Pohjanmaan 
kanttorit.

Kuollut: Bertta Maria Uu-
sitalo s. Näsänen 92, Sirk-

ka Tellervo Hilli s. Kolu 88, 
Markku Olavi Pajula 66.
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Lukunurkka

Vanhan testamentin lukukappaleista saarnataan 
jumalanpalveluksissa harvoin. Osaltaan se joh-
tuu siitä, että suomenkielisiä hyviä apuneuvoja 
on tarjolla erittäin niukasti. 

Kiimingin kirkkoherra, TT, FM Pauli Niemelä on 
tehnyt hyvää työtä saattaessaan nyt julki jo toisen kirk-
kovuoden kierron Vanhan testamentin lukukappaleiden 
kommentaarin Mannaa taivaasta. Hän julkaisi 1. vuosi-
kerran Vanhan testamentin lukukappaleiden kommen-
taarin Maitoa ja hunajaa vuonna 2007.

Vanhan testamentin käyttö rikastuttaa juurevalla ta-
valla jumalanpalvelusta. Jumalanpalvelusuudistus vah-
visti Vanhan testamentin asemaa, kun jokaiselle sun-
nuntaille tuli oma Vanhan testamentin lukukappale. 
Vahvana teologina ja kielitieteilijänä Niemelä avaa teks-
tejä syvällisellä tavalla, mutta kirjoittaa samalla selke-
ästi niin, että hepreaa taitamattomatkin pääsevät hyvin 
perille tekstien sisällöstä ja sanomasta. Sen verran alku-
kieltä on kuitenkin mukana, että myös kielenharrastajat 
pääsevät verryttelemään taitojaan.

Kommentaariin tarttuessa on hyvä ensiksi lukea esil-
lä oleva teksti, ehkä hieman laajempikin kokonaisuus 
ympäriltä. Niin Niemeläkin tekee selittäessään kutakin 

lukukappaletta valottaessaan paikoitellen laveammin 
kontekstia. Se on tarpeen, sillä joskus tekstikohdat ovat 
niin lyhyitä, että jäävät muuten irrallisiksi eivätkä avau-
du koko täyteydessään.

Niemelä viittaa selityksissään kunkin pyhän yleis-
teemaan ja tarkastelee lyhyesti lukukappaleen yhteyt-
tä tähän teemaan. Yleisen luonnehdinnan jälkeen Nie-
melä siirtyy tarkastelemaan eksegeettisesti tekstiä. Sen 
hän tekee huolella ja perustellen tekstisisältöä rikkaal-
la tavalla. Alkusanoissa hän kertookin vahvistaneen tä-
tä osuutta tässä teoksessa verrattuna Maitoa ja huna-
jaa-kommentaariin. Ote on kuitenkin sellainen, ettei 
teksti ole raskasta lukijalle. Sen jälkeen on homileetti-
nen, saarnaopillinen selitys, jossa on yhteys myös päivän 
evankeliumiin ja Uuden testamentin lukukappaleisiin. 
Tämä tuo hyvin esiin Raamatun kokonaisvaltaisuuden 
ja rikkaan sanoman sekä pelastushistorian. 

Niemelän teos suorastaan innostaa Vanhan testa-
mentin äärelle. Lukukappaleiden joukossa on monia 
hyvinkin tuttuja kohtia, muun muassa Herran siunaus, 
jouluprofetia, Mooseksen rukoustaistelu, mutta paljon 
monille vieraita ja vaikeita Vanhan testamentin kohtia. 

Niemelän kommentaari avaa uudella tavalla histori-

Erinomainen Vanhan testamentin avaaja 

Pauli M. K. Niemelä: Mannaa taivaasta. Evankeliumikirjan Van-
han testamentin lukukappaleiden kommentaari 3. vuosikerta. 
422 s. Kirjapaja 2011.

an Jumalan monipolvisen polun. Teos on hyvä apu-
neuvo niin yksityisen kristityn Vanhan testamentin 
tutkisteluun kuin myös seurakuntien työntekijöille 
käytettäväksi mitä moninaisimmissa seurakuntati-
laisuuksissa. 

RISTO KORMILAINEN

Enkelit veivät voiton 
kansikuvakisassa

Rauhan Tervehdyksen kan-
sikuvakisan on voittanut 
kansi numero 31, Enke-
lit, heitä on. Lehti ilmestyi 

29.9.2011.
Mikkelin päivään liittyvä kansi 

on Rauhan Tervehdyksen graafi-
kon Mari Lähteenmaan käsialaa. 
Hän skannasi kahdeksan eri en-
kelikuvaa vuoden 1901 kuvaraa-
matusta, joka on lähtöisin toimit-
taja Riitta Hirvosen lapsuuden-
kodista.

– Raamattu löytyi 1970-luvul-
la erään kerrostalon roskiksesta. 
Sen jälkeen se on kulkenut muka-
nani muutosta toiseen, Hirvonen 
kertoo.

– Toin sen toimitukseen siinä 
olevien piirrosten vuoksi, ja sii-
tä on nyt tullut tavallaan Rauhan 
Tervehdyksen Raamattu.

Kyseisen kuvaraamatun on 
kuvittanut ranskalainen Gusta-
ve Doré, jonka näkemys enkeleis-
tä on nykypäivään nähden melko 
synkkä.

– Kuvien vuoksi tämä Raamat-
tu on aika hurja teos, eikä sitä tee 
mieli lukea illalla nukkumaan 
mennessä, Hirvonen naurahtaa.

Ihmiset 
enkeleinä toisilleen
Mikkelin päivänä puhutaan aina 
enkeleistä, joten kannen kuvitus 
on sen mukainen.

– Etusivua tehdessä yllätti se, 
kuinka monella tapaa enkelit näh-
dään. Dorén piirrokset haastoivat 
miettimään, millaisena itse enke-

lit näen, Hirvonen sanoo.
Hän kertoo myös pohtineensa 

pitkään kannen tekstiä, jossa to-
detaan, että "Enkelit, heitä on".

– Ensin mietin tuttua sanon-
taa Enkeleitä, onko heitä? Se tun-
tui kuitenkin liian kuluneelta.

Päätökseen vaikutti myös toi-
mittajan oma kokemus siitä, että 
ihmiset voivat olla enkeleitä toisil-
leen ja kantaa toisiaan silloin, kun 

itse ei enää jaksaisi.
– Siksi uskalsin todeta, että hei-

tä, enkeleitä, aivan varmasti on.
Hirvoselle itselleen enkeleiden 

pohtiminen on väistämättä myös 
Jumalan olemassaolon, koko nä-
kymättömän todellisuuden poh-
timista.

KATJA KIISKINEN

Äänestäjien perusteluita

• Enkelit suojaavat, antavat valoa ja voimaa.

• Lapsuudesta ovat muistoihin piirtyneet suojelusenkelitaulu, 
joulukuusessa kiiltokuvamaiset enkelikoristeet, lumeen tehdyt 
"ihmisenkelit". Enkelit suojelevat, turvaavat, rauhoittavat mielen. 
Jokaisella meistä on suojelusenkeli mukanamme elämämme 
hetkissä.

• Jumalan enkelit edustavat kaikkea hyvää. Jumalan käskystä 
he tuovat iloa, parantavat ja tuovat rauhan sanomaa. Sopivat 
täydellisesti Rauhan Tervehdys -lehden kanteen.

• Enkelit sopivat Rauhan Tervehdykseen. Enkeleihin on helppo 
uskoa kenen tahansa. Itse lukisin mielelläni enemmänkin 
ihmisten kokemuksia enkeleistä.

S anna Tu r u n e n

Toimittaja Riitta Hirvonen esittelee Rauhan Tervehdyksen "perheraamattua".


