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Vastarannan Kiiski 

Kaikkensa tekemisen aika

Pääkirjoitus

PrESidEntti tiESi toiVotuKSEn herät-
tävän ristiriitaistakin keskustelua, joten 
hänen valintansa toimia näin osoittaa, et-
tä hän on tosissaan ja vahvasti sanojensa 
takana.

Tutkija Antti Mustakallio presidentin
 toivottamasta Jumalan siunauksesta 

Sanahaltuun.fi -sivustolla 2.1.2013.

Kun KirKoSSa on ollut taloudellisesti hy-
vät ajat, on voitu palkata väkeä tekemään 
diakoniatyötä ja kristillistä kasvatusta. 
Samalla olemme luoneet ilmapiirin, jossa 
maksetaan kirkollisveroa, että muut teke-
vät lähimmäisen rakkauteen ja huolenpi-
toon kuuluvat asiat, jotka oikeastaan kuu-
luvat meille kaikille. Olemme luoneet sys-
teemin, jossa olemme saaneet olla laiskoja 
lähimmäisen rakastamisessa. Nyt kun re-
surssit eivät riitä, olemme ymmällämme.

   Piispa Björn Vikström 
Kotimaa24 -sivustolla 2.1.2013.

HanKaliSSa ja HädänalaiSiSSa tilan-
teissa elävät tytöt ja pojat tarvitsevat vies-
tin maailmalta, että jossakin on joku, joka 

Muut mediataatoksia

olisi opittava keskustelemaan aidosti 
keskenään. Ranskalainen filosofi Em-
manuel Levinas on todennut mielestä-
ni viisaasti: ”Sanotussa minua ei kiin-
nosta niinkään sen informaatiosisäl-
tö kuin se, että se on osoitettu jollekin 
keskustelukumppanille.” 

Emme tarvitse ekumeenisia vuoro-
puheluja, joissa opinkap-
paleet keskustelevat kes-
kenään. Sen sijaan tar-
vitsemme ihmisten vä-
listä aitoa dialogia, jossa 
kunnioitetaan toisia, opi-
taan heiltä ja ollaan val-
miit muuttamaan omia 
näkemyksiä. 

Ekumeenisissa vuoro-
puheluissa ei tule vältellä 
vaikeita kysymyksiä. Ih-

misestä kun tekee ihmisen se, että hän 
pohtii suuria kysymyksiä: Miksi on ih-
misiä, joilla ei ole mitään? Miksi pitää 
kärsiä? Onko Jumala olemassa?  Täl-
laisten kysymysten äärellä me kaikki 
olemme kuin puusta pudonneita. Jopa 
antiikin suuri filosofi Sokrates myön-
si: ”Tiedän vain sen, etten tiedä.” 

Aito dialogi alkaa oman tietämät-
tömyyden tunnustamisesta. Ei ole mi-
tään syytä pelätä keskustelukumppa-
neita, jotka esittävät vaikeita kysymyk-
siä. Sen sijaan kannattaa varoa niitä, 
jotka antavat helppoja vastauksia.

Päivi JuSSila
pastori, Suomen Ekumeenisen 

Neuvoston jäsenedustaja

onko kirkon ykseys 
tavoiteltavaa?

Viime sunnuntaina vietettiin 
tuomiokirkossa uuden Ou-
lun ekumeenista juhlaa. Vii-
kon päästä alkaa jokavuotinen 

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen 
rukousviikko. Ketä kiinnostaa?

Kirkon ykseysliike on ajautunut ka-
rille. Jotkut puhuvat ekumeenisesta 
jääkaudesta. Kukapa enää jaksaa to-
sissaan uskoa kirkon näkyvään yksey-
teen? Ja onko se edes tarkemmin ajatel-
tuna tavoiteltavaa?

Yhtenäiskulttuuri on kuollut ja kuo-
pattu jo kauan sitten. Elämme moni-
arvoisessa yhteiskunnas-
sa. Ekumeeninen liike vaa-
lii kuitenkin yhä kouristuk-
senomaisesti yhtenäisyyden 
harhaa. Eikö olisi korkea ai-
ka tunnustaa, ettei ole ole-
massa yhtä muuttumatonta 
ja erehtymätöntä oppijärjes-
telmää? Eikö olisi korkea ai-
ka tunnustaa, ettei millään 
kirkolla tai uskonnolla ole 
yksinoikeutta totuuteen?

Kolme viidestä suomalaisesta us-
koo, että perustotuudet löytyvät useis-
ta uskonnoista. Suomalaisten uskon-
tunnustus on kaikessa yksinkertaisuu-
dessaan: ”Uskon Jumalaan, mutta en, 
niin kuin kirkko opettaa.” Tai voi sen 
sanoa toisinkin: ”Jokainen tulee omal-
la uskollaan autuaaksi.” Luotamme 
omaan ajattelu- ja arviointikykyym-
me. Emme pidä jotakin totena vain sen 
vuoksi että jokin auktoriteetti tai insti-
tuutio niin sanoo.  Emme piittaa kirk-
ko- ja uskontokuntien välisistä rajoista 
vaan omaksumme ajatuksia, tapoja ja 
arvoja milloin mistäkin. 

Jotta ykseysliikkeellä olisi tulevai-
suutta, kirkkojen ja niiden jäsenten 

Tässä lehdessä kysellään, mitä seurakunnat voivat 

tehdä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vas-

tausta etsii muun muassa uusi, vuoden alusta toi-

mintansa aloittanut Rauhan Tervehdys -raati, joka ruotii 

noin kerran kuukaudessa ajankohtaista, toimituksen an-

tamaa kysymystä. 

Kirkko tekee jo paljon hyvää lasten ja nuorten parissa. 

Luottavaisesti voi sanoa, että kun kirkko panostaa vuo-

sittain lapsi-, perhe- ja nuorisotyöhön noin 330 miljoo-

naa euroa, näitä verovaroja ei käytetä jonnin joutavaan. 

Kirkon kasvatustyössä toimii 4 000 ammattilaista. Suuri 

joukko tuosta määrästä ei tee työtänsä vain palkkansa 

verran vaan paljon enemmän, koska kirkon työ on heille 

myös elämäntapa. 

Kaikesta tästä huolimatta on hyvä kysyä, mitä vielä ja 

ehkä osittain uusin keinoin kirkon nuorisotyössä voitaisiin 

tehdä nuorten hyvän elämän puolesta.

Asiaan laittaa vauhtia maaliskuussa Ouluun saapuva 

kirkon Nyt on Henki päällä -kiertue, joka kulkee pitkin 

Suomea synnyttämässä keskustelua ja tekoja nuorten syr-

jäytymistä vastaan. 

Nuorten yhteiskuntatakuu astui voimaan vuoden alus-

sa. Seurakunnilla ei ole suuria määriä työpaikkoja tar-

jottavana nuorille. Isosena toimiminen tarkoittaa lyhyitä 

työrupeamia eikä aina palkkaakaan, mutta kokemus iso-

sena olemisesta on kokemuksen mukaan yllättävänkin 

suuri nuoren kehitykselle. 

Koko Suomen yhteisen tahtotilan on oltava nuorten 

työllistäminen ja kaikenlainen tuuppiminen eteenpäin.  

Siksi seurakuntien on hyvä työllistää esimerkiksi juuri isos-

pestien kautta nuoria niin paljon, ettei kukaan itselleen 

vastuuta haluava nuori jää työkokemusta vaille. 

Osasta seurakuntia on kuulunut tietoa, että isosten 

määrää oltaisiin rajaamassa nylyistä vähemmäksi. Nyt ei 

ole sellaisten päätösten aika. Rahasta kaavailuissa ei voi 

olla kyse, sillä jos isosille maksetaan, palkkio on pieni. Nyt 

tarvitaan karsimisten sijaan yliyrittämistä nuorten saami-

seksi työelämään.

välittää ja on kiinnostunut heistä. Se aut-
taa jaksamaan ja yrittämään eteenpäin.

Jussi Tukiainen ja Anna-Liisa Hannula-Tukiainen 
lahjoitettuaan polkupyörän Intiaan Suomen World 

Visionin kautta. Kaleva 2.1.2013.

niin Paljon juMala on ihmiseen luot-
tanut, että uskoo meidän näkevän jokai-
sessa lähimmäisessämme ihmiseksi syn-
tyneen Kristuksen, jotta rakastaisimme 
häntä kuin itseämme.

Seppo Simola pääkirjoituksessaan. 
Kirkko ja kaupunki 19.12.2012.

KriStitty Ei taiStElE ihmistä vastaan 
vaan totuuden, toivon ja lähimmäisen 
puolesta. Taistelun ase on evankeliumi, 
sanoma Jumalan armollisesta rakkau-
desta jokaista ihmistä kohtaan. Evanke-
liumin henki on rakkaus, ei naiivius. Jee-
sus taisteli valheita, vääristelyä ja viha-
mielisyyttä vastaan ja tunnisti aikansa 
agitaattoreiden salaiset päämäärät. Hän 
antaa meillekin rohkeuden tehdä samoin.

Heli Karhumäki Matkalla-kolumnissa. 
Kotimaa 20.12.2012.

Eikö olisi korkea 
aika tunnustaa, 
ettei millään 
kirkolla tai 
uskonnolla ole 
yksinoikeutta 
totuuteen?

Riitta HiRvoNeN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Erkki PulliainEn
oululainen emeritus-
professori, valtiopäi-
väneuvos, tietokir-
jailija

– Kaikki toimijat, 
seurakunnat mu-
kaan lukien, ylläpitämään työpa-
joja. Yhtäkään nuorta ei saa hylä-
tä omiin oloihinsa. Seurakuntayhte-
yteen omistautuneita, varttuneita 
”ei-nyt-muuta-tekemistä”- osaajia 
on pyydettävä käyttämään aikaan-
sa nuorten kanssa konkreettiseen 
tekemiseen. 

– Seurakunta tarjoaa lämpi-
mät tilat, laitteet ja tarvikkeet se-
kä omaa henkilökuntaansa. Kunta 
ja valtio tarjoavat budjettirahoil-
laan oman osuutensa. Nuoren työ-
valmius on arvokkainta pääomaa.

Ministeri: Kirkko mukaan 
nuorisotakuun toteuttamiseen

työpaikkoja 
yhteistyöllä

rt-raati

Johanna aittola
opettaja, Kiimingin 
seurakunnan luotta-
mushenkilö

– Seurakuntien tu-
lisi panostaa enem-
män nuorille tar-
jottaviin kesätöihin. Niillä voitaisiin 
tavoitella myös syrjäytymisvaarassa 
olevia nuoria. 

– Isosena toimiminen ei ole kuin 
muutamien päivien tai viikon mittai-
nen rupeama, mutta usein se on ai-
noa kesätyö, mitä nuoret saavat. On 
huolestuttavaa, jos seurakunnissa 
joudutaan rajoittamaan muun muas-
sa taloudellisista syistä isosten mää-
rää leireillä, retkillä ja kerhoissa. Sil-
loin kaikille halukkaille koulutuksen 
käyneille isosille ei voida tarjota töitä. 

Vaarana onkin, että juuri syrjäy-
tymisvaarassa olevat nuoret jäävät 
ilman töitä, vaikka lyhyenkin työko-
kemuksen saaminen olisi heille tär-
keää.

raili SaarEnPää 
nyk. oululainen elä-
keläinen, ent. Ou-
lun diakoniaopiston 
rehtori

– Nuorten syrjäyty-
misen ehkäisemi-
nen on jopa seurakunnan velvolli-
suus. Itse uskon vahvasti koulutuk-
sen kautta työllistymiseen. Seura-
kunta voisi esimerkiksi tarjota tilat 
nuorten kokoontumisille niin sa-
nottua vertaistuutorointia varten. 
Yhteistyökumppaneina voisivat ol-
la ammatillisen koulutuksen eri alo-
jen opiskelijat, kuten tekniikan ja 
sosiaali- ja terveysalan saman ikäiset 
nuoret opiskelijat. Nuoret puhuvat 
samaa kieltä. Tällaisissa tapaamisis-
sa voisi syntyä ratkaisuja niiden pe-
ruskoulunsa päättävien kanssa, jot-
ka eivät tiedä mitä haluavat isona 
tehdä. 

Mikko Ja Pia Pyh-
tilä, Suomen Lä-
hetysseuran lähetys-
työntekijät Mwan-
zassa Tansaniassa

– Kirkossa on pal-
jon hyviä esimerk-
kejä työntekijöistä, jotka kuluttavat 
aikaa kouluilla, nuorten harrastuk-
sissa, nuorten vanhempien parissa 
ja opettajien huoneissa – siis muu-
allakin kuin seurakuntataloilla. Näin 
heille syntyy monia mahdollisuuksia 
oppia tuntemaan syrjäytymisvaaras-
sa olevat ja saada heihin kontaktia. 

– Syrjäytymistä ehkäisee parhai-
ten se, että ihminen kokee olevansa 
tarpeellinen. Siksi seurakunnat voi-
sivat paljon enemmän toteuttaa asi-
oita talkootyöllä. ”Minkä voit teet-
tää jollain toisella, älä tee sitä itse” 
-ajatus on vahva lääke työllistämi-
seen. On hyvä muistaa, että esimer-
kiksi moni kaunis suomalaiskirkko 
on rakennettu talkoovoimin.

PEkka aittakuM-
Pu, lehtien toimitta-
ja Suomen Rauhan-
yhdistysten Keskus-
yhdistys

– Ajattelen, että 
seurakunnat ovat 
jo tehneet maamme nuorille suuren 
ja konkreettisen palveluksen muun 
muassa pyhäkouluja, päiväkerhoja 
ja rippikouluja järjestämällä. Niis-
sä lukematon joukko suomalaisia 
on saanut elämänsä alkutaipaleel-
la vahvistusta kestäville ja elämässä 
eteenpäin vieville arvoille. 

– Nuoret tarvitsevat ennen kaikkea 
uskoa Jumalaan ja luottamusta tule-
vaisuuteensa ja mahdollisuuksiinsa. 
Tässä seurakunnat voivat auttaa pysy-
mällä kirkon perustehtävässä eli vie-
mällä evankeliumia nuorten elämään.

KaiSa tuoMiSalo
oululainen lääkäri, 
kotiäiti, Herättäjä-
Yhdistyksen Karjasil-
lan paikallisosaston 
sihteeri

– Saimme ystävieni 
kanssa idean palvelusta, jonka seu-
rakunta voisi perustaa esimerkik-
si sosiaaliseen mediaan. Palvelun 
kautta seurakunnan työntekijät ja 
vapaaehtoiset tarjoaisivat nuorille 
henkilökohtaista apua ja tukea arki-
elämässä. Sivustolle olisi helppo jät-
tää yksityinen yhteydenottopyyntö. 
Tukihenkilö tarjoaisi keskusteluseu-
raa ja auttaisi nuorta askarruttavis-
sa asioissa. Tukihenkilöä olisi mah-
dollista myös tavata tai hänen kans-
saan voisi asioida virastoissa, kuten 
työvoimatoimistossa tai esimerkiksi 
mahdollisessa opiskelupaikassa.

lEHdEn uuSi PalSta, Rauhan Tervehdys -raati, aloittaa ruodinnan ajankoh-
taisista kysymyksistä. RT-raati kommentoi noin kerran kuukaudessa lehdes-
sä ajankohtaista uutisaiheita. Raatiin kuuluu toimittaja Pekka Aittakumpu, 
lähetystyöntekijät Pia ja Mikko Pyhtilä (vastaavat yhdessä), opettaja Johan-
na Aittola, eläkeläinen Raili Saarenpää, lääkäri Kaisa Tuomisalo, opettaja 
Jukka Kesti, toimitussihteeri Sirpa Laurila, diakoniatyöntekijä, kotiäiti Lau-
ra Pietarila ja opiskelija Ida Ikonen. Raati täydentyy vielä muutamilla hen-
kilöillä. Raatilaiset vuorottelevat kommentoinneissaan. Vaikka raatilaisissa 
on mukana herätysliikkeisiin kuuluvia, vastaa jokainen tällä palstalla yksi-
tyishenkilönä. 

Mitä konkreettista seurakunnat voisivat mielestäsi 
tehdä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyväksi?

KooNNut: Riitta HiRvoNeN

Tämän vuoden alusta voi-
maan tulleen nuorten yh-
teiskuntatakuun toteutu-
minen on myös kirkon 

huoli. Sisäministeri Päivi Räsä-
sen mukaan kirkolla on tärkeä 
rooli nuorten syrjäytymisen eh-
käisemisessä. 

– Tarvitsemme koko yhteis-
kunnan yhteistä tahtotilaa ja 
myös kirkon osallistumista ta-
kuun toteutumiseen. Kirkol-
la on vahva rooli perheiden tu-
kemisessa, perheneuvonnas-
sa ja ennaltaehkäisevässä lapsi- 
ja nuorisotyössä. Taloudellises-
ti tiukkana aikana kansalaisyh-
teiskunnan, lähimmäisyyden 
ja vapaaehtoistoiminnan arvo 
nousee entisestään, Räsänen sa-
noo Rauhan Tervehdykselle.

Takuun mukaan alle 25-vuo-
tiaille työttömille on löydettävä 
työ- tai opiskelupaikka kolmen 
kuukauden sisällä työnhaun al-
kamisesta. 

ilman kansalaistoimintaa 
ei selvitä
Räsänen näkee, että seurakun-
nat, järjestöt ja yhteisöt voivat 
tukea nuorten kasvuympäristöä 
silloin kun perheen omat voimat 
eivät siihen riitä. 

– Hyvässäkään taloudellises-
sa tilanteessa viranomaiset ei-
vät voi vastata hyvinvoinnista 
ilman kansalaistoiminnan tu-
kea. Pidän tärkeänä myös sitä, 
että koulujen oman uskonnon 

opetuksen asema edelleen tur-
vataan ja arvokasvatusta vahvis-
tetaan, Räsänen toteaa.

Räsänen muistuttaa hurjista 
luvuista: Suomessa on yli 30 000 
nuorta, jotka eivät ole rekisteröi-
tyneet edes työttömiksi työnha-
kijoiksi. Yhden nuoren syrjäy-
tymisen ehkäisy aiheuttaa – ra-
hasta puhuttaessa – yli miljoo-
nan euron säästön yhteiskun-
nalle.

oppisopimuskoulutuksella 
kirkon töihin
Työ- ja elinkeinoministeriön 
kyselyn mukaan oppisopimus 
ja työssä oppiminen ovat nuo-
rille työttömille suosituimmat 
keinot hankkia itselle ammatti. 

Nuorten Ystävien pitkäaikai-
nen pääsihteeri, vastikään eläk-
keelle jäänyt järjestöneuvos ja 
Pohjois-Pohjanmaa -palkinnon 
sunnuntaina saanut Marja Irja-
la perää juuri oppisopimusmah-
dollisuutta myös kirkon töissä. 

Hän sanoo ymmärtävänsä, 
ettei kirkolla ole suuria rahoja 
nuorten työllistämiseen, mutta 
oppisopimuskoulutus ja seura-
kuntien tarjoamat kesätyöt ovat 
nuorille oiva mahdollisuus op-
pia työelämän rytmiä.

Kun suuria rahoja nuorten 
työllistämiseen ei ole kunnil-
la eikä järjestöillä, Irjalan mu-
kaan ainoa keino on lyödä yh-
teiset vähät rahat yhteen ja saada 
näin nuorille työpaikkoja.

Kirkon erityisrooliksi nuor-
ten ja perheiden parissa Irjala is-
tuttaa toivon ylläpitämisen.

– Kirkon viestin pitää olla 
kannustava: nyt ei anneta pe-
riksi, Irjala sanoo. 

Seurakunta 
perusti pajan
Inarin seurakunnassa on ol-
lut autopajatoimintaa jo monen 
vuoden ajan. Pajatoiminta on 
autojen kasailua, remppaamista 
ja tietenkin ajamista. Nuoriso-
työntekijä Tauno Ljetoff selvit-
tää, että paja tavoittaa yläasteen 
päättäviä inarilaisnuoria, jotka 
miettivät, mihin ryhtyä elämäs-
sään.

Pajatoiminnan avulla muu-
tama nuori on myös saanut it-
selleen työpaikan muun muassa 
autohuoltamoilta. Paja työllistää 
yhden ohjaajan.

Ljetoff ei halua määritellä, et-
tä paja olisi erityisesti tarkoitet-
tu syrjäytymisvaarassa oleville 
nuorille.

– Toki se saattaa toimia syr-
jäytymisen ehkäisijänä, sillä pa-
ja vahvistaa nuoria sosiaalisesti, 
hän tietää.

Pajatoiminta on seurakun-
nan rahoittamaa.

Riitta HiRvoNeN

Lue aiheesta lisää lehden 
pääkirjoituksesta sivulta 2.

Inarin seurakunnan autopaja kokoontuu Öljymäki-nimisellä paikalla. Öljymäellä tekemistä riittää myös tytöille.

I na r i n  s e u ra ku n t a   /  Tau n o L j e to f f
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• Hyvä Sinappi! (RT 20.12.2012) 
Vastenmieliseltä tuntuu ajatus 
pelkkien miespappien edustus 
uuden vuoden yömessussa. Ei 
huvita osallistua! Sitä vastoin 
arkipäivän diakoniaa syrjäyty-
neiden kanssa tekevä diakonis-
sa olisi mieluisampi ja lämpi-
mämpi näky. Lähempänä ta-
vallista ihmistä ovat myös nuo-
risotyöntekijät, lapsityönteki-
jät, ehkä myös suntiot. Kirkko 
on miesten kirkko, hierarkki-
nen laitos! 

(Nettipalaute 20.12.2012 17:49)

• Kyllä herätti närkästystä, oli-
sin odottanut joululehden etu-
sivulle enemmän jouluaiheita.  
Nim. hämmästynyt. 

(Nettipalaute 20.12.2012 21:55)

• Rauhan terveiset myös täältä 
Södertäljestä voiton ja kiitok-
sen kanssa ja meidän Herramme 
voittoisan pelastuksen siunauk-
sessa veren tähden ja Pyhä Hen-
ki on ohjaamassa ja voimana. 
Herra tulee pian, kiitos ja siu-
nausta, ja Hyvää Joulua, Keijo. 

(Nettipalaute 22.12.2012 12:49)

• Joulu on perinteisesti perheen 
juhla. Se on juhla myös yksin 
eläville ihmisille. Miksi aatto-
hartauden pitää olla perhehar-
taus tai perheille suunnattu har-
taus? Eivätkö seurakunnat voi 
edes jouluaattona olla "lokeroi-
matta" toimintaansa eri ryhmil-
le? Perusteluksi tähän sanotaan, 
että kaikkihan sinne hartauteen 
ovat tervetulleita, oli sitten per-
hettä tai ei. - Kuinka moni per-
heetön menee perhehartauteen? 
Kirkon kynnys on taas nostettu 
korkealle! 

(Nettipalaute 22.12.2012 19:13)

• Joulunlämpöinen kiitos Mu-
hoksen seurakunnalle joulukir-
kosta Kylmälän kylän kappelis-
sa 25.12. Pakkasten keskeltä oli 
aamutuimaan saapunut kym-
meniä joulusanoman kuulijoi-
ta, joten joulukirkko on paikal-
laan myös sivukylillä. Kiitok-
semme näin myös jumalanpal-
veluksen toimittaneelle rovas-
ti Pekka Kyllöselle ja kanttori-
na toimineelle Paula Kyllöselle. 

KaRJalaiSet PelSolta

• Pertti Haipola-juttu "Tärskys-
sä" 20.12. lämmitti mieltä.

(Nettipalaute 31.12.2012 18:19)

• Hei, olen yrittänyt useaan ot-
teeseen avata pdf-tiedostolehteä 
koneellani tuloksetta. Onkohan 
linkissänne jokin vikana? Luki-
sin niin mielelläni sitä, kun tän-
ne Iihin ei seurakunta tilaa mi-
tään lehteä. Harmittaa kovasti, 
kun ollaan tällainen väliinputo-
ajaporukka täällä. 

PetRa ala-ilKKa

Toimitus vastaa: Vika voi olla 
siinä, että noin ison tiedoston 
(yli 10 Mt) avaaminen vie ai-
kaa. Tiedostojen pitäisi avautua 
myös Adoben vanhoillakin ver-
sioilla. Koetamme jatkossa saa-
da pdf-lehtien kokoa pienem-
mäksi, toivottavasti se auttaa.
Joillakin koneilla pdf-tiedostot 
eivät myöskään aukene auto-
maattisesti tietokoneen ruudul-
le, vaan ne tulevat näkyviin La-
taukset-listaan, ja tiedosto pitää 
avata sieltä erikseen. 

Palautetta www.rauhantervehdys.fi |  facebook.com/rauhantervehdys

Nykyinen kauppojen au-
kioloaikalaki kaikki-
ne säännöksineen pi-
täisi purkaa ja poistaa 

välittömästi nykyisessä mitta-
kaavassa. On nimittäin raskas-
ta ja tarpeetonta tällainen pro-
sessi nykyaikana. Mielestäni se 
on suoraan sanoen resurssien ja 
verorahojen tuhlausta.

Poikkeuslupien hakemi-
nen on tekopyhää ja järjetöntä 
toistuvasti samoilla perusteilla. 
Mielestäni kauppakamareilla 
yms. tahoilla pitäisi olla parem-
paakin tekemistä, kuin sään-
nöstelyn napostelua markkina-
voimien ympäristössä.

On fakta, että venäläistu-
rismi kasvaa vuosi vuodelta ja 

etenkin, jos me sitä haluamme. 
Me tarvitsemme työtä ja rahaa. 
On helppoa keksiä rajoituksia ja 
palkanalennuksia, mutta tulo-
jen kasvattamisessa on ratkai-
sujen hakeminen aivan toista 
maata.

Työ ja tekeminen ovat hy-
vä yhdistelmä kommunikaati-
on kera suhteessa etenkin ulko-
maalaisiin. Tämä on myös pa-
ras vastalääke rasismin kitkemi-
seen. Köyhyys ja erakoituminen 
ovat taas sille parasta kasvulää-
kettä ja tätä meidän on yksin-
kertaisesti kitkettävä määrätie-
toisesti.

Mielestäni nyt on korkea aika 
siirtyä puhtaasti liiketaloudelli-
siin perusteisiin kaupan aukio-

Postia  toimitus@rauhantervehdys.fi  

Kauppojen aukioloajat vapautettava
lojen puitteissa. Annetaan siis 
vihdoinkin asiakkaiden päät-
tää, miten ja milloin heitä sekä 
meitä palvellaan.

Kirkon mielipide asiassa on 
tärkeä, mutta pitää olla myös 
järkeä ymmärtää sen historialli-
nen trendi eri asioiden hyväksy-
misessä. Kirkko yksinkertaises-
ti kulkee jälkijunassa oman ase-
mansa puolustajana. Mielestäni 
kirkolla pitäisi olla muuta tehtä-
vää kuin yrittää pitää kauppojen 
aukioloaikoja stabiilissa tilassa. 

Mitä muuten ajattelette pa-
peista ja heidän tarjoamistaan 
palveluista itse kauppakeskuk-
sissa?

MaRKo HoiKKaNieMi
Haukipudas / Oulu

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

teemu riihimäki
diakoniatyön kappalainen
Kempeleen seurakunta

tärkeintä elämässäni on 
usko ja luottamus Jumalaan. 
Jumala pitää lapsistaan hy-
vää huolta. Hänen valtakun-
tansa keskellä olen saanut 
iloita Jumalan armosta, jo-
ka on joka aamu uusi. Juma-
lan hyvyyttä olen saanut ko-
kea niin lapsuudessani, nuo-
ruudessani kuin työelämän 
vuosina. Vuodesta 2003 olen 
rakentanut elämääni aviolii-
tossa puolisoni Johannan (os. Majuri) kanssa. Lapsemme ovat 
Leevi (7), Selma (6), Anna (4), Hilma (3) ja Benjam (1).

rakkain raamatunkohtani on Jeesuksen opetus: ”Minä olen 
maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan 
hänellä on elämän valo (Joh.8:12).”

olen halunnut nykyiseen työhöni, koska veri veti lapsuus-
seudulle. Olen syntynyt ja varttunut Kempeleessä. Vuonna 1994 
kirjoitettuani ylioppilaaksi asuin 18 vuotta muualla. Kempeleen 
seurakunta kiinnosti minua työpaikkana myös siksi, että tääl-
lä työn tekemiseen ja kehittämiseen on satsattu. Myös henkilös-
tö- ja kiinteistöresurssit ovat hyvät. Diakonityön kappalaisen työ 
kutsui, koska kirkon työ elämän lyömien ja vaikeuksissa olevien 
keskellä on tärkeä sekä minulle että koko kirkolle.

Esikuvani on Apollos, josta kerrotaan Apostolien teoissa. Apol-
los oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjin. Haluaisin 
seurata Apollosta hyvän puhetaidon ja kirjoitusten tuntemisen 
tavoittelussa, mutta samalla haluan säilyttää nöyryyden. Apol-
los ei luottanut omaan viisauteensa, vaan Jumalan Hengen kirk-
kauteen, kun Jumalan valtakunta lähestyi.

harrastan mielelläni juoksua ja hiihtoa, salibandya ja kunto-
saliharjoittelua. Kotipaikkani Tyrnävän Murron metsät tarjoavat 
upeat mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Olen aina myös 
lukenut monenlaista kirjallisuutta. Se antaa eväitä myös työhön.

terveiset lukijoilleni: Diakoniapappina tahdon rohkaista si-
nua tukemaan naapureitasi ja tuttujasi elämän eri vaiheissa. Ter-
vehtiminen ja lähimmäisen rinnalle pysähtyminen ovat meille 
ihmisille tärkeitä juttuja. 

K
atja K

iiskin
en
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ruotsin 
kirkossa eniten 
työpaikka-
konflikteja
Ruotsalainen työsuojelualan 
lehti (Arbetarskydd) listasi pa-
rin vuoden ajalta valtakun-
nalliseen käsittelyyn tulleet 
työpaikkakonflikteja koske-
neet tapaukset. Niitä oli eniten 
Ruotsin kirkossa.

Ruotsin työsuojeluasioita 
hoitava viranomainen sai käsi-
teltäväkseen vuosina 2010–2012 
yhteensä 68 konfliktitapausta, 
joista 15 sijoittui kirkkoon.

Lehden haastattelema Ruot-
sin kirkon työmarkkinalaitok-
sen edustaja Eva Linér myön-
tää lehden tiedot oikeiksi. Hän 
kertoo myös, että hiippakun-
nilla on käytettävissään työ-
paikkaonsultteja, jos seura-
kunnissa ilmenee konflikteja.

Asiasta kerrottiin Svenska 
Kyrkans -lehden verkkosivulla.

arkkipiispa 
tapaa paavin 
roomassa 
Arkkipiispa Kari Mäkinen 
osallistuu Pyhän Henrikin 
ekumeeniseen messuun Roo-
massa 19. tammikuuta.  Tapah-
tuma liittyy kristittyjen yksey-
den ekumeenisen rukousviik-
koon. Asiasta kertoo Kirkon 
tiedotuskeskus.

Arkkipiispa Mäkisen kans-
sa Roomaan matkustavat piis-
pa Teemu Sippo katolisesta kir-
kosta ja arkkipiispa Leo orto-
doksisesta kirkosta. Arkkipiis-
pa delegaatioineen tapaa paa-
vin yksityisvastaanotolla tam-
mikuun 17. päivänä.

Kirkollis-
kristillisiä
kielikylpyjä
Kyrkpressen-lehden kolumnis-
ti Tomas von Martens ehdot-
taa, että vakiintuneiden kieli-
kylpyjen lisäksi alettaisiin jär-
jestää kirkollis-kristillisiä kie-
likylpyjä. Näin opetettaisiin 
”ainutlaatuista kieltä matkalle 
kohti kuolemaa”.

– Vain rikas ja monimerki-
tyksinen kieli voi avata mie-
lemme todellisuuden hengelli-
selle ulottuvuudelle, von Mar-
tens kirjoittaa.

Maata kiertelemässä

Viime vuoden helmi-
kuussa Italiassa tuli voi-
maan laki, joka mahdol-
listi kauppojen aukiolon 

myös sunnuntaisin.  Kaupat saa-
vat myös olla avoinna seitsemä-
nä päivänä viikossa vuorokauden 
kaikkina tunteina. 

Talouskasvun vauhdittami-
seksi säädetty laki on saanut vas-
taansa katolisen kirkon, ammat-
tiliitot ja pienkauppajärjestöt. Ne 
haluavat sunnuntain vapaaksi se-
kä säädellä yltiökapitalistisia työ-
aikoja.

Pienkauppajärjestöt ja Italian 
katoliset piispat aloittivat marras-
kuussa kampanjan sunnuntaityö-
tä vastaan. Kampanjan tavoittee-
na on kerätä 50 000 allekirjoitus-
ta, joita tarvitaan, kun kiistelty 
laki yritetään kumota.

Italian kaupanomistajien jär-
jestö pelkää, että maan vähittäis-

Italiassa halutaan kieltää sunnuntaikauppa
kaupan kulmakivi, pikkuruiset 
perheomistuksessa oleva puodit 
murskataan, kun suuret vähit-
täiskaupat ja amerikkalaistyy-
liset ostoskeskukset saavat pitää 
ovensa aina avoinna muutamaa 
vuotuista juhlapäivää lukuun ot-
tamatta.

Katoliselle kirkolle sunnuntai-
kaupan ja -työn kiellossa on ky-
se muustakin kuin pelkästä ta-
loudesta. Pastori Marco Scatto-
lonista tuli välittömästi julkkis, 
kun hän tuomitsi sunnuntaikau-
pan synniksi ja kehotti seurakun-
talaisiaan katumusharjoituksiin.

Sunnuntait eivät ole Scattolo-
nin mukaan tärkeitä pelkästään 
uskonnollisista syistä.

– Ne ovat perheiden harvoja ti-
laisuuksia viettää aikaa yhdessä.

Katolisen sosiologin ja Itali-
an piispojen neuvonantajan Luca 
Diotallevin mukaan yleinen kiel-

teisyys sunnuntaityötä vastaan 
osoittaa, että ihmiset ymmärtä-
vät levon hyödyttävän kaikkia, ei 
pelkästään uskovaisia.

– Sunnuntailla ei ole ainoas-
taan sosiaalista merkitystä vaan 
myös teologinen: Ihmiset tarvit-
sevat päivän, joka on pyhä, Dio-
tallevi huomauttaa.

Jotkut haluavat kieltää sun-
nuntaityön kokonaan. Toimit-
taja Mimmo Muolo väittää, et-
tä 24/7-sykli on palauttanut Ita-
liaan omistaja- ja orjasysteemin. 
Muolon mukaan sunnuntaityön-
tekijöillä ei ole aikaa perheelle ja 
muille sosiaalisille aktiviteeteille. 
He ovat ”sunnuntaiorjia”.

Edes kaikki bisnesmiehet eivät 
ole innostuneita sunnuntaityön 
mahdollisuuksista. Ennen vii-
mevuotisen joulukaupan aloitta-
mista Italian turistiseutujen ul-
kopuolella ei juuri löytynyt kaup-

poja, jotka olisivat olleet sunnun-
taisin auki.

– Siihen ei ole mitään syytä-
kään. Ihmisillä ei ole rahaa mi-
tä kuluttaa, sanoo roomalainen 
myyntinainen Anna Lucenti.

Lucentin mukaan sunnuntai-
aukiolon ainoa seuraus on se, et-
tä työntekijät joutuvat pomojensa 
vaatimuksesta työskentelemään 
entistä enemmän. Ihmiset pel-
käävät menetettävänsä työnsä ja 
antavat siksi riistää itseään.

Katolisen kirkon pyrkimykset 
saavat sympatiaa ainakin 21-vuo-
tiaalta Lorena Vargasilta.

– Kerrankin kirkko tekee jo-
tain oikein. Voisin jopa alkaa käy-
dä messuissa.

PeKKa HeliN

Lähde: Religious News Service

rauhan asema heitti verkot

-Hengellinen herätys on 
kuin raju tulehdus. 
Sitä on hoidettava, 
pohtii pastori Mik-

ko Salmi. 
Hän kertoo iltamyöhällä käy-

mästään tiukasta nettikeskuste-
lusta, jossa nuori keskustelija ha-
lusi tietää voiko uskonlahjan ja-
kaa. Vastaus oli annettava heti.

– Ei hän olisi tullut kirkko-
herranvirastoon keskustelemaan 
perjantaina kello 10. aamulla.

Oulun seurakunnat ovat rea-
goineet verkon vaatimuksiin. Sal-
mi on vuoden alussa perustetun 
Rauhan Aseman toimituspääl-
likkö. Uuden hengellisen työ-
muodon tarkoitus on koordinoi-
da Oulun seurakuntien hengel-
listä radio-, video- ja verkkotyö-
tä. Hanke on aluksi vuoden mit-
tainen.

asemalle 
selkeä tarve
Rauhan Asema tuottaa ohjelmia 
Radio Deihin, Radio Pookiin ja 
Yle Ouluun. Se  ylläpitää verkko-
pappitoimintaa sekä video- ja tv-
tuotantoa. Rauhan Asema myös 
järjestää koko kaupunkia koske-
via tapahtumia.  

Laajalle medialevitykselle on 
Salmen mukaan tarve. Viime 
vuonna tehdyn tutkimuksen mu-
kaan uuden Oulun alueella vajaa 
30 000 ihmistä etsii hengellistä 
materiaalia elämäänsä radiosta, 
verkosta ja televisiosta vähintään 
pari kertaa kuukaudessa.

– Verkosta tavoitetaan parhai-
ten juuri se ikäryhmä, 18–39-vuo-
tiaat, joka on löyhimmin kiinni 

kirkossa, toteaa Salmen työtove-
ri, mediatoimittaja Mervi Päivä-
rinta. 

Vielä jokin aika sitten monet 
kirkon parissa kuitenkin väitti-
vät, että ihminen on kohdattava 
perinteisesti kasvokkain eikä ne-
tissä.

– Näitä ääniä ei juuri enää 
kuule, Mikko Salmi toteaa.

– On nuoria ihmisiä, jotka ei-
vät ole koskaan tulleet keskus-
telemaan papin kanssa. Verkko-
kohtaamisen pitäisi olla yhtä lail-
la kirkon perustyötä kuin kas-
vokkain kohtaaminenkin, Salmi 
huomauttaa.

Seurakunta 
alas korokkeelta
Verkko on Salmen mukaan ol-

lut kirkolle väline, jonka avul-
la on esimerkiksi ilmoitettu asi-
oista. Sen pitäisi kuitenkin olla 
kommunikaatioltaan tasavertai-
nen toimintaympäristö.

– Meidän on tultava alas ko-
rokkeelta ja löydettävä hiljainen 
ääni, joka tulee seurakuntalai-
silta. Me menemme sinne toril-
le, omana itsenämme ja omalla 
viestillämme valmiina keskuste-
lemaan ja ehkä jopa muuttamaan 
näkökantojamme.

Mervi Päivärinta kertoo, että 
jokaisessa Oulun seurakunnassa 
on yhteyshenkilöt, joiden kanssa 
Rauhan Asema tekee hengellistä 
työtä eri medioissa. Hän toivoo, 
että seurakunnista ehdotettaisiin 
aiheita ja asioita, joita voi nos-
taa esille Rauhan Asemalla. Näin 

saataisiin työntekijät ääneen. He 
voisivat myös nostaa esille asioi-
ta, jotka mietityttävät seurakun-
talaisia. 

Päivärinta tähdentää vuoro-
vaikutuksen merkitystä. Kun ih-
miset vaikkapa kertoisivat toivei-
taan jumalanpalveluksesta, niin 
siitä voisi tulla sellainen seura-
kunnan elämän keskus kuin sen 
pitääkin olla.

ihmisille 
tarjotaan elämyksiä
– Tämän ajan ihminen elää elä-
myskulttuurissa. Ihminen muis-
taa asioita, joihin liittyy tunne. 
Haluamme, että työmme kosket-
taa sielua ja henkeä ja jättää jäl-
jen, vaikka se olisi kymmenen se-
kunnin mittainen, Mikko Salmi 
kuvailee.

Salmi iloitsee, että Rauhan 
Asemalla voi tukea kituvia työ-
muotoja. Yksi näistä on evankeli-
oimistyö. Verkon sosiaalisen me-
dian avulla sisältöjä voi jakaa toi-
sille.

– Eivät opetuslapset keksineet 
evankeliumia vaan jakoivat sitä. 
Olennaista verkkotyössä ei ole se, 
että jollakin on hieno ajatus. Ei! 
Evankeliointi ei ole keksimistä 
vaan jakamista.

Mervi Päivärinnan mukaan 
verkkoon on turha tuoda materi-
aalia, jota kukaan ei jaa.

– Ei tingitä 2000 vuotta van-
hasta lähetyskäskystä, mutta an-
netaan sanoma ihmisille niin, et-
tä he haluavat jakaa sen kavereil-
leen.

PeKKa HeliN

Rauhan Asema tuottaa hengellisiä ohjelmia asiaankuuluvalla hartaudella. 

R i i t t a  H i r vo n e n
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Kutsuttu välittämään -koulutus
Oulun NNKY:llä, Isokatu 15, 
17.1.-20.1. (to ja pe 17-21, la ja su 9-17)
Koulutus antaa valmiudet kriisiraskaustyössä toimimiseen  
kristillisestä vakaumuksesta käsin. 
Kouluttajana mm. sosiaalityöntekijä Jenny Baines Englannista.
Kurssimaksu 50 €. Lisätiedot ja ilm. 
Outi Papunen, p. 040 832 9001 tai itu@tnnky.fi.

Pe-la 11.-12.1. JUMALAN LÄSNÄOLOSSA!
NMKY:n tiloissa pe 18, la 11, 16 ja 18

Johanna Tunturipuro
Ylistystä, opetusta ja profeetallista rukouspalvelua

Raatintie 7, 2. krs  www.ilmestysmaja.fi

Lastenohjaajan  
työsuhteen sijaisuus
 
Tyrnävän seurakunnassa on haettavana lastenoh-
jaajan työsuhteen sijaisuus ajalla 4.2.-16.12.2013. 
Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen toimen-
haltijan toimivapaa.

Tarkemmat tiedot www.tyrnavanseurakunta.fi

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee lähettää 15.1. 
mennessä, Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä.

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057
pirjo.teva@
kotimaa.fi 

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.
Ilmoittaja,Ilmoittaja,

ota yhteyttä.ota yhteyttä.

Paikkoja avoinna

rauhan 
tervehdyksen 
ilmestyminen 
vuonna 2013

17.1. 
24.1. 
31.1.
7.2. 
14.2.
21.2. 
28.2. 
7.3. 
14.3. 
21.3. 
27.3. 
4.4. 
11.4. 
18.4. 

25.4. 
2.5. 
8.5. 
16.5. 
23.5. 
6.6. 
20.6. 
4.7. 
18.7. 
1.8. 
15.8. 
29.8. 
5.9. 
12.9. 

19.9. 
26.9. 
3.10. 
10.10. 
17.10. 
24.10. 
31.10. 
7.11. 
14.11. 
21.11. 
28.11. 
5.12. 
12.12. 
19.12. 

Kirkkojen äänelle tilausta 
ahneuden maailmassa
Paavin ja presidentin 
tuoreet puheet 
saivat kehuja kolmen 
kirkkokunnan piispojen 
tapaamisessa oulussa. 
Piispa Samuel Salmi 
toivoo keskustelua 
palkka-alesta myös 
kirkon sisällä.

Tasavallan presidentti Sau-
li Niinistön uudenvuo-
den puheen sisältämä vaa-
timus oikeudenmukaisesta 

yhteiskunnasta miellyttää kirk-
kojen piispoja. Helsingin katoli-
sen hiippakunnan piispa Teemu 
Sippo SCJ, Oulun hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi ja Oulun 
metropoliitta Panteleimon tapa-
sivat toisensa ja uuden Oulun joh-
toa sekä kaupunkilaisia sunnun-
taina. Historiallinen ekumeeni-
nen yhteistapaaminen piti sisäl-
lään juhlahetken Oulun tuomio-
kirkossa ja kirkkokahvit kaupun-
gintalolla.

Rauhan Tervehdyksen haastat-
telussa kolme piispaa otti kantaa 
katolisen kirkon paavi Benedic-
tus XVI:n uudenvuoden terveh-
dykseen. Puheessaan paavi ruo-
ti suorasanaisesti markkinatalo-
utta, joka ei suojele yhteiskuntien 
heikossa asemassa olevia.

Kolmen kirkkokunnan piis-
pat vastasivat myös, olisivatko he 
henkilökohtaisesti valmiita pal-
kanalennukseen presidentti Nii-
nistön hengessä.

Päivitykseen 
odotuksia
Piispa Samuel Salmi kertoo, ettei 
ole tutustunut sanatarkasti paa-
vin puheeseen, mutta sanoo ja-
kavansa katolisen kirkon ylim-
män hengellisen johtajan huolen 
heikompiosaisten selviytymises-
tä kovan kapitalismin puristuk-
sessa.

Piispa Salmen mukaan luteri-
laisen kirkon tapana ei ole oiko-
päätä kommentoida yhteiskun-
nallisia asioita, mutta kun kyse 
on oikeudenmukaisuuden vaati-
muksesta, silloin myös kirkon on 
syytä puhua isolla äänellä.

Pohjoisen piispa arvioi, että 
nykyajassa olisi jopa tilausta lu-
terilaisen kirkon uudelle päivite-
tylle kriittiselle talouspoliittisel-
le kannanotolle. Piispojen hyvin-
vointiyhteiskunnan tulevaisuut-
ta pohtinut Kohti yhteistä hyvää 
-julkaisu ilmestyi vuonna 1999.

– Päivityksestä käydään luteri-
laisessa kirkossa varmasti keskus-
telua, mutta en lähde sanomaan, 
syntyykö uusi julkaisu vai tapah-
tuuko yksittäisiä esiin tulemisia 
taloudelliseettisissä kannanotois-
sa. Se jää nähtäväksi lähiaikoina.

Kirkon puhuttava 
omantunnon äänellä
Metropoliitta Panteleimonin mu-
kaan ihmiset odottavat kirkoilta, 
että ne ovat omantunnon ääniä 
maailmassa. Hän mainitsee, että 
esimerkiksi Venäjällä kuunnellaan 
tarkasti Venäjän ortodoksisen kir-
kon päämiestä, patriarkkaa.

Panteleimon toteaa, että kirk-
kojen puhe heikompien huomi-
oonottamiseksi on perusteltua, 
mutta henkilökohtaisesti hän oli-
si varovainen kommentoimaan 
kovin nopealla tahdilla ajankoh-
taisia yhteiskunnallisia asioita.

– Jos koko ajan sanoo jotakin, 
sanat menettävät merkityksen. 
Ortodoksikirkossa piispan lau-
suma on yhtä kuin kirkon viral-
linen kanta. Sekin pitää muistaa.

Isä Teemu Sippo uskoo, et-
tä paavin puheenvuorolla on iso 
merkitys maailmalla. Sipon mu-
kaan paavin kannanotot ohjaa-
vat myös katolisen kirkon pappi-
en äänenpainoja. 

– Holtiton omaisuuden kerää-
minen samalla, kun osa ihmisistä 
näkee nälkää, on yksinkertaises-
ti moraalisesti väärin, Sippo yh-
tyy paavin ahneuden kritiikkiin.

Kirkot nihkeitä 
luopumaan eduistaan
Suomessa kiihkeänä käyvää palk-
ka-alekeskustelua kaikki kolme 
piispaa pitävät tärkeänä. Isä Tee-
mu Sippo ei voi suoraan vasta-

ta, olisiko hän henkilökohtaises-
ti valmis palkka-aleen. Katolinen 
piispa ei saa palkkaa, vaan kirk-
ko antaa piispoille, mitä he tar-
vitsevat.

Metropoliitta Panteleimon to-
teaa, että hänen palkkansa on au-
tomaattisesti pienenemässä hä-
nen jäädessään eläkkeelle kesän 
alussa. Panteleimon muistuttaa, 
että Kyproksen kirkon johtajien 

palkkoja on leikattu maan talo-
usvaikeuksien seurauksena.

Teemu Sipon mielestä kirkoil-
la on peiliin katsomista, kun pu-
hutaan saavutettujen etujen hei-
kennyksistä.

– Historiassa ei taida olla pal-
jon esimerkkejä siitä, että kir-
koissa olisi oltu valmiita luopu-
maan totutuista eduista, hän sa-
noo avoimesti. 

Seurakuntalaiset saapuivat kaupungintalon kirkko-  kahville lukuisten kättelyjen kautta ja juhlallisin mielin. Kuvassa etualalla piispa Teemu Sippo SCJ kättelijänä.

Piispa Teemu Sippo SCJ (oik.), metropoliitta Panteleimon ja piispa Samuel Salmi 
pitivät kirkkokahvien musiikkiesityksistä. Vasemmalla Oulun yhdistymishallituksen 
puheenjohtajana toiminut Kyösti Oikarinen.
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  Sinappia

Juttelin äskettäin erään entisen ison pomon 
kanssa. Hänen puheensa järkyttivät minua.  
Ex-pamppu selosti, kuinka maatamme rä-
mettää korruptio, bisnesmiehet huijaavat 

tavan takaa törkeästi toisiaan ja jotkut rahanah-
neet poliitikot vastaanottavat lahjuksia.

Pomo väitti, että hän oli itsekin maksanut po-
liitikoille silloin tällöin joitakin summia. Puhui-
ko hän totta? Toivottavasti ei. Toivottavasti jutut 
olivat pelkkää mielikuvitusta, savun viskaamista 
silmille. Pomo puhui nimittäin niin hurjia, että 
tulee kylmä ja hiki yhtä aikaa. 

Jos jutut olivat totta, maamme asiat eivät ole 
niin hyvin kuin me luulemme. Suomi on paljon 
raadollisempi paikka kuin saatoimme kuvitella-
kaan. Eikö edes media tiedä sitä?

Olen kirjoituspöytätoimittaja eli rotua, jota 
toimittaja Aarno Loka Laitinen jaksaa mollata 
vuodesta toiseen. Luen asiakirjoja ja muiden toi-
mittajien juttuja, kun perehdyn aiheisiin. Soitan 
haastateltaville ja luotan heihin.

Loka Laitisen mukaan 
toimittajan pitää verkos-
toitua, solmia suhteita 
silmäätekeviin ja kaik-
kiin niihin, jotka pääse-
vät tiedon lähteille. Hä-
nen pitää osallistua vii-
nanhöyryisiin rapujuh-
liin ja muihin peijaisiin, 
joissa vaikuttajat kerto-
vat miten asiat todella ovat.

Miten asiat todella ovat! Me toimittajat emme 
todellakaan taida tietää aivan kaikkea, mikä am-
mattiimme kuuluisi. Tietävätkö edes medioiden 
johtohenkilöt, miten asiat tässä maassa makaa-
vat? Jos tietävät, miksi he eivät kerro asioiden ti-
laa kaikelle kansalle?

Loka Laitisen ohje verkostoitumisesta on viisas 
ja sitä voi soveltaa muuhunkin elämään. Jokainen 
älyllisesti utelias ihminen haluaa tietää minkälai-
nen todellisuus ympäröi häntä, sillä se muun mu-
assa tekee elämän helpommaksi kestää. 

Tieto lisää turvallisuutta. Siksi kannattaa 
hengailla erilaisten ihmisten kanssa ja jakaa tie-
toa ja kokemuksia heidän kanssaan, vaikka se 
joskus järkyttäisikin.

Maailmasta voi jatkuvasti oppia lisää.  Joten 
jos tässä maassa aletaan julkaista lehteä, joka 
kertoo miten asiat todella ovat, tilaan sen taa-
tusti. 

PeKKa HeliN

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Mitä tapahtuu 
todella?

Kirkkojen äänelle tilausta 
ahneuden maailmassa

Kuka uskaltaisi 
sanoa ”ei” palkka-alelle?
Piispa Samuel Salmi pitää kysy-
mystä, olisiko hän henkilökohtai-
sesti valmis palkanalennukseen, 
hiukan kiusallisena.

– Jos sanoisin, että en ole, mer-
kitsisikö se kymmenien ihmisten 
kiukustumista kirkolle ja ”kassan 

kautta” lähtemisiä, hän miettii.
Salmi sanoo pohtineensa Nii-

nistön esimerkkiä palkanalen-
nuksesta. Piispa kertoo tulleen-
sa aika pitkälle siihen näkemyk-
seen, että hyvinvointia tulisi ta-
sata ennen kaikkea verotukselli-
sin keinoin. 

Salmen mukaan niin sanottu 

solidaarisuusvero on merkki juu-
ri tällaisesta kehityksestä.

Salmi toivoo, että keskustelu 
palkka-alesta jatkuu.

– Myös kirkossa laajasti työn-
tekijöiden keskuudessa, hän lisää.

Riitta HiRvoNeN 

Kommentti

Yhteistyön käsi ojentautui

Oulun kaupungin käsi on nyt ojennettu Oulun 

seurakuntayhtymälle ja myös muille kaupungis-

sa toimiville seurakunnille ja kirkkokunnille. Kä-

den ojennus tai jopa eräänlainen avunpyyntö kuultiin 

sunnuntaina kolmen kirkkokunnan piispan ekumeeni-

sen tapaamisen yhteydessä, kaupungin tarjoamilla juh-

lakahveilla kirkkotilaisuuden jälkeen.

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka 

Moilanen totesi tervehdyssanoissaan, että kaupunki 

tarvitsee tiivistä yhteistyötä kirkkojen kanssa erityises-

ti nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä ja vanhusten 

yksinäisyyden lievittämisessä.

Kunnat eivät selviä yksin, Moilanen myönsi. 

Hän peräsi kirkoilta ennen kaikkea arvojohtajuutta, 

puhetta ja konkreettisia tekoja niiden puolesta, jotka 

ovat vaarassa jäädä sivuun yhteisessä uudessa Oulussa. 

Kaupungin kädenojennukseen on Oulun seurakun-

tayhtymässä tartuttava nopeasti. Yhteistyön lujittami-

nen merkitsisi todennäköisesti, että kaupungin puo-

lella opittaisiin tietämään aiempaa paremmin se, mi-

tä kaikkea – erittäin täyspäistä – työtä seurakunnissa 

jo tehdään.

Tiesitkö muuten, että ilmeisesti koskaan aikaisem-

min kolmen kirkkokunnan piispat eivät ole olleet Oulun 

tuomiokirkossa vastaavassa yhteisessä rukoushetkessä.

Riitta HiRvoNeN

Seurakuntalaiset saapuivat kaupungintalon kirkko-  kahville lukuisten kättelyjen kautta ja juhlallisin mielin. Kuvassa etualalla piispa Teemu Sippo SCJ kättelijänä.

Ku va t :  Ve s a R an t a

 Suomi 
on paljon 
raadollisempi 
paikka kuin 
saatoimme 
kuvitellakaan.
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Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

1234

Muut seurakunnat

• Ti 8.1. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 13.1. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Hannu Orava
• Ti 15.1. klo 18.00 Rukouskokous
• Pe 18.1. klo 18.00 Ylistysilta
 Jarmo Karppinen
• Su 20.1. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Raimo Holappa

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 13.1 klo 11.00.  
LÄHETYSTILAISUUS, Ossi Karjalainen, 

teemana Perhetyö Srk:ssa
Ke 16.1.klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA, Simo Pitkänen
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 11.1. klo 19.30 Lift, Mikko Saukkonen, 
Ruut Vaara, Leena & Amanda. Su 13.1. klo 11 
Jumalanpalvelus, Ritva Himanka, Markku Tos-
savainen, Noomi Ketonen. Pyhäkoulu ja lastenko-
kous. Su 13.1. klo 17 Church@78, International 
Service, Rachael Sirotkin, Nicki Berry, Andrey & 

amp. Ma 14.1. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 16.1. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, ehtoollinen, Lähetyssolulaiset. To 17.1. klo 13 Päiväpiiri.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.  www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 13.1. Jumalanpalvelus ja lastentunti klo 11.00.
Ma 14.1. Kotiliitto klo 13.00. Veljet mukaan!

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

To 10.1. klo 19 LÄHDE-ilta, Tuomo Kokko, 
Martti Väyrynen. Pe 11.1. klo 18 Varkki-ilta, 
10-14-vuotiaille. La 12.1. klo 18 K20-ilta, 20-

35 –vuotiaille. Su 13.1. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ club, Tofic 
Ezzahid, Risto Wotschke, aihe: Genesis osa 6. Ke 16.1. klo 13 Senioripiiri, 
klo 18 Nuortenilta. To 17.1. Rukousilta, Tuomo Ruuska. 18.-20.1. Varkki-leiri 
Sanginjoella, lisätietoja www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

yhdistykset

Herättäjän kirkkopyhä: su 13.1. klo 10.00 messu Oulujoen kirkossa, 
kirkkokahvit ja seurat Oulujoen pappilassa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 13.1. klo 18.00 Vihannin seurakunta-
talolla
Tervetuloa!

Su 13.1. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
To 17.1. klo 14 Lähetyspiiri. 
www.oulunrauhansana.fi

13.1. Seurat klo 14. Jukka 
Nuutinen, Tuomas Myllylä.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

  
 

Oppilashaku 2013–14 
 

Uusia oppilaita otetaan esi-  
ja perusopetuksen luokille 0-9 

(erityisesti 1. ja 7. lk).  
 




To 17.1 ja ti 29.1. klo 18.00 
koululla, Luokotie 4 (Välivainio) 

(Tietoa myös hoitopaikoista 
kristillisessä päiväkodissamme) 

 

Tervetuloa tutustumaan 
koulumme toimintaan! 
www.oulunkristillinenkoulu.fi 

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
Su 13.1. seurat klo 14 rukoushuoneella, Kouluk. 41., Jukka Nuutinen, Tuomas 
Myllylä. Su 13.1. klo 12 Varikko-messu Pyhän Andreaan kirkossa, Pyhäkoulu

(Sulkakuja 8) Ma 14.1. ja 21.1. klo 18 Kolme Kohtaamista, Rukoushuoneella, koulu-
katu 41. Ti 15.1. ja 22.1. klo 18 raamattupiiri Intiön srk-kodilla. To 17.1. klo 18 Raamat-
tupiiri, Hintan srk-koti. Pe 18.1. klo 17.30-19.30 Donkkis Big Night, Maikkulan kappeli, 
kangaskontiontie 9. Su 20.1. seurat klo 14 rukoushuoneella, Kouluk. 41., Mika Pouke, 
Veikko Kettunen. Ke 23.1. Alfa alkaa Rukoushuoneella (koulukatu 41) keskiviikkoisin 
klo 18-20,15 alkaen 23.1. (Päättyy 20.3.) Alustukset käsittelevät Jeesuksen merkitys-
tä, rukousta, Jumalan johdatusta, oikeaa seurakuntaa jne. Paljon keskustelua myös. 
Kokoontumisissa on myös pientä syötävää ja iltapalaa. Viimeisellä kerralla Alfa-juhla. 
Ilmoittautuminen joko Rallulle 044 288 5430 tai tule vain suoraan ensimmäiseen 
kokoontumiseen.

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.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 
• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 

• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Pohjoisuus kiehtoo Joen-
suun läheltä kotoisin ole-
vaa Eija Nuutista niin pal-
jon, että hän hankkiutui 

Rauhan Tervehdyksen harjoit-
telijaksi Ouluun. Nuori nainen 
iloitsee runsaasta lumentulosta, 
ja kaamoksesta hän nauttii. Tän-
ne hän aikoo myös jäädä, vaikka 
töistä ei ole vielä tietoa.

Nuutisen kaverit Oulun suun-
nalla kertoivat oululaisesta seu-
rakuntalehdestä, joka sopisi hä-
nelle mainiosti pohjoisuutensa ja 
hengellisen tehtävänsä vuoksi.

Nuutinen opiskelee Itä-Suo-
men yliopistossa teologiaa ja on 
jo graduvaiheessa. Kaksi kuu-
kautta kestävä harjoittelu Rau-
han Tervehdyksessä kuuluu ni-
menomaan teologian opintoi-
hin, vaikka sivuaineenaan Nuu-
tinen opiskelee mediakulttuuria 
ja viestintää.

Teologian opiskeluaan Nuuti-
nen pitää Jumalan johdatuksena. 
Hän pyrki ensin opiskelemaan 
muun muassa kasvatustiedettä, 
mutta ei päässyt sisään. Teologi-
an opintoihin ovet aukesivat ensi 
yrittämällä.

– Tuntuu, että se on just oi-
kea paikka minulle, kertoo Nuu-
tinen, joka on lähtöisin uskovas-
ta perheestä.

Maisterinpaperit Nuutinen 

toivoo saavansa kesän alussa. Hä-
nen pääaineenaan on systemaat-
tinen teologia, joka on monel-
le tolkuttoman vaikeaa älyllisten 
kiemuroidensa vuoksi. Nuutiselle 
se on kuitenkin helppoa.

Papiksi Nuutinen ei aio, vaikka 
ajatus onkin joskus käynyt mie-
lessä. Pappeutta paljon enemmän 
Nuutista kiehtoo ajatus toimitta-
jan työstä kristillisessä lehdessä. 

Toimittajan töissä kun pääsee 
kirjoittamaan ja tekemään erilai-
sia asioita.

– Olen kova kirjoittamaan, 
Nuutinen toteaa.

– En ehkä suoranaisesti evan-

kelioisi, mutta vähän sinne päin, 
Nuutinen suunnittelee.

Nuutinen haluaa vaikuttaa ja 
rakentaa yhteiskuntaa nimen-
omaan lehtityön kautta. Rauhan 
Tervehdykseen Nuutinen uskoo 
tuovansa teologista osaamista.

Nuutinen tuo uskonsa esille 
muuallakin kuin työssään. Hän 
kuuluu Elijah-lauluryhmään, jo-
ka vie evankeliumin vankiloihin 
ja vanhainkoteihin.

– Me menemme sinne, mihin 
muut eivät mene.

PeKKa HeliN

Pohjoisuus veti 
Eija nuutisen ouluun

E l s i  S a l ovaa ra

Eija Nuutinen haluaa toimittajaksi.
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Kohtaamisia Sanan 
ja rukouksen illassa

Astun Oulun Heinätorin 
seurakuntataloon sisäl-
le. Minua tervehtii kä-
destä pitäen ystävällisen 

oloinen vanhempi nainen ja oh-
jaa saliin, jossa soi pianomusiik-
ki. Hetken istuttuani saan vielä 
toisen lämpimän tervehdyksen: 
papin asuun sonnustautunut nai-
nen toivottaa minut tervetulleek-
si sanan ja rukouksen iltaan.

Kristus puhdistaa 
meidän talvivaaramme
Muutaman ylistyslaulun jälkeen 
minua äskettäin kätellyt, tällä 
kertaa puhujaksi kutsuttu, pasto-
ri Leila Ikonen aloittaa puheen-
vuoronsa. 

Hän muistuttaa kuulijoitaan 
siitä, kuinka Jeesus on meille kai-
kille välttämätön puhtaan veden 
lähde: kaikki meidän elämän läh-
teemme  muistuttavat syntiinlan-
keemuksen tähden ja omasta ta-
kaa Talvivaaran likaisia altaita. 

Lopuksi pastori rohkaisee 
kuulijoitaan Sanasta löytyvin 
Jeesuksen lupauksin: ”Joka us-
koo minuun, hänen sisimmäs-
tään kumpuavat elävän veden 
virrat” (Joh 7:38), sekä “Joka juo 
minun antamaani vettä, ei enää 
koskaan ole janoissaan. Siitä ve-
destä, jota minä annan, tulee hä-
nessä lähde, joka kumpuaa ikui-
sen elämän vettä." (Joh 4:10)

Nämä ajatukset toimivat poh-
jana myös illan kristilliselle sie-
lunhoitotyölle ja rukouspalvelul-
le.

Mikä ihmeen 
sielunhoitoterapia?
Jokaisessa Sanan ja rukouksen il-
lassa on mahdollista saada henki-
lökohtaista rukousta ja sielunhoi-
dollista keskusteluapua. Palvele-
massa ovat koulutetut rukouspal-
velijat ja terapeutit. Minulle tar-
joutui mahdollisuus haastatella 
yhtä heistä, joka palvelee ihmisiä 
terapeuttina myös ammatikseen. 

Sympaattisen tuntuinen mies 
istahtaa minua vastapäätä. Hän ei 
säikähdä kiperistäkään kysymyk-
sistäni, vaan vastailee kärsivälli-
sesti ja asiantuntevasti. 

Saan vastauksia esimerkik-
si siihen, minkälaisten asioiden 
kanssa sielunhoitoon voi tulla ja 
miten sielunhoidossa suhtaudu-
taan erilaisiin ongelmatilantei-
siin.

Sielunhoitoterapeutti Ossi 
Kantola valottaa, että kokonais-
valtainen lähestymistapa, jossa 
yhdistyvät psykologinen ja hen-
gellinen näkökulma, sopii kaikil-
le ihmisille. 

– Sielunhoitoterapeutti kunni-
oittaa asiakkaan arvoa ja koske-
mattomuutta, valintoja, itsemää-
räämisoikeutta sekä teologisia ja 

eettisiä näkemyksiä, hän tarken-
taa. 

– Mikä tahansa asiakkaan on-
gelma onkin, hänet kohdataan 
hyväksyvällä rakkaudella. Jos hän 
haluaa muutosta, työskennellään 
sen suuntaisesti. Rakkauden kak-
soiskäsky on koko toiminnan oh-
jenuora, Kantola tiivistää.

Jumala tekee 
ihmeellisiä tekoja 
Seurakuntalaiset kertovat minul-

le niistä teoista, joita Jumala on 
heidän elämässään tehnyt. Sa-
nan ja rukouksen illassa käyvi-
en mukaan Jumalan ihmeet eivät 
ole jääneet mihinkään apostoli-
seen aikaan. 

Yhteisön aktiivijäsen Tommi 
Yritys on kiitollinen siitä, kuinka 
hänen pitkään jatkunut esiinty-
mispelkonsa katosi kertaheitolla. 

Hän oli kokenut rukoukses-
sa Pyhän Hengen voiman mene-
vän läpi hänen kehonsa, jonka jäl-

keen esiintymispelko on pysynyt 
poissa.

Marja-Terttu Viitala mainit-
see myös esimerkin ihmeellisestä 
lohdutuksesta, jonka hän oli saa-
nut kokea äitinsä menettämisen 
jälkeen. Hän oli surrut äitiään pe-
rinnöksi saamassaan valkoisessa 
kiikkutuolissa. Pian tuon tapah-
tuman jälkeen eräs seurakunta-
lainen oli  saanut armolahjansa 
kautta näyn valkoisesta kiikku-
tuolista.

Tämän hän kertoi kaikkien 
kuullen. Kun Marja-Terttu kuu-
li tästä, liikuttui hän kyyneliin 
ymmärtäessään, että näky koski 
häntä. Jumala on todella nähnyt 
hänet juuri tuossa tilanteessa.

iltoja jo 
vuodesta 1996
Eero Karjalainen on yksi Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan alai-
suudessa toimivan yhteisön pe-
rustajajäsenistä. Hänen mukaan-
sa Sanan ja rukouksen iltoja alet-
tiin pitää, jotta seurakuntalaiset 
saisivat kohdata sekä toisensa et-
tä Jumalan. 

– Pyrimme pois uskonnollisis-
ta kaavoista ja yritämme tarjota 
sellaisen kodinomaisen ympäris-
tön, jossa jokaisen henkilökohtai-
nen suhde Jumalaan voisi syntyä 
ja vahvistua, Karjalainen kertoo.

 Hänen kokemuksensa mu-
kaan monet fyysiset sairaudet 
saattavat olla peräisin myös sie-
lun kivuista. 

Kun ihminen kohtaa Jumalan, 
hänen tahtonsa, tunteensa ja fyy-
sinen olemuksensa voivat tulla 
kosketetuiksi. 

– Esimerkiksi erään ystäväni 
reuma parani rukouksessa, tote-
aa Karjalainen. 

Hän korostaa kuitenkin sitä, 
että heidän toiminnassaan Sanan 
opetus, rukous sekä ylistys ovat 
pääasiassa. 

Itsellenikin jäi illasta se käsi-
tys, että ihmeitä ja merkkejä ei 
metsästetä, vaan ne seuraavat ju-
listettua evankeliumia.

SoNJa JoKiRaNta

Elämän lähteellä – Sanan ja 
rukouksen iltoja järjestetään 
säännöllisesti noin kerran kuussa. 
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. 
Seuraavat tilaisuudet pidetään 
Heinätorin seurakuntatalolla 
sunnuntaisin 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 
5.5. ja 26.5. kello 17.

Marja-Terttu Viitala ja Eero Karjalainen valmistautuvat tilaisuuden jälkeen palvelemaan seurakuntalaisia rukouspalvelussa.

Tommi Yritys on Elämän lähteellä -iltojen aktiivi (oikealla) ja Ossi Kantola on illoissa sielunhoitoterapeuttina.

Ku va t :  S o n ja  J o k i r an t a
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Kerro idea, anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi

                      rauhan asema – Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi

Radio Dei 106,9 MHz,  
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi 
Aluelähetys su 13.1. klo 9.55–
12. Klo 8.45 Radiopyhäkoulus-
sa lastenohjaaja Outi Metsik-
kö Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta kertoo kasteen lah-
jasta. (Valtakunnallinen lähe-
tys.) Klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Klo 11.15 Armon-
pulla-ohjelmassa Tuiran seu-
rakunnan lastenohjaaja Mar-
ja Raatikainen kertoo, kuinka 
Jumala kosketti hyvin vaikeas-
sa elämäntilanteessa. MB. Klo 
11.30 radiopyhäkoulun uusin-
ta aamulta. Klo 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmassa Tui-
ran seurakunnan Missionuo-
ret Nea Juntunen ja Kaisa Rah-
ko kertovat mitä näkivät ja ko-
kivat Nepalissa. MP.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio.
Kotimaa24-uutiset maanan-
taista torstaihin kello 16.20.
Pe 11.1. klo 14.40 Päivän va-
linnassa Tuiran seurakunnan 
Missionuoret Nea Juntunen ja 
Kaisa Rahko kertovat mitä nä-
kivät ja kokivat Nepalissa. MP.

Ke 19.1. kello 16.40 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa ky-
sytään, mitkä herätysliikkeet 
vaikuttavat vahvimmin kir-
kon sisällä. Joka toinen aktii-
visista kirkossakävijöistä kuu-
luu johonkin herätysliikkee-
seen. Näin sanoo Hanna Salo-
mäki Kirkon tutkimuskeskuk-
sesta. Uusinta. MP.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 13.1. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Outi Metsik-
kö Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta kertoo kasteen lahjas-
ta. Klo 10 jumalanpalvelus Ni-
valan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 13.1. kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.

Palautteet ohjelmista
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Ra-
diostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot ja jutut verkos-
sa: www.oulunseurakunnat.fi/
radio.

Kuolema on elämän 
luonnollinen päätepiste. 
Kristityn toivo kuitenkin 
ulottuu kuoleman toiselle 
puolelle, iankaikkisuuteen. 
Vanhan virsikirjan 
rukousosiossa on koskettava 
ja vilpittömältä vaikuttava 
rukous kristillisen kuoleman 
puolesta. 

Kun sydäntäni 
ahdistaa kuolema

Oi armollinen ja laupias Jumala! Minä tiedän hyvin sen, ettei minulla ole tässä maailmassa 
yhtään vahvaa asuinsijaa ja että minä vaellan joka päivä kohti kuolemaa. Siksi opeta minua oikein 
ajattelemaan tulevaa kuolemaani ja valmista minua siihen joka hetki. 
Opeta myös minua rukoilemaan ja huokaamaan autuaallisen loppuni puolesta. 
Ja kun viimeinen hetkeni lähestyy ja olen erkaantumassa tästä maailmasta – kun silmäni ei 
enää näe, kun korvani ei enää kuule, kun kieleni ei enää puhu – niin anna Herra Jeesus vahvasti 
uskoni, ajatukseni ja sisäinen rukoukseni olla luonasi, Sinun verisissä haavoissasi, orjantappuroilla 
kruunatussa päässäsi, tuomitussa ruumissasi, lävistetyissä käsissäsi ja jaloissasi. 
Näiden luona, jotka Sinä kaikki olet kärsivällisesti uhrannut minun ja koko maailman syntien tähden 
kärsien. 
Ja kun sydäntäni viimein ahdistaa kuolema, anna myös sen olla rohkea – oi armollinen Vapahtaja, 
oi laupias Jeesus – ja vastaanota henkeni, anna enkeleiden viedä se Abrahamin helmaan, valittujen 
seurakuntaan. 
Järjestä niin, että ruumiini saateltaisiin vaivattomasti tulevaan lepokammioonsa ja anna sen odottaa 
suuren tulopäiväsi riemullista ylösnousemista. 
Kuulkoon minua Isä Jumala Jeesuksen Kristuksen tähden Pyhässä Hengessä, Aamen.

Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla varustanut Pekka Tuomikoski 
Lähde: Vanhan virsikirjan Rukouskirja vuodelta 1701

Rukous kristillisen kuoleman puolesta

Kaikesta päätellen tämän rukouksen rukoilija on 
tehnyt tilinsä selväksi menneisyytensä kanssa. Hän 
on valmis erkaantumaan tästä ajasta. Harvinaista 
kyllä, alla olevassa rukouksessa ei juurikaan kieris-

kellä synnintunnon kanssa. Tässäkin mielessä tunnelma 
on seesteinen ja ajan kahleista vapaa.

Mielenkiintoisella tavalla kuolemaan valmistautuva 
rukoilija on jo ehtinyt vaivata ajatuksiaan eräällä käytän-
nön asialla: mitä hänen ruumiilleen tapahtuu. 

Hän ei ole sitä itse enää näkemässä, mutta rukoilee tai-
vaalliselta Isältä ruumiinsa arvokasta käsittelyä. Ajatus on 
jo kristillisen maailmankuvan mukaisesti viimeisessä päi-
vässä, kirkastetun ruumiin ylösnousemuksessa.

limingan seurakunnassa 
on haettavana sekä diakonian virka että 
määräaikainen diakonian virka 

Liminka on vanha emäpitäjä, johon suurimmillaan 1500 -luvun 
lopulla on kuulunut 20 nykyistä kuntaa. Viimeisen vuosikymme-
nen ajan se on ollut maamme nopeimmin kasvava kunta, joka 
ikärakenteeltaan on maamme ykkönen (keski-ikä 30,6 vuotta). 
Voimakas kasvu ja suuret lapsi- ja nuorisoikäluokat tuovat myös 
seurakuntatyölle omat haasteensa.

Edellytämme hakijalta piispainkokouksen hyväksymää dia-
konian virkatutkintoa. Tarjoamme haasteellisen työn ammatti-
taitoisessa työntekijäjoukossa, jossa tarvitaan tiimityöntaitoja 
ja yhteistyöhalukkuutta.

Virkojen palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen perus-
palkka. Virkojen täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koe-
aikaa. Virat täytetään mahdollisimman pian tai sopimuksen mu-
kaan. Valittujen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hy-
väksyttävä rikosrekisteriote ja lääkärintodistus.

Diakonian Virka
Seurakuntamme toinen vakinainen diakonian virka vapautuu, 
kun pitkäaikainen viranhaltija jää eläkkeelle. Viranhaltijan toi-
mipiste sijaitsee Tupoksessa ja työn painopisteenä on yleisen 
diakoniatyön lisäksi perhetyö.

uuSi MääräaikainEn Diakonian Virka 
31.12.2014 saakka. 
Diakoniatyön tiimiin kuuluu tällä hetkellä kaksi diakoniatyön-
tekijää ja diakoniatyöstä vastaava teologi. Haasteiden lisäänty-
essä tarvitsemme tiimiimme kolmannen diakoniatyöntekijän, 
jonka työn painopistealueena on yleisen diakoniatyön lisäk-
si vapaaehtoistyö.

Virkojen hakemukset + CV lähetetään 31.1.2013 klo 16 mennes-
sä osoitteeseen: Limingan kirkkoneuvosto, Pappilantie 6, 91900 
Liminka. Kerro hakemuksessasi, oletko käytettävissä molempiin 
vai vain toiseen virkaan.
Lisätietoja antavat kirkkoherra Ilkka Tornberg, p. 044 752 1222 
ja diakonissa Sinikka Ilmonen, p. 044 752 1226.

Paikkoja avoinna

Oulun ev.lut. seurakunnat ovat tehneet videon, jos-

sa pääsee vierailemaan Uuden Oulun ja sen seitse-

män seurakunnan tunnelmissa. Videon on tarkoitus 

juhlistaa uutta Oulua ja laajenevaa seurakuntayh-

tymää: vuoden 2013 alusta uuden Oulun seurakun-

nat muodostavat seitsemän seurakunnan yhteisen 

seurakuntayhtymän.

Videoteoksen voi katsoa verkosta Oulun seura-

kuntien sivulta www.oulunseurakunnat.fi ja face-

bookista Oulun seurakuntien seinältä www.face-

book.com/oulunseurakunnat. Oulun seurakuntien 

video on nähtävillä myös Rotuaarin suurella näy-

töllä.

– Ajasta aikaan -videossa uuden Oulun seurakun-

nat haluavat juhlistaa liitosta taivaita syleilevällä vi-

deolla. Neljän minuutin videolla tehdään aikamat-

ka uuden Oulun alueella aina Martinniemen sahal-

ta Koitelinkosken kautta Oulunsalon lentokentäl-

le, kertoo videon tuottanut Rauhan Aseman Mik-

ko Salmi.

– Video on elämys, jossa voi kokea kuudet häät, 

kaksi matsia ja paljon taivasta neljässä minuutissa, 

Mikko Salmi tiivistää. Videossa nähtävä jääkiekko-

ottelu on Kärpät-Lukko-peli, jalkapallo-ottelu taas 

AC Oulun kotiottelun Raatissa, molemmat pelit nä-

kyvät kokonaisuudessaan.

Valokuvaaja Matias Partanen on kuvannut vi-

deota viime syksyn ja alkutalven aikana. Videon on 

tuottanut Rauhan Asema, joka vastaa Oulun ev.lut. 

Mat ia s  Pa r t an e n

uuden oulun seurakunnat neljässä minuutissa

seurakuntien hengellisestä työstä digitaalisessa me-

diassa.

Video on toteutettu timelapse-tekniikalla. Siinä 

kohteesta kuvataan kuvasarjoja pitkän ajanjakson 

ajan tietyllä kuvanopeudella. Lopputuloksena on 

nopeutetulta vaikuttava videokuva. Videon jokai-

nen ruutu on yksittäinen valokuva. Neljän minuu-

tin videossa on yli 6000 valokuvaa.

– Timelapse-tekniikalla pystyy tekemään vaikut-

tavaa jälkeä yksin, ilman suurta tekijäjoukkoa. To-

teutustapa vaatii kuitenkin paljon aikaa, kertoo vi-

deon kuvannut valokuvaaja Matias Partanen.

Musiikki videossa on Jussi Jaakon käsialaa. Tark-

kakorvaiset kuulijat voivat kuulla siinä osia Maa on 

niin kaunis -virrestä, oululaiseen sielunmaailmaan 

sopivasti molliversiona.
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Jes. 12: 3
herra on meidän kilpemme,
israelin Pyhä meidän kuninkaamme!
      näyssä sinä kerran vakuutit palvelijoillesi:
      »Minä olen valinnut nuorukaisen kansan 
joukosta,
      olen pannut kruunun sankarin päähän.
Minä olen löytänyt palvelijani Daavidin
ja voidellut hänet pyhällä öljylläni.
      Minun voimani vahvistaa häntä
      ja käteni on hänen tukenaan.
hän sanoo minulle: ’Sinä olet minun isäni,
olet Jumalani, turvakallioni.’
Minä otan hänet esikoisekseni,
      nostan kuninkaista korkeimmaksi.
koskaan en ota häneltä pois armoani,
minun liittoni kestää horjumatta.
      Minä annan hänen sukunsa säilyä iäti,
      annan hänen valtaistuimensa pysyä
 niin kauan kuin taivas kaartuu maan yllä.»

Jes. 42: 1–4
katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman,
minun valittuni, johon olen mieltynyt.
henkeni olen laskenut hänen ylleen,
hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen.
Ei hän huuda eikä melua,
ei kuulu hänen äänensä kaduilla.
Murtunutta ruokoa hän ei muserra,
lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta.
tinkimättä hän toteuttaa oikeuden.
Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä,
vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan.
hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat.

Tit. 3: 4–7
Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys 
ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän 
pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme 
tähden, vaan pelkästä armosta. hän pelasti meidät 
pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme 
uudesti ja Pyhä henki uudisti meidät. tämän 
hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme 
Vapahtajamme Jeesuksen kristuksen kautta, 
jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme 
vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen 
elämän, niin kuin toivomme.

Matt. 3: 13–17
Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille 
Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja 
sanoi: »Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan 
pitäisi saada sinulta kaste!» Mutta Jeesus vastasi 
hänelle: »älä nyt vastustele. näin meidän on 
tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan 
tahdon.» Silloin Johannes suostui hänen 
pyyntöönsä.
    kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. 
Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan 
hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan 
hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: »tämä on 
minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.»

On loppiaisen aatto ja olen päässyt pitkästä aikaa käymään Kuusamossa. Edellisenä 
yönä en taaskaan ole saanut nukuttua jatkuvien kipujen vuoksi. Olen väsynyt ja mieli 
on maassa, mutta olen kuitenkin Kuusamossa.

Seison sillalla ja katson alla virtaavaa Kitkajokea. Pakkasta on 11 astetta ja joen ran-
noilla on kymmenkunta koskikaraa. Nuo kesällä hiljaiset linnut laulavat nyt. 

Laulavatko ne auringolle, joka antaa jo säteitään pohjoisen päivään?
Vai laulavatko ne kiitosta tälle joelle, joka ei ole jäätynyt kokonaan?
Joki ei ole jäätynyt tältä kosken kohdalta, 
vaikka tämän talven aikana on ollut jo ankaria pakkasia.
Koskikarat ovat tulleet tänne talvehtimaan. Välillä nuo kauniit linnut sukeltavat 

kylmään veteen etsimään ruokaa. Täällä niillä on hyvä olla virtaavan veden äärellä,  
elämänvirran äärellä.

Tuo virtaava joki sai minut havahtumaan.
Kaikkien kipujenikin kanssa saan olla jokaisena päivänä elämänvirran äärellä.
Sinne minut on lapsena saateltu, kun minut on viety kasteelle. 
Kaste on meille elämänvirta.
Kaste liittää meidät johonkin, joka on suurempi ja kestävämpi,
kuin mikään muu täällä maan päällä.
Se liittää meidät iankaikkiseen ja armolliseen Jumalaan.
Se liittää meidät Jeesukseen Kristukseen.
Kaikkien kipujeni kanssa saan olla tuon elämänvirran äärellä.
Jumala kantaa minua sylissään.
Minun tehtäväni on uskaltaa tulla kannettavaksi.
Kerran saatu kaste kantaa läpi koko elämän.
Kasteen hetkeen saan palata myös silloin, kun tunnen itsesi hylätyksi,
kun tunnen olevani eksyksissä
tai oma kuormani tuntuu liian raskaalta kannettavaksi.

Koskikarat luottavat siihen, että jokaisena talvena joesta löytyy sula paikka,
jonka äärellä talvehtia, jonka äärellä on ruokaa saatavilla.
Niin mekin saamme luottaa siihen, että Jumala haluaa meille hyvää.
Jumalan käsivarret kantavat meitä jokaisena elämämme hetkenä.
Ilman pelkoa ja ehtoja tahdon heittäytyä kannettavaksi,
tapahtukoon minulle sinun tahtosi.

viRPi SillaNPää-PoSio
Oulun seurakuntien oppilaitospastori

Sanan aika
Sunnuntai 13.01.2013
Psalmi: Ps. 89: 19–22, 27–30
1. lukukappale: Jes. 42:1–4
2. lukukappale: Tit. 3:4–7
Evankeliumi: Matt. 3:13–17

Elämänvirralla
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1.	 Kambodzha
Emma	Holmström,	Tuomiokirkkoseurakunta/	
Tuiran	seurakunta/	Oulujoen	seurakunta:	
yhteiskunnallinen	oikeudenmukaisuus

2.	Tansania
Leena	Pasanen,	Tuomiokirkkoseurakunta/	
Tuiran	seurakunta/	Oulujoen	seurakunta:	
terveydenhoito
Elina	ja	Mika	Tikkanen,	
Tuomiokirkkoseurakunta:	opetus
Ritva	ja	Mauri	Niemi,	Tuiran	seurakunta/
Karjasillan	seurakunta/Haukiputaan	
seurakunta:	terveydenhoito
Mtwara-Lindissä	tehtävä	työ,	Tuiran	
seurakunta:	seurakunta	ja	julistus
Eero	Manninen,	Karjasillan	seurakunta/
Oulujoen	seurakunta:	taloushallinto	(tekee	
lähetystyötä	myös	kotimaassa)
Tumaini	yliopisto,	Makumiran	teologinen	
seminaari,	Tuiran	seurakunta:	opetus
Terveydenhuoltotyö,	Kiimingin	seurakunta:	
terveydenhoito
Riitta	Gammlin,	Oulunsalon	seurakunta:	
diakoniatyö

3.	Malawi
Riitta	ja	Olavi	Heino,	Tuomiokirkkoseurakunta/	
Tuiran	seurakunta/	Karjasillan	seurakunta/	
Oulujoen	seurakunta:	seurakunta	ja	julistus

4.	Hongkong
Tuomiokirkkoseurakunta:	
seurakunta	ja	julistus

5.	Nepal
Gandakin	koulu,	Tuomiokirkkoseurakunta:	
opetus
Vammais-	ja	nuorisotyö,	Tuiran	seurakunta:	
diakonia,	seurakunta	ja	julistus
Vammaisten	lasten	ja	nuorten	koulutus,	
Oulunsalon	seurakunta:	opetus
Kummisopimus	vammaisten	ja	kastittomien	
tukemiseksi,	Haukiputaan	seurakunnan	kaksi	
piiriä.

6.	Pakistan
Naisten	ja	lasten	kristillinen	kasvatus,	
Tuomiokirkkoseurakunta:	seurakunta	ja	julistus

7.	 Pohjois-Afrikka
Radiolähetystyö	Armon	Hetki,	
Tuomiokirkkoseurakunta:	seurakunta	ja	julistus

8.	Sambia
Orpotyö,	Tuomiokirkkoseurakunta/Karjasillan	
seurakunta/Oulujoen	seurakunta:	diakonia
Satu	ja	Jorma	Arkkila,	Tuiran	seurakunta:	
diakonia

9.	 Taiwan
Laura	ja	Jukka	Kääriäinen,	Tuiran	seurakunta/
Oulujoen	seurakunta:	maahanmuuttajatyö	ja	
opetus

10.	Turkki
Kristillinen	TV-työ,	Tuiran	seurakunta:	
seurakunta	ja	julistus

11.	Namibia
Paulinumin	pappisseminaari,	Karjasillan	
seurakunta:	opetus

12.	Intia
Raamattutyö,	Karjasillan	seurakunta/Kiimingin	
seurakunta:	seurakunta	ja	julistus
Radiolähetystyö,	Kiimingin	seurakunta/	
Oulunsalon	seurakunta:	seurakunta	ja	julistus

13.	Venäjä
Inkerin	kirkon	koulutuskeskuksen	
stipendirahasto,	Oulujoen	seurakunta:	opetus
Mordvan	kirkko,	Oulunsalon	seurakunta:	
seurakunta	ja	julistus
Raamatunkäännöstyö,	Oulunsalon	seurakunta:	
seurakunta	ja	julistus

14.	Angola
Raamatunkäännöstyö,	Oulujoen	seurakunta:	
seurakunta	ja	julistus

2.

3.

7.

8.

10.

11.

14.

15.

17.

18.
19.

20.

21.

25.

26.

Tuomiokirkkoseurakunta
Haukipudas
Karjasilta
Kiiminki
Oulujoki
Oulunsalo
Tuira

Seitsemän seurakuntaa, 30 lähettiä maailmalla
Rauhan Tervehdys 
selvitti, missä 
kaikkialla Oulun 
seitsemän seurakuntaa 
tekevät lähetystyötä 
yhteistyössä paikallisten 
kirkkojen kanssa. 

Tällä hetkellä lähetys-
työn painopiste on 
Afrikassa ja erityises-
ti Tansaniassa, mutta 

on siirtymässä Aasiaan. Tan-
saniassa työskentelee useita 
työntekijöitä paikallisen kir-
kon omistamissa sairaaloissa 
ja terveysasemilla.

Kiinankielisillä alueilla lä-
hetystyön määrä ei ole kasva-
nut, vaikka kristittyjen mää-
rä onkin lisääntynyt Kiinas-
sa. 

Kokonaisuudessaan suo-
malaisten lähettien määrä 
maailmalla on vähentynyt 
viime vuosina.

Haydomin	sairaala	Tansaniassa	on	400-paikkainen.	Kun	jokaisella		
potilaalla	on	kokoaikaisesti	omainen	mukana	sairaalassa	ja	
jos	mukaan	lasketaan	myös	poliklinikkapotilaat,	sairaalassa	
tavoitetaan	jopa	noin	1	000	ihmistä	päivässä.
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Lähetin päivä 
Tansaniassa
”Olemme olleet työssä Tansaniassa 13 vuotta. Neljä ensimmäis-
tä vuotta Haydomin luterilaisessa sairaalassa maaseudulla. Yh-
deksän viime vuotta olemme asuneet Arushan safarikaupungissa 
Pohjois-Tansaniassa. Sieltä turistit lähtevät maailmankuuluihin 
luonnonpuistoihin Serengetiin ja Ngorongoroon tai kiipeämään 
Afrikan korkeimman vuoren Kilimanjaron huipulle. Suomen Lä-
hetysseuran lähetteinä me teemme opetustyötä sairaaloiden hen-
kilökunnan kanssa. 

Matkaamme yhdelle työsafarille Machamen sairaalaan. Se si-
jaitsee Kilimanjaron rinteillä 80 kilometrin päässä Arushasta. 
Maasait tulevat mielellään tähän sairaalaan, koska heitä kunnioi-
tetaan täällä.  

Lähdemme matkaan kello 6.30. Afrikan aurinko on jo herän-
nyt ja on aivan valoisaa. Liikennettä ei vielä ole paljon, joten on 
turvallisempaa. Meidän tulee kuitenkin ehtiä perille reilussa tun-
nissa, jotta ehdimme laittamaan dataprojektorin ja tietokoneen 
sekä selostuksessa tarvittavan ja sairaalaan jätettävän muun ma-
teriaalin paikoilleen.

Kello 8.00 alkaa sairaalan henkilökunnan aamuhartaus. Har-
taus pidetään kaikissa luterilaisissa sairaaloissa, ja sillä on hyvä 
yhdessä aloittaa työpäivä. Ilmoitusasiat kuullaan myös täällä. Sai-
raalapappi lyhentää omaa hartauttaan, koska tänään meillä on 
koulutusta sairaalahoidon laatuprojektista. Sen pääsisältö seuraa 
yleensä Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjelmaa ja vuositu-
hattavoitteita.

Tällä kerralla opastamme sairaalaa antamaan terveyskasvatus-
ta erityisesti äitiys- ja lastenklinikalla, poliklinikalla ja hiv-neu-
vonta- ja hoitoklinikalla. Julisteiden ja esitteiden lisäksi jokainen 
sairaala saa 45 dvd:tä, joissa on tietoa enimmäkseen hiv-tartun-
noista, mutta myös malariasta, keuhkokuumeesta, tuberkuloo-
sista, ripulitaudeista, puhtaasta vedestä ja sosiaalisista ongelmista 
kuten katulapsista, kouluraskauksista ja leskien asemasta. Sairaa-
lat saavat myös dvd-soittimen. 

Opetustuokio kestää yleensä tunnin. Terveys- ja sairastavuus-
tilastojen välillä näytämme otteita filmeistä. Terveystiedon jaka-
minen on keino opettaa potilaita ja omaisia, jotka tulevat sairaa-
loihin. Tutkimustiedon esimerkeillä pyritään puolestaan lapsi-
kuolleisuuden vähentämiseen ja äitiyshuollon parantamiseen.  

Opetustuokio päättyy kello 9.45. Onneksi sähköt toimivat ko-
ko ajan. Sairaalan kappeli oli täynnä kuulijoita. Paikalla oli sai-
raalan johtava lääkäri Laizer Saitori, ylihoitaja Mushi, ortope-
di Lyimo ja kymmeniä henkilökuntaan kuuluvia sekä niin paljon 
opiskelijoita, ettei voinut laskea. Sairaalat ovat aika hierarkkisia 
Tansaniassa. Ellei tärkein virkakunta ole paikalla, ei kehitystä tai 
muutosta varmasti tule. 

Kello 10 aikoihin olemme valmiit lähtemään päivän muihin 
töihin. Mauri lähtee amerikkalaisen it-henkilön kanssa sairaa-
lan tietokonehuoneeseen. Lääkärit ja kliiniset työntekijät mene-
vät kirjautumaan telelääketieteen ohjelmaan saamaan ohjausta 
sen käytöstä. 

Minun toinen tavoitteeni vierailulla on varmistaa leikkaus-
salissa, että WHO:n kirurginen tarkistuslista on vielä käytössä. 
Hollannissa 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan se vähentää ylei-
simmin nukutuksiin liittyviä leikkauskomplikaatioita kolman-
neksella ja leikkauskuolemia jopa puolella. On siis potilaiden lai-
minlyömistä olla käyttämättä tätä turvakeinoa. Kehitysmaissa 
nukutuksiin liittyvä kuolleisuusriski voi olla jopa 1000-kertainen 
länsimaihin verrattuna. 

Päivän leikkauslistalla on kolme kohdunpoistoa, joten leikka-
uksista ei ole puute. Ortopedinen leikkaussali on amerikkalaisten 
rakentama ja ollut muutaman vuoden käytössä, mutta vanhem-
pi pääleikkaussali olisi kiireellisen remontin tarpeessa. Leikkaus-
saliin tuodaan ruoka kaikille. Henkilökunta on hyvin ystävällis-
tä ja yhteistyöhaluista. Saksalainen lääketieteen opiskelija juoksee 
avustavan hoitajan asioita ja puhdistaa salin lattiaa potilaiden vä-
lillä. Päivä päättyy kello 16. 

Liikenne paluumatkalla on hyvin vilkasta. Paremmin sanottu-
na se on kuin venäläistä rulettia, omalla kaistalla mäessä voi tul-
la vastaan lujaa linja-auto tai rekka. Jos tien pientareella on ja-
lankulkijoita, niin mihin sitä oikein väistää? Koko ajan on oltava 
skarppina, mistä tulee auto tai kuka ylittää tietä. Kotona olemme 
kello 17. 30 aikoihin.”

 
Ritva Niemi

terveydenhuollon neuvonantaja
Suomen Lähetysseura 

Kirkon työ, Haukiputaan seurakunta: seurakunta ja 
julistus

15. Vienan Karjala 
Vienan Karjalan työ, Oulujoen seurakunta: 
seurakunta ja julistus

16. Keski-Aasia
Nimikkolähetti, Oulujoen seurakunta
Nimikkolähetti, Kiimingin seurakunta

17. Botswana
Kirkon koulutyö, Haukiputaan seurakunta/
Kiimingin seurakunta: opetus
Kirkon julistus- ja seurakuntatyö, Haukiputaan 
seurakunta: seurakunta ja julistus

18. Lähi-itä
Medialähetystyö, Haukiputaan seurakunta: 
seurakunta ja julistus
Raamattulähetystyö, Haukiputaan seurakunta: 
seurakunta ja julistus

19. Israel
Machaseh-keskus, Haukiputaan seurakunta: 
diakonia

20. Mauritania
Tyttöjen koulunkäynnin turvaaminen, Oulunsalon 
seurakunta: diakonia

21. Kolumbia
Jaider Daniel Rodriguez Sánchez, Oulunsalon 
seurakunta: opetus

22. Thaimaa
Pia Marttila, Karjasillan seurakunta: 
yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus

23. Papua-Uusi-Guinea
Maria ja Mikko Vuorma, Karjasillan seurakunta: 
seurakunta ja julistus

24. Bangladesh
Annukka Isokoski, Karjasillan seurakunta: 
terveydenhoito

25. Etiopia
Terveydenhoitotyö, Karjasillan seurakunta: 
terveydenhoito

26. Kaukasian alue
Nimikkolähettipariskunta, Kiimingin seurakunta

27. Etu-Aasia
Nimikkolähettipariskunta, Karjasillan seurakunta
Kaksi nimikkolähettipariskuntaa, Tuiran seurakunta

28. Kaakkois-Aasia
Nimikkolähetti, Karjasillan seurakunta

1.

4.

5.
6.

9.

12.

13.

16.

22.

23.

24.

27.
28.

Seitsemän seurakuntaa, 30 lähettiä maailmalla
Nyakahangan sairaala lähellä Ugandan rajaa. Raskaanaolevat ja äidit 
lapsien kanssa ovat tullet klinikalle tutkimuksiin ja rokotuksiin. Koko 
lapsuuden rokotussarjan Tansaniassa saa n. 72% lapsista.



14    Nro 1    10.–17.1.2013

Virkatodistukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan siu-
naamisesta ja muista kirkollisista toimituksista so-
piminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi.

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

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja 
Anja Kemppainen, p. 040 502 5010

Kirkolliset toimitukset

Tilavaraukset

Palveleva puhelin

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 

näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321.

Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 579 7805
Kehitysvammaistyön pastori, sairaalapastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 433 4104
Vs. kehitysvammaistyön diakoni 
Anne Kellokumpu, p. 040 515 6935
Näkövammaistyön diakoni 
Paula Mustonen, p. 050 430 5178
Kuulovammaistyön diakoni 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 591 2657
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 756 4022
Katso toimintatiedot sivulta 20.

kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 524 2778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 524 5919
Oppilaitosteologi Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posio, 
p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 574 7132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 316 1729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 574 7125
Soittokunnan vt. toiminnaohjaaja Riitta Ojala, 
p. 040 841 4680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 574 7116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16
p. (08) 561 8700 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka, p. 040 579 7806

Vanhustyön pastori
Markku Palosaari, p. 044 3161 420

Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 591 2653

Kaikki yhteystiedot: www.oulunseurakunnat.fi

Menot oulun seurakunnissa 10.–17.1.2013

uusi vuosi, uusi  
harrastus kuorolaulusta

Joka seurakunnalla  
on nyt oma palstansa

Leikkaa talteen!

Oulun seurakuntien sivut 
Rauhan Tervehdyksessä ovat 
uudistuneet. Sivut uudistet-
tiin, koska Oulun seurakun-

tayhtymän laajenemisen myötä oulu-
laisseurakuntien määrä nousi neljäs-
tä seitsemään. Seurakuntien toivees-
ta päätettiin samalla muuttaa Oulun 
seurakuntien sivujen rakenne muis-
tuttamaan enemmän muiden tilaaja-
seurakuntien omia palstoja. 

Aiemmin neljällä oululaisseura-
kunnalla oli käytössään neljä sivua 
ja kaikkien neljäntoista tilaajaseura-
kunnan jumalanpalvelukset oli koot-
tu yhdelle sivulle. Jatkossa seitsemäl-
lä oululaisseurakunnalla on käytös-
sään seitsemän sivua, ja jokaisella on 
sivuilla oma palstansa. 

Karjasillan ja Tuiran seurakunnil-
la on käytössään kokonainen sivu, ja 
Haukiputaalla, Kiimingillä, Oulujo-

ella, Oulunsalolla ja Tuomiokirkko-
seurakunnalla puoli sivua. 

Muiden tilaajaseurakuntien tila 
pysyy ennallaan: Hailuodolla ja Lu-
mijoella on käytössään neljäsosasivu, 
Kempeleellä, Limingalla, Muhoksella, 
Siikalatvalla ja Tyrnävällä puoli sivua.  

Oulun seitsemän seurakunnan 
palstoilla näkyvät yhteystietojen ja 
toimipaikkojen lisäksi viikon menot. 
Myös kunkin seurakunnan jumalan-
palvelukset ovat niiden omilla pals-
toilla. Jokainen seurakunnista koos-
taa palstalleen tulevat menotiedot ja 
listaa, mitä tapahtumia toimitukses-
sa voidaan nostaa erillisiksi ilmoituk-
siksi palstalle. 

Seurakuntien omien palstojen li-
säksi viimeiselle Oulun-sivulle on 
koottu seurakuntien yhteisen toimin-
nan tapahtumia. Tällaisia ovat esi-
merkiksi nuorten aikuisten ja erityis-

diakonian toiminta sekä yhteinen lä-
hetystyö ja parisuhdetyö. Sivulle teh-
dään myös koosteita musiikkitapah-
tumista ja esimerkiksi leireistä ja ret-
kistä, joille voi ilmoittautua yli seura-
kuntarajojen.  

Oulun-sivuista ensimmäisellä on 
seurakuntien yhteisten palveluiden 
tietoja sekä kaksi toimintaa esittele-
vää juttua.  Isommassa jutussa esitel-
lään tulevaa toimintaa tai jotain tiet-
tyä tapahtumaa, pienemmässä ker-
rotaan jostain edellisviikon tapahtu-
masta. 

Palautetta sivu-uudistuksesta voi 
lähettää osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu tai sähköpos-
titse toimitus@rauhantervehdys.fi. 

elSi SalovaaRa

Oletko kiinnostunut 
aloittamaan uu-
den harrastuksen 
tai virittelemään 

vanhaa? Tule laulamaan 
kuoroon! Monet Oulun 
seurakuntien kuorot otta-
vat uusia laulajia.

Kiimingin seurakunnas-
sa on alkamassa uusia, eri-
tyisesti nuorille aikuisille 
suunnattuja kuoroprojek-
teja. Kaikkia kuorolaulus-
ta kiinnostuneita kutsutaan 
lauluharjoitusiltaan tors-
taina 24. tammikuuta kel-
lo 18.30 Kiimingin seura-
kuntakeskukseen, jossa on 
kouluttajana laulupedago-
gi, diplomilaulaja Mari Kle-
mettilä. Harjoitusten ajak-
si on järjestetty lastenhoito.

Uutena toimintana Kii-
mingin seurakunnassa on 
alkamassa muun muassa 
gospelmusiikin kuoro. Syk-
syllä aloittanut kamarikuo-
roprojekti saa jatkoa myös 
kevätkaudella.

Miesääniä kaivataan 
Katedraalikuoroon
Oulun Katedraalikuoro 
etsii riveihinsä erityises-
ti mieslaulajia. Kevään oh-
jelmistossa on J. S. Bach-
in Johannes-passio yhteis-
työssä kahden muun kuo-
ron kanssa. Lisäksi kuoro 
esiintyy Oulun tuomiokir-
kossa järjestettävässä kuo-

rokavalkadissa ja avus-
taa keväällä tuomiokirkon 
messuissa. 

Kiinnostavia projekte-
ja on tulossa myös jatkossa. 

– Syyskaudella harjoit-
telemme Bachin Jouluora-
torion kantaatit IV–VI jou-
luesityksiä varten, kertoo 
kuoronjohtaja, Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan 
kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki.

ilmoittaudu 
rohkeasti koelauluun
Edellä mainittujen kuoro-
jen lisäksi esimerkiksi nais-
kuoro D’amen Tuiran seu-
rakunnassa, Haukiputaan 
seurakunnan lapsikuoro, 
Uusi Ääni -kuoro Oulun-
salon seurakunnassa, sekä 
useimmat lapsi- ja kirkko-
kuorot ottavat riveihinsä 
uusia laulajia.

Kuorojen toimintaan 

voivat osallistua kaikki seu-
rakuntalaiset yli seurakun-
tarajojen. Vapaita paikko-
ja ja koelauluaikoja voi tie-
dustella kuoronjohtajilta. 

Lisätietoja kuoroista ja kuo-
ronjohtajien yhteystiedot 
löytyvät sivulta www.ou-
lunseurakunnat.fi/musiikki.

A r k i s to  /  Ve s a R an t a
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaanseurakun-
ta@evl.fi

kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Puttaan 
Tupa, Wirkkula ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Jumalanpalvelukset
Messu su 13.1. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Ma-
ri Flink. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Lauri-
Kalle Kallunki. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.

Hartauselämä
torstain raamattupiiri to 
10.1. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen. 
aamupiiri la 12.1. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
raamattupiiri ti 15.1. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Sana elää pe 11.1. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Elämän lähteellä – Sanan 
ja rukouksen ilta su 13.1. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Puhujana Matti Laurila. Il-
ta koostuu Sanan julistukses-
ta – opetuksesta, puheista, 
laulusta ja ylistyksestä. Illan 
päätteeksi on tarjolla henki-
lökohtaista rukouspalvelua.
hiljaisuuden rukoushetki ke 
16.1. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
keskiviikkoseurat ke 16.1. 
klo 18, Vanha pappila. Pent-
ti Huhtinen.
raamattupiiri ke 16.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat to 10.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.

torstain raamattupiiri to 
17.1. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen. 

Musiikki ja kulttuuri
kynttiläkonsertti su 20.1. 
klo 15, Vanha pappila. Ks. il-
moitus kooste s. 20.
Vanhan musiikin festivaali. 
Ks. ilmoitus tältä sivulta.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
3161 405. Kotikäyntipyynnöt 
suoraan alueen diakonia-
työntekijälle.
Diakonian aamu ti 15.1. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
peinituloisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jöiden tarjoamana. Mahdol-
lisuus hiljentyä aamuhartau-
teen, lukea päivän Kaleva se-
kä jutustella.
Miesten iltapäiväkahvit ke 
16.1. klo 14, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Kahvittelun 
lomassa poristaan asioita, ta-
vataan kavereita ja voidaan 
lukea päivän lehti. Kryptaan 
käynti Isokadun puoleisesta 
päädystä. Mukana diakonia-
työntekijä Riku-Matti Järvi.

Lähetys
lähetys- ja raamattupiiri to 
10.1. klo 14, Vanha pappila. 
Marja Kopperoinen.
lähetys- ja raamattupiiri to 
17.1. klo 14, Vanha pappila. 
Jouko Lankinen.

Nuoret aikuiset
lenkkiryhmä torstaisin klo 
18–20 Heinätorin seurakun-
tatalo. Lenkkiryhmä starttaa 
jälleen! Tule mukaan iloiseen 
porukkaan. Liikumme säällä 
kuin säällä, toiset juoksee, toi-
set kävelee. Pääasia että saam-
me nauttia raittiista ilmasta ja 
mukavasta seurasta. Lenkin 
jälkeen iltapalaa. Ilmoittaudu: 
mari.tuokkola@evl.fi.
ilmaisutaidonryhmä keski-
viikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Tu-
le mukaan ilmaisutaidon-
ryhmään! Mietitään yhdessä 
työstettävä projekti. Aikai-
sempaa kokemusta et tarvit-
se, ainoastaan iloisen ja roh-
kean mielen! Lisätietoja: ma-
ri.tuokkola@evl.fi.

Seniorit
tarinatupa ke 16.1. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 17.1. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 17.1. 
klo 12.30–14, Intiön seura-
kuntakoti. 

Leirit ja retket
Perheleiri pe 1.2.–su 3.2, 
Juuman leirikeskus. Ks. ilmoi-
tus s. 20.

Muut menot
aamusilmukka ke 16.1. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
13.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Hannu Niemelä.
Sanajumalanpalvelus su 
13.1. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
rukouspiiri to 10.1. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
hartaushetki ke 16.1. klo 
13.30 Kellonhovin kerhohuo-
neessa.
ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 16.1. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
Luku 7: "Pelastettujen jouk-
ko".

Diakonia
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 10.1. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla.  
omaishoitajien ryhmä ti 
15.1. klo 13 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa. Ver-
taistukiryhmä omaistaan ko-
tona hoitaville ja niille, joi-
den omainen on pitkäaikai-
sessa laitoshoidossa.
Puttaan tuvan kevätkausi 
alkaa to 10.1. klo 12–14. Tu-
le istahtamaan, juttelemaan, 

tekemään käsitöitä tai luke-
maan lehtiä. Paikalla on seu-
rakunnan työntekijä 
ja vapaaehtoinen. 
Kahviosta voi 
ostaa päivä-
kahvin. Lähe-
tystyön myyn-
tipisteessä kä-
sitöitä, kort-
teja, adresseja. 
Puttaan Tuvan 
tuotolla tuetaan 
diakonia- ja lähetystyötä.

Seniorit
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 10.1. klo 13 srk-kes-
kuksessa. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot alka-
vat viikolla 2.

Lähetys
Missiokerho (alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) kevätkausi alkaa pe 11.1. 
klo 16 ja kokoontuu joka viik-
ko Puttaan Tuvalla.
kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 14.1. klo 14.30 Mar-
jamaalla, Siulatie 8.
kirkonkylän lähetystyön 
käsityöpiiri ti 15.1. klo 13 
Puttaan Tuvalla.

Musiikkia lähetykselle 
sunnuntaina 13.1. klo 15 srk-keskuksessa. Urkuri Maija 
Tynkkynen soittaa mm. koraali- ja virsimusiikkia. Myös 
yhteislauluja. Kuhnaun raamatullinen sonaatti David ja 
Goljat. Kahvit lähetystyön hyväksi.

Kuorot
haukiputaan seurakun-

nan lapsikuoron ke-
vätkausi alkaa to 

10.1. Harjoitukset 
torstaisin klo 17–
18 srk-keskuk-
sessa. Uusia lau-
lajia otetaan 10. 

ja 17.1. klo 16.30 
lähtien. Kuoro on 

tarkoitettu 7–13-vuo-
tiaille tytöille ja pojil-

le. Kuoroleiri Isollaniemel-
lä maaliskuussa. Tiedustelut 
Kaisa Säkkiseltä, p. 040 5818 
974, kaisa.sakkinen@evl.fi.
haukiputaan kirkon kama-
rikuoron kevätkausi alkaa 
to 10.1. klo 18.30 srk-kes-
kuksessa. Kuorosta kiinnos-
tunut, ota yhteyttä kuoron-
johtaja Hannu Niemelään, p. 
040 5471 660, hannu.nieme-
la@evl.fi.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot kokoontuvat: 
Jokelan vanha koulu maa-
nantaisin klo 10–11.30, Kel-
lon srk-koti torstaisin klo 
9.30–11 ja Martinniemen 
srk-koti perjantaisin klo 10-
11.30. Vakkurilan perheker-
ho muuttuu perhetuvaksi. 
Perhetupa on avoinna per-
jantaisin klo 9.30–11.30.

Muut menot
kirjallisuuspiiri kokoontuu 
tiistai-iltaisin kerran kuu-
kaudessa Puttaan Tuvassa 
klo 18–19.30. Vetäjänä jatkaa 
Irja Lahdensivu. Alkavan ke-
vään kirjat ovat joko kristil-

lisestä näkökulmasta kirjoi-
tettuja tai käsittelevät kris-
tillisyyden merkitystä eri elä-
mäntilanteissa. Piiriin voi tul-
la, vaikkei ole lukenut kirjaa. 
Siihen ei myöskään tarvitse 

sitoutua. 22.1. Jorma Kor-
pelan Tunnustus, 26.2. Mi-
ka Waltarin Felix Onnellinen, 
19.3. Tito Collianderin Risti-
saatto ja 16.4. J. A. Adler-Ap-
pelsin Hiirten talo.

haukiputaan
seurakunta

oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Menot oulun seurakunnissa 10.–17.1.2013

Kirkkoherran-
virasto avoinna 
2.1.2013 alkaen 
ma–pe klo 9–16.

Suomen lähetysseuran 
ajankohtaispäivä 
lauantaina 26.1. klo 9.30 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

ohjelmassa 
Miljoonien hymyjen takaa – Mekong lähetystyön 
haasteena, Tero Norjanen. 
Ajankohtaista Suomen Lähetysseurasta, Matti Laurila. 
Tuhansien hymyjen keskellä, muistoja Tuiran 
missionuorten Nepalin matkalta, matkalaiset.  
Tasaus 2013: Naisten taloudelliset oikeudet Mekong-
alueella, Tero Norjanen. 

Suomen Lähetysseuran Ajankohtaispäivä 
on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, 
vapaaehtoisille ja kaikille kiinnostuneille. Päivä on 
vapaaehtoisten koulutuspäivä. Matkat, lounas ja 
kahvit eivät maksa toiminnassa oleville mitään.

Ilm. Helena Ylimaulalle 17.1. mennessä. Yhteiskuljetus 
henkilöautoilla. Lähtö klo 9 Pikku-Vakkurilan edestä 
ja paluu samaan paikkaan n. klo 15.

Vanhan musiikin festivaali 
avajaiskonsertti 
lauantaina 26.1. klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
J. S. Bach: Actus Tragicus, Christ lag in Todesbanden, 
Kaksoisviulukonsertto d-molli. Pekka Elsilä, traver-
so, Ida Tunkkari ja Reijo Tunkkari, viulu Dóra Pétery, 
cembalo / urut, Sofa Magdalena -yhtye, Oulunsalo 
Ensemble, konserttimestari Sinikka Ala-Leppilampi. 
Johtaa Raimo Paaso. Käsiohjelmat ovelta 15 euroa.

in Darkness let Me Dwell 
sunnuntaina 27.1. klo 15–16, Oulun tuomiokirkko.
J. Dowland, C. Ph. E. Bach ja G. Ph. Telemann. Tuuli 
Lindeberg, sopraano, Paulina Fred, traverso ja nok-
kahuilu, Markus Pelli, barokkisello, Pentti Hildén, 
mandora ja renessanssiluuttu. Käsiohjelmat ovelta 
15 euroa.

urkurit irti -konsertti 
maanantaina 28.1. klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
Barokkimusiikkia uruilla ja cembalolla. Péter Ma-
rosvári urut ja cembalo, Lauri-Kalle Kallunki urut ja 
cembalo. Vapaa pääsy! Käsiohjelma kirkon ovelta 
10 euroa.

Dixit Dominus 
keskiviikkona 30.1. klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
G.F. Händel: Concerto Grosso, G.F. Händel: Aarioi-
ta kontratenorille ja orkesterille, G.F. Händel: Dixit 
Dominus. Charles Barbier, kontratenori. Lauluyhtye 
Cappella pro Vocale ja Lauluyhtye Punctum. Dóra 
Pétery, cembalo, Oulunsalo Ensemble, Georg Kall-
weit, konserttimestari. Johtaa Charles Barbier (Rans-
ka). Käsiohjelmat ovelta 15 euroa.

Vanhan musiikin festivaalin päätöskonsertti 
perjantaina 1.2. klo 20, Oulun tuomiokirkko. 
J. S. Bachin sopraanosoolokantaatti "Mein Her-
ze schwimmt im Blut" ja A. Vivaldin tenorisoolo-
kantaatti. Sopraano Henna-Mari Sivula, tenori Pé-
ter Marosvári, Dóra Pétery cembalo/urut, Oulunsa-
lo Ensemble, konserttimestari Georg Kallweit. Joh-
taa Lauri-Kalle Kallunki. Vapaa pääsy, käsiohjelma 
kirkon ovelta 10 euroa. 
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Jumalanpalvelukset
Messu su 13.1. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Riitta Piip-
po. Messun jälkeen mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Messu su 13.1. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 13.1. klo 12 Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Satu Saarinen, avustaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Riitta Piippo.
Varikkomessu su 13.1. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Kimmo Kieksi.
Messu su 13.1. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Olavi Mäke-
lä, kanttorina Juha Soranta. 

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 10.1. klo 18–
20, Kastellin kirkko. Raamat-
tupiiri kutsuu! Kokoonnum-
me joka toinen torstai Kas-
tellin kirkon pappilassa. Aloi-
tamme 10.1. Tervetuloa uu-
det ja vanhat!
raamattupiiri to 10.1. klo 
18, Maikkulan kappeli.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 10.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli.
rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 11.1. klo 18 
Maikkulan kappeli.
rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 11.1. klo 19 
Maikkulan kappeli.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 11.1. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
16.1. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pyhän andreaan raamat-
tupiiri to 17.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Pyhän An-
dreaan raamattupiirissä tu-
tustumme evankeliumeihin.
raamattupiiri to 17.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli.

Musiikki ja kulttuuri
kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ja 
uteliaille ke 16.1. ja ke 20.2. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus s. 20.
"Sata on tietä aatoksella" 
– J.l. runeberg -runoilta su 
3.2. klo 18, Kastellin kirkko. 
"Sata on tietä aatoksella, tu-
hat tulla kullan luokse." Ter-
vetuloa matkalle Runeber-
gin runomaailmaan, sen iloi-
hin ja suruihin, rakkauteen ja 
eroihin, taivaan ja maan ky-
symyksiin. Vapaaehtoien kä-
siohjelmamaksu Yhteisvas-
tuukeräykseen.

Diakonia
raitin remmi ma 14.1. klo 
13 Maikkulan kappeli. Raitin 
remmi kokoontuu Maikku-
lan kappelin takkahuonees-
sa kerran kuukaudessa. 
Diakoniapiiri ma 14.1. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
ystävänkamari ti 15.1. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 15.1. klo 14, Maikkulan 
kappeli, takkahuone. 
aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappe-

li. Alueen asukkaille maksu-
ton, vapaaehtoisten valmis-
tama aamupala. 

Lähetys
lähetyspiiri ti 15.1. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
talven perheleiri 8.–10.2. 
Rokuan leirikeskuksessa. 
Katso ilmoitus s. 20.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Seniorit
Seurakuntakerho ma 14.1. 
klo 13.30, Caritas-koti, juhla-
sali. 

Eläkeläisten kerho to 17.1. 
klo 13, Kastellin kirkko. Koh-
taamispaikka eläkeläisille har-
tauden, kahvittelun ja muun 
ohjelman merkeissä.
Eläkeläisten kerho to 17.1. klo 
13.30, Karjasillan kirkko.

Kuorot ja kerhot
oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 14.1. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Muut menot
tervetuloa uudet ja van-
hat kirkkoväärtit! Suunnit-
telemme kevätkautta, kah-
vittelemme ja tutustumme 
kirkon uusittuun äänentois-
toon Karjasillan kirkossa ke 
16.1. klo 18. Kaikki kirkko-
väärtitoiminnasta kiinnostu-
neet ovat tervetulleita.

karjasillan
seurakunta

Menot oulun seurakunnissa 10.–17.1.2013

helmiMuskarit
alkavat viikolla 2.

Maanantaisin Pyhän andreaan kirkossa
klo 9.15 MuksuHelmet (2009–2010) syntyneet
klo 10 TaaperoHelmet (2011 syntyneet)
klo 10.45. VauvaHelmet (2012 syntyneet)
tiistaisin Pyhän andreaan kirkossa
klo 17.15 PerheenHelmet (1. ryhmä)
klo 18 PerheenHelmet (2. ryhmä)
keskiviikkoisin kastellin kirkossa
klo 17.30 PerheenHelmet
torstaisin kastellin kirkossa
klo 10 TaaperoHelmet (2009–2011 syntyneet)
klo 10.45 VauvaHelmet (2012 syntyneet)

PerheenHelmet on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsil-
le ja heidän vanhemmilleen. Muskarissa on aina van-
hempi tai muu oma aikuinen lapsen mukana. Muskari-
maksu 50 euroa / lukukausi ja sisaralennus -50 %. Tie-
dustelut lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, p. 040 5747 
108 tai musiikkiohjaaja, p. 044 3161 471.

Perhekerhot
Pyhän andreaan kirkkossa
tiistaisin klo 9.30–11 ja keskiviikkoisin klo 10–11.30.
Maikkulan kappelissa
keskiviikkoisin klo 9.30–11.
kaukovainion kappelissa
keskiviikkoisin klo 9.30–11. 
kastellin kirkossa
keskiviikkoisin klo 9.30–11.
karjasillan kirkossa
keskiviikkoisin klo 9.30–11.

Tervetuloa perhekerhoon! Perhekerho on alueen per-
heille tarkoitettu kohtaamispaikka, jossa mm. hiljen-
nytään, kahvitellaan, tutustellaan, jutustellaan, lau-
letaan, leikitään ja askarrellaan yhdessä.

Perhetupa
maanantaisin klo 9–11 Karjasillan kirkossa.

Tervetuloa aikuiset ja lapset yhdessä viettämään ha-
luamanne hetken Karjasillan kirkon päiväkerhotilas-
sa. Perhetupa on lapsiperheiden kohtaamispaikka, 
jossa on mahdollisuus tavata toisiaan, tutustua ja ver-
kostoitua. Perhetuvalle ei tarvitse etukäteen ilmoit-
tautua. Tarjolla on avointa ja ohjattua toimintaa se-
kä muuta mukavaa tekemistä. Perhetuvalla on mah-
dollisuus syödä omia eväitä ja lämmittää ruokia. Siel-
lä on myös varattuna kahvia tai teetä ja mehua pie-
nen purtavan kera, vapaaehtoinen maksu.

löydä voimavarasi
-työttömien ryhmä

torstaina 14.2. klo 13–15, Elohuone, Isokatu 11 B.

Voimavararyhmässä on tarkoituksena yhdessä löytää ja 
saada käyttöön omia voimavaroja. Kokoontumisten ai-
heita ovat mm. ykisinäisyydestä yhteyteen, hyvinvointi, 
luovuus, kulttuuri ja liikkuminen. Yhteisten keskustelu-
jen lisäksi käytämme esimerkiksi kuvaa, kirjoittamista ja 
tutustumiskäyntejä. Kokoonnumme kevällä seitsemän 
kertaa, ryhmään tulee sitoutua. Ryhmään otetaan 8–10 
työtöntä. Juttelemme ilmoittautuneiden kanssa etukä-
teen puhelimitse, jotta saisimme kokoon ryhmästä eni-
ten hyötyvät. Ryhmä on maksuton. Ryhmää ohjaavat 
diakoniopiskelija Sirpa Vähäaho-Kuusisto ja diakonia-
työntekijä Päivi Rahja. Ilmoittautumiset 25.1. mennessä 
Päiville, p. 044 3161 457 tai paivi.rahja@evl.fi.

Varhaisnuorten kerhot
jatkuvat viikolla 2.

Puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille
perjantaisin klo 16–17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
isä-lapsi-sählykerho 1.–6.-luokkalaisille isineen
perjantaisin klo 16.30–18, Lintulammen koulu.
Sählykerho 1.–3.-luokkalaisille
maanantaisin klo 16.30–17.30, Sarasuon koulu.
askartelukerho 3.–6.-luokkalaisille
maanantaisin klo 17–18, Pyhän Andreaan kirkko.
kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille
maanantaisin klo 17.30–19, Kaukovainion kappeli. 
leikki- ja pelikerho 1.–4.-luokkalaisille
maanantaisin klo 17.30–18.30, Kastellin kirkko.
Sählykerho 4.–5.-luokkalaisille
tiistaisin klo 14.30–15.30, Sarasuon koulu.
kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille
tiistaisin klo 17–18.30, Pyhän Andreaan kirkko.
liikuntakerho 1.–3.-luokkalaisille
tiistaisin klo 17–18, Oulunlahden koulu.
liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille
tiistaisin klo 17–18, Lämsänjärven koulu.
näytelmäkerho 1.–6.-luokkalaisille
tiistaisin klo 17–18, Kastellin kirkko. 
Puuhakokkikerho 1.–2.-luokkalaisille
tiistaisin klo 17.30–18.30, Pyhän Andreaan kirkko.
liikuntaleikkikerho 1.–3.-luokkalaisille tytöillle
keskiviikkoisin klo 17.30–18.30, Maikkulan kappeli.
taidekerho 1.–3.-luokkalaisille
keskiviikkoisin klo 18–19, Pyhän Andreaan kirkko.
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille
torstaisin klo 17–18, Karjasillan kirkko.
kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille
torstaisin klo 17.30–19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Puuhakokkikerho 1.–3.-luokkalaisille
keskiviikkoisin klo 17–18, Karjasillan kirkko.

Lisätietoja: Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi.
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kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
040 7300 407

yli-ii
Kirkkokuja 4
ma, to klo 9–13, 
p. 040 5239 723

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 5
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 5

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 5

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 5

Jumalanpalvelukset
Messu su 13.1. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Virsikuoro.
Messu su 13.1. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, saarna Karl-
Erik Tjäder.
Sanajumalanpalvelus su 
13.1. klo 12, Huonesuon seu-
rakuntakoti. Toimittaa San-
na Jukkola, kanttorina San-
na Leppäniemi.

Ylikiiminki
Sanajumalanpalvelus su 
13.1. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
13.1. klo 12, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
9–11, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Diakonian aamu ma 14.1. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Lähetys
raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 14.1. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänkam-
mari. 
raamattu- ja lähetyspiiri 

ma 14.1. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet
Myllyojan pyhäkoulu su 
13.1. klo 12–13, Myllyojan 
seurakuntatalo. Myllyojan 
pyhäkoulu kokoon-
tuu sunnuntaisin 
seurakuntatalol-
la klo 12–13. Py-
häkoulussa vie-
tetään muka-
va tunti yhdes-
sä Taivaan Isän 
ihmeitä tutki-
en, puuhastellen ja 
leikkien. Mukaan voivat 
tulla kaikenikäiset lapset, ei-
kä sinne tarvitse erikseen il-
moittautua. Tervetuloa roh-
keasti mukaan!
Perhekerhot
Katso ilmoitus tältä sivulta.

Seniorit
aikuisten kuntopiiri ke 16.1. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 
Eläkeläisten kerho ma 14.1. 
klo 12, Sanginsuun seura-

kuntakoti. 
Eläkeläisten ker-

ho ma 14.1. klo 
13, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Seurakunta-
kerho to 17.1. 
klo 10, Huone-

suon seurakun-
takoti. 

Eläkeläisten kerho 
to 17.1. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 17.1. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Muut menot
Fransupiiri ti 15.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Jumalanpalvelukset
Messu su 13.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttori Sari Wallin.
Perhemessu su 13.1. klo 15 
Jäälin kappeli. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttori Sa-
ri Wallin.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpos-
tilla. Ajanvarausnumero on 
040 7008 151.
Juttunurkka ma 14.1. klo 
10, Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Diakoniapiiri ma 14.1. klo 
13, Jäälin neuvotteluhuone. 
Ryhmä on käsitöistä ja askar-
telusta kiinnostuneille.
työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 14.1. klo 11–
12, Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €. 
”Syvämmellä palavellen” 
vapaaehtoistyön kokoon-
tuminen ma 14.1 klo 13–15, 
Jäälin kappeli. Kokoontumi-
nen on vapaaehtoistyössä 
toimivien info- ja virkistysil-
tapäivä. Tied. Jaana, p. 040 
5793 248.
naisten kasvuryhmä ke 
16.1. klo 14 Suvelassa. Ryh-
mässä jaetaan kevään ohjel-
ma. Tervetuloa mukaan enti-
set ja uudet ryhmäläiset.
hyvän mielen kädentaidon 
ryhmä joka toinen torstai 
alk. 17.1. klo 11, Jäälin kap-
peli.

naisten saunailta to 17.1. 
klo 18 Suvelassa. Tervetu-
loa rentoutumaan ja hiljen-
tymään.

Lapset ja  lapsiperheet
Perhekerho ma 14.1. klo 
9.30–11, Kirkkopirtti. Ter-
vetuloa perhekerhoon! Per-
hekerho on perheille tarkoi-
tettu kohtaamispaikka, jos-
sa mm. hiljennytään, kah-
vitellaan, tutustellaan, ju-
tustellaan, lauletaan, leiki-
tään ja askarrellaan yhdes-
sä. Huomaa muuttunut aika 
klo 9.30–11.00.
Perhekahvila ti 15.1. klo 
9.30–11, Kirkkopirtti. 
Esikkoryhmä – ensimmäistä 
kertaa äidiksi ti 15.1. klo 10–
12, Jäälin kappeli. Ryhmä en-
simmäisen lapsensa saaneil-
le äideille kahvikupposen ää-
ressä. Käynti takakautta.
Päiväkerhot ja lastenparkit 
jatkuvat viikolla kaksi. Lap-
sen kerhoaika ja paikka on 
sama kuin syksyllä 2012. Las-
tenparkki tiistaisin Jäälin 
kappelilla klo 9–11, sekä tors-
taisin klo 12.30–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin ma–ke 
klo 15 mennessä lastenoh-
jaajille, p. 0400 835 374.

Kuorot ja kerhot
kirkkokuoro to 10.1. klo 
18.30, Jäälin kappeli.
Eläkeläiskuoro pe 11.1. klo 
10, seurakuntakeskuksen sa-
li. Johtajana Tuomo Nikkola.

Muut menot
rauhanyhdistys: Seurat su 
13.1. klo 14 Jaarankartanos-
sa, Olavi Ikonen. Seurat su 
13.1. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Alpo Ojala, Olavi Iko-
nen.

oulujoen 
seurakunta

kiimingin
seurakunta

aikuisten 
kuntopiiri 

ke 16.1. klo 17 
Hintan seurakun-

tatalossa. 

lentopalloturnaus 
yhteisvastuun 
hyväksi 
Kiimingissä Laivakankaan 
koululla 2.2.

• Seurakunnissa järjestetään 
 vuosittain yhteisvastuukeräys, jonka tuotosta me-

nee osa kotimaahan ja osa ulkomaille, osa tuotosta 
jää myös Kiiminkiin. Tämän vuoden kohteena ovat 
vanhukset.

Tietoa turnauksesta:
• Osallistumismaksu on 10 € / pelaaja. Sisältää yhdet 

pullakahvit tai hedelmän.
• Turnauksessa on myytävänä kahvia, pullaa, keitto-

lounas ja lisukkeita, virvoitusjuomia yms.
• Klo 8.15 alkaen aletaan keräämään osallistumis-

maksuja ja myymään ruoka- (6 €) / kahvilippuja (3 
€), vain käteismaksumahdollisuus.

• Turnaus alkaa klo 9 tervetuliaissanoilla ja pelit 
käynnistyvät klo 9.15 kolmella kentällä samanai-
kaisesti.

• Turnaus pelataan sekajoukkueilla (kolme naista + 
kolme miestä), ei sarjapelaajia.

• Silloin, kun omalla joukkueella on vapaavuoro, kol-
me sinun joukkueestasi toimii tuomareina toisten 
otteluissa (nimetkää tuomarit etukäteen, niin ei 
tarvitse arpoa niitä paikanpäällä).

• 12 nopeinta joukkuetta mahtuu mukaan.
• hauska asu sallittu.
• ei yläikärajaa.
• keksikää iskevä nimi joukkueelle.
• parhaimmat ja yhteisvastuullisimmat joukkueet 

palkitaan.

Ilmoittautumiset 18.1. mennessä: 
Jarkko Metsänheimo, p. 0400 487 187 tai 
erja.haho@evl.fi, p. 0400 775 164. 

Tervetuloa mukaan leikkisällä ja iloisella mielellä!

Kiimingin seurakunta

Alfa-kurssi
alkaa 6.2. Suvelassa

Ilmoittautumiset ja lisä-
tietoja 25.1. mennessä 
kappalainen Seija Helo-
maa, seija.helomaa@evl.
fi, p. 040 5793 245.

Seurakunnan verkkosivujen 
osoite on muuttunut 1.1.2013
Sivut löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi.
Sivun alareunassa olevien seurakuntien tunnusten 
kautta pääsee kunkin seurakunnan omalle sivulle.

kiimingin seurakunta on Facebookissa. tykkää!

Tervetuloa perhekerhoon! Perhekerho on avoin 
kohtaamispaikka alueen lapsiperheille. Kerhossa 
hiljennytään, kahvitellaan, lauletaan, leikitään ja 
saadaan uusia ystäviä. 

heikkilänkankaan perhekerho to 10.1. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakuntakoti. Kerhon ohjaaji-
na toimivat Sanna-Kaisa Kaski ja Joni Ervasti.
hintan perhekerho to 10.1. klo 9.30, Hintan seura-
kuntatalo. Hintan perhekerhon ohjaajina toimivat 
Matti Ketola ja Merja Ojala.
Saarelan perhekerho to 10.1. klo 9.30, Saarelan seu-
rakuntakoti. Tervetuloa perhekerhoon! Kerhon oh-
jaajana toimii Elisa Klasila.
huonesuon perhekerho pe 11.1. klo 9.30, Huone-
suon seurakuntakoti. Huonesuolla perhekerhon oh-
jaajina toimivat Eija Hannuksela ja Marja-Leena Ste-
nius.
Myllyojan perhekerho pe 11.1. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. Kerhon ohjaajina toimivat Anne 
Brunni ja Kaija Mikola.
heikkilänkankaan perhekerho to 17.1. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakuntakoti. Kerhon ohjaaji-
na toimivat Sanna-Kaisa Kaski ja Joni Ervasti.
hintan perhekerho to 17.1. klo 9.30, Hintan seura-
kuntatalo. Hintan perhekerhon ohjaajina toimivat 
Matti Ketola ja Merja Ojala.
Saarelan perhekerho to 17.1. klo 9.30, Saarelan seu-
rakuntakoti. Kerhon ohjaajana toimii Elisa Klasila.

Yli-Ii
yli-iin perhekerho ti 15.1. klo 11, Yli-Iin kerhotila, 
osoitteessa Myllymetsä 3 D 4. Perhekerhon vetäjinä 
toimivat Tiina Kemola ja Tiina Päkkilä.

toimipaikkoja:

Heikkilänkankaan  
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2

Hintan 
seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon 
seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen 
seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Myllyojan 
seurakuntatalo
Koivumaantie 2

Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 

Saarelan seurakuntakoti
Poolakuja 1

Sanginsuun
seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Ylikiimingin
seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki

Perhekerhoja
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Nuoret
rippiralli la 26.1. klo 9. Ou-
lunsalolaisten rippikoululais-
ten yhteinen rippiralli alkaa 
kirkossa hartaudella, jonka 
jälkeen rippikouluryhmissä 
kierretään rasteilla. Katso il-
moitus.

Seniorit
Seurakuntakerho to 17.1. 
klo 11, Oulunsalon seura-
kuntatalo. Seurakuntakerho 
/ Riitta. 

Muut menot
rauhanyhdistyksen toimin-
taa: su 13.1. klo 12 raamattu-
luokka I ry  raamattuluokka 
II Kylänpuoli ja Keskikylä; ry
Karhuoja; Eero Ilkko. Nuo-
risotyönilta su 13.1. klo 16. 
”Uskovainen perhe täs-
sä ajassa” Hannu Jaakkola.  
Lauluseuroja kodeissa: Kar-
huoja: Paavo Pitkälällä, Ran-
tatie. Seurat Salonpään ry:llä 
su 13.1. klo 16.

Elämän polku

kastetut
tuomiokirkko: Markus An-
dreas Moilanen, Roni Tho-
mas Tahvanainen, Elsi Matil-
da Rajala, Väinö Tapani Tri-
as Trias, Aale Eevert Sorvari.
haukipudas: Nea Maria 
Aleksandra Vierimaa, Kerttu 
Iiris Hannuniemi, Väinö Os-
kari Jämsä, Lilia Hilda Maria 
Kaikkonen, Ilona Anna He-
linä Luokkala, Essi Iida Elina 
Haapala, Aino Olivia Aapa-
oja, Alina Eeva Kautto, Saimi 
Bettiina Kokko.

karjasilta: Aatu Elmeri Arff-
man, Maria Emilia Bimberg, 
Rasmus Väinö Kalevi Heikki-
nen, Joni Toivo Kalevi Häk-
kinen, Noora Emilia Klemet-
ti, Kimi Markus Kristian Pel-
konen, Lilia Sylvi Fredriikka 
Rättyä, Viola Linnea Airak-
sinen, Kalle Veikka Kullervo 
Höykinpuro, Inga Silvia Kok-
ko, Niklas Onni Hermanni 
Portaankorva, Aleksi Henrik 
Sankala, Joonas Veikko Mi-
kael Visuri, Eevert Akseli Yli-
mäki, Otto Veikko Iisak Ala-

puranen, 

Aarni Eino Ilmari Gussander, 
Adelia Ellen Josefiina Hartik-
ka, Leevi Heikki Matias Jau-
la, Saara Hannele Kankare, 
Saara Aino Elina Kemppai-
nen, Hertta Josefiina Kopak-
ka, Kosti Einari Korkala, Sel-
ja Vieno Helena Mäkelä, Ahti 
Veikko Ilmari Näpänkangas, 
Joonatan Mico Matias Repo-
nen, Elo Olavi Matinpoika Ti-
kanmäki, Sini Annika Timo-
nen, Jenni Emilia Toivonen, 
Rasmus Viljami Utriainen.
kiiminki: Pinja Oliivia Mat-
tinen.
oulujoki: Oliver Artemi Asi-
kainen, Kaius Okko Eliel 

Heikkilä, Lilja Kristiina 
Kipinä, Santtu Oliver 

Jonathan Kujari, 
Peetu Matias 

Vääräkan-
gas, Sii-

ri Ilona 
Filp-

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

kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Seurakuntatalo
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Pappila
Pappilantie 28

Reppu
Opintie 2

Jumalanpalvelukset
Messu su 13.1. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Ta-
pio Kortesluoma, kanttori 
Taru Pisto.

Hartauselämä
hartaus ke 16.1. klo 13.30, 
Salonkartano. Toimittaa Juk-
ka Joensuu.
hartaus to 17.1. klo 11.30, 
Teppola. Toimittaa Jukka Jo-
ensuu.

Varhaisnuoret
oulunsalon seurakunnan 
varhaisnuorten kerhot jat-
kuvat viikolla 3 ma 14.1. klo 
7–23. 

Diakonia
kyläkamarin kevätkauden 
aloitus ma 14.1. klo 11, Ou-
lunsalon pappila. Kyläkama-
ri avoinna ma ja ke klo 11–14. 
Maanantaisin Terveyspointis-
sa on mahdollisuus verenpai-
neen mittaukseen ja henki-
lökohtaiseen terveysneuvon-
taan. Tervetuloa tapaamaan 
tuttuja ja tutustumaan uu-
siin, kahvittelun ja juttelun 
merkeissä. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 20.1. klo 
12–13.30, Kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Ks. ilmoitus.

Menot oulun seurakunnissa 10.–17.1.2013

oulunsalon 
seurakunta

pula, Vilma Annika Jumis-
ko, Kaisla Aurelia Hanhela, 
Viljo Valtteri Harju, Jere Ju-
hani Koskela, Erika Amanda 
Annikki Ohenoja, Lilja Lumi 
Serafiina Ronkainen, Jooa 
Voitto Antero Takkunen, Nii-
la Veikko Harrinpoika Tuhka-
nen, Maija Eveliina Uutinen.
oulunsalo: Elias Aukusti Kos-
kela, Eemi Onni Oliver Back, 
Aarni Julius Sääskilahti.
tuira: Aarni Volmari Fin-
ning, Jasper Kalevi Henell, 
Milo Lukas Antero Ikonen, 
Niilas Eeli Olavi Itkonen, Ju-
ho Iivari Jaako, Milla-Mari El-
viira Komminaho, Onni Ma-
tias Oskari Koskinen, Milo 
Kasper Kuisma, Onni Alek-
santeri Lampela, Samu Luu-
kas Petteri Meriläinen, Toi-
vo Jesse Johannes Myllymä-
ki, Emil Johannes Mäkita-
lo, Milka Hertta Helena Sal-
la, Emilia Katarina Uusitalo, 
Daniel Kaarlo Johannes Vää-
räniemi, Frida Helmi Päivän-
säde Wiander, Ville Tapio Jo-
hannes Karppinen, Pessi Ar-
mas Harju, Juho Eelis Jokisa-
lo, Aada Elviira Karjalainen, 

Joona Sebastian Korhonen, 
Eine Inkeri Määttä, Aarni 
Olavi Pimiä, Aatos Eeme-
li Rantsi, Alvar Oiva Ar-
vid Saari, Aamu Emilia 
Ulrika Tauriainen.
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Perhepyhäkoulu 
sunnuntaina 20.1. klo 12–13.30 
Kerhotila Repussa Pitkäkankaalla. 

Perhepyhäkoulussa on samoja elementtejä 
kuin lasten pyhäkoulussa ja perhekerhoissa 
eli hartaus ja muuta mukavaa yhteistä 
tekemistä ja kahvittelua. 

rippiralli 
lauantaina 26.1. klo 9–14.

Oulunsalolaisten rippikoululaisten yhteinen 
rippiralli alkaa klo 9 kirkossa hartaudella, jonka 
jälkeen rippikouluryhmissä kierretään rasteilla. 
Päivän aikana tarjotaan lämmin ruoka. 
Läsnäolo pakollinen, myös muualla 
rippikoulunsa suorittaville.

kyläkamarin kevätkauden aloitus 
maanantaina 14.1. klo 11 Oulunsalon  pappilassa. 
Kyläkamari avoinna ma ja ke klo 11–14. Maanantaisin 
Terveyspointissa on mahdollisuus verenpaineen mit-
taukseen ja henkilökohtaiseen terveysneuvontaan. 
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin, 
kahvittelun ja juttelun merkeissä. 

Vihityt
karjasilta: Jorma Petteri Mä-
kitalo ja Virpi Anneli Elomaa, 
Erkki Tapio Syväniemi ja An-
na-Maija Anttila, Elias Mika-
el Moilanen ja Hanna Maria 
Kupari, Risto Pekka Räihä ja 
Marjo Hannele Väyrynen.
oulujoki: Ari-Pekka Ensio 
Pynninen ja Liisa Orvokki 
Koivisto, Tuomas Sakari Pön-
kä ja Jenni Emilia Kokko, Yki 
Mikko Hintsala ja Jenni He-
lena Hintikka, Joel Otto Ola-
vi Nurkkala ja Sini Marjukka 
Tervonen.
tuira: Mika Petteri Lahtinen 
ja Marja Helena Mikkola, Ju-
ha Arto Aittakumpu ja An-
na-Riikka Vänttilä, Timo Ta-
pani Suominen ja Ulpu Tuuli 
Nivala, Tuukka Antti Mikael 
Autio ja Emmi-Leena Ihanto-
la, Ari Tapio Keränen ja Satu 
Marjaana Leipivaara, Heikki 
Juhani Ketola ja Anna Emi-
lia Turku.

kuolleet 
tuomiokirkko: Kauranen 
Jaakko Aatami 78, Anja Lin-
nea Ahokas 85, Mauno Olavi 
Kiuttu 89, Reijo Kalervo Ar-
vola 75, Anja Anneli Säisä-
Jestilä 77, Anja Katariina Kre-
kelä 93, Fanny Matilda Haa-
pakoski 88.
haukipudas: Sanelma Maria 
Manninen 91, Väinö Antero 
Kropsu 89, Saimi Terttu An-
nikki Karlsberg 89, Asta Alii-
na Isojämsä 80, Pekka Kau-

ko Johannes Laurila 80, Ahti 
Kalervo Miettunen 75, Toini 
Anneli Alakiuttu 64, Timo Ju-
hani Korhonen 48, Toni Juha-
na Jalmari Väyrynen 38.
karjasilta: Irja Elsa Helena 
Järvelä 91, Paavo Olavi Siu-
rua 76, Enni Tellervo Takalo 
84, Lea Marjatta Olmiala 90, 
Bertta Annikki Torvinen 85, 
Anna Liisa Kaarela 88, Aino 
Ellen Sylvia Henttinen 92, Elvi 
Katariina Virtanen 94.
oulujoki: Lauri Antero 
Kemppainen 63, Lauri Hen-
rik Jokikokko 86, Anna-Riit-
ta Nummi 77, Teuvo Kaler-
vo Kaarre 61, Tauno Vilhelm 
Veteläinen 86, Eero Eemeli 
Kerttula 92, Eeva Liisa Karvi-
nen 60, Jetro Kalervo Niemi-
nen 81, Toini Eliisa Manninen 
89, Venla Puhakka 2 päivää.
oulunsalo: Kerttu Aino An-
nikki Järveläinen 90.
tuira: Anna-Liisa Viinikai-
nen 91, Marja Helena Tenku-
la 54, Kauko Antero Haak-
siluoto 56, Maria Hannele 
Frantti 48, Nikula Mirja Raa-
kel 85, Eino Ilmari Kokkonen 
79, Helli Maria Heikkinen 86, 
Pekka Taipaleenmäki 66, Väi-
nö Sutinen 79, Mauri Johan-
nes Valdemar Kinnunen 82, 
Eeva Kyllikki Kukkonen 85.
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hiihtolomalla retki
tunturi-lappiin

2.–6.3.

Päivittäin käymme Levillä, jossa mahdollisuus lasket-
teluun, hiihtämiseen tai kylpyläkäyntiin. Majoitumme 
majatalo Jurttaan Rautuskylässä 2–4 hengen huoneis-
sa.

Matkan hinta: aikuiset ja yli 15-v. 300 €, lapsi 4–14-v. 
270 € ja alle 4 v. 135 €. Hintaan sisältyy majoitus, ruo-
kailut (aamupala, retkilounas ja päivällinen), kuljetuk-
set sekä tapaturmavakuutus Oulun ev.lut. seurakun-
tien jäsenille.

Matkanvetäjinä Tuiran seurakunnasta Tuulikki Ståhl-
berg ja Tarja Oja-Viirret. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set sähköpostilla: tuulikki.stahlberg@evl.fi tai p. 040 
5747 082 viimeistään 25.1. Ilmoittautuneille lähetetään 
kirje ja lasku ilmoittautumisajan päätyttyä.

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Jumalanpalvelukset
Messu su 13.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Anssi Puti-
la, kanttoreina Heikki Jäm-
sä ja Pirjo Mäntyvaara. Mu-
kana Koskela 1 -päivärippi-
kouluryhmä.
Messu su 13.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Mukana ekorip-
pikouluryhmä.
Messu su 13.1. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttoreina Pirjo 
Mäntyvaara ja Heikki Jämsä.
Messu su 13.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarna Timo 
Junkkaala, avustavat Juhani 
Seppänen ja Antti Leinonen, 
kanttorina Tommi Hekka-
la, musiikissa avustaa Heik-
ki Kärhä ja Kartanon laulajat.
iltamessu su 13.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Viikkomessu ke 16.1. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, kanttorina Anu 
Arvola-Greus.
Viikkomessu ke 16.1. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat ja vuosikokous to 
10.1. klo 18.30, Tuiran kirkko.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 11.1. klo 
18, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Miesten piiri 
ti 15.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Alustaa Päivi 
Jussila. 
lähetys- ja raa-
mattupiiri ke 16.1. 
klo 17, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkia talvipäivän si-
niseen hetkeen -konsertti 
13.1., 20.1., 27.1. klo 14. Ks. il-
moitus.

Diakonia
Juttutupa ma 14.1. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tarjolla aamupala ja hartaus 
viikon aluksi.
Juttutupa ma 14.1. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laiti-
nen, p. 040 5157 267.

Varhaisnuoret
kaikki oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.
Prepari 2013 herukka-Pate-
niemi-rajakylä (hePara) to 
17.1. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko. Ilmoittaudu mukaan  
ryhmään. Ensimmäinen ko-
koontuminen (=kotipesäilta) 
Pateniemen kirkolla to 17.1. 
klo 17.30–18.30. Lisätiedot: 
Pekka Jarkko, p. 040 5747 
068, pekka.jarkko@evl.fi.
Prepari 2013 kuivasjärvi-ri-
taharju (kuiri) to 17.1. klo 19, 
Kuivasjärven seurakuntako-
ti. Ilmoittaudu mukaan ryh-

mään. Ensimmäinen kokoon-
tuminen (=kotipesäilta) to 
17.1. klo 19–20 Kuivasjärven 
seurakuntakodilla. Lisätiedot: 
Sanna Tervo, p. 040 7451 469.

Nuoret
talenttien ilta to 10.1. klo 
18–20, Tuiran kirkko ja nuo-
risotila. Sinä isoskoulutuslai-
nen, nuorten ryhmissä toimi-
va tai vanhempi nuori! Tuo 

mukaan oma talentti-
si ja tule suunnit-

telemaan, ideoi-
maan ja toteut-
tamaan ke-
vään 2013 Tui-
ran seurakun-
nan rippikoulu-

laisten nuoriso-
työhön tutustumi-

sen iltoja. Lisätietoja 
Toivon Torstai -illoista antaa 
nuorisotyönohaaja Tuulik-
ki Ståhlberg, tuulikki.stahl-
berg@evl.fi.
tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 16.1. klo 17, Tui-
ran kirkko, nuorisotila. Tui-
ran seurakunnan isoskoulu-

tus järjestetään Tuiran kir-
kolla, nuorisotilassa / Suvan-
tosalissa. Lisätietoa koulu-
tuksesta saat nuorisotyön-
ohjaaja Terhi-Liisa Sutiselta, 
terhi-liisa.sutinen@evl.fi, p.  
040 7245 446.
nuortenilta to 17.1. klo 18–
20, Tuiran kirkko, nuorisoti-
la. Nuortenillat Tuiran kirkon 
nuorisotilassa tarjoavat mu-
kavaa tekemistä, hyviä kes-
kustelua, pientä tarjotta-
vaa ja hiljentymistä. Muka-
na illoissa seurakuntamme 
nuorisotyöntekijät. LIsätie-
toa toiminnasta antaa nuo-
risotyönohjaaja Anssi Puti-
la, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.1. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. KeskiTuiran eläkeläis-
ten kerho vierailee Pyhän 
Tuomaan kerholaisten luo-
na 24.1. klo 12 (huom. aika). 
Mukana myös Asta Turtiai-
nen Kirkon Ulkomaanavus-
ta. Lähtö Tuiran kirkolta ti-

tuiran 
seurakunta

Varhaisnuorten 
kerhot löytyvät 

osoitteesta www.
oulunseurakun-
nat.fi/kalenteri.

nuortenilta to 
17.1. klo 18–20, 
Tuiran kirkon 
nuorisotilassa.

Musiikkia talvipäivän siniseen 
hetkeen -konserttisarja

13.–27.1. Tuiran kirkossa

Sunnuntaina 13.1. klo 14.
Konsertissa esiintyvät Risto-Matti Pelkonen, oboe ja 
Lauri Pelkonen, huilu. Heitä säestää kanttori Laura 
Kumpula. Konserttiin on vapaa pääsy.

Sunnuntaina 20.1. klo 14.
Hengellisen musiikin konsertissa esiintyy Lavrenchu-
kin musisoiva perhe. Alona, laulu, Anastasia, laulu, 
Seva, trumpetti ja Igor, harmonikka. Konserttiin on 
vapaa pääsy.

Sunnuntaina 27.1. klo 14.
Duo Toivio-Puusepp: Serenade-Sellon ja harpun 
sävelin. Konserttiin on vapaa pääsy.

Tervetuloa!

tuiran seurakunnan 
vanhustyön linja

vastaa keskiviikkoisin
klo 9–11 puhelinnumerossa 

(08) 5314 616.
Numeroon voit soittaa kun olet yksin tai 
kaipaat kuuntelija, tai kun haluat pyytää 

kotikäyntiä / jättää soittopyynnön.

Vapauteen - talvipäivät 
11.–12.1. Pyhän Tuomaan kirkossa

La 11.1. Tilaisuudet:
klo 14  "Jumala kutsui ja valitsi oman kansansa"
klo 16  "Yhtä perhettä"
klo 17  "Jumala näki kansansa orjuuden 

maailmassa"
klo 18  "Kistityn vapauteen" - iltatilaisuus 

erityisesti opiskelijoille ja nuorille aikuisille

Su 12.1. 
klo 12  messu, saarna Timo Junkkaala, 

messussa Mika Pouken siunaaminen 
Raamattuopiston POhjois-Pohjanmaan 
aluejohtajan tehtävään

klo 14  Talvipäivien päätöstilaisuus

Puhujina mm. Timo Junkkaala, Mika Pouke, Tapio 
Pokka, Antti Leinonen, Hannu Ojalehto, musikki 
Heikki Kärhä ja Kartanon Laulajat

Suomen Raamattuopisto ja Tuiran seurakunta

lataksilla klo 11.30 ja paluu 
klo 14, maksu n. 3,5 € suun-
taansa. 
rajakylän eläke-
läisten kerho to 
24.1. klo 12, Ra-
jakylän seura-
kuntakoti. En-
simmäinen ko-
koontumiskerta 
Pyhän Tuomaan 
kirkolla klo 12, 
jossa KUA:n työnte-
kijä kertoo Kambodzhas-
ta ja vuoden 2013 Yhteisvas-
tuun keräyskohteesta. Terve-
tuloa mukaan.

Kuorot ja kerhot
Sekakuoro tuikeen harjoi-
tukset to 10.1. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Pyhän tuomaan nuoriso-
kuoro ke 16.1. klo 16.30, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ryhmä 
II on tarkoitettu 12–17-vuo-
tiaille tytöille ja pojille. Ryh-
mässä laajennetaan laula-
misen mahdollisuuksia. Oh-
jelmistoon kuuluvat 1–3-ää-
niset erityyliset laulut. Ryh-
mään pääsee laulunäytteen 
perusteella. Ilmoittautumi-
set ja tiedustelut kantto-
ri Anu Arvola-Greus, p. 044 
3161 463.

Pyhän tuomaan lapsikuo-
ro ke 16.1. klo 18, Pyhän 

Tuomaan kirkko. Ryh-
mä I on tarkoitet-

tu 7–12-vuotiail-
le tytöille ja po-
jille. Ryhmäs-
sä perehdy-
tään laulami-
sen perustei-

siin ja kuorolau-
lun saloihin. Oh-

jelmistoon kuuluvat 
1–2-ääniset erityyliset lau-

lut. Ryhmään pääsee lau-
lunäytteen perusteella. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463.
Sekakuoro tuikeen harjoi-
tukset to 17.1. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko.

Muut menot
työttömien ateria to 10.1. 
klo 12 ja to 17.1. klo 12  Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €. 
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
15.1. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. Terve-
tuloa!
hiihtolomalla retki tunturi-
lappiin 2.–6.3. Ks. ilmoitus.
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Menot oulun seurakunnissa 10.–17.1.2013

lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja avoinna maanantais-
ta perjantaihin klo 10–14 (torstaisin suljettu). Puodista 
kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia sekä uu-
sia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostok-
sille! Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolel-
ta, p. 044 3161 720.
lauantain aukiolot Siivessä: 19.1., 16.2., 23.3., 20.4. ja 
18.5.2013 klo 10–14. 
lähetystovi Ulla Mäkinen pe 11.1. klo 12, Siipi, lähe-
tyksen puoti ja paja.
runoQvarkki, vartti tommy tabermannin runoutta 
Siiven suojissa ti 22.1. klo 12–12.30, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja. Tule kuuntelemaan, tule kokemaan 
vartti runoutta!
Puttaan tupa avoinna torstaisin ja perjantaisin klo 12–
14. Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöi-
tä tai lukemaan lehtiä. Paikalla on seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoinen. Kahviosta voi ostaa päiväkah-
vin. Lähetystyön myyntipisteessä käsitöitä, kortteja, 
adresseja. Puttaan Tuvan tuotolla tuetaan diakonia- 
ja lähetystyötä.

leirit ja retket

English Service (englanninkieliset seurat, kerran kuukau-
dessa messu) su 13.1. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

kansainvälisyys

Seksuaalisen halun eritahtisuus parisuhteessa – pari-
suhdeilta pe 25.1. klo 18–21, Kastellin kirkko. Aiheseen 
johdattavat seksuaaliterapeuttipariskunta Riitta Ala-
Luhtala ja Pekka Mustonen. Tilaisuuden aikana Kas-
tellin kirkon pappilassa on järjestettynä lastenhoito. 
Ilmoittautuminen lastenhoitoon 23.1. mennessä säh-
köpostilla olavi.makela@evl.fi, tai tekstiviestillä p. 040 
7636 488 (Olavi Mäkelä).

Parisuhdeilta

Siipi –
lähetyksen 
puoti ja paja
Nokelantie 48 B
ma, ti, ke, pe 
klo 10–14

Cafe krypta
Oulun 
tuomiokirkko
torstaisin 10.1. 
alkaen klo 11–16

Puttaan tupa
Kirkkotie 10 
to–pe klo 12–14

nuoret aikuiset
Varikkomessu 
13.1. klo 12 Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Raili Kemppainen ja vapaaehtoiset 
Mervi Kokkosen johdolla. Musiikista vastaa houseban-
di Tuomas Keskitalon johdolla. Lapsille pyhäkoulu. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit. www.oulunvarikkomessu.net.

Cross cafe
TaivasKlubilla 18.1. Mika Kalmi. Konsertti alkaa klo 21, 
kahvila avoinna klo 19–24. Kahvilan tuotolla tuetaan
Kirkon Ulkomaanavun (KUA) työtä. 

Musiikkia
kirkoissa

Musiikkia lähetykselle 
sunnuntaina 13.1. klo 15 Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Urkuri Maija Tynkkynen soittaa muun muassa 
koraali- ja virsimusiikkia. Myös yhteislauluja. 
Kuhnaun raamatullinen sonaatti David ja Goljat. 
Kahvit lähetystyön hyväksi. 

Musiikkia talvipäivän siniseen hetkeen 
sunnuntaina 13.1. klo 14 Tuiran kirkossa.
Konsertissa esiintyvät Risto-Matti Pelkonen, oboe 
ja Lauri Pelkonen, huilu. Heitä säestää kanttori 
Laura Kumpula. Konserttiin on vapaa pääsy.

Musiikkia talvipäivän siniseen hetkeen
sunnuntaina 20.1. klo 14 Tuiran kirkossa.
Hengellisen musiikin konsertissa esiintyy 
Lavrenchukin musisoiva perhe. Alona, laulu, 
Anastasia, laulu, Seva, trumpetti ja Igor, 
harmonikka. Konserttiin on vapaa pääsy.

Kynttiläkonsertti 
sunnuntaina 20.1. klo 15 Vanhassa pappilassa. 
Sari Hourula, sopraano, Sinikka Ala-
Leppilampi, viulu, Maija Tynkkynen, virginaali 
ja piano Kahvitarjoilu Liput 12 euroa. Tuotto 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Musiikkia talvipäivän siniseen hetkeen
sunnuntaina 27.1. klo 14 Tuiran kirkossa.
Duo Toivio-Puusepp: Serenade-Sellon ja harpun 
sävelin. Konserttiin on vapaa pääsy.

NäKöVaMMaISet
näkövammaisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 17.1. klo 13–14.30, Caritas-ko-
ti, Caritas-sali. Tule tutkimaan Raamattua 
ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmäl-
tä. Opasystävä on vastassa Caritas-kodin 
pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.

KeHItYSVaMMaISet
Porinapiiri ti 15.1. klo 13.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehi-
tysvammaisten kerho
keskustelukerho ti  15.1. klo 17, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Avoin ryhmä kaiken-
ikäisille kehitysvammaisille
Perhepiiri to 17.1. klo 12, Caritas. Ryhmä 
vanhemmille, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.

päIHDetYö
naistenryhmä pe 11.1. klo 13 Taka-Lyö-
tyn kadulla.
tavoiteryhmä ma 14.1. klo 14.30 Taka-
Lyötyn kadulla. 

usko ja Elämä to 17.1. klo 14, Heinäto-
rin seurakuntakoti. Usko ja elämä on ryh-
mä, jossa pohdimme arkielämässä koh-
taamiamme asioita. Aivan jokapäiväiseen 
elämään liittyviä käytännön asioita, kuin 
myös uskon elämään liittyviä. Ryhmä on 
avoin kaikille päihteet ongelmiksi koke-
ville. Ihmisen elämä koostuu monenlaisis-
ta palasista ja joskus tarvitsemme toistem-
me tukea siihen, että palapeli saadaan ka-
sattua.

Erityisdiakonia

Perheleiri 
1.2.–3.2 Juuman leirikeskuksessa. 
Leirillä vietetään aikaa yhdessä koko per-
heen kanssa touhuillen niin sisällä kuin 
ulkona. Lähtö pe 1.2. klo 17 linja-auto-
aseman tilausajolaiturilta, paluu samaan 
paikkaan su 3.2. noin klo 17. Mukaan 
mahtuu 35 ensin ilmoittautunutta. Leirin 
hinta on 45 euroa / aikuinen, 31 euroa / 
4–18-v. ja alle 4-v. ilmaiseksi. Hinta sisäl-
tää matkat, majoituksen, ruuat, ohjelman 
sekä vakuutuksen Oulun ev.lut. seurakun-
tien jäsenille. leiri on suunnattu ensisi-
jaisesti tuomiokirkkoseurakunnan alu-
eella asuville perheille. Ilmoittautuneil-
le lähetämme leirikirjeen.
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779 tai kaija.siniluo-
to@evl.fi. 

talven perheleiri 
8.–10.2. Rokuan leirikeskuksessa. 
Tervetuloa viettämään mukavaa talvis-
ta viikonloppua Rokuan hienoihin maise-
miin. Luvassa mukavia yhteisiä hetkiä mm. 
ulkoilun, hiljentymisen ja askartelun mer-
keissä. Lähdemme perjantaina 8.2. Karja-
sillan kirkolta klo 16.30. Paluu sunnuntai-

na 10.2. samaan paikkaan noin klo 16. Lei-
rin hinta aikuisilta 55 euroa, 4–10-vuoti-
ailta 32 euroa ja alle 4-vuotiaat ilmaisek-
si. Hintaan kuuluu kuljetus, ruoka ja ma-
joitus sekä vakuutus.  leirille otetaan en-
sisijaisesti karjasillan seurakunnan jä-
seniä.
Ilmoittautumiset torstaihin 24.1. mennes-
sä Mari Jääskeläiselle (lapsi- ja perhetyön 
sihteeri), p. 040 5747 109 tai mari.jaaske-
lainen@evl.fi. Ilmoitathan samalla ruoka-
aineallergiat.

Eläkeläisten leiri 
18.–21.2. Rokuan leirikeskuksessa. 
Lähde virkistäytymään eläkeläisten leiril-
le Rokuan lumisiin maisemiin! Ohjelmas-
sa yhdessäoloa, ulkoilua ja hiljentymistä. 
leirille etusija tuiran seurakuntalaisil-
la ja ensikertalaisilla. Leirin hinta on 62 
euroa sisältäen matkat, majoituksen, ruo-
kailut ja tapaturmavakuutuksen Oulun 
ev.lut. seurakunnan jäsenille. Ilmoittau-
tuminen 25.1. mennessä, p. (08) 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Leiril-
lä mukana diakoniatyöntekijät Päivi Moi-
lanen, p. 040 5747 064 ja Saila Luukkonen.

Parisuhde
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kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

työntekijöiden 
numerot:
kirkkoherra 
040 7430 371
kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fihailuoto lumijoki.seurakunta.netlumijoki

kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14

kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
kerhohuone
p. 044 7750 601
kirkkoherra
p. 044 7750 602
kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 13.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. 

Pyhäkoulu su 13.1. klo 12 kir-
kon kerhohuoneessa.
Eläkeliitto ti 15.1. klo 11 srk-
salissa. Vierailijana Arto Jo-
kelainen palolaitokselta.
autottomille ikäihmisil-
le kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä, Marja, p. 040 
7430 382.

kastettu: Veera Elisabet 
Toppi, Juho Paavo Olavi Tuo-
mikoski.

Viikottaiset kerhot ja ryh-
mät aloittavat viikolla 2 ja 
kuoro viikolla 3:
aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
kaikenikäisten kaverikerho 
torstaisin klo 10 kirkolla.
kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 13.1. klo 
10 seurakuntatalossa 
(Huom. paikka!) Toimit-
taa Markku Tölli ja kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen.

lasten kevätkausi on alka-
nut. Tarkemmat aikataulut 
ja ryhmäjaot Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho torstaisin, 
alkaen 10.1. klo 10 
srk-talossa.
tiimien jälki-
joulu ja suun-
nittelupalave-
ri to 10.1. klo 18 
srk-talossa.
lapsiparkkitoi-
minta jatkuu maa-
nantaisin klo 11.30–
14.30. Lapsiparkki on mak-
suton, mutta vaatii ilmoit-
tautumisen etukäteen kul-
lekin kerralle:  Silja, p. 044 
7750 601.

kuoroharjoitukset ke 16.1. 
klo 18.30 srk-talossa.
keskusteluilta raamatun 
äärellä to 17.1. klo 19 srk-ta-
lossa. Joh. 16.
ystävyyden talo pe 18.1. klo 
10 srk-talossa.
rauhanyhdistys: Pe 11.1. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
P&A Aspegren, 7.–8.-lk A&A 
Aspegren ja nuortenilta Ki&J 
Klaavolla. Su 13.1. klo 12 py-

häkoulu I A&E Kämäräi-
nen II S&K Hirvas-

niemi III Oikari-
nen ja klo 17 
seurat ry:llä. 
Ma 14.1. klo 
10 puuroker-
ho Koivukaril-

la. Päiväkerho 
ry:llä ma, ke klo 

17–18.30 ja ti, to klo 
17.30–19. Ke 16.1. klo 19 

ompeluseurat Pitkäsellä.
kastettu: Sarasofia Eerika Ti-
lus, Mirella Iida Adelia Terva-
koski.

keskusteluilta 
raamatun äärellä 

torstaina 17.1. klo 19 
seurakuntatalossa, 

Joh. 16.

www.kempeleenseurakunta.fikempele
Perhemessu sunnuntai-
na 13.1. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

kirkkoherranviraston auki-
olojat ovat ma–ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 9–17. 
Virasto suljettu pe 11.1.
aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
nuttukerho ma 14.1. alk. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/
perheet. Kerhot 
aloittavat kevät-
kauden viikol-
la 2.
Palveluryhmän 
suunnittelupa-
laveri ti 15.1. klo 
15 keskustan srk-
kodilla. Kutsuja dia-
koni Elisa Metsänhei-
mo, p. 040 7707 431.
kirkkokuoro ke 16.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to 
17.1. alk. klo 16–16.45 Kir-
konkylän srk-kodissa ja pe 
18.1. alk. klo 15–16 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Eläkeläisten piirit:  Päiväpii-
ri to 17.1. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 17.1. klo 12 
Kirkonkylän srk-keskuksessa.
Varttuneet to 17.1. klo 14.30 

Kirkonkylän srk-kodissa.
naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 17.1. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 17.1. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kevätkausi alkaa to 
10.1.
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kevätkauden aloitus ma 14.1.
Varhaisnuoret: ks. www.

kempeleenseurakunta/
koululaiset. 

nuoret: Nuorten 
illat torstaisin 
klo 19 Vanhas-
sa pappilassa. 
kastetut: Vic-
toria Elisabet 

Tuohino, Vilho 
Johannes Piippo-

nen, Onni Johan-
nes Ylitervo, Otto Tapio 

Haapala, Oiva Samuel Heik-
kilä, Luna Maria Estella Joke-
lainen, Elja Mikael Riekki, Ji-
mi Jesperi Narkaus.
Vihitty: Henri Martti Mikael 
Pelkonen ja Salla-Maria Paja-
la, Arto Kaarlo Sakari Matin-
lassi ja Tiina Johanna Kaitera, 
Teemu Pekka Samuel Hanni 
ja Jonna Riitta Häkkilä, Jari 
Juhani Määttä ja Sari Susan-
na Junkkari, Marko Tero Mi-
kael Nurkkala ja Marita Elisa 
Ulander, Markus Tapio Heik-

kinen ja Kati Eila Anneka Re-
kinen, Tero-Antti Laiti ja Kai-
sa Helena Paakinaho. 
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Aloitusraamattuluok-
ka pe 11.1. klo 18 ry:llä, kaik-
ki ryhmät. Nuortenilta pe 
11.1. klo 19 ry:llä. Laulutuo-
kio, seurat ja iltakylä su 13.1. 
klo 16 ry:llä.

kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
huoMio!
virasto suljettu 
pe 11.1.

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 10.–17.1.2013

Perhemessu sunnuntaina 13.1. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tuisku, avustaa Pekka Rehumäki, diakoni Saija Kivelä, 
kanttori Marja-Liisa Jääskeläinen. Vapaaehtoisten kutsukirkko.

nuttukerho 
maanantaina 
14.1. klo 18 
Kirkonkylän 
seurakunta-

kodissa.

Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 11.1. klo 19 
ry:llä. Nuorisotyöntekijöi-
den koulutusilta la 12.1. klo 
18 ry:llä. Seurat su 13.1. klo 
16 ry:llä.

A ar o Ku k ko h ov i

Lämmin kiitos menneestä 
seurakuntamme 

juhlavuodesta 2012 
ja hyvää ja siunattua 

Uutta Vuotta 2013! 
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Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 10.1. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: Karjula, Lou-
hikontie 60 ja Männikkö, Py-
hänsivuntie 768. Su 13.1. klo 
14 seurat ry:llä. To 17.1. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 11.1. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. Su 13.1. klo 17 
seurat ry:llä.
kastettu: Iida Maria Hannele 
Leinonen, Ella Josefiina Moi-
lanen, Veikka Edvin Kullervo 
Pietarila, Elian Oliver Spets, 
Niklas Eetu Viljami Oikarai-
nen, Konsta Armas Johannes 
Kettunen, Jussa Urho Jalma-
ri Hoppa, Oliver Julius Lehto,

Helmi Kerttu Lili-
an Räisänen, Sa-

mu Oliver Heik-
kinen.
Vihitty: Jukka 
Matti Tapani 
Haataja ja Ka-
ti Maria Heikki-

nen, Jesse Tapani 
Taikina-aho ja Oo-

na Katariina Hongisto.
kuollut: Veijo Vilhelm Rau-
hala 58, Keijo Tapani Lahtela 
52, Raimo Einar Fredrik Ros-
berg 83, Rauni Maria Leppä-
nen s. Lounas 81, Aino Inke-
ri Hintsala s. Ylikangas 84, 
Mimmi Retriika Poutiainen 
91, Veikko Johan Matias Ko-
mulainen 85.

Seurakunnissa tapahtuu 10.–17.1.2013

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 13.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Kyllönen, kanttorina 
Ossi Kajava.

keskipäivänkerhon kevät-
kauden aloitus ke 16.1. klo 
11.30 seurakuntatalossa.
rukouspiiri ke 16.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
kuoroharjoitukset: Ke 16.1. 
klo 10.30 päiväkuoro srk-ta-
lossa, klo 16 lapsikuoro Hyr-
kin koululla ja klo 17.30 lap-
sikuoro srk-talossa sekä klo 
18.30 kirkkokuoro srk-
talossa.
lapset/perheet: 
Perhekerhot 
tiistaisin klo 
9.30–11.30 seu-
rakuntatalossa 
ja klo 10–12 Päi-
värinteen seura-
kuntasalissa, kes-
kiviikkoisin klo 12–
14 Päivärinteen seura-
kuntasalissa ja klo 15–17 Kyl-
mälänkylän kappelissa sekä 
parillisten viikkojen torstai-
na klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Päiväkerhot 
jatkuvat viikolla 3.
nuoret: La 12.1. klo 10–13 
Girls in action -ryhmän suun-
nittelupäivä Nuokkarilla.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 10.1. 
klo 10–12.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

kirkkoherranvirasto 
limingan pappilassa 
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

Diakoniatoimistot:
kirkonkylä /
Seurakuntatalo
diakonissa 
Sinikka Ilmonen
p. 044 7521226

tupos / Vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

Vauvakirkko sunnun-
taina 13.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki,  avustaa 
Aino Pieskä, kanttorina 
Hanna Korri. Kirkkoon 
kutsutaan erityisesti 
vuonna 2012 kastetut 
ja heidän vanhempan-
sa sekä isovanhemmat 
ja kummit. Kaikki per-
heet saavat pienen lah-
jan. Mukaan voi ottaa 
oman helistimen.

Diakoniatyö: Limingan seu-
rakunnan diakoniatyönteki-
jät kiittävät kaikkia yrityksiä, 
yhteisöjä ja yksityisiä joului-
lon lahjoittajia. Taivaan Isän 
Siunaamaa vuotta 2013 kai-
kille teille!
hyvänmielen päiväkahvit 
ti 15.1. klo 12 mielenterveys-
kuntoutujille Lähetysvintillä 
Pappilantie 6. Mukana esh 
Maire Taikina-aho ja dia-
konissa Sinikka Ilmonen.
raamattu-ja rukouspiiri ke 
16.1. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Seurakuntakerho alkaa ke 
23.1. klo 12 srk-talolla.
tulossa: Vertaistukiryhmä, 
Kamalat äidit, murrosikäis-
ten lasten äideille alkaa 29.1. 
klo 17.30–19.30. Ryhmä ko-
koontuu kuusi kertaa ja siel-
lä on mahdollisuus keskus-
tella aiheeseen liittyvistä 
tunteista ja kysymyksistä. 
Muiden samassa elämänti-

lanteessa olevien tapaami-
nen on hyväksi havaittu kei-
no saada voimia ja jaksamis-
ta arkeen. Lisätietoja ja il-
moittautumiset ryhmään 
18.1. mennessä Mari Viljas, p. 
050 3536 747 (klo 12–13), ma-
ri.viljas@liminka.fi tai Heini 
Karhumaa, p. 044 7521 227, 
heini.karhumaa@evl.fi. 
kuorot: Ke 16.1. klo 17 Täh-
det,  klo 18 Nuorten kuoro,  
klo 19 Kirkkolaulajat srk-ta-
lolla.
Perhekerhot: Perhekerhot 
jatkuvat viikolla 3.  Tervetu-
loa lapset, äidit, isät, mum-
mot ja vaarit! Tiistai-
na 15.1. klo 9.30–
11 seurakuntata-
lolla. Yhdessä-
oloa. Keskiviik-
kona 16.1. klo 
9.30–11 Tupok-
sen Vanamossa. 
Yhdessäoloa.
Partio: Pe 11.1. päi-
vystys partiotoimistos-
sa klo 15–17. Ruoktu XXX13. 
1 kokous johtajille partiotoi-
mistossa klo 17–18.  Pajose 1. 
/ 2013 partiojohtajille ja ai-
kuisille johtajille Kotikololla 
alkaen klo 18. Ma 14.1. Tar-
poja luotsit Kotikololla klo 
18. Pe 18.1. päivystys partio-
toimistossa klo 15–17. Sam-

pot Kotikololla klo 18.
ry:n toimintaa: Nuortenilta 
pe 11.1. klo 18.30 ry:llä. Yh-
teinen pyhäkoulu ja raamat-
tuluokka su 13.1. klo 11.30 
ry:llä ja seurat klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla sekä 
klo 17 ja 18.30 ry:llä. Sisaril-
ta ti 15.1. klo 19 ry:llä. Vart-
tuneiden kerho to 17.1. klo 
12 ry:llä.
kastettu: Paulus Oskari Aho-
la, Eedla Daalia Klasila, Jyry 
Sebastian  Laukkanen, Nooa  
Eliel Paananen, Kiia Lilja 
Pekkinen, Feeti Erkki Eemeli 

Raappana, Sarasofia Ee-
rika Tilus, Venla Oli-

via Utriainen, Iina 
Helmiina Sääski-
lahti, Arttu An-
dreas Väisä-
nen.
Vihitty: Pentti 

Kalevi Henrikki 
Luukinen ja Aulik-

ki Haapalainen, Vil-
le Taneli Vääräniemi ja 

Anita Eveliina Kujala, Hen-
ri Heikki Karhumaa ja Kaisa-
Maria Kopsa.
kuollut: Kaarlo Johannes 
Saahkari 85, Anja Tellervo 
Kärppä e. Utriainen 76, Raija 
Riitta Kämäräinen e. Kangas 
66, Kikka Riikka Mari Näp-
pä 46.

KAMALAT 
ÄIDIT

Vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille
Tupoksen Vanamon Olkkarissa

Kauppakaari 1
Keskustellaan yhdessä:

*äitinä olemisesta
*arjen tilanteista

*rajojen asettamisesta lapselle
*muista äitejä askarruttavista asioista

Ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin klo 17.30–19.30 
kuusi kertaa alkaen 29.1.2013. 
Ryhmään mahtuu 8–10 äitiä.

Murrosiän kynnyksellä tunteet myllertävät sekä nuo-
rella että vanhemmalla. Toisinaan elämä murrosikäi-
sen kanssa voi muistuttaa vuoristoradalla olemista. 
Joskus äiti on omasta mielestään kamala ja joskus taas 
murkun mielestä aivan kamala. 
Muiden samassa elämäntilanteessa olevien vanhem-
pien tapaaminen, sekä asioiden ja kokemusten jaka-
minen on hyväksi havaittu keino saada voimia ja jak-
samista arkeen. 
OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 18.1. mennessä. 
Psyk. sairaanhoitaja Mari Viljas, p. 050 3536 747 
(klo 12–13), mari.viljas@liminka.fi 
tai 
diakoni Heini Karhumaa, p. 044 7521 227, 
heini.karhumaa@evl.fi.

anna-Maari-pappi 
haluaa kiittää seurakuntalaisia 
4 vuoden työstä liminkalaisten parissa siirtyessään 
Saksan ulkosuomalaistyöhön vuodesta 2013 alkaen.

Seurakuntakerho 
alkaa ke 23.1. 

klo 12 
seurakunta-

talolla.

Sururyhmä läheisensä menettäneille 
Olemme aloittamassa uutta sururyhmää.
Ryhmässä käydään luottamuksellisesti läpi niitä tunteita, kipuja tai kysymyksiä, 
joita läheisen ihmisen kuolema on kussakin herättänyt.
Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa alkaen keskiviikkona 6.2. klo 18. 
Seuraavat kokoontumiset ovat 12.2., 20.2., 27.2., 16.3., 20.3. ja 22.5.
Vetäjinä toimivat kappalainen Pekka Kyllönen ja diakoni Hanna Kaisto-Vanhamäki.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 25.1. mennessä Hannalle, p. 040 5470 784.

Girls in
 action -ryhmän 
suunnittelupäivä 

lauantaina 
12.1. klo 10–13 
Nuokkarilla.

A r k i s to  /  R i i t t a  H i r vo n e n /  Te r t t u  J u r va ka i s e n maa laus
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Messu sunnuntaina 13.1. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkia-
koski.

nuttupiiri to 10.1. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa. Ter-
vetuloa mukaan uudet ja 
vanhat nuttuilijat.
Seurakuntakerho ti 15.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
raamattu- ja tuumailupii-
ri jatkaa taas to 17.1. klo 18 
Raamatun tutkiskelua Lei-
lan opastuksella Temmeksen 
seurakuntatalolla. Tervetu-
loa niin vanhat kuin uudet-
kin mukaan.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9.30-11.00 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.
nuortenilta to 17.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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

tyrnävän rauhanyhdistys: 
Kodinilta pe 11.1. klo 19 ko-
deissa alueittain. Lapsi- ja 
nuorisotyön koulutus/virkis-
tysilta la 12.1. klo 18 Murron 
ry:llä. Su 13.1. klo 14.30 har-
taus Villa Tyrnissä ja klo 16 
yhteinen kodinilta ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 11.1. klo 19 
ry:llä. Nuorisotyöntekijöi-
den koulutusilta la 12.1. klo 
18 ry:llä. Seurat su 13.1. klo 
16 ry:llä.
kastettu: Antti Eevert Jal-
mari Isokääntä, Heta Aina 
Aliisa Kipinä, Aada Helmi 
Bettiina Manninen.
avioliittoon vihitty: Ville Ju-
hani Kantola ja Marjut Evelii-
na Illikainen.
kuollut: Sulo Viljam Kokko 
84, Matti Päätalo 69.

Ehtoollishartaus pe 18.1. klo 
14 Pohjantähdessä.
ompeluseurat pe 18.1. klo 
19 Elisa ja Mikael Nuoralalla.
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11, lapsikuoro ke klo 17 
ja kappelikuoro to klo 18.30 
srk-talossa. Tervetuloa uu-

det ja entiset laulajat! 
Kappelikuorossa 

harjoittelemme 
mm. Buxtehu-
den kantaatin 
sekä naiskuo-
ro- ja sekakuo-
rolauluja.

Päiväkerhot: 
Isot Nuput ti klo 10 

ja Pikku Nuput to 17.1. 
klo 10 ja klo 13 Nuppulassa. 
kerhot: perhekerho ma klo 
10, tyttökerho ma klo 15, 
poikakerho to 17.1. klo 15.30 
Nuppulassa. Varkkarikerho ti 
klo 15 Hovin koululla. 

kastetut: Joonas Saka-
ri Moilanen, Vilja Annii-
na Soranta, Aaron Vilja-
mi Kamula, Noomi Lovi-
sa Lahtinen, Elia Kristian 
Aitto-oja.
Vihityt: Henri Markus 
Aitto-oja ja Marjatta Eve-
liina Myllyoja.
kuolleet: Heidi Aliina 
Saarela s. Leskinen 97, 
Taito Edvard Ågren 89, 
Urho Jaakko Huovinen 
78, Paavo Reijo Iisakki Ki-
vijärvi 69, Jarmo Antero 
Kangas 49.

KeStILä
ompeluseurat pe 11.1. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 13.1. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Seurat su 13.1. klo 19 ry:llä, 
Risto Launonen.
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 17.1. klo 12 Tuula 
Kurkisella.
Seurakuntakerho pe 18.1. 
klo 10 srk-kodissa.
toimintamyyjäiset pe 18.1. 
klo 19 ry:llä.
kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa.
kerhot: perhekerho ke 16.1. 
klo 10, päiväkerho to 17.1. klo 
11 ja puuhailukerho pe 18.1. 
klo 13.30 kerhokodissa.  

pIIppoLa
Perhekerho ma 14.1. klo 10 
srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 15.1. klo 
12 Väinölässä.
Varkkarikerho ke 16.1. klo 
16.30 srk-talossa. 
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 
kuollut: Paavo Reijo Iisakki 
Kivijärvi 69. 

puLKKILa
ompeluseurat pe 11.1. klo 19 
ry:llä. 
Pyhäkoulu- ja raamattu-
luokka su 13.1. klo 12 ry:llä.
käsikelloharjoitus ke 16.1. 
klo 16.30 srk-talossa. 
kirkkokuoro ke 16.1. klo 18 
srk-talossa. 
Ehtoollishartaus pe 18.1. klo 
13 Koivulehdossa.

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

kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

kappalaiset
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 508 3403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Pulkkilan Stellat to klo 15.15 
srk-talossa. Uusia laulajia 
otetaan mukaan koelaulun 
kautta, jos kiinnostaa, soita 
Arja-kanttorille.
kerhot: varhaisnuortenker-
ho to 17.1. klo 16.15. ja päi-
väkerho pe 18.1. klo 10 srk-
talon kerhohuoneessa.

pYHäNtä
nuorten kes-
kusteluilta 
la 12.1. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 13.1. 
klo 16 ry:llä, Te-
ro Pitkälä ja Pauli 
Alasaarela.
lauluseurat ke 16.1. klo 
18.30 Riitta-Liisa ja Veijo Kin-
nusella.
kuorot: nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12 
ja lapsikuoro to klo 17 srk-ta-
lossa. 
kerhot: Perhekerho ti 15.1. 
klo 10, puuhakerho ti 15.1. 
klo 14.30, K12-tankkaus to 
17.1. klo 14.30 ja päiväkerho 
pe 18.1. klo 10 srk-talon ker-
hotilassa. Varkkarikerho ke 
16.1. klo 15.30 Tavastkengän 
koululla. 

RaNtSILa
ompeluseurat pe 11.1. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 13.1. klo 18.30 
ry:llä, Jukka Kolmonen.
Varttuneiden kerho ti 15.1. 
klo 12 ry:llä.
Syöpäkerhon vuosikokous 
ke 16.1. klo 12.30 srk-talossa. 

www.tyrnavanseurakunta.fi/tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

raamattuluentosarja 
uuden testamentin kirjeistä
•  Tiistaina 22.1. klo 19 Pyhännän seurakuntatalossa.
 Aiheena heprealaiskirje.
 Luennoitsijana teologian tohtori Keijo Nissilä.
•  Sunnuntaina 3.2. klo 15 Pulkkilan seurakuntatalossa.
 Aiheena filippiläiskirje.
 Luennoitsijana teologian tohtori Eero Junkkaala.
•  Maanantaina 4.2. klo 19 Rantsilan seurakuntatalossa
 Aiheena roomalaiskirje.
 Luennoitsijana teologian tohtori Eero Junkkaala.

kirkkoherra Merja Jyrkän 
virkaan asettaminen 
sunnuntaina 13.1. Rantsilassa

Virkaan asettaminen ja 
piispanmessu klo 11 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi.
Saarna kirkkoherra Merja Jyrkkä.
Virkaan asettamisessa ja messussa 
avustavat lääninrovasti Tuomo 
Matala, rovasti Erkki Piri, kappalainen Perttu 
Kyllönen, vt. kappalainen Saila Karppinen  ja 
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Leena Nissinen.
Tekstinlukijat: Nina Louet-Kylmänen ja Ilkka Lehto.
Urkurina Arja Leinonen ja kanttorina Unto Määttä.
Kuorot: Rantsilan Stellat ja Kappelikuoro.

ruokailu seurakuntatalossa.
Juhla kirkossa.
kahvitarjoilu seurakuntatalossa.

Jos tarvitset kyytiä, niin ilmoittaudu 
kirkkoherranvirastoon, p. 020 7109 860 
viimeistään to 10.1. 

Kiitos
Tyrnävän seurakunta kiittää kaikkia teitä, jotka 
lahjoititte elintarvikkeita ennen joulua perheisiin 
jaettavaksi. Kasseja jaettiin 49:ään perheeseen.

w w w.sxc . hu /  L au r e n Bu n b ank

Pohjan 
sotilassoittokunta

torstaina 24.1. 
klo 19 Rantsilan 

kirkossa. 
Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 €.
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14 seurakunnan yhtei-
nen Rauhan Terveh-
dys ilmestyy 43 ker-
taa vuodessa. Jokai-

nen numero on varustettu näyt-
tävällä kansikuvalla, jota mai-
nokset eivät häiritse. Minkä leh-
den kansikuva on hivellyt silmää-
si tai puhutellut sinua eniten? Ää-

nestä omaa suosikkiasi lähettä-
mällä postia osoitteeseen kansi@
rauhantervehdys.fi tai PL 102, 
90101 Oulu. Voit myös lähettää 
tekstiviestin numeroon 044 5626 
450.  Äänestysaikaa on sunnun-
taihin 13.1.2013 saakka. 

Arvomme vastaajien joukosta 
viisi onnellista, jotka saavat kirja- 

tai levypalkinnon. Äänestystulos 
parhaine perusteluineen julkais-
taan vuoden toisessa numeros-
sa, joka ilmestyy 17. tammikuu-
ta. Kaikki kannet löytyvät arkis-
tosta osoitteesta www.rauhanter-
vehdys.fi ja kuvakansiona osoit-
teesta www.facebook.com/rau-
hantervehdys.

äänestä 
vuoden 
kansikuvaa!

rt 7rt 1 rt 15rt 14

rt 31rt 20 rt 39rt 29

myös katoliset ja ortodoksit on muistettu kohtuulli-
sen hyvin. Niin sanottujen vapaiden suuntien edusta-
jia olisi voinut ottaa mukaan enemmänkin.

Teos sisältää vahvan annoksen kotimaista kirkko-
historiaa. Erinomainen asia, että tällainen kirja on 
saatu aikaan.

veiJo Koivula

lukunurkka

Professori Hannu Mustakallio on koonnut yksien 
kansien väliin 140 pienoiselämäkertaa naisista ja 
miehistä, joilla on ollut huomattava vaikutus suo-
malaisessa kirkkohistoriassa.

Tällaisen kirjan tekeminen ei ole helppo rupeama. 
Kun sivumäärä väkisinkin on rajoitettu, on erittäin 
haasteellista etsiä oikeat henkilöt tuhannen vuoden ai-
kaväliltä. 

Pääosin valintoja voi pitää onnistuneena, mutta puut-
teitakin löytyy. Itse jäin kaipaamaan esimerkiksi kirkko-
arkkitehtuurin, kirkollisen kuvataiteen ja sakraalin teks-
tiilitaiteen edustajia. Varsin vaatimattomaksi jää myös 
kirkkomuusikkojen osuus. Henkilötasolla pahoittelen, 
että kirjasta puuttuvat sellaiset tärkeät vaikuttajat kuin 
Päikki Priha, Martti Parvio, Jouko Martikainen, Tuo-
mo Nikkola, Yrjö Knuutila ja Veli-Matti Kärkkäinen. 

Artikkelien kirjoittajia on 77 ja he ovat ammattilaisia. 
Se, että kirjoittajia on paljon, rikastuttaa kirjan sisältöä 

ja takaa monipuolisuuden, mutta samalla se merkitsee 
myös säröä yhtenevyyteen. 

On luonnollista, että jotkut artikkelit ovat varsin pit-
kiä, toiset minimaalisia. Ehkä olisi ollut kuitenkin hy-
vä asettaa selkeät rajat yksittäisten henkilökuvausten 
pituudelle. Pisimmät ovat kymmensivuisia (Lars Levi 
Laestadius ja Antti J. Pietilä), lyhyimmät mahtuvat va-
jaalle kahdelle sivulle (esim. Liisa Erikintytär).

Historia on usein vallanpitäjien ja sitä himoitsevien 
historiaa – niin myös kirkon historia. Se korostuu myös 
tässä teoksessa. Vähemmälle jää henkisyys ja hengelli-
syys sekä kristinuskon ja sen opin erilaisten painopistei-
den esilletuominen. Joissakin henkilökuvauksissa tulee 
hienolla tavalla esiin kohdehenkilön persoona ja luon-
ne, joissakin se jää hyvin tuntemattomaksi. Tähän eri-
laisuuteen vaikuttavat toki myös erilaiset lähdepohjat.

Myönteistä on, että teoksessa on pyritty ekumeeni-
suuteen. Luterilaisia on luonnollisesti eniten, mutta 

Tunnetut ja tuntemattomat 
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