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Aatoksia

pilaitospapin ottamisesta seurakun-
nan työntekijöiksi. 

Sekä piispa Hannes Leinonen että 
tuomiorovasti Sipilä asettuivat kan-
nalle, jota esitimme: SKY ei enää voi 
toimia kirkon ylioppilas- ja opiskeli-
jatyön kattojärjestönä. Seurakunnat 
ottivat vastuun. 

Oulussa toimi SKY:n paikallisjär-
jestö Pohjois-Suomen Ylioppilaiden 
Kristillinen Yhdistys, Pyky. Se itse-
näistyi toiminnan siirryttyä seura-
kunnan vastuulle. Arvi Seppänen oli 
suosittanut linjaa: antaa opiskelijoi-
den vastata yhdistyksen toiminnasta. 

Ylioppilaspapin työ oli laaja, opis-
kelijoiden järjestötoiminnan täytyi 
olla opiskelijoiden vastuulla. Hyvä 
opiskelijoiden aloite oli ehtoomessu-
jen järjestäminen ensin Ynnin, Oulun 
NMKY:n, pienessä kappelissa, sitten 
tuomiokirkossa. Messuista tuli suo-
sittuja nuorten parissa.

Ylioppilastyö tehostui seurakun-
tien ottaessa siitä vastuuta. Oulun, 
Helsingin, Turun, Tampereen seu-
rakunnat eivät antaneet työn sortua 
kahden eri kirkollisen suuntautumi-
sen kitkaan ja välien ylikuumenemi-
seen.

ILKKA TURKKA
Opiskelijapastori Oulussa 1965–1970

Kuumia   
tunteita

Jorma-enoni asusti perheineen 
kahdesti Oulussa: Heinäpään 
pappilassa kappalaisena ja toisen 
kerran tuomiorovastilassa, jossa 

syksyllä 1965 kirjoitin gradutyön ja 
tutustuin ylioppilastyöhön Oulussa. 

Suomen Kristillinen Ylioppilas-
liitto (SKY) oli valinnut minut tuol-
loin syyskuun alusta sihteerikseen 
Oulussa.

Tulin töihin opiskelijapastori Arvi 
Seppäsen jälkeen. Hän opasti työhön, 
tutustutti ylioppilaskuntaan, lehteen 
ja yliopistoon. 

Arvi neuvoi minua tilanteessa, jo-
ka tuli eteeni 1960-luvulla. Silloin 
kaksi kristillistä järjestöä olivat ak-
tivoituneet Suomessa: Christian Fel-
lowship of Evangelical Students sekä 
Campus Christian For Christ. Ensin 
mainitun yhteistyökumppaniksi tu-
li Kansanlähetyksen Ylioppilaslähe-
tys ja toisen Kansan Raamattuseura. 

Vuonna 1968 SKY järjesti World 
Students Christian Federationin se-
minaarin Turussa ja liittokokouksen 
Espoossa. Turun ja Espoon kokous-
ten jälkeen yllä mainittujen ”uusien” 
kristillisen ylioppilastyön järjestöjen 
kritiikki SKY:tä vastaan kiihtyi. 

Piispoista Olavi Kares teki voi-
makkaita hyökkäyksiä SKY:n suun-
taan. Kollegoidensa tukemana hän sai 
aikaan 1969 sen, että järjestöltä pois-
tettiin toinen valtakunnallinen ko-
lehti. SKY:tä syytettiin kirkon piiris-
sä radikalisoitumisesta.

Minut valittiin tammikuussa 
1970 SKY:n pääsihteeriksi. Helmi-
kuussa tajusin, että pestistä ei tule 
pitkää. Liiton taloudellinen asema 
oli huojuva. 

Oulussa osattiin reagoida, jotta työ 
opiskelijoiden parissa ei katkeaisi. So-
vimme ylioppilaspapin ja uuden op-

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut lehdet 

Sanoma pysyy,  
tyyli vaihtuu
Teologian tohtorin Pontus Salmen mu-
kaan kirkon pitää räätälöidä sanomaan-
sa kuulijoiden mukaan:

”Salmi tarjoaa apuvälineeksi segmen-
tointia. Segmentoinnissa lähdetään siitä, 
että ennen kuin voi viestiä, pitää tuntea 
kohderyhmä.

– Evankeliumia ei muuteta, eikä tra-
ditiota hylätä, mutta tyyli vaihtuu. Kun 
tiedetään ihmisen tarpeet ja odotukset, 
häntä voidaan mennä puolitiehen vas-
taan.

Salmi toimii Vantaalla yhteisen seu-
rakuntatyön johtajana. Segmentoinnista 
hän kertoo saaneensa hyvän opin toimit-
tuaan 11 vuotta työpaikkapappina. 

– Lähellä keskivertosuomalaista. Siel-
tä on pitkä matka seurakunnan toimin-
taan.”

Kirkko & Koti 25.1.2012

Kolehti Suomen 
puolesta
Heli Karhumäki pohtii Sana-lehden ko-
lumnissa auttamisen ja rukoilemisen 
molemminpuolisuutta. Talvisodan aika-
na apua tuli myös Afrikasta:

”Murhe ja hätä valtasivat Onajenan 
mustat kristityt. He kuulivat, miten pie-
ni armeija ja huono varustus Suomella oli 
vihollista vastaan. He panivat toimeksi. 
Suomalaiset olivat tuoneet heille kalliin 
evankeliumin Kristuksesta, nyt oli hei-
dän vuoronsa auttaa.

He nostivat kätensä ja aloittivat pit-
kän, voimallisen rukouksen. Sitten he 
keräsivät vähistä rahoistaan kolehdin ja 
lähettivät sen Suomen armeijalle. Saate-
kirjeessään he kertoivat huolensa siitä, et-
tä iso heimo oli hyökännyt pienen hei-
mon kimppuun. Heidän kolehtinsa riit-
täisi yhteen kivääriin ja asetakkiin.”

Sana 26.1.2012

Hauskaa keräystä

Sunnuntaina alkava Yhteisvastuukeräys näkyy 

tänä vuonna raha-automaateilla ympäri Suo-

men. Käteisen rahan nostajille tarjotaan en-

si kertaa mahdollisuus lahjoittaa keräykseen euro.

Suomessa tehdään kuukaudessa noin 15 miljoo-

naa automaattikäyntiä. Ei siis ihme, että keräyksen 

organisoijat odottavat uudelta keräysidealta sekä 

rahaa että näkyvyyttä.

Yhteisvastuukeräystä tulee väkisinkin verrattua 

Ylen Hyvä Säätiön vuotuiseen Nenäpäivä-keräyk-

seen, joka huipentuu syksyllä televisiossa esitettä-

vään Nenäpäivä-showhun. 

Nenäpäivä on äänekäs keräys, joka haastaa rai-

lakkaasti muun muassa työporukat ja koululuokat 

nenäilemään eli keräämään mitä pöljimmillä tavoin 

varoja hyväntekeväisyyteen.

Yhteisvastuukeräyksen tuotto on suurempi kuin 

Nenäpäivän. Tästä huolimatta yv-keräyksellä saat-

taisi olla jotain oppimista Nenäpäivän iloisesta mei-

ningistä.

Yhteisvastuukerääjät ovat usein uskollisia puur-

tajia, jotka vuodesta toiseen lähtevät kerääjik-

si. Tavallista on, että kerääjä – tai kaksi yhdessä – 

seisoo parin tunnin ajan jonkin kauppakeskuksen 

edessä tarjoten lipasta ohikulkeville.

Vähenevä voimavara ovat listakerääjät, jotka kul-

kevat usein omilla asuinalueillaan ovelta toiselle.

Hyvinä päivinä lippaaseen tai listalle kertyy 

mukavasti rahaa, ja senteissä on miljoonan alku.

Perinteiset keräystavat ovat koko yhteisvastuun 

perusta, mutta jokainen kerääjä tietää, että välillä 

seisoskeleminen kevätpakkasessa lipas kourassa käy 

työstä. Siitä on välillä hauskuus kaukana.

Miten oman kymppinsä tai viisikymppisensä sai-

si kerättyä niin, että sekä kerääjällä tai antajilla oli-

si hauskaa? Seurakuntalaiset keksivät mieleisensä 

tempaukset varmasti parhaiten itse, kunhan vain 

ymmärretään, että keräys tarvitsee onnistuakseen 

aivan tavallisten kansalaisten panosta. 

Yhteisvastuukeräys ei ole seurakunta-aktiivien 

varassa, vaan siihen tarvitaan niitäkin, jotka eivät 

kenties muutoin ole mukana kirkon toiminnassa.

Millainen potti syntyisi, jos suvun miehet ja nai-

setkin haastaisivat toisiaan kädenvääntöön? Perhe-

tuttujen kesken pidetty haastekisa parhaasta mar-

japiirakasta voisi myös tuottaa iloa osallistujille ja 

kartuttaa yv-pottia.

Yhteisvastuukeräyksen kohteista kerromme 

tämän lehden sivuilla 3 ja 20. 
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Velkaongelmainen 
voi olla kuka tahansa
Onko velkaantuminen 
seurausta holtittomasta 
elämäntyylistä? 
Kustannetaanko 
pikavipeillä ylellistä 
kulutusta? 
Rauhan Tervehdys esitti 
asiantuntijoille väitteitä 
velkaantumisesta ja 
ylivelkaantuneista. 

Väitteisiin vastasivat dia-
koniatyöntekijä Anu Fe-
dotoff Oulujoen seura-
kunnasta, johtava kihla-

kunnanvouti Reijo Junkkari Ou-
lun seudun ulosottovirastosta, 
viestintäpäällikkö Minna Mat-
tila Takuu-Säätiöstä ja talous- ja 
velkaneuvoja Sirpa Ukura Oulun 
kaupungista. 

Pikavippejä ottavat nuoret, jotka 
tarvitsevat rahaa bilettämiseen.
Ei pidä paikkaansa. 

Vastaajat kertovat, että pika-
vippejä ottavat kaikenikäiset. 
Yleensä pikavipillä maksetaan 
normaaliin elämiseen liittyviä 
laskuja.  

– Jotkut nuoret käyttävät vip-
pejä bilettämiseen, mutta tällai-
nen yleistäminen kääntää huo-
mion pois muista huolestutta-
vista pikavippi-ilmiöistä. Vippe-

jä tarvitaan arjen perusmenoihin 
tai yllättäviin menoihin. Pienitu-
loiset eivät kykene säästämään yl-
lätysten varalle ja pienten tulojen 
vuoksi muuta luottoa on vaikea 
saada. Pikavippi on silloin rat-
kaisu, kertoo Minna Mattila Ta-
kuu-Säätiöstä.

Kaikki vippaajat eivät ole pie-
nituloisia. 

– Pikavippiin voivat turvautua 
keski- ja jopa hyvätuloiset ihmi-
set, koska ovat velkaongelmissa 
muunlaisten luottojen vuoksi. Pi-
kavippi on jäävuoren huippu yli-
velkaantumisessa, sanoo Mattila.

Velan ottajat ovat vastuuntun-
nottomia ja taitamattomia.
Ei pidä paikkaansa.

Vastaajat eivät pidä velanotta-
jia vastuuttomina. Ongelmia tu-
lee, jos oma takaisinmaksukyky 
yliarvioidaan. Luotto- ja kulu-
tuspäätöksiä pitää tehdä harkiten. 

– Tavallisella palkansaajal-
la on nykyisellä hintatasolla vai-
kea hankkia esimerkiksi omis-
tusasuntoa tai autoa ilman luot-
torahoitusta. Velan ottaminen ei 
ole vastuuntunnotonta, jos mak-
sukyky riittää takaisinmaksuun. 
Joskus velkaongelman taustal-
la voi olla henkilön puutteellinen 
taloudenhallinta, toteaa talous- ja 
velkaneuvoja Sirpa Ukura.

Elämää ei voi aina ennakoida. 
Kuka tahansa voi joutua yllättävi-

en elämäntilanteiden eteen.
– Usein velkaongelmien taus-

talla saattaa olla jokin ennakoi-
maton tapahtuma kuten työttö-
myys, pitkäaikainen sairastumi-
nen, ero tai puolison kuolema, 
selventää Ukura.

Käteisen rahan käytön vähenty-
minen on hämärtänyt ihmisten 
käsitystä omasta taloudestaan.
Pitää paikkansa.

Vastaajat arvelivat asian olevan 
näin. Tulojen ja menojen arvioin-
ti on vaikeutunut. Takuu-Säätiön 
Minna Mattilan mukaan eniten 
rahatilannetta hämäävät luotto-
kortit.

– Käteinen raha on konk-
reettista. Se on lompakosta pois. 
Pankkikortilla maksettaessa on 
muistettava seurata rahan ku-
lumista pitkin kuukautta. Luo-

tonkäytön seuranta on vaativin-
ta. Luottokortin käyttäjän pitäisi 
miettiä, paljonko tuloilla on varaa 
kuluttaa, eikä miettiä paljonko 
luotosta on käyttövaraa jäljellä.

Pikavippi voi olla hyvä ratkaisu, 
jos ei saa lainaa mistään muu-
alta.
Ei pidä paikkaansa.

Seurakunnan diakoniatyön 
ja velkaneuvonnan kanta pika-
vippeihin on kielteinen. Takuu-
Säätiöstä pikavippejä ei tuomi-
ta, mutta sen ottajalla pitäisi olla 
maksukykyä. 

– Akuutissa tilanteessa pika-
vippi voi olla tarpeellinen. Kus-
tannukset eivät ole mahdottomat, 
jos vippi on pieni ja sen maksaa 
nopeasti pois. Hälytyskellojen pi-
täisi soida, jos huomaa ottavan-
sa useita pikavippejä yhtä aikaa ja 
maksaa vippiä uudella pikavipil-
lä. Silloin on syytä pysähtyä miet-
timään ja tarvittaessa hakea am-
mattiapua, toteaa Mattila.

Velka voi vanhentua, jonka jäl-
keen sitä ei tarvitse maksaa.
Ei pidä paikkaansa.

Velka voi vanhentua, mutta hi-
taasti. Kukaan vastaajista ei suo-
sittele sitä odottamaan. Velat kan-
nattaa aina hoitaa ajoissa. 

– Ulosottoperuste, esimerkik-
si käräjäoikeuden tuomio, jossa 
henkilölle on asetettu maksuvel-

voite, on täytäntöönpanokelpoi-
nen 15 vuotta. Määräaika on 20 
vuotta, jos ulosottoperusteessa 
tarkoitettu velkoja on oikeuster-
mein kutsuttu luonnollinen hen-
kilö. Ulosottoperusteen määräai-
ka lasketaan siitä, kun lainvoimai-
seksi tullut tuomio tai muu lopul-
linen ulosottoperuste on annettu. 
Ulosottokaaren mukaan määrä-
ajan umpeen kuluminen tarkoit-
taa saatavan lopullista vanhentu-
mista, sanoo Reijo Junkkari Ou-
lun seudun ulosottovirastosta.

Seurakunnan diakoniatoimis-
toon voi ottaa yhteyttä talous-
asioissa, vaikka ei kuulukaan 
kirkkoon.
Pitää paikkansa.

– Kirkkoon kuulumattomuus 
ei ole este. Olisi kuitenkin hyvä 
ottaa yhteyttä mahdollisimman 
varhain, ennen kuin tilanne käy 
hallitsemattomaksi, kehottaa dia-
koniatyöntekijä Anu Fedotoff.

SANNA TURUNEN

Tämän vuoden Yhteisvastuu-
keräyksen tavoitteena on torjua 
ylivelkaantumista. Lue lisää 
Yhteisvastuukeräyksestä tämän 
lehden takasivulta.

Usein velkaongelmien 
taustalla saattaa olla 
jokin ennakoimaton 
tapahtuma kuten 
työttömyys, 
pitkäaikainen 
sairastuminen, ero tai 
puolison kuolema.

Sirpa Ukura
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• Hei kertokaa joku ystävälli-
nen sielu, missä viime vuoden 
lehdessä oli Pekka Haaviston 
haastattelu? Vai oliko jo syk-
syllä 2010?

HEIKKI

Toimitus vastaa: Pekka Haa-
viston kansikuvahaastattelu 
julkaistiin 14.10.2010 ilmesty-
neessä Rauhan Tervehdyksessä. 
Juttu on luettavissa pdf-muo-
toisesta arkistolehdestä lehden 
nettisivuilta. 

• Mainiota, että olette alkaneet 
julkaista osan jutuista myös 
nettisivuillanne. Aina ei viitsi 
ruveta aukomaan pdf-tiedosto-
ja. Saisiko sivuille myös mah-
dollisuuden kommentoida jut-
tuja?

JOHANNES 

Toimitus vastaa: Kiitokset, toi-
vommekin että jutut leviäisivät 
yhä laajemmalle, nyt kun nii-
hin on suora osoite. Näin ju-
tun osoitteen voi lähettää suo-
rana linkkinä sellaisille, joi-
ta sen uskoo kiinnostavan. Si-
vuille ei tule ainakaan lähiai-
koina kommentointimahdol-
lisuutta, koska toimituksessa 
ei riitä resursseja sen ylläpi-
toon. Kommentteja voi jatkos-
sakin antaa puhelimitse, säh-
köpostilla, Facebookissa ja tie-
tenkin kirjeitse.

Oikaisu
Rauhan Tervehdyksessa 1/2012 
sivulla 6 olleen jutun ”Yhdis-
tykset maksamaan vuokraa 
seurakunnan tiloista Oulunsa-
lossa” otsikko oli virheellinen. 
Oulunsalon seurakunnan kirk-
koneuvosto ei ollut tehnyt ko-
kouksessaan yhdistysten mak-
suja koskevia päätöksiä. 3. mar-

ras-
kuuta pidetys-
sä kokouksessa päätettiin, että 
yksityishenkilöt saavat jatkos-
sa seurakunnan tiloja ilmaisek-
si käyttöönsä kristillisiä perhe-
juhlia varten. Näin Oulunsalo 
muutti käytäntönsä vastaavak-
si kuin Oulun seurakuntayhty-
mässä. Yhdistysten tilavuok-
rista päätetään jatkossakin ta-
pauskohtaisesti. Yhdistysten 
järjestämistä hengellisistä ti-
laisuuksista ei peritä vuokraa. 
Toimitus pahoittelee virhettä. 

Oulussa on tehty 50 
vuotta hengellistä työtä 
opiskelijoiden parissa. 
Oppilaitostyössä kirkon 
työntekijän paikka on 
niin opiskelijoiden kuin 
henkilöstön rinnalla.
Piispa Samuel Salmi 
korostaa tieteellisten 
keskustelujen tärkeyttä.

Hallituksen aikeissa on kes-
kittää ammatillista koulu-
tusta. Aloituspaikkoja uh-
kaa lähteä erityisesti Itä- 

ja Pohjois-Suomesta. Jos suunni-
telmat toteutuvat, syntymässä on 
uusia isoja koulutusyksikköjä.

Hallituksen linjaukset sekä esi-
merkiksi kuntauudistus vaikutta-
vat seurakuntien oppilaitostyö-
hön, myös Oulussa, kirkkohalli-

tuksen työalasihteeri Jussi Mur-
tovuori selvittää.

– Seurakuntien oppilaitostyön 
on oltava tulevaisuudessa liikku-
vaa ja joustavaa. Työntekijät jou-
tuvat solmimaan uusia kontakte-
ja työn sujumiseksi.

– Oppilaitoksissa työskentele-
ville seurakuntarajat eivät saa ol-
la ehdottomia arvioitaessa, kei-
tä palvellaan, Murtovuori kertoo 
myllerryksistä, joita kirkon oppi-
laitostyöllä on edessään.

Yhdestä 
papista neljään
Oppilaitostyön tulevaisuus nou-
si esille viime viikolla, kun Oulun 
seurakuntien opiskelija- ja oppi-
laitostyö vietti 50-vuotisjuhlalli-
suuksia. 

Oulun ensimmäisenä yliopisto-
pastorina aloitti vuonna 1962 Arvi 
Seppänen, josta tuli myöhemmin 
Oulun tuomiorovasti. 

Tällä hetkellä Oulun seurakun-
nissa työskentelee neljä pappia ja 
yksi diakoniatyöntekijä kaupun-
gin ammatillisissa oppilaitoksis-
sa, ammattikorkeakoulussa ja yli-
opistossa. 

– Oppilaitostyössä olevat työn-
tekijät eivät työskentele vain opis-
kelijoiden keskellä, vaan heille 
kuuluu myös oppilaitosten hen-
kilöstön hyvinvointi, oppilaitos-
pastori Katariina Pitkänen valot-
taa työn sisältöä juhlapäivänä.

Akateeminen 
vuoropuhelu tärkeää
Yliopistolla pidetyissä juhlalli-
suuksissa puhunut Oulun hiippa-

kunnan piispa Samuel Salmi ko-
rosti, että kirkon työntekijöiden 
on käytävä tiedemaailman kans-
sa älyllisesti haastavia keskuste-
luja elämän perimmäisistä kysy-
myksistä.

Samaa asiaa painotti myös Ou-
lun ortodoksisen seurakunnan 
uusi kirkkoherra, isä Marko Pat-
ronen. 

– Kirkko ja yliopisto eivät voi 
olla sisäänpäin kääntyneitä. Nii-
den täytyy olla jatkuvassa vuo-
ropuhelussa ympäristön kanssa. 
Niin tiedeyhteisöllä kuin kirkol-
la on halu oppia ymmärtämään 
maailmaa. 

Patronen totesi, ettei tiedettä ja 

Oulun seurakuntien oppilaitostyö juhlii tasavuosia

”Mitä sinä tarvitset”, kysyy oppilaitospastori

uskontoa voi laittaa vastakkain.
– On sivistystä tarkastella asi-

oita eri näkökulmista, kirkkoher-
ra puhui.

Oulun yliopiston rehtori Lau-
ri Lajunen totesi olevansa tyyty-
väinen, että Oulun yliopistossa on 
oma yliopistopastori. Tuore ilon-
aihe on se, että vs. yliopistopastori 

•  Ensimmäinen yliopistopastori tuli Ouluun vuonna 1962 Suomen 

Kristillisen Ylioppilasliiton palkkaamana. 

•  Ensimmäinen Oulun seurakuntien ”oma” oppilaitostyönvirka 

perustettiin vuonna 1969. Pastorin tehtäviin kuului erityisesti 

työ ammattikouluissa. Viran syntyyn vaikutti merkittävästi 

ammatillisten oppilaitosten rehtoreiden asiasta tekemä aloite.

•  Vuonna 1983 perustettiin Ouluun opiskelijadiakonin virka. Viran 

perustamista jouduttivat opiskelijoiden taloudelliset vaikeudet.

•  Useimmissa Oulun oppilaitoksissa oppilaitospastori on tavattavissa 

joka viikko. Seurakunnan oppilaitostyötä tekevät ovat mukana, 

kun kouluissa pohditaan esimerkiksi eettisiä kysymyksiä. Pastorit 

ja diakoni ovat opiskelijoiden ja henkilöstön tukena kriiseissä, ja he 

järjestävät kirkollisia tilaisuuksia.

Seurakunnan oppilaitostyön historiaa

Samaan kuvaan kiirehtivät Oulun seurakuntien entiset ja nykyiset oppilaitospapit ja -diakonit: Heikki Palmu (vas.), Matti 
Pikkarainen, Ulla Säilä, Heikki Kaikkonen, Ari Savuoja, Arpàd Kovàcs, Salla Tuominen, Katariina Pitkänen, Virpi Sillanpää-Posio, 
Taina Voutilainen ja Stiven Naatus.

Niin tiedeyhteisöllä 
kuin kirkolla on halu 
oppia ymmärtämään 
maailmaa.

Marko Patronen 

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

Seurakunnat, seurakun-
tayhtymät, hiippakunta-
valtuustot, tuomiokapi-
tulit ja kirkon työmarkki-

nalaitos antavat 30.4.2012 men-
nessä palautetta seurakuntien 
rakennemuutoksen ohjausryh-
män 2008–2011 loppuraportis-
ta. Se löytyy osoitteesta sakasti.
evl.fi/seurakuntarakenne.

Tulevasta seurakuntaraken-
teesta päättää 13.2.2012 valitta-
va kirkolliskokous.

Ohjausryhmän jäseninä toi-
mineet Espoon tuomiorovas-
ti Antti Kujanpää ja tiedotus-
päällikkö Iiris Kivimäki kirk-
kohallituksesta haastoivat Ko-
timaa-lehdessä 12.1.2012 kaik-
ki ehdokkaat kertomaan valit-
sijoilleen, millaisen ratkaisun 
hyväksi he aikovat toimia, jos 

tulevat valituiksi. He painotta-
vat, että tuleva seurakuntara-
kenne on tärkein tiedossa ole-
va kirkolliskokouksen päätös-
asia. Olen samaa mieltä ja vas-
taan haasteeseen.

Suostumatta enää ajopuun 
rooliin, on kirkko vihdoinkin, 
yhdennellätoista hetkellä tart-
tumassa kuntaliitosmyllerryk-
sessä ohjaksiin omassa asias-
saan. Lääkkeeksi rapautumis-
tautiin ohjausryhmä suosittaa 
raportissa kuvattua rovastikun-
tamallia. Käytännössä se muis-
tuttaa läheisesti nykyistä seura-
kuntayhtymämallia. Hallinnol-
lisesti keveämpänä, johtajuudel-
taan selkiytettynä ja yliorgani-
soitumista välttäen se huomioi 
paremmin toimintaympäristön 
todelliset tarpeet.

Loppuraportissa myös esi-
tellyssä hiippakuntamallissa on 
heikkouksia, joiden vuoksi sen 
toteuttamiselle ei mielestäni ole 
perusteita. Mallin johtamisjär-
jestelmä ontuu lähtökohtaises-
ti, koska johtamisjänne tuomio-
kapitulin ja hiippakuntien seu-
rakuntien välillä on pitkä. Hal-
linnon etääntymisen voisi toki 
välttää perustamalla kirkkoom-
me lisää hiippakuntia. Tämä ei 
ole kuitenkaan realistinen vaih-
toehto.

Seurakuntien rakennemuu-
toksen ohjausryhmän alaryh-
mänä on työskennellyt Tule-
vaisuuden seurakunta 2020 
-työryhmä. Sen loppuraportis-
sa korostuu ilahduttavan kirk-
kaana perusvireenä se, että kir-
kon itseymmärryksen tulee oh-

jata seurakuntarakenteiden va-
lintaa. ”Muutoksenkin keskellä 
kirkon tulee pysyä uskollisena 
identiteetilleen, tunnustuksel-
leen ja tehtävälleen.”

Rovastikuntamalli viitoittaa 
rakkaalle kansankirkollemme 
ja sen seurakuntien tulevaisuu-
delle viisaan etenemisen suun-
taviivat. Nyt on valoa. On tär-
keää, että kirkolliskokoukses-
sa löytyy tahtotila rovastikun-
tamallin toteuttamiseen ja sen 
edellyttämään kirkkolainsää-
dännön uudistamiseen. Muu-
tos ei ole itseisarvo, mutta elä-
mä on. Muutos on hyvän ja ar-
vokkaan elämän turvaamisen 
väline, myös kirkossa.

JUHANI LAVANKO
kirkolliskokousedustajaehdokas

Mahdollisuuksien kirkko -lista

Talon katolla lukee isoilla 
kirjaimilla Välkkylä. Ra-
kennus on tuttu näkymä 
autotien varresta, mutta 

talo sisältä on tuntemattomam-
pi. Monelle, mutta ei oppilaitos-
työn diakonille Salla Tuomisel-
le. 

Hän käy täällä usein keski-
viikkoiltaisin. Silloin talon ala-
kerran olohuonetilassa järjeste-
tään gospelkahvila talon asuk-
kaille ja heidän ystävilleen. 

Suomeksi se tarkoittaa vapaa-
ta hengailua, musiikin kuunte-
lua ja pelailua. Paikalla on aina 
joko Salla tai joku muu kuusi-
henkisestä Oulun seurakuntien 
oppilaitostyön tiimistä.  

– Terve! Mitä te haluat-
te kuunnella, kysyy Tuominen 
paikalla olevilta tytöiltä. 

– Tilkkutäkkiä, ehdottaa 
Noora Kippo ja laittaa televisi-
on äänettömälle.

 Perustelukin levyvalinnalle 
kuullaan. 

– Sitä tuli laulettua riparilla 
niin paljon, että osaan sen ul-
koa, hän huikkaa.

Kakkua ja  
karaokea
Iltavalvoja on keittänyt kahvit ja 
kattanut pöydälle kaksi isoa ter-
moksellista kahvia ja kolme ker-
maista kakkua.  

– Tarjoilut tulevat Myllytul-
lin yksiköstä, ne ovat kondito-
riaopiskelijoiden tuotoksia. Tar-
jolla on milloin leipiä, leivoksia 
tai kakkuja, Tuominen kertoo. 

Pian sohvalle istahtaa kokik-
si opiskeleva Heikki Koukka-
ri, joka on yksi kahvilan ahke-
rimmista kävijöistä. Musikaali-
nen nuorimies innostuu mones-

Tarpeellisia juttukavereita

ti mikin ääreen, kun gospelkahvi-
lassa lauletaan karaokea. Pian toi-
mittaja huomaa, että hän on myös 
yksi niistä harvoista, joka innos-
tuu jututettavaksi.  Monet vakio-
kävijöistä ovat hieman ujoja var-
sinkin kameran suhteen.

16-vuotias Koukkari on inno-
kas seurakuntanuori.

 – Olen ollut jo kolmena kesä-
nä isosena. Aloitin samana kesänä 
kun pääsin itse ripiltä, hän kertoo.  

Kokintyö on mukavaa, mutta 
vaihtoehtoja tulevaisuudessa ovat 
myös nuorisotyönohjaajan am-
matti tai vaikka rauhanturvaa-
jaksi lähteminen. 

Koukkarin monet kaverit käy-
vät myös helluntaiseurakunnan 
Lift-illoissa. 

– Meille nuorille se on ihan 
sama, onko kastekäsityksissä jo-
tain eroja. Kristittyjä me olemme 
kaikki, hän toteaa vakaasti. 

Ajatus ei ole ollenkaan outo 
gospelkahvilassakaan, sillä ennen 
vuotta 2005 gospelkahvilaa pi-
dettiin yhteiskristilliseltä pohjal-

ta helluntaiseurakunnan kanssa.  

Aikuisen  
juttukaverin tarve
– Myös Välkkylän vanhoja asuk-
kaita piipahtelee täällä. Se kertoo 
paljon asuntolan kodinomaisesta 
hengestä, Tuominen kertoo.

Talossa asuu paljon alaikäisiä 
opiskelijoita, joita yhdistää pitkä 
kotimatka. Paikalla onkin valvo-
ja 14 tuntia päivässä. Näin nuoril-
la on aina joku, jolta kysyä apua.  
Moni haluaa myös jutella seura-
kunnan työntekijän kanssa kah-
destaan.  

– Voimme mennä vartiksi pu-
humaan nurkan taakse tai sopia 
tapaamisen jonnekin.  

Parisuhteesta puhutaan paljon, 
myös kavereiden ongelmat ja jopa 
itsemurhat mietityttävät. 

– Tämä ei ole mitään luuserei-
den auttamista, sillä jokaiselle voi 
tulla sellaisia hetkiä, jolloin tar-
vitsee apua. Ja me kuuntelemme.

ELSI SALOVAARA

Apua konfliktin 
uhreille
Jopa tuhannet ihmiset ovat 
kuolleet ja kymmenet tuhan-
net joutuneet pakenemaan ko-
deistaan Etelä-Sudanin Jong-
lein osavaltiossa kahden hei-
mon välisissä hyökkäyksissä. 
Kysymyksessä on toistaiseksi 
vakavin konflikti viime heinä-
kuussa itsenäistyneessä Etelä-
Sudanissa. Kirkon Ulkomaa-
napu avustaa kodeistaan pa-
enneita 200 000 eurolla.

– Taajamien ympärille lei-
riytyneet pakolaiset tarvitse-
vat välittömästi ruoka-apua, 
kotitaloustarvikkeita, vesi-
huoltoa ja terveyspalveluja, 
kertoo humanitaarisen avun 
koordinaattori Sakari Koivu-
la Etelä-Sudanista.

Loue Nuer- ja Murle-hei-
mojen välillä on pitkään ollut 
kahakoita ja karjan ryöstelyä, 
mutta se on nyt muuttunut va-
kavammaksi.

– Yhtenä osatekijänä kon-
fliktiin on ollut se, että murlet 
ovat kokeneet jääneensä kai-
kesta kehityksestä ulkopuolelle. 
Tämän epäkohdan poistami-
seksi tarvitaan niin Etelä-Suda-
nin hallituksen kuin kansainvä-
lisen yhteisönkin ponnistuksia 
alkaen tieverkoston kehittämi-
sestä aina perinteisempään ke-
hitysapuun, Koivula toteaa.

Verkkovirsikirjan 
suosikki
Jumalan kämmenellä on ollut 
kirkon verkkovirsikirjan suo-
situin virsi vuodesta 2008, jol-
loin hakuja alettiin tilastoida. 
Sitä on haettu verkkopalvelus-
sa 54 097 kertaa. Se on myös 
kastetilaisuuden suosikki.

Toiseksi haetuin verkkovir-
sikirjan virsi on Ystävä sä lap-
sien 50 198 haulla. Myös se on 
suosittu kastevirsi.

– Molemmat ovat valoisia, 
kiittäviä virsiä, kertoo Espoon 
Leppävaaran seurakunnan 
tiedottaja Laura Vähäsarja.

Kastevirsien suosiota selit-
tää Vähäsarjan mukaan paitsi 
niiden valoisuus, myös perin-
teikkyys ja monipuolisuus. Ne 
eivät ole sidottuja tiettyyn vuo-
denaikaan tai edes ikäkauteen, 
vaan niitä lauletaan kastejuh-
lista hautajaisiin ja seurakun-
nan kerhoista rippileireille.

Ristiäisiä järjestävät van-
hemmat etsivät harvemmin 
vaihtoehtoja tutuille ja turval-
lisille virsille.

Oulun seurakuntien oppilaitostyö juhlii tasavuosia

”Mitä sinä tarvitset”, kysyy oppilaitospastori
Stiven Naatus sai vastikään työ-
huoneen keskeltä kampusta.

Arjen jakaminen 
oppilaitostyön ydintä
Jussi Murtovuori toteaa, että 
kirkko ja oppilaitokset tarvitse-
vat välilleen tieteellisen vuoro-
puhelun lisäksi myös arjen ja-
kamista. Vain sillä tavalla seu-
rakunnat lunastavat myös tule-
vaisuudessa paikkansa opiskeli-
jamaailmassa.

Katariina Pitkänen kuvailee 
arjen jakamista toteamalla, et-
tä ”oppilaitostyön kautta kirk-
ko asettuu kysymään nuorelta, 
mitä tämä tarvitsee tunteakseen 
itsensä arvokkaaksi, tärkeäksi ja 
ainutlaatuiseksi, Jumalan luo-
maksi ja hänelle rakkaaksi”.

Murtovuori iloitsee siitä, et-
tä myös muut kirkon työntekijät 
kuin vain oppilaitostyötä teke-
vät näkevät oppilaitoksissa läs-
nä olemisen tärkeänä.

– Tiedän, että esimerkiksi 
eräässä seurakunnassa diako-
nityöntekijä päätti ryhtyä pitä-
mään omaa vastaanottoa oppi-
laitoksessa, kun hänen luokseen 
oli alkanut tulla yhä enemmän 
opiskelijoita taloudellisen avun 
saamiseksi.

RIITTA HIRVONEN

Yliopistopastori Stiven Naatuksen 
uudessa työhuoneessa järjestetään
tupaantulijaiset keskiviikkona 
8.2. kello 10–14. Työhuoneen 
numero on TF 101, ja se sijaitsee 
aivan keskusaulan kupeessa 
Linnanmaalla. Kahvitarjoilu.

Heikki Koukkari on Välkkylän asuntolassa pidettävän gospelkahvilan vakiokävijöitä. 
Oppilaitosdiakoni Salla Tuomista kiinnostaa, mitä levyjä kahvilaan pitäisi hankkia.

E l s i  S a l ovaa ra
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La 11:00 Jumalanpalvelus, raamattutunti 
ja lastenkirkko. Ma–pe 10:00 Aamuru-
kouspiiri. Ke 8.2. 18:00 Rukousilta. 
4.–11.2. Kristillisen kodin ja avioliiton 
viikko. Tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
	Tuulimyllynkatu	18	
	http://oulu.adventist.fi	
	08	530	3953

Muut seurakunnat

To 2.2. klo 18 Miestenilta. Pe 3.2. 
klo 18 Hannat, naisten yhteiskris-
tillinen rukouspiiri. Su 5.2. klo 18 
Ehtoolliskokous, Kai Similä. To 
9.2. klo 18 Kotirukouskokous Simi-
lällä Katajakuja 2. Su 12.2. klo 18 
Sunnuntain kokous, Juha Kakko. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

www.ohsrk.fi

Pe 3.2. klo 19.30 LIFT, Mikko Saukkonen, Riikka 
Trygg ja Kirsi Ulkuniemi, Leena Kurki. Su 5.2. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Markku Tossavainen, 
Taisto Vähäaho, Seurakuntakuoro. Pyhäkoulu ja 
lastenkokous. Su 5.2. klo 17 Church@78, Inter-
national Service, Neil Berry, Vesa Asikainen, Nicki 

Berry. Ma 6.2. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 8.2. klo 19 Sana ja rukous, 
Pasi Markkanen, Pirjo Orava, Anne Juurikkamäki. To 9.2. klo 13 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. 
www.uskotv.fi TERVETULOA!

Su 5.2. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00. Remontin takia ei ole 
Kotiliittoa ja Veljesliittoa! Su 12.2. Sananpäivä klo 10.30 ja 14.30. Vieraana 

Everstit Arja Laukkanen ja Aino Muikku. Sydämellisesti tervetuloa!

To 2.2. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Tuomo 
Kokko. Pe 3.2. klo 18 Varkki-ilta, 10-14 –vuotiaille. 
Su 5.2. klo 11 Ehtoollisjuhla & pyhäkoulu, Eero 

Similä, Kyllikki Mettovaara ja seniorit, aihe: ’Hillitse kielesi’. Ke 8.2. klo 18 Nuortenilta, 
Eeli Kaikkonen, Seppo Kolehmainen. To 9.2. klo 19 Lähde-ilta, God´s Bell, rukouspal-
velua, tarjoilu. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

JAKELU-
HäIRIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Ilmoitusmyynti 
Kustannus-Oy Kotimaa / 

Minna Zilliacus
p. 020 754 2361
minna.zilliacus@

kotimaa.fi

ILMOITA

Varaa tilasi 8 päivää 
ennen lehden
 ilmestymistä.

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Palveluja

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 5.2. klo 18.30 Marja-Liisa ja Martti Kau-
hasella, Honkakuja 19, Oulunsalo, to 9.2. klo 18.30 seurat ja paikallisosas-
ton vuosikokous Elli Pyhäluodolla, Murrontie 11, Utajärvi.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 2.2. klo 18.00 Körttikodilla, Luokotie 
5 A 5, Välivainio.

Ev.lut. Kansanlähetys
Leiri 4-6 -luokkalaisille 
Siikajoen pappilassa alkaa 

pe 24.2. klo 20.00 ja päättyy su 
26.2. klo 13.00 hinta 10e. Ilmoit-
tautuminen 21.2. mennessä Sinik-
ka Härköselle sinikka.harkonen@
lumijoki.fi tai 044 503 7080.

Kirkolliskokousedustajaksi 
  Ritva Nuorala Nivalasta   

     

   FM, BSc(psyc.), opettaja (uskonto ja psykologia) 

   Pitkä kokemus seurakunnallisista luottamus- 
tehtävistä Suomessa ja Australiassa 
               

Nro      KKA - Keskusta ja sit. 
              
Nro     

www.123kotisivu.fi/ritvanuorala 

 

                                  

To 2.2. klo 19 NA- ja opiskelijailta. Su 
5.2. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat 
Heino Kouva. Tervetuloa!

Hanna Remeksen muistoseurat 
su 5.2. klo 15. Ilkka Keränen, 
Niilo Karjalainen. Raamattupiiri 
6.2. klo 14. OsUH sääntömää-
räinen vuosikokous rukoushuo-
neella ti 14.2.2012 klo 18. Kaikki 
jäsenet tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 9.2. klo 19 Laurilat: Parisuhteesta.
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

VVO:n asunnossa saat 
omistusasumista vastaavan 
asumisturvan. 

Tutustu tarjontaamme ja 
täytä hakemus jo tänään: 
www.vvo.fi

Asiat mallillaan

Luottamushenkilöiden 
kokemuksia kartoitetaan

Rauhan Tervehdys on lähet-
tänyt kaikkien tilaajaseu-
rakuntiensa luottamus-
henkilöille kyselyn, jossa 

heitä pyydetään kertomaan koke-
muksiaan kirkkoneuvostojen ja 
-valtuustojen työskentelystä. Ky-
selyyn voi vastata nimettömänä.  

Luottamushenkilöiltä kysy-
tään muun muassa, ovatko he 
mielestään saaneet tarpeeksi kou-
lutusta tehtäväänsä, onko luotta-
mustoimessa tullut esiin yllätyk-
siä, toimiiko työnjako seurakun-
nan työntekijöiden ja luottamus-
henkilöiden välillä ja millaisena 
he näkevät roolinsa seurakunnan 
päätöksenteossa. 

Luottamushenkilöiltä tiedus-
tellaan mielipidettä myös siihen, 
pitäisikö kirkkoneuvostoa heidän 
mielestään johtaa kirkkoherra, 
kuten nykyisin, vai pitäisikö nui-
jaa heiluttaa luottamushenkilön.

– Toimituksessa ei ole aiem-
min tehty näin laajaa kyselyä. 
Postimerkillä ja vastauskuorel-
la varustettuja kyselyjä postitet-
tiin 312 kappaletta, kertoo Rau-

han Tervehdyksen vs. päätoimit-
taja Elsi Salovaara.

Vastausprosentti on tällä het-
kellä noin 36. 

– Olemme siihen tyytyväisiä, 
mutta kannustamme luottamus-
henkilöitä lähettämään vielä vas-
tauksensa, vaikka takarajapäi-
vä onkin jo mennyt. Haluamme 
kyselyn olevan mahdollisimman 
kattava. 

Kyselyn vastaukset koostetaan 
jutuiksi, ja niitä luottamushenki-
löitä, jotka ovat antaneet nimensä, 
voidaan myös haastatella. 

E l s i  S a l ovaa ra



7   Nro 4    2.–9.2.2012

  

Kultapossukerho 
takaisin

Minäkin olen kuulunut kultapossuker-
hoon. Olin silloin lapsi ja omaisuuteni 
mahtui possun muotoiseen muovisäi-
liöön ja pahvikantiseen pankkikirjaan.

Lapsuudessani kultapossukerho ei tarkoittanut 
varakkaiden sisäpiiriä, vaan se oli Postipankin las-
ten oma säästökerho. Muillakin pankeilla oli vas-
taavat lastenkerhot. 

Mukuloita kannustettiin säästämisen autuuteen 
konkreettisilla toimilla. Kun oli kerännyt possun 
mahan täyteen markkoja ja pennejä, sen saattoi vie-
dä pankkiin. Pankissa oli oikeita, eläviä pankkitä-
tejä ja setiä, jotka palvelivat lapsiakin asiakkaina. 
Kun possu oli tyhjennetty pankin holviin, sai mer-
kinnän pankkikirjaan, kultapossutarran ja aikuis-
ten kehut kaupan päälle. 

Nykyisin tällaiset kerhot luokitellaan lapsille 
suunnatuksi markkinoinniksi, joka on kiellettyä. 
Kultapossukerho lakkautettiin 2003.  

Nyt vastuu säästämiskasvatuksesta on kouluilla 
ja vanhemmilla. Mediassa tenavat kertovat säästä-
vänsä viikkorahoista ja värikkäässä pankin tiedot-
teessa lukee, että lapset ovat innokkaita säästäjiä. 
Jotain kuitenkin tapahtuu, kun astutaan lapsuu-
desta nuoruuteen.

Nuoret velkaantuvat ja pahimmillaan turvaudu-
taan pikavippeihin. Nuoret aikuiset kamppailevat 
asuntolainan ja opintovelan takaisinmaksun kans-
sa. Velanottoa ei voi välttää, mutta sitä uskalletaan 
ottaa ronskimmin, samalla kun ympäröivä maail-
ma on yhä epävarmempi. Velkaneuvonnassa käy-
vät nykyisin keski- ja hyvätuloisetkin. 

Olemmeko menettäneet todellisen kosketuksen 
rahaan ja sen arvoon, kun käteistä käsitellään yhä 
vähemmän? Tilillä olevia numeroita pääsee katso-
maan laskujen maksamisen yhteydessä, mutta entä 
jos nekin menevät tililtä suoravelotuksella? 

Käteisen rahan saanti on tehty vaikeaksi. Pank-
kiautomaattien määrää on vähennetty. Vanhuk-
sia kyykytetään pankin jonossa, koska he eivät ta-
jua siirtyä verkkopankin käyttäjiksi. Meitä ohja-
taan näkymättömän rahan käyttöön korttien avul-
la. Se on pankeille edullisempaa. Sellainen on mei-
dän nallekerho. 

Olisiko uudenlaiselle lasten ja nuorten kultapos-
sukerholle tilausta? Sellaiselle, jossa harjoiteltaisiin 
rahankäytön perusteita ja säästämistä kouriintun-
tuvasti. Rahaa käsiteltäisiin oikeasti, eikä virtuaa-
lisesti. Kerho ei olisi sidottu pankkeihin ja se olisi 
vapaa-ajan toimintaa. Valistus lähtisi nykyajan läh-
tökohdista. Edistyneemmät kerholaiset voisivat ko-
keilla muovirahan käyttöä. 

Suuri houkutus olisi, että kerho toimisi netis-
sä. Mutta silloin lipsahdettaisiin samaan kuiluun, 
missä nyt ollaan. Raha muuttuisi aineettomaksi, 
ei todella kädessä olevaksi. Ja kerho voisi olla myös 
aikuisille.

SANNA TURUNEN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Sinappia

Kirkonmiehet 
saamelaiskansan asialla

E l s i  S a l ovaa ra

Oulun yliopiston saame-
laisen kulttuurin pro-
fessori Veli-Pekka Leh-
tolan tuore kirja Saa-

melaiset suomalaiset – kohtaami-
sia 1896–1953 käsittelee nimensä 
mukaisesti Suomen saamelaisten 
historiaa 1900-luvun alkupuolel-
la. Tähän aikaan sisältyy myös 
runsaasti kirkollisia ja uskonnol-
lisia asioita.

Lehtolan käsittelemänä aika-
kautena Suomen luterilaisella 
kirkolla ei ollut johdonmukaista 
yhtenäistä saamelaispolitiikkaa. 
Käytännössä se noudatteli yksit-
täisten henkilöiden asenteita. 

Saamelaisten ja erityisesti saa-
men kielen asemaa puolustivat 
voimakkaasti Oulun hiippakun-
nan piispat Gustaf Johansson ja 
J.R. Koskimies sekä kirkkoherrat 
Tuomo Itkonen Inarista ja Erkki 
Vuornos Utsjoelta.

Kolmen 
kirkon Lappi
Lestadiolaisuus oli huomatta-
va uskonnollinen suuntaus saa-
melaisten keskuudessa. Se oli le-
vinnyt Norjasta harvaanasutuil-
le alueille lähellä rajaa, missä lu-
terilaiset papit harvoin pystyivät 
käymään. 

Varsinaisen papiston puuttees-
sa lestadiolaiset maallikkosaar-
naajat täyttivät tyhjiön. Vuonna 
1920 Suomen yhteyteen tuli Pet-
samon mukana myös muutama 
sata ortodoksista kolttasaame-
laista.

Omalaatuisella tavalla lesta-
diolaisuus sekä tuki että vastus-
ti perinteisen saamelaisen kult-
tuurin eri osa-alueita. Se vastusti 
uudenaikaisen maailman houku-
tuksia, ja siksi saamen kielen ase-

man säilyi vahvana lestadiolais-
ten keskuudessa. Toisaalta vaati-
mattomuutta korostava lestadio-
laisuus paheksui esimerkiksi pe-
rinteisiä värikkäitä saamelaisasu-
ja sekä tanssia ja joikaamista.

Luterilainen kirkko houkutte-
li pappeja Lappiin lukemalla siellä 
suoritetut työvuodet hyväksi kak-
sinkertaisena. Lisäksi saamen kie-
len osaamisesta maksettiin lisä-
palkkaa. Tästä huolimatta papeis-
ta oli jatkuva pula. 

Monet käyttivät tilannetta hy-
väksi ja toimivat Lapissa vain yh-
den kuusivuotiskauden ja hakivat 
sen jälkeen virkoja etelästä.

Kirkko ja 
kielikysymys
Alkeisopetuksen järjestäminen 
siirtyi kirkolta valtion hoidetta-
vaksi vuosisadan vaihteessa. La-
pissa kirkon kiertävät katekeet-
takoulut pysyivät kuitenkin tär-
keinä vielä kauan, sillä harvaan-
asutulla alueella kansakoulut pys-
tyivät tavoittamaan vain pienen 
osan väestöä. Useat kirkonmiehet 
toivoivat saamelaislasten opetta-
mista heidän omalla kielellään.

Saamenkielinen opetus sai 
vastustusta monelta suunnalta. 
Jotkut näkivät saamelaisen kult-
tuurin häviävän osana luonnollis-
ta kehityskulkua sitä elinvoimai-
semman suomalaisen kulttuurin 
edessä. Siksi saamen kielen tuke-
minen oli tarpeetonta tuhlausta.

Eräs peruste saamenkielistä 
opetusta vastaan oli, että saame-
laiset vanhemmat itse toivoivat 
suomenkielistä opetusta. 

Veli-Pekka Lehtolan mielestä 
vanhemmat katsoivat lasten oppi-
van saamen kielen kotona, ja suo-
men kielen osaaminen olisi lapsil-

le hyödyllinen taito. Tuolloin saa-
me oli alueen valtakieli, eikä suo-
men kieli uhannut sen asemaa. 

– Toive liittyi sen ajan tilantee-
seen, eikä sitä pidä soveltaa nyky-
päivään, Lehtola muistuttaa.

Ylä- ja 
alamäkiä
Sotien jälkeen oppivelvollisuus-
lain muutos siirsi kaiken alkeis-
opetuksen pysyviin kansakoului-
hin. Tämä oli viimeinen isku van-
halle katekeettajärjestelmälle. 
Monet lapset asuivat nyt koulun 
asuntoloissa talvet kaukana ko-
toa. Kouluympäristö oli suomen-
kielinen, eikä opettajia velvoitet-
tu opettamaan saameksi. 

– Saamen kielen aseman voi 
sanoa jopa romahtaneen, Lehto-
la kuvailee.

Tärkeä oppilaitos saamelaisille 
oli vuonna 1953 perustettu Saa-
melaisten kristillinen kansan-
opisto. Tämä oli ensimmäinen 
saamenkielistä jatkokoulutusta 
tarjonnut oppilaitos Suomessa. 

Kiistaa kuitenkin aiheutti 
suunnitteluvaiheessa erityises-
ti opiston luterilaisuus, jonka pe-
lättiin asettavan lestadiolaiset, or-
todoksit ja vapaa-ajattelijat huo-
nompaan asemaan. Nämä pelot 
osoittautuivat liioitelluiksi. Opis-
tosta muodostui tärkeä opinahjo 
saamelaisnuorille.

TIMO TAKALO

Veli-Pekka Lehtolan kirjan 
Saamelaiset suomalaiset 
– kohtaamisia 1896–1953 
julkistamistilaisuus on Inarissa 
4. helmikuuta Saamelaiset kirkossa 
-seminaarin yhteydessä.

Oulun yliopiston saamelaisen kulttuurin professorin Veli-Pekka Lehtolan työhuonetta koristaa Juhani Jomppasta, "saamelaisten 
gentlemannia", esittävä maalaus vuodelta 1929.
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien 
aluelähetys kello 9–12.
Su 5.2. klo 8.45 Kynttilän-
päivän radiopyhäkoulussa 
puhuu lapsityönohjaaja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää. Val-
takunnallinen lähetys. 
Klo 9.05 Päivän valinnassa 
on aiheena ylivelkaantumi-
nen, joka on Yhteisvastuuke-
räyksen kotimaan kohde. Sa-
rianna Halonen haastattelee 
diakoniatyöntekijä Nina Nie-
melää Karjasillan seurakun-
nasta. 
Klo 9.15 Armonpulla. Oman 
tarinansa kertoo Herättäjä-
Yhdistyksen puheenjohta-
ja Jukka Hautala. Ohjelman 
toimittaa Mikko Salmi. 
Klo 9.30 Oululainen uskon-
tunnustus. Uskostaan kertoo 
nuorisonuorisotyönohjaa-
ja Johanna Rantala. Häntä 
haastattelee Marja Blomster. 
Klo 9.45 Herätys eilen ja tä-
nään. Kirkon tutkimuskes-
kuksen tutkija Hanna Salo-
mäki pohtii miltä näyttää 
kirkon tulevaisuus kun jako 
liberaaleihin ja konservatii-
veihin jakaa kirkkoa ja herä-
tysliikkeitä sisältäpäin. Hän-
tä haastattelee Mervi Päivä-
rinta. 
Klo 10 messu Tuiran kirkos-
ta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun 
uusinta. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa puhutaan Yh-
teisvastuukeräyksestä.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ma–pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi.
To-pe 2.–3.2. klo 15.20 Vii-
kon Vieraana liminkalainen 
diakoniatyöntekijä Marika 
Kamps, joka kertoo lasisesta 
lapsuudestaan, ja kuinka täs-
tä alkoholistiperheen tytöstä 
tuli paitsi riittävän ehyt ih-
minen, myös muiden auttaja. 
Ohjelma kuullaan uusintana 
kokonaisuudessaan ti 7.2. klo 
22.05 alkaen. Ohjelman toi-
mittaa Marja Blomster.
Pe 3.2. klo 14.40 Päivän va-
linnassa on aiheena ylivel-
kaantuminen, joka on Yh-
teisvastuukeräyksen koti-
maan kohde.

Pe 3.2. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapitulissa ruoditaan 
kokonaiskirkon asioita poh-
joisen äänellä. Keskustelijoi-
na kirkolliskokousehdokkaat 
Antero Aakko ja Mari-Lee-
na Talvitie. Notaarina toimii 
Mikko Salmi.
Ma 6.2. – ke 8.2 klo 16.20 
Armonpulla. 
Ke 8.2. klo 16.40 Oululainen 
uskontunnustus. Uudessa 
Radio Dein ohjelmasarjassa 
pohditaan uskoa Jumalaan. 
Marja Blomsterin vieraana 
on Karjasillan seurakunnan
lastenohjaaja Auli Kipinä, jo-
ka työskentelee sairaiden las-
ten parissa Oys:ssa. 
To 9.2. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään. Kirkon tutki-
muskeskuksen tutkijaa Han-
na Salomäkeä haastattelee 
Mervi Päivärinta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 5.2. klo 9.45 Kynttilän-
päivän radiopyhäkoulussa 
puhuu lapsityönohjaaja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää. 
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 5.2. kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 

YLE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
To 2.2. klo 18.50 iltahartau-
den pitää Kiimingin kirkko-
herra Pauli Niemelä.
La 4.2. klo 18 iltahartauden 
pitää pastori Helena Paalan-
ne Tuiran seurakunnasta.
To 9.2. klo 18.50 iltahartau-
den pitää Kiimingin kirkko-
herra Pauli Niemelä.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio, PL 122, 
90101 Oulu

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpal-
velukset suorana netistä. 
Su 5.2. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkosta.

Eetterissä

Hyvä kirkolliskokousvaaliehdokas!
Kerro Rauhan Tervehdys -lehden lukijoille, että olet ehdokkaana kirkolliskokousvaaleissa.

Ennen vaaleja ilmestyy vielä yksi numero: 9.2.
Varaukset ja painovalmiit pdf-aineistot 3.2. mennessä: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi .

Lisätietoja: Minna Zilliacus, 020 754 2361, 040 774 7777 tai minna.zilliacus@kotimaa.fi 

Sinkkutoiminta tarvitsee 
uuden vetäjän Oulussa

Diakoniakeskuksen koko-
ushuoneessa nautitaan ni-
sukahveja. Alkamassa on 
sinkkutoimintaa ideoivan 

sinkkutiimin viidestoista toimin-
tavuosi. Suunnitelmat ovat selvil-
lä kevään ajaksi, mutta siitä eteen-
päin tulevaisuus on epävarmaa. 

Toiminnalle pitäisi löytää ou-
lulaisseurakunnista uusi vetäjä. 
Ilman sellaista toiminta ei voi jat-
kua entisellään. Vapaaehtoisilla 
on kyllä intoa jatkaa. 

Kävijöitäkin luulisi riittävän, 
sillä Oulun kotitalouksista 49 
prosenttia on yhden hengen talo-
uksia. Sinkkuja on kaikissa ikä-
luokissa.

– Toiminta alkoikin aikanaan 
seurakuntalaisen aloitteesta, ker-
too johtava diakoniatyöntekijä 
Liisa Rahkola, joka on vetänyt 
sinkkutiimiä syksystä 2004 lähti-
en. Hän siirtyy kesäkuun alussa 
toisiin tehtäviin. 

Pääroolissa 
ovat sinkut itse
Työntekijän tehtävät ovat käytän-
nön etukäteisjärjestelyjä, esimer-
kiksi tiedotus, kokoontumisti-
lan varaus, sopimiset emännän ja 
vahtimestarien kanssa sekä yhtey-
denotot vierailijoihin. Vapaaeh-
toiset osallistuvat illan ohjelman 
suunnitteluun ja toteutukseen.

Tiimiläisten mukaan vuodet 
ovat kasvattaneet esiintymisrutii-
nia, eikä esimerkiksi hartaudenpi-

suhteen palikoita. 
– Me olimme myös Oulussa 

ensimmäinen sauvakävelyä har-
rastava ryhmä, ennen kuin sii-
tä tuli muotia. Lähtö oli teatterin 
edestä ja sitten kierrettiin lenkki 
ja käytiin vaikka hörppäämässä 
kahvit Edenissä, muistelee Arttu 
Rauhala.

Toimintaa voi 
uudistaa vapaasti
Monellakaan sinkulla ei ole mök-
kiä tai muuta kesäpaikkaa, joten 
Hietasaaren leirikeskuksessa joka 
tiistai järjestetyt illanvietot ovat 
hyvin suosittuja. Kun seurakun-
tien muu toiminta lomailee, sin-
kut jatkavat jokaviikkoisia ko-
koontumisiaan. 

Rahkola muistuttaa, että toi-
mintaa voi uudistaa vapaasti ja 
miettiä, millä nuoremmatkin yk-
sineläjät saadaan mukaan. 

– Sinkkutoimintaa voisi jär-
jestää myös kahdelle ikäryhmäl-
le, nuoremmille ja kypsemmille, 
tästä on ollut usein puhetta vuosi-
en varrella. Ja joitakin vuosia seu-
rakunnalla oli myös nuorten ai-
kuisten sinkkujen ryhmä.

Tiimiläisten mielestä ideaalis-
ta olisi, jos seurakunnasta tuleva 
tiiminvetäjä olisi itsekin sinkku, 
mutta ei se ole niin siviilisäädyn 
päälle. Kunhan joku vain alkai-
si heitä. 

ELSI SALOVAARA

Diakoniatyöntekijä Liisa Rahkola ja sinkkutiimiläiset Esko Limingoja, Irmeli Seppäläinen, Arttu Rauhala, Pirjo Kauppinen, 
Auli Lassila ja Teuvo Nevala esittelevät kunniakirjaa, jonka heille myönsi syksyllä vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen 
resurssikeskushanke Vares.

to enää jännitä. Moni on löytänyt 
itselleen luontevan roolin, näin 
myös Teuvo Nevala.

– Teuvo esimerkiksi ottaa ovel-
la vastaan kaikki tulijat. Silläkin 
on iso merkitys, että vastassa on 
tutut kasvot, Rahkola toteaa.

Suurin osa sinkkutoiminnan 
aktiiveista on mukana muussa-
kin seurakuntien vapaaehtoistoi-
minnassa. Vaikka he osallistuvat 
moneen muuhunkin toimintaan, 
oma vertaisryhmä on tärkeä.  

– Onhan se sääli, jos satakunta 
henkeäkin koonneet tapahtumat 
loppuvat, kertoo kotiseurakun-
nassaan Tuirassa aktiivinen Au-
li Lassila. Hän itse on ollut mu-
kana sinkkutoiminnassa vuodes-
ta 1999.

Vuosien varrella sinkkuiltojen 
lisäksi on pidetty leirejä, tehty ret-
kiä ja vietetty monta hauskaa ke-
säiltaa Hietasaaren leirikeskuk-
sessa. Onpa myös kuultu rakka-
usprofessorin luentoa sitoutumi-
sen vaikeudesta ja testailtu pari-

Onhan se sääli, 
jos satakunta 
henkeäkin 
koonneet 
tapahtumat 
loppuvat.

Auli Lassila

E l s i  S a l ovaa ra
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Säteilevä kirkkaus
Katson lastani silmiin. Hänen katseensa on kirkas. Se pysäyttää. Välillä tuntuu, kuin se 
kirkkaus olisi jostain kauempaa. Kun kolmivuotiaalta kysyy, mistä sinä olet tullut, hän 
vastaa kirkkain silmin: taivaasta. Pysähdyn miettimään vastausta. Olen saanut lahjan, 
joka tuo elämääni välähdyksiä tuonpuoleisesta kirkkaudesta. Ajattelen, että enhän elä-
mäni arjessa sokeudu näkemään tätä ihmettä. Kunpa minullakin olisi aina yhtä vahva 
lapsen usko. 

Lapsi tuo tullessaan iloa, valoa ja siunausta. Sitä toi mukanaan myös Jeesus Kristus. 
Hänessä loistava todellinen kirkkaus toi valon niin pimeydessä vaeltavalle kansalle kuin 
niille, jotka asuivat kuoleman varjojen maassa, toteaa vanhan testamentin profeetta (Jes. 
9). Pimeys ja kirkkaus ovat toistensa vastakohdat. Pimeässä katse kiinnittyy pieneenkin 
valon säteeseen. Silloin kun elämässä kuljen polkuja, jotka vievät pimeään laaksoon, 
saan muistaa, että Jumala tuo pojassaan Jeesuksessa myös sinne toivon säteen ja kirk-
kauden. Vaikka tuntuisi siltä, että Jumalan katse ja kirkkaus olisi kääntynyt pois, se 
loistaa silti. Yökin on hänelle niin kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo (Ps. 139). 

Katson kuvaa pienestä lapsesta temppelissä. Vanha mies pitää sylissään valkeaan 
vaatteeseen puettua pienokaista. Lapsi loistaa jumalallista kirkkautta. Vanhuksen sil-
missä on levollinen katse. Pitkä odotus oli päättynyt. Jumala oli lopulta pitänytkin 
lupauksensa. Vanhus aloittaa ylistysvirtensä: ”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa 
lähteä. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, valon, joka koittaa pakanakan-
soille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi israelille” (Luuk. 2:33). Vanha Simeon sanoitti 
ylistyksessään, mitä Jeesuksen kohtaaminen hänelle merkitsi. 

Evankeliumi Kristuksesta ja hänen valtakunnastaan säteilee yhä jumalallista kirkka-
utta tähän maailmaan. Se antaa toivon, valon ja kirkkauden myös niihin hetkiin, jolloin 
elämän varjot ja pimeys laskeutuivat ylleni. Kunpa Jumala antaisi minulle silmät, joilla 
aina näen sen kirkkauden ja uskon, jolla pidän kiinni Sanan lupauksista. 

    TIMO LIIKANEN
    Tyrnävän kirkkoherra

Sanan aika
Mal. 3: 1-2
- Minä lähetän sanansaattajani
raivaamaan edelläni tietä.
Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä
Valtias, jota te odotatte,
ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte.
Hän saapuu,
sanoo Herra Sebaot.
Kuka voi kestää sen päivän,
jolloin hän tulee,
kuka voi seistä horjumatta,
kun hän ilmestyy?
Sillä hän on kuin ahjon hehku,
hän puhdistaa kuin vahvin lipeä.

1. Joh. 1: 5-7 
Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä 
kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala 
on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos 
sanomme elävämme hänen yhteydessään 
mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme 
emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me 
vaellamme valossa, niin kuin hän itse on 
valossa, meillä on yhteys toisiimme ja 
Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa 
meidät kaikesta synnistä.

Luuk. 2: 22-33
Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen 
lain mukaan piti puhdistautua, he menivät 
Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, 
sillä Herran laissa sanotaan näin: "Jokainen 
poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä 
kohdusta, on pyhitettävä Herralle." Samalla 
heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 
"kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa".
    Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä 
mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti 
Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki 
oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle 
ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä 
ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. 
Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja 
kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne 
tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, 
hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja 
sanoi:
      - Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa 
lähteä,
      niin kuin olet luvannut.
      Minun silmäni ovat nähneet sinun 
pelastuksesi,
      jonka olet kaikille kansoille valmistanut:
      valon, joka koittaa pakanakansoille,
      kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
    Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, 
mitä hänestä sanottiin.

Sunnuntai 5.2.2012 
Päivän psalmi Ps. 48:11-15

1. lukukappale Mal. 3:1-2
2. lukukappale 1. Joh. 1:5-7

Evankeliumi Luuk. 2:22-33 (1. vuosikerta)
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 2.–9.2.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 5.2. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
avustaa Mari Flink. Urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki ja kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Haukiputaan kirkon kamari-
kuoro, johtaa Hannu Nieme-
lä. Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi ja Ra-
dio Pooki. Kirkkokahvit ja yh-
teisvastuuinfo Elohuoneella, 
Isokatu 11.
Messu su 5.2. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avus-
taa teologian maisteri Pek-
ka Mustakallio ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki.
Messu su 5.2. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jaakko Lounela. Pyhä-
koulu.
Gospel-messu su 5.2. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Mari Flink, saar-
naa teologian maisteri Pek-
ka Mustakallio ja musiikista 
vastaa Esa Rättyä.

Karjasillan seurakunta
Messu su 5.2. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustavat Liisa Kar-
kulehto, Kimmo Kieksi ja Ni-
na Niemelä, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Yhteisvastuukerä-
yksen aloitus. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen.
Perhemessu su 5.2. klo 10 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Atte 
Kääriäinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 5.2. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa At-
te Kääriäinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 5.2. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara. 
Messu su 5.2. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Liisa Karkulehto, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Lap-
sikuoro avustaa. Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus. 
Messu su 5.2. klo 14 Caritas-
kodissa. Toimittaa Matti Pik-
karainen, kanttorina Henna-
Mari Sivula.

Tuiran seurakunta
Messu su 5.2. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustavat Har-
ri Fagerholm ja Sanna Ter-
vo, kanttorina Heikki Jämsä. 
Yhteisvastuukeräyksen aloi-
tus, kahvit seurakuntasalis-
sa. Tuira 5 päivärippikoulu on 
mukana. Radiointi Radio Dei.
Messu su 5.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, saarnaa Ar-
pád Kovács, avustaa Terhi-Lii-
sa Sutinen, kanttorina Laura 
Kumpula. Mukana Ekorippi-
kouluryhmä. Yhteisvastuu-
lounas.
Messu su 5.2. klo 12 Patenie-
men kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Katri 
Sippola. Pateniemi 3 ja 4 -rip-
pikoululaiset osallistuvat.

Messu su 5.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustavat 
Pasi Kurikka ja teol. yo Riitta 
Huhtala, kanttorina Tommi 
Hekkala. Tuiran Kirkon Nais-
kuoro. Kutsujumalanpalvelus 
viime vuoden aikana 60 vuot-
ta täyttäneille.
Iltamessu su 5.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Viikkomessu ke 8.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, kanttorina Kat-
ri Sippola.

Oulujoen seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 5.2. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 5.2. 
klo 12 Hintan seurakuntata-
lossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Yhteisvastuukerä-
yksen avaus.

Perhekirkko su 5.2. klo 15 
Oulujoen kirkossa. Saarnaa 
Satu Kreivi-Palosaari, toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 

YLI-II
Messu su 5.2. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Salla Kujala. 
Yhteisvastuukeräyksen ava-
us. Kirkkokahvit.

YLIKIIMINKI
Messu su 5.2. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokah-
vit  ja Yhteisvastuukeräyksen 
avaus seurakuntatalolla.

Hailuoto
Messu su 5.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Rippikoululaiset ja 
kirkkokuoro avustavat. Ru-
nebergin päivän torttukah-
vit Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi ja vuoden 2012 ke-

räyksen esittely ja ideointia.

Haukipudas
Messu su 5.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
saarna Arto Nevala, kantto-
rina Else Sassi, seurakunnan 
lapsikuoro. Messun jälkeen 
kirkkokahvit srk-keskukses-
sa ja Yhteisvastuukeräyksen 
avaus. Keräyksen esittelyä ja 
kerääjien varustamista. Mu-
kaan kutsutaan niin kokenei-
ta kuin aloittelevia vapaaeh-
toisia lista- ja lipaskerääjiä ja 
tapahtumien toteuttajia.  

Kempele
Messu su 5.2. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Juha Maalismaa, dia-
koni Sirkku Määttä, kanttori-
na Marjo Irjala. Musiikki Mus-
arit. Vapaaehtoispäivän kirk-
ko. Yhteisvastuukeräys alkaa.
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Kirkkoherramme Pekka Re-
humäki täyttää 60 vuotta 7.2. 

Pekan juhlakahvit messun jäl-
keen. Muistamiset lahjojen 
sijasta Yhteisvastuulle Nor-
dea FI33 1107 3500 6820 61, 
viitteellä Pekka 60 v.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Perhemessu ja kaste su 5.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustaa Bir-
gitta Kontio, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. Messun jäl-
keen seurakuntakeskuksessa 
Yhteisvastuukeräyksen aloi-
tus info- ja kahvitilaisuus ja 
lippaiden jakoa.

Liminka
Kynttilänpäivän perhemes-
su 5.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-
nen, avustaa Ulla Nyyssönen 
ja Sinikka Ilmonen, kanttori-
na Mika Kotkaranta, yhteis-
vastuukeräyspäällikkö Eila 

Kilpeläinen. Yhteisvastuuke-
räyksen avaus. Päivä- ja per-
hekerholaiset laulavat. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
5.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku ja kantto-
rina Taneli Setälä.  

Muhos
Kynttilänpäivän perhemes-
su ja Yhteisvastuukeräyk-
sen avaus su 5.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, saarnaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Ossi Kaja-
va. Messun yhteydessä yh-
teisvastuukerääjät siunataan 
tehtäväänsä. 
Sanajumalanpalvelus su 5.2. 
klo 13 Rokualla. Toimittaa 
Jouni Heikkinen.

Oulunsalo
Juhlamessu su 5.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa khra Tapio 
Kortesluoma, saarna eme-
ritus khra Pekka Kinnunen, 
kanttorina Tuomo Kangas ja 
Taru Pisto, seurakunnan kuo-
rot.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 5.2. 
klo 10 Kestilän seurakuntako-
dissa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Kirkkokahvit.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 5.2. 
klo 10 Piippolan seurakunta-
kodissa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Unto Määttä. 
Kirkkokahvit ja Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus.

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 5.2. 
klo 10 Pulkkilan seurakunta-
talossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit ja Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus. 

PyHänTä
Messu 5.2. klo 13 Pyhännän 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, avus-
taa Mervi Karttunen. Kant-
torina Veijo Kinnunen, avus-
taa nuorisokuoro. Kirkkokah-
vit ja Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus.

RanTSiLa
Perhekirkko su 5.2. klo 13 
Rantsilan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä. 
Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Rantsilan Stellat. 
Kirkkokahvit ja talvitapahtu-
ma yhteisvastuun hyväksi. 

Tyrnävä
Messu su 5.2. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, avustaa Ou-
ti Pohjanen, Salme Kinnu-
nen, diakoniatyön johtokun-
ta ja kirkkokuoro, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Yh-
teisvastuukeräyksen avaus. 
Messun jälkeen yhteisvas-
tuu-lounas ja vuoden 2012 
Yhteisvastuukeräyksen esit-
tely seurakuntatalolla.

Rukous
Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala.

Ainoa Poikasi tuotiin pienenä lapsena

eteesi temppeliin,

niin kuin laki määräsi.

Me kiitämme sinua siitä,

että hän on meidän pelastajamme.

Rohkaise meitä, lapsiasi,

tulemaan pyhien kasvojesi eteen

anteeksiantoosi turvaten.

Valaise ja lohduta meitä sanallasi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden. 

Jaan
i Fö

h
r
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Raamattupiiri to 2.2. klo 
14, Vanha pappila. Luetaan 
Luukkaan evankeliumia.
Intiön raamattupiiri to 2.2. 
klo 15, Intiön seurakuntako-
ti. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 2.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 3.2. klo 18, Van-
ha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 4.2. klo 18, Vanha pappila.
Opettajien raamattupiiri ma 
6.2. klo 16, Vanha pappila.
Hartaus ti 7.2. klo 14, Vesper-
koti. Ari-Pekka Metso.
Hartaus ti 7.2. klo 18.30, Kun-
totalo. Ari-Pekka Metso.
Hartaus ke 8.2. klo 14, Hol-
lihaan Palvelukoti. Ari-Pek-
ka Metso.
Hartaus ke 8.2. klo 14, Aurin-
kokoti. Mari Flink.
Hartaus ke 8.2. klo 15, Senio-
ritalo. Mari Flink.
Keskiviikkoseurat ke 8.2. klo 
18, Vanha pappila. Limingan 
Via dolorosan virsien ja lau-
lujen harjoittelu, Ville Weis-
senfelt. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
8.2. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä myös 
Oulun NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
Raamattupiiri to 9.2. klo 
14, Vanha pappila. Luetaan 
Luukkaan evankeliumia.
Hartaus to 9.2. klo 14, Kesku-
tan palvelukeskus. Tiina Kin-
nunen.
Ompeluseurat to 9.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 2.2. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 2.2. klo 18, Kauko-
vainion kappeli.
Raamattupiiri to 2.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri to 
2.2. klo 18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 3.2. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 3.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18–18.30.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 3.2. klo 19, Maikku-
lan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattupii-
ri ti 7.2. klo 12, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 7.2. klo 19, Karjasil-
lan kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 8.2. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 9.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
 
Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 2.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 2.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 2.2. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 3.2. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko.
Miesten piiri ti 7.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. 

Pateniemen raamattupii-
ri ke 8.2. klo 17.30, Patenie-
men kirkko. 
Raamattupiiri to 9.2. klo 
12.30, Tuiran kirkko.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta 
Pyhä Pohjolan Birgitta – mu-
siikkia kuohuvalta keskiajal-
ta pe 3.2. klo 20, Oulun tuo-
miokirkko. Ks. ilmoitus sivul-
ta 15.
Kynttiläkonsertti su 5.2. klo 
15, Vanha pappila. Ks. ilmoi-
tus sivulta 14.
Virsilauluilta ti 7.2. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kynt-
tilänpäivä- ja Marianpäivävir-
siä sekä virsiä aiheesta Kiitos ja 
Ylistys, Esko Laukkanen.
Kuorokavalkadi ma 20.2. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Tilai-
suudessa kuullaan Oulun seu-
rakuntien kuoroja ja OAMK:n 
kamarikuoroa. Tilaisuuden 
juontaa Timo Kärkkäinen. Va-
paa pääsy. 
Urkumaraton ti 21.2. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Oulun 
seurakunnan kirkkomuusi-
kot ja OAMK:n urkujensoi-
ton opiskelijat Ismo Hintsalan 
johdolla musisoivat "täyslai-
dallisen" urkumusiikkia. Tilai-
suuden juontaa kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy. 

Karjasillan seurakunta
Varikkolauluilta 2.2. klo 18 
Elohuoneella. Yhteislauluti-
laisuus, jossa lauletaan Va-
rikkomessusta tutuksi tullei-
ta ja tuntemattomaksi jää-
neitä lauluja Varikkobändin 
säestyksellä. 
"Osaas etkö vaihtais?" – Ru-
nebergiä sanoin ja sävelin 
su 5.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Mukana Juha Vähäkangas 
ja Pirjo Mäntyvaara. Vapaaeh-
toinen käsiohjelmamaksu Yh-
teisvastuukeräykselle.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
15.2. klo 18, Kastellin kirkko. 
Mirjam Kälkäjä: Pilvenpiteli-
jät, Pekka Jaatinen: Kalpeat 
sotilaat.

Tuiran seurakunta
KappeLive la 4.2. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Esiin-
tymässä Christian-Charles 
de Plicque ja Mikael Svarvar 
Duo. Noin tunnin kestävään 
konserttiin on vapaa pääsy. 
Petri Laaksonen ei esiinny 
KappeLivessä 3.3. toisin kuin 
viime lehdessä kerrottiin. 
Musiikkia Talvipäivän sini-
seen hetkeen su 5.2. klo 14, 
Tuiran kirkko. Vapaa pääsy. 
Ks. ilmoitus sivulla 14.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu ti 7.2. klo 9, 
Elohuone. Diakonian aamu 
juttutuvan merkeissä. Tar-
jolla maksuton aamupala va-
paaehtoisten sekä diakonia-
työntekijän tarjoamana.

Diakonian vastaanotto to 
9.2. klo 9, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Vastaanotolla 
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. 
Diakoniapiiri ma 6.2. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti 7.2. klo 13, 
Kaukovainion kappeli. Va-
paamuotoinen kohtaamis-
paikka, jossa kahvitellaan, 
keskustellaan ja hiljennytään 
hartauteen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
7.2. klo 14, Maikkulan kappe-
lin 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.
Työttömien ateria pe 3.2. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Diakonian vapaaehtois-
ten järjestämä ateria 2 €. Li-
sätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 6.2. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Tarjol-
la hartaus ja aamupala. 
Juttutupa ma 6.2. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 16.2. klo 13, Pa-
teniemen kirkko. Mukana 
pastori Riikka Honkavaara.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519 tai diakoniatoimis-
tolta Koivumaantie 2. 
Diakonian aamu ma 6.2. klo 
10.30, Myllyojan seurakunta-
talo. Tarjolla maksuton aa-
mupala kaikenikäisille, mu-
kana seurakunnan työnteki-
jä ja vapaaehtoisia.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Musari ma 6.2. klo 17.30, Hei-
näpään seurakuntatalo. Mu-
siikki- ja leikkipainotteinen 
vertaistuki-ilta pienten eri-
tyislasten perheille.
Porinapiiri ti 7.2. klo 13.15, 
Heinäpään seurakuntatalo.
Keskustelukerho ti 7.2. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 2.2. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 8.2. klo 13, Cari-
tas-koti. 

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- 
ja keskustelupiiri to 2.2. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali. Kahvitarjoilu. Opas-
ystävä vastassa pääoven lä-

heisyydessä klo 12.30 alkaen. 
Näköpiiri – yhdessäoloa nä-
kövammaisille ti 7.2. klo 13–
14.30, Caritas-koti, Caritas-
sali. Lauletaan J.L. Runeber-
gin virsiä Taina Voutilaisen 
johdolla. Opasystävä on vas-
tassa klo 12.30 alkaen pää-
oven läheisyydessä.
Sokkokokki – Näkövammai-
sen keittiöniksit pe 17.2. klo 
10–14, Kastellin kirkko, Pap-
pilan kamari. Teemapäivään 
otetaan mukaan 10 henkilöä. 
Taksilla pääsee ovelle, jos-
sa Paula ja Heidi ovat vastas-
sa. Ilmoittaudu 8.2. mennes-
sä p. (08) 335 009 tai 050 575 
4792 / Heidi Siira, Näkövam-
maisten keskusliitto ry, seni-
oripalvelut. 

PäIHDETYö
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 
Aamukahvihetki pe 3.2. klo 
9–10, Diakoniakeskus. Tule 
aamupalalle. Tarjoamme päi-
vän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia, teetä, sämpy-
lää, jogurttia, tuoremehua. 
Lisätietoja diakonissa Teller-
vo Kianto p. 040 7564 022. 
Naistenryhmä pe 3.2. klo 13, 
Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 6.2. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 

Miesten saunailta ke 8.2. klo 
16, Öbergin talo. 

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–13, 
Isokatu 11, Elohuone. To 2.2. 
klo 12 ohjelmatuokio, teolo-
giharjoittelija Riitta Huhtala. 
To 9.2. klo 12 ohjelmatuokio, 
teologiharjoittelija Tero Saa-
punki. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe klo 
10–14. Lahjoituksia otetaan 
vastaan, p. 044 316 1720. Ter-
vetuloa vapaaehtoistoimin-
taan ja ostoksille!
Lähetystyön historiaa ja tä-
tä päivää Namibiassa pe 
3.2. klo 12–13, Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja. Lähetysto-
vi, Satu Saarinen.
Askartelu- ja käsityömate-
riaalien alennusmyynti 6.–
10.2. Siipi, lähetyksen puoti 
ja paja. Tervetuloa ostoksille! 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 2.2. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti, Väinö Simojoki.
Lähetyspiiri to 9.2. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattutun-
ti, Harri Fagerholm.

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 7.2. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. Muka-
na seurakunnan aluetyöryh-
mästä Tero Sallamo.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 6.2. klo 14, 
Tuiran kirkko.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
8.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
2.2. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3 krs. Hissillä estee-
tön pääsy kolmanteen ker-
rokseen. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
6.2. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
6.2. klo 18.30, Oulujoen pap-
pila.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
9.2. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3 krs. Hissillä estee-
tön pääsy kolmanteen ker-
rokseen. 

yLiKiiMinKi
Lähetyksen kirpputorikah-
vila Piispankamari perjan-
taisin klo 11–14, Ylikiimingin 
asukastupa. 
Lähetysilta ti 7.2. klo 18, Yli-

Valokuvauskilpailu 
velkaongelmasta

enot Oulussa 2.–9.2.2012M

Oulun tuomiokirkkoseurakun-
ta järjestää valokuvauskilpai-
lun Yhteisvastuukeräyksen 
teemasta ”Pienestä kiinni”. 

Teema kuvaa sitä, kuinka helposti yl-
lättävä elämänmuutos tai välttämätön 
hankinta voi syöstä kenen tahansa ta-
louden velkakierteeseen. 

Tuomiorovasti Matti Pikkarainen 
avaa kilpailun sunnuntaina 5. helmi-
kuuta kello 12 kirkkokahvihetkessä 
Elohuoneella. Kilpailuaika on 5. hel-
mikuuta – 31. maaliskuuta.

Kilpailussa on kaksi sarjaa: alle 
15-vuotiaille (Sarja A) ja muille (Sar-
ja B). Kuvien on oltava osallistujan it-

sensä ottamia ja niihin tulee olla täy-
det tekijänoikeudet. Jos kuvissa esiin-
tyy tunnistettavia henkilöitä, kuvaa-
jan vastuulla on kysyä heiltä lupa ku-
van julkaisemiseen.

Tuomiokirkkoseurakunnan inter-
netsivuille koostetaan kuvakollaasi 
kilpailukuvista. Kuvia voi käydä ää-
nestämässä ja parhaat kuvat palki-
taan. Valokuvauskilpailun tuomaris-
to julkistetaan myöhemmin. Parhaista 
kuvista toteutetaan valokuvanäyttely. 
Voittajat julkistetaan 17. toukokuuta.

Tarkat osallistumisohjeet löydät osoitteesta: 
www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko 
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enot Oulussa 2.–9.2.2012M
kiimingin seurakuntatalo. 
Sirpa Laurila kertoo matkas-
taan Japaniin. Arvontaa ja 
vapaaehtoinen kahvimaksu 
lähetykselle.

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Kaikki muskarit www.ou-
lunseurakunnat.fi/muskari.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Ystävänpaja to 9.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pajassa askartellaan ystävän-
päivälahja sekä nautitaan hy-
västä seurasta hartauden ja 
kahvittelun kera. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan! 

Karjasillan seurakunta
4-vuotiaiden synttärit su 
19.2. klo 15, Karjasillan kirk-
ko. Ks. ilmoitus sivulta 13.

Tuiran seurakunta
4-vuotiaiden synttärit su 
19.2. klo 15, Tuiran kirkko. 
Ks. ilmoitus sivulla 13.

Oulujoen seurakunnan kou-
luikäisten perheiden lasket-
teluretki 18.2. Pikku-Syöt-
teelle. Ilmoittautumiset 3.2. 
mennessä. Ks. ilmoitus sivul-
la 13.

Varhaisnuoret
Kaikki varhaisnuorten ker-
hot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumakalenteri. Ks. il-
moitus sivulta 17.

Oulujoen seurakunta
10-synttärit su 12.2. klo 12, 
Hintan seurakuntatalo.
Kalakerhon toimintapäivä 
la 18.2. klo 11–15, Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus sivulla 13. 

nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuorisotyön päivystys tors-
taisin klo 15–17, Karjasillan 
kirkko. Päivystys on tarkoi-
tettu sekä nuorille että nuor-
ten vanhemmille. Lisätiedot 
Johanna Rantala p. 040 574 
7147 tai johanna.rantala@
evl.fi.
Karjasillan seurakunnan 
isoskoulutus II Wanhat iso-
set ti 7.2. klo 17, Karjasillan 
kirkko. Jatkuu taas tauon jäl-
keen kolmella yhteisellä kou-
lutuskerralla. Itsenäiset eri-
koistumisryhmät toimivat 
vasta viikoilla 13–21. Terve-
tuloa mukaan kaikki ihanat 
isosemme! Lisätietoja saa 
Jenniltä.

ToivonSatama ke 8.2. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. ToivonSatama on Karjasil-
lan seurakunnan nuortenilta, 
joka aukeaa joka toinen kes-
kiviikko klo 18. Ohjelmalli-
sen osuuden ajaksi sataman 
ovet sulkeutuvat, mutta vas-
taanottavat taas uusia pur-
jehtijoita klo 19.30 lähtien. 
Ilta päättyy yhteiseen ilta-
hartauteen klo 20.30. Terve-
tuloa pohtimaan, ihmettele-
mään ja kyselemään Suuren 
Majakan Valoon! Lisätietoja 
saa Jenniltä p. 044 3161 452.

Tuiran seurakunta
Tuiran nuorten varttikirkko 
ja nuortenilta torstaisin klo 
18, Tuiran kirkko. Yläkoulu-
ikäisille. Lisätietoja Anssi Pu-
tila, p. 050 3408 982 tai ans-
si.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus to 2.2. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. Lisä-
tietoja nuorisotyönohjaa-
ja Merja Oksmanilta, p. 040 
524 5944 tai merja.oksman@
evl.fi. 
Kaijonharjun yökahvila pe 
3.2. klo 20–23, Kaijonharjun 
nuorisotila. Ks. ilmoitus si-
vulla 12.
Tuiran nuorten gospelryh-
mä ke 8.2. klo 17, Tuiran kirk-
ko. Gospelryhmä kutsuu mu-
kaan soittamisesta ja laula-
misesta intoutuneita nuo-
ria. Treenaamme keskiviik-
koisin yhdessä valitsemiam-
me biisejä ja teemme niihin 
itse sovitukset. Keikkaakin 
pukkaa kevään aikana! Lisä-
tietoja Merjalta, p. 040 524 
5944, merja.oksman@evl.fi 
tai Jaakolta, p. 044 3161 414, 
jaakko.syynimaa@evl.fi. 

nuoret aikuiset 
OPiSKeLijajäRjeSTöT
OPKOn ilta la 4.2. klo 18.30, 
Öbergin talo, Kirkkokatu 5. 
Rukous pintaa syvemmältä, 
Jouko Heikkinen.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 8.2. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kuka on 
Jumala, Pauliina Ylinen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 2.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa keskus-

tellaan ajankohtaisista asiois-
ta, tavataan ystäviä ja hiljen-
nytään hartauteen.
Eläkeläisten kerho to 2.2. 
klo 12.30 Intiön seurakunta-
kodissa.
Tarinatupa ke 8.2. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Seniorikahvila ke 8.2. klo 
12–14, Kaukovainion kappe-
li, Ystävänkammari. Ikäihmis-
ten kohtaamispaikka, jonka 
toiminnasta vastaa Ikä-Esko 
hanke / Oulun Seudun Setle-
mentti ry.
Eläkeläisten kerho ma 6.2. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Kohtaamispaikka eläkeläisil-
le. Hiljennytään, lauletaan, 
keskustellaan ja kahvitkin 
juodaan.
Eläkeläisten kerho to 9.2. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
 
Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan vanhus-
työn linja vastaa keskiviik-
koisin klo 9–11 puhelinnu-
merossa (08) 5314 616. Nume-
roon voit soittaa, kun olet yk-
sin tai kaipaat kuuntelijaa tai 
kun haluat pyytää kotikäyn-
tiä tai jättää soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 2.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. Muka-
na myös pastori Jukka Kol-
monen. 
Eläkeläisten kerho to 9.2. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 9.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa laulamaan yh-
teislauluja ja kuuntelemaan 
musiikkia. Ohjelmassa kahvi-
tarjoilu, yhteislauluja ja har-
taus. Mukana Päivi Moilanen 
ja Raakel Pöyhtäri. 
Seniorien laulupiiri to 16.2. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 2.2. klo 
10, Huonesuon seurakun-
takoti.

Eläkeläisten kerho to 2.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 6.2. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Porinapiiri ma 6.2. klo 12–
13.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Aikuisten kuntopiiri ke 8.2. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 9.2. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti.
Eläkeläisten kerho to 9.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo.

yLi-ii
Torstaikerho to 2.2. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.

Leirit ja retket

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiri 26.–29.3. 
Rokuan leirikeskus. Ohjel-
massa ulkoilua, mahdolli-
suus hiihtämiseen ja muka-
vaan yhdessä oloon. Vetäjinä 
pastori Jyrki Vaaramo ja dia-
konissa Kirsi Karppinen. Lei-
rin hinta täysihoidolla 62 € 
sisältää matkat ja vakuutuk-
sen Oulun seurakuntien jäse-
nille. Ilmoittautumiset www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
p. (08) 3161 340. Viimeinen il-
moittautumispäivä 5.3.
Hiihtämään ja hiljenty-
mään hangille Vuontispir-
tille 31.3.–4.4. Enontekiön 
Vuontispirtille. Tuomiokirk-
koseurakunta järjestää pe-
rinteisen kevätretken Pallas-
Yllästunturin kansallispuis-
ton maisemiin. Retken hin-
ta täysihoitoineen ja matkoi-
neen on 300 € / 2 hh hotellis-
sa sekä 3–4 h mökeissä. Hinta
sis.tapaturmavakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenil-
le. Etusija ensikertalaisilla ou-
lulaisilla. Sitovat ilmoittautu-
miset 2.3. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo 
tai arkisin 9–16 p. (08) 3161 
340. Retkelle valituille lähe-
tetään leirikirje. Lisätieto-
ja: diakoniatyöntekijät Heidi 

M

Radiopyhäkoulu 
laajeni 

valtakunnalliseksi 

S anna K r o o k

Kynttilä-
konsertti

Vanhassa pappilassa, 
Asemakatu 6

su 5.2.2012 klo 15

Aila Knihtilä 
sopraano

Peter Marosvari 
tenori

Maija Tynkkynen 
virginaali ja piano

Kahvitarjoilu
Liput 10 euroa

Oulun Zontakerho I

Pateniemen perhekerho 
keskiviikkona 8.2. klo 9.30 Pateniemen kirkossa.

Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, 
jossa hiljennytään, kahvitellaan, tutustellaan, jutus-
tellaan, lauletaan, leikitään ja askarrellaan yhdessä. 
Lisätietoja anu.hannula@evl.fi, pekka.jarkko@evl.fi 
tai tuulikki.sthålberg@evl.fi.

Diakonian aamu 
ma 6.2. klo 10.30 

Myllyojan 
seurakuntatalossa. 

Tarjolla maksuton aa-
mupala kaikenikäisil-
le, mukana seurakun-

nan työntekijä ja vapaa-
ehtoisia.

Kaijonharjun yökahvila 
perjantaina 3.2. klo 20–23 
Kaijonharjun nuorisotilassa. 

Yökahvila tarjoaa hauskaa yhdessäoloa, pelailua ja 
pientä purtavaa yläasteikäisille. Mukana illassa seu-
rakunnan työntekijä ja yökahvilaohjaajia. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Anssi Putilalta, p. 050 3408 982 tai 
anssi.putila@evl.fi.

Hiihtolomalla tunturiin
3.–7. maaliskuuta

Lähde nauttimaan pohjoisen talvesta Vuontispirtin 
upeisiin maisemiin hiihtolomalla 3.–7.3. (la–ke). 
Tunturihotelli Vuontispirtti sijaitsee tunturi Lapissa, 
Pallas-Ounastunturin kansallispuiston maisemissa. 
Retken hinta ruokailuineen ja majoituksineen on 
aikuisilta 320 € mökissä ja lapset 4–14-v. 220 € 
mökissä ja lapsi alle 4-v. 100 €. Hinnat sisältävät 
myös tapaturmavakuutuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Matkan vetäjinä ovatnuorisotyönohjaaja 
Tuulikki Ståhlberg ja hiippakuntasihteeri-diakonissa 
Mirva Kuikka. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Tuulikki 
Ståhlberg mielellään sähköpostitse tuulikki.stahlberg@
evl.fi tai p. 040 574 7082 mahdollisimman pian, 
viimeistään 17.2. Ilmoittautuneille lähetetään kirje ja 
lasku ilmoittautumisajan päätyttyä.

Pastori Heikki Karppinen puhuu Radiopyhäkoulussa 26. 
helmikuuta. Hän pitää ohjenuoranaan Lutherin kehotusta: 
"Pitää saarnata niin, että seitsenvuotiaskin sen ymmärtää.” 

10 vuotta täyttävä Oulun seurakuntien Ra-
diopyhäkoulu kasvatti kuulijakuntaansa 
vuodenvaihteessa. Tammikuun alusta al-

kaen Radiopyhäkoulu on lähetetty Radio Dein val-
takunnallisessa ohjelmistossa joka sunnuntai kel-
lo 8.45 (Oulussa 106,9 MHz, kaapeli 94,1 MHz). 
Lisäksi se uusitaan Oulun alueella samana päivä-
nä kello 11.30. 

Myös Radio Pooki lähettää Radiopyhäkoulun 
joka sunnuntai kello 9.45 (Oulussa 88 MHz, kaa-
peli 89,9 MHz). 

FM-taajuuksien lisäksi sen voi kuulla suorana 
lähetyksenä myös nettiradioissa www.radiodei.fi ja 
www.radiopooki.fi.  

Radiopyhäkoulut ovat noin kymmenminuut-
tisia hartaushetkiä, jotka koostuvat rukouksesta, 
hengellisestä lastenmusiikista ja hartauspuheesta. 
Mikrofonin takana istuvat pääasiassa Oulun seu-
rakuntien lapsityönohjaajat, lastenohjaajat ja papit. 

Opettajat suunnittelevat pyhäkoulunsa itsenäi-
sesti yhdessä sovitun teeman pohjalta. Yleensä ai-
heena on kyseessä olevan sunnuntain evankeliumi-
teksti, jonka sisällön radiopyhäkoulu avaa kuulijal-
le niin, että lapsikin sen ymmärtää.

Kuuntelijapalaute on ollut erittäin myönteistä. 
Ohjelma ei ole vain lasten juttu, sillä palautteen 
mukaan sen tarjoama hengellinen sisältö on mer-
kittävää myös aikuisväestölle.

Ensimmäiset Radiopyhäkoulut Radio Dein taa-
juudella lähetettiin vuonna 2002. Jo seuraavana 
vuonna toiseksi lähetyskanavaksi tuli Radio Pooki. 
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Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

Askartelu- ja käsityö-
materiaalien alennus-

myynti 6.–10.2.

Muovikassillinen t
avaraa 5 euroa. 

Tervetuloa ostoksille! 
P. 044 3161 720.

Tuiran seurakunnassa
Rytmitassut-musiikkituokio 
joka toinen tiistai klo 10.15 ja 11 
Pateniemen kirkossa.  
Alle kouluikäisille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Aloitamme kevätkauden 31.1. 
Vapaita paikkoja voi tiedustella lastenohjaaja Anu 
Hannulalta, p. 044 3161718.

Oulujoen seurakunnassa
Kouluikäisten perheiden lasketteluretki 
18.2. Pikku-Syötteelle 
Matka Pikku-Syötteelle on ilmainen, mutta 
jokainen retkelle lähtijä maksaa itse muut kulut 
muun muassa ruokailun ja 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. Ilmoittautumiset 
3.2. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai  
p. (08) 3161 340.  Retkellä mukana Antti Leskelä 
(antti.leskela@evl.fi) ja Anu Fedotoff.

Kalakerhon toimintapäivä 
lauantaina 18.2. klo 11–15 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 
Oletko kiinnostunut kalastamisesta omatekoisilla 
vieheillä? Päivän aikana keskustellaan kerhon 
kevään ohjelmasta, retkistä ja leireistä. Lisäksi 
paistetaan makkaraa ja askarrellaan. Mukaan voi 
tulla yksin tai yhdessä vanhempien, kummien tai 
isovanhempien kanssa. 
Lisätietoja Sanna Parkkinen, p. 040 8211979, 
sanna.parkkinen@evl.fi. 

Kerhoja ja
muskareita

Tuiran ja Karjasillan seurakuntien
tammi–kesäkuussa 2008 syntyneiden

 4-vuotiaiden synttärit 
su 19.2.2012 klo 15

Tuiran kirkossa, Myllytie 5 ja 
Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39

Aloitamme juhlan kirkkohetkellä. Juhlan 
päätteeksi päivänsankarit saavat lahjan.

      
Ilmoittaudu oman seurakuntasi (Tuira 

tai Karjasilta) juhlaan viimeistään ma 6.2. 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi /ilmo

Heinä–joulukuussa syntyneiden 
4-vuotissynttäreitä juhlitaan seurakunnissa 

syksyllä 2012.

Kahvila ja myyjäiset 
to 2.2. klo 10–13, 
Elohuone, Isokatu 11. 
Tuoreita leivonnaisia, 
käsitöitä, arpoja yms. 
Hietasaaren viinimar-
joista tehtyä mehua 
edullisesti! 
Klo 12 ohjelmatuokio, 
teologiharjoittelija 
Riitta Huhtala. 
Tervetuloa!

00

Kymppisynttärit
Tervetuloa tänä vuonna 10 vuotta  

täyttäneiden ja täyttävien  
sekä heidän perheidensä yhteiseen juhlaan!

Su 12.2. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa
Pyhän Tuomaan kirkossa
Hintan seurakuntatalolla

Heinätorin seurakuntatalolla
Su 12.2. klo 16

Ylikiimingin seurakuntatalolla
Juhlat aloitetaan jumalanpalveluksella tai messulla,  

jonka jälkeen on ohjelmaosuus, kakkutarjoilu ja 
infoa 10-leiristä. Juhlat ovat kaikille avoimet.

Diakonia

Diakonialeirit keväällä 2012

Rokualla   

16.–18.3. Näkövammaisten leiri
ilmoittautuminen 1.3. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai Diakoniakeskukseen 
p. 044 3161 552 
19.–21.3. Eläkeläisten leiri (etusija oulujokisilla) 
23.–25.3. Kehitysvammaisten leiri, 
ilmoittautuminen 23.2. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
Diakoniakeskukseen p. 044 3161 552
26.–29.3. Eläkeläisten leiri (etusija 
tuomiokirkkolaisilla)
10.–13.4. Eläkeläisten leiri (etusija karjasiltalaisilla)
16.–19.4. Eläkeläisten leiri (etusija tuiralaisilla)
7.–10.5. Veteraanileiri
4.–7.6. Liikuntavammaisten leiri

Juumassa

26.–30.3. A-leiri
ilmoittautuminen 12.3. mennessä 
p. 040 756 4022 tai 040 515 7315

Yleensä ilmoittautuminen Yhteisten 
seurakuntapalvelujen toimistoon, p. 3161 340 
(ma–pe klo 9–16) viimeistään kaksi viikkoa ennen 
leirin alkua. Poikkeustapaukset merkitty erikseen.

Karvonen p. 040 5747 091 ja 
Sirkku Nivala p. 040 7304 117. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Laulaen kevättä kohti – lau-
lukerho 9.2. klo 13.30 rajaky-
län seurakuntakoti.

Muut menot
Aalef-ilta su 5.2. klo 16–
18, Hintan seurakuntatalo. 
Käymme läpi päivän raama-
tuntekstit. Aalef-iltojen ai-
heena ovat uskon perusju-
tut: Raamattu, rukous, lähe-
tys ja yhteys. Aalef-illan jär-
jestää Oulujoen seurakunta.

Kaatuneiden omaiset ma 
6.2. klo 12, Vanha pappila.
Fransupiiri ti 7.2. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Päivä Silmukka ke 8.2. klo 
13, Vanha pappila. Tapaamis-
paikka, jossa tehdään käsitöi-
tä, askarrellaan, jutellaan ja 
ollaan yhdessä.
Yhteislaulutilaisuus ke 8.2. 
klo 14, Oulun Diakonissalai-
toksen Kirkkosali. Tuttuja 
lauluja eri vuosikymmeniltä 
pianon säestyksellä, teema-
na koti.
äitiryhmä to 9.2. klo 18, Van-
ha Pappila, Jössensali / vintti. 
Äitiryhmä on kaikenikäisten 
äitien kohtaamispaikka. Ryh-
mässä on lämminhenkinen 
ja luottamuksellinen ilmapii-
ri. Lisätietoja Mari Tuokkola, 
p. 050 5249 779, mari.tuokko-
la@evl.fi.

Aikuisten keskustelupiirejä
Miestenpiiri tiistaisin Tuiran kirkolla klo 18.

Lähetys- ja raamattupiiri keskiviikkoisin 
Pyhän Tuomaan kirkolla klo 17.
Raamattupiiri keskiviikkoisin 
Pateniemen kirkolla klo 17.30.

Raamattupiiri torstaisin Tuiran kirkolla klo 12.30.

Osa ryhmistä kokoontuu viikoittain ja osa harvemmin. 
Seuraa ilmoitteluamme Rauhan Tervehdyksessä ja http://
www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri. Tervetuloa! Yhteys-
henkilö pastori Riitta Louhelainen p. 040 5850 818.

Yhteisvastuukeräyksen aloitukset 
Pyhän Andreaan kirkossa
sunnuntaina 5.2. klo 11–14. Aloitamme klo 11 
lounaalla, tarjolla hernekeittoa soppatykistä. 
Lounaan hinta aikuiset 5 €, lapset 2,50 €, alle 
4-v. ilmaiseksi. Messu kirkossa klo 12. Messun 
jälkeen kirkkokahvit, tietoa yhteisvastuukeräyksen 
kohteesta ja perheille nukketeatteriesitys 
päiväkerhotilassa. 
Elohuoneella
sunnuntaina 5.2. klo 11.30. Tuomiokirkossa pidetyn 
messun jälkeen kirkkokahvit ja yhteisvastuuinfo Elo-
huoneella, Isokatu 11.
Yli-Iin seurakuntatalossa
sunnuntaina 5.2. klo 11.30 kirkonmenojen jälkeen 
Yhteisvastuustartti ja -info sekä kirkkokahvit.
Ylikiimingin seurakuntatalossa
sunnuntaina 5.2. klo 11.30 Ylikiimingin kirkossa. 
Kirkkokahvit  ja Yhteisvastuukeräyksen avaus seura-
kuntatalolla.
Hintan seurakuntatalossa 
sunnuntaina 5.2. klo 12 sanajumalanpalveluksen 
jälkeen. Kirkkokahvit ja tietoa tämän vuoden 
Yhteisvastuukeräyksestä, keräyslippaiden ja 
materiaalin jakoa. Uudet ja entiset kerääjät 
lähdetään tekemään yhdessä hyvää!
Tuiran kirkossa 
sunnuntaina 5.2. klo 12.30 messun jälkeen 
seurakuntasalissa. Kirkkokahvit ja tutustumista 
vuoden 2012 keräyskohteisiin. Vapaaehtoisia  
kerääjiä kutsutaan mukaan. Tilaisuuden jälkeen 
jaetaan keräyslippaita ja listoja.  
Maikkulan kappelissa
sunnuntaina 12.2. klo 12. Taidepyhiksen 
taidenäyttely, muffinssikahvila, askartelupaja ja 
arpajaiset.

Yhteisvastuulounas 
sunnuntaina 5.2. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Messun jälkeen askartelua lastenohjaajien 
johdolla ja yhteisvastuulounas. Lounaan tuotto 
yhteisvastuun hyväksi, 5 € aikuisilta ja 3 € lapsilta. 
Järjestää Kuivasjärven Martat. 

Yhteisvastuutori 
sunnuntaina 5.2. klo 11–15 Karjasillan kirkossa. 
Tule tutustumaan tämän vuoden keräyskohteisiin, 
ostamaan kotileivonnaisia, arpoja ja yv-tuotteita. 
Tai tule vain istahtamaan kahville. Torilla saat 
myös listan tai lippaan, mikäli haluat osallistua 
yhteisvastuuseen kerääjänä. Tori avautuu heti 
messun jälkeen noin klo 11. Olet tervetullut myös 
messuun Karjasillan kirkkoon klo 10. 
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enot Oulussa 2.–9.2.2012M

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

Elämän polku
Kastetut

Tuomiokirkko: Oona Elina 
Qvist.
Karjasilta: Elea Matilda Au-
nio, Lenni Emerik Huhtala, 
Veeti Antero Härmä, Emilia 
Sofia Hätälä, Alina Linnea 
Helmi Jokinen, Saku Roo-
pe Antero Kaikkonen, Ee-
tu Kustaa Mattila, Lotta Ida 
Alexandra Mällinen, Ras-
mus Eljas Mällinen, Tatu La-
ri Antero Savilaakso, Sienna 
Odessa Illusia Sorvoja, Joo-
na Juhani Tolonen, Robert 
Alexander Nikodemus Tur-
peenoja, Iines Olivia Väisä-
nen.
Tuira: Inka Anna Aliida Haa-
pala, Pihla Lumia Haapalai-
nen, Veikka Artturi Hara, 
Venni Viljami Hara, Milla 
Myy Kivilompolo, Noel Ee-
vert Kivioja, Livia Anna-So-
fia Lindholm, Lilian Elisa-
beth Mitiku, Iida Karoliina 
Rasilainen, Niko Elias Oska-
ri Tokola, Viljami Eerik Vai-
nikka.
Oulujoki: Leo Lasse Ilma-
ri Hertteli, Oskari Juhani 
Junttila, Roope Oskari Kär-
ki, Akseli Ukko Iiwari Nätyn-
ki, Aku Tapani Pohjola, Fan-
ni Eerika Räisänen, Heik-
ki Perttu Ilmari Taivalkoski, 
Lennart Elias Telin.

Vihityt
Oulujoki: Mikko Veli Tapa-
ni Autio ja Päivi Elina Sep-
pänen.

Kuolleet
Tuomiokirkko:  Signe Mar-
jatta Paavilainen 88, Anna-
Liisa Partanen s. Vilppola 85.
Karjasilta: Kaarlo Olavi 
Heikkinen 65, Pentti Juhani 
Huikuri 90, Eeva Maria Moi-
sio s Isteri 88, Tauno Juhani 
Parkman 65, Hanna Katarii-
na Pelkonen s. Ruha 79, Ag-
da Eedit Maria Taskinen 83, 
Kirsti Inkeri Aallotar Tenhu-
nen s. Halonen 87, Eila Inke-
ri Suvanto 64.
Tuira: Pentti Ilmari Heikura 
72, Martta Sinikka Kajula s 
Lampela 81, Eero Kalevi Kal-
linen 85, Elma Mirjami Mar-
kuksela s. Tornberg 88, Kai-
ja Marjatta Merilä 88, Mau-
no Einari Partanen 82, Rau-
ha Annikki Rytkönen s. Ruo-
nala 77, Lea Kaarina Saarre-
maa s Koistinen 74, Aino Au-
ne Esteri Ulander s. Vähäoja 
92.
Oulujoki: Petri Antero Kuu-
sinen 43, Jaakko Tuomo Kul-
lervo Nuutinen 68.

Pyhä Pohjolan Birgitta – 
musiikkia kuohuvalta keskiajalta  
perjantaina 3.2. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Vokaaliyhtye Lumous, Vanhan musiikin Fioretto 
Ensemble. Taiteellinen suunnittelu ja johto Debra 
Gomez-Tapio. Ohjaus Jamie Mäkinen. Ohjelma 
10 euroa tuntia ennen ovelta. Oulun seudun 
vanhan musiikin festivaalin päätöskonsertti.

KappeLive 
lauantaina 4.2. klo 19 Pyhän Luukkaan 
kappelissa.
Kevätkauden aloittaa Christian-Charles de 
Plicque ja Mikael Svarvar Duo. Jos vanhat merkit 
pitävät paikkansa, luvassa on groovea meininkiä!  
Pianisti ja kapellimestari Mikael Svarvar soittaa 
konsertin piano-osuudet. Vapaa pääsy. 

Musiikkia talvipäivän siniseen hetkeen 
sunnuntaina 5.2. klo 14 Tuiran kirkossa.
Antti Heikkilä, kitara. Barokin ajan musiikkia. 
Vapaa pääsy.

Osaas etkö vaihtais? -  
Runebergiä sanoin ja sävelin 
sunnuntaina 5.2. klo 18–20 Kastellin 
kirkossa. Mukana Juha Vähäkangas ja Pirjo 
Mäntyvaara. Vapaaehtoinen käsiohjelmamaksu 
Yhteisvastuukeräykselle.

Musiikkia
kirkoissa

Syntymäpäiväjuhlat tänä vuonna  
70 ja 80 vuotta täyttäville

Karjasillan seurakunnassa
70-vuotiaiden juhla 17.5. klo 16 Karjasillan kirkko
80-vuotiaiden juhla 17.5. klo 10 Karjasillan kirkko

Oulujoen seurakunnassa
70- ja 80-vuotiaiden juhla 
25.3. klo 12 Yli-Iin seurakuntatalo
70-vuotiaiden juhla 
25.3. klo 12 Hintan seurakuntatalo
80-vuotiaiden juhla 
22.4. klo 14 Myllyojan seurakuntatalo

Tuiran seurakunnassa
70-vuotiaiden juhla 
27.5. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkko
80-vuotiaiden juhla 
23.9. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkko

Tuomiokirkkoseurakunnassa
70-vuotiaiden juhla 
21.10. messun jälkeen vanhassa pappilassa
80-vuotiaiden juhla 
22.4. messun jälkeen vanhassa pappilassa

90, 95 ja 100 vuotta täyttävien luona käydään. Välivuo-
sia täyttävien luona käydään, jos asianomainen tai hä-
nen lähiomaisensa sitä toivovat.
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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

15

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Kirkkokuoro to 2.2. klo 
18.30.
Pyhäkoulu su 5.2. klo 12 kir-
kon kerhohuoneessa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
7.2. klo 18 Esteri Mattilalla, 
Marjaniementie 121.

Päiväpiiri ke 8.2. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 9.2. klo 10.
Saarenkartanon hartaus to 
9.2. klo 14.
Kirkkokuoro to 9.2. klo 
18.30. 

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 2.–9.2.2012

Pikkukirkko ti 7.2. klo 10 kir-
kossa. Kaikkien lasten yhtei-
nen kirkkohetki, joka salli-
taan myös aikuisille!
Vapaaehtoisten palaveri ti 
7.2. klo 18 srk-talolla.
Kokkikerho A ke 8.2. klo 14 
kerhohuoneella. 
Hartaus ke 8.2. klo 14 Lumi-
lyhdyssä.
Kuoroharjoitukset ke 8.2. 
klo 18.30 srk-talolla.

Tule mukaan laula-
maan Jippii-lau-

luja pe 10.2. klo 
18–19 srk-talol-
le. 0.–6.-lk,
Juha ja Sinik-
ka.
Ry:n toimin-
taa: Pe 3.2. 

klo 19 raamat-
tuluokka 5.–6.-lk 

T&I Kämäräinen ja 
7.–8.-lk Myllynen. Su 5.2. 

klo 12 pyhäkoulu I K&J Klaa-
vo II T&I Kämäräinen III Tak-
kula ja klo 17 seurat ry:llä. Ma 
6.2. klo 19 sisarpiiri ry:llä. Päi-
väkerho ry:llä ma,ke klo 17–
18.30 ja ti,to klo 17.30–19. Ke 
8.2. klo 19 ompeluseurat T&I 
Kämäräinen.

Päiväkerhot normaalisti, 
paitsi tiistaina 7.2. klo 10, jol-
loin on pikkukirkko kirkossa. 
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talolla. Tervetuloa mu-
kaan kaikki uudet ja vanhat 
kerholaiset!
Lähetysilta to 2.2. klo 18.30 
srk-talolla ”rukousmatka 
maailmalle”.
Ystävyyden talo pe 3.2. klo 
10 srk-talolla.
Lapsiparkki pe 3.2. 
klo 9–12 kerho-
huoneella, 
3–6-vuotiail-
le. Maksuton, 
mutta paikka 
varattava etu-
käteen joka 
kerralle (ma–
to) Silja p. 043 
211 1916.
Sanajumalanpalve-
lus su 5.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tuisku ja 
kanttorina Taneli Setälä. 
Sanan ja sävelten iltapäi-
vä su 5.2. klo 16–17.30, kai-
kenikäisille seurakuntatalol-
la. Mukana Martti Väyrynen 
Oulusta. Musiikissa myös yk-
sinlaulua.

A ar o Ku k ko h ov i

Pikkukirkko 
ti 7.2. klo 10 

kirkossa. Kaikkien 
lasten yhteinen 

kirkkohetki, joka 
sallitaan myös 

aikuisille!

Yhteisvastuukeräys 
alkaa

Sunnuntaina 5.2. kynttilänpäivän messu 
klo 10, kirkkokuoro ja rippikoululaiset 

avustavat. Messun jälkeen juodaan 
Runebergin päivän torttukahvit 

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Vuoden 
2012 keräyksen esittely ja ideointia.

Kynttiläkonsertti,
juuri oikeana päivänä

On jälleen Oulun Zon-
ta-kerho I:n perinteisen 
Kynttiläkonsertin aika. 
Se järjestetään sunnun-

taina 5. helmikuuta kello 15 alka-
en Vanhassa pappilassa. Musiikin 
lisäksi väliajalla voi nauttia zon-
tien tarjoamasta kahvista ja lei-
vonnaisista. 

Kymmenen euron hintaisia lip-
puja saa kerhon jäseniltä ja ovel-
ta puoli tuntia ennen tilaisuutta. 
Entiseen tapaan kerho lahjoittaa 
lipputuoton Yhteisvastuukeräyk-
seen, jonka tuotoilla torjutaan tä-
nä vuonna ylivelkaantumista koti-
maassa ja tuetaan pienrahoitustoi-
mintaa Ugandassa.

Ensimmäisestä konsertista al-
kaen tapahtuman musiikillisena 
sieluna on ollut urkutaiteilija Mai-
ja Tynkkynen. Hänen arkistois-
taan löytyi Kalevan lehtileike, jos-
sa kulttuuritoimittaja Esko Aho 
arvioi myönteisesti ensimmäisen, 
vuoden 1979 kahvikonsertin tai-
teilijoiden esityksiä ja myös tilaa. 

”Vanha pappila on hyvä paikka 
kamarimusiikin esittämiseen pie-

nemmillä kokoonpanoilla... Sa-
lin pienuudesta johtuen kuulijat 
ja esittäjät ovat läheisessä kontak-
tissa keskenään… Mieleen tulivat 
Kuhmon festivaalien konsertit.”

Aho toivoo lopuksi, että Van-

han pappilan tarjoamia mahdol-
lisuuksia käytettäisiin vastaisuu-
dessa enemmän pienimuotoisten 
konserttien pitopaikkana. 

Pappila onkin säilynyt Kyntti-
läkonsertin paikkana rakennuk-

sen remontin aikaa lukuun otta-
matta. Tuleva konsertti on toinen 
sen jälkeen, kun arkkitehti Carl 
Ludvig Engelin suunnittelema 
empire-tyylisuuntaa edustava ra-
kennus peruskorjattiin. 

Tänä vuonna Maija Tynkky-
nen on pyytänyt mukaan aiem-
mista tilaisuuksista tutun laula-
jatar Aila Knihtilän. Ensimmäis-
tä kertaa tilaisuudessa laulaa dip-
lomilaulaja ja -urkuri Péter Ma-
rosvári. 

Konsertin alkupuoli on vanhaa 
musiikkia virginaalin säestyksel-
lä ja loppuosassa Brahmsin mu-
siikkia pianon säestyksellä. Ohjel-
maan sisältyy myös Maija Tynk-
kysen sooloja.

Toisin kuin voisi luulla, tilai-
suuden nimi ei juonnu kynttilän-
päivästä. Aho kirjoittaa: ”Sattui 
vain niin, että huoneiston valot ei-
vät jostain syystä toimineet ja niin-
pä konsertti jouduttiin viemään lä-
pi romanttisesti kynttilän valossa.” 

Vaikka sähköt ovat myöhem-
min toimineet, nimeksi vakiin-
tui Kynttiläkonsertti, joka tänä 
vuonna osuu kynttilänpäivään.

EVA-LIISA NIKULA
Kirjoittaja kuuluu 

Zonta-kerhoon.

Vuosi sitten Zonta-kerho I:n perinteisessä Kynttiläkonsertissa täyttyi Vanhan pappilan kolme salia. 

K a i su  R a hko
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www.evl.fi/srk/kempele, uudet kotisivut avataan ti 31.1. osoitteessa www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

Rukouspiiri to 2.2. ja to 9.2. 
klo 18 Puttaan Tuvalla.
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille ma 6.2. klo 13 Jokivarren 
vanhustentalolla, ke 8.2. klo 
13 Kellon srk-kodilla ja to 9.2. 
klo 13 srk-keskuksessa. 
Seurakunta tarjoaa 
taksikyydin. Mikä-
li et ole syksyllä il-
moittanut itseäsi 
taksilistalle, soita 
diakoniatoimis-
toon ma klo 9–11 
p. (08) 5472 636.
Lähetyspiiri ti 8.2. 
klo Helenan luona. 
Lähtö henkilöautoilla Vakku-
rilan pihasta klo 12.30.
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 9.2. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla. 
Ripari-ilta rippikoululaisille 
ke 8.2. ja 15.2. klo 17 Martin-
niemen srk-kodilla. Ilta koos-
tuu ohjatusta osasta, ja sen jäl-
keen on mahdollisuus pelailla 
ja olla vapaasti yhdessä. Rippi-
koulukorttiin voi hakea max. 2 
kertaa ripari-illasta.
Raamattupiiri ke 8.2. ja ke 
15.2. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Kirkkovaltuuston kokous ma 
13.2. klo 18 srk-keskuksen isos-
sa salissa. Kokouksen asialuet-
telo on nähtävänä kirkkoher-
ranviraston ilmoitustaululla. 
Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on nähtävänä kirkko-
herranvirastossa 16.2.–16.3. 
Kirkkoherranvirasto on avoin-
na ma–pe klo 10–14 ja to klo 
10–17.
Kätevät kädet -ryhmä maa-
nantaisin klo 12–14 Puttaan 

Tuvalla. Tervetuloa mukaan! 
Järj. Yhdessä yhdistys ja Hau-
kiputaan seurakunta.
Martinniemen päiväkerhos-
sa tilaa 3–5-vuotiaille lapsil-
le. Tiedustelut lastenohjaajilta 

p. 045 1394 096.
Perhekerhot: Kel-

lon srk-kodil-
la torstaisin klo 
9.30–11, Mar-
tinniemen srk-
kodilla perjan-
taisin klo 9.30–

11, kirkonkylällä 
Wirkkulassa per-

jantaisin klo 10–11.30 
sekä Jokelan vanhalla koululla 
perjantaisin klo 10–11.30. 
Nuorten aikuisten 
raamattupiiri tiis-
taisin klo 18 Put-
taan Tuvalla.
Puttaan Tupa 
avoinna tors-
taisin ja perjan-
taisin klo 12–15 
Kirkkotie 10 C. 
Tervetuloa sekä 
uudet että aikai-
semmin käyneet istah-
tamaan ja jutustelemaan.
Missiokerho (alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 16 Put-

Pyhäkoulu su saarnan aika-
na Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. (Ei perhemessuissa)
Naisten piiri to 2.2. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Musiikkipainotteinen per-
hekerho alkaa 2.2. Kerho ko-
koontuu 10 kertaa torstai-
sin klo 13.30–15 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Kerhon alussa n. 
puoli tuntia kestävä musiikil-
linen kokonaisuus sis. hartau-
den, lauluja, rytmisoittimia, 
leikkejä ja musiikkiliikuntaa. 
Hinta 20 € / perhe. Mukaan 
mahtuu max. 25 hlöä. Ennak-
koilmoittautuminen Saija Ki-
velä, p. 040 7790 375.
Askeleet pe 3.2. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho ma klo 18 kir-
konkylän srk-talolla.  
Yhteys-ilta su 5.2. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa, Illan aiheena Mihin 
Jeesusta tarvitaan, Vesa Ää-
relä. Lapsille pyhäkoulu. 
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. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 8.2. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Yhteisvastuu. 
Seurakuntapiiri to 9.2. Kirkon-
kylän srk-kodissa alkaen klo 

12–13 kahvitarjoilulla, klo 13 
hartaus. Yhteisvastuukeräys.
Kirkkokuoro ke 8.2. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten miesten piiri ke 
8.2. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Varttuneet to 9.2. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Taizé-ilta to 9.2. klo 18 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Ru-
koushetki koostuu Taizé-lau-
luista, raamatunteksteistä, 
rukouksesta ja hiljaisuudes-
ta. Kolehti lähetystyölle.
Miesten piiri to 9.2. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 13.2. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Pöy-
täkirja on nähtävillä 20.2.–
21.3. klo 9–15 kirkkoherran-
virastossa.
Varhaisnuorten kuorot nor-
maalisti.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
www.kempeleenseurakunta.fi
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Rippikouluradan korvaus 

taan Tuvalla. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: yhteispyhä-
koulu ja ruokailu su 5.2. klo 
12 ry:llä jatkuen seuroilla klo 
13.30, eläkepiiri ti 7.2. klo 13 
srk-keskuksessa, lauluseurat 
ke 8.2. klo 18.30 Arja ja Sau-
li Myllysellä, Keskijärventie 11. 
Kello: huutokauppaompelu-
seurat pe 3.2. klo 18.30 ry:llä, 
päiväkerho ma 6.2. klo 17.30 
ry:llä. Jokikylä: Isojen ja pien-
ten raamattuluokka pe 3.2. 
klo 17.30 ry:llä, kuukausimyy-
jäiset pe 3.2. klo 18.30 ry:llä, 
pyhäkoulut su 5.2. klo 12 Ase-
ma e Esko Taavitsainen, Ase-
ma p Markku Rehu, Keskikylä 

Jorma Leskelä, Väntti-
länperä Marko Lah-

tinen, Taipaleen-
kylä Matti Ho-
lappa, seurat 
su 5.2. klo 16 
ry:llä, päivä-
kerhot ti 7.2. ja 

ke 8.2. klo 17.30 
ry:llä, sisarpiiri to 

9.2. klo 18.30 ry:llä.
Kastetut: Jonne Erk-

ki Antero Turunen, Selja Ma-
tilda Leinonen, Helmeri Henri 
Viljami Kalliopuska, Saima Hil-
ja Linnea Kivari.

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

to 9.2. klo 14–17.30 välisenä 
aikana kirkkoherranvirastos-
sa. Varaa aikaa 1,5 h.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 2.2. klo 19 Itä-
puoli: Pirkko ja Veijo Lauri-
la, Noidankuja 1. Raamattu-
luokat pe 3.2 .klo 18 4.–5.-lk:  
Paananen, Teeripolku 6. 6.–
8.-lk: Heikkinen, Sinipyrstön-
tie 7, toimintailta. Pyhäkou-
lut su 5.2. klo 12 Paituri: Pulk-
kinen A, Pulkkisentie 13 Lin-
nakangas: Laurila, Noidan-
kuja 1 Keskusta-Ollila: Göös, 
Teppolantie 280 Santamäki: 
Kälkäinen, Horsmatie 19 Kok-
kokangas-Haapamaa: Erkki-
lä, Peukaloisentie 15. Seurat 
su 5.2. klo 16 Leiri- ja opisto-
seurat ry:llä. Tiistaikerho ti 
7.2. klo 12 ry:llä. Sisarilta ke 
8.2. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
3.2. klo 19 lauluseurat, Mii-
nanpolku 2. La 4.2. klo 18 
yläasteilta Tyrnävän ry:llä. Su 
5.2. klo 16 seurat ry:llä. 
Kastetut: Kaspian Arie Ola-
vi ’t Lam, Samuli Aleksante-
ri Leonard Perttula, Rasmus 
Väinö Valtteri Moisala, Vil-
jami Visanpoika Björn, Jen-
na Emilia Ponto, Sointu-Ilo-
na Adele Tuohimaa.
Kuollut: Seppo Kalevi Kär-
ki, 69.

Martinniemen 
päiväkerhossa 

tilaa 3–5-vuotiaille 
lapsille. Tiedustelut 

lastenohjaajilta 
p. 045 1394 096.

Yhteisvastuu-keräys 2012 ehkäisee ylivelkaantumista. 
Kerätyillä varoilla tuetaan pienrahoitustoimintaa 

Ugandassa ja Suomessa Takuu-Säätiön 
pienluottohanketta.

Yhteisvastuukeräys 
avataan su 5.2.

Messu sunnuntaina 5.2. klo 10 kirkossa, jonka jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa ja Yhteisvastuuke-
räyksen avaus. Tilaisuudessa keräyksen esittelyä ja ke-
rääjien varustamista. Mukaan kutsutaan niin kokeneita 
kuin aloittelevia vapaaehtoisia lista- ja lipaskerääjiä ja 
tapahtumien toteuttajia. Klo 12–14 Isosten keräystem-
paukset kirkonkylällä ja klo 14–16 Kellossa. 
Keräysalueita ja -tarvikkeita voi saada myös muulloin. 
Ota yhteyttä Johanna Kerolaan, p. 045 1393 993.

Kirkkonäytelmä Markuksen evankeliumi torstaina 9.2. 
klo 18–20 kirkossa. Esittäjänä Tornion Kaupunginteatte-
rin johtaja Pauli Mahlamäki, joka tulkitsee evankeliumin 
kymmenet historialliset henkilöt. Esitys kestää 2 tuntia 
ja siinä on yksi väliaika. Vapaa pääsy. Väliajalla voi antaa 
vapaaehtoisen lahjoituksen Yhteisvastuukeräykseen. 

Laskiaistapahtumat lauantaina 18.2. klo 11–13  Martin-
niemen ja Kellon seurakuntakodeilla. Tapahtumat ovat 
kaikenikäisille, erityistä ohjelmaa lapsille.

Liity Yhteisvastuun arkienkeliarmeijaan 
ja tule tekemään hyviä töitä. Voit olla arkienkeli 

monella tavalla. Tule kerääjäksi, osallistu 
tapahtumiin tai lahjoita rahaa.

www.yhteisvastuu.fi.

Kirkkovaltuuston kokous 
maanantaina 13.2. klo 18 seurakuntakeskuksen isossa salis-
sa. Asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 16.2.–16.3.2012. Kirkkoherranvirasto 
on avoinna ma–pe klo 10–14 ja to klo 10–17.

Puttaan 
Tupa 

avoinna torstaisin 
ja perjantaisin 

klo 12–15 
Kirkkotie 10 C.

Messu 
su 5.2. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, avustaa Juha Maalismaa, 
diakoni Sirkku Määttä, kanttorina Marjo Irjala. 
Musiikki Musarit. Vapaaehtoispäivän kirkko. 
Yhteisvastuukeräys alkaa. Pyhäkoulu saarnan aikana. 

Kirkkoherramme Pekka 
Rehumäki täyttää 60 vuotta 
7.2.2012. Pekan juhlakahvit 
messun jälkeen. Muistamiset 
lahjojen sijasta Yhteisvastuulle 
Nordea FI33 1107 3500 6820 61, 
viitteellä Pekka 60 v.

Yhteisvastuukeräys alkaa 5.2. messulla Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. 
Keräyksen teemana on ”Ole arkienkeli”. Kotimaisena eri-
tyiskohteena on Takuusäätiön käynnistämä pienluotto-
hanke, jonka tavoitteena on ylivelkaantumisen ennalta-
ehkäisy. Kansainvälinen kohde on Ugandassa toteutet-
tava pienrahoitustoiminta.
Jumalanpalveluksen jälkeen keräysinfo-tilaisuus ja ke-
räysmateriaalin jakoa klo 12.30 alkaen Kirkonkylän srk-
kodissa. Kahvit.
Keräysmateriaalia on saatavissa jo la 4.2. Kokkokankaan 
srk-keskuksessa vapaaehtoispäivän päätteeksi.
Keräyslistoja- ja lippaita voi käydä noutamassa kirkko-
herranvirastosta keräyksen käynnistyttyä.

Mukulamuskari 
on 5–7-vuotiaille tarkoi-
tettu musiikkihetki. 
Laulamme, rytmittelem-
me ja leikimme. Kokoon-
tuminen maanantaisin 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Lukukausi-
maksu 10 €. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen p. 040 
7790 337 / Marjo
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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

Perhemessu ja kaste 
su 5.2. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Miia Seppä-
nen, avustaa Birgitta 
Kontio, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. Mes-
sun jälkeen seurakunta-
keskuksessa Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus- ja 
kahvitilaisuus ja lippai-
den jakoa.

Partiolippukunta Kiimin-
gin Virkkujen Soihtukulkue 
ja lupauksenantotilaisuus 
su 5.2. Soihtukulkue lähtee 
Jokirannan koululta klo 18 
päättyen kirkkoon, jossa lu-
pauksenantotilaisuus n. klo 
18.30, toimittaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Samu-
li Kokko. 
Kynttilänpäivän kynttilä-
kirkko Jäälin majalla su 5.2. 
klo 18, toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Terttu Rau-
tiainen-Mulari ja Seija Lom-
ma ja kanttorina Tomi Heili-
mo. Sään salliessa ollaan ul-
kona. Vapaaehtoinen mehu 
ja piparimaksu Yhteisvastuu-

keräykselle. Kynttiläkirkon 
jälkeen Yhteisvastuulippai-
den jakoa.
Iltahartaus radiossa YLE 1 to 
2.2. klo 18.50. Pauli Niemelä.
Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Miesten saunailta to 2.2. klo 
20 Suvelassa, löylynheittäjä-
nä Eino Alila.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu ma 
6.2. klo 11–12 Jäälin kappelil-
la. Aterian hinta 3 €.
Juttunurkka ma 6.2. klo 10-
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka.
Esikkoryhmä ti 7.2. klo 10-
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho jääliläisille ja kirkonkylä-
läisille ti 7.2. klo 13–14.30 Jää-

Lähetysvintti kokoontuu 
maanantaisin klo 12-14 Lä-
hetysvintillä kahvittelun, ju-
tustelun ja käsitöiden mer-
keissä.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
7.2. klo 12 mielenterveyskun-
toutujille pappilan pihapiirin 
vintillä. Mukana psykologi 
Antti Korhonen ja diakonis-
sa Sinikka Ilmonen.
Avoimet ovet Olohuoneessa 
ti 7.2. klo 17.30–19. Olohuo-
ne on kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka, jossa on mahdolli-
suus tavata toisia tuposlaisia 
kahvi-/teekupin äärellä. Ter-
vetuloa vanhat ja uudet tu-
poslaiset!
Seurakuntakerho ke 8.2. klo 
12 seurakuntatalolla kaikille 
eläkeläisille. Aiheena kevään 
yhteisvastuu: Pienestä kiinni! 
Kuvia, arvontaa. Mukana Si-
nikka.

Kastetut: 
Aapo 
Oskari 
Lehto.  

lin kappelilla. Kuljetuspyyn-
nöt Seijalle 040 5793 247.
Naisten kasvuryhmä ke 8.2. 
klo 14–15.30 Montin-salissa.
Iltahartaus radiossa YLE 1 to 
9.2. klo 18.50. Pauli Niemelä.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin maanan-
taista keskiviikkoon klo 15 
mennessä p. 0400 835 374/
lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Kitaran soi-
ton alkeita to 2.2. ja 9.2. 
klo 16.30–18 Jäälin kappelin 
nuortentilassa. Musaryhmä 
ke 8.2. klo 18–20 Jäälin kap-
pelin nuortentilassa. 
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat ja perheruokailu su 5.2. 
klo 13 rauhanyhdistys, Pek-
ka Kainua.

Yhteisvastuun lipaskerä-
ys to 9.2. Limingan liikelai-
tosten edessä! Tilaisuus aut-
taa, koska etenkin sivukylil-
le ei välttämättä saada enää 
kodista kotiin kiertävää lista-
kerääjää.
Kuorot: Tähdet-kuoro ke 8.2. 
klo 17–18 srk-talolla. Kirkko-
laulajat ke 8.2. klo 18.30–
20.30 srk-talolla.
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
2.2. klo 18–20 NuorisoNur-
kassa ja to 9.2. Vanamossa 
klo 18–20. Tosi-iso-ilta  ma 
6.2. Nurkassa klo 18 alkaen. 
Kaikki isoskoulutuksen päät-
täneet tosi-isot vuosikertaan 
katsomatta, tämä on teidän 
juttu!  Palveluryhmä ke 8.2.  
klo 15.15. Haluaisitteko olla 
avuksi? Ota yhteyttä Mari-
aan p. 044 7521 236 tai Sinik-
kaan p. 044 7521 226. 
Varhaisnuorisotyö: 

7–14-vuotiaiden kerhotoi-
minta on alkanut. Lisätietoa 
seurakunnan kotisivuilla.
Rippikoulutyö: Kesä II-ryh-
män opetus la 4.2. Vanamos-
sa klo 12–17. Omat eväät ja 
muistiinpanovälineet mu-
kaan!
Bändipyhäkoulu ja bändi-
kerhot perjantaisin Vana-
mon kerhohuone. Ennak-
koilmoittautuminen.  Bändi-
pyhäkoulu 5–7-vuotiaille klo 
13.15–14, bändikerhot ala-
asteikäisille klo 14.15–15 ja 
15.15–16. Ensimmäinen ker-
ta pe 3.2.
Perhekerhot: Tiistaina 7.2. 
klo 9.30–11 Koti-Pietilässä. 
Ari Natunen vierailee. Tupok-
sen Vanamossa.  keskiviikko-
na 8.2. klo 9.30–11. Ari Natu-
nen vierailee. 
Partio: To 2.2.KÄSITYÖILTA 
Tarpojille, samoajille ja vael-
tajille Limingan kk:n alakou-
lun teknistentöidenluokas-
sa klo 17–19.  Pe 3.2. PÄIVYS-
TYS  Partiotoimistossa klo 
15–17.  RUOKTUJOHTAJIEN 2. 
kokous Partiotoimistossa klo 
17–18. Ti 7.2. AKELANEUVOS-
TO Minnalla  alkaen klo 19. 
Ke 8.2.PÄIVYSTYS Partiotoi-
mistossa klo 14–16. ILTA LII-
SANLINNASSA tarpojille, sa-
moajille ja vaeltajille klo 18–
20.30.  Hampurilaisia tulilla 
ja linnanvalloitusta.  Lisätie-
toa kotisivuilla.  To 9.2. KÄSI-
TYÖILTA Tarpojille, samoajil-
le ja vaeltajille Limingan kk:n 
alakoulun teknistentöiden-
luokassa klo 17–19. RUOK-

Kynttilänpäivän perhemessu 
ja  Yhteisvastuukeräyksen avaus 
kirkossa 5.2. klo 10. Mukana perhekerholaisia ja päi-
väkerholaisia. Yhteisvastuukerääjät siunataan penkeis-
sä istuen. Keräyslistoja ja lippaita (lippaiden palautus 
viim. 10.2.) saatavilla jumalanpalveluksen jälkeen. Kerää-
jiä tarvitaan pieniin alueisiin tai lipastempauksiin 9.2. ja 
25.2. kaksituntia! Lista- ja lipaskeräykset pyritään toteut-
tamaan helmikuun aikana. Lisätietoja p. 040 7306 134 / 
Kilpeläinen tai 044 7521 226  / Ilmonen.

Yhteisvastuukeräys on tänä vuonna luomassa 
inhimillisempiä vaihtoehtoja vippiluotoille. 

Osallistumalla Yhteisvastuu-keräykseen olet mukana 
torjumassa ylivelkaantumista Suomessa ja tukemassa 

kylien säästö- ja lainaryhmiä Ugandassa. 

Yhteisvastuu 2012
Kutsun Sinut mukaan Yhteisvastuukeräykseen – 

talkoisiin lähimmäisenrakkauden puolesta.
Voit auttaa osallistumalla yhteisvastuu-tapahtumiin 

ja lipaskerääjänä.

Mikäli Sinulla liikenee aikaa muutama tunti kiertää 
keräyslippaan kanssa ajalla 5.2.–30.4. tai voit osallistua 

tapahtumien järjestelyihin, otathan yhteyttä! 
Sinua tarvitaan. 

Seija Lomma p. 040 5793 247 tai seija.lomma@evl.fi.

Yhteisvastuu-tapahtumia keväällä mm.
•  aloitustapahtuma 5.2. klo 10 messun jälkeen seura-

kuntakeskuksessa, sekä klo 18 kynttiläkirkon jälkeen 
Jäälin majalla.

•  14.2. Ystävänpäivän konsertti Jäälin kappelilla klo 18 
 alkaen (alussa kahvitarjoilu ja arpajaiset).
•  19.2. iloinen perhetapahtuma klo 10 messun jälkeen 

seurakuntakeskuksessa.
•  21.2. laskiaistiistain tapahtumat Jäälissä ja seurakun-

takeskuksessa klo 10–13. Munkkeja ja hernekeittoa. 
•  18.3. Jouni Kokkoniemi ja kumppanit Sinua varten- 

konsertti seurakuntakeskuksessa. 
•  23.3. lauluilta Eila ja Pentti Honkasella Alakylällä klo 18.
•  25.3. Marian ilmestyspäivä- iloa äitiydestä konsertti ja 

Maria-aiheinen näyttely seurakuntakeskuksessa klo 18.
•  30.3. lauluilta Niemelän talossa Ylikylällä klo 18.

Seuraa yhteisvastuutapahtumien tarkempaa ilmoittelua 
kirkollisissa ja nettisivuilla.

Iltamusiikki
sunnuntaina 5.2. klo 18 seurakuntakeskuksessa. 
Joose Vähäsöyrinki, laulu, Raakel Pöyhtäri, urut. 

Poikakuoro Pohjantähdet, 
johtaa Ulla Metsänheimo.

Ohjelmassa Hengellisiä klassisia yksinlauluja ja 
kuoroteoksia sekä urkusooloja.

Säveltäjänimiä mm Mozart ja Händel. Vapaa pääsy, 
Ohjelma 5€ poikakuorotoiminnan tukemiseen.

TU XXIX 12 talvileiri seikkai-
lijoille, tarpojille, samoajille, 
vaeltajille ja johtajille Taival-
kosken Siiranjärvellä 3.–7.3. 
Ohjelmassa: merkkisuorituk-
sia, päivän mittainen maasto-
leikki, maasto seikkailu, pilk-
kimistä, pt yms. Ilmoittautu-
minen Makelle tai kirkkoher-
ranvirastoon kololta ja joh-
tajilta saatavalla kaavakkeel-
la 16.2. mennessä.  Leirimak-
su 75 €,  toisilta sisarukselta 
70 €. Sisältää matkat, majoi-

tuksen, ruoan, vakuutuksen, 
suoritusmerkin, leirimerkin, 
materiaalin.  Retkikirjeen saa 
Kotikololta ja netistä.  Lähde 
mukaan ja tuo kaverisikin.
Rauhanyhdistys: Pizzailta 
pe 3.2. klo 18 ry:llä. Raamat-
tuluokka (5.–6.) la 4.2. klo 
18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 
5.2. klo 11.30 ja seurat klo 17 
ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Severi Seppo Ju-
hani Arola, Anni Maija Lyy-
dia Riekki.

Cross stitch -illanvietto kaikenikäisille 
perjantaina 3.2. klo 18 Vanamossa. Musiikista vastaa Mika 
Kalmi & Vesa Nurminen, alustus Mika Martinmäki ja Jon-
na Arola. Lapsille omaa ohjelmaa. Kouluikäisille Raamat-
tu-peli. Lopuksi tarjolla iltapalaa. Cross stitch -toimintaan 
kaivataan lisää vapaaehtoisia, mm musiikkiin, lasten tuo-
kioihin ja kahvitukseen. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä satu.
vuollo@liminka.fi.

25. helmikuuta Muhokselle

Ohjelmassa gospelia 
moneen makuun: 

Pastorit, Tommi Kalenius ja
 Olli Helenius trio

Matkan hinta 10€
sis. kuljetuksen ja

pääsylipun tapahtumaan.
Ilmoittaudu Marialle

8.2. mennessä!
p. 044 752 1236/ maria.matilainen@evl.fi

Lähde mukaan
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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

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

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Lähetysilta to 2.2. klo 19 Rai-
li ja Kalle Männiköllä, Jussin-
kuja 8, Jouni Heikkinen.
Kauneimmat hengelliset 
toivelaulut su 5.2. klo 15 kir-
kossa. Lapsikuoro, kirkko-
kuoro ja solistit, kanttori-
na Ossi Kajava. Yhteislaulua! 
Ohjelmamaksu 5 € Yh-
teisvastuukeräyk-
sen hyväksi.
Sanginjoen 
seurakunta-
piiri ti 7.2. 
klo 12 Silta-
lassa, Leena 
Leskelä, Jou-
ni Heikkinen.
Aikuisten raa-
mattupiiri ti 
7.2. klo 16 srk-ta-
lon kappelihuoneessa, 
Simo Pekka Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 8.2. klo 
11.30 seurakuntatalossa. Yh-
teisvastuulounas ja arpajai-
set, Laitasaaren ja Kylmälän-
kylän seurakuntapiirit osal-
listuvat. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
8.2. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 8.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Hartaus to 9.2. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
Omaishoitajien ryhmä to 
9.2. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Les-
kelä, Sari Stenroth. 
Kauneimmat hengelliset 
laulut to 9.2. klo 13.30 Mike-
van palvelukodeissa, Ossi Ka-

java.
Hartaus to 9.2. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
Kuorot: Ke 8.2. klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-

kerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seura-

kuntatalossa 
ja Päivärin-

teen seura-
kuntasalis-
sa sekä jo-
ka toinen 
torstai klo 
10–12 Lai-

tasaaren ru-
koushuoneel-

la. Kylmälänky-
län kappelin perhe-

kerho keskiviikkoisin klo 15–
17, kylän äidit pitävät kerhoa, 
yhteyshenkilö Satu Kukkoho-
vi p. 050 5467 278. 
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoululla 
ja lukiolla. Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 3.2. klo 
15–17. Kesä I- rippi-
koulun teemalli-
nen nuortenilta 
pe 3.2. klo 18–
19.30 Koortilas-
sa ja oppitunnit 
la 4.2. klo 10–14 
Koortilassa. Kesä 
II- rippikoulun tee-
mallinen nuortenilta pe 3.2. 
klo 18–19.30 srk-talon ala-
kerrassa ja oppitunnit la 4.2. 
klo 10–14 seurakuntatalossa. 

Molemmat ryhmät osallistu-
vat messuun su 5.2. klo 10 kir-
kossa. Yökahvila Valopilikku 
la 4.2. klo 19–24 Nuokkaril-
la. Nuortenilta to 9.2. klo 17–
18.30 Päivärinteen seurakun-
tasalissa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 2.2. klo ompeluseurat 
ry:llä. Pe 3.2. klo 19 aikuisten 
ilta Laitasaaren ry:llä. La 4.2. 
klo 19 raamattuluokka (4.–6.-
lk) S. Härkösellä ja raamattu-
luokka-iltakylä (7.–8.-lk) M. 
Tihisellä. Su 5.2. pyhäkouluna 
kynttilänpäivän perhekirkko. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 6.2. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. To 9.2. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 3.2. klo 19 Muhoksen 
ja Laitasaaren yhteinen ai-
kuisten ilta ry:llä. La 4.2. klo 
19 raamattuluokka-iltaky-
lä (isot) M. Tihisellä, Muhos. 
Su 5.2. pyhäkouluna kyntti-

länpäivän perhekirkko. 
Klo 17 seurat ry:llä. 

Ti 7.2. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. 
Kastettu: Kalle 
Matias Lotvonen.
Vihitty: Timo Sa-

muli Marin ja Elise 
Mirjami Mikkonen. 

Kuollut: Kaisu Marja 
Helena Niskanen s. Leisto 59.

Seurakunnissa tapahtuu 2.–9.2.2012

Kylmälänkylän 
kappelin perhekerho 

keskiviikkoisin 
klo 15–17, kylän 

äidit pitävät kerhoa, 
yhteyshenkilö 

Satu Kukkohovi 
p. 050 5467 278. 

Kynttilänpäivän perhemessu ja 
yhteisvastuukeräyksen avaus su 5.2. klo 10 kirkossa. 
Messun yhteydessä yhteisvastuukerääjät siunataan 
tehtäväänsä. 

Kauneimmat hengelliset toivelaulut su 5.2. klo 
15 kirkossa. Lapsikuoro, kirkkokuoro ja solistit, 
kanttorina Ossi Kajava. Yhteislaulua! Ohjelmamaksu 
5 euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tervetuloa kuuntelemaan ja laulamaan mukana!

Yhteisvastuulounas ja arpajaiset 
keskipäivänkerhossa ke 8.2. klo 11.30 
seurakuntatalossa. 

Taivaallinen tähti – yhteisvastuukaraoke  
pe 24.2. klo 18 Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa! 
Tarkempaa tietoa tapahtumasta seuraavassa 
lehdessä.

JUHLAMESSU klo 10 kirkossa 
Liturgi khra Tapio Kortesluoma,  
Saarna emeritus khra Pekka Kinnunen 
Kanttorit Tuomo Kangas ja Taru Pisto 
Seurakunnan kuorot  
Avustajina työntekijöitä ja seurakuntalaisia 
 

Yhteisvastuukeräyksen avaus 
 
JUHLALOUNAS srk-talolla messun jälkeen  
 
KUVANÄYTTELY KIRKOSTA JA SEN HISTORIASTA 
srk-talolla helmikuun loppuun. 

OULUNSALON KIRKKO 120 VUOTTA 
kynttilänpäivänä 5.2.  

Enkeleitä
Saara Aallon konsertti 

lauantaina 4.2. klo 19 kirkossa. 
Pianistina Teemu Roivainen.

Vapaa pääsy. 

 

Koulupastori-
päivystys 

torstaisin klo 11–
12.15 yläkoululla 

ja lukiolla.

Parkkikerho perhepäivähoi-
don väelle keskiviikkoisin klo 
9–10.30. Vattukujalla.
Perhekerhot keskiviikkoisin 
klo 9.30 Repussa ja Salon-

pään ry:llä sekä Musiikkipai-
notteinen perhekerho maa-
nantaisin klo 12.30–14 Re-
pussa. 
Herännäisseurat su 5.2. klo 

peleen kirkko. 
Salonpää ry:  Seurat su 5.2. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu:  Saimi Hilta Inke-
ri Tuomala, Aaro Olavi Savi-
laakso.

Kyläkamarin 
lauluhetki

 ke 8.2. klo 12. 

Matka kohti pääsiäistä
Hengellisen matkakumppanuuden ryhmä
Ryhmässä etsitään pääsiäisen syvää merkitystä hiljentymi-
sen, raamatuntekstien, rukouksen ja keskustelun avulla.
Ryhmään voidaan ottaa 10 osallistujaa ja se on kaikille avoin.
Ryhmä on luottamuksellinen ja edellyttää osallistujilta si-
toutumista kaikkiin ryhmäkokoontumisiin.
Kokoonnumme ke klo 18–19.30, 8.2., 15.2., 29.2., 14.3. 
ja 28.3. toimitalon päiväkerhotilassa, Vattukuja 2.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmän ohjaajille:
diakonissa Riitta Markus-Wikstedt p. 044 7453 848 tai 
vt. kappalainen Minna Salmi p. 044 7453 846.

18.30 Marja-Liisa 
ja Martti Kauha-
sella, Honkakuja 
19 Oulunsalo.
Kyläkamarin 
lauluhetki ke 8.2. 
klo 12. 
Hartaus ke 8.2. klo 
13.30 Salonkartano, Minna 
Salmi.
Lähetysilta ke 8.2. klo 18 toi-
mitalolla, Vattukuja 2
Seurakuntakerho to 9.2. klo 
11 Seurakuntatalolla, Riitta 
Markus-Wikstetd.
Kirkonkylän ry: Raamattu-
luokka I su 5.2. klo 12 ry, raa-
mattuluokka II Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry. Karhuoja; Pek-
ka Ojala, seurat klo 16 ry  Os-
vald Carlsson, Jorma Vuor-
ma. Lauluseuroja kodeissa: 

ti 7.2. klo 18.30 
Keskikylä: Antti 
Korkiakoski, Vi-
sakoivukuja 16. 
Oulun seudun 

nuortenilta pe 
10.2. klo 19 Kem-
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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
Seurakuntakerho pe 3.2. klo 
10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 3.2. klo 19 
ry:llä. 
Seurakuntapäivät su 5.2. klo 
12 ry:llä.
Ystävänkammari ke 8.2. klo 
10 pappilassa.
Ehtoollishartaus pe 10.2. klo 
14 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 10.2. klo 
19 ry:llä.
Rippikoulua la 11.2. klo 9–14 
srk-kodissa. 
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ko-
dissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 
12, varhaisnuoret ti klo 15 ja 
perhekerho ke klo 10 kerho-
kodissa.
Kuollut: Eeva Katri Kesti e 
Lämpsä 91.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 7.2. klo 
12 Väinölässä. 
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 

PuLKKiLa
Opistoilta pe 3.2. klo 19 
ry:llä, Antero Hämäläinen. 
Seurat la 4.2. klo 19.30 ry:llä.
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 5.2. klo 12 ry:llä.
Käsikellokuoroharjoitukset 
ke 8.2. klo 17.30 srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke 8.2. klo 19 
srk-talossa.
Ehtoollishartaus pe 10.2. klo 
13 Koivulehdossa.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.

Lapsikuoro to klo 15 srk-ta-
lossa.
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ma 6.2. klo 10 
srk-talon kerhohuoneessa.
Kastettu: Antton Romeo 
Paakki.

PyHänTä
Ehtoollishartaus to 2.2. klo 
10.30 Nestorissa.
Hartaus to 2.2. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Rippikoulua la 4.2. klo 9–14 
srk-talossa. 
Nuorten keskusteluilta la 
4.2. klo 19 ry:llä.
Seurat su 5.2. klo 15 srk-ta-
lossa, M. Lääkkö ja M. Tah-
kola.
Seurakuntakerho ke 8.2. klo 
12 srk-talossa.
Lauluseurat ke 8.2. klo 18.30 
Koskelolla.
Alueellinen raamattuluok-
ka pe 10.2. klo 19 ry:llä.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
kokoontuu taas to 2.2. klo 18 
Temmeksen srk-talolla. Tul-
kaahan porukalla tutkimaan 
Pyhää Kirjaa. T. Sari ja Leila.
Hartaus ma 6.2. klo 14 Koto-
lassa.
Seurakuntakerho ti 7.2. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 9.2. klo 
10.30 Marjut ja Taisto Lippo-
sella, Kaakilantie 14 A 1.
Nuttupiiri to 9.2. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talon takkahuo-
neeseen. Tervetuloa uudet ja 
entiset ”nuttuilemaan”. Lu-
vassa hyvää seuraa ja tieten-
kin kahvit.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kuoron harjoitukset: Kirk-
kokuoro ke 8.2. klo 18 Tyr-
nävän srk-talolla, Temmek-
sen lapsikuoro to 9.2. klo 16 
Temmeksen srk-talolla ja Tyr-
nävän lapsikuoro to 9.2. klo 
17.30 Tyrnävän srk-talolla.

Myyjäiset la 11.2. klo 18 
ry:llä.
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
16.30, veteraanikuoro to klo 
12 ja lapsikuoro to klo 16.30 
srk-talossa. 
Kerhot: Puuhakerho to klo 
11.15 ja klo 12.15 sekä ti klo 
12.15 koululla. Varhaisnuoret 
ke klo 15, päiväkerho pe klo 
10 ja perhekerho ti 14.2. klo 
10 srk-talon kerhotilassa.

RanTSiLa
Seurakuntakerho to 2.2. klo 
13 Rauhalassa. 
Ompeluseurat pe 3.2. klo 19 
ry:llä. 
Seurat su 5.2. klo 18.30 srk-
talossa, Esko Kalaoja.
Eläkeliitto ti 7.2. klo 11 srk-
talossa.
Varttuneiden kerhon retki 
ti 7.2. Paavolaan. Lähtö klo 
11.30 ry:ltä.
Veteraanikuoro ke 8.2. klo 11 
srk-talossa.

Kirkkovaltuuston 
kokous 
Tyrnävän srk-talolla ma 
13.2. klo 18. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävä-
nä khranviraston ilmoi-
tustaululla viikon ajan en-
nen kokousta viraston au-
kioloaikana. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on 
nähtävillä khranvirastos-
sa 17.2.–16.3.

Varhaisnuorten 
kerho 

tiistaisin klo 13–15 
Temmeksen srk-talolla, 
keskiviikkoisin 
klo 13–15 Tyrnävän 
srk-talolla ja 
torstaisin 
klo 13–15 Murron 
kerhohuoneessa. 
Vetäjänä 
nuorisotyöntekijä 
Merja Lukkari.

Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa maanantaisin klo 
9–10.30 Temmeksen srk-ta-
lon toimistossa.
Kirkkovaltuuston kokous 
Tyrnävän srk-talolla ma 
13.2.2012 klo 18. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä 
khranviraston ilmoitustaulul-
la viikon ajan ennen kokous-
ta viraston aukioloaikana. 
Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on nähtävillä khranvi-
rastossa 17.2.2012–16.3.2012.
Temmes: Naisten ilta to 9.2. 
klo 18 Anneli Miettusella, 
Ojakyläntie 13 a.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset pe 3.2. klo 19 ry:llä, 
ruokailu alkaa klo 18.30. Tyr-
nävän ja Murron ry:n yhtei-
nen yläkouluilta la 4.2. klo 
18 ry:llä. Seurat su 5.2. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:
Lauluseurat pe 3.2. klo 19 

Yhteisvastuukeräys alkaa 5.2.
Piippola ja Pulkkila: Sanajumalanpalvelus 

klo 10 srk-talossa. Kirkkokahvit.

Pyhäntä: Messu klo 13 srk-talossa. Kirkkokahvit.

Rantsila: KEVÄTTÄ KYNTTELISTÄ -talvipäivä 
srk-talolla. Perhekirkko klo 13, jonka jälkeen 
mäenlaskua, rekiajelua (säävaraus), kahvia, 

mehua, makkaraa, arpoja ym. 

Päivän tuotot yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Listakerääjiä kaivataan! Uudet ja vanhat kerääjät 
tulkaa yhteisvastuukeräyksen aloitustilaisuuksiin

tai ottakaa yhteys diakonissoihin. 
Yhteisvastuunkeräyspäivä Kestilässä on ti 15.2., 

jolloin listakerääjät ovat liikkeellä.

Mieskuoro 
Seurakuntaan perustetaan mieskuoro. Kuoro toimii pro-
jektikuoron periaatteella. Harjoituksia on keskimäärin 
joka toinen torstai ja tähtäimenä on pääsiäisajan juma-
lanpalvelus. Kysellä voi Veijo Kinnuselta p. 040 8231 860. 
Ensimmäinen kerta to 9.2. klo 18 Pyhännän srk-talossa.

Hartaus pe 10.2. klo 14 Poh-
jantähdessä.
Siikatörmän myyjäiset pe 
10.2. klo 19 ry:llä.
Stellat ke klo 17 srk-talossa. 
Päiväkerhot: Pikku Nuput to 
klo 10 ja klo 13 sekä Isot Nu-

put ti klo 10 Nuppulassa. 
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
15.30 Mankilan koululla ja ti 
klo 15.15 Hovin koululla. Per-
hekerho Pallerot ma klo 10 ja 
tyttökerho klo 15.15 Nuppu-
lassa.

Yhteisvastuukeräys 
käynnistyy 

Tyrnävällä su 5.2.

Yhteisvastuukeräyksen 
aloittamispäivän ohjelma:

klo 10 Messu Tyrnävän kirkossa.
Messun toimittaa Timo Liikanen, 

avustaa Salme Kinnunen, 
diakoniatyön johtokunta ja kirkkokuoro. 

Kanttorina Pentti Korkiakoski.

klo 11.30 yhteisvastuulounas ja kirkkokahvit 
seurakuntatalolla, vapaaehtoinen maksu.

 Infoa Yhteisvastuukeräyksestä.

Paikalle kutsutaan erityisesti Yv-kerääjiä, joille 
jaetaan tilaisuudessa listat ja materiaalit.

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen
 Suomeen jäävällä tuotolla myönnetään 

pienlainoja taloudellisessa ahdingossa oleville 
ihmisille kertaluonteisiin yllättäviin menoeriin. 

Hanketta vetää Takuu – Säätiö. 
Ulkomaankohteena on Pohjois-Ugandan 

Paderin-alueen kylät.

Miinanpolku 2. Yläasteilta la 
4.2. klo 18 Tyrnävän ry:llä.
Seurat su 5.2. klo 16 ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Timo 
Samuli Marin ja Elise Mirjami 
Mikkonen.
Kuollut: Hilkka Marjatta Vä-
häsarja s. Määttä 69.

Messu su 5.2. klo 
10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Kirk-
kokuoro. Yhteis-
vastuukeräyksen 
avaus. Messun 
jälkeen yhteis-
vastuu-lounas ja 
vuoden 2012 Yh-
teisvastuukerä-
yksen esittely srk-
talolla.

Jaksamista arkeen 
Helena Tornberg, luovuus- ja vuorovaikutusalan 

kouluttaja, valmentaja ja esiintyjä.
Ti 14.2. klo 18 Pulkkilan yläkoulussa. Kahvitarjoilu.  

Luento on tarkoitettu vanhemmille, huoltajille ja 
kaikille jaksamisesta kiinnostuneille. 
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Mikä
 

keräys?
Pian on taas 
Yhteisvastuukeräyksen 
aika. Monille 
Yhteisvastuukeräys on 
varmaan jo ennestään 
tuttu juttu. Nyt 
selvennetään asia myös 
niille, joille se ei ole.

Yhteisvastuukeräys on 
evankelis-luterilaisen kir-
kon suurkeräys, joka tuot-
taa vuosittain viitisen 

miljoona euroa. Rahaa kerätään 
noin 40 000 talkoolaisen voimin 
sekä lipaskeräyksenä kauppojen ja 
ostoskeskusten läheisyydessä että 
listan kanssa kotiovilla kiertäen. 
Yhteisvastuukeräys on Suomen 
suurin keräys.

Ensimmäistä kertaa Yhteisvas-
tuu-talkoot järjestettiin jo vuon-
na 1950, kun Pohjois- ja Itä-Suo-
men lapsiperheet kärsivät puutet-
ta sodan ja pahojen hallavuosien 
jälkeen. Tuolloin kaikkien Suo-
men seurakuntien voimin saatiin 
kasaan noin 60 miljoonaa sillois-
ta markkaa, mikä ylitti odotuk-
set tuplaten.

– Yhteisvastuu on enemmän 
kuin pelkkä keräys. Se on lähim-
mäisenrakkauden kansanliike, jo-
ka haluaa tarjota suoma-
laisille monenlai-
sia mah-

dollisuuksia toimia lähimmäisen 
hyväksi, toteaa keräysjohtaja Ta-
pio Pajunen Kirkkopalveluista.

Ehkäistään 
ylivelkaantumista
Joka vuosi keräykselle valitaan 
teema, joka nostaa esille hä-
dänalaisia ryhmiä, kuten yksinäi-
set vanhukset, syrjäytymisvaa-
rassa olevat nuoret tai päihdeon-
gelmista kärsivät äidit ja lapsiper-
heet. 

Tänä vuonna teemana on yli-
velkaantuminen ja sen torjumi-
nen. Se ei tarkoita sitä, että mak-
settaisiin kenenkään velkoja pois. 
Sen sijaan autetaan ihmisiä autta-
maan itseään.

Kotimaassa keräyksen tuotol-
la rakennetaan pienluottojärjes-
telmä ehkäisemään ylivelkaantu-
mista. 

Takuu-Säätiön ylläpitämä 
”köyhien pankki” myöntää ma-
talakorkoisia, enintään 2 000 eu-
ron suuruisia lainoja yllättäviin 
menoihin sellaisille, joilla ansio-
tulojen puuttuminen tai luotto-
tietojen menetys estävät muiden 
luottojen saamisen. Kyse 
on sosiaalisista 
lainois-

ta, joista tehdään 
velkakirja. Hakija 
tavataan kasvotusten, 
häneen pidetään yh-
teyttä ja hänellä on tu-
kihenkilö. 

Pilottivaiheessa hank-
keessa ovat mukana Tampe-
reen, Vantaan ja Paltamon seu-
dut. Pienlainoituksesta aiotaan 
tehdä pysyvä järjestelmä, joka 
laajennetaan valtakunnalliseksi.

– Pilottivaiheen jälkeen olem-
me viisaampia ja tiedämme 
enemmän. Pääministeri Jyrki 
Kataisen hallitusohjelmassa on 
linjattu, että sosiaalisen lainoi-
tuksen järjestelmää tullaan ke-
hittämään. Tämä hanke tukee 
linjausta, Pajunen sanoo.

Apua lähelle 
ja kauas
Kerätyistä varoista 20 prosenttia 
menee kotimaassa teeman mu-
kaiseen erityiskohteeseen, ku-
ten tänä vuonna pienluottojär-
jestelmään. Kym-
menen 

prosenttia menee hiippakuntien 
avustustyöhön ja Kirkon diako-
niarahastoon. Toiset kymmenen 
prosenttia saa jokainen keräävä 
seurakunta käyttää päätöstensä 
mukaisiin diakonisiin tarpeisiin. 
Merkittävin osuus, 60 prosenttia, 
käytetään ulkomaiseen avustus-
kohteeseen.

Tänä vuonna ulkomaan osuus 
menee Ugandaan ja kansainväli-
sen diakonian kohteisiin. Rahat 
kohteeseen toimittaa Kirkon Ul-
komaanapu, joka toimii Ugandas-
sa yhteistyössä Luterilaisen Maa-
ilmanliiton kanssa. 
Myös 

siellä keräyksen tuotolla tuetaan 
pienrahoitustoimintaa.

Jokainen voi kantaa korten-
sa kekoon paitsi lahjoituksilla, 
myös ryhtymällä kerääjäksi. Sen 
voi tehdä esimerkiksi ilmoittau-
tumalla seurakunnan diakonia-
työntekijälle. Keräys käynnistyy 
sunnuntaina 5. helmikuuta.

KATJA KIISKINEN

A r k i s to :  J u ha H e im ov i r t a


