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Vastarannan Kiiski 

Eurot osakesalkuista toimintaan

Pääkirjoitus

”TÄllaiSESSa EriTyiSESSÄ karismaatti-
suudessa korostetaan kokemuksen merki-
tystä ja siihen voi kuulua esimerkiksi pa-
rantumista, liikutusta, profetoimista ja 
kielillä puhumista. Tällaiset karismaatti-
suuden piirteet eivät ole luterilaisen kirkon 
valtavirtaa eikä niistä sellaista ehkä tule-
kaan. Mutta ei niitä myöskään pidä pelä-
tä tai estää.”

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen. 
Hengenuudistus.fi -sivusto 6.1.2013.

”MiKÄ nÄiTÄ UUSia kirkollisia menestys-
tarinoita yhdistää? Niissä on aito hengel-
linen sisältö, mutta ei päällekäyvästi. Ne 
koskettavat ihmistä monella tasolla ja kun-
nioittavat ihmisen omaa tapaa tuntea, ko-
kea ja ajatella asioita. Tässä voisi olla yk-
si avain siihen, miten kirkon tulisi tämän 
päivän ihmistä palvella.”

Päätoimittaja Seppo Simola pääkirjoituksessaan. 
Kirkko ja kaupunki 7.1.2013. 

Muut mediataatoksia

ja, saa eteensä Apostolien tekojen 17. 
luvun. Biblia on präntätty fraktuura-

kirjaimin ja luku alkaa: 
”Mutta cuin he Amphi-
polin ja Apollonian lä-
vitse vaeltaneet oli-
vat, tulit he Thessalo-
nicaan, cussa judalais-
ten synagoga oli.” Nes-
tori karauttaa kurkku-
aan ja aloittaa juhlalli-
sesti: ”Luen täältä rak-
kaalle veljelle puheen 
ja tutkinnon aiheek-
si tekoraamatun seitse-
männestätoista luvusta: 
Mutta kuin he …”

Kaikki menee hyvin siihen asti, 
kunnes eteen tulee Tessalonika, jo-
ka on Bibliassa Thessalonica. Nesto-
ri siirtää kynttilää lähemmäs, siris-
telee silmiään ja mutisee: ”Miten se 
niin kuvastaa…?” Hän ei ole ollen-
kaan varma kummallisesta thes-alusta 
mutta päättää ottaa riskin ja parantaa 
ääntään: ”tulivat he, the… he… He-
voslonikaan, kussa juutalaisten synnit 
koossa oli”.

Erkki Piri
Kirjoittaja on eläkepäivistään 

nauttiva kirkkoherra. 

Tekstinlukija

Tekstinlukeminen on vanha seu-
raperinne. Pohjolan seurapir-
teissä oli vakiokäytäntö, että 
pöydän taakse istui saarnamie-

hen lisäksi toinen mies, joka oli teks-
tinlukija. Tekstinlukuperinne alkoi to-
dennäköisesti siitä, että rovasti Laesta-
diuksen työtoveri Juhani Raattamaa al-
koi sokeutua eikä nähnyt enää kunnol-
la lukea. Hän tarvitsi lukijan ja kirjei-
siinsä kirjurin. Tästä tuli käytäntö. Se 
jatkui paikoin 1960-luvulle. Sitten se 
jäi vain pois käytännöstä, ei kukaan si-
tä ole kaivannut.

En minä ollut sokea enkä tarvinnut vie-
lä lukulasejakaan kun ka-
pusin puhujankorokkeel-
le Muhoksen Laitasaares-
sa vuonna 1967. Päästyäni 
Raamatun taakse vierelle-
ni istahti ketterästi vanha 
pappa. Kukaan ei ollut 
maininnut hänestä mi-
nulle etukäteen. Tajusin, 
että hän on tekstinluki-
ja. Etsin Raamatusta koh-
dan, 1. Joh.3:1–3, siirsin 
Raamatun lukijan koh-
dalle ja näytin sormella 
lukukappaleen. Tekstin-
lukija luki erittäin selkeästi ja sujuvasti 
lausuen koko luvun, kaikkiaan 24 jaet-
ta ja sanoi lopetettuaan: ”Jos tarvitset 
vielä lisää, voin lukea seuraavaa lukua.”

Seurapirtti on tupaten täynnä väkeä. 
Laipiosta riippuva läppälamppu an-
taa valoa, valkoisella liinalla peitetyl-
lä pöydällä on juhlallinen Biblia ja sen 
molemmilla puolilla palavat kynttilät. 
Tarjottimella on juomalaseja ja lasi-
kannussa vettä. 

Puhuja ja tekstinlukija asettu-
vat paikoilleen. Nestori, tekstinluki-

Lauantaisen Ilta-Sanomien ensimmäisellä aukeamal-

la lukee kissankokoisin kirjaimin ”Jättiomaisuus”. Jä-

risyttävästi otsikoitu juttu käsittelee kirkon varalli-

suutta. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskita-

lo toteaa haastattelussa, että seurakunnissa olisi mietittä-

vä diakoniatyöhön käytettävien määrärahojen nostamis-

ta, sillä suurimmassa osassa seurakuntia on siihen varaa. 

Hyvä idea, ajatteli varmasti suurin osa lukijoista. Dia-

konia auttaa yksinäisiä, vähävaraisia, vammaisia, monion-

gelmaisia – kaikkia, jotka ovat joutuneet sellaiseen elä-

mäntilanteeseen, josta he eivät selviä yksin. Toki kaikki 

seurakuntien toiminnat voivat tuoda heille helpotusta, 

mutta diakonia on usein sitä konkreettisinta apua. Se on 

vierailuja yksinäisten luo, taloudellisen avun antamista, 

vertaistukiryhmiä ja avun etsimistä arkeen. 

Keskitalo ei halua antaa neuvoja siitä, paljonko dia-

koniatyön määrärahoja pitäisi nostaa. Jutun yhteyteen 

on koottu suurimpien seurakuntien taloustietoja vuodel-

ta 2011. Niiden mukaan esimerkiksi Oulun seurakuntayh-

tymän 100 miljoonan omaisuudesta 43 prosenttia on kiin-

ni rakennuksissa ja 35 prosenttia osakkeissa ja arvopape-

reissa. Rakennuskannan vähentämisestä onkin jo Oulussa 

tehty suunnitelmia, mutta luvuista käy ilmi, että olemassa 

on myös muuta realisoitavaa omaisuutta. Esimerkiksi Van-

taan seurakuntayhtymässä osakkeissa ja arvopapereissa 

on kiinni vain 17 prosenttia omaisuudesta.

Usein varoja säästellään tuleviin pahoihin päiviin vedo-

ten. On totta, ettei tilejä ja osakesalkkuja kannata tyhjen-

tää kokonaan, mutta on muistettava, että seurakunnat 

ovat yleishyödyllisiin yhdistyksiin verrattavia: niitä ei ole 

perustettu tekemään rahaa vaan hyvää. 

Seurakuntien päättäjien onkin rohkeasti lisättävä 

panostuksia perustoimintaan, kohdistuipa se sitten diako-

niaan, jumalanpalveluselämään, isostoimintaan tai mihin 

vain ihmisiä palvelevaan toimintaan. Seurakuntien elin-

voima on ihmisissä, ei omaisuudessa. 

”PalSTaa lUKiESSa huomaa, että kirk-
ko kiinnostaa ihmisiä, se ihastuttaa ja 
vihastuttaa. Kirkko on suomalaisille tär-
keä. Siitä olen yllättynyt, että ihmisillä on 
niin valtavasti tietoa sekä kristinuskos-
ta että kirkosta. Olemme syvästi kristitty 
kansa, vaikkei sitä aina kaiken rähjäämi-
sen keskellä huomaa.”

Kirkko kuulolla -palvelun koordinaattori Antti 
Kupiainen. Kotimaa24-verkkopalvelu 9.1.2013. 

”VarMaan raSiSMiSTa puhutaan 
usein silloinkin, kun kysymys on jostain 
lievemmästä muodosta. Mutta ajattelen, 
ettei ole niin tärkeää, millä sanalla siitä 
puhutaan. Onko se sitten syrjintää, kiu-
saamista tai huonoa käytöstä. Mielestäni 
näihin kaikkiin pitää puuttua ja niitä tu-
lee vastustaa ehdottomasti.”

Helsingin seurakuntayhtymän kansainvälisen 
työn sihteeri Tarja Korpaeus-Hellsten.  

Seurakuntalainen.fi -palvelu 11.1.2013.

En minä ollut 
sokea enkä 
tarvinnut vielä 
lukulasejakaan 
kun kapusin 
puhujankorokkeelle 
Muhoksen 
laitasaaressa 
vuonna 1967. 

ElSi Salovaara
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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isosten määrän vähentäminen 
leireillä hiertää Oulussa
Oulun kirkkoherrat 
linjasivat, että 
tulevaisuudessa 
rippileireillä on 
yksi isonen kuutta 
leiriläistä kohti. Päätös 
harmittaa Kiimingissä ja 
Haukiputaalla.

Kiimingin seurakunnan 
nuorisotyössä viime maa-
nantaita luonnehdittiin 
dramaattisesti mustaksi 

maanantaiksi.
– Tuntuu kuin lähtisimme me-

nemään kehityksessä kymmeniä 
vuosia taaksepäin, Kiimingin 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Aulikki Rinta-Säntti kommen-
toi kirkkoherrojen alkuviikkois-
ta päätöstä. Sen mukaan jatkos-
sa kaikissa Oulun seurakuntayh-
tymän seitsemässä seurakunnas-
sa on yksi isonen jokaista kuutta 
rippileiriläistä kohden.

Kiimingissä isosten määrät 
ovat olleet aiemmin tätä suurem-
pia erityisesti seurakunnan niin 
sanotuissa prosessirippikouluis-
sa. Niissä on ollut lähes tuplaten 
isosia uuteen määräykseen verrat-
tuna, Rinta-Säntti kertoo.

Kiimingissä ja Haukiputaan 
seurakunnissa on havaittu hy-
väksi tavaksi antaa osalle isosik-
si pyrkivistä ensi alkuun pariksi 
vanhempi, kokenut isonen. Myös 
tämä on osaltaan kasvattanut 
isosten määriä leireillä.

ryhmädynamiikka 
yksi peruste
Kirkkoherrojen päätöksen taka-
na on Oulun tuomiorovastikun-
nan  lääninrovastin Juhani La-
vangon mukaan tarve yhtenäis-
tää uuden Oulun seitsemän seu-
rakunnan käytäntöjä.

– Oulussa nuoret surffailevat 
yli seurakuntarajojen isostoimin-
nassa. Seurakunnilla on myös yh-
teistä isoskoulutusta. Siksi käy-
täntöjen, kuten isospalkkioiden ja 
isosten määrien leireillä, on hy-
vä olla yhtenäiset kaikkialla yh-
tymässä leirien koosta riippuen, 
Lavanko selvittää.

Kirkkoherrat perustelevat uut-
ta päätöstä myös ryhmädynamii-
kalla. Lavanko uskoo, että yksi 
isonen per kuusi leiriläistä mer-
kitsee toimivaa ryhmää.

Mitään hyvää 
ei mene romukoppaan
Lavanko ei lämpene ajatukselle, 
että seurakunnat päättäisivät it-
senäisesti isosten määristä tar-
peen mukaan. Hän korostaa, et-
tä kirkkoherrojen päätös ei lopeta 
esimerkiksi Kiimingissä hyväksi 
havaittuja prosessirippikouluja, 
mutta muutoksia leirikäytäntöi-
hin on tulossa.

– Kaikissa seurakunnissa on 
monentyyppisiä leirejä ja nyt nii-
den metodeja sovelletaan resurs-
sien mukaan. Mikään leireillä hy-
väksi havaittu menetelmä ei tä-
män päätöksen vuoksi joudu ro-
mukoppaan.

Lavangon mukaan isosten ra-
jauksessa ei ole ensisijaisesti ky-
se rahasta, mutta kustannuksis-
takin on puhuttava, sillä Oulun 
seudulla rippikoulu tavoittaa hy-
vin nuoria: keskimäärin noin 90 
prosenttia rippikouluikäisistä käy 
riparin.

Oulussa päätettiin viime syk-
synä, että kaikissa seitsemässä 
seurakunnassa ryhdytään mak-
samaan isosille palkkio. Niin sa-
notuissa vanhoissa Oulun seura-
kunnissa isospalkkiot eivät olleet 
aikaisemmin käytössä. 

valikoiminen 
hirvittää
Aulikki Rinta-Säntin luonneh-
dinta mustasta maanantaista joh-
tuu paljolti siitä, että hän pelkää 
joutuvansa käyttämään tulevai-
suudessa isosten valinnassa tur-
han rankkaa kättä. Kiimingissä 
isoseksi haluavia riittää ja Rinta-
Säntti arvioikin, että jopa noin 
puolet heidän isosistaan joudu-
taan nyt rajamaan pois leireiltä.

– Mitkä ovat valintakriteerimme 
tulevaisuudessa? hän huudahtaa.

Rinta-Säntin mukaan on ol-
lut hienoa tarjota isospestiä myös 
niille nuorille, jotka eivät ole heti 
valmiita tehtäväänsä.

Onko tällaisiin ”ollin oppivuo-

siin” enää varaa, kun isosten lu-
kumäärä on tarkasti rajattu? hän 
kyselee. 

– Onko vastedes leireille otet-
tava isoskoulutetuista vain par-
haat päältä? Tällaista valintaa 
en olisi halunnut seurakuntaan, 
jossa kaikille tulisi olla mahdol-
lisuus kasvuun.

kolaus 
omaleimaisuudelle
Kiimingin kirkkoherra Pauli 

Niemelä olisi toivonut, että Ou-
lun seurakunnat olisivat saaneet 
jatkossa päättää itsenäisesti isos-
ten määristä leireillä.

Niemelä korostaa ymmärtä-
vänsä, että yhtymän seurakun-
nissa käytännöille on oltava yh-
teiset perusteet, mutta ratkaisu-
jen viemisessä käytäntöön hän 
toivoisi seurakunnille itsenäi-
syyttä. 

– Yhtymä ei taivu helposti 
joustoihin, vaikka seurakuntayh-

tymän laajentumista räätälöides-
sä puhuttiin paljon seurakuntien 
säilymisestä omaleimaisina, hän 
pahoittelee.

Niemelä uskoo kuitenkin, että 
kirkkoherrojen päätöksen kanssa 
eletään myös Kiimingissä.

Kirkossa ei ole yleisiä suosituk-
sia isosten määristä rippileireillä.

riiTTa HirvoNEN

Haukiputaan Isollaniemellä koulutettiin isosia viime lauantaina. Koulutukseen kuuluu myös leikkien harjoittaminen.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Joni Hytinkoski ja Nina Nieminen.

Nuoret pettyivät

Isosten määrän rajaaminen on 
pettymys haukiputaalaisil-
le Joni Hytinkoskelle ja Ni-
na Niemiselle. He ovat osal-

listuneet Haukiputaan seura-
kunnan isoskoulutukseen tois-
sa syksystä alkaen, mutta työ 
isosena rippileirillä ei olekaan 
enää varma.

Nuoret osallistuivat koulu-
tukseen myös viime lauantaina 
seurakunnan leirikeskuksessa 
Isoniemellä.

Joni Hytinkoski, 16, haluaa 
tositoimiin.

– Itselleni se on tosi tärkeää. 
Kun on alusta asti ollut muka-
na koulutuksessa, haluaa osal-
listua riparille. 

Myös Nina Nieminen, 16, on 
pettynyt. Hän haluaisi välittää 
kristinuskoa rippikoulunuorille 

– nuorena ihmisenä nuorille.
Myös Hytinkoski on samoilla 

linjoilla.
– Sitähän varten me olemme 

täällä, nuorukainen toteaa.
Nina Nieminen tähdentää, et-

tä koulutus on ollut pitkä ja mo-
nipuolinen. 

Joni Hytinkosken oma ripari 
sujui mukavasti. Hän halusi elää 
rippikoulun osittain uudelleen, 
nyt isosena. Nieminen toivoi-
si voivansa isosena vaikuttaa sii-
hen, että nuorten rippikoulu on-
nistuisi ja antaisi eväitä aina ai-
kuisikään asti. 

– Haluan olla tuki, turva ja ys-
tävä, hän lisää.

Hytinkoski ja Nieminen ovat 
koulutuksessa oppineet toimi-
maan nuorten ja vanhempienkin 
kanssa. Heidän tulee olla ripari-
laisille hyvänä esimerkkinä, jos 
heidän valitaan isosiksi. 

Nuoret joutuvat leireille kuun-
telemaan paljon. Siksi on hyvä, 
että isoset kuuntelevat nuoria.

PEkka HEliN
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• Kiitokset Riitta Hirvoselle 
"Viimeisen päälle miesten mes-
su" -sinapista (RT 20.12.2012). 
Mielestäni tämä kuvaa hyvin 
seurakuntien järjestämiä tilai-
suuksia, yleensähän miehet siel-
lä ovat pääosissa. Toivotaan, et-
tä tulevaisuudessa myös muil-
le nais- ja miespuolisille seura-
kuntien työntekijöille annetaan 
mahdollisuus osallistua ohjel-
maan. 
    E+I

• Niin kauan kuin kirkko pu-
huu vain syrjäytymisen ehkäi-
semisestä, se voi rauhassa jatkaa 
työtä fiksujen ja musikaalisten 
nuorten parissa, tarjota hyvin-
voiville lisää mukavaa toimin-
taa. Jos kirkon fokukseen mah-
tuisivat myös syrjäytetyt, sen te-
kemä työ näyttäisi ihan toisen-
laiselta kuin nykyinen. Syrjäyte-
tystä nuoresta ei muuten ole iso-
seksi, tuskin edes rippikoululai-
seksi. 

(Nettipalaute 10.1. klo 20:48)

• Musiikkiesitykset kirkoissa: 
Kun ilmoituksessa lukee esi-
merkiksi, että vapaa pääsy ja 
heti perään, käsiohjelma ovel-

ta 10 euroa, niin mitä se oikeas-
ti tarkoittaa? Eihän yksi A4 voi 
kymppiä maksaa! Minä koen 
asian niin, että pääsymaksu on 
10 euroa, mutta pummit voivat 
tulla ilmankin. Siksi pysynkin 
poissa niistä tilaisuuksista. 

Toki ymmärrän, että kaik-
ki maksaa, mutta että kirk-
koon menokin... Jos tuohon va-
paa pääsy/pääsymaksu -juttuun 
vastaisitte, asia selviäisi var-
maan jollekin muullekin yhtä 
tyhmälle. 

(Nettipalaute 11.1. klo 07:38)

Toimitus vastaa: Kun konsert-
ti-ilmoituksissa lukee, että ti-
laisuuteen on vapaa pääsy, se 
todellakin tarkoittaa sitä. Kä-
siohjelmamaksuilla toki kerä-
tään tukea esiintyjille ja ohjel-
malapussa on  lisätietoja esityk-
sestä. Pummiksi ei kannata it-
seään tuntea, vaikkei maksai-
sikaan käsiohjelmasta. Niitä ei 
myöskään tyrkytetä konserteis-
sa. Rohkeasti siis vaan kuunte-
lemaan!

• Nuorten syrjäytymisestä: (RT 
10.1.2013) Entäpä, jos ensi kesän 
hautausmaatyöpaikat täytettäi-

siin yhdessä sosiaalityöntekijöi-
den kanssa siten, että pestit an-
nettaisiin vain nuorille, joiden 
perhe saa toimeentulotukea, 
nuorille, jotka tarvitsevat arki-
rutiineja päihdekuntoutuksen 
jälkeen ja nuorille, jotka ovat 
mielenterveystyön asiakkaita. 
Uskaltaisiko kirkko katsoa oi-
keaa syrjäytymistä suoraan sil-
miin, ottaa vastuuta ja palka-
ta vielä päihdetyöntekijän syr-
jäytyneiden tueksi työn ja arjen 
opetteluun?

(Nettipalaute 11.1. klo 17:28)

Oikaisu
Tarkkasilmäisimmät lehdenlu-
kijat huomasivat viime viikol-
la, että kolmen kirkkokunnan 
piispat eivät olleet ensimmäistä 
kertaa koolla Oulussa, niin kun 
kansitekstistä ”Ei koskaan en-
nen” annettiin ymmärtää.

Esimerkiksi melkein tasan 25 
vuotta sitten, 20.1.1988 järjes-
tettiin ekumeeninen rukousil-
ta, jossa olivat läsnä piispat Leo 
ortodoksisesta kirkosta, piispa 
Olavi Rimpiläinen ja piispa Paul 
Verschuren katolisesta kirkosta.

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

Päivi Jussila kokee (RT 
10.1.2013), että eku-
meeninen liike olisi 
ajautunut karille. Eku-

menian veneessä matkaa te-
kevänä en ole pohjakosketus-
ta tuntenut. 

Kärkevin Jussilan väitteis-
tä sisältyy hänen käyttämään-
sä termiin ”yhtenäisyyden har-
ha”. Jos ykseys olisi vain ihmis-
ten keksintö, olisi mahdollis-
ta kyseenalaistaa sen merkitys. 
Sen perusta on kuitenkin pal-
jon vahvempi, koska se perus-
tuu Kristuksen ylimmäispa-
pilliseen rukoukseen (Joh. 17). 

Ykseys on Kristuksen omal-
le kirkolleen ja kaikille kristi-
tyille antama tehtävä. Sen ta-
kia kirkko tai ekumeeninen 
liike ei voi koskaan sivuuttaa 
tätä tavoitetta.

Ykseyden tavoite ei ole mil-
lään tavoin ristiriidassa aidon 
vuoropuhelun kanssa. Päin-
vastoin; juuri ne, jotka ovat 
toimineet aktiivisesti kirkko-
jen ykseyden edistämisessä, 
ovat korostaneet sitä, että tällä 
tiellä on ensin opeteltava tun-
temaan toisiansa, sitten ope-
tellaan kunnioittamaan ja sit-
ten rakastamaan. 

Vuoropuhelu on osa tämän 
tien kulkemista. Ekumenias-
sa ei voida kuitenkaan tyy-

tyä pelkkään vuoropuheluun. 
Kristuksen käskyä toteutta-
en eri kirkkokuntiin kuuluvi-
en kristittyjen tulee rukoilla ja 
palvella Jumalaa yhdessä. 

Aito vuoropuhelu ei voi ol-
la erillään uskosta, jota me yri-
tämme avata opinkappaleilla, 
että ymmärtäisimme ja muis-
taisimme, mihin uskomme. 
Maailmanlaajuisen birgitta-
laisyhteisön johtajan, äiti Tek-
lan sanoin ekumeniassa on ky-
se siitä, että yritämme yhdes-
sä opetella tuntemaan, millai-
nen Jumala meillä on. Yhdes-
sä voimme tuntea hänet pa-
remmin kuin yksin. Kirkon ja 
kristittyjen ykseys kuuluu us-
kon ytimeen.

Kirkon opin ja kristityn elä-
män toisistaan erottaminen on 
keinotekoista. Opinkappale on 
sekin, kun väittää, ettei oppia 
tarvita. Kristus sanoo olevansa 
tie, totuus ja elämä. Jos kirkko 
tai ekumeeninen liike lakkaa 
julistamasta Kristusta totuu-
tena, silloin suola käy mautto-
maksi ja merkityksettömäksi.

Ekumenian laiva ei ole vielä 
saavuttanut satamaansa. Se ei 
kuitenkaan anna aihetta Kris-
tuksen asettaman tavoitteen 
madaltamiseen. Johtopäätök-
sen tulee olla toisen suuntai-
nen: ykseyden tiellä on jatket-

tava ja pyrittävä 
raivaamaan esteitä, joita koh-
taamme. Toisaalta on myös 
avoimesti iloittava niistä edis-
tysaskeleista, joita vuosikym-
menten aikana on tapahtunut. 

Puutteista ja ongelmista 
huolimatta esimerkiksi omas-
sa maassamme ekumenia to-
teutuu eri kirkkoihin kuuluvi-
en kristittyjen yhteytenä, tois-
tensa huomioon ottamisena 
ja kunnioittamisena, yhteise-
nä ja keskinäisenä rukoukse-
na toistensa puolesta. Erityi-
sen vahvasti tämä näkyy Suo-
messa ekumeenisen rukous-
viikon vakaana suosiona ja to-
dellisuutena lukuisilla paikka-
kunnilla.

vEiJo koivUla
Suomen Ekumeenisen Neuvoston 

yleiskokousedustaja

yhtenäisyyden harha?

Rauhan Tervehdyk-
sessä etusivulla (RT 
10.1.2013) komeili kol-
me kristillistä johtohah-

moa hymysuin sisäisen ekume-
nian asialla. Pastori Päivi Jussi-
la Aatoksia-palstalla kuitenkin 
tyrmäsi herrojen toimet yhte-
näisten opinkappaleiden ra-
kentamisesta. Jussilan mukaan 
kirkkojen ekumenia-ajatus tu-
lisi hylätä, koska ”kirkon ykse-
ysliike on ajautunut karille”. 

Paljolti totta, mutta ovatko 
ristiriidat ikuisia? Eivät var-
maankaan ole. Sillä kaikkien 
maailman uskontojen sisäl-
lä on paljon eettisiä, yleisesti 
hyväksyttävää pyrkimystä hy-
vään, jolla olisi merkittävä roo-
li maailman rauhan ja hyvin-
voinnin edistämisessä.

Kunkin maailmanuskon-
non olisi ensin tasoitettava nii-
tä omia, jopa fundamentalisti-
sia kohtia, jotka liittyvät men-
neeseen aikaan tai sellaisiin 
käsityksiin, joiden totuusarvo-
ja ei enää voida palauttaa. Täl-
lä tiellä ne ihmiset, jotka jo lap-
suudessaan ovat saaneet omien 
taustavoimiensa mukaisen us-
konnollisen kasvatuksen, ovat 
suurin este yleisen ekumenian 
rakantamiselle.

Tiede on sellaisenaan lähes 

ainut uuden tiedon lähde, mut-
ta ei kovinkaan vakuuttava ar-
vojen ja tarkoituksien synny-
tyspaikka. 

Uskontojen keskittyessä 
(iki)vanhojen käsitysten säi-
lyttämiseen ja uskomusopil-
liseen riitelyyn, ei moraalisen 
toiminnan jatkuvaa alamäkeä 
ole syytä ihmetellä. 

Aivan erityisesti on huo-
mattava, että kun tähän saak-
ka tieteen ja uskonnon rajaa on 
koetettu pitää auki, niin tule-
vaisuudessa tuo raja on pyrit-
tävä poistamaan. Järki ja tieto 
eivät ole uskon loppu, vaan sen 
alku. Oman aikamme kristin-
uskonto on turha, ellei se ky-
kene rakentavaan yhteistyöhön 
muiden uskontojen kanssa.  

Nykyihminen, olkoon kris-
titty tai jonkin muun uskon-
non omaava, joutuu jatkuvaan 
kosketukseen vieraiden uskon-
tojen kanssa, jopa elämään ko-
ko ikänsä niiden lomassa. Us-
komusten erilaisuudesta huoli-
matta voidaan palvomisoppien 
ja perinteiden rinnalle raken-
taa tasavertaisia yhteyksiä toi-
sella tavalla ajatteleviin ihmi-
siin, ryhmiin ja kansoihin.

raUNo aro
Muhos

Uskontojen ekumenialla  
on tulevaisuutensa

Jakeluhäiriöt
ilmoitetaan asiakaspalveluun,  p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute
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Sensuroimatonta
kirjeenvaihtoa
Pastori Antti Kylliäisen ja 
emerituspiispa Wille Riekki-
sen kirjeenvaihtoon perustuva 
kirja julkaistaan maaliskuussa. 
Art House -kustantamon Us-
kon kintereillä -teos on Kylliäi-
sen mukaan sensuroimatonta, 
vanhanaikaista kirjeenvaih-
toa, jossa käsitellään iankaik-
kisuuskysymyksiä, Raamattua 
ja kirkon nykytilaa.

– Tämä on ollut kolmen 
vuoden prosessi, jonka aikana 
olemme kirjoitelleet verkkai-
seen tahtiin. Kyseessä on tyy-
lipuhdas kirjeenvaihto. Emme 
olleet kovin monesta asiasta eri 
mieltä. Eroja piti etsiä tikulla, 
Kylliäinen sanoo.

Hänen mukaansa keskuste-
lu ei mennyt missään vaihees-
sa inttämiseksi.

– Enemmänkin villitsim-
me toinen toisiamme sellaisiin 
pohdintoihin, joita ei olisi tul-
lut itsekseen ajatelleeksi.

Kylliäinen ei osaa ennakoida 
sisältääkö kirja julkiseen kes-
kusteluun nousevia avauksia.

– Se on siinä mielessä mah-
dollista, että emme kumpikaan 
itseämme erityisesti hillinneet 
tai yrittäneet olla mitenkään 
harmittomia. Kyllä se aika sen-
suroimatonta tekstiä kummal-
takin on.

Antti Kylliäisen takavuo-
sien kirja Kaikki pääsevät tai-
vaaseen herätti suurta julkista 
huomiota.

arvostuksen
tulee näkyä
Helsingin piispa Irja Askolan 
mukaan hoivatyön arvostuk-
sen täytyy näkyä myös palkois-
sa. Askola ottaa kantaa kirkon 
palkkoihin tasavallan presi-
dentin Sauli Niinistön uuden-
vuodenpuheen käynnistämän 
keskustelun tiimoilta.

– Presidentti Niinistön pu-
heenvuoro kolkuttaa hyvä-
palkkaisten omaatuntoa, tun-
nistaa kaikenlaisten kansa-
laisten kokemuksia ja selkeästi 
hersyttää eettistä keskustelua. 
Onnistunut avaus arvojohta-
jalta, Askola sanoo.

– Oman palkkamme alen-
nuksen ohella meidän pitäisi 
vaatia kirkossa esimerkiksi lap-
sityöntekijöiden, suntioiden ja 
kanslistien palkan nostamista. 
Olen valmis palkan alennuk-
seen, jos se sovitaan työmark-
kinajärjestelmän puitteissa.

Maata kiertelemässä

Britanniassa on herättänyt 
keskustelua tapaus, jos-
sa baptistitaustainen nai-
nen nosti syytteen työan-

tajaansa vastaan. Syytteen syynä 
olivat työnantajan hänellä sun-
nuntaina teettämät työt. Nainen 
pitää tätä hänen uskonsa vainoa-
misena, sillä hän ei voinut täyttää 
käskyä ”pyhitä lepopäivä”. Vaik-
ka töihin painostaminen ei ole-
kaan suotavaa, oikeus katsoi, et-
tei lakia ollut rikottu. 

Päätöksen perusteluissa to-
dettiin, ettei sunnuntai pyhänä 
päivänä ole perustavanlaatuinen 
vaatimus kristillisyydessä. Ja näin 
on; Raamattu puhuu kyllä sapa-
tin pyhittämisestä, mutta päivän 

Ovatko Britannian kristityt vainottuja?
ei tarvitse olla sunnuntai. Kristil-
lisen uskon vaatimus on usko itse, 
eivät sen yksityiskohdat. 

Tällaisen oletetun vainoamisen 
lisäksi ympäri maailmaa kristityt 
kokevat väkivaltaista vainoamis-
ta, johon kirkot eivät tunnu puut-
tuvan. Englannin kirkon pitäi-
si kiinnittää enemmän huomiota 
väkivaltaiseen vainoamiseen kuin 
naispiispojen tai homo-avioliit-
tojen kieltämiseen, kirjoittaa esi-
merkiksi The Spectator -blogin yl-
läpitäjä Douglas Murray. 

Se, ovatko kristityt Britannias-
sa todella vainottuja, riippuu nä-
kökulmasta. Jos verrataan Britan-
nian tilannetta esimerkiksi Egyp-
tiin tai Syyriaan, vainoamista ei 

voida havaita. Paremminkin pi-
täisi puhua kristittyjen margi-
naalisuudesta. 

Kristityksi itseään kutsumi-
nen on hyväksyttyä ja muodi-
kasta, mutta teko ei kerro mi-
tään ihmisen todellisesta uskon-
nollisuudesta tai uskosta. Kristit-
ty voi kuitenkin valita itse oman 
kirkkonsa ja rajoituksitta puhua 
omasta hengellisestä vakaumuk-
sestaan. Pienten kristillistä kirk-
koa vastustavien liikkeiden kasvu 
ei kerro mitään laajalle levinnees-
tä vainoamisesta.

Isabel Hardman muistuttaa 
The Spectator -lehdessä, etteivät 
kristittyihin työpaikoilla kohdis-
tuvat vastoinkäymiset ole yleen-

sä vainoamista, vaan ne kuuluvat 
arkipäivään. Hänen mukaansa 
jotkut kristityt ylireagoivat. 

Ihmiset eivät näe kristillistä 
uskoa koskevan avoimuuden vää-
jäämättömiä seurauksia. 

Raamattu on selkeä siinä, että 
kuuliaisuus sen opetuksille seu-
raa uskoa.  Kristityt kuitenkin 
taistelevat niitä vastaan, jotka ei-
vät usko samalla tavoin kuin he. 
Joissakin tapauksissa kristitty-
jen vainoamisen sijasta ongelma 
taitaa sittenkin löytyä lähempää 
kuin uskotaan.

EiJa NUUTiNEN

Lähde: WorldWide Religious News

Siikalatvalla käteltiin  
uutta kirkkoherraa
Nuutinpäivänä 13. tam-

mikuuta Rantsilassa vie-
tettiin kirkkoherra Mer-
ja Jyrkän virkaanasetta-

misjuhlaa. Lämminhenkinen ta-
pahtuma kokosi väkeä kaikkien  
Siikalatvan viiden kappeliseura-
kunnan alueelta. 

Piispanmessun lisäksi ohjel-
massa olivat yhteinen lounas, 
juhla, josta lähtiessä jokainen vie-
ras pääsi kättelemään uutta kirk-
koherra ja lopuksi kahvit, joilla 
kuultiin paljon naurua. 

TEkSTiT Ja kUvaT: 
ElSi Salovaara

Video Merja Jyrkän kiitospuheesta 
ja kuvia osoitteessa www.facebook.
com/rauhantervehdys.  

Virkaan asetettavaa kirkkoherraa olivat siunaamassa vt. lääninrovasti Tuomo Matala, rovasti ja Siikalatvan edellinen kirkkoherra 
Erkki Piri, piispa Samuel Salmi, kappalainen Saila Karppinen ja kirkkkovaltuuston puheenjohtaja Leena Nissinen.

Edellinen Siikalatvan kirkkoherra Erkki 
Piri piti kahveilla puheenvuoron, jossa 
hän kiitteli päivästä ja aikataulussa 
pysymisestä. Hän totesi seurakunnan 
saaneen paremman kirkkoherran. 
Tällä hän viittasi omiin läksiäisiinsä, 
joista on lähtenyt liikkeelle lentävä 
sanonta: "Meni pitkään kuin Pirin Erkin 
läksiäisissä." Kiitokseksi tuli lämmin 
halaus.

Juhlan keskipiste, vasta virkaanasetettu kirkkoherra Merja Jyrkkä piti napakan 
4,5 minuutin kiitospuheen. Siinä hän kertoi muun muassa saaneensa mieheltään 
parikymmentä vuotta sitten Suomen ensimmäisen naispuolisen kirkkoherran 
kirjan "Köyhästä tytöstä kirkkoherraksi". Liekö se sitten ollut enne, hauskuutti hän 
juhlaväkeä. 
Vakavaakin asiaa puheessa oli: Siikalatvan seurakunnan taloudellinen ahdinko on 
sellainen, että jatkossa on tultava toimeen kolmella papilla. – Voi vain kysyä, miten 
pärjäämme, ahkerina täytyy olla, että te seurakuntalaiset tulette palvelluiksi ja 
hoidetuiksi", kirkkoherra totesi.

Kiitospuheessaan uusi kirkkoherra 
kertoi haluavansa kiittää jokaista 
henkilökohtaisesti, siksipä hän kättelikin 
jokaisen juhlasta kahveille lähtijän. 
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Lisätietoa: www.oulu.svk.fi

Ilmoittaudu: oulu@svk.fi
tai puh. 050-412 7414/Risto

ALFA-kurssi
Tiistaisin 22.1.-2.04. klo 18-21

Oulun Vapaakirkossa, Kirkkokatu 34

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

IISAK & ISMAEL viikonloppu pe-su 18-20.1. 
Mari Palomäki Fidasta. Pe 18.1. klo 19.30 Lift, 
Mari Palomäki, Joonas Liljamo, Samuel Halonen.
La 19.1. klo 14-18 Iisak & Ismael-seminaari.  
Su 20.1. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Mari 
Palomäki, Mikko Saukkonen, Maranatha. Pyhä-

koulu ja lastenkokous. Su 20.1. klo 17 Church@78, International Service, Nicki 
and Neil Berry, Regina, Geza and Diane. Ke 23.1. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Niina Männistö, Pasi Markkanen. To 24.1. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, 
ke ja to klo 11-12.  www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 17.1. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska. Su 
20.1. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ 
club, Suvi Eriksson, Pekka Packalén. Klo 16 

Miestenilta Sanginjoella, saunomista, nyyttärit. Ti 22.1. klo 18 Alfa-kurssi, 
aihe: Kuka Jeesus on. Ke 23.1. klo 18 Nuortenilta. To 24.1. LÄHDE-ilta, kas-
te, Risto Wotschke, God’s Bell, rukouspalvelu. La 26.1. Kun elämä satuttaa 
– naistenpäivä, evankelista Kaija Männistö.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

20.1. Su Jumalanpalvelus ja lastentunti klo 11.00.
21.1. Ma Kotiliitto klo 13.00. (veljet mukaan.)

OLET AINA TERVETULLUT!!!

Su 20.1. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS, Simo Pitkänen

Ke 23.1. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA, Pertti Korhonen

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

yhdistykset

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

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Su 20.1. seurat Limingan  
seurakuntatalolla klo 14.
Tervetuloa!

Herättäjän kirkkopyhä: su 20.1. klo 10.00 messu Oulunsalon kirkossa, 
seurat ja paikallisosaston vuosikokous seurakuntatalossa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 20.1. klo 15.00 vuosikokous ja seurat
Karjasillan kirkolla, Nokelantie 39, Oulu, su 20.1. klo 15.00 seurat ja  
paikallisosaston vuosikokous Montin-salissa, Kirkkotie 6, Kiiminki, ti 22.1. 
klo 18.00 paikallisosaston vuosikokous ja klo 19.00 seurat Muhoksen 
seurakuntatalolla, ti 22.1. klo 19.00 seurat ja vuosikokous Rantsilan 
seurakuntatalossa, pe 25.1. klo 18.00 seurat ja vuosikokous Pudasjärven 
seurakuntatalolla
Tervetuloa!

Pe 18.1. klo 18.30 Varhaisnuortenilta.
Su 20.1. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat. 
Tervetuloa! 
www.oulunrauhansana.fi

Su 20.1. Seurat klo 14.  
Mika Pouke, VeikkoKettunen.
Ma 21.1.Raamattupiiri klo 14.
To 24.1. OP&NAilta Hiitoloilla 
klo 19. Mika Syväniemi.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

JakElU-
HäiriöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Maarit Hurmerinta 
on tehnyt musiikkia 
jo 40 vuotta. Monet 
hänen hittinsä ovat 
muodostuneet klassikoiksi 
aina laakson liljasta 
koskettavaan lainaa vain 
-kappaleeseen. Millaista 
on muusikon arki ja 
mikä on pitkän avioliiton 
salaisuus?

Maarit Hurmerinta on 
tehnyt hittejä jo hui-
mat 40 vuotta. Kuinka 
hän jaksaa, miten per-

he voi? Rinnalla on pysynyt koh-
ta myös 40 vuotta aviomies Sami 
Hurmerinta, muusikko hänkin.

Ura alkoi 1972, kun Love Re-
cordsin Atte Blom kuuli Maaritin 
demonauhan ja kutsui tytön sa-
man tien levytysstudioon. Maari-
tin oma sanoitus ja Jim Pembro-
ken sävellys Aamun tulo oli hänen 
ensimmäinen singlensä. 

Siitä alkoi pitkä matka musii-
kin ammattilaisena, joka jatkuu 
yhä. Jäätelökesä, Jos tahdot tietää, 
Neito ja ylioppilas – hittejä ja suu-
ria lauluja on joka vuosikymme-
neltä.

– Olen syntynyt muusikoksi 
ja varmaan kuolen muusikkona. 
Se on kokonaisvaltainen elämän-
tapa. Musiikki on kuulunut mi-
nuun olennaisena osana pienes-
tä asti.

Maarit sanoo, ettei edes vai-
keina aikoina ole miettinyt muu-
ta ammattia. 

Usein törmää käsitykseen, että 
taiteilijat viettävät huonoa elämää 
ja eroavat muita useammin.

– Kilpailu ja taso ovat niin ko-
via nykyään, ettei sellaiseen ole 
varaa. Esimerkiksi meidän bän-
din soittajat ovat todella tunnolli-
sia. Monet taiteilijat ovat jopa täy-
sin raittiita, heissä on paljon yh-
teiskuntakriittisiä ja ajattelevia, 
vastuuntuntoisia ihmisiä. 

älä patoa parisuhteen
patteja sisääsi
– Uskon, että jokainen, joka sol-
mii avioliiton, on valmis yrittä-
mään parhaansa. Et voi varau-
tua siihen, että toisesta tulee hul-
lu tai alkoholisti tai hän osoittau-
tuu narsistiseksi. Elämä vaan on 
yllätyksiä täynnä. 

Tärkeintä on kulkea kohti omia päämääriä

Työ on palkitsevinta silloin, 
kun vuorovaikutus yleisön kans-
sa onnistuu. 

– Silloin ei ole merkitystä, on-
ko esiintymispaikkana klubi tai 
kirkko.

liikunta on kuin
puhdistava riitti
– Liikunta on minulle todella tär-
keää. Menen yleensä kuntosalil-
le joka päivä, jos olen vapaalla. Se 
on kuin puhdistava riitti. Vaik-
ka treenatessa ajattelisikin työ-
asioita, siinä tapahtuu jokin pro-
sessi, joka puhdistaa mieltä ja sie-
lua ja saa asiat loksahtamaan pai-
kalleen.

Kesällä liikunta tapahtuu 
enemmän ulkosalla. 

– Tykkään pyöräillä. Siinä on 
jotain todella vapauttavaa. Käve-
len myös 10–15 kilometrin lenk-
kejä, mutta pyöräily on kivempaa.

Parisuhde vaatii tahtoa ja työskentelyä. On tärkeää,   ettet patoa sisääsi vuosikausien patteja. Meillä räiskähdellään ja puhutaan suoraan, Maarit kuvaa pitkän parisuhteen perusteita.

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijoita: pe 18.1.klo 19. ja 
su 20.1. klo 14. Juha Norolampi
su 27.1. Juha Kakko
su 3.2. klo 16. Gennadi Shaulov ja 
tiimi Israelista
Olet sydämellisesti tervetullut!

Olen sitä mieltä, 
että elämä on 
elettävä läpi 
kaikkinensa, myös 
vaikeat ja kipeät 
asiat. Ennemmin 
vaikka väsyttää 
itsensä fyysisesti 
liikunnalla kuin 
ottaa lääkkeitä, jos 
vain mahdollista.

Kokenut taiteilija tietää kyllä 
että, ihmiset voivat toki luovut-
taa liian helposti. Parisuhde vaa-
tii tahtoa ja työskentelyä, ennen 
kaikkea itsensä muuttamista.

– Meillä voi tulla joka päivä ja 
mistä vaan sanomista. Olemme 
suoria ja rehellisiä, räiskähteleviä 
ja temperamenttisia kumpikin ja 
keskustelemme aika värikkäästi. 
On tärkeää, ettei patoa jotain hel-
vetillisiä kolmenkymmenen vuo-
den patteja sisään.

Työ on 
aina läsnä
Maarit kertoo, että on tärkeää an-
taa luovuudelle vapautta. 

– Jos toinen haluaa soittaa ja 
jammailla itsekseen ja hänellä on 
selvästi käynnissä joku prosessi, 
on tärkeää, ettei mene keskeyttä-
män sitä.

Hurmerinnat asuvat kaksin 
isoa taloa. 

– Työskentelemme eri päissä 

taloa ja laitamme ovet kiinni, et-
tei kumpaisenkaan soitto häiritse 
toista. Luovassa ammatissa työ on 
koko ajan läsnä, se on kuin tauti, 
josta ei pääse eroon, vaikka ha-
luaisikin. 

Lomalle on vaikea päästä. Jo-
kainen freelancer tietää, että pi-
täisi koko ajan olla standby-asen-
nossa. 

– Lomat ovat sellaisia kolmen 
päivän lomia, joiden jälkeen men-
nään äkkiä duuniin, se on tasa-
painoilua hyvinvoinnin ja talou-
den kanssa.

– Olen unelma-ammatissani. 
Tässä on hyvin voimakkaita on-
nistumisen tunteita, hyvin voi-
makkaita epäonnistumisen tun-
teita ja hyvin voimakkaita epätoi-
von tunteita.
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Palveluja tarjotaan

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

  Sinappia

Vaikka ekumeniaa onkin viime aikoina 
runsaasti parjattu ja kirkkojen yhdisty-
mispyrkimykset asetettu kyseenalaisik-
si, olen aina tuntenut suurta uteliaisuutta 

muita kirkkokuntia ja uskonnollisia yhteisöjä koh-
taan. Kiinnostusta on lisännyt teologian opiskelu-
ni Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Niinpä so-
pivan mahdollisuuden ilmaantuessa ilmoittauduin 
neljän viikonlopun mittaiselle KETKO-kurssille.

Lyhenne tulee sanoista kansainvälisen ja ekumee-
nisen toiminnan koulutusohjelma. Kurssi järjeste-
tään kerran vuodessa ja sen järjestää Suomen Eku-
meenisen Neuvoston nuorisojaosto yhdessä Kirk-
kopalvelujen Opintokeskuksen kanssa. Kurssi jär-
jestetään yhtä aikaa sekä Helsingissä että Joensuussa.

Viikonlopuista kaksi järjestetään syksyllä ja 
kaksi keväällä. Kolme ensimmäistä kertaa joen-
suulaiset viettävät Joensuussa ja helsinkiläiset 
Helsingissä. Näillä kerroilla käsitellään luterilai-
suutta ja anglikaanisuutta, vapaita suuntauksia ja 
ortodoksisuutta. Kurssin viimeisen viikonlopun 
ajaksi kaikki kurssille osallistuneet molemmis-
ta kaupungeista kokoontuvat Helsinkiin. Tällöin 
aiheena on katolilaisuus.

Viime viikonloppuna käsittelimme ortodok-
sisuutta. Päiviin sisältyi muun muassa luento-
ja, matka Valamon ja Lintulan luostareihin se-
kä osallistuminen ortodoksiseen liturgiaan. Kurs-
siviikonloput noudattavat juuri tätä kaavaa; tu-
tustumme kirkkojen ja yhteisöjen rakennuksiin, 
käymme heidän tilaisuuksissaan, kuuntelemme 
luentoja heidän opetuksistaan ja vertailemme nii-
tä omiin lähtökohtiimme. 

Kurssilaisemme tulevat eri kirkkokunnista, jo-
ten kurssimme on monella tapaa ekumeeninen ja 
keskustelut vaihtelevia, mutta kuitenkin toisten 
mielipiteitä kunnioittavia.

Pian vietetään kristittyjen ykseyden ekumee-
nista rukousviikkoa, joka järjestetään maailman-
laajuisesti 18.–25. tammikuuta. Tällä kertaa tee-
mana on Vain tätä Jumala sinulta odottaa. Ru-
kousviikon aineisto perustuu Miikan kirjan teks-
tiin 6:6–8, ja erityisaiheena ovat Intian alueen 
kastijärjestelmän alla elävät kristityt. 

Aihe saa kysymään myös muualla, ketkä itse 
suljemme ihmisyyden ulkopuolelle, keitä pidäm-
me alempiarvoisena tai keitä emme tahtoisi edes 
koskettaa. Meidän vastuullamme on, millaisen 
maailman tästä paikasta teemme. 

Ekumenialla on sijansa juuri siinä, että ym-
märrämme paremmin muita ihmisiä ja heidän 
lähtökohtiaan. Vaikka keskustelut ja debatit eri 
kirkkokuntien välillä ovat tyypillisiä ja tärkeitä 

oman uskon selvittämiseksi, em-
me saisi kuitenkaan jäädä lii-
aksi kiinni erilaisuuteen. Tär-
keintä meidän on kiinnittää 
katseemme kaikille yhtei-
seen päämäärään, ihmisar-
voiseen elämään. 

EiJa NUUTiNEN

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

Ekumeniaa 
hyvässä hengessä

• 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

Musiikki
pitää pystyssä
– Musiikki on voimakkaimpia 
elementtejä elämässäni.  Vaikeina 
aikoina se pitää minua pystyssä.

Soittaminen, laulaminen ja it-
sekseen jammaileminen antaa 
voimia ja puhdistaa. 

– Kun äitini kuoli, ajoin fil-
laria, soitin pianoa ja kuuntelin 
paljon musiikkia. Minulle ei tul-
lut mieleenkään, että olisin otta-
nut pillereitä ja turruttanut itseni. 

– Olen sitä mieltä, että elä-
mä on elettävä läpi kaikkinensa, 
myös vaikeat ja kipeät asiat. En-
nemmin vaikka väsyttää itsensä 
fyysisesti liikunnalla kuin ottaa 
lääkkeitä, jos vain mahdollista.

Hienoa olla äiti,
ei marttyyri
– Olen aina halunnut äidiksi, ja 
olen niin onnellinen siitä, että 

meillä on kaksi lasta. En ole kui-
tenkaan uhrautuva marttyyriäi-
ti, joka tekee kaiken ja itkee yksin 
väsymystään. Olen vaatinut, että 
tämän pitää olla fair play.

– Varsinkin meidän Janna oli 
pienestä pitäen niin eläväinen ta-
paus, että olisi ollut ihan mahdo-
tonta tehdä luovaa työtä rauhassa, 
jos en välillä olisi saanut hänelle 
hoitajaa. Onneksi isovanhemmat 
ovat olleet suurena apuna, varsin-
kin Samin äiti.

Äitinä Maarit onkin onnel-
linen siitä, että lapsilla on hyviä 
suhteita moniin aikuisiin. 

– Elämässä voi sattua mitä ta-
hansa. Siksi on tärkeää, että lap-
set saavat luoda tärkeitä suhtei-
ta muihinkin aikuisiin kuin vain 
omiin vanhempiinsa.

Tytär tulee äidin mukaan vah-
vasti häneen. 

– Jos Jannalla on vahva näke-

mys, hän ei anna piiruakaan pe-
riksi. Kun on halu ja kyky teh-
dä taidetta ja on voimakas oma 
suuntaus, siinä ei voi kuin tukea 
ja auttaa. 

Vanhempien tehtävä on Maari-
tin mukaan kuitenkin kertoa, mil-
lainen miinakenttä musiikkiala 
on ja yrittää samalla olla lannista-
matta ja pelottelematta liikaa.

– Meidän Samuli on hyvinkin 
seesteinen, ja aina on pärjännyt 
keskustelemalla. Janna on enem-
mänkin perinyt minulta pala-
vuutta ja tappuraisuutta, äiti ku-
vailee. 

– Uskon, että joka perheessä 
käydään taisteluja lasten ja van-
hempien välillä. Se vaatii van-
hemmilta aikuisuutta ja vastuul-
lisuutta ja henkistä voimaa.

MarJo PääkköNEN / 
koTiMaadESki

Tärkeintä on kulkea kohti omia päämääriä
J u k ka G rans t r ö m /  Ku va ko t imaa

Parisuhde vaatii tahtoa ja työskentelyä. On tärkeää,   ettet patoa sisääsi vuosikausien patteja. Meillä räiskähdellään ja puhutaan suoraan, Maarit kuvaa pitkän parisuhteen perusteita.
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Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa, 
josta löydät kaikkien kustantajien 
kristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksille 
myymälään ja verkkokauppaan!

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

Eero Junkkaala

Itsevaltiaat
9,00 (25,00)  PERUSSANOMA

Eero Junkkaala

900

Kaija Pispa 

Vähän on tarpeen
8,90 (19,90)  KIRJAPAJA

890

Raamatun Atlas
12,90 (35,00)
UUSI TIE

1290

Anna-Mari Kaskinen

Hetkiä puutarhassa
6,00 (22,10)   KIRJAPAJA

Anna-Mari Kaskinen

600

Lars Åke Lundberg

Vili ja Viivi
8,00 (24,00)   LASTEN KESKUS

800

Jerry B. Jenkins

Syöksy ihmissyöjälaaksoon
5,00 (12,00)   PÄIVÄ

Jerry B. JenkinsJerry B. Jenkins

500

Minun oma Raamattuni
8,00 (20,00)
UUSI TIE

800

Raamattu
3,20 (7,90)
KIRJAPAJA

320

Michka Assayas

Bono on Bono
4,00 (34,20)

Michka Assayas

400

KIRJA-ALE
21.1–8.2.2013
satoja kirjoja

alkaen 2 € / kpl

Jo toista kertaa järjestettävä 
Liikukko nää? -tapahtuma 
tarjoaa monipuolisesti ko-
ettavaa ja nähtävää lapsiper-

heille.
– Oulun ja sen lähiseudun yri-

tykset, seurat ja järjestöt esittele-
vät toimintaansa ja kertovat mi-
tä kaikkea Oulussa voi harrastaa. 
Idea on, että pisteillä on jotain 
toiminnallista kokeilua, joka liit-
tyy harrastukseen, kertoo tapah-
tumapäällikkö Jenna Antinmaa.

Vaikka tapahtuma on suun-
nattu lapsiperheille, on kaiken-
ikäisille luvassa näkemistä ja ko-
kemista sekä sisällä että ulkona.

– Kaikki mummosta muksuun 
viihtyvät tapahtumassa, Antin-
maa toteaa.

Myös liikuntarajoitteiset on 
otettu huomioon.

– Kulkeminen on pyritty teke-
mään erityisliikkujille mahdolli-
simman helpoksi ja esilleasettajia 
on pyydetty huomioimaan pistei-
den toiminnassa sen, että liikunta-
rajoitteista huolimatta toimintoja 
voisi kokeilla. Tapahtumassa pää-
see kokeilemaan esimerkiksi pyö-
rätuolisählyä, Antinmaa sanoo.

Mukana on myös Hope ry, joka 
ottaa lahjoituksina vastaan käy-
tettyjä, mutta hyväkuntoisia lii-

kuntavälineitä.
– Perheiltä pieneksi jääneet tai 

käyttämättömät välineet saa tuo-
da paikalle ja ne toimitetaan niitä 
tarvitseville esimerkiksi lastenko-
teihin tai vähävaraisille perheille, 
Antinmaa kertoo.

Seurakunta ei ole toistaiseksi 
ollut mukana tapahtumassa.

– Kuntaliitokset hieman sekoit-
tivat pakkaa, että kuka tarjoaa mi-
tä, missä ja kenelle. Ensi vuonna 
tulemme kysymään mukaan myös 
seurakunnan perheliikuntatoi-
mintaa, Antinmaa sanoo.

liikunta on
Peltoloiden juttu
Peltolan perhe kävi viime vuon-
na Liikukko nää? -tapahtumassa 
tutustumassa erilaisiin harrastus-
mahdollisuuksiin. Lapset innos-
tuivat niin paljon, että tänäkin 
vuonna sinne on päästävä.

– Joka kerta, kun ajamme Ou-
luhallin ohi, lapset muistuttavat 
Liikukko nää? -tapahtumasta ja 
kyselevät, että mennäänhän uu-
destaan, Riitta Peltola kertoo hy-
myillen.

8-vuotiaan Venlan mieleen 
jäivät erityisesti pomppulinnat ja 
kamppailulajien esitykset.

– Zumbakin oli mukavaa. Siel-

lä sai myös suorittaa sellaisen vat-
salauta-ajokortin, kun läpäisi es-
teradan, Venla muistelee.

– Vatsalauta on hieman kuin 
rullalauta, mutta sen päällä ol-
laan vatsallaan, Riitta Peltola sel-
ventää.

Venla kokeili myös voimiste-
lua, mistä syttyikin kipinä uu-
teen harrastukseen. Voimistelun 
lisäksi Venla käy ratsastuksen al-
keiskurssilla.

Tänä vuonna Venlalla on sel-
keä tavoite tapahtuman suhteen.

– Aion urheilla ja olla hikinen, 
tyttö toteaa iloisesti hymyillen.

Myös uusi harrastus on terve-
tullut, jos sellainen sattuu löyty-
mään.

5-vuotias pikkuveli Joel löysi 
viime vuonna itselleen harrastuk-
sen salibandysta. Hänen mieles-
tään oli mukavaa, kun sai kokeilla 
monenlaisia eri urheilulajeja.

Tänä vuonna on tarkoitus löy-
tää sopiva harrastus 3-vuotiaalle 
Veikalle.

– Veikka haluaisi harrastaa 

painonnostoa, mutta ei taida ol-
la kolmivuotiaille sopivia ryhmiä, 
Riitta Peltola nauraa.

Hän kertoo, että löysi itsekin 
mieluisaa tekemistä Teknopalat-
sista.

– Yritämme koko perheenä 
muutenkin harrastaa liikuntaa 
sen mukaan, mitä eri-ikäisten 
lasten kanssa voi tehdä. Liikun-
ta on meidän juttu, Riitta Pelto-
la toteaa.

kaTJa kiiSkiNEN

Koko perheen Liikukko nää? 
-tapahtuma Ouluhallissa lauantaina 
19.1. kello 10–16. Ilmainen 
sisäänpääsy. Tapahtumassa Hope 
ry:n käytettyjen, hyväkuntoisten 
liikuntavälineiden keräyspiste. 
Tilaisuuden järjestävät Oulun 
Nuorkauppakamari ry ja Oulun 
kaupungin liikuntapalvelut 
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Virikkeitä ja uusia 
ideoita harrastamiseen

Venla (vas.) on innokas voimistelija ja Joel käy pelaamassa salibandya. Äidin sylissä 
istuvalle Veikalle pitäisi vielä löytää harrastus.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n
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auttaminen on 
juuri sinua varten

Eripura 
kirkossa 
haittaa 
vapaa-
ehtoistyötä 
1. Teetkö vapaaehtoistyötä?

2. Voisitko kuvitella tekeväsi 
kirkon vapaaehtoistyötä?

Gallup

TOiVO ElO, OUlU

1. Teen.
2.  En jouda muuhun kuin mitä tällä 
hetkellä teen. Jo oman kodin hoitami-
nen vaatii aikaa. 

Karin lainE, OUlU

1. Toimin vapaaehtoisena mielenter-
veystyön parissa.
2. En valitettavasti. Olen Jehovan to-
distaja ja siksi oma seurakunta olisi mi-
nulle luontevampi paikka vapaaehtois-
toiminnalle. 

HannElE niEMElÄ, SOdanKylÄ

1. Olen ollut monessa mukana, mutta 
juuri nyt en toimi vapaaehtoisena mis-
sään yhdistyksissä.
2. Itse asiassa voisin ehkä joskus tulevai-
suudessa, mutta eripura kirkon sisällä 
jarruttaa innokkuuttani. Riiteleminen 
ei kuulu mielestäni kirkkoon. Ohjeistan 
kirkkoa ja kaikkia rauhan tielle.

– Auttaminen on kirkon perus-
tehtävä, ja sitä on tehtävä yhä nä-
kyvämmäksi, toteaa Tampereen 
seurakunnissa diakonisesta va-
paaehtoistyöstä vastaava Ilkka 
Kalmanlehto. 

Hän kävi viime viikolla Ou-
lussa kertomassa seurakuntien 
työntekijöille Suurella sydämellä 
-vapaaehtoispalvelusta. Matka-
saarnaajan tapaan maata kiertä-
vä ja Suurella sydämellä -verkos-
toa mainostava Kalmanlehto ku-
vaa sivustoa hyvän avun välittä-
mistoimistoksi. 

– Kyseessä eivät ole seurakun-
nan nettisivut vaan auttamiseen 
keskittyvä sivusto, jota seurakun-
nat yhteistyökumppaneineen yl-
läpitävät.

Oulussa vastaanotto oli innos-
tunut.

– Tavoitteena on, että tästä tu-
lisi arkinen työkalu työntekijöil-
le ja yhä useampi alkaisi välittää 
apua sen kautta. Paikkoja tarvi-
taan kaikilta työaloilta, ei pelkäs-
tään diakoniasta, Kalmanlehto 
toteaa.

ouluun 
odotetaan buumia
Vuonna 2007 aloitettu Suurella 
sydämellä -sivusto on lyönyt it-
sensä läpi, sillä kun netissä tekee 
haun sanalla vapaaehtoisuus, se 
on aina neljän ensimmäisen osu-
man joukossa. Kuluvana vuonna 
tapahtuu Kalmanlehdon mukaan 
nousu divaritasolta liigatasolle. 

– Monenlaisia uudistuksia tu-
lee ja pienillekin seurakunnille 
tehdään yhä helpommaksi tulla 
mukaan toimintaan. 

Kalmanlehto uskoo, että Ou-
lun seudulla uusien seurakuntien 
tulo mukaan Oulun seurakun-

tayhtymään tuo buumin sivuille. 
– Auttamistyö on tehtävä nä-

kyväksi, ja tekijöitä kyllä löytyy, 
sillä auttaminen on hauskaa. Vir-
heen tekemisen pelko on suurin 
synti kirkossa. Pitää luottaa ihmi-
siin! hän kannustaa. 

apua ihmisille 
ja lemmikeille
28 seurakuntaa tai seurakuntayh-
tymää kattava Suurella sydämellä 
-verkosto pitää sisällään monen-
laisia auttamistehtäviä. Uusimpia 

tulokkaita ovat esimerkiksi ta-
lousneuvonta, lumenluontiapu, 
Auta Mustia ja Mirriä -toiminta, 
jossa ihmiset voivat ostaa lemmi-
kinruokia niitä tarvitseville vä-
hävaraisille ja etsitäänpä Tampe-
reella kummejakin lapsille. 

Perinteisten vanhusten ystä-
vätoiminnan ja eri tilaisuuksis-
sa järjestelyapuna toimimisen li-
säksi sivuille toivotetaankin ter-
vetulleeksi kaikenlaiset mahdol-
lisuudet auttaa. Jokaisella on ky-
ky tehdä jotain.

– Rimaa on laskettava paik-
kojen ilmoittamisessa ja tarjon-
taa on saatava lisää, eihän mat-
katoimistossakaan myydä mat-
koja vain Pieksämäelle, sillä eivät 
kaikki halua mennä Pieksämäel-
le, Kalmanlehto vertaa humoris-
tisesti. 

Jokainen osaa 
olla ihminen ihmiselle
Vapaaehtoisten itsestään antamat 
tiedot tallentuvat vapaaehtois-
pankkiin, jonka avulla työnteki-

jöiden on helppo etsiä kulloisel-
lekin auttamistyölle tekijä. Vies-
tit kulkevat sähköpostilla ja teks-
tiviesteillä.

– Periaate on: vastaa pyyntöön, 
jos pääset, älä vastaa, jos et pääse. 
Toiminnassa ei tarvitse sitoutua 
olemaan käytettävissä aina, Kal-
manlehto painottaa.  

Seurakunnan työntekijät ta-
paavat jokaisen vapaaehtoiseksi 
ilmoittautuneen ennen kuin hei-
dän tietojaan tallennetaan mi-
hinkään. Varsinaisia haastattelu-
ja tai koulutuksia ei kuitenkaan 
järjestetä. Lasten kanssa vapaaeh-
toistyötä tekevien pitää toki toi-
mittaa rikosrekisteriote. Sivuston 
välittämissä hyvissä töissä vastuu 
on myös aina seurakunnilla, jo-
ka huolehtii myös vakuutuksista.

Kaikkien vapaaehtoistyön 
kohteiden ei tarvitse tulla seura-
kunnista. Esimerkiksi Mikkelin 
seurakunta tekee yhteistyötä esi-
merkiksi Punaisen ristin ja sovit-
telutoimiston kanssa. 

– Samanlaisen taustan omaa-
vien järjestöjen kanssa voidaan 
tehdä yhteistyötä. Meillä on myös 
paljon opittavaa järjestöiltä, Kal-
manlehto muistuttaa.

ElSi Salovaara

Kaikissa seurakunnissa tarjotaan 
mahdollisuuksia auttamiseen. 
Yhteystiedot seurakuntiin löytyvät 
lehden sivuilta 14–23. Oulun 
seurakunnissa vapaaehtoistyötä 
koordinoi Liisa Rahkola. 
Hänet tavoittaa numerosta 
040 591 2653 ja sähköpostilla 
osoitteesta liisa.rahkola@evl.fi.
Lue lisää osoitteesta 
www.suurellasydamella.fi. 

Ilkka Kalmanlehto kannustaa avaamaan silmät avuntarvitsijoille.

E l s i  S a l ovaa ra

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n
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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 20.1. kello 9.55–
12 klo 8.45 Radiopyhäkoulus-
sa lapsityönohjaaja Marjaa-
na Lassi puhuu aiheesta Jee-
sus ilmaisee jumalallisen voi-
mansa. (Valtakunnallinen lä-
hetys.) Klo 10 messu Oulujoen 
kirkosta. Klo 11.15 Armonpul-
la-ohjelmassa seurakuntames-
tari Mikko Raatikainen kertoo 
hengellisille kesäpäiville teke-
mästään matkasta, jolla Juma-
la käänsi hankaluudet voitoksi. 
MB. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lun uusinta aamulta. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa on haastattelussa Oulujoen 
seurakunnan kirkkoherra Jou-
ni Riipinen, joka siirtyy kirk-
koherraksi Rovaniemelle. MP.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio.
Kotimaa24-uutiset maanan-
taista torstaihin kello 16.20.
Pe 18.1 klo 14.40 Päivän valin-
nassa on haastattelussa Oulu-
joen seurakunnan kirkkoherra 
Jouni Riipinen. MP.
Pe 18.1. klo 16.03–17 Toivon 

tuomiokapituli. MS.
Ke 23.1. kello 16.40 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa sukel-
letaan evankelisluterilaisen kir-
kon ja herätysliikkeiden välisiin 
suhteisiin. Kirkko on yhtä kuin 
jäsenensä, mutta tunteeko meitä 
saman perheen lapsiksi? Tutkija 
Hanna Salomäkeä haastattelee 
Mervi Päivärinta. Uusinta. MP.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 20.1. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi puhuu aiheesta Jee-
sus ilmaisee jumalallisen voi-
mansa. Klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 20.1. klo 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.

On hyvin luterilaista 
rukoilla ukonilmassa 
Jumalaa – näinhän 
teki myös Martti 
luther, joka antoi 
hätäpäissään 
Jumalalle lupauksen 
hengellisestä urastaan 
juuri kauheassa 
ukonilmassa, jos hän 
vain tuosta tilanteesta 
pelastuisi. 

Pelkäävän rukous 
ukkosen keskeltä

Jumala, Sinä olet kaikki luontokappaleet luonut ja kaikki tunnustavat Sinut Luojaksensa ja vapisevat 
Sinun jumalallisen kuninkuutesi edessä. Vuorten kukkulat ja meren syvyydet kauhistuvat, kun Sinä 
vihastut – koko maanpiiri vapisee. Merten vesimassat pakenevat Sinun vihaasi. 
Herran ääni liikuttaa kokonaisia korpia, Herra on kuningas ikuisesti! Hän antaa kansallensa voiman. 
Herra siunaa kansansa rauhalla. 
Oi hyvä Jumala, säästä meitä Sinun julmasta vihastasi, joka voi niin halutessasi olla valtavan suuri. 
Varjele koko meidän elämäämme, huonettamme ja kotiamme, tulen ja tulipalon aiheuttamasta hädästä, 
salaman aiheuttamilta tuhoilta, rankkasateista ja ukkosen pauhinasta sekä kaikesta turmeluksesta. 
Varjele myös maan hedelmä rakeista ja rajuilmoista, liialliselta märkyydeltä ja kaikelta vahingolta. 
Oi, Herra Jumala! Varjele meitä äkkikuolemalta. Isä Jumala – kun antoi Poikansa kärsiä ristillä meidän 
puolestamme, varjelkoon meitä! 
Jeesus Kristus, joka on kuollut meidän tähtemme, varjelkoon meitä! 
Pyhä Henki, joka on meidät uudistanut ja pyhittänyt, suojelkoon meitä, ettei meille mitään pahaa 
tapahtuisi, Aamen!

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

Rukous ukonilman aikana

Suomalaiset ovat joutuneet taistelemaan monenlaisten luon-
nonvoimien kanssa. Ukonilman ja rankkojen myrskyjen lisäk-
si pakkanen ja pureva viima ovat olleet esi-isillemme tuttuja.

Meillä ei kuitenkaan monien muiden maiden tapaan ole tar-
vinnut kärsiä tulivuorenpurkauksista ja maanjäristyksistä. Kylmän 
pohjolan arktisissa kärsimyksissäkin on toki tarpeeksi vaivaa…

Alla olevassa rukouksessa ukonilman keskelle joutunut tunnus-
taa Jumalan suuruuden. Rukous päättyy mahtipontisesti kolmiyhtei-
sen Jumalan jokaiselle persoonalle osoitettuun erilliseen pyyntöön. 

Se tuo rukoukseen Luojan puoleen huutamisen sävyn ja tosissaan 
olemisen tunnun. Usein luonnonvoimien kanssa taisteleva ihminen 
pelkääkin henkensä puolesta. 

Tilanteen lauettua oma hätä saattaa tuntua typerältä ja aiheetto-
malta, vaikka huoli olisikin ollut oikeutettu. Kiitollisuuteen on sil-
ti aihetta.

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

Oulujoen seurakunnassa vaihtuu valta, 
kun kirkkoherra Jouni Riipinen siir-
tyy kirkkoherraksi Rovaniemelle. Läh-
tökahvit juodaan Oulujoen pappilassa 

perjantaina 1.2. kello 14–17.
Jouni Riipinen kertoo vuosistaan Oulujoen 

kirkkoherrana, ja luotaa myös tulevaan Radio 
Dein taajuudella. Hän pohtii muun muassa sitä, 

millaisia haasteita kirkkoherra kohtaa työssään 
nykypäivän Suomessa. Entä mitä seurakunta-
liitosten kaltaiset suuret muutokset vaativat ko-
ko työyhteisöltä?
Ohjelma lähetetään perjantaina 18.1. kello 14.40 
ja sunnuntaina 20.1. kello 11.45. Se on kuultavissa 
perjantai-iltapäivästä lähtien myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/kuunteleohjelmia.

Mitä on lähetystyö? Onko se käännyt-
tämistä risti edellä, vai pyyteetöntä 
auttamista? Oululaisnuoret kertovat 
oman näkökulmansa asiaan.

– Minä autan, koska Jumalani on antanut 
minulle tehtäväksi auttaa lähimmäisiäni. Tä-
mä lause hämmästyttää monia Nepalissa. Siellä 
sorretut kastittomat kääntyvät kristityiksi, kos-
ka se antaa heille ihmisarvon. Viime kesäkuus-
sa 12 nuoren ryhmä lähti Oulusta Suomen Lä-
hetysseuran Armokotiin. Miten matka muutti 
nuorten ajatuksia lähetystyöstä ja maailmasta 
ylipäätään. Oululaiset nuoret Nea Juntunen ja 
Kaisa Rahko kertovat, mitä näkivät ja kokivat 
Nepalissa Suomen Lähetysseuran Armokodis-
sa. Mukana on myös ääntä Armokodin laulu-

Puhetta ja ääntä nepalista

Jouni riipinen hyvästelee Oulujoen seurakunnan

tuokiosta ja nepalilaisesta nuortenillasta.
Radio Deissä lähetetty haastattelu on 
kuultavissa verkossa: www.oulunseurakunnat.fi/
kuunteleohjelmia.

Tu i ran s e u ra ku nnan M i s s i o nu o r e t
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Room. 12: 6–16
Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia 
armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen 
lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin 
hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut 
palvelkoon, opetustehtävän saanut 
opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut 
rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon 
pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon 
tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon 
iloisin mielin.
    Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa 
pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa 
toisillenne lämmintä veljesrakkautta, 
kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. 
Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, 
palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa 
Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa 
olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. 
Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa 
vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka 
teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. 
Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien 
kanssa.
    Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää 
pitäkö itseänne muita parempina, vaan 
asettukaa vähäosaisten rinnalle.

Joh. 2: 1–11
Viikon kolmantena päivänä vietettiin 
Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen 
äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen 
opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini 
loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: 
»Heillä ei ole viiniä.» Mutta Jeesus vastasi: 
»Anna minun olla, nainen. Minun aikani 
ei ole vielä tullut.» Hänen äitinsä sanoi 
palvelijoille: »Mitä hän teille sanookin, 
tehkää se.»
    Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa 
juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; 
ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. 
Jeesus sanoi palvelijoille: »Täyttäkää astiat 
vedellä», ja he täyttivät ne reunoja myöten. 
Sitten hän sanoi: »Ottakaa nyt siitä ja viekää 
pitojen valvojalle», ja he veivät. Valvoja 
maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. 
Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden 
astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini 
oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen 
ja sanoi: »Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän 
viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, 
huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän 
viinin tähän asti.»
    Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista 
ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean 
Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja 
hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

Lomailin mutsin luona. Olemme olleet kahdestaan siitä saakka, kun faija ajoi elämäs-
tämme pois. Se, kuka minä olen tänään, se, miten tänään toimin, käyttäydyn ja olen, 
on mutsin kasvatuksen tulos. Olen aina pyrkinyt olemaan hänelle mieliksi. Missä oli-
sinkaan ilman mutsia ja hänen pyyteetöntä rakkauttaan.

Tutussa jouluevankeliumissa todetaan Mariasta ”mutta Maria kätki sydämeensä 
kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä”. Kun Maria ja Joosef toivat Jeesuksen 
kahdeksanpäiväisenä temppeliin, sielläkin he kokivat yllätyksen. 

Temppelissä olleet Simeon ja Hanna totesivat lapsesta Marialle: ”Tämä lapsi on 
pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu 
merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä”. Maria 
kuuli pojastaan iloisia ja synkkiä uutisia. 

Marian usko on meille esikuva. Hän luotti Jumalaan, vaikkei voinutkaan ymmär-
tää, käsittää Jumalan suunnitelmia ja toimintatapoja.

Tämän viikon evankeliumikatkelmassa Jeesus on juuri aloittanut julkisen toimin-
tansa ja kutsunut kohtaamiaan ihmisiä seuraamaan itseään. Galilean Kaanassa pide-
tyissä häissä Jeesus kohtasi äitinsä Marian. Äiti pyysi palvelusta ja sanoi palvelijoille: 
”Mitä hän teille sanookin, tehkää se.”

Mitä Jeesus teki? Hän muutti veden viiniksi, hän teki ensimmäisen tunnusteon, 
ihmeen. Jeesus teki muitakin tunnustekoja ja ihmiset uskoivat häneen. Elämällään 
Jeesus todisti, mitä kuuliaisuus Isän tahdolla merkitsee. Hän tuli maailmaan meidän 
vuoksemme ja meitä varten. 

Jumalan rakkaus on jotain ihmeellistä, kummallista, outoa. Miten joku voi rakastaa 
mua niin paljon? Armo on kaunein sana, minkä tiedän, pieni sana ja valtava merkitys. 

Kirjailija Ritva Viljamaa kuvaa osuvasti ja herkästi runossaan sisäisen maailmani 
tunnuskuvia : ”Voisinko olla uskomatta, rakastamatta, kun itse olen loppumattoman 
rakkauden ympäröimä”. Jumala toimii monin tavoin. Hänen armonsa ei lopu milloin-
kaan. Hän ei hylkää, vaan pitää huolta. Minusta, sinusta, meistä kaikista.

JUHa väHäkaNgaS
Karjasillan seurakunnan pastori

Sanan aika
Sunnuntai 20.1.2013
Psalmi: Ps. 105: 2–5, 39–42
1. lukukappale: 2. Kun. 4:1–7 tai Jes. 12:1–6
2. lukukappale: Room. 12:6–16
Evankeliumi: Joh. 2:1–11

Älä anna juuria 
irti armostasi irrottaa
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Uskovaisen arkkityypit
TEkSTiT: JaNNE villa

PiirrokSET: kari kUroNEN

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, teologian tohtori Kati niemelä 
on luokitellut suomalaiset neljään uskonnollisuustyyppiin: 
aktiiviseurakuntalaiset, perusseurakuntalaiset, passiiviset 

myönteiset ja ei-uskonnolliset. Seuraavassa esitellään niemelän 
faktojen pohjalta näiden neljän ryhmän tyypilliset edustajat.

Tunnistatko itsesi?

aila, aKTiViSTi
Miehet viihtyvät mieluusti kirkollisillakin johtopaikoilla, mutta 
viisaat ja aikaansaavat naiset pitävät uskollisesti pystyssä maal-
likkotoimintaa.

Aila, 55, on ollut jo vuosia seurakuntansa kantavia vapaaeh-
toisvoimia. Pirteä nainen on pitänyt pyhäkoulua ja vaikuttanut 
lähetys- ja diakoniapiireissä sekä Yhteisvastuukeräyksen aktivis-
tina. Seurakuntaneuvostokin on tullut tutuksi.

Usko kristinuskon Jumalaan, rukoukseen ja kirkon positii-
viseen rooliin on vain vahvistunut vuosien saatossa. Uskonasi-
at tulivat myönteisellä tavalla tutuiksi jo lapsuuden kasvuym-
päristössä.

Myös Ailan lapset ovat saaneet kristillisen kasvatuksen. Jo ai-
kuistuneet lapset näyttävät jatkavan kristillisiä perinteitä omis-
sa perheissään, minkä Aila puolisoineen panee merkille mieli-
hyvällä.

Aila seuraa kirkollista keskustelua ja uskonnollista pohdin-
taa, ja osallistuu niihin itsekin. Henkisesti ja hengellisesti vireä 
ja valveutunut nainen lukee säännöllisesti Rauhan Tervehdystä, 
ja mieskin seuraa sitä toki.

Energinen Aila saa usein puolisonsa mukaan hengellisiin 
rientoihin, vaikkei tämä yhtä aloitteellinen olekaan ja puhuu 
uskostaan harvakseltaan.

PaSi & HEli, PaSSiiViSESTi MyÖnTEiSET
Pasi ja Heli suhtautuvat periaatteessa myönteisesti uskonnollisiin asioihin, vaikkei-
vät he olekaan aktiivisia uskonnon harjoittajia.

Kolmekymppinen avopari osallistuu uskonnollisiin tilaisuuksiin harvemmin 
kuin kerran vuodessa; joko jouluna, jos joku erityistapahtuma tulee eteen tai suvun 
kirkollisissa toimituksissa.

”Uskon kyllä – mutta omalla tavallani”, kumpikin tapaa vastata. Suhde Juma-
laan on himpun verran häilyväinen. Liekö Jumala persoona, henki vai elämänvoi-
ma – Luoja yksin tietää…

Uskonnolla on varmaan hyvä tarkoitus ja kirkolla tehtävänsä yhteiskunnassa sekä 
ihmisten ongelmiin vastaamisessa. Itseä niiden tarjonta ei kuitenkaan kovin usein 
kosketa. Silti joskus on tullut rukoiltuakin, ja usko(nno)sta on tuntunut olleen apua 
tai iloa.

Syntymän, kuoleman ja avoliitosta avioliittoon vaihtamisen yhteydessä kirkko 
hoitaa yleensä hommansa asiallisesti. Siksikään kirkosta eroamisesta ei ole vielä va-
kavasti puhuttu, edes silloin kun ystävät ovat kehuskelleet tehneensä trendikkään 
ratkaisun. Pasista ja Helistä kirkon touhu tuntuu sen verran tolkulliselta, että siihen 
on yhä katsottu hyväksi kuulua.
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Aktiiviseurakuntalaisten sitkeään jouk-
koon kuuluu yhä reilusti yli kymme-
nesosa kansasta. Ailan hengenheimo-
laisista lähes joka kolmas on aktiivi-

nen muussa kuin luterilaisessa kirkossa.
Perusseurakuntalaisia on kolmannes suo-

malaisista. He pitävät niin ikään kirkollista 
elämää pystyssä.

Tyypillisen suomalaista, perin matalan pro-
fiilin uskonnollisuutta edustavat ”passiiviset 
myönteiset” eivät ole liioin mikään kirkon ka-
dotettu sukupolvi. Noin neljäsosan kansasta 
muodostavalla joukolla on vielä vissit liitty-
mäkohtansa kristilliseen elämään.

Ei-uskonnollisten urpojen penseä tai kiel-

teinen – ja siksi kirkon kannalta niin kiinnos-
tava – joukko kasvaa ripeästi. Tuo haasteelli-
nen eli potentiaalinen tulevien kristittyjen po-
rukka muodostaa pian noin viidesosan kan-
sasta. Se saattaa toisaalta myös erota kirkosta 
hetkellä millä hyvänsä, vaikkapa yhden tv-oh-
jelman innoittamana.

Vaan ei hätää. Urpolla on vielä hamassa tu-
levaisuudessakin – kenties Jumalan puhuttele-
maksi ja ristin juurelle jouduttuaan tai hengel-
lisesti vartuttuaan – kirkko tukevasti pystyssä 
ja ottamassa hänet avosylin takaisin…

Kiitos Herran, joka pitää Ailan ja passiivi-
semmat kumppaninsa kirkon Tiellä.

PErTSa & SOFia, 
PErUSSEUraKUnTalaiSET
Nelikymppiset Pertsa ja Sofia uskovat Jumalaan, joka on heil-
le tärkeä oman elämän ja suomalaisen elämänmuodon tukipi-
lari. Siniristilippu liehukoon heidän puolestaan jatkossakin, ja 
jälkikasvu opetettakoon päiväkodissa, koulussa ja rippikoulus-
sa kristillisille tavoille!

Kun hätä on kädessä, Pertsan ja Sofian kädet etsiytyvät ristiin, 
ja kirkkoon mennään muulloinkin kuin kriisin tullen. Perusseu-
rakuntalaisina aviopari käy kirkossa vähintään kerran vuodessa, 
mutta saattavatpa piipahtaa pyhätössä muulloinkin, jos kiinnos-
tavaa tarjontaa esiintyy.

Kaksikon luottamus kirkon kykyyn antaa vastauksia ihmis-
ten ongelmiin on melko vahva, varsinkin kriisien ja kuoleman-
tapausten yhteydessä. Kirkkohäät, hautajaiset ja lasten kastami-
nen kuuluvat luonnollisesti asiaan. Lasten kanssa on luettu ilta-
rukous, se on perheen uskonharjoittamisen kulmakivi.

Kumpikin rukoilee toisinaan, muttei muutoin harjoita us-
kontoa säännöllisesti. He kokevat kumminkin saavansa uskos-
ta apua ja voimaa – tarvittaessa.

Pertsa ja Sofia uskovat kuolemanjälkeiseen elämään ja mo-
niin muihinkin kristillisiin uskomuksiin. Pientä epäselvyyttä 
on tosin siitä, onko Jumala persoona, henki vai elämänvoima.

Varsinkin Sofia on taipuvainen uskomaan myös yleisimpiin 
ei-kristillisiin uskomuksiin: jälleensyntymiseen, telepatiaan, 
onnenkaluihin ja horoskooppeihin…

UrPO, USKOnnOTOn
Teekkari Urpo, 21, ei saanut kotonaan kristillistä kasvatusta, eikä ole tottunut us-
kovaisten touhuihin. Vanhemmat niistä joskus varoittivat ja naureskelivat uskoon 
hurahtaneita.

Koulun uskonnonopetus ja pakolliset osallistumiset seurakunnan tilaisuuksiin 
ovat lähinnä ärsyttäneet. Jonkun käsittämättömän, vanhan tavan vuoksi perhe on 
kuulunut kirkkoon, mutta Urpo aikoo erota heti kun joutuu maksamaan veroja. 
TV2:n parin vuoden takainen Homoilta sai hänet jo melkein tekemään lopullisen 
ratkaisunsa.

Urpo aktivoituu keskustelemaan uskonasioista lähinnä netissä, nimimerkin ta-
kaa. Tyhmät uskikset saavat silloin kyytiä!

”Kuinka kukaan jaksaa jauhaa jostakin kamelinajajien keksimästä valkopartai-
sesta satuolennosta? Yhtä hyvin voisin uskoa joulupukkiin!”, Urpo aktivoitui puhu-
maan uskonnosta yhtenä iltana opiskelukavereidensa kanssa, kun kirkollinen rymy-
ryhmä pysähtyi baarin ikkunan alle.

Paras kaveri Jesse yritti vähän vaisusti puolustella kirkon aktiivista auttamistoi-
mintaa, mutta vaikeni, kun muut alkoivat vääntää vitsiä uskovaisista.

Jesse kävi rippileirin. Sen vielä ymmärtää, sillä kärsimys palkitaan rahalla ja lah-
juksilla. Mutta sitä Urpo ei aikanaan ymmärtänyt, miksi Jesse meni isoseksi.

No, kukin tavallaan. Suomi on vapaa maa. Ei kiinnosta kysellä. Elämä on tässä 
ja nyt. Ei siitä sen enempää.

Urpon on vaikea kuvitella tilannetta, jossa hän tarvitsisi Jumalaa tai kirkkoa jo-
honkin.

Mutta hän onkin vielä kovin nuori ja elämää paljon edessä…

Hätä ei ole Urpon näköinen
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Leikkaa talteen!

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 
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Erityisnuorisotyönohjaaja
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyönohjaaja
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 591 2653
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

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
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 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnaohjaaja Riitta Ojala, 
p. 040 841 4680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori 
Hannele Lusikka, p. 040 5797 806
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori, sairaalapastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 433 4104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Synttärisankari on 
juhlansa ansainnut

Kynttiläkonsertti soi 
vanhustyön hyväksi

Oulun Zonta-ker-
ho I järjestää pe-
rinteisen kynttilä-
konsertin sunnun-

taina 20.1. kello 15 Vanhas-
sa pappilassa. Lipputuot-
to lahjoitetaan entiseen ta-
paan Yhteisvastuulle. 12 
euron hintaisia lippuja saa 
kerhon jäseniltä ja ovelta 
puoli tuntia ennen konsert-
tia. Iltapäiväkahvit sisälty-
vät lipun hintaan.

Kynttiläkonsertin mu-
siikillisena sieluna on ollut 
vuonna 1979 pidetystä en-
simmäisestä konsertista al-
kaen urkutaiteilija Maija 
Tynkkynen. Hän on pyytä-
nyt mukaan sopraano Sari 
Hourulan ja viulutaiteilija 
Sinikka Ala-Leppilammen. 

Konsertti vie tällä ker-
taa kuulijat vuosisadoil-
ta toisille. Maija Tynk-
kynen soittaa virginalis-
ti William Byrdin ja ur-
kuri Georg Böhmin sävel-
lyksiä. Sari Hourula laulaa 
Johann Sebastian Bachin, 

Robert Schumannin ja Os-
kar Merikannon musiik-
kia. Sinikka Ala-Leppilam-
men ohjelmassa on Bachin 
lisäksi Armas Järnefeltin 
Kehtolaulu.

Tuotot Yhteisvastuu- 
keräykseen 
Kynttiläkonsertin osallis-
tujat ovat vuosien varrella 
kartuttaneet lipputuloilla 
merkittävästi Tuomiokirk-
koseurakunnan Yhteisvas-
tuun tuottoa. 

Tänä vuonna kotimai-
sena keräyskohteena on et-
sivän vanhustyön projek-
ti, joka pyrkii auttamaan 
kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevia vanhuk-
sia. Kansainvälisen diako-
nian esimerkkikohteena on 
Kambodzha.

Tilaisuudessa myydään 
myös zontien Sisarta ei jä-
tetä -kampanjan Ystävyys-
sinetti-kirjeensulkijamerk-
kejä. Yhden arkin hinta on 
10 euroa. Tuotolla zontat 

Karjasillan, Oulujoen 
ja Tuiran seurakun-
tien sekä Tuomio-
kirkkoseurakunnan 

tänä vuonna 30 vuotta täyt-
tävät seurakuntalaiset ovat 
saaneet kutsun syntymä-
päiväjuhlaan 30.1. Rauha-
laan. Lisäksi syntymäpäi-
väsankarit kutsutaan kynt-
tilänpäivän jumalanpalve-
lukseen kotiseurakuntansa 
kirkkoon 3.2. 

– 30 vuotta on merkit-
tävä etappi ihmiselämäs-
sä, kuvailee Karjasillan seu-
rakunnan pastori Kimmo 
Kieksi.  

– Haluamme muistuttaa, 
että kolmekymppinen voi 
toteuttaa elämässään vielä 
monia asioita – siinä iässä 
Jeesuskin vasta aloitteli toi-
mintaansa.

Kieksin mukaan 30-vuo-
tissynttärit sopivat toimin-
tamuotona erityisen hyvin 
Oulun alueelle, sillä ikära-
kenne on nuori.

Oulun seurakunnissa on 
muistettu myös 20-vuotiai-
ta. Viime vuonna heille lä-

hetettiin Jeesus-laastari on-
nittelukortin mukana. 

Rauhalan juhlassa on 
luvassa huumoria, liiket-
tä, bilemeininkiä ja muis-
toja kolmen vuosikymme-
nen tähtihetkistä. Juhlaan 
ilmoittaudutaan 18.1. men-
nessä Oulun seurakuntien 
nettisivujen kautta.

lasten synttäreillä 
yllätyksiä
Seurakunnat järjestävät 

syntymäpäiväjuhlia myös 
eri-ikäisille lapsille ja van-
hemmalle väelle. Toimin-
nan tavoitteena on kohda-
ta henkilökohtaisesti seu-
rakuntalaisia. Juhliin kut-
sutaan samana vuonna 
tai vuosipuoliskolla tietyn 
vuosiluvun täyttävät. Kut-
su tulee päivänsankareille 
postitse.

Lapsille on luvassa muun 
muassa 4-vuotissynttäreitä 
kaikissa Oulun seurakun-

nissa. Karjasillan, Oulujoen 
ja Tuiran seurakunnat jär-
jestävät alkuvuonna, ennen 
kesäkuun loppua 4 vuot-
ta täyttävien juhlan 24.2. 
Haukiputaan seurakunnas-
sa alkuvuonna syntyneiden 
4-vuotiaiden juhla järjeste-
tään 7.4. Syksyllä järjeste-
tään kaikissa Oulun seura-
kunnissa 4-vuotiaiden synt-
tärit samana päivänä, 13.10. 

– Juhlat alkavat lyhy-
ellä kirkkohetkellä, jonka 
jälkeen on tarjoilua ja lah-
ja, kertoo lapsityönohjaaja, 
lapsityön tiimivastaava Kir-
si Merenheimo-Mäenpää 
Tuiran seurakunnasta. 

Lisäksi juhlissa voi olla 
yllätyksellistä ohjelmaa. 

– Viime vuonna meillä 
seikkaili hiiri, joka toimitti 
kirkkohetken yhdessä papin 
kanssa. Myös tänä vuonna 
on luvassa jotain mukavaa.

Ilmoittautumiset 
synttärijuhliin joko osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmoittautumiset tai kutsussa 
mainitulle henkilölle.

V i l l e  R an t a

 Mar i t a  Masko n e n

tukevat Vanhustyön kes-
kusliiton Ystäväpiiritoi-
mintaa. Sinettejä voi ostaa 
myös Zonta-kerhojen jä-
seniltä ja Oulun Sinfonian 
tammikuun 17. ja 24. päi-
vien konserttien yhteydes-
sä Madetojan salilla.

Kynttiläkonsertin arpa-
jaisten päävoittona on tai-

teilija, zonta Mary Jane 
Gregoryn lasityö. Arpa-
jaistuotto käytetään Zon-
ta Internationalin avustus-
kohteisiin naisten aseman 
parantamiseksi kaikkial-
la maailmassa, myös koti-
maassa.

Eva-liiSa NikUla

Vanha pappila tarjoaa erinomaisen ympäristön pienimuotoiselle 
konsertille. Lipun hintaan sisältyy kahvi ja ”sen seitsemää sorttia” 
suolaisia ja makeita kotoisia leivonnaisia – entiseen pappilan malliin. 
Erikoisruokavaliot huomioidaan.
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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
haukiputaan.seurakun-
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
Kristittyjen ykseyden ru-
kouspäivä pe 18.1. klo 12 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Mari Flink ja kantto-
rina Péter Marosvári. 
Messu su 20.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Jouko Lankinen. Kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki ja urku-
rina Péter Marosvári.  Koleh-
ti kristittyjen yhteyden edis-
tämiseen.
Messu su 20.1. klo 14 Inti-
ön seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki.
Messu su 20.1. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ville Väkeväinen.

Hartauselämä
Aamupiiri la 19.1. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 19.1. klo 18, Vanha pappi-
la. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 21.1. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Raamattupiiri ti 22.1. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Pentti 
Kopperoinen.
Raamattupiiri ti 22.1. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlä-
hetys.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
23.1. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Oulun NNKY 
ja Sinapinsiemen ry.
Keskiviikkoseurat ke 23.1. 

klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Niku.
Raamattupiiri ke 23.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
24.1. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 24.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Kynttiläkonsertti su 20.1. 
klo 15, Vanha pappila. Kon-
sertissa esiintyvät Sari Hou-
rula, sopraano, Sinikka Ala-
Leppilampi, viulu ja Maija 
Tynkkynen, virginaali ja pia-
no. Kahvitarjoilu. Liput 12 €. 
Tuotto Yhteisvastuukeräyk-
selle. Järjestää Oulun Zonta-
kerho I. Lue juttu s. 14.
Virsilauluilta ti 22.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Rukousvirsiä, Esko Laukka-
nen.
Vanhan musiikin festivaalin 
avajaiskonsertti la 26.1. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. So-
fia Magdalena -yhtye ja Ou-
lunsalo Ensemble.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
3161 405. Kotikäyntipyynnöt 
suoraan alueen diakonia-
työntekijälle.
Diakonian aamu ti 22.1. klo 
9, Elohuone. 
Miesten kahvit ke 23.1. klo 
14, Tuomiokirkon krypta.

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
24.1. klo 14, Vanha pappila. 

Kimmo Kieksi.
Cafe Kryptan keskiviikot: 
klo  10–13 aamusilmukka ja 
klo 14–16 miesten kahvit: 
porinaa, kavereita ja päivän 
lehti.

Nuoret aikuiset
Lenkkiryhmä torstaisin klo 18 
Heinätorin seurakuntatalo. Ks. 
sivu 20.
Ilmaisutaidonryhmä keski-
viikkoisin klo 17.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Ks. s. 20.

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu – taaperoikäisten 
musiikkikerho to 24.1., Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ks. 
ilmoitus.

Nuoret
Matalan kynnyksen raamis 
ke 23.1. klo 18, Asemakatu 6, 
Jössensali. Tervetuloa luke-
maan ja ihmettelemään Raa-
mattua rennossa ilmapiirissä! 
Tarjolla iltapalaa. Lisätietoja 
Mari Flink, p. 050 5649 070.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.1. 
klo 13, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kerhovierailijana Kir-
kon ulkomaanavun työnteki-
jä Petra Teittinen. Hän ker-
too tämän vuoden yhteis-
vastuukeräyskohteesta Kam-
bodzasta.
Eläkeläisten kerho to 24.1. 
klo 13, Intiön seurakuntako-
ti. Kerho kokoontuu Heinä-
torin seurakuntakodilla hei-
näpään eläkeläisten kanssa 
ja saamme yhteisen vieraan 

Kirkon Ulkomaanavusta. 

Muut menot
Aamusilmukka ke 23.1. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 

krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan ja olemaan yhdessä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 20.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Martti Heinonen, 
saarna Arto Nevala, kanttori-
na Kaisa Säkkinen.
Sanajumalanpal-
velus su 20.1. klo 
16 Kellon srk-
kodilla. Toimit-
taa Arto Neva-
la, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. 
Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Raamattupiiri ke 23.1. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvalla.
 

Diakonia
Ajanvaraus taloudellisen 
tuen hakemista varten maa-
nantaisin klo 9–11 diakonia-
toimistosta, Kirkkotie 10, p. 
(08) 5472 636.

Seniorit
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 21.1. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, ke 23.1. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
24.1. klo 13 srk-keskuksessa. 
Kuljetuspyynnöt diakoniatoi-
mistoon ma klo 9–11 p. (08) 
5472 636.
Juttukahvila to 24.1. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla.  
Kuljetuspyynnöt diakoniatoi-
mistoon ma klo 9–11 p. (08) 
5472 636.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot alka-
vat viikolla 2.

Lähetys
Kirkonkylän lähetyspiiri tiis-
taisin klo 13 Puttaan Tuvalla. 

Parillisilla viikoilla perin-
teisenä lähetyspiiri-

nä ja parittomilla 
viikoilla käsityö-
piirinä.
Missiokerho 
(alakouluikäis-
ten raamattu- 

ja lähetyskerho) 
perjantaisin klo 

16 Puttaan Tuvalla.
Suomen Lähetysseuran 

ajankohtaispäivä la 26.1. klo 
9.30 Tuomaan kirkossa. Ks. il-
moitus tällä sivulla.

Kuorot
Haukiputaan seurakun-
nan lapsikuoron harjoituk-
set torstaisin klo 17–18 srk-
keskuksessa. Uusia laulajia 
otetaan 17.1. klo 16.30 läh-
tien. Kuoro on tarkoitettu 
7–13-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Tiedustelut Kaisa Säkki-
seltä, p. 040 5818 974, kaisa.
sakkinen@evl.fi.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 20.1. klo 12 
Vakkurilassa, Kirkkotie 10. 
Pyhäkouluun ovat kaiken-
ikäiset lapset tervetullei-
ta. Pienet lapset voivat tulla 
saattajan kanssa. Kesto noin 
45 minuuttia.
Perhekerhot: Jokelan vanha 
koulu maanantaisin klo 10–
11.30, Kellon srk-koti torstai-
sin klo 9.30–11 ja Martinnie-
men srk-koti perjantaisin klo 
10–11.30. Vakkurilan perhe-

tupa avoinna perjantaisin klo 
9.30–11.30.

Muut menot
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
14. Tule istahtamaan, jutte-
lemaan, tekemään käsitöitä 
tai lukemaan lehtiä. Paikal-
la on seurakunnan työntekijä 
ja vapaaehtoinen. Kahviosta 
voi ostaa päiväkahvin. Lähe-
tystyön myyntipisteessä käsi-
töitä, kortteja, adresseja. Put-
taan Tuvan tuotolla tuetaan 
diakonia- ja lähetystyötä. 
Rauhanyhdistys: Haukipu-
taan rauhanyhdistyksen elä-
kepiiri ti 22.1. klo 13 srk-kes-
kuksessa.

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Laulupuu –taaperoikäisten musiikkikerho 
torstaina 24.1. klo 15 Heinätorin seurakuntatalossa. 
Laulupuu on suunnattu 1–3-vuotiaille lapsille. Laulam-
me, loruttelemme, soitamme, liikumme ja rentoudum-
me. Tuokiomme kestää 30 minuuttia ja kokoonnumme 
joka toinen torstai. Ryhmään otamme 10 lasta ja jokai-
sella lapsella tulee olla oma aikuinen mukana. Osallistu-
minen on ilmaista. Ilmoittaudu 21.1. mennessä sähköpos-
tilla: tea.lakkala@evl.fi.

Kirjallisuuspiiri 

kokoontuu tiistai-iltaisin kerran kuukaudessa 
Puttaan Tuvassa klo 18–19.30. 

Vetäjänä jatkaa Irja Lahdensivu. 
Alkavan kevään kirjat ovat joko kristillisestä 
näkökulmasta kirjoitettuja tai käsittelevät 
kristillisyyden merkitystä eri elämäntilanteissa. 
Piiriin voi tulla, vaikkei ole lukenut kirjaa. 
Siihen ei myöskään tarvitse sitoutua. 

22.1. Jorma Korpelan Tunnustus, 
26.2. Mika Waltarin Felix Onnellinen, 
19.3. Tito Collianderin Ristisaatto, 
16.4. J. A. Adler-Appelsin Hiirten talo.

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.

Eläkeläisten leiri 
25.–28.2. Rokuan leirikeskus. Helmikuun heleät han-
get ja aurinko kutsuvat Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan eläkeläisiä leirille. Leirin hinta 62 € täysihoitoi-
neen kahden hengen huoneessa. Oulun ev.-lut. seu-
rakunnan jäsenet ovat tapaturmavakuutettuja leirin 
ajan. Vetäjinä leirillä ovat diakonissa Kirsi Karppinen 
ja diakoniapastori Jouko Lankinen. Ilmoittautumiset 
4.2. mennessä ensisijaisesti www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo tai leirikeskuspalveluun, p. (08) 3161 340. Etu-
sija ensi kertaa osallistuvilla. 

Hiljenny hangilla Vuontispirtillä 
23.–27.3. Enontekiöllä. Perinteinen kevätretki Pallas-
Yllästunturin kansallispuiston maisemiin. Hinta täysi-
hoitoineen ja matkoineen 310 €/ hlö 2 hh hotellissa se-
kä 3–4 h mökeissä tarvittaessa. Lapset alle 4-v. 20 € / 
hlö, 4–14-v. 120 € / hlö. Hinta sis. tapaturmavakuutuk-
sen Oulun seurakuntien jäsenille. Etusija ensikertalai-
silla oululaisilla. Sitovat ilmoittautumiset 22.2. men-
nessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin 9–16, 
p. (08) 3161 340. Retkelle valituille lähetetään leirikir-
je. Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Heidi Karvonen, p. 
040 5747 091 ja diakoniateologi Jouko Lankinen, p. 
044 3161 577.
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Menot Oulun seurakunnissa 17.–24.1.2013

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 20.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Maija 
Konttinen, kanttorina Juha 
Soranta. 
Tuomasmessu la 19.1. klo 
18, Kastellin kirkko. Mes-
sun juontaa Pertti af Häll-
ström, esirukousjohtajana 
Eine Rautiainen, musiikista 
vastaa Taina Voutilainen ja 
Sarastuskuoro, liturgina Pet-
teri Tuulos, saarnaa Juha Vä-
häkangas ja ehtoollisavus-
tajina ovat Jenni Siljander 
ja Janne Kopponen. Vapaa-
ehtoisia toimii rukouspalve-
lussa ja muissa palvelutehtä-
vissä.  Messun jälkeen kirk-
kokahvit vapaaehtoisten lei-
pomine herkkuineen. Lasten 
pyhäkoulu. Ks. ilmoitus s. 20.
Messu su 20.1. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Harri Hau-
tala, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. 
Messu su 20.1. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Juha Soranta. 
Messu su 20.1. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, saarna teol. yo 
Tapio Kukko, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. 
Messu su 20.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Satu Saarinen, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit. 

Hartauselämä
Pyhän Andreaan raamat-
tupiiri to 17.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Tutustum-
me evankeliumeihin. 
Raamattupiiri to 17.1. ja to 
24.1. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 18.1. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Risto Räihä, Ar-
to Kivioja.
Raamattuluento su 20.1. klo 
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Marja Manninen kertoo Raa-
matusta.
Herännäisseurat su 20.1. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
23.1. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 24.1. klo 19–
21, Kastellin kirkko. Kokoon-
numme joka toinen torstai 
Kastellin kirkon pappilassa. 
Tervetuloa uudet ja vanhat!

Musiikki ja kulttuuri
"Sata on tietä aatoksella" 
– J.L. Runeberg -runoilta su 
3.2. klo 18–19.30, Kastellin 
kirkko. "Sata on tietä aatok-
sella, tuhat tulla kullan luok-
se." Tervetuloa matkalle Ru-
nebergin runomaailmaan, 
sen iloihin ja suruihin, rak-
kauteen ja eroihin, taivaan 
ja maan kysymyksiin. Vapaa-
ehtoien käsiohjelmamaksu 
Yhteisvastuukeräykseen.
Kirjavirtaa Pappilassa! –
kirjallisuuspiiri lukevaisil-
le ja uteliaille ke 20.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Tervetu-
loa aloittamaan uutta vuot-
ta hyvien kirjojen kera. Seu-

raavat kerrat ovat 20.3., 17.4. 
ja 15.5. Keskustelun kohtee-
na ovat Emmi Itärannan Tee-
mestarin kirja ja Suzanne 
Collinsin Nälkäpeli (osa 1).

Diakonia
Aamupuuro to 17.1. ja 24.1. 
klo 9–10, Kaukovainion kap-
peli. Vapaaehtoisten valmis-
tama aamupala. 
Diakoniapiiri ma 21.1. klo 
12–13.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 21.1. klo 12–13.30, Karja-
sillan kirkko. 
Maikkulan Diakoniaryh-
mä ti 22.1. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot ks. 
ilmoitus tältä sivulta.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 17.1. klo 
13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 17.1. klo 
13.30–15, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 21.1. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli. 
Eläkeläisten kerho to 24.1. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. Kohtaamispaikka kah-
vikupposen, hartauden, kes-
kustelun ja pienen ohjelman 
ääressä.

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri ma–to 11.–
14.2., Rokuan leirikeskus. Ks. 
ilmoitus sivulta 20.

Muut menot
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 
18.1. klo 17.30–19.30, Maik-

Karjasillan
seurakunta

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 TaaperoMuksuHelmet (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 kirkon päiväkerhotila.

Tervetuloa aikuiset ja lapset yhdessä viettämään ha-
luamanne hetken. Perhetupa on lapsiperheiden koh-
taamispaikka, jossa on mahdollisuus tavata toisiaan, 
tutustua ja verkostoitua. Perhetuvalle ei tarvitse il-
moittautua. Tarjolla on avointa ja ohjattua toimintaa 
sekä muuta mukavaa tekemistä. Varattuna on kahvia 
tai teetä ja mehua pienen purtavan kera, vapaaehtoi-
nen maksu. Mahdollisuus myös syödä omia eväitä ja 
lämmittää ruokia. 

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. yksinäisyydestä yhteyteen, hyvinvointi, 
luovuus, kulttuuri ja liikkuminen. Yhteisten keskustelu-
jen lisäksi käytämme esimerkiksi kuvaa, kirjoittamista 
ja tutustumiskäyntejä. 

Kokoonnumme keväällä seitsemän kertaa, joten ryh-
mään tulee sitoutua. Ryhmään otetaan 8–10 työtöntä. 
Juttelemme ilmoittautuneiden kanssa etukäteen pu-
helimitse, jotta saisimme kokoon ryhmästä eniten hyö-
tyvät. Ryhmä on maksuton. Ohjaajina toimivat diako-
niopiskelija Sirpa Vähäaho-Kuusisto ja diakoniatyönte-
kijä Päivi Rahja. Ilmoittautumiset 25.1. mennessä Päivil-
le, 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.

kulan kappeli. Raamattuope-
tusta, nukketeatteria, lau-
lua, toimintapisteitä, nyyt-
tärit, pelejä ja kisailuja. Jär-
jestää Pohjois-Pohjanmaan 
Ev.lut. Kansanlähetys. Lisä-
tietoja: juniori- ja nuoriso-

Hyväntekeväisyyskonsertti 
keskiviikkona 23.1. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Konsertissa esiintyy Pohjan Sotilassoittokunta mu-
siikkikapteeni Jaakko Nurilan johdolla, solistina Juk-
ka Perko. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 euroa. 
Lastenhoito järjestetty. Karjasillan kirkolle voit tul-
la munkkikahville pientä maksua vastaan jo klo 17. 

Konsertin tuotto ohjataan lasten parhaaksi, ehkäi-
sevään lastensuojeluun. Konsertin järjestävät yhteis-
työssä Pohjan Sotilassoittokunta, Oulun Sotilasko-
tiyhdistys, Oulun Rotaryklubi, Khulumoya – Ilon ää-
ni ry, Oulun Pelastakaa Lapset ry ja Karjasillan seu-
rakunta.

työntekijä Elina Vidgren, eli-
na.vidgren@sekl.fi ja www.
donkki.net.
Löydä voimavarasi -työttö-
mien ryhmä to 14.2. klo 13–
15, Elohuone, Isokatu 11 B. 
Ks. ilmoitus tältä sivulta.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

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
Sanajumalanpalvelus su 
20.1. klo 10, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
avustaa nuorisotyönohjaaja 
Jouni Heikinheimo, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Ra-
diointi Radio Dei.
Messu su 20.1. klo 10, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.1. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Messu su 20.1. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Veikko Kettunen, kant-
torina Elina Vidgren. Kirkko-
kahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.1. klo 12, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kirkkokahvit.

Musiikki ja kulttuuri
Pohjois-Pohjanmaan kant-
torikuoron sävelhartaus ti  
22.1. klo 18, Yli-Iin kirkko. 
Katso ilmoitus.
 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08) 
5313 519. 
Diakonian aamu ma 21.1. klo 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Maksuton aamu-
pala, mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia.
Diakoniapiiri to 24.1. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 17.1. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3. krs. 
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 21.1. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänkam-
mari  ja  klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YlikiiMiNki
Piispankamari pe 18.1. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen kirpputorikahvi-
la avoinna perjantaisin.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
ks. ilmoitus tältä sivulta.

Seniorit
Aikuisten kuntopiiri ke 23.1. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 17.1. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 

Eläkeläisten kerho to 17.1. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo ja klo 14, Metsolan 
Hovi. 
Porinapiiri ma 21.1. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 21.1. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo ja Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Myllyojan seurakuntatalon 
eläkeläisten kerhon vierai-
lu Huonesuolle to 24.1. klo 
10. Omin kyydein. Vieras Kir-
kon Ulkomaanavusta. 
Eläkeläisten kerho to 24.1. 
klo 14, Hoikantien Palvelu-
talo. 
Seurakuntakerho to 24.1. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 

Muut menot
Fransupiiri ti 22.1. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Jumalanpalvelukset
Messu su 20.1. klo 10 kirk-
ko. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaja Erja Haho, kanttori 
Jarkko Metsänheimo.
Sananjumalanpalvelus su 
20.1. klo 13 Jäälin kappe-
li. Toimittaa Pauli Niemelä, 
kanttori Jarkko Metsänhei-
mo.

Hartauselämä
Herännäisseurat su 20.1. klo 
15, Montin-sali. 
Raamattu- ja rukouspiiri 
ti 22.1. klo 18, Jäälin 
kappeli.
Raamattupiiri 
to 24.1. klo 10, 
vanhan koulun 
lähimmäisen 
tupa.
Alpha-kurssi ke 
6.2. Suvelassa. Il-
moittautumiset 
25.1. mennessä Seija 
Helomaa, seija.helomaa@evl.
fi tai p. 040 5793 245.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa ajanva-
raus vain maanantaisin klo 
9–11 puhelimitse tai sähkö-
postilla. Ajanvaraus p. 040 
7008 151.
Hyvän mielen kädentaidon-
ryhmä to 17.1. klo 11, Jäälin 
neuvotteluhuone. Kaikille 
avoin kädentaidonryhmä. 
Ohjaajana Leila Heikkinen.
Naisten saunailta to 17.1. klo 
18 Suvelan saunarakennus.
Juttunurkka ma 21.1. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-

ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 21.1. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €. 
Kotirinteen Juttupiiri ti 
22.1. klo 13–15, Kotirinteen 
kerhohuone (Mäntykuja 2).
Naisten kasvuryhmä ke 
23.1. klo 14, Montin-sali.

Lähetys
Lähetystapahtuma ti 22.1. 
klo 13 Montin-sali.
Lentopalloturnaus Yhteis-

vastuun hyväksi la 2.2. 
klo 9 Laivakankaan 

koululla. Osallis-
tumismaksu 10 € 
/ pelaaja, sisäl-
tää yhdet pul-
lakahvit tai he-
delmän. Turna-

uksessa on myy-
tävänä kahvia, 

pullaa, keittolou-
nas ja lisukkeita, virvoi-

tusjuomia yms. Turnaus pela-
taan sekajoukkueilla. Ilmoit-
tautumiset 18.1. mennes-
sä: Jarkko Metsänheimo, p. 
040 0487 187 tai Erja Haho, 
p. 040 0775 164. Tervetuloa 
mukaan leikkisällä ja iloisel-
la mielellä!

Lapset ja  lapsiperheet
Pyhäkoulu su 20.1. klo 12, 
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla tiistaisin klo 9–11, se-
kä torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma–
ke klo 15 mennessä lastenoh-
jaajille, p. 040 0835 374.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 

maanantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla perjantaina 
klo 9.30–11. Huomaa muut-
tunut aika!
Perhekahvila Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11. 
Perhekahvila Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 9.30–11.

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

Pyhäkoulu su 20.1. klo 12 Myllyojan seurakuntatalos-
sa. Vietetään mukava tunti yhdessä Taivaan Isän ih-
meitä tutkien, puuhastellen ja leikkien. Mukaan voi-
vat tulla kaikenikäiset lapset, ei tarvitse erikseen il-
moittautua. 

Tervetuloa perhekerhoon! Perhekerho on avoin koh-
taamispaikka alueen lapsiperheille. Kerhossa hiljen-
nytään, kahvitellaan, lauletaan, leikitään ja saadaan 
uusia ystäviä. 
Heikkilänkankaan perhekerho torstaisin klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakuntakoti. Kerhon ohjaajina 
toimivat Sanna-Kaisa Kaski ja Joni Ervasti.
Hintan perhekerho torstaisin klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. Hintan perhekerhon ohjaajina toimivat 
Matti Ketola ja Merja Ojala.
Saarelan perhekerho torstaisin klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. Tervetuloa perhekerhoon! Kerhon 
ohjaajana toimii Elisa Klasila.
Huonesuon perhekerho perjantaisin klo 9.30, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Huonesuolla perhekerhon 
ohjaajina toimivat Eija Hannuksela ja Marja-Leena 
Stenius.
Myllyojan perhekerho perjantaisin klo 9.30, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Kerhon ohjaajina toimivat Anne 
Brunni ja Kaija Mikola.

Ylikiiminki
Perhekerho maanantaisin klo 10.30, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Kerhon vetäjinä toimivat Mervi Holmi
ja Anna Runtti.

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

Toimintaa 
lapsille 

Esikkoryhmä ti 22.1. klo 10 
Jäälin nuortentila. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le kahvikupposen äärellä.

Nuoret
Nuortenilta ke 23.1. klo 
18.30, Jäälin nuortentila.

Kiimingin seurakunnassa on kevätkau-
della 2013 kuoroprojekteja, jotka on
ajateltu erityisesti nuorille aikuisil-
le. Ikämääritelmä on melko väljä, voi 
tarkoittaa n. 18–55-vuotiaita laulajia. 
Kaikkia kuoroprojekteista kiinnostu-
neita miehiä ja naisia kutsutaan seu-
rakunnan tarjoamaan avoimeen laulu-
harjoitusiltaan torstaina 24.1. klo 18.30 
Kiimingin seurakuntakeskukseen, jos-
sa monipuolisia äänenmuodostushar-
joituksia ja vapaata äänenkäyttöä tu-
lee kouluttamaan suosittu laulupeda-
gogi, diplomilaulaja Mari Klemettilä. 
Harjoituksen ajaksi voi tuoda pieniä 
lapsia hoitoon Kirkkopirtille.

Gospelmusiikin kuoroprojekti
Kuoron harjoituksia on suunniteltu hel-
mikuusta alkaen perjantai-illoille. Tie-
dustelut kanttori Sari Wallin, p. 0400 
839 461.

Kamarikuoroprojekti torstaisin 31.1. 
klo 18.30 seurakuntakeskuksessa. Har-
joittelemme kantaattiohjelmistoa, jo-
ka esitetään maaliskuun lopulla yhteis-
työssä Muhoksen seurakunnan kama-
rikuoron ja jousiorkesterin kanssa. Uu-

sille on pieni pääsykoe. Lastenhoito 
järjestetty kuorolaisten pienille lapsil-
le. Kuorosta voi kysyä tarkemmin jark-
ko.metsanheimo@evl.fi tai soittamalla 
rohkeasti, p. 0400 487 187.

Kiimingin seurakunnan kirkkokuo-
ro torstaisin klo 18.30 Jäälin kappelil-
la. Kuorosta voi kysyä lisää kanttori Sa-
ri Wallinilta, p. 0400 839 461.

Kiimingin seurakunnan eläkeläisten 
kuoro joka toinen perjantai päiväsai-
kaan seurakuntakeskuksessa. Soita ja 
kysy lisää Tuomo Nikkolalta, p. 040 
5913 455.

Poikakuoron nuorempien poikien 
harjoituskuoro tiistaisin klo 18.30 srk-
keskuksessa. Kysy lisää: ulla.metsan-
heimo@netikka.fi tai p. 050 3601 866. 
Mahdollisuus pyrkiä Pohjantähdet-poi-
kakuoroon.

Pohjantähdet-poikakuoro keskiviik-
koisin klo 18.30 seurakuntakeskuk-
sessa. Kuoroa johtavat yhdessä Ulla ja 
Jarkko Metsänheimo.

Kuorot keväällä 2013

Hyvän 
mielen 

kädentaidonryhmä 
to 17.1. klo 11 

Jäälin neuvottelu-
huone.

Muut menot
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuortenilta pe 18.1. klo 
19 rauhanyhdistyksellä. Seu-
rat su 20.1. klo 17 rauhanyh-
distyksellä, Matti L, Esa Kur-
kela.

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorikuoron sävelhartaus 
tiistaina 22.1. klo 18, Yli-Iin kirkossa.
Kuoronjohtajana Taru Pisto. 
Urut Ismo Hintsala, puhe Pertti Lahtinen.
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kerhotila. 
Repun perhekerho ke 23.1. 
klo 9.30–11, Kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. 

Nuoret
Rippiralli la 26.1. klo 9–14. 
Oulunsalolaisten rippikou-
lulaisten yhteinen rippiral-
li. Katso ilmoitus tällä sivulla.

Muut menot
Herättäjän kirkkopyhä ja 
vuosikokous su 20.1. klo 10 
Oulunsalon kirkko ja seura-
kuntatalo. Messu, kahvit ja 
seurat sekä vuosikokous.
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuortenilta 18.1. klo 19 
Kiimingissä. Su 20.1. klo 12 
raamattuluokka I ry, raamat-
tuluokka II Kylänpuoli ja Kes-
kikylä; ry Karhuoja: Tuomo 
Kangas klo 16 seurat Jukka 
Kolmonen, Mauno Linnan-
mäki. Lauluseuroja kodeis-
sa: ti 22.1. klo 18.30 Keskiky-
lä: Korkiakoski, Visakoivuku-
ja 16 Salonpään ry: Seurat su 
27.1. klo 16.

Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Luukas Elias 
Kantola.
Haukipudas: Isabel Cataleya 
Jolliétte, Sara Maria Koski-
niemi.
Karjasilta: Ellimaija Mikaela 
Hirvimäki, Aate Iisai Karjula, 
Aino Olivia Keskitalo, Alina 
Hannele Keskitalo, Eeli Ot-
to Alvari Koskelo, Jan Aslak 
Kotimäki, Emma Ilona Kuk-
konen, Noel Samuli Kurtti, 
Jalmari Peetu Nikolai Kyllö-
nen, Matti Samuli Pikkujäm-
sä, Helmi Maria Annikki Sor-
voja, Amelie Eeva Regina Sul-
kakoski.
Kiiminki: Linus Eemeli Palo-
maa, Iida Anniliina Raudas-
koski, Rasmus Eemeli Heiska-
nen, Emma Maria Joensuu, 
Mikael Hugo Eric Juliander.
Oulujoki: Aava Augusta Jus-
sila, Reetta Anna Sofia Par-
tanen, Olivia Hanna Katarina 
Salovaara, Elli Maria Tiri, Lau-
ra Anna Emilia Viinikanoja.
Oulunsalo: Mea Mirabella 
Kokemäki, Iida Emilia Vilppu-
la, Veera Eveliina Takkinen, 
Linda Leea Linnea Määttä.
Tuira: Onni Johannes Antti-
la, Seela Jadefiina Karvonen, 
Aleksi Kalevi Katiska, Iikka 
Eerik Salomon Kekarainen, 
Oona Elisabeth Kemppainen, 
Emilia Helena Kivelä, Viena-
Aurora Elmiina Kivilahti, To-
mas Ossian Kuha, Petrus Eli-
el Lehto, Aito Edvin Mänty-
lä, Kerttu Iida Julia Niemita-
lo, Sara Sylvia Nissilä, Kaapo 

Hermanni Pennanen, Pieta-
ri Olavi Päkkilä, Tiitus Tapa-
ni Stenudd, Eemil Sakari Tur-
tinen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mika Pekka 
Ronkainen ja Marika Tuulia 
Herlevi, Lauri Eerikki Vänt-
tilä ja Saara Katriina Takalo.
Karjasilta: Ari Tapio Kestilä 
ja Noora Eveliina Tikkanen, 
Hannes Olavi Ahola ja Saara 
Marika Niemi-Korpi, Tuomo 
Juhani Isoaho ja Anne Elina 
Rönkönharju.
Kiiminki: Mikko Tapani Rau-
daskoski ja Kirsi Elina Sau-
vola.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Jenni Pelto-
nen-Komulainen 86, Iida Ma-
ria Haapaniemi 89, Enna Edit 
Heikkuri 94.
Haukipudas: Eeva Valpu-
ri Pirttilahti 98, Raili Anneli 
Kiuttu 70, Olavi Reijo Rasin-
kangas 64.
Karjasilta: Aili Maria Appel 
94, Lea Annikki Juntunen 85.
Oulujoki: Kaisu Sofia Han-
hela 63, Hilma Annikki Mus-
tonen 83, Esko Ilmari Mikko-
nen 69, Veli Olavi Salovaa-
ra 91.
Tuira: Irja Katarina Vento 92, 
Martta Katariina Moisio 87, 
Sari Marjut Regina-Walleni-
us 49, Aino Elisabet Kaarre 
86, Siiri Inkeri Kemppainen 
80, Reijo Olavi Vaara 65, Rai-
ja Katriina Sorvisto 68.

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Seurakuntatalo
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Pappila
Pappilantie 28

Reppu
Opintie 2

Jumalanpalvelukset
Messu su 20.1. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Jukka 
Joensuu, saarnaa Herättäjä-
yhdistyksen piirisihteeri, ro-
vasti Matti Nuorala, kanttori 
Tuomo Kangas.

Hartauselämä
Seurakuntakerho to 17.1. 
klo 11, Seurakuntatalo, Riit-
ta Markus-Wikstedt.
Hartaus to 17.1. klo 11.30, 
Teppola,  Jukka Joensuu.
Hartaus ke 23.1. klo 13.30–14 
Salonkartano, Riitta Markus-
Wikstedt.
Lähetysilta ke 23.1. klo 18, 
Toimitalo, 2. krs. 

Seurakuntakerho to 24.1. 
klo 11, Seurakuntatalo, Päivi 
Pulkkinen.

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 20.1. klo 
12–13.30, Kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Perhepyhä-
koulussa on samoja element-
tejä kuin lasten pyhäkoulussa 
ja perhekerhoissa eli harta-
us ja muuta mukavaa yhteis-
tä tekemistä ja kahvittelua.
Varjakan perhekerho ti 22.1. 
klo 9.30–11, Varjakan työvä-
entalo. 
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille ke 
23.1. klo 9–10.30, Vattukujan 

Oulunsalon 
seurakunta

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.

Kyläkamari avoinna ma ja ke klo 11–14. Maanantai-
sin Terveyspointissa on mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen ja henkilökohtaiseen terveysneuvon-
taan. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan 
uusiin, kahvittelun ja juttelun merkeissä. 

Tuomasmessu
lauantaina 19.1. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Piispa Henrik on 1100-luvulla elänyt Suomen 
ensimmäinen piispa ja marttyyri. Muistamme 
Pyhän Henrikin päivänä häntä uskon esikuvana 
ja opettajana. Messun juontaa Pertti af Hällström, 
esirukousjohtajana Eine Rautiainen, musiikista 
vastaa Taina Voutilainen ja Sarastuskuoro, 
liturgina Petteri Tuulos, saarnaa Juha Vähäkangas 
ja ehtoollisavustajina ovat Jenni Siljander ja Janne 
Kopponen. Vapaaehtoisia toimii rukouspalvelussa 
ja muissa palvelutehtävissä.  

Messun jälkeen kirkkokahvit vapaaehtoisten 
leipomine herkkuineen. Sanaosan aikana 
järjestetään lasten pyhäkoulu. Lämpimästi 
tervetuloa koko perheellä. "Ne, jotka ovat 
opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin 
tähdet, aina ja ikuisesti." Dan 12:3

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa.

Käy tykkäämässä.

Kastepäivä
lauantaina 22.2. klo 15 ja klo 17 sekä 

kastemessu 
sunnuntaina 23.2. klo 14 Heinätorin 
seurakuntatalolla.

Kastepäivä on uudenlainen kastejuhla, johon 
voi tuoda pienen tai vähän jo isommankin 
lapsen kastettavaksi. Kasteen jälkeen seurakunta 
tarjoaa kakkukahvit. Juhlaan voi kutsua 
lähipiirin juhlistamaan pienen suurta päivää.
Kastepäivään tulee ilmoittautua etukäteen, 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/
ilmoittautumiset.
Tilaisuuden kulku määrittyy sen mukaan, 
kuinka paljon ilmoittautuneita tulee. 
Kastettavan vähintään toisen huoltajan on 
kuuluttava ev.lut. kirkkoon. Kastettavalla 
tulee olla kaksi kummia, kummien tulee olla 
konfirmoituja kirkon jäseniä. Jos kummin 
löytäminen tuottaa vaikeuksia, seurakunta voi 
auttaa etsinnässä.
Lisätietoja voi kysyä Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan pastori Anna-Mari Heikkiseltä, 
anna-mari.heikkinen@evl.fi ja p. 040 575 2718.
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Lähde hiihtolomaretkelle
Tunturi-Lappiin

2.–6.3.

Käymme päivittäin Levillä, jossa on mahdollisuus las-
ketteluun, hiihtämiseen tai kylpyläkäyntiin. Majoi-
tumme majatalo Jurttaan Rautuskylässä 2–4 hengen 
huoneissa.
Matkan hinta: aikuiset ja yli 15-v. 300 €, lapset 4–14-
v. 270 € ja alle 4 v. 135 €. Hintaan sisältyy majoitus, 
ruokailut (aamupala, retkilounas ja päivällinen), kul-
jetukset sekä tapaturmavakuutus Oulun ev.lut. seu-
rakuntien jäsenille.
Matkanvetäjinä Tuiran seurakunnasta Tuulikki Ståhl-
berg ja Tarja Oja-Viirret. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset sähköpostilla: tuulikki.stahlberg@evl.fi tai p. 
040 5747 082 viimeistään 25.1. Ilmoittautuneille lä-
hetetään 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 20.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustavat Pekka Jarkko ja 
Marko Vanhanen, kanttorina 
Heikki Jämsä. Mukana päivä-
rippikoulu Tuira 1. 
Messu su 20.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustavat 
Sanna Parkkinen ja Ruut Hur-
tig, kanttorina Tommi Hek-
kala. Mukana rippikouluryh-
mä Koskela 2.
Messu su 20.1. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avus-
taa Petteri Tuulos, kantto-
rina Tommi Hekkala. Anni 
Paarma, saksofoni ja huilu. 
60 vuotta vuonna 2012 täyt-
täneiden syntymäpäiväjuhla.
Sanajumalanpalvelus su 
20.1. klo 12,  Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Sanna 
Tervo, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara. Mukana rippikoulu-
ryhmä Rajakylä 1.
Englanninkielinen messu 
su 20.1. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja. 
Iltamessu su 20.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Heikki Jämsä. Messussa Taize 
-lauluja ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 23.1. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara.

Hartauselämä
Miesten piiri ti 22.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Anna-
Mari Heikkinen: Pyhät kuvat. 
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 23.1. ja ke 
6.2. klo 13–14.30, Patenie-
men kirkko. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
23.1. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.1. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkia talvipäivän sini-
seen hetkeen -konserttisar-
ja. Ks. ilmoitus tältä sivulta.

Diakonia
Työttömien ateria to 17.1. ja 
24.1. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Työttömien ruo-
kailu torstaisin. Ruokailun 
hinta 2 €. 
Työttömien ateria pe 18.1. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama ateria 
2 €. Voi myös ostaa mukaan!
Juttutupa ma 21.1. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä alku viikolle kappelissa. 
Tarjolla hartaus ja aamupala.
Juttutupa ma 21.1. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Lisätietoja Eeva-Marja 
Laitinen, p. 040 5157 267.
Diakoniapiiri ma 21.1. klo 
14–16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Lisätietoja diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092.

Lähetys
Lähetyspiiri ma 21.1. klo 15, 
Tuiran Palvelukeskus. Ko-
koonnumme Pikku-Pirtissä, 

parillisilla viikoilla. Tervetu-
loa!

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Nuoret
Nuortenilta to 17.1. klo 18–
20, Tuiran kirkko, nuoriso-
tila. Nuortenillat Tuiran kir-
kon nuorisotilassa tarjoavat 
mukavaa tekemistä, hyviä 
keskustelua, 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.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 23.1. klo 17, Tui-
ran kirkko, nuorisotila / Su-
vantosali. Lisätietoa koulu-
tuksesta nuorisotyönohjaa-
ja Terhi-Liisa Sutiselta, terhi-
liisa.sutinen@evl.fi, p. 
040 7245 446.
Talenttien ilta to 
24.1. klo 18–20, 
Tuiran kirkko ja 
nuorisotila. Si-
nä isoskoulu-
tuslainen, nuor-
ten ryhmissä toi-
miva tai vanhem-
pi nuori! Tuo mukaan 
oma talenttisi ja tule suun-
nittelemaan, ideoimaan ja 
toteuttamaan kevään 2013 
Tuiran seurakunnan rippi-
koululaisten seurakunnan 
nuorisotyöhön tutustumisen 
iltoja. Lisätietoja Talenttien 
illoista antaa nuorisotyön-
ohjaaja Tuulikki Ståhlberg, 
tuulikki.stahlberg@evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.1. 
klo 12–14, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Aloitamme poik-
keuksellisesti klo 12. Vie-
raanamme on Asta Turtiai-
nen Kirkon Ulkomaanavus-
ta. Hän kertoo KUAn toi-
minnasta ja Kambodzhas-
ta, joka on vuoden 2013 Yh-
teisvastuukeräyksen ulko-

maalainen kohdemaa. Kaik-
ki asiasta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita mukaan ker-
hoon. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moi-
lanen. Keski-Tuiran eläke-
läisten kerho vierailee Py-
hän Tuomaan kerholaisten 
luona.  Lähtö Tuiran kirkol-
ta tilataksilla klo 11.30 ja pa-
luu klo 14, maksu noin 3,5 € 
suuntaansa. 
Rajakylän eläkeläisten ker-
ho to 24.1. klo 12, to 31.1. klo 
14.30. Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Rajakylän seurakuntako-
ti. Tervetuloa mukaan.

Kuorot ja kerhot
Sekakuoro Tuiken harjoi-
tukset to 17.1. ja 24.1. klo 18  
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Pyhän Tuomaan nuoriso-
kuoro ke 23.1. klo 16.30, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ryhmä 
II on tarkoitettu n. 12–17-vuo-
tiaille tytöille ja pojille. Ryh-
mässä laajennetaan laula-
misen mahdollisuuksia. Oh-

jelmistoon kuuluvat 
1–3-ääniset erityy-

liset laulut. Ryh-
mään pääsee 
laulunäytteen 
perusteella. Il-
moittautumi-
set ja tieduste-

lut kanttori Anu 
Arvola-Greus, p. 

044 3161 463.
Pyhän Tuomaan lapsikuoro 
ke 23.1. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ryhmä I on tar-
koitettu n. 7–12-vuotiaille ty-
töille ja pojille. Ryhmässä pe-
rehdytään laulamisen perus-
teisiin ja kuorolaulun saloi-
hin. Ohjelmistoon kuuluvat 
1–2-ääniset erityyliset laulut. 
Ryhmään pääsee laulunäyt-
teen perusteella. Ilmoittau-
tumiset ja tiedustelut kant-
tori Anu Arvola-Greus, p. 
044 3161 463.

Muut menot
Hiihtolomalla retki Tunturi-
Lappiin 2.–6.3. Ks. ilmoitus 
tältä sivulta. 

Tuiran 
seurakunta

Musiikkia talvipäivän siniseen 
hetkeen -konserttisarja

Tuirassa

Sunnuntaina 20.1. klo 14 Tuiran kirkossa
Hengellisen musiikin konsertissa esiintyy Lavrenchu-
kin musisoiva perhe. Konserttiin on vapaa pääsy.

Lavrenchukien musiikkiperhe (kuvassa) asuu Lipe-
rissä, Pohjois-Karjalassa. He tekevät viikoittain kon-
serttimatkoja eri seurakuntiin ympäri Suomen ja ai-
na ulkomaille saakka. Perhe on julkaissut sekä klas-
sista instrumentaalimusiikkia että hengellisiä laulu-
ja sisältäviä musiikkilevyjä.

Isä Igor on harmonikan soiton ammattilainen ja or-
kesterin johtaja. Äiti, Svetlana, on pianonsoiton am-
mattilainen ja kuoronjohtaja. Perheeseen kuuluu 
kuusi lasta, kaksi poikaa ja neljä tyttöä. Lapsista kol-
me vanhinta esiintyvät myös konserteissa. Vanhin 
poika, Seva soittaa mahtavasti trumpettia ja opis-
kelee Joensuun konservatoriossa. Tytöt, Nastja ja 
Alona, laulavat tasokkaasti ja ovat jo aloittaneet 
erikoistumisen omiin musiikki-instrumentteihinsa.

Perheen musiikkitarjonta on erittäin korkeatasois-
ta ja taiteellista. Laaja ohjelmisto antaa perheel-
le mahdollisuuden valita konsertteihin erilaisia ko-
koonpanoja ja monipuolisia musiikkikappaleita. 
Duetoissa Nastja ja Alona laulavat hengellisiä kap-
paleita muun perheen säestyksellä suomeksi, ruot-
siksi, hebreaksi ja venäjäksi. Triossa Seva, Svetlana ja 
Igor esittävät juhlavaa klassista instrumentaalimu-
siikkia. Vuodessa perhe pitää 80–100 erilaista tilai-
suutta pääosin Suomessa, mutta myös todella pal-
jon kiertueita Ruotsissa, Saksassa ja jonkin verran 
Espanjassa.

Tervetuloa kuulemaan erittäin korkeatasoista klas-
sista ja heprealaista musiikkia, ja sielun elvyttäviä 
hengellisiä lauluja! Siunausta!

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

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.

Kivi- ja tiffanylasikerho 
tiistaina 22.1. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tule tekemään kivestä koruja ja lasista tiffanytöitä. 
Sisäänkäynti pääovesta oikealle, kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. Tervetuloa!

Englannin-
kielinen 

messu su 20.1. 
klo 16, Pyhän 

Luukkaan 
kappeli. 
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Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja avoinna maanantais-
ta perjantaihin klo 10–14 (torstaisin suljettu). Kirpputo-
ritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia sekä uusia pajan 
tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöi-
tä ja askarrellaan. Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja 
ostoksille! Käynti Latokartanontien puolelta. Lahjoi-
tuksia otetaan vastaan, p. 044 3161 720.
Lauantain aukiolot Siivessä: 19.1., 16.2., 23.3., 20.4. ja 
18.5. klo 10–14. 
Raamatulliset juhlat: suuri sovituspäivä pe 18.1. klo 
12, Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Teol. Yo. Ruth Hurtig.
RunoQvarkki, vartti Tommy Tabermannin runoutta 
Siiven suojissa ti 22.1. klo 12–12.30, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Tule kokemaan vartti runoutta!
Puttaan Tupa avoinna torstaisin ja perjantaisin klo 12–
14. Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöitä 
tai lukemaan lehtiä. Paikalla on seurakunnan työnteki-
jä ja vapaaehtoinen. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. 
Myyntipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 

Leirit ja retket

English Service su 20.1. klo 16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Englanninkieliset seurat joka viikko, kerran kuu-
kaudessa messu. Tällä kertaa toimitetaan messu.
Ekumeeninen jumalanpalvelus to 24.1. klo 19, Ou-
lun katolinen kirkko, Liisantie 2. Toimittaa isä Donbos-
co Thomas ja ekumeeninen työryhmä. Kirkkokahvit.

Kansainvälisyys
Seksuaalisen halun eritahtisuus parisuhteessa – pari-
suhdeilta pe 25.1. klo 18–21 Kastellin kirkossa. Aihee-
seen johdattavat seksuaaliterapeuttipariskunta Riitta 
Ala-Luhtala ja Pekka Mustonen. Tilaisuuden aikana on 
järjestettynä lastenhoito. Ilmoittautuminen lastenhoi-
toon 23.1. mennessä Olavi Mäkelälle olavi.makela@evl.fi 
tai tekstiviestillä, p. 040 7636 488.

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

Cafe Krypta
Oulun 
tuomiokirkko
torstaisin 
klo 11–16

Puttaan Tupa
Kirkkotie 10 
to–pe klo 12–14

Nuoret aikuiset

Lenkkiryhmä torstaisin klo 18–20 Heinätorin seurakunta-
talo. Liikumme säällä kuin säällä, toiset juoksee, toiset kä-
velee. Iltapala. Ilmoittaudu: mari.tuokkola@evl.fi.
Ilmaisutaidonryhmä keskiviikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Aikaisempaa kokemusta et tar-
vitse, ainoastaan iloisen ja rohkean mielen! Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi.
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 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. Lue juttu s. 14.

Hyväntekeväisyyskonsertti
keskiviikkona 23.1. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Konsertissa esiintyy Pohjan Sotilassoittokunta 
musiikkikapteeni Jaakko Nurilan johdolla, 
solistina Jukka Perko. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 10 euroa. Tuotto ehkäisevään 
lastensuojelutyöhön. Lastenhoito järjestetty. 

Vanhan musiikin festivaalin avajaiset
lauantaina 26.1. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Pekka Elsilä, traverso, Ida Tunkkari ja Reijo 
Tunkkari, viulu Dóra Pétery, cembalo / urut, 
Sofia 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 Oulun tuomiokirkossa.
Tuuli Lindeberg, sopraano, Paulina Fred, traverso 
ja nokkahuilu, Markus Pelli, barokkisello, Pentti 
Hildén, mandora ja renessanssiluuttu. Käsiohjelmat 
ovelta 15 euroa.

Urkurit irti -konsertti 
maanantaina 28.1. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Barokkimusiikkia uruilla ja cembalolla. Péter 
Marosvári urut ja cembalo, Lauri-Kalle Kallunki 
urut ja cembalo. Vapaa pääsy, käsiohjelma kirkon 
ovelta 10 euroa.

Dixit Dominus 
keskiviikkona 30.1. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Charles Barbier, kontratenori. Lauluyhtye Cappella 
pro Vocale ja Lauluyhtye Punctum. Dóra Pétery, 
cembalo, Oulunsalo Ensemble, Georg Kallweit, 
konserttimestari. Johtaa Charles Barbier (Ranska). 
Käsiohjelmat ovelta 15 euroa.

Vanhan musiikin festivaalin päätös
perjantaina 1.2. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Sopraano Henna-Mari Sivula, tenori Péter 
Marosvári, Dóra Pétery cembalo/urut, Oulunsalo 
Ensemble, konserttimestari Georg Kallweit. Johtaa 
Lauri-Kalle Kallunki. Vapaa pääsy, käsiohjelma 
kirkon ovelta 10 euroa. 

KeHItYSVaMMaISet
Perhepiiri to 17.1. klo 12, Caritas. Vanhem-
mille, joilla on kehitysvammainen lapsi.
Musari ma 21.1. klo 17.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Musiikki- ja leikkipainottei-
nen ilta pienten erityislasten perheille.
Keskustelukerho ti 22.1. klo 17, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Avoin ryhmä kaiken-
ikäisille kehitysvammaisille.
Nuorten aikuisten olkkari-ilta ke 23.1. 
klo 17, Heinätorin seurakuntatalo. Kehi-
tysvammaisille nuorille aikuisille.
Kehitysvammaisten talvileiri Rokual-
la 15.–17.2. aikuisille kehitysvammaisille.
Leirillä on mukavaa tekemistä, ulkoilua 
ja yhdessäoloa. Leirin hinta on 45 € sisäl-
täen majoituksen, kuljetuksen ja ruokai-
lut. Etusija on ensi kertaa leirille tulijoil-
le. Ilmoittautuminen www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo tai Anne Kellokumpu, p. 
040 515 6935.

KUULOVaMMaISet
Ystäväilta to 17.1. klo 16, Runola. 
Viittomakielinen messu su 20.1. klo 12, 
Piispantalon tallikappeli. Käynti sisäpi-
halta Hallituskadun puolelta. Messun jäl-
keen kirkkokahvit, joiden tuotto menee 
Kuurojen lähetykselle.

NäKöVaMMaISet
Näkövammaisten raamattu- ja keskus-
telupiiri  to 17.1. klo 13–14.30, Caritas-
koti, Caritas-sali. Opasystävä on vastassa 
pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näköpiiri – yhdessäoloa näkövammai-
sille ja läheisille ti 22.1. klo 13–14.30, 
Carita-koti, Caritas-sali. Lauletaan Taina 
Voutilaisen johdolla. Opasystävä on vas-
tassa pääovella klo 12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiri 8.–10.3., Isonnie-
men leirikeskus. Monipuolista ohjelmaa, 
ulkoilua, hiihtoa, hiljentymistä, valmis 
ruokapöytä ja iloista yhdessäoloa. Leiri 
alkaa perjantaina klo 11 ja päättyy sun-
nuntaina klo 14.30. Matkat omin kyydein. 
Leirin hinta 40 €. Ilmoittaudu 15.2. men-
nessä mennessä diakonisten erityispalve-
lujen toimistoon, p. 044 3161 552 tai ne-
tissä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

päIHDetYö
Aamukahvihetki pe 18.1. klo 9–10, Dia-
koniset erityispalvelut. Tarjoamme päivän 
sanan ja mukavan seuran lisäksi aamupa-
laa. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kian-
to, p. 040 756 4022.
Naistenryhmä pe 18.1. klo 13–15, Dia-
koniset erityispalvelut. 
Tavoiteryhmä ma 21.1. klo 14.30–16, Dia-
koniset erityispalvelut. 

Erityisdiakonia

Talven perheleiri 
8.–10.2. Rokuan leirikeskuksessa. Lu-
vassa mukavia yhteisiä hetkiä ulkoi-
lun, hiljentymisen ja askartelun mer-
keissä. Lähdemme perjantaina 8.2. 
Karjasillan kirkolta klo 16.30. Paluu 
sunnuntaina 10.2. samaan paikkaan 
noin klo 16. Leirin hinta aikuisilta 55 
€, 4–10-vuotiailta 32 € ja alle 4-vuo-
tiaat ilmaiseksi. Hintaan kuuluu kul-
jetus, ruoka ja majoitus sekä vakuu-
tus.  Leirille otetaan ensisijaisesti Kar-

jasillan seurakunnan jäseniä. Ilmoit-
tautumiset torstaihin 24.1. mennes-
sä Mari Jääskeläiselle (lapsi- ja perhe-
työn sihteeri), p. 040 5747 109 tai ma-
ri.jaaskelainen@evl.fi. Ilmoitathan sa-
malla ruoka-aineallergiat. 

Eläkeläisten leiri 
11.–14.2., Rokuan leirikeskuksessa. 
Lähde mukaan ulkoilemaan, hiljen-
tymään ja iloitsemaan yhdessäolos-
ta! Leirille etusija Karjasillan seura-

kuntalaisilla ja ensikertalaisilla. Hin-
ta 64 € sisältäen matkat, majoituk-
sen, ruokailut ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.lut. seurakunnan jäse-
nille. Ilmoittautuminen 24.1. men-
nessä, p. (08) 3161 340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Mukana dia-
koniatyöntekijät Anu Kontio, p. 040 
5747 162 ja Marjukka Hamari, p. 040 
5752 710.
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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

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 20.1. klo 14.30 Eeva Hol-
milla, Ojakuja 2.
Raamattu- ja rukousilta ti 
22.1. klo 18 srk-salissa.
Autottomille ikäihmisil-
le kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä, Marja, p. 040 
7430 382.

Viikoittaiset kerhot ja ryh-
mät:
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 20.1 klo 10 
srk-talossa (huom. paik-
ka!). Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttori Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Lasten kevätkausi on alka-
nut. Tarkemmat aikataulut 
ja ryhmäjaot Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. Perhekerho on 
kaikille avoin.
Keskusteluilta Raamatun 
äärellä to 17.1. klo 19 srk-ta-
lossa, Joh. 16.
Ystävyyden talo pe 18.1. klo 
10 srk-talossa.
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin klo 11.30–14.30. 
Lapsiparkki on maksuton, 
mutta vaatii ilmoittautumi-
sen etukäteen kullekin ker-

ralle:  Silja, p. 044 7750 601.
Kuoroharjoitukset ke 23.1. 
klo 18.30 srk-talossa.
Pikkukirkko to 24.1. klo 10 
srk-talossa. Kaikkien lasten 
yhteinen hetki, jonne aikui-
setkin ovat tervetulleita!
Friday club pe 25.1. klo 
17.30–19 0.–4.-luokkalaisil-
le srk-talossa, nyyttärit, mu-
siikkia, raamattuopetus, toi-
mintaa. Mukana Limingan 
seurakunnan bändi Ari Na-
tusen johdolla.
Aaro Jakkulan syntymän 
100-vuotismuistoseurat ni-
mikkolähettien hyväksi su 
27.1. klo 14. Tervetuloa muis-
telemaan ja laulamaan. Seu-
rat pidetään Liisa ja Eino 
Jakkulan kotona, Lumijoen-
tie 1502.
Henkisen kriisinhallinnan 
kurssi la 16.2. klo 9 alkaen 
Lumijoen srk-talossa. Kurs-
si sopii sekä asiaa tunteville 
että niille, joilla aikaisempaa 
kokemusta ei ole. Ilmoittau-
tumiset ja lisätietoa: www.
mpk.fi tai Markku Tölli, p. 
044 7750 602.
Rauhanyhdistys: Pe 18.1. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk, 
Eskola ja 7.–8.-lk, Sivula. Su 
20.1. klo 12 pyhäkoulu I Es-
kola, II T&H Vanhala, III S&V 
Hintsala ja klo 15.30 hartaus 
Lumilyhdyssä. Ma 21.1. klo 19 
miestenilta ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ma, ke klo 17–18.30 ja 
ti, to klo 17.30–19.
Kastettu: Akseli Juhani Alek-
santeri Oksanen.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele
Messu sunnuntaina 
20.1. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Paulus Pik-
karainen, avustaa Juha 
Maalismaa, diakoni Elisa 
Metsänheimo, kanttori 
Marja-Liisa Jääskeläinen.  
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/per-
heet. 
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.
Askeleet pe 18.1. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro ke 23.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän 
srk-kodissa ja pe klo 15–16 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. 
Raamattu- ja keskustelu-
piiri työikäisille naisille ke 
23.1. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit:  Päiväpii-
ri to 24.1. klo 12 Kokkokan-

kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 24.1. klo 12 
Kirkonkylän srk-kes-
kuksessa.
Oma Hetki 
-omaishoitaja-
ryhmä to 24.1. 
klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-
keskuksessa. 
Tarvittaessa kul-
jetus Keskustan 
srk-talolta klo 12.15.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila työttömille, 

eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa klo 10–

12 Kirkonkylän srk-
kodissa. 

Varhaisnuoret: 
ks. www.kem-
peleenseura-
kunta/koulu-
laiset. 

Nuoret: Nuor-
ten illat torstai-

sin klo 19 Vanhas-
sa pappilassa. Raa-

mis ke 23.1. klo 18 Vanhas-
sa pappilassa. Yöpappila pe 
18.1. klo 20 Vanhassa pappi-
lassa. Gospeljumalanpalvelus 

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

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 17.–24.1.2013

Gospeljumalanpalvelus
torstaina 24.1. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Varhaisnuoret: 
katso: 

www.kempeleen-
seurakunta/
koululaiset.

to 24.1. klo 19 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa (ei nuor-
ten iltaa).
Kastetut: Iida Eveliina Mak-
konen, Siiri Viola Kokko, Ii-
ris Hilja Leena Juvani, Jus-
tus Kaarlo Ala, Arttu Mati-
as Mäntyniemi, Luukas Re-
ko Olavi Pitkänen, Lydia Emi-
lia Keskitalo, Eeli Henrik Va-
sankari.
Vihitty: Juha Pekka Kopo-
la ja Beerit Kristiina Puola-
kanaho. Antti Matias Keski-
talo ja Jessica Johanna Ala-
talo. Tero Petteri Lampela ja 

Satu Kristiina Tuomela, Alpo 
Arvi Lehtonen ja Leena Ma-
ria Dickson.
Kuollut: Pentti Otto Mälli-
nen 89. Heli Katriina Vuoti s. 
Rautio 41.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 19.1. alkaen klo 
11 ruokailulla, klo 12 myyjäi-
set, klo 19 iltaohjelma. Seu-
rat su 20.1. klo 16 ry:llä. Tiis-
taikerho ti 22.1. klo 12 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: Ko-
ko perheen raamattuluokka  
pe 18.1. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 20.1. klo 16 ry:llä.

A ar o Ku k ko h ov i

Yhteiskristillinen 

Sanan ja rukouksen ilta
sunnuntaina 20.1. klo 17 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Illan aiheena Hyvä on Herra!

Puhujina Paulus Pikkarainen, Kai Similä ja Raimo Karhu.
Illan lopussa rukouspalvelu, lämpimästi tervetuloa!

Messu 
sunnuntaina 20.1. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Päivi Liiti, 
kanttorina Kaisamarja Stöckell. 

Hailuodon Lionsit avustavat ja tarjoavat 
kirkkokyytiä (kysy p. 040 7488 806) ja kirkkokahvit.   

Omaishoitajien palaveri 
maanantaina 21.1. klo 13 srk-salissa.
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13 Mikevan palvelukodeissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Suomen Lähetysseuran 
ajankohtaispäivä la 26.1. 
Oulussa Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Lisätietoa lähetyssih-
teeriltä. Ilmoittautuminen 
viim. to 17.1. lähetyssihtee-
ri Anja Hämäläiselle, p. 040 
5629 131.
Kuoroharjoitukset: Ke 23.1. 

klo 16 lapsikuoro Hyr-
kin koululla, klo 

17.30 lapsikuo-
ro srk-talossa ja 
klo 18.30 kirk-
kokuoro srk-
talossa. Kuo-
roihin otetaan 

uusia laulajia!
Lapset/perheet: 

Perhekerhot tiistai-
sin klo 9.30–11.30 seura-

kuntatalossa ja klo 10–12 Päi-
värinteen seurakuntasalis-
sa, keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30 Päivärinteen seurakun-
tasalissa ja klo 15–17 Kylmä-

Seurakunnissa tapahtuu 17.–24.1.2013

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 20.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.

Kylmälänkylän seurakun-
tapiirin kevätkauden aloi-
tus to 17.1. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki. Tervetuloa mu-
kaan!
Hartaushet-
ket to 17.1. klo 
13.30 Mikevan 
palvelukodeis-
sa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus to 17.1. 
klo 14 Vire-kodis-
sa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ma 21.1. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Laitasaaren kerho ti 22.1. 
klo 12 rukoushuoneella, Lee-
na Leskelä.
Hartaus ti 22.1. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
22.1. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla, Jouni Heikkinen.
Siioninvirsiseurat ti 22.1. klo 
19 seurakuntatalossa, Sauli 
Typpö, Jouni Heikkinen. En-
nen seuroja Herättäjä-yhdis-
tyksen vuosikokous klo 18.
Rukouspiiri ke 23.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 24.1. klo 

länkylän kappelissa sekä pa-
rillisten viikkojen torstaina 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. 
Nuoret/rippikoulut: La 19.1. 
klo 10–14 talvirippikoulun 
oppitunnit srk-talossa ja päi-
värippikoulun oppitunnit 
Koortilassa. Molemmat ryh-
mät osallistuvat jumalanpal-
velukseen su 20.1. klo 10 kir-
kossa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Laitasaaren kerho 
ti 22.1. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 17.1. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. Pe 18.1. klo 18.30 
sisarilta. La 19.1. klo 19 raa-
mattuluokka – iltakylä 4.–
6.-lk Jokitalo, Pilliketie 23 ja 
7.–8.-lk Ervastilla, Niementie 
30. Su 20.1. klo 12 pyhäkou-
lut: kirkonkylä Kaarre, Antti-
la E. Tihinen, Korivaara Syri, 
Pälli Oikarinen, Suokylä Vää-
räniemi. Klo 17 seurat ry:llä. 

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

Messu sunnuntaina 
20.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Olli Seikkula, 
kanttorina Hanna Korri.

Esikoislestadiolaisten seu-
rat su 20.1. klo 14 Limingan 
seurakuntatalolla. 
Rippikouluralli seurakunta-
talolla torstaina 24.1. klo 18–
20 lopuille rippikoululeireille 
tuleville.
Rippikoulusunnuntai ja ju-
malanpalvelusopetus su 
27.1. klo 9.45–12 kirkossa. 
Ota kynä mukaan!
Kuorot: Ke 23.1. klo 17 Täh-
det,  klo 18 Nuorten kuoro,  
klo 19 Kirkkolaulajat srk-ta-
lolla.
Perhekerhot: Tervetuloa 
perhekerhoon lapset, äidit, 
isät, mummot ja vaarit! Tiis-
taina 22.1. klo 9.30–11 seu-
rakuntatalolla. Yhdessäoloa. 

Keskiviikkona 23.1. klo 9.30–
11 Tupoksen Vanamos-
sa. Yhdessäoloa.
Partio: Pe 18.1. 
Päivystys Par-
tiotoimistos-
sa klo 15–17.  
Huivimerkit 
ovat saapu-
neet,
hinta 4 eu-
roa. Sampot 
Kotikololla klo 
18. Ti 22.1. Su-
denpentutyttöjen 
uintiretki Zimmariin.  Ohjeet 
laumanjohtajilta. Ke 23.1. 
Päivystys Partiotoimistossa 
klo 15–17. Ke 23.1. Mafeking 
5. ja EPK Kotikololla klo 18-
20.30. Ke 23.1. Sudenpentu-
poikien uintiretki Zimmariin.  
Ohjeet laumanjohtajilta. Pe-
la 25.–26.1. Sudenhuuto 13 
pojille ja Ketunkiljaisu 13 ty-
töille. Retket ovat tarkoitet-

tu seikkailijoille, tarpojille ja 
samoilijoille.  Retki-

kirjeet lippukun-
nan kotisivuil-

la.
Rauhan-
yhdistys: 
Varttunei-
den ker-
ho to 17.1. 

klo 12 ry:llä. 
Raamattu-

luokka  (5.–6.)  
pe 18.1. klo 18.30 

ry:llä ja Oulun seudun 
nuortenilta klo 19 Kiimin-
gin ry:llä. Seurakuntapäivä 
su 20.1. klo 13 ry:llä ja seurat  
klo 14 Niittypirtin palveluta-
lolla. Perhekerho  to 24.1. klo 
10.30 ry:llä.
Kastettu: Konsta Elmeri Koi-
vukangas, Minea Josefiina 
Mujunen, Viljo Ensio Virta, 
Fanny Isabel Päivänsäde Yli-
tolva, Noora Emilia Yrttiaho.

Varhaisnuorisotyön 
kerhotoiminta alkaa:

TUPOKSESSa (VanaMO 2.KrS.)
Tyttökerho 1.–3.-lk. torstaisin klo 16.–17.30 
(Tällä hetkellä ei oteta uusia kerholaisia.)
Tyttökerho 4.–6.-lk. perjantaisin klo 14.30–16. 

KirKOnKylÄllÄ
Kokkikerho 4.–6.-lk. tytöille torstaisin klo 15.30–
17.30. Paikka: Koti-Pietilä (Pappilantie 3, pieni vaa-
leansininen talo).  Kerho alkaa 17.1. Kerho on uusi. 
Ilmoittaudu www.liminganseurakunta.fi. 
KerhoNurkka 1.–3.-lk. tytöille ja pojille torstaisin 
klo 15.30–17 Paikka: NuorisoNurkka (srk-talon pääty).
Kaiken maailman kerho 3.–6.-lk. tytöille ja pojille 
tiistaisin klo 15–16.30. Paikka: Lähetysvintti (punai-
nen rakennus, srk-talon pihapiirissä). Kerhon paino-
piste on kansainvälisyydessä ja lähetyskasvatuksessa. 

Lisätietoja: Nuorisotyönohjaaja Maria Matilainen, 
p. 044 7521 236 / maria.matilainen@evl.fi.

Kristittyjen 
yhteinen

rukoushetki
perjantaina 18.1. klo 18

Limingan kirkossa.
Kutsumme kaikkia 

hiljentymään, laulamaan, 
rukoilemaan ja 

kuulemaan sanaa.

Aamurukous 
maanantaisin 

klo 6.30.
 Laitasaaren 

rukoushuoneella.

Vertaistukiryhmä, Esikko, en-
simmäisen lapsen vanhemmille 
ja pienokaiselle alkaa 21.1. Ryh-
mä kokoontuu kuusi kertaa maa-
nantaisin klo 10–12 Tupoksen Va-
namossa ja klo 13.30–15.30 Kir-
konkylän seurakuntatalolla. Ryh-
mässä vaihdetaan ajatuksia ja ko-
kemuksia vanhemmuudesta, jae-
taan vinkkejä arkeen ja tutustel-
laan keskenään. 

Seurakuntakerho alkaa ke 23.1. klo 
12 srk-talolla eläkeläisille. Mukana 
Sinikka Ilmonen ja Hanna Korri.

Vertaistukiryhmä Kamalat äidit, 
murrosikäisten lasten äideille al-
kaa 29.1. klo 17.30–19.30.
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa ja 
siellä on mahdollisuus keskustel-
la aiheeseen liittyvistä tunteista 
ja kysymyksistä. Muiden samassa 
elämäntilanteessa olevien tapaa-
minen on hyväksi havaittu keino 
saada voimia ja jaksamista arkeen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryh-

mään 18.1. mennessä Mari Viljas, 
p. 050 3536 747 (klo 12–13), ma-
ri.viljas@liminka.fi tai Heini Karhu-
maa, p. 040 7521 227, heini.karhu-
maa@evl.fi.

Yhteisvastuukeräys "Anna lähim-
mäisellesi valoisampi huominen" 
alkaa 3.2. Tänä vuonna keräys aut-
taa yksinäisiä vanhuksia Suomes-
sa ja Kambodzassa. Keräykseen 
voi osallistua esim. arpavoittoja 
lahjoittamalla. Voit tuoda arpa-/ 
onnenpyörävoittoja (sukkia, peh-
moleluja, heijastimia yms.) tam-

mikuun aikana kirkkoherranviras-
toon tai Tupoksen diakoniatoimis-
toon. 

Entiset esikot 7.2. klo 18–19.30 
Vanamon olohuoneessa (Kauppa-
kaari 1, Tupos). Tiedossa leppoisaa 
rupattelua kahvin lomassa. Tarjoi-
lun vuoksi ilmoittautuminen eri-
tyisruokavalioineen Erjalle, p. 044 
4973 684, erja.vainiokangas@li-
minka.fi tai Heinille, p. 044 7521 
227, heini.karhumaa@evl.fi 31.1. 
mennessä. Tervetuloa kaikki esik-
koryhmissä joskus olleet!

Diakoniatyö

Kiinnostavatko käsityöt 
ja lähimmäisten auttaminen?

Muhoksen 
seurakunnan 
lähetys- ja 
diakoniatyö 
aloittaa kaikille 
avoimen 
ompeluseuran. 
Ensimmäisen kerran 
kokoonnutaan 
seurakuntatalon 
nuorisotilassa ma 21.1. klo 
18–20. Ei ole väliä, osaako 
kutoa sukkaa – harjoitellaan yhdessä!
Ompeluseurat ovat vanha seurakunnallinen perinne, 
jossa kokoonnutaan yhteen, keskustellaan ja tehdään 
käsitöitä. Toiminnalla tuetaan heikompiosaisia. Tule 
mukaan – vietetään yhdessä aikaa hyvää tehden!
Lankalahjoituksia otetaan vastaan! 

Tiedustelut: Anja, p. 040 5629131 tai 
Hanna, p. 040 5470 784.

Sururyhmä läheisensä
menettäneille 
Olemme aloittamassa uutta sururyhmää. Ryhmässä käy-
dään luottamuksellisesti läpi niitä tunteita, kipuja tai ky-
symyksiä, joita läheisen ihmisen kuolema on herättänyt. 
Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa alkaen keskiviikko-
na 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. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 25.1. mennessä Hannalle, p. 
040 5470 784.

Ma 21.1. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Ti 22.1. klo 13 laulu-
seurakerho Likolammilla. Klo 
18.30 veljesilta. To 24.1. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 18.1. klo 19 pienten 
raamattuluokka Kinnunen, 
Ylämetsäntie 17. La 19.1. klo 
10 päiväkerho ry:llä. Su 20.1. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Taina ja Risto Parviainen, 
Laitasaari Kesti, Petäjätie 32, 
Huovila Alanen, Ritolantie 

71. Klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Eeki Heikki Eljas 
Hietala, Lyyti Eerika Markus, 
Jeri Henrik Topias Terho, Em-
ma Amanda Törmänen, Hil-
ma Martta Eveliina Väätäjä.
Kuolleet: Matti Johannes 
Väyrynen 71, Eeva Briita Kai-
tasuo 96.
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Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 20.1. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liika-
nen, avustaa Salme Kin-
nunen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski.
Messu sunnuntaina 20.1. 
klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Salme 
Kinnunen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

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.
Nuortenilta to 17.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 22.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 23.1. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.

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

Nuttupiiri kokoontuu to 
24.1. klo 17 poikkeuksellisesti 
seurakuntatalon kahviossa.
Vapaaehtoisten, lähim-
mäis- ja ystäväpalvelussa 
mukana olevat, kokoontu-
minen ke 30.1. klo 15 seura-
kuntatalon takkahuoneessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 17.1. klo 19 
Ikolassa, Keskikyläntie 26. 
Seurat su 20.1. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ko-
ko perheen raamattuluokka 
pe 18.1. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 20.1. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Väinö Juha Tapani 
Kurikka, Aatu Juho Olavi Vä-
hänen, Adele Lilian Karoliina 
Virkkala.
Avioliittoon vihitty: Jyrki 
Tapani Tolonen ja Tiina-Ma-
ria Kaarina Keränen.
Kuollut: Fanni Katariina 
Junttila 89, Veikko Juhani Ra-
jander 67.

Seurakuntakerho ti 22.1. klo 
12 Väinölässä.

pULKKILa
Ehtoollishartaus pe 18.1. klo 
13 Koivulehdossa.
Seurat la 19.1. klo 19 ry:llä.
Pyhäkoulu su 20.1. klo 12 
ry:llä.
Ehtoollishartaus su 20.1. klo 
14 vuodeosastolla.
SRK:n lähetysseurat ti 22.1. 
klo 19 ry:llä, Pentti Haukkala 

ja Eino Kangastie.
Seurakuntakerho to 
24.1. klo 12 srk-talossa. 
Hartaus pe 25.1. klo 13 
Koivulehdossa.

pYHäNtä
Nuorten ilta-

kylä la 19.1. 
klo 20 Sa-
ri ja Jouni 
Limmalla.
Harta-

us su 20.1. klo 
10.30 Nesto-
rissa.
Seurat su 
20.1. klo 16 
ry:llä.

Seurakunta-
kerho ke 23.1. 

klo 12 srk-talos-
sa. 

Lauluseurat ke 23.1. 
klo 18.30 Hilkka ja Jukka Lau-
rilalla.

RaNtSILa
Ehtoollishartaus pe 18.1. klo 
14 Pohjantähdessä.
Ompeluseurat pe 18.1. klo 

KeStILä
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.
Kirkonkylän diakoniaky-
lätoimikunnan järjestämä 
vierailu su 20.1. klo 13 Pihla-
jistossa.
SRK:n lähetysseurat su 20.1. 
klo 19 Myllyojalla, Pentti 
Haukkala ja Eino Kangastie.
Ystävänkammari ke 23.1. klo 

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

10 srk-kodissa.
Aikuisten raamattu-
luokka pe 25.1. klo 
19 ry:llä.

pIIppOLa
SRK:n lä-
hetys-
seu-
rat ma 21.1. 
klo 19 srk-
kodis-
sa, Pentti 
Haukka-
la ja Eino 
Kangastie.

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Raamattuluentosarja 
Uuden testamentin kirjeistä
•  Tiistaina 22.1. klo 19 Pyhännän seurakunta-

talossa. Aiheena heprealaiskirje.
 Luennoitsijana teologian tohtori Keijo Nissilä.
•  Sunnuntaina 3.2. klo 15 Pulkkilan seurakuntatalossa.
 Aiheena filippiläiskirje. Luennoitsijana teologian tohto-

ri Eero Junkkaala.
•  Maanantaina 4.2. klo 19 Rantsilan seurakuntatalossa
 Aiheena roomalaiskirje. Luennoitsijana Eero Junkkaala.

Kuorot
Kestilä:  kirkkokuoro ke klo 18 srk-kodissa
Piippola:  veteraanien lauluryhmä to klo 11 srk-kodissa 
Pulkkila:  käsikellokuoro ke klo 16.30 (30.1.), kirkkokuoro 

ke klo 18 (30.1.) ja Stellat to klo 15.15 srk-talossa 
Pyhäntä:  nuorisokuoro ke klo 17, veteraanikuoro to klo 

12 ja lapsikuoro klo 17 srk-talossa 
Rantsila:  veteraanikuoro ke klo 11, Stellat ke klo 17 ja 

kappelikuoro to klo 18.30 srk-talossa
Päiväkerhot
Kestilä:  to klo 11 kerhokodissa
Pulkkila:  pe klo 10 srk-talon kerhotilassa 
Pyhäntä:  pe klo 10 srk-talon kerhotilassa
Rantsila:  Isot Nuput ti klo 10 sekä Pikku Nuput to klo 10 

ja klo 13 Nuppulassa
Perhekerhot
Kestilä:  ke klo 10 kerhokodissa
Piippola:  joka toinen ma klo 10 srk-kodissa(28.1.)
Pulkkila:  joka toinen ma srk-talon kerhotilassa (21.1.
Pyhäntä:  joka toinen ti srk-talon kerhotilassa (29.1.)
Rantsila:  ma klo 10 Nuppulassa
Varhaisnuorten kerhot
Kestilä:  puuhailukerho pe klo 13.30 kerhokodissa
Piippola:  varkkarikerho ke klo 16.30 srk-kodissa 
Pulkkila:  varhaisnuorten kerho to klo 16.15 srk-talon 

kerhotilassa
Pyhäntä:  puuhakerho ti klo 14.30 ja K12-tankkaus to klo 

14.30 srk-talon kerhotilassa sekä varkkarikerho 
ke klo 15.30 Tavastkengän koululla

Rantsila:  tyttökerho ma klo 15 ja poikakerho to klo 15.30 
Nuppulassa, varkkarikerho ti klo 15 Hovin koululla 

Yllä olevassa ilmoituksessa suluissa ko. kerhon tai kuoron 
seuraava kokoontumisaika, muuten viikoittain tai vetäjän 
ilmoittamana aikana.

Ty r nävän s e u ra ku n t a

Kirkkokuoron 
harjoitukset alkavat 

keskiviikkona 23.1. klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 

Tervetuloa entiset 
ja uudet laulajat! 

Tiedustelut kanttori Pentiltä, p. 044 7372 613.

Sanajumalanpalvelus su 20.1. klo 10 Kestilän seurakun-
tatalossa. Toimittaa rovasti Hannu Lauriala, kanttorina 
Arja Leinonen. 
Messu su 20.1. klo 10 Pulkkilan seurakuntatalossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, saarnaa Mika Pouke. Kanttorina Vei-
jo Kinnunen. Raamattuopiston kirkkopyhä. Kirkkokahvit 
ja Raamattuopiston tilaisuus messun jälkeen. Tilaisuudes-
sa mukana myös Juhani Seppänen ja Timo Hakkarainen.
Sanajumalanpalvelus su 20.1. klo 13 (huom. aika) Piippo-
lan seurakuntatalossa. Toimittaa rovasti Hannu Lauriala, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Iltakirkko su 20.1. klo 19 Rantsilan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Aukusti Nevala. Kanttorina Arja Leinonen.
Kirjastopyhä su 20.1. Siikalatvan kunnan alueella. 
Kirkkokahvit klo 11–15  kirjastoissa.

19 Elisa ja Mikael Nuoralalla.
Seurat su 20.1. klo 13 ry:llä, 
Timo Mehtälä.
Eläkeliitto ti 22.1. klo 11 srk-
talossa.
Herättäjän seurat ja paikal-
lisosaston vuosikokous ti 
22.1. klo 19 srk-talossa, Mat-

ti Nuorala ja Merja Jyrkkä.
Myyjäiset pe 25.1. klo 19 
ry:llä, järjestää veljet.

Kastetut: Samuli Ahti Jo-
hannes Jussila.
Kuolleet: Aino Vappu 
Piippo s. Turunen 92.

Kirkkokonsertti
torstaina 24.1. klo 19 
Rantsilan kirkossa. 

Pohjan Sotilassoittokunta, 
johtaa musiikkikapteeni
 Jaakko Nurila. Solistina 
saksofonisti Jukka Perko.

Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 €.

Ty r nävän s e u ra ku n t a
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Seitsemäs veljes paljastui vilpertiksi
Muistatteko Savilaakson 
perheen seitsemän 
veljestä vuoden takaisesta 
rauhan Tervehdyksestä? 
Silloin kerroimme, että 
oululaisella lapsikatraalla 
on samat nimet kuin 
Jukolan seitsemällä 
veljeksellä.

Tässä he ovat nyt, vuoden 
vanhempina: Timo 11, 
Tuomas 10, Eero 8, Lauri 
7, Juhani 5, Aapo pian 4 ja 

Simeoni yksi vuotta.
Vanhemmat Eila ja Harri ovat 

sairaanhoitajia. Isä-Harri on 
haastattelua tehdessä töissä.

– Poikien luonteet ovat pysy-
neet samanlaisina, sillä onhan 
kulunut vain vuosi, kertoo äiti 
Eila. Paitsi Simeonilla, joka vuo-
si sitten oli vauva. Silloin ei vie-
lä tiedetty mikä hän on veljeksi-
ään. Nyt tiedetään: iloluonteinen 
vilpertti

– Kyllähän Simeoni on Juha-
nin luonteinen, äiti vertaa

– Ei oo! huutaa Juhani louk-
kaantuneena sohvalta.

Kaikki ei perheessä ole pysy-
nyt aivan ennallaan. Saksanpai-
menkoira Santra on jouduttu 
päästämään päiviltä vanhuutensa 
vuoksi. Jäljelle on jäänyt nuorem-
pi saksanpaimenkoira Pikachu, se 
hööliluonteinen.

– Kun oma rakas lemmikki 
lähtee, niin onhan se surullista. 
Itkihän ne kaikki, äiti summaa 
lasten tunteet.

Eikä siinä kaikki, toinen per-

heen kissoista karkasi samana 
päivänä, kun Santra kuoli.

– Se ei tullut koskaan takaisin, 
huomauttaa Eila Savilaakso.

Perheen kani kuoli myös.
– Se kuoli ikävään, kun se oli 

koiran kaveri, äiti uskoo.
Kissan ja kanin tilalle on otet-

tu uudet tulokkaat, samaa lajia 
kuin poislähteneetkin eläimet.  

– Eläimistähän pojat tykkää-
vät, kun niitä on tuossa ympä-
rillä.

Timolla pomon-
ominaisuuksia
Neljä pojista on koulussa, muut 
ovat välillä kotona ja välillä päi-
vähoidossa.

Pojista on vuoden aikana kun-
nostautunut eniten Timo, joka 
pelaa salibandya. Hän on osoitta-
nut joukkueessaan johtajanomi-
naisuuksia. Selvästi huomaa, että 
Timo on ison veljessarjan vanhin, 
kuvaa äiti.

Mitä pojat saivat joululahjaksi?
Kysymystä seuraa mekkala. 

Pojat innostuvat kertomaan lah-
joistaan. Melusta erottaa ainakin 
sanan jääkiekkomaila. Urheiluvä-
lineitä onkin saatu roppakaupal-
la. Niitä on asetettu ulko-ovelle 
siistiin järjestykseen.

Pojat ovat urheilullisia. He 
käyvät luistelemassa Iinatin ken-
tällä ja hiihtävät samoilla peru-
koilla.

Yksivuotias Simeoni ei luistele 
eikä hiihdä. Sen sijaan hän yrittää 
tutkia toimittajan nauhuria.

– Häntä kiinnostavat kaikki 
kännykät ja kaukosäätimet, äiti 
kertoo.

Seuraavaksi Simeoni kiinnit-
tää huomionsa valokuvaajan ku-
vausvarusteisiin. Käsi ei yllä tar-
peeksi pitkälle. Pojan silmät eivät 
kuitenkaan lakkaa tuikkimasta.

”Ei enää silla
 lailla vauvoja”
Onko joku pojista alkanut katse-
lemaan jo tyttöjä?

– Kyllähän tyttöjä tuossa ym-
pärillä pyörii, kaverimielellä, äi-
ti naurahtaa. 

Naapureissa ja koulutovereissa 
on tyttöjä. Eikö tyttöjen katsele-
minen kuulukin asiaan murros-
iän kynnyksellä? äiti kysyy.

Pojat ovat kasvaneet paljon 
vuodessa.

– Kyllä vuosi tekee kummas-
ti eron. Pienetkin ovat kasvaneet 
henkisesti, eivätkä ole enää sillä 
lailla vauvoja.

Simeoni yrittää taas napata 
toimittajan nauhurin.

Poikien kahinointi on lisään-
tynyt. Mitä isommaksi vanhim-
mat pojat tulevat, sitä enemmän 
he kahinoivat pienempien kanssa.

– Ne ärsyttävät, huutaa yksi 
vanhimmista pojista. 

Äiti myöntää. Pienet venyttä-
vät tahallaan isojen pinnaa.

Enää pikkuveljiä ei aina huoli-

ta isojen huoneeseen, mikä aihe-
uttaa sanomista.

Vielä kerran Simeoni yrittää 
siepata toimittajan nauhurin. Hy-
myileekin vielä.

– Siitä tulee kova puhumaan, 
äiti arvelee.

– Kaikki puhelimet lähtevät 
Simeonin matkaan. Hän kävelee 
puhelin korvalla koko ajan. 

– Kissoja se vielä repii, mutta 
koiran viereen se istuu ja silitte-
lee.

PEkka HEliN

Äiti lapsineen 
vetosi lukijoihin

Rauhan Tervehdyksen vuoden 2012 kansikuvakil-
pailun voittajaksi nousi vuoden ensimmäinen 
kansi 2/7 veljestä. Voitto tuli kirkkaasti 89 äänel-
lä. Kaikkiaan kilpailuun tuli 144 ääntä.

Kansikuvan kuvasi lehden vakituinen avustaja, valo-
kuvaaja Jaani Föhr. Hän pääsi kuvaamaan perhettä uu-
delleen myös tähän juttuun.

Voittoisaa kansikuvaa perusteltiin muun muassa sil-
lä, että siitä huokuvat äidin rakkaus ja turvallisuus sekä 
veljesten välinen kiintymys.

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken suorite-
tussa arvonnassa kirja- tai levypalkinnon voittivat Ai-
no Ketonen, Saara Hyvönen, Irma Paananen, Heleena 
Nuolioja-Saksio, Leena Martinkauppi, Ritva Marjala 
sekä Sanna Lopakka.

Vasemmalla Lauri, Timo, oikealla seinää vasten seisoo Eero, sitten on Tuomas ja Juhani, pöydän edessä seisoo Aapo ja pöydällä istuu Simeoni.
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Simeoni Eila-äidin sylissä muiden 
kisaillessa taustalla.

Ku va t :  J aan i  F ö h r

Kansikuvakilpailu ratkesi


