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Vastarannan Kiiski 

Uskallatko kokea jumalanpalveluksen?

Pääkirjoitus

”IHMISKUNNAN SUURIN ongelma on jo-
kaisen ajattelevan ihmisen nähtävillä. Se 
ei ole niin sanottu uskonasia. Sen tajuami-
seen, että ihminen on itsekäs, itsekeskei-
nen ja sitä paitsi ahne olento, joka viime 
kädessä on kiinnostunut vain itsestään, ei 
tarvita uskoa.  Se on tiedon asia.”

Radiopastori Jukka Norvanto kolumnissaan. 
Lähettäjä tammikuu 2013

”KIRKON TOUHU ei toki läheskään ai-
na vaikuta erityisen lepuuttavalta. Jäsenet 
rientävät kiireissään, henkilökunta uuras-
taa hiki hatussa, luottamushenkilöt nahis-
tuvat kokouksissa. Tämä ei muuta sitä to-
siasiaa, että kirkon viestin syvässä ytimes-
sä on kutsu lepoon.”

Toimittaja Johanna Korhonen kolumnissaan. 
Vantaan Lauri 17.1.2013

Muut mediatAatoksia

Sillä oikeutuksella, että olen ol-
lut lähetyssihteerin virassa 23 vuot-
ta, käynyt useilla lähetyskentillä Af-
rikassa, tutustunut myös Kiinan kir-
kon työhön paikan päällä, ystävissäni 
on lähetyskentillä pitkään työskennel-
leitä ja olen suorittanut teologiasta ai-
neopinnot, perustelen näkemyksiäni. 
Vielä 23 vuoden jälkeenkin koen, että 
saan olla mukana hyvässä.

Jos lähetystyös-
tä irrotetaan evanke-
liumi, se tarkoittaa 
pelkkää auttamista. 
Auttamistyössä on jo 
niin monta järjestöä, 
ettei siihen enää kirk-
koa tarvita. Uskallan 
väittää, ettei esimer-
kiksi YK:n, Punai-
sen Ristin tai Amnes-

tyn auttamistyö ole yhtään pyyteet-
tömämpää kuin kristillisestä vakau-
muksesta nouseva. Meillä ihmisillä 
on taipumus ottaa kunnia itsellemme.

Kristitty ei sitä saa tehdä, vaan kun-
nia kuuluu Jumalalle. Ihmisen kään-
tymisessä on aina kyse Pyhän Hengen 
työstä, muussa tapauksessa se on hen-
gellistä ja henkistä väkivaltaa.

HELENA YLIMAULA
Kirjoittaja on Haukiputaan 

seurakunnan lähetyssihteeri.

Ei lopeteta 
lähetystyötä

Rebekka Naatuksen kolumni Ko-
timaa-lehdessä lähetystyön lo-
pettamisesta (Kotimaa 4.1.) on 
herättänyt keskustelua ja nos-

tanut monenlaisia tunteita. Keskuste-
lun herättämistarkoitus onnistui. Ajat-
telen, että jos käytetään virheellisiä tai 
puutteellisia perusteluja, mielipiteen 
olisi päätyttävä kysymysmerkkiin.

Naatus sanoo kolumnissaan, että 
evankelioiva lähetystyö pitäisi lopettaa 
ja keskittyä auttamiseen. Jeesuksen pi-
täisi tulla vain siinä siivellä. Niinhän se 
oikeastaan onkin. Jeesusta ei tyrkytetä.  

Lähetystyön perusteet nousevat 
Raamatusta. Meidän on käsketty ker-
toa Jeesuksen ainutlaatuisesta sovi-
tustyöstä kaikille maailman ihmisille, 
meidän on käsketty auttaa avun tarvit-
sijoita, käydä katso-
massa sairaita ja van-
kilassa olevia. 

Jeesus korosti ih-
misen tasa-arvoa 
ihonväristä, suku-
puolesta, koulutuk-
sesta, vammaisuu-
desta tai uskonnosta 
riippumatta. Sen täh-
den kristillinen autta-
minenkin tapahtuu aina tasavertaisel-
le ihmiselle. Se ei ole ylhäältä tarjottua 
”köyhäinapua”, johon ihminen helpos-
ti sortuu. Kristinuskon anteeksianta-
muksessa on niin ainutlaatuinen va-
pautus syyllisyydestä, että se kannat-
taa kertoa kaikille. 

En usko, että lähetystyöhön sitou-
tuneet ovat loukkaantuneet Naatuksen 
kirjoituksesta. Sitoutuminen on syväl-
lä uskossa. Harmistuminen on ehkä oi-
keampi ilmaisu, koska Naatuksen väit-
teet eivät nouse Raamatusta. 

Vaikka viime viikkoina on kovasti puhuttu lähetys-

työn oikeutuksesta, jumalanpalvelus taitaa olla 

kirkon toimintamuodoista se parjatuin. Jos kallis-

taisi korvansa vain kritiikille, jumalanpalvelukset sisältä-

vät pelkästään tylsiä saarnoja, korkealta ja kovaa laulet-

tuja virsiä, vakavan näköisinä kaavuissa kulkevia kirkon-

palvelijoita ja mummoja nenäliinoineen kirkonpenkeissä. 

Mummoja kirkonpenkeistä on aina löytynyt, ja löytyy 

toivottavasti vastakin, mutta kirkon ydintehtäviin kuu-

luva jumalanpalvelus on paljon muuta kuin kriitikoiden 

kauhukuva. Mutta moniko sen tietää omasta kokemuk-

sesta? 

Varsinkin niin sanotuissa perusjumalanpalveluksissa 

kävijämäärät ovat jatkuvassa laskussa. Kirkon nelivuotis-

kertomus vuosilta 2008–2011 kertoo, että kirkon jäsenet 

käyvät kirkossa keskimäärin 1,5 kertaa vuodessa.  Tuhan-

net ihmiset eivät siis käy edes sitä yhtäkään kertaa vuo-

dessa, hyvä jos kerran vuosikymmenessä. Samanlaista 

umpiossa elämistä, jos ei kävisi kotipaikkakunnan torilla 

vuosikymmeneen! 

Nykymaailmassa kannustetaan hakemaan kokemuk-

sia mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Aina ei tarvit-

se mennä maailmanympärysmatkalle avartaakseen hori-

sonttiaan. Vaikka seurakunta ei olisi tuttu paikka, uskal-

taisitko kuitenkin piipahtaa lähikirkon jumalanpalveluk-

sessa? 

Kokemus voi yllättää positiivisesti. Voi myös käydä niin, 

että saarna puuduttaa ja virret vihlovat korvaa. Omista 

kokemuksista on kuitenkin aina oikeutetumpaa puhua. 

Ne ovat totta, toisin kuin ennakkoluulot. Palautettakin 

voi antaa.

Tämän lehden takasivulla aloitamme juttusarjan Arvos-

tele mun messu. Sen myötä kierrämme tilaajaseurakun-

tiemme alueella lukijoiden kanssa kokemassa ja arvioi-

massa erilaisia messuja. Näin haluamme rohkaista ihmi-

siä menemään jumalanpalveluksiin.

”ITSENÄISEN SUOMEN historian ym-
märtää Päätalon avulla uusin silmin. Tie-
tokirjoista voit lukea, mitä tapahtui, mut-
ta Päätalo kertoo, miltä se kaikki tuntui. 
Miten synnyttiin ja kuoltiin, syötiin, juo-
tiin ja naitiin. Käytiin koulua, tultiin hul-
luiksi tai tultiin uskoon. Miltä tuntuivat 
pula-aika, sota-aika, kuppaus, lapamato 
ja olympialaiset.”

HS:n urheilutoimituksen varaesimies Esa Lilja ko-
lumnissaan. Helsingin Sanomat 15.1.2013

”ON TERVEYDEN elinehto, että tunnen 
kuuluvani johonkin joukkoon ja että 
minut hyväksytään siinä sellaisena kuin 
olen. Länsimaisen kulttuurin vamma on 
se, että onnellisuus rakennetaan voimak-
kaan, itseriittoisen yksilön varaan. Em-
me ymmärrä sitä, etten voi olla onnelli-
nen, jos se yhteisö, jossa olen, ei ole on-
nellinen.”

Kuopion piispa Jari Jolkkonen 
haastattelussa. Henki & Elämä 17.1.2013

Kristinuskon 
anteeksiantamuksessa 
on niin ainutlaatuinen 
vapautus syyllisyydestä, 
että se kannattaa 
kertoa kaikille. 

ELSI SALovAArA
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!



3   Nro 3    24.–31.1.2013

Oululainen Katja 
Vallo avasi elämänsä 
dokumentintekijä Iiris 
Härmälle. Hiljaisen talven 
lapsi -elokuva palkitaan 
perjantaina DocPoint-
festivaaleilla Helsingissä.

Elettiin vuotta 2010. Iiris 
Härmä oli saanut valmiiksi 
kolmannen dokumenttielo-
kuvansa Omaa luokkaansa. 

Espoolaisen erityisluokan arjesta 
kertovan kuvauksen jälkeen uutta 
aihetta ei tuntunut heti löytyvän. 

– Uskon tietynlaiseen johda-
tukseen, ja mielessäni pyysin ja 
odotin, että jokin tärkeä aihe tu-
lisi vastaan. Eräänä aamuna pos-
tilaatikossani oli suuri kirjekuori, 
joka oli sullottu täyteen piirus-
tuksia, valokuvia, koulutodistuk-
sia ja kirjoituksia, Härmä kertoo.

Saatekirjeessä 23-vuotias mie-
lenterveyssyistä eläkkeellä ole-
va Katja Vallo kirjoitti nähneen-
sä Omaa luokkaansa -elokuvan ja 
ehdotti, että Härmä tekisi nyt elo-
kuvan hänestä. 

Sivuun sysätyn kasvot ja ääni

kun hän sai kertoa tallennuslait-
teeseen mietteitään rauhassa yk-
sin, kuin päiväkirjalle, Härmä 
kertoo.

Ääni elokuvassa pohtii, olisiko 
muita vaihtoehtoja kuin olla eläk-
keellä. Iiris Härmä sanoo ajatel-
leensa elokuvanteon aikana mo-
nesti samaa. 

– Tuntuu pelottavalta, että 
nuoren ihmisen elämä on ratkais-
tu näin. Luulisi että jotakin sovel-
lettua työtä, vaikka osa-aikaista, 
hänen olisi mahdollista tehdä.

 
Kun viranomainen 
on vihollinen
Elokuva näyttää havainnollises-
ti kolmannen sektorin merkityk-
sen. Katja Vallon arjessa leipäjo-
no, setlementtiyhdistyksen Tyt-
töjen Talo ja Adventtikirkon raa-
mattupiiri ovat tärkeämmässä 
osassa kuin sosiaali- ja terveys-
toimi.

Katja tuskailee, ettei hänellä 
ole voimia taistella viranomaisia 
vastaan. Hän pelkää laitoshoi-
toon joutumista. Hän ei ymmär-
rä, miksi hänellä teetetään ”vas-
tenmielisiä testejä, jotka eivät joh-
da mihinkään”.

Raamattupiiristä löytyneen 
uuden ystävän, Hannelen, kanssa 
Katja voi ainakin puhua tärkeistä 
asioista, kuten halustaan kuolla. 

– Kaikki me joskus kuollaan. 
Sitä ennen pitää vaan yrittää ot-
taa ilo irti, Hannele rohkaisee tee-
kupin äärellä.

Katja Vallo asuu Oulussa, mut-
ta katjoja voi olla missä tahansa. 

– Suomessa eläköityy mielen-
terveyssyistä viisi nuorta joka päi-

vä. Luku on hurja! Tilanne on hy-
vin huolestuttava. Koen sen niin 
myös kolmen nuoren pojan äi-
tinä, vaikka omiini luotankin, 
Härmä sanoo.

 
Koira vie ulos, 
värit toiseen maailmaan
Katja asuu pienessä asunnossaan 
kaksin koiransa kanssa. Koirasta 
on seuraa, ja sen kanssa Katja te-
kee pitkiä lenkkejä.

Hänen päiviensä toinen kiin-
topiste on taiteen tekeminen, tai 
kuten hän itse sanoo, ”värittä-
minen”. Abstrakteja monivärisiä 

kuvioita syntyy väriliiduilla jat-
kuvasti, töitä on asunnon seinil-
lä kymmeniä.

Rakkautta Katja ei omien sa-
nojensa mukaan osaa määritel-
lä, mutta ystäviä hänellä oli kou-
luaikana vähän aikaa yksi, ja nyt 
on Hannele. Iiris Härmä toivoo 
antaneensa Katjalle tunteen, että 
hänellä on muitakin ihmisiä jot-
ka välittävät hänestä. 

– Dokumentaristina en voi ol-
la kuvattavani elämässä ratkaisi-
jan roolissa, olen sivusta seuraa-
ja. Toivon kuitenkin, että eloku-
va rohkaisee häntä. Minuun Kat-

jan herkkyys ja intensiivinen läs-
näolo tekivät hyvin suuren vaiku-
tuksen.

ELINA rAUNIo
 KoTIMAADESKI

 
Hiljaisen talven lapsi on lainannut 
nimensä Timo Rautiaisen kappa-
leesta, jota Katja kuvauksien ai-
kaan kuunteli usein.  Sen kertosä-
keessä sanotaan: ”Meri on nyt il-
man rantaa, lapsi hiljaisen talven 
vaeltaa. Ainoastaan sade maan 
seuraa, kun äänettömyyteen ka-
toaa.”

I iris Härmän 21-minuuttinen dokumentti-

elokuva kertoo 23-vuotiaan eläkeläisen, 

Katja vallon arjesta.

Elokuvan on kuvannut visa Koiso-Kantti-

la, äänittänyt Janne Laine ja leikannut Tuula 

Mehtonen, joka palkitaan pian alkavilla Doc-

Point-festivaaleilla arvostetulla Apollo-pal-

kinnolla ansioistaan suomalaisen dokument-

tielokuvan hyväksi.

Hiljaisen talven lapsi on palkittu Helsingin 

lyhytelokuvafestivaalilla parhaana elokuvana 

ammattilaisdokumenttien sarjassa.

Elokuva esitetään Helsingin DocPoint -fes-

tivaaleilla perjantaina 25.1. kello 19 ja lauan-

taina 26.1. kello 13 elokuvateatteri Andorras-

Hiljaisen talven lapsi

sa samassa näytöksessä Sattuman syyt -nimi-

sen dokumentin kanssa. 

Sunnuntaina 27.1. kello 23 Yle Teema lä-

hettää uusintana Iiris Härmän edellisen elo-

kuvan Omaa luokkaansa.

– Katjan oma-aloitteisuus oli 
minulle lahja. Ilman sitä en olisi 
koskaan löytänyt häntä yksinäi-
syyden kuplastaan. Hänen oma 
motivaationsa avata elämäänsä 
kameralle teki työstäni myös eet-
tisesti helpompaa.

Kirje oli hätähuuto, mutta 
myös osoitus siitä, että elämän si-
vuraiteelle unohdetussa nuoressa 
paloi halu tulla näkyväksi oma-
na itsenään.

 
oma elämä, 
oma ääni
Katja Vallon elämässä kulminoi-
tuvat rakkaudettomuus perhees-
sä ja elämässä, raju koulukiusaa-
minen, oppimisvaikeudet, yksi-
näisyys ja eläkeläisyyden trauma.

Koulussa häntä kiusasi ja ko-
tipihaan saakka seurasi erityi-
sesti eräs tyttö. Vanhemmistaan 
hän ei saanut tukea, sillä äidin ai-
ka ja voimat menivät skitsofreni-
aa sairastavan isän hoitamiseen 
työn ohella. Katja tuntuu olleen 
ja olevan edelleen monella taval-
la yksin. Näistä asioista hän ker-
too elokuvassa omalla äänellään. 

– Haastattelin Katjaa paljon, 
mutta hän puhui helpommin, 

Tuntuu 
pelottavalta, että 
nuoren ihmisen 
elämä on ratkaistu 
näin. Luulisi että 
jotakin sovellettua 
työtä, vaikka osa-
aikaista, hänen 
olisi mahdollista 
tehdä.

Iiris Härmä toteutti oululaisen Katja Vuollon toiveen saada olla kasvona yksinäisyydelle. 

J u k ka G rans t r ö m
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• Joka paikasta vähennetään vä-
keä, potkuja sataa, kuin pisaroi-
ta taivaalta. Kirkko on näköjään 
päättänyt tehdä samoin, aloittaa 
nuorista pullauttamalla nämä 
ulos kirkon toiminnasta. Isosten 

vähentäminenhän johtaa lopul-
ta siihen, ettei nuoret enää tu-
le kirkon toimintaan oman rip-
pikoulunsa jälkeen. Kirkkoher-
rat antavat päätöksellään ym-
märtää, ettei nuoria tarvita kir-

kon palvelukseen. Siinä saa sit-
ten ihmetellä, mikseivät nuoret 
ole mukana toiminnassa; eivät 
tietenkään, koska heitä ei sinne 
haluta... 

(Nettipalaute 17.1.2013 17:43)

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

Kansankirkko on muuta-
man vuoden aikana re-
päisty härskisti auki. 
Kaikkein surkeinta on 

pohjoisen Suomen sysääminen 
syrjään kirkon sisäisestä mutta 
julkisesta keskustelusta. Se, mi-
kä on kansankirkollisuutta poh-
joisessa, on kirosana etelässä.

Tähän on tultu määrätie-
toisella herätysliikekristillisyy-
den vähättelyllä, ja kansankir-
kollisen perinteen kaikenlaisel-
la arvostelulla vanhanaikaisek-
si, ketään kiinnostavaksi tunk-
kaiseksi liturgiseksi virrenvei-
suuksi.

Kirkon tiedotuskeskus ei näe 
nenäänsä pitemmälle ja tuottaa 
aineistoa siten, ettei vain poh-
joisen Suomen hengellisyys 
pääse positiivisessa merkityk-
sessä esiin. Kirkon tiedotuksen 
ei tule olla teologisesti koulu-
tettujen hallussa, vaan amma-
tillisesti osaavien toimittajien ja 
tiedottajien. 

Tiedotuskeskuksen yksi tuo-
te on Kotimaa-lehti, väitetäänpä 
mitä tahansa kaupallisesta yh-
tiöstä ja sen itsenäisyydestä. Ko-
timaa suoltaa vain eteläisen pa-

piston ja teologisen koulutuksen 
saaneiden körttihenkisten julis-
tajien kaikensallivaa Raamatun 
sisällön tulkintaa sen sijaan, että 
he tutustuisivat herätyskristilli-
syyden kyllästämään kansankir-
kollisuuteen. 

Meillä täällä pohjoisessa ja 
itäisessä Suomessa kansankirk-
koon kuuluu sentään 90 pro-
senttia ihmisistä. Uskallam-
me olla myös kristittyjä arjes-
sa eikä meidän tarvitse syleillä 
kaikkea ja kaikkia vain siksi, et-
tä olisimme yltäkylläisen eetti-
siä ja sallivia.

Suomessa on ajauduttu ojas-
ta allikkoon ja kansankirkko 
sen mukana, kun Jumalan ku-
vasta on tehty eettinen ja hu-
maani sen sijaan, että se olisi 
Armon Jumala ja Isä.

Nykyisin nämä koulutetut 
kirkon palvelijat keskustelevat 
mielellään yhteiskunnallisin sa-
nakääntein sen sijaan, että ju-
listaisivat Kristusta. He ovat an-
taneet vallan demokratian puo-
lestapuhujille sen sijaan, että 
ohjaisivat sellaiseen seurakun-
taelämään, että demokratia si-
sältäisi myös kirkollisen viestin 

eikä päinvastoin. 
Nyt puoluepoliittiset, ho-

moeroottiset, globaalit ja pap-
peuskysymykset ohjaavat miltei 
kaikkea sen sijaan, että saisimme 
kuulla mitä Raamattu sanoo yh-
teiskunnallemme opiksi ja ojen-
nukseksi. Ollaan niin suvaitsevia 
ettei olla enää olemassa – mihin 
me tällaista Kristusta tarvitsem-
me. Emme mihinkään.

Oma ennustukseni on, et-
tä kansankirkko kuolee tai py-
syy pystyssä vain, jos teologisen 
koulutuksen saaneiden ja pap-
pien asemaa tarkastellaan kan-
sankirkossamme uudelleen. Pa-
piston ylivalta tulee murtaa kir-
kolliskokouksessa, joka on nä-
ennäisdemokraattinen päätök-
sentekoelin.

Sanonpa sen vielä lopuksi ja 
ääneen – en luota alkuunkaan 
tämän hetken teologiaan, jo-
ka kouluttaa pappeja vain eet-
tiseen ja humaaniseen sekä de-
mokraattiseen sen sijaan, että 
näkisivät kristillisyyden osana 
yhteisöä ja yhteiskuntaa.

TUoMo HIrvI
Ylivieska

Suomi on jakautunut kahtia etelään ja pohjoiseen

Kolmannen vuosituhan-
nen kirkossa on kipuiltu 
sen kanssa, kuinka saa-
da mielellään rippikou-

lunsa käyvä nuori sukupolvi si-
toutumaan seurakuntaan myös 
riparin jälkeen. Yksi nuoriso- ja 
rippikoulutyön mittareista on 
isoskoulutus ja etenkin se, mi-
ten sitoutuneita nuoret koulu-
tuksen läpikäymiseen ovat. 

Isoskoulutus on enemmän 
kuin ryhmänohjaajakoulutusta. 
Se on tärkeää kristittynä kasva-
misen aikaa. Sellaisena se pal-
velee koko kirkon tulevaisuutta.

Kirkon tulevaisuuden vuok-
si täytyykin nyt reagoida Oulun 
seurakuntien kirkkoherrojen 
tekemään päätökseen rajoittaa 
leireille pääsevien isosten mää-
rää. Lyhytnäköisyyden lisäksi se 
kuulostaa päätökseltä, jota teh-
täessä on jäänyt joitakin rippi-
leirielämän realismiin kuuluvia 
näkökohtia huomioimatta. 

Isonen johtaa 15-kesäisten 
ryhmätyöskentelyä. Joskus nel-
jäkin sen ikäistä kullanmurua 
on aivan tarpeeksi luomaan kai-

vattua ryhmädynamiikkaa. 
Isoset yrittävät heräämisen 

ja nukahtamisen välissä ehtiä 
kantaa vastuuta raamattutyös-
kentelystä, iltaohjelmasta, tun-
tivierailuista, leiriläisten va-
paa-ajan ohjelmasta, kaveri-
na olemisesta, hartauselämästä 
sekä lukuisista käytännön elä-
mään kuuluvista asioista päi-
vystämisestä keittiöapulaisen 
hommiin. Lisäksi useassa seu-
rakunnassa isonen valvoo jopa 
nukkuessaan. 

Haluaisin nähdä sen kirkko-
herran, nuorisopapin tai nuo-
risotyönohjaajan, joka pystyisi 
/ suostuisi hymyssä suin kaik-
keen tähän! 

Jos leirivahvuus on suosi-
tellut max. 25 rippikoululais-
ta, kaiken tämän hoitamiseen 
Oulun seurakunnissa kuiten-
kin nyt siis riittää 4,2 = 4 isos-
ta / leiri. Vuorokausi vuorokau-
den perään. Huh, huh. Onnek-
si isoset eivät ole pyytämässä 
työstään palkkaa. Sellaiseksi ei 
ainakaan meillä voi kutsua sitä 
korvausta, jonka isoset työstään 

saavat: 0,83 euroa / tunti.
Isosen tehtäväkenttä saat-

taa toki vaihdella kovastikin eri 
seurakunnissa. Senkin vuoksi 
pitäisi yhtymän (uusien) kirk-
koherrojen pohtia, onko miele-
kästä sitoa seurakuntansa käsi 
sellaisissa asioissa, joissa ei edes 
yhtymässä ole välttämätöntä 
olla yhtenäisiä käytäntöjä? Seu-
rakuntayhtymän jäsenenäkin 
kun on mahdollista säilyttää 
toiminnallinen omaleimaisuus 
sekä paikallisesti hyväksi koe-
tut käytännöt.

Onko meillä vara syrjäyttää 
rippikoulutyöstä siihen sitou-
tuneita nuoria, kirkon tulevai-
suuden toivoja, tulevia kristil-
lisiä kasvattajia? Eikö meidän 
pitäisi päinvastoin pitää kynsin 
hampain kiinni niistä nuoris-
ta, jotka ovat Kristus-verkkoon 
tarttuneet ja antaa kasvaa isoik-
si (ihmisiksi) siinä yhteisössä, 
johon he itse haluavat sitoutua? 

oUTI PoHJANEN
Tyrnävän seurakunnan kappalainen

Omaa oksaa sahaamassa

Kysy!

Miksi seurakunnan tiloissa   
ei saa tanssia?

Jarn
o M

an
n

in
en

Oululainen Kaisa Anttila kyseli Lämsänjärven leirikes-
kusta Oulun Keskiaikaseura ry:n käyttöön. Yhdistys 
on järjestämässä tapahtumaa, jossa osallistujat eläyty-
vät keskiaikaan.

– Kysyin Lämsänjärven leirikeskusta, sillä olemme ennenkin 
järjestäneet vastaavan tapahtuman siellä, Anttila kertoo.

Hän törmäsi kuitenkin yllättävään esteeseen.
– Minulta kysyttiin Oulun seurakuntayhtymässä, mitä aiom-

me leirikeskuksessa tehdä. Kerroin, että muun muassa kokkaam-
me keskiaikaista ruokaa ja tanssimme. Sain kuulla, ettei leirikes-
kuksessa saa tanssia, Anttila hämmästelee.

Oulun seurakuntien nettisivuilla kerrotaan, että seurakunnan 
tilojen osalta on tehty periaatepäätös, joka sisältää sen, ettei tilois-
sa järjestetä tansseja eikä alkoholitarjoilua.

– Näen asian niin, että tansseja varten on omat rakennuksensa 
ja seurakunnan tiloilla on toisenlaiset käyttötarkoituksensa, sa-
noo Oulun tuomiorovasti Matti Pikkarainen.

– Tanssien järjestäminen ei kuulu seurakunnan konseptiin, 
mutta tilannetajua saa käyttää. Esimerkiksi häävalssin voi mie-
lestäni aivan hyvin tanssia, lisää lääninrovasti, Karjasillan kirk-
koherra Jouni Lavanko.

KATJA KIISKINEN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lähettää 
kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  liittyviä 
kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@rau-
hantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestitse numeroon 044 5626 450. 
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Ekopaastolle
suojelija
Tasavallan presidentin Sau-
li Niinistön puoliso, rouva 
Jenni Haukio on helmikuus-
sa käynnistyvän Ekopaasto-
kampanjan suojelija. Kampan-
jassa kannustetaan suomalai-
sia muuttamaan omia elämän-
tapojaan ilmastoystävällisem-
miksi ja samalla miettimään, 
mitä hiljentyminen ja kohtuul-
lisuus omassa elämässä merkit-
sevät.

Ekopaaston kampanjasi-
vuilla on tietoa ja vinkkejä asu-
miseen, liikenteeseen, ruokaan 
ja kuluttamiseen liittyviin elä-
mäntapamuutoksiin. Sivuil-
la kerrotaan myös kristillisistä 
paastoperinteistä.

Ekopaastoa vietetään seitse-
män viikkoa perinteisenä lute-
rilaisena paastonaikana tuhka-
keskiviikosta 13.2. pääsiäiseen 
31.3. asti.

Kampanjan uudistuneet 
verkkosivut avataan laskiais-
tiistaina 12.2. osoitteessa eko-
paasto.fi. Ruotsinkieliset sivut 
ovat osoitteessa ekofasta.fi. Uu-
distuneilla sivuilla osallistujal-
la on nyt mahdollisuus kertoa 
valitsemansa paastokohde.

Kirkonkirjojen
tietosuojasta
oikeusjuttu?
Suomen Sukututkimusseura 
turvautuu tarvittaessa lakimie-
hiin, jos kirkkohallitus ei muu-
ta kirkonkirjoja koskevaa tieto-
suojaohjeistustaan, kertoo Sa-
von Sanomat. Lehden mukaan 
sukututkimusseuran toimin-
nanjohtaja Pasi Kuusiluoma 
aikoo neuvotella asiasta lähi-
viikkoina kirkkohallituksen 
kanssa.

Kirkkohallitus on suositta-
nut, etteivät seurakunnat an-
taisi sukututkijoiden käsiin sa-
taa vuotta nuorempia kirkon-
kirjoja.

– Kirkkohallitus ei luota su-
kututkijoiden kykyyn noudat-
taa henkilötietolakia. Sen si-
jaan tietosuojavaltuutettu to-
tesi, etteivät he ole tietosuoja-
riski, Kuusiluoma sanoo Savon 
Sanomille.

Hänen mukaansa osa seura-
kunnista tekee maksusta suku-
selvityksiä, osa ei ota vastaan 
edes tilauksia.

– Perustuslain takaama 
kansalaisten yhdenvertaisuus 
ei toteudu, kun seurakuntien 
käytännöt ovat erilaisia.

Maata kiertelemässä

Spokanen islamilainen kes-
kus Yhdysvalloissa etsii 
jotain sellaista, jota mo-
net maan moskeijat etsi-

vät, mutta eivät löydä: koulutet-
tua, kokenutta imaamia, joka ym-
märtää Yhdysvaltojen kulttuuria.

Kentuckyn yliopistoston pro-
fessori Ihsan Bagbym tutkimuk-
set osoittavat, että puolessa maan 
moskeijoissa ei ole kokopäiväis-
tä henkilökuntaa. Vain 44 pro-
senttia imaameista saa palkkaa ja 
työskentelee kokopäiväisinä joh-
tajina. 

Bagbyn mukaan vain 36 pro-
senttia moskeijoista, joissa on vii-
koittain 101–200 kävijää, on on-
nistunut palkkaamaan kokopäi-
väisen imaamin.

– Spokanen kaltaisten pienten 
moskeijoiden on vaikea kilpail-
la imaameista, toteaa moskeijan 

Yhdysvalloissa puute pätevistä imaameista
hallituksen jäsen Mamdouh El-
Aarag.

Spokanen moskeijan vapaaeh-
toiset joutuvat johtamaan vuo-
roittain seremonioita ja rukouk-
sia. Tämä on ollut rutiinia jo siitä 
alkaen, kun islamilainen keskus 
rakennettiin vuonna 2009.

El-Aaragin mukaan järjeste-
ly on tehnyt yhteisöstä vahvan, 
mutta sillä on varjopuolensakin. 
Vapaaehtoiset eivät ole islami-
laisten kirjoitusten tuntijoita ei-
kä menoihin osallistuminen ole 
ollut niin vakaata ja tasaista kuin 
se olisi ollut, jos moskeijan joh-
dossa olisi imaami.

– Se mitä etsimme on kuumaa 
tavaraa, El-Aaarag luonnehtii.

– Yksi mahdollisuus olisi las-
kea vaatimustasoa ja löytää sellai-
nen imaami, jolla ei ole niin pal-
jon kokemusta. Voisimme auttaa 

ja työskennellä hänen kanssaan, 
El-Aarag selostaa.

Harvardin yliopiston Islam 
lännessä -tutkimuslaitoksen Jo-
celyne Cesarin mukaan Yhdys-
valloissa ei ole tarpeeksi tietei-
den välistä koulutusta. Jos tällai-
sia yksikköjä olisi enemmän, is-
lamilaiset hengenmiehet voisivat 
pätevöityä sekä islamin oppeihin 
ettäYhdysvaltojen kulttuuriin.

Professori Ihsan Bagbyn tutki-
mukset osoittavat, että 48 prosen-
tilla yhdysvaltalaisista imaameis-
ta on kandidaatin tutkinto. Niistä 
vain kuusi prosenttia on hankittu 
Yhdysvalloissa.

Jocelyne Cesari uskoo, että 
Spokanen moskeijan täytyy tehdä 
kompromisseja etsiessään imaa-
mia. Yhteisön on ehkä valittava 
kahden vaihtoehdon väliltä: Sen 
on kenties palkattava karismaat-

tinen imaami, joka tulee toimeen 
nuorten ammattilaisten kans-
sa. Toisessa vaihtoehdossa etsin-
tä kohdistuu oppiin perehtynee-
seen henkilöön, joka on koulu-
tettu Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Cesarin mukaan kilpailussa 
pärjää parhaiten, jos yhteisö erot-
tuu muiden joukosta.

Tärkeintä on tehdä tehtävästä 
taloudellisesti kilpailukykyinen 
nuorille ihmisille.

El-Aarag uskoo, että moskei-
ja saa oikeanlaisen imaamin, kun 
aika on kypsä.

– Kaikki tapahtuu säädetyssä 
järjestyksessä, Jumalan aikaan. 
Meidän täytyy vain jatkaa etsi-
mistä.

PEKKA HELIN

Lähde: Religion News Service

Keskustelukulttuurista laiskanläksy

Samaan aikaan kun useis-
sa medioissa keskustel-
tiin, omistavatko Suomi ja 
Ruotsi tulevaisuudessa yh-

teistä puolustuskalustoa, kiivail-
tiin kirkollisissa lehdissä ja so-
siaalisessa mediassa oululaisten 
Rebekka Naatuksen ja Päivi Jus-
silan niin sanotuista kohukolum-
neista. 

Naatus ja Jussila onnistuivat 
teksteillään synnyttämään sellai-
sen keskusteluryöpyn, josta mo-
ni kirkonmies on uskaltanut vain 
haaveilla. 

Hieman liioitellen voisi sanoa, 
että kaksi nuorehkoa oululais-
naista on hallinnut viime viik-
koina kirkollista debattia men-
nen tullen. 

KOTIMAA-LEHDEN kolumnistina 
kirjoittava Oulun seurakuntien 
tiedottaja Rebekka Naatus totesi 
yksioikoisesti (Kotimaa 4.1.) pi-
tävänsä lähetystyötä aikansa elä-
neenä. Naatuksen vaihtoehto lä-
hetystyölle on auttamistyö ilman 
evankeliointia.

Pian Naatuksen provosoivan 
kolumnin jälkeen Oulusta rä-
vähti uusi keskustelunavaus, kun 
Tuiran pastori Päivi Jussila kysyi 
Rauhan Tervehdyksen (RT 10.1.) 
Aatoksia-palstalla, onko kirkon 
ykseys tavoiteltavaa. Jussilan mu-
kaan ekumeniassa vietetään jää-
kautta, mikä viimekädessä – hä-
nen mielestään – ei ehkä ole suuri 
tappio ihmiskunnalle.

 Jussila uskoo yhtenäisyyskult-
tuurin kuolleen moniarvoisessa 
yhteiskunnassa. ”Ekumeeninen 
liike vaatii kuitenkin yhä kouris-
tuksenomaisesti yhtenäisyyden 
harhaa”, Jussila täräytti.

Naatus ja Jussila vyöryt-

RT ruotii

tivät erityisesti verkkolehti 
Kotimaa24:n  sivuille kirjoitte-
lua ja keskustelua, jonka lopullis-
ta vaikutusta ei voi tietää pitkään 
aikaan. Nyt voi vain arvailla, va-
hingoittiko Naatuksen kirjoitus 
pitkällä tähtäimellä lähetyskan-
natusta vai pukkaako käynnissä 
oleva keskustelu lähetystyötä lä-
hemmäksi kirkon keskiötä. 

NAATUKSEN KOLUMNIN seu-
rauksena yksin Facebookin Kirk-
kokahvit-ryhmässä syntyi niin 
perusteellista sananvaihtoa lähe-
tystyöstä, että sen tulostaminen 
paperille tuotti varsin paksun pa-
perinipun.

Helmikuun alussa Kempelees-
sä vietetään Tarvitaanko lähetys-
työtä enää -iltaa, jonka taustalla 
on ”ilmassa oleva” lähetystyön 
arvosteleminen. Kempele jää tus-
kin ainoaksi seurakunnaksi, jossa 
kokoonnutaan lähiaikoina poh-

timaan nykymuotoisen lähetys-
työn perusteita.

MYöS JUSSILAN ekumenia-ai-
heinen kolumni Rauhan Terveh-
dyksessä on aiheuttanut vilkasta 
keskustelua, muun muassa Tam-
pereen piispan Matti Revon Face-
book-sivuilla.

Ärhäköiden kolumnien loppu-
saldo saattaa siis olla plusmerkki-
nen, jos uskoo vuorovaikutuksen 
– tietojen ja kokemusten vaihdon 
– voimaan. 

Mutta pelkästään näin toivei-
kas ei voi olla, sillä laineet nais-
ten kirjoitusten ympärillä ovat 
lyöneet lujaa. Keskustelussa, joka 
alkaa jo olla aikamoinen soppa, 
on ollut piispoista mukana myös 
Oulun piispa Samuel Salmi. 

Myös piispat, sekä Repo että 
Salmi, ovat käyttäneet haastat-
teluissa ja Facebook-postauksis-
sa sellaisia ilmaisuja, jotka ovat 

tunnepitoisuudellaan hätkäyttä-
neet useita ihmisiä. 

Oulun piispan poika Mikko 
Salmi ilmaisi viime perjantaina 
Kotimaa24:n haastattelussa, ettei 
jaa isänsä sanavalintoja.  

Piispojen tehtävä on ykseyden 
vaaliminen kirkossa. Vaalimi-
seen kuuluu helposti vallankäyt-
töä. Myös sellaisesta on nähty vii-
mepäivinä välähdyksiä.

LÄHETYSTYö JA EKUMENIA ovat 
paljastuneet viimepäivinä kirkol-
lisiksi tabuiksi. Niitä ei vielä näyt-
täisi saavan pöyhiä pohjamutia 
myöten. 

Varsinkin Naatuksen kolum-
nin näkemys – joka monien mie-
lestä olisi kaivannut tuekseen pal-
jon enemmän tietopohjaa – oli il-
meisesti sellainen, jota kirkossa ei 
oltu valmiita kuulemaan.

Joka tapauksessa lähetystyös-
tä ja ekumeniasta on puhuttu vii-
meaikoina tavalla, joka on ollut 
aiheellista. 

Ainakin lähetystyöstä tarvi-
taan puhetta, sillä tutkimuksien 
mukaan sekä seurakuntalaisten 
että kirkon työntekijöiden lähe-
tysnäky on hiipumassa.

Kirkossa on tällä hetkellä pal-
jon tunteita lehtiotsikoista pää-
telleen, eikä se voi olla kiellettyä 
vaan jopa toivottavaa. 

Kirkkoon – jos mihin – kuulu-
vat tunteet. Toleranssia näkemys-
eroille kirkon käytävillä on kui-
tenkin vielä ilmeisesti opiskeltava 
ja argumentointia hioa niin, ettei 
”lyö lujaa ketään”. 

Kirkon työtä tehdään usein 
suurella sydämellä. Asiat ja ih-
miset tuntuvat samaistuvan toi-
siinsa. 

rIITTA HIrvoNEN
r i i t t a . h i r vo n e n@ rau han te r ve h d y s . f i

K a l eva 17.  t ammikuu t a

Ko t imaa 4 .  t ammikuu t a
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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

Herättäjän kirkkopyhä: su 27.1. klo 10.00 messu Saloisten kirkossa 
Raahessa ja seurat Saloisten seurakuntatalossa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 25.1. klo 18.00 seurat ja vuosikokous 
Pudasjärven seurakuntatalolla, su 27.1. klo 14.00 vuosikokous ja seurat 
seurakuntasalissa Rovaniemellä, su 27.1. klo 15.00 seurat ja vuosikokous 
Pyhän Tuomaan kirkolla, Mielikintie 3, Oulu, ti 29.1. klo 18.00 seurat ja 
vuosikokous Limingan seurakuntatalolla, to 31.1. klo 18.00 seurat  
Pattijoen pappilassa
Tervetuloa!




    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa Sanan ja 
lähetyksen iltamessuun  

Su 27.1. klo 17 
Pateniemen kirkossa  

Saarnaa past. Tapio Pokka (Kylväjä)  
Lapsille omaa ohjelmaa; Kirsti ja Juhani 
Fiskaali kertovat työstä Etu-Aasiassa. 

Järj.  Kylväjä, Suomen Raamattuopisto, Tuiran srk. 

 

Su 27.1. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat.
To 31.1. klo 14 Lähetyspiiri.
Tervetuloa! 
www.oulunrauhansana.fi

Su 27.1. Seurat klo 14. Mikko 
Nuutinen, Pekka Siljander.
To 31.1. OP&NAilta Toukometti-
sissä klo 19. Niko Rantanen.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

  
 

Oppilashaku 2013–14 
 

Uusia oppilaita otetaan esi-  
ja perusopetuksen luokille 0-9 

(erityisesti 1. ja 7. lk).  
 




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

(Tietoa myös hoitopaikoista 
kristillisessä päiväkodissamme) 

 

Tervetuloa tutustumaan 
koulumme toimintaan! 
www.oulunkristillinenkoulu.fi 

Eronnut eläkeikäisenä?
Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen. Elämällä on vielä 
paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk sisältäen myös majoituksen ja 
ruoan. 

Kevään 2013 Erosta eheäksi® -kurssit
26.2.–2.3. Lehmirannan lomakeskus, Salo
13.–17.5.  Santasport, Rovaniemi (hae 12.3. mennessä)

Tiedustelut
puh. (09) 7257 1177 tai satu.tommola@elakeliitto.fi 

Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseista leskeytyneille: 
puh. (09) 7257 1199 tai annika.toivoniemi@elakeliitto.fi

www.elakeliitto.fi

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle! Jokainen meistä voi tehdä 
maailmasta ja lähiympäristöstämme 
paremman paikan elää. Joskus teko 
voi olla suuri ja maailmaa kerralla 
muuttava, mutta myös pienet 
jokapäiväiset teot läheisten hyväksi 
ovat tärkeitä. Pelasta maailma on 
juttusarja, joka esittelee suurten 
ja pienten tekojen tekijöitä. Tässä 
osassa itsestään kertoo Plan-kummi.

Kun vuonna 2003 katse-
lin Milla-vaimoni kans-
sa Plan-kummiohjelmaa 
televisiosta, päätimme 

hankkia kummilapsen.
Vapaaehtoistyö Planin paris-

sa vei mukanaan ja olen toiminut 
Oulun seudun aluevastaavana 
eli eräänlaisena vapaaehtoistyön 
koordinaattorina. Olemme jär-
jestäneet vapaaehtoisten tapaa-
misia ja ideailtoja sekä valoku-
vanäyttelyitä. Esitelmöin Planin 
toiminnasta myös erilaisissa ta-
pahtumissa ja olemme osallistu-
neet Nenäpäivään yhdessä mui-
den järjestöjen kanssa.

Viimeisimpänä tempauksena 
olemme olleet mukana oulun-
salolaisen Iso Ilo -viihdekuoron 
konserteissa Oikeus oppia -kam-
panjan merkeissä. Tarkoitukse-
na on vedota valtiovaltaan, jot-
ta kehitysyhteistyömäärärahois-
ta kymmenen prosenttia käytet-
täisiin erityisesti tyttöjen koulu-
tukseen. Vetoomukseen on ker-
tynyt jo tuhansia nimiä, mutta 
lisää tarvitaan. Allekirjoittaa voi 
helposti Planin kotisivuilla.

Oma kummilapsemme on 
Janthar, tyttö Pohjois-Thaimaan 
syrjäseuduilta. Ajattelimme puo-
lisoni kanssa, ettei meillä ole oi-
keutta määrätä, mistä maasta ha-
luamme kummilapsen. Sen sijaan 
halusimme, että lapsi olisi tyttö. 

Uskoimme voivamme parhaiten 
auttaa mahdollistamalla tytöille-
kin esimerkiksi samanlaisia kou-
lutusmahdollisuuksia kuin pojil-
la on.

Kun saimme Planilta pos-
tia, yllätyimme suuresti. Viestis-
sä kerrottiin, että Jantharin toive 
olisi tulla opettajaksi. Vaimoni ja 
minä olemme molemmat opetta-
jia, joten kummilapsi sattui juuri 
oikeaan perheeseen! 

Jantharin perhe on köyhä 
maanviljelijäperhe, mutta heidän 
elinolonsa ovat turvatut ja he voi-
vat elää normaalia arkea. Tulee-
ko Jantharista joskus opettaja, sen 
näyttää aika.

Kummisuhteemme on pian 

päättymässä, sillä Janthar täytti 
juuri 18 vuotta. Jantharin matkaa 
aikuiseksi on ollut mukava seura-
ta kirjeenvaihdon avulla. Haavei-
limme vuosia matkasta kummi-
lapsen kylään, mutta se jäi vali-
tettavasti toteuttamatta. 

Minimissään kummilapsen 
ottaminen vaatii vain sen, että on 
valmis maksamaan kuukausittai-
sen kummimaksun. Esimerkik-
si opiskelijat tai vaikka bändipo-
rukka voivat ottaa yhteisen kum-
milapsen. Jo tällöin toteutuu kum-
miuden perusperiaate: kummien 
tuki ei mene vain yhdelle lapsel-
le, vaan tuella parannetaan koko 
yhteisön ja asuinalueen oloja. On 
ihan itsestä kiinni, paljonko aikaa 
kummiuteen haluaa käyttää.

Vapaaehtoistyö merkitsee mi-
nulle mukavaa touhua erilaisten 
ihmisten kanssa. Uskon vahvas-
ti, että näillä pienillä teoilla, joita 
teemme kehitysmaiden lasten hy-
väksi, on kauaskantoisia ja pysy-
viä vaikutuksia siihen, että maa-
ilmasta tulee edes vähän parempi 
paikka. Ja tällaiseen toimintaan 
haluan myös haastaa mukaan 
kaikki tutut ja tuntemattomat.”

MArIA-MELINA vÄYrYNEN

Seuraavassa osassa meille esittäytyy 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
aktiivi.

Kuka: Tuure Soininen, 58.

Rauhan Tervehdys-lehdes-
säkin huomioitu keskus-
telu mahdollisista kehitys-
yhteistyövarojen väärin-

käytöksistä on saatu päätökseen 
Suomen Lähetysseuran osalta.  

Suomen Lähetysseuralle 
myönnettyjen kehitysyhteistyö-
varojen käyttö tarkistettiin ulko-
asiainministeriön toimeksiannon 
mukaisesti, eikä viitteitä väärin-
käytöksistä löytynyt. 

Tarkastuksessa käytiin läpi 
Lähetysseuran toiminnot Suo-
messa, Etiopiassa ja Nepalissa 
vuosina 2009–2011. 

Etiopia ja Nepal valikoituivat 
tarkastettavaksi siksi, että mu-
kaan haluttiin yksi Afrikan maa 
ja maa, jossa Lähetysseuralla on 
oma toimisto. Tarkastuksen pai-
nopiste oli hallinnossa, ei hank-
keiden vaikuttavuuden arvioin-
nissa. 

Lähetysseuran kehitysyhteis-
työn hallinnointi ja valvonta to-

Ulkoministeriö totesi Lähetysseuran 
kehitysyhteistyön hallinnon vahvaksi

dettiin KPMG Julkishallinnon-
palvelut Oy:n tekemässä tarkas-
tuksessa hyvin vahvaksi. Välitön-
tä muutosta edellyttäviä seikkoja 
ei löytynyt, ja Lähetysseuran toi-
minta todettiin lainmukaiseksi, 
hallinnollisesti tarkaksi, täsmäl-
liseksi ja ammattimaiseksi.

Toiminnantarkastus oli osa ul-

koasiainministeriön viiden vuo-
den välein teettämiä kumppa-
nuusjärjestöjen toiminnantar-
kastuksia. Niiden tavoitteena on 
valvoa Suomen kehitysyhteistyö-
varojen käyttöä. Lähetysseura oli 
viimeksi toiminnantarkastuksen 
kohteena vuonna 2007.

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra
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  Sinappia

Lapset ja lapsiperheet, varhaisnuoret, nuoret, 
nuoret aikuiset, seniorit… Hetkinen, missäs 
ne ihan vaan aikuiset oikein ovat?

Kun tarkastelee seurakuntien tarjontaa, 
löytää valtavasti lapsille, varhaisnuorille ja seni-
oreille suunnattuja tapahtumia, kerhoja ja ryh-
miä. Nuorille, nuorille aikuisille ja opiskelijoille-
kin näyttäisi olevan toimintaa. Mutta minne voi-
vat mennä ne, jotka kokevat olevansa liian vanho-
ja nuoriksi aikuisiksi ja liian nuoria senioreiksi?

Seurakunnilla on toki paljon musiikki- ja kult-
tuuritapahtumia, jotka varmasti kiinnostavat 
monen ikäisiä.

Välillä kuitenkin kaipaa ihan vain aikuisille 
tarkoitettuja aktiviteetteja tai ryhmiä, joissa voi 
tavata uusia ihmisiä ja porista tuttujen kanssa. Ai-
na parempi, jos siihen vielä liitetään jokin yhtei-
nen kiinnostuksen kohde.

Kastellin pappilassa pidettävä kirjallisuuspiiri 
on hyvä esimerkki, mutta myös muusta kuin lu-
kemisesta kiinnostuneille voisi olla omia ryhmiä.

Itse olen mukana nuorten aikuisten ilmaisu-
taidon ryhmässä, joka on tarkoitettu täysi-ikäi-
sille. Yläikärajaa ei ole. Olen huomannut, että sa-
na ”nuori” taitaa rajata pois potentiaalisia osallis-
tujia. Kuinkahan moni olisi kiinnostunut, mut-
tei tohdi tulla, kun ei koe itseään ”nuoreksi” ai-
kuiseksi?

Voisiko nuorten aikuisten toiminnan muuttaa 
ihan vain aikuisten toiminnaksi? Vai karkottaa-
ko se sitten ne nuoremmat aikuiset?

Ehkä seurakunnat tarvitsisivat aikuistyönteki-
jän, joka keskittyisi myös niihin nuorten aikuis-
ten ja seniorien väliin jääviin ihmisiin.

Uusi mielenkiintoinen toiminta voisi tuoda ih-
misiä lähemmäs seurakuntaa ja kirkkoa. Itsekin 
löysin takaisin seurakunnan toiminnan pariin 
juuri ilmaisutaidon ryhmän myötä.

Kaikilla työssäkäyvillä aikuisilla ei välttämättä 
ole aikaa ylimääräisiin menoihin. Uskon silti, että 
monilla aikaa ja mielenkiintoa riittäisi.

Mielestäni tätä aikuisasiaa kannattaisi pohtia, 
ennen kuin aikuisille käy kuten useille nuorille, 
jotka rippikoulun jälkeen ajautuvat pois seura-
kunnan parista.

Ikähaarukan määritteleminen voi kyllä tuot-
taa ongelmia. Itse en ainakaan osaisi sanoa, mis-
sä menee nuoren aikuisen ja aikuisen raja. Mutta 
onko sillä loppujen lopuksi edes merkitystä? Ai-
kuisiahan tässä kuitenkin ollaan.

KATJA KIISKINEN

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

Mihis ne
aikuiset?

Niko Seppä, 23, on edellä-
kävijä. Hän toimittaa jo-
ensuulaisessa paikallis-
radiossa kristillistä ajan-

kohtaisohjelmaa, mutta ei edusta 
ketään muuta kuin itseään. Hän 
ei tee töitä kirkolle eikä järjestöil-
le vaan haluaa tuoda kuulijoille 
kristillistä toivoa omasta halus-
taan ja omana itsenään.

Teologiaa Itä-Suomen yliopis-
tossa opiskeleva Seppä ei tiedä 
toista tapausta, jossa opiskelija 
ottaisi vastuun kristillisestä oh-
jelmasta paikallisradiossa. 

Paikallisradio on nimeltään 
Oi fm. Se on kansalaisradio, jon-
ka tavoitteena on päästää nuoret 
kansalaiset ääneen. Heidän on 
kuitenkin edustettava itseään ei-
kä mitään instanssia.

Usko 
reilusti esillä
Innostus radiotyöhön sai alkun-
sa, kun Oulun seudulta lähtöisin 
oleva Seppä palveli Pohjois-Kar-
jalan Prikaatissa Kontiorannassa. 
Paikallisen varusmiestoimikun-
nan nokkamiehet haastattelivat 
häntä suorassa lähetyksessä, Ruo-
turadiossa.

Haastattelu kantoi hedelmää, 
kun Seppä myöhemmin äkkäsi, 
että Oi fm -kansalaisradiossa ei 
ollut selkeästi kristillistä ohjel-
maa. Hän ryhtyi toimittamaan 
sellaista.  

Keskelle elämää -ohjelma lä-
hetetään tiistaisin kello 16.30–17. 
Joka toinen lähetys on uusinta. 

Kristillistä radio-ohjelmaa 
opiskelijavoimin

Ensimmäinen ohjelma on jo ta-
kana. 

Sepän toimittamissa ohjelmis-
sa haastatellaan  sekä pohjoiskar-
jalaisia että kauempana vaikut-
tavia ihmisiä, jotka kertovat elä-
mänvaiheistaan. Seppä ei varsi-
naisesti evankelioi, mutta usko on 
kuitenkin luontevasti esillä, sil-
lä haastatelluilla on useimmiten 
kristillinen maailmankatsomus.

Seppä toivoo, että ohjelmassa 
voitaisiin kertoa elämän kipu- ja 
käännekohdista tavallista syvälli-
semmin. Hän tietää, että radiotyö 
vaatii opiskelijalta paljon aikaa ja 
työtä. Seppä on siihen varautunut 
ja sitoutunut.

Ohjelmasisältöön kuuluu myös 
suomalaisen yhteiskunnallisen ja 
kristillisen uutisoinnin ”viikko-
katsaus”, jossa on poimintoja uu-
tisvirrasta. Toisinaan uutiskatsa-

uksen tilalla on esimerkiksi katu-
gallupeita tai muuta ajankohtais-
ta materiaalia.

Paikallisradioissa 
kristillistä ohjelmaa
Monet paikallisradiot lähettävät 
kristillisiä radio-ohjelmia yhteis-
työssä seurakuntien kanssa. Kir-
kon tiedotuskeskuksesta kerro-
taan, että siellä ei ole koordinoi-
tua tietoa toiminnan määrästä. 

Tuoreimmassa kirkon nelivuo-
tiskertomuksessa todetaan, et-
tä seurakunnista noin 15 ja seu-
rakuntayhtymistä 41 prosenttia 
tuotti vuonna 2011 ohjelmia Ylen 
maakuntaradioon tai kaupalli-
seen radioon.

Kaupalliseen radioon ohjel-
mia tuotti kahdeksan prosenttia 
itsenäisesti ja saman verran yh-
teistyössä muiden seurakuntien 
kanssa sekä kaksi prosenttia yh-
teistyössä järjestöjen kanssa. Eni-
ten lähetettiin jumalanpalveluk-
sia.

PEKKA HELIN

Keskelle elämää -ohjelman voi 
kuulla Joensuun seudulla taa-
juuksilla 101,5Mhz ja  kaapelis-
sa 95,2Mhz.  Ohjelma lähetetään 
myös Oi fm:n nettisivuilta.  Klik-
kaamalla banneria saa kuulu-
maan nettilähetyksen.

Kevään aikana ohjelmalle ava-
taan myös omat nettisivut, jonne 
vanhoja lähetyksiä arkistoidaan 
kuunneltavaksi. 

Rahankeräyslakia ollaan 
uudistamassa sisäministe-
ri Päivi Räsäsen (kd.) joh-
dolla. Räsäsen mukaan to-

teutuessaan lakihanke parantaa 
uskonnollisten järjestöjen ja seu-
rakuntien rahankeräysmahdolli-
suuksia. 

Uudistuksessa tarkastellaan 
myös mahdollisuutta laajentaa 
rahankeräysoikeuden antamis-
ta myös evankelis-luterilaiselle 
kirkolle ja ortodoksiselle kirkol-
le diakoniatyötä varten.

– Seurakuntia pidetään luo-
tettavina rahankerääjinä, joi-
den kautta ihmiset haluaisivat 
lahjoittaa rahaa. Vaikka kunti-
en vastuulle kuuluukin perustoi-
meentulosta huolehtiminen, seu-
rakunnissa on havaittu erityises-
ti taloudellisina vaikeina aikoina 

diakoniatyön puoleen kääntyvien 
avuntarvitsijoiden määrän kasvu, 
Räsänen toteaa. 

Yleishyödyllisyyden 
käsite selvemmäksi
Toisaalta lakihankkeen yhteydes-
sä selvitetään Räsäsen mukaan se, 
miten voimassa olevan rahanke-
räyslain säännökset sopivat yh-
teen erilaisten yhteiskunnallises-
ti hyväksyttäviksi katsottavien 
rahoitustarpeiden kanssa ja mi-
ten uusia rahankeräystapoja tuli-
si käsitellä lainsäädännössä. 

Uudistushankkeen taustal-
la on sisäministeriön saama pa-
laute, jonka mukaan nykyisen ra-
hankeräyslain yleishyödyllisyy-
den määritelmä ei ole osoittau-
tunut yksiselitteiseksi. Palaut-
teen lisäksi uudistuksen taustal-

la on myös eduskunnan edellytys 
seurata nykyisen rahankeräyslain 
toimivuutta.

– Uskonnollisten yhteisöjen ja 
järjestöjen kannalta oleellista ra-
hankeräyslain muutoksessa on se, 
että uudistuksen yhteydessä on 
tarkoitus sisällyttää yleishyödyl-
lisyyden käsite kattamaan uskon-
nollinen toiminta. 

Nykyisen lainsäädännön ai-
kana osa uskonnollista toimintaa 
harjoittavista yhteisöistä on jou-
tunut juuri yleishyödyllisyyden 
käsitteeseen liittyvien tulkintae-
päselvyyksien vuoksi hankalaan 
tilanteeseen. 

– Olen iloinen, että tämän la-
kihankkeen myötä asia pyritään 
korjaamaan, Räsänen toteaa.

Ministeri Räsänen:

Rahankeräyslain uudistus voisi 
tuoda varoja diakoniatyölle

Niko Seppä
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Muut seurakunnat

Su 27.1. klo 18 Sunnuntain  
kokous, Risto Wotschke
To 31.1  klo 18.30, Kotirukous-
kokous, Blomster, Lehmikentän-
tie 16 A 5
Su 3.2  klo 18 Ehtoolliskokous,  
Jussi Pellikka
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 27.1. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS, Esa Vähäaho

Ke 30.1. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA, Simo Pitkänen

Su 3.2. klo 11.00  
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 25.1. klo 19.30 Lift, Joni Ruokamo, Erika 
Kuittinen, Hiomaton Timantti. La 26.1. klo 11-14 
Rukouslauantai. Su 27.1. klo 11 Jumalanpal-
velus, Klaus Korhonen, Pasi Markkanen, Vakka. 
Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 27.1. klo 17 
Church@78, International Service, Yeshitila 

Degefu, Rachael, Andrey, Geza, Nicki and Neil. Ma 28.1. klo 18 Sykarin kaivolla
-ilta naisille. Ke 30.1. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu ja Pirjo Orava, 
Jouko Annala. To 31.1. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.  
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

27.1. Su Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00, puhuu Iiris Mwai.
KANNATUSRYHMÄ klo 13.00. (Uusia jäseniä kaivataan).

28.1. Ma Koti- ja veljesliitto klo 13.00.
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

To 24.1. klo 19 Lähde-ilta, kaste, Päivi Tuohi-
maa, Risto Wotschke, God’s Bell, tarjoilu. 
Pe 25.01. klo 18 Varkki-ilta. La 26.1. klo 14 

Naistenpäivä. Su 27.1. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ club, Eija 
Soini, Kaija Männistö. Ti 29.1. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miksi Jeesus kuoli. 
Ke 30.1. klo 14 Senioripiiri, 18 Nuortenilta. To 31.1. Rukousilta, Roope 
Kiuttu, Martti Väyrynen.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi 

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi 
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi 

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Hautauspalveluja

• 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

Sanat eivät aina riitä lohduksi

K ir ko n ku va p ank k i  /  A a r n e O r m io  

Erilaisia vertaistukeen ja ammattilaisohjaukseen perustuvia suru-

ryhmiä järjestävät Suomessa lähinnä seurakunnat. Myös jotkut 

järjestöt, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) ja mie-

lenterveys- ja syöpäjärjestöt pitävät joskus omia sururyhmiä. Rauhan 

Tervehdyksen tilaajaseurakunnissa parasta aikaa sururyhmiin kerätään 

osallistujia Muhoksella sekä Oulussa, jossa kohteena ovat itsemurhan 

tehneiden läheiset. Lisätietoa ryhmistä löytyy sivuilta 18 ja 22.

Sururyhmät auttavat

Leena Impiö

H e ik k i  I m p iö

Lääkäri lukee paperista ja tulkki 
kääntää. ’Miehellänne oli vaikea 
yö, teimme kaikkemme. Aamulla 
kello 7 hänen sydämensä pysähtyi.’ 
Kuulen sanat, mutta en  ymmärrä.

Astumme portaita alas hyväs-
telemään pois nukkuneen. Jalka-
ni ovat  lyijynraskaat, ne tietävät. 
Tästä alkaa pitkä matka.

Näin kuvaa jyväskyläläi-
nen Leena Impiö mie-
hensä kuolemaa Tenerif-
falla vuonna 2006.  Ker-

tomus on hänen uudesta kirjas-
taan Toisella rannalla.

Pitkä matka on opettanut Im-
piötä. Hän puhuu ensi viikolla 
Oulussa surevan  kohtaamisesta.

Impiö on oppinut, että lohdut-
taja kohtaa surevan parhaiten ole-
malla oma itsensä, ilman rooleja. 
Parasta on jos sureva kokee, että 
toinen ihminen yksinkertaisesti 
on läsnä.

– Sanoilla ei ole niin suurta pai-
noa kuin luullaan, Impiö toteaa.

Joskus hienoista sanoista on 
pelkästään haittaa. Esimerkiksi 
raamatunlauseet saattavat luki-
ta surijan, jos ne lausutaan pin-
tapuolisesti.

– Surija kokee, että tuo ihmi-
nen ei ymmärrä minua.

Lohduttaminen ei onnistu sil-
loin, kun lohduttaja tyrkyttää jo-
tain sellaista, joka tulee kuin au-
tomaatista.

Impiön mukaan lähimmäisen 
ei kannata pähkäillä mitä hienoa 
hänen pitäisi sanoa.

Kaksi sanaa, otan osaa, saat-
taa riittää.

Impiö kertoo kuinka jotkut 
karttavat surevia, koska eivät tie-
dä mitä sanoa. He kokevat, että 
heidän pitäisi olla enemmän kuin 
ovat. 

Impiö on surutyössään oppi-
nut eniten kehitysvammaisilta. 
He eivät mieti mitä sanovat vaan 
ovat sellaisia kuin ovat.

Arjen 
pitkospuut
Impiö on kokenut suurta lohdu-
tusta yksinkertaisissa arjen tilan-
teissa. Roskapöntöllä kohdattu 
naapuri on tarjonnut olkapäänsä 
ja kysynyt miten sinä jaksat.

Kerran Impiö istui yksin kir-
konpenkissä. Suru nousi pintaan 
ja Impiö alkoi itkeä. Tuntematon 
kirkkovieras otti häntä kädestä ja 
lohdutti.

Leena Impiö puhuu pienistä 
asioista arjen pitkospuina, jotka 
vievät vaikean maaston yli. Sel-
lainen on vaikkapa teehetki lähes 
tuntemattoman kanssa.

– Sain puhua mitä tuntui ja 
hän sai lohduttaa minua.

Impiötä on lohduttanut kun 
joku on tullut käymään ja tuonut 
leipää tai keittoa. Myös laulut ja 
virret lohduttavat.

– Joka aamu mieleen nousee 
virsiä ja lauluja.

Impiö huomauttaa, että jokai-
nen saa surra omalla tavallaan. 
Yhtä oikeaa tapaa ei ole.

– Eräs ystäväni suri miestään 

menemällä metsään ja huutamal-
la. Itselleni olen sallinut itkun ol-
kapäätä vastaan. Olen pyyhkinyt 
silmät ja taas on menty eteenpäin.

Impiön mukaan jotkut tekevät 
suruunsa töitä. Yksi lähtee mat-
koille, vaikka se saattaakin hidas-
taa surutyötä.

Impiö koki raskaimmat het-
ket hautajaisten jälkeen, kun hän 
tunsi syvästi, että kaikki oli toi-
sin. Pöydän päässä oli tyhjä tuoli. 
Tuttuja askelia ei enää kuulunut.

– Siitä pitää vain mennä eteen-
päin. Sen ymmärtäminen, että 
rakasta ei saa enää takaisin on ai-
kamoinen prosessi. On ymmär-
rettävä, että tämä on totta. Elävä 
ihminen tulee kuolleeksi.

Leena Impiö kokee, että ihmi-
set ovat kannatelleet häntä ru-
kouksin ja muistamisin. Jokai-
nen on vuorollaan lohduttajana 
ja lohdutettavana.

PEKKA HELIN

Leena Impiö puhuu Oulussa ai-
heesta surevan kohtaaminen ke 
30.1. klo 18 Vanhassa Pappilassa, 
Asemakatu 6.

Leena Impiö tunnetaan virsien 
ja laulujen sanoittajana ja kirjoit-
tajana. Häneltä on ilmestynyt mm. 
kirjat: pakinakokoelma ”Leipäpu-
hetta”, runoteos ”Perillä on paljon 
kysyttävää” ja kirja ” Toisella ran-
nalla, askelia surussa”

Radion aamu- ja iltahartauksi-
en puhujana Leena Impiö muiste-
taan parin vuosikymmenen ajalta.
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Roy Mattson on ikipartiolainen

Luminen ja kapea tie vie Jo-
losjoen varrelle Kiimin-
kiin. Jos kaksi autoa kohtai-
si, jommankumman pitäi-

si peruuttaa, miettii partioaktii-
vi Roy Mattson, joka on matkal-
la Oulun Metsänkävijöiden leiri-
keskukseen. 

Mattsonin ensimmäinen teh-
tävä Myllykarhun leirikeskukses-
sa on hakea vajasta lapio, jolla voi 
putsata lumesta kulkuväylän pää-
rakennukseen. Siellä on majoitus-
tilat, keittiö ja kuivaushuone. 

Täällä lippukunnan partio-
laiset yöpyvät leireillään. Oulun 
Metsänkävijöissä ei ole aikaisem-
min ollut naisia tai tyttöjä muka-
na toiminnassa muuten kuin ve-
täjinä. Parin viime vuoden aika-
na asia on kuitenkin muuttunut, 
sillä Metsänkävijät eli Mänkijät 
aloittivat ruotsinkielisen partio-
toiminnan lippukunnassaan ja 
sen myötä mukaan on saatu myös 
tyttöjä. 

Mattson tarkastaa paikkoja, 
sillä keskuksessa pidetään pian 
leiri. Useat Oulun alueen partio-
lippukunnat pitävät Myllykarhun 
Leirikeskusta retkikohteenaan ja 
siitä Mattson on hyvillään. 

Keittiö on leirikeskuksen ai-
noa tila, jota lämmitetään talvel-
la jatkuvasti.

Kunnon 
saunakin löytyy
Partiolaiset ovat jättäneet jää-
kaappiin Mattsonin hyväntahtoi-
seksi hämmästykseksi ruokatar-
vikkeita kuten makkaraa. Matt-
son korjaa eräpäivänsä ohittaneet 
ruuat mustaan jätesäkkiin. 

Rakennuksen isompaan ma-
joitustilaan mahtuu lavereille 50 
sudenpentua, jotka ovat partiolai-
sista nuorimpia. Huone lämpiää 
kivistä muuratulla takalla. 

Tilan seinällä on pellolle am-
mutun hirven nahka. Pienem-
mässä huoneessa on toinen nah-
ka, joka on kuulunut vähäisem-
mälle elukalle, villisialle.

Kuivaushuoneen orressa riip-
puu Suomen lippu, joka näyttää 
hieman nuhruiselta. 

Sauna sijaitsee isossa pihapii-
rissä vastakkain päärakennusta. 
Myös saunalle on lapioitava kul-
kuväylä.

Kylmänä ja hämäränä sauna 
ei viehätä. Kun saunan lämmit-
tää, siitä tulee jälleen houkutte-
leva hyvänolon pesä, joka hohkaa 
lämpöä, vaikka ulkona olisi pi-
meää ja kylmää.

Partio alkoi 
viisivuotiaana
Lastentarhanopettajana työsken-
televä Mattson on Oulun Metsän-
kävijäin tukiyhdistyksen puheen-
johtaja eikä varsinaisesti enää lip-
pukunnan aktiivijäsen. Tukiyh-
distys luo taloudellisia puitteita 
lippukunnalle.

Mattsonin partioura alkoi 
6-vuotiaana 1960-luvulla. Hä-

nestä tuli kolkkapoika, joka vas-
taa nykyistä sudenpentua.  

Kolkka on Mattsonin mukaan 
kalevalainen sana, joka tarkoit-
taa nuolta.  Mattson kertoo kuin-
ka metsästäjien oppipojat mui-
noin etsivät isäntiensä ohi ampu-
mia kolkkia. 

Mattson ei koskaan nuorena 
osallistunut kansainvälisille lei-
reille, jamboreille. Jamboreen 
vuoro tuli vasta sitten, kun hän 
oli jo aikuinen. 

Lillehammerin jamboree jär-
jestettiin vuonna 1975. Osanot-
tajia oli 23 000.

Norjaan sijoittuu myös toi-
nen muisto hänen viimeiseltä lei-
riltään. Lofooteilta pohjoiseen, 
Vesterålen’in saarialueella pidet-
tiin Moby Dick -leiri, johon osal-
listui viitisenkymmentä Mänki-
jää.

– Keli oli mahdoton, jääme-
reltä tuuli eivätkä teltat pysyneet 
pystyssä. Nuorin partiolaisista oli 
kahdeksanvuotias. Kukaan ei va-
littanut tai tullut sairaaksi, sillä 
jokainen tunsi kokevansa jotakin 
ainutlaatuista. 

Yrityksellä ja 
erehdyksellä oppii
Partion merkitys on Mattsonin 
mukaan siinä, että se sosiaalistaa 
ja tasavertaistaa lapset ja nuoret. 

Oppiminen tapahtuu yhdessä. 
Yhteishenkeen kuuluu, että jo-

kainen täyttää velvollisuutensa. 
Jos joku lusmuaa, hän on vaaras-
sa jäädä yksin eikä se ole herkkua. 

– Teltta ei lämpene, jos kaik-
ki eivät hae puita, Mattson luon-
nehtii. 

Hyvä partiolainen kunnioit-
taa Mattsonin mukaan kanssaih-
misiä ja luontoa. Siihen harjoit-
tavat partiolaisten yhteiset retket 
luontoon.

Oppiminen tapahtuu yrityk-
sen ja erehdyksen kautta.  Jokai-
selle on oma sopiva roolinsa. Yk-
si tekee ruokaa, toinen pilkkoo 
puita.

Monet johtohenkilöt ovat ol-
leet partiolaisia. Ruotsin kunin-
gas Kaarle XVI Kustaa, entinen 
meppi ja kansanedustaja Esko 
Seppänen sekä nykyinen meppi 
Liisa Jaakonsaari ovat tunnettu-
ja esimerkkejä.

Partiotyö 
yhtymässä turvattava
Mattson on Tuiran seurakunnan 
seurakuntaneuvoston jäsen. Hän 
puhuu seurakunnallisen partio-
toiminnan puolesta. 

Mattson toivoo, että Oulun 
seurakuntayhtymän Seurakun-
tatyön erityispalveluissa partios-
ta vastaavan nuorisotyönohjaa-

Kolme kivaa

• Oulun metsänkävijät on perustettu 1917.  Lippukunta kiistelee 

leikkimielisesti Pohjan Veikkojen kanssa, kumpi niistä on vanhem-

pi. Kumpikin kuului alussa Oulun Valppaat -nimiseen lippukun-

taan osastoina, mutta Oulun Metsänkävijät erosivat aikaisemmin 

perustaen oman lippukunnan.

• Roy Mattson uskoo, että partiotaidot ovat hyväksi armeijassa, 

kun pitää pärjätä kenttäolosuhteissa. Yksi merivoimissa palvel-

lut Oulun metsänkävijä, Osmo Kivilinna, sai aikoinaan Manner-

heim-ristin.

• Vanhempia Mänkijöitä yhdistää Nälkäinen Veljeskunta, joka 

nauttii aika ajoin yhteistä iltapalaa. Silloin olemme kaikki kuin 

nuoria partiolaisia ikään katsomatta, Roy Mattson sanoo.

jan virka säilytetään, kun nykyi-
nen viranhaltija jää pois. 

Hänen mielestään seurakun-
nissa tulee olla partiotyön yhdys-
henkilö, koulutettu partio-ohjaa-
ja, eli seppo.

Jos partiotyö siirtyy yksittäis-
ten seurakuntien vastuulle, lippu-
kunnat  saattavat joutua eriarvoi-
seen asemaan, koska seurakun-
tien resurssit ovat erilaiset.

– Koska partiotyö on seura-
kunnan työala, tulee partiotyölle 

ja lippukunnille annettava talou-
dellinen ja muu tuki olla kirkko-
valtuuston päätettävissä. 

–  Tuen pitää lisäksi olla tasa-
puolista, Mattson arvioi.

Mattson muistuttaa, että lip-
pukunnat antavat Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon tunnus-
tuksen mukaista uskontokasva-
tusta. 

PEKKA HELIN

Roy Mattson huolehtii Oulun 
Metsänkävijöiden leirikeskuksesta.
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                      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 27.1. kello 9.55–
12 klo 8.45 Radiopyhäkoulus-
sa puhuu lastenohjaaja Kirsi 
Isola Oulujoen seurakunnas-
ta. Aiheena on Ansaitsematon 
armo. (Valtakunnallinen lä-
hetys.) Klo 10 Rippikoulusun-
nuntain messu Tuiran kirkos-
ta. Klo 11.15 Armonpulla-oh-
jelmassa lastenohjaaja Marja 
Raatikainen pohtii armon ole-
musta. MB. Klo 11.30 radiopy-
häkoulun uusinta aamulta. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa soitetaan Jarkko Mar-
tikaiselle, joka konsertoi Pyhän 
Luukkaan kappelissa lauantai-
na 2.2. MP.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio.
Kotimaa24-uutiset maanan-
taista torstaihin kello 16.20.
Pe 25.1. klo 14.40 Päivän valin-
nassa soitetaan Jarkko Marti-
kaiselle, joka konsertoi Pyhän 
Luukkaan kappelissa lauantai-
na 2.2.
Pe 25.1. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli. MS.

Ke 30.1. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa puhutaan 
kristillisen perinteen siirtymi-
sestä. Seurakunnat menettävät 
jäseniään erityisesti pääkau-
punkiseudulla, koska ihmis-
ten side kirkkoon on ohut. Voi-
siko se johtua siitä, että usko ei 
enää siirry sukupolvelta toiselle 
entiseen tapaan. Haastattelus-
sa tutkija Hanna Salomäki Kir-
kon Tutkimuskeskuksesta. Uu-
sinta. MP.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 27.1. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Kirsi 
Isola Oulujoen seurakunnasta. 
Aiheena on Ansaitsematon ar-
mo. Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
Su 27.1. klo 9.30 Urkupreludi. 
Urkurina on Eveliina Ylikos-
ki. Sanajumalanpalvelus klo 10. 
Musiikkimatinea klo 11 (he-
ti jumalanpalveluksen päätyt-
tyä). Esiintyjänä on Iina Palo-
kangas (laulu ja piano).

Aamusiunaus maanantaina  on hyvin 
henkilökohtaista puhetta Jumalalle. 
Sävy on totaalinen ja omistautuva, 
mitään ei jätetä arvailujen varaan.

Minä kiitän sinua, rakas taivaallinen Isäni, ja 
tahdon ikuisesti ylistää pyhää nimeäsi. Sinun 
kiitoksesi kohoaa aina huuliltani. 
Sieluni on Sinusta ylpeä, koska olet pitänyt minusta 
isällisesti huolen suuren armosi ja laupeutesi 
kautta. Olet myös armollisesti tänä yönä varjellut 
minut kaikesta pahasta, sielun ja ruumiin puolesta, 
paholaistakin vastaan. 
Jollet sinä olisi ollut kilpeni ja apuni, niin monet 
onnettomuudet olisivat minua vahingoittaneet, 
enkä olisi voinut terveenä herätä unestani. Siksi 
kiitän Sinua sydämeni pohjasta armollisesta 
suojeluksestasi. 
Tahdon edelleen tulla luoksesi ja rukoilen, että 
armollisesti varjelet minua ja omaisiani Perkeleen 
juonista ja vallasta, synnistä, häpeästä ja kaikesta 
pahasta. 
Suojele minua armollasi tänä aamun hetkenä, 
sillä ilman Sinua en voi mitään, ja auta minua 
aloittamaan tämä päivä kristillisesti ja päättämään 
työni autuaasti, Sinun jumalallisen Majesteettisi 
kunniaksi sekä minun ja lähimmäisteni parhaaksi 
ja hyödyksi. 
Varjele sieluni ja ymmärrykseni, mieleni ja taitoni, 
kaikki ajatukseni, kaikki tekemiseni ja tekemättä 
jättämiseni, ettei paha Perkele minua mitenkään 
vahingoittaisi.

Varjele hävyttömistä silmistä 
ja pahoista himoista
Varjele myös keskipäivän tunteina kaikilta 
turmelevilta sairauksilta sekä kaikilta vihollisiltani 
–näkyviltä että näkymättömiltä – etteivät he 
minulle mitään vahinkoa tekisi kavaluuksillansa, 
juonillansa, myrkyillänsä, noitumisellansa tai 
jollakin pahuudella, salaisesti tai julkisesti. 
Oi Isä Jumala ja minun elämäni Herra! Varjele 
minua hävyttömistä silmistä ja käännä pois 
minusta kaikki pahat himot; älä salli minun 
tulla tuhlariksi ja jumalattomaksi, varjele 
häpeämättömästä sydämestä. 
Suo että minä Sinun armosi kautta ”puhkaisisin 
sen silmäni joka minut pahentaa ja heittäisin 
sen pois”, jotta voisin heittää pahat halut pois 
sydämestäni. 
Puhdista pois minusta kaikki mikä ei ole tahtosi 
mukaista ja on minulle vahingollista. Ja anna 
minulle kaikkia niitä tarpeita, jotka ovat tahtosi 
mukaisia ja minulle hyödyllisiä – että minä Sinua 
oikeassa uskossa palvelisin. Näethän minut, oi 
uskollinen Jumala! 
Tänään annan itseni Sinulle kokonaan 
omaisuudeksi, elämään pyhän tahtosi jälkeen. Tee 
minut Sinulle kelpaavaksi uhriksi, jotta minun 
palvelukseni olisi Sinulle kelvollinen meidän 
Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, Aamen.

Siikalatvalla järjestettiin täl-
lä viikolla tiistaina kolmi-
osaisen raamattuluentosar-
jan ensimmäinen tilaisuus. 

Luentosarjan aiheena ovat Uuden 
testamentin kirjeet.
Kirkkoherra Merja Jyrkkä, mik-
si Siikalatvalla ryhdyttiin luke-
maan Raamattua?

– Kappelineuvostojen kautta 
seurakuntalaisilta on tullut toi-
vomuksia Raamatun opetukses-
ta. Evankeliumit ovat ehkä kaik-
kein tutuimpia Raamatun kirjo-
ja, ja siksi nyt haluttiin keskittyä 
epistoloihin eli kirjeisiin. 

– Jos luennot jatkuvat, käsitte-
lyyn otetaan myös Vanhan testa-
mentin kirjoja. Raamattua tutkit-
taessa ollaan olennaisen ääressä.
Uskonpuhdistuksen käynnistä-
jä Martti Luther painotti aikoi-
naan, että usko kuuluu arkeen ja 
Raamattu kuuluu kaikille. Voi-
daanko näin todeta yhä?

– Usko ja arki kuuluvat yhteen. 
Kristillinen tietämys on ohentu-
nut, ja jo yleissivistyksen vuok-
si kannattaa lukea Isoa kirjaa. 
Raamattu on tarkoitettu kaikille 
omalla kielellä luettavaksi, kuten 
Luther painotti. 

– Raamatut pölyttyvät niin 
helposti hyllyihin, nyt on tullut 
aika ottaa ne esille.
Jokainen Raamatun lukija har-
joittaa raamatuntulkintaa. 
Muun muassa uskonnollinen 

asennoituminen ja myös oma 
persoonallisuus vaikuttavat sii-
hen, miten ymmärrämme Raa-
mattua. Millaista raamatuntul-
kintaa Siikalatvan raamattu-
luennoilla harjoitetaan?

– Luentosarjaa suunniteltaes-
sa emme ole linjanneet vastaus-
ta kysymykseen. Jokainen luen-
noitsija tulkitsee varmasti omis-
ta lähtökohdistaan. Luterilaisina 
tulkinta lähtee Kristuksesta kä-
sin ja tunnustuskirjoja seuraten. 
Raamattu on Jumalan Pyhää Sa-
naa ja siksi sen ääressä oleminen 
altistaa Pyhän Hengen työlle. Jo-
tain uutta voi kirkastua.
Tarvitseeko luennoilla varoa 
Raamatulla päähän lyömistä?

– Toivon mukaan ei. Tiedolli-
nen aines ruokkii ”päätä”, mutta 
jos sana osuisi sydämeen, siitä oli-
sin iloinen.
Milloin otat käsiisi Raamatun?

– Raamattu on aina käsil-
lä. Nykyisin otan sen käteen (tai 
esille netistä) saarnoja ja opetuk-
sia valmistellessani. Tällä hetkellä 
minulla ei ole systemaattista Raa-
matun lukuohjelmaa meneillään. 
Niitä on kyllä ollut elämäni var-
rella useita.

rIITTA HIrvoNEN

Lue lisää raamattulentosarjasta 
Siikalatvan seurakunnan palstal-
ta sivulla 23.

Pölyt pois 
Raamatuista

Keskusteleva rukous 
viikon alkajaisiksi

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

Lauantaina 2. helmikuu-
ta kello 19 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa esiintyy 
YUP-yhtyeestä tuttu Jark-

ko Martikainen. Oulun ev.lut. 
seurakuntien järjestämään 
konserttiin on vapaa pääsy.

Martikainen on tehnyt ja 
esittänyt musiikkiaan jo yli 
kahden vuosikymmenen ajan. 
KappeLive-konsertissa kuul-
laan uskon, toivon, rakkauden 
ja mierolaisuuden lauluja, eli 
musiikkia hänen sooloolevyil-
tään. Mukana on myös jotakin 
ennen julkaisematonta materi-
aalia.

Jarkko Martikainen kertoo 
haluavansa tarjota keventäviä 
näkökulmia harmaisiin päi-
viin, joina ihmiset pingertävät 
eteenpäin maan päällä.

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

Jarkko Martikainen kertoo   
Oulun-konsertistaan Radio Deissä

–Haluan, että lauluni kerto-
vat aina jostakin. Tarjoan niiden 
kautta oman rehellisen perspek-
tiivini elämään. Laitan lauluissa-
ni itseni likoon, ja mitäpä muu-
ta oikeastaan voisinkaan tehdä, 
Martikainen kertoo.

Martikaisen mielestä Raa-
mattu on nykypäivän tarinoi-
den kantaisä, puhuttiinpa sit-
ten kirjoista tai televisiosta. 
Hän ammentaa Raamatusta 
paljon aineksia lauluihinsa.

–Kirkko on hyvä paikka 
esiintyä. Siellä tulee totisesti 
kuulluksi ja kuunnelluksi. Se 
on kunnioitettavaa.

Jarkko Martikainen kertoo 
ajatuksiaan tulevasta Kappe-
Live-konsertista Radio Dein 
taajuudella perjantaina 25.1. 
kello 14.40 ja sunnuntaina 
27.1. kello 11.45 (uusinta Ou-
lun alueella). Haastattelu jul-
kaistaan perjantai-iltapäivänä 
myös verkossa: www.oulunseu-
rakunnat.fi/kuunteleohjelmia.

Jarkko Martikainen

To mmi Pa l s a
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1. Kor. 9: 24-27
Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa 
kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. 
Juoskaa siis niin, että voitatte sen! Jokainen 
kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat 
saavuttaakseen katoavan seppeleen, me 
saadaksemme katoamattoman. Minä 
en siis juokse päämäärättömästi enkä 
nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan 
iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen 
tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, 
minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun.

Matt. 20: 1-16
Jeesus sanoi:
    "Taivasten valtakuntaa voi verrata 
isäntään, joka aamuvarhaisella lähti 
palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. 
Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin 
päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. 
Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas 
ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä 
jouten. 'Menkää tekin viinitarhaan', hän 
sanoi heille, 'minä maksan teille sen, mitä 
kuuluu maksaa.' Miehet lähtivät. Kuudennen 
ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti 
taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten 
meni ulos yhdennellätoista tunnilla, hän 
näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi 
heiltä: 'Miksi te seisotte täällä kaiken päivää 
toimettomina?' 'Kukaan ei ole palkannut 
meitä', he vastasivat. Hän sanoi miehille: 
'Menkää tekin minun viinitarhaani.'
    Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja 
sanoi tilanhoitajalleen: 'Kutsu työmiehet ja 
maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin 
ja ensimmäisille vasta sitten.' Ne, jotka oli 
palkattu yhdennellätoista tunnilla, tulivat ja 
saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut 
tulivat, he luulivat saavansa enemmän, 
mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he 
nostivat metelin ja sanoivat isännälle: 'Nämä 
viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan 
tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin 
meille, jotka olemme kantaneet päivän 
kuorman ja helteen.' Mutta isäntä sanoi 
yhdelle miehistä: 'Ystäväni, enhän minä 
tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet 
denaarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon 
maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin 
sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä 
haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että 
minä olen hyvä?'
    Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja 
ensimmäiset viimeisiksi."

”Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkin-
non. Juoskaa siis niin, että voitatte sen!” Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä on hyvä 
tsemppi päällä. Juostaan pitkää matkaa, välillä voi väsyttääkin, mutta katsetta keho-
tetaan nostamaan kohti maaliviivaa ja palkintoa.

Me ihmiset kävelemme, juoksemme, rullailemme elämässämme eri tahtia eteen-
päin. Matkan teko on yhteistä, jokaisen kello kulkee eteenpäin. Välillä iskee väsymys, 
välillä lenkkari hankaa tai sää ei vastaa omia toiveita. Mutta eteenpäin mennään joka 
tapauksessa. 

Matkan varrella on tankkauspisteitä. Messussa juhlitaan ylösnousemusta ja päämää-
rää, vaikka matkantekijöiden taival on kesken. Se luo tsemppihenkeä, jaksetaan taas. 
Vahvistusta saadaan yhteisestä rukouksesta ja Sanasta. Matka jatkuu toinen toistaan 
tukien, kukin itsensä kanssa kilpaillen.

Urheilijoista palkinnon saa vain yksi. Elämän matkan maaliviivalla palkinnon 
jakaja kohtaa jokaisen erikseen, itse kunkin juostua oman kilpansa. Minun kilpailuni 
ja taipaleeni on täysin erilainen kuin jonkun toisen, siksi meidän menestyksemme 
punnitaan erikseen. Ehkä katseemme kohtaavat maaliviivan vaiheilla pohtien, voi-
timmeko molemmat oman elämämme sarjoissa, saammehan molemmat palkinnon.

”Minä en siis juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan.” Oli kil-
voittelumme sitten tempoltaan rauhallista tai kiivasta, ei kannata hosua joka suuntaan. 
Me tiedämme päämäärämme, se on Taivas, edetään sitä kohti. Sinne tehdään matkaa 
rukoillen ja rakastaen. Sinne tehdään matkaa myös erehtyen ja kompastellen, koska 
maailma ja oma sisin on ansoja täynnä. 

Kristuksen vuoksi me saamme jokainen uskoa olevamme Jumalalle Vuoden urhei-
lija. Hänelle jokainen meistä on tähti. Hän kutsuu meitä palkintogaalaan, ikuiseen 
juhlaan, jossa saamme iloita hänen kanssaan. 

Vaikka taival olisikin ollut takkuinen, armo kantaa.

SEIJA HELoMAA
Kiimingin seurakunnan kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 27.1.2013
Psalmi: Ps. 18: 2-7
1. lukukappale: Jer. 9:22-23
2. lukukappale: 1. Kor. 9:24-27
Evankeliumi: Matt. 20:1-16

Vuoden urheilija

w
w

w
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Yläkerrasta voimaa elämänmuutokseen
Oululainen rap-artisti Sanna Rönnberg, artistinimeltään Sana, 
on vasta 22-vuotias. Siitä huolimatta hän on ehtinyt nähdä jo 
nurjemman puolen elämästä. Alkoholi, tupakka, roskaruoka 
ja huonot ihmissuhteet ajoivat nuoren naisen siihen 
pisteeseen, ettei hän tunnistanut enää omaa peilikuvaansa.
– Tuijotin peilistä tuota rapistunutta ihmistä, ja mietin, että 
tuo ei voi olla minä, Rönnberg kertoo.

Ve s a R an t a
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Yläkerrasta voimaa elämänmuutokseen
Rönnberg on vuodesta 2005 

lähtien tehnyt rap-musiik-
kia artistinimellään Sana. 
Vaikka nimessä on uskon-

nollinen kaiku, se ei ole lähtöisin 
Raamatusta.

– Valaistuminen tapahtui vas-
ta myöhemmällä iällä, Rönnberg 
sanoo.

Hän kertoo olleensa villi lap-
si ja kapinoineensa kovasti teini-
iässä.

– Nuorempana en uskonut Ju-
malaan ja välttelin kirkkoja. Jo-
pa rippikoulu oli pakkopullaa ja 
konfirmaatio oli kamala tilai-
suus.

Kaikki muuttui myöhem-
min, kun hän vaikeuksien kes-
kellä pyysi ja sai apua yläkerras-
ta. Rönnberg löysi uskon, mutta 
ennen sitä hänen oli käytävä poh-
jalla.

Muutto
ouluun
Vuonna 2006 Espoosta kotoisin 
oleva Rönnberg kävi asumassa 
Oulussa vuoden verran.

– Olin tavannut keikkareissul-
la erään pojan, johon ihastuin. 
Muutin hänen vuokseen Ou-
luun. Suhde ei kuitenkaan kes-
tänyt, ja eron jälkeen palasin Es-
pooseen lähihoitajaopiskelujen 
pariin. Opinnot tosin jätin lopul-
ta kesken ja keskityin musiikkiin, 
Rönnberg kertoo.

Takaisin Ouluun hän pala-
si vuonna 2008, tarkoituksenaan 
aloittaa kokonaan alusta.

– Ajattelin aloittaa puhtaalta 
pöydältä ja laittaa musiikinteon-
kin jäihin, sillä täällä kukaan ei 
tuntenut minua. Musiikin jättä-
minen ei kuitenkaan onnistunut, 
mitäpä sitä intohimolleen voi.

railakasta
elämää
Ongelmia alkoi pikkuhiljaa ka-
sautua, kun täysi-ikäisyys sekä 
muutto omilleen toivat muka-
naan alkoholin ja jatkuvan bi-
letyksen. Myös tupakkaa kului 
runsaasti.

– Tuli juopoteltua melkoisesti 
ja syötyä kaikkea roskaa. Painoin 
enimmillään yli 80 kiloa ja osal-
listuin jopa 7 päivää -lehden Miss 
XL -kisaan, Rönnberg kertoo.

Sitten tapahtui jotain, mi-
kä sai Rönnbergin pysähtymään 
hetkeksi.

– Kolmisen vuotta sitten sattui 
Espoossa kauppakeskus Sellossa 
ampumavälikohtaus, jossa kave-
rini äiti kuoli. Se sai minut tajua-
maan, että elämä voi olla ohi het-
kessä. Kaikki voi loppua tänään – 
tai huomenna.

Rönnberg turrutti suruaan al-
koholilla. Tuolloin hän oli myös 
parisuhteessa, jossa molemmat 

joivat paljon.
– Muutimme jopa yhteen ja 

ajattelimme olevamme aina yh-
dessä. Kun vähensin juomista-
ni, tajusin, etten oikeastaan edes 
tunne koko miestä. Minulla ei ol-
lut tunteita häntä kohtaan. Se oli 
kamala hetki.

Silloin Rönnberg kirjoitti en-
simmäisen sellaisen biisin, jos-
sa hän pyysi apua ylemmiltä voi-
milta.

– Biisin nimi on Libertas, suo-
meksi vapaus.

Rönnberg tunsi, että hänen 
pyyntöihinsä vastattiin ja hän sai 
voimia.

– Silloin tulin uskoon, vaikken 
koskaan ole ollut mitenkään us-
kovainen.

luavat tehdä muutoksen elämäs-
sään.

– Kannattaa muistaa, mitä elä-
mältä haluaa. Tärkeintä ei ole se, 
miltä näyttää, vaan että itse voi 
hyvin omassa kehossaan, Rönn-
berg muistuttaa.

Uusia mutkia
matkaan
Syksyllä 2011 elämä näytti hymyi-
levän, ja Rönnberg teki töitä hen-
kilökohtaisena avustajana. On-
gelmat selän kanssa heittivät kui-
tenkin kapuloita rattaisiin.

– Kerran asiakasta nostaessani 
selkäni poksahti. Ensin epäiltiin 
vain hetkellistä kipua, sitten sel-
kärankareumaa, sillä sitä on su-
vussani. Syy ei ole vieläkään tie-
dossa, mutta synnynnäinen sko-
lioosi aiheuttaa ainakin osan ki-
vusta. Nyt täytyy miettiä alan-
vaihdosta.

Rönnberg kertoo, että hän-
tä kiinnostaisi muun muassa ta-
pahtumien tuottaminen, kauneu-
denhoitoala sekä ravitsemustera-
peutin tai henkilökohtaisen kun-
to-ohjaajan työ.

– Minua kiinnostavat hyvin 
monet asiat, joten en vielä osaa 
sanoa, mitä lopulta haluan teh-
dä. Liikunta-alan suhteen täytyi-
si ensin miettiä, miten selkä kes-
tää, Rönnberg pohtii.

Hän tekee jonkin verran erilai-
sia tuote-esittelyjä, satunnaisesti 
mallin töitä sekä harrastuksena 
geelikynsiä.

Uusi levy ja
musiikkivideoita
Pääasiassa Rönnberg keskittyy 
tällä hetkellä selkänsä kuntoutta-
miseen sekä musiikkiin. Tekeillä 
on uusi levy, jonka on tarkoitus il-
mestyä syksyllä.

– Kun tehdään hyvin, niin se 
on hidasta puuhaa. Selän kun-
touttaminen on myös hieman 
hidastanut, ja välillä on viikosta 
kahteen kestäviä kuntoutusjak-
soja.

Uuden levyn äänitykset teh-
dään näillä näkymin Helsingis-
sä, jonne Rönnberg on viime ai-
koina matkustanut useaan ottee-
seen levyn tiimoilta.

– Minulle on ollut ihan uutta, 
että minun täytyy itse olla pai-
kalla, kun sävellyksiä tehdään. 
Aiemmin olen kuunnellut kave-
reiden tekemiä taustoja, ja saanut 
niiden pohjalta ideoita räppeihin.

Rönnberg on saanut myös uu-
den yhteistyökumppanin, joka on 
monelle televisiosta tuttu. Voice 
of Finland -ohjelmassa esiintynyt 
Tanja Vähäsarja on mukana Sa-
nan uudella levyllä.

– Tanja jäi mieleen Voice of 
Finlandista, joten otin häneen yh-
teyttä Facebookin kautta. Hän in-

nostui heti yhteistyöstä. Kirjoitin 
biisin, johon luonnostelin jo hie-
man Tanjankin osuuksia ja lähe-
tin ne hänelle. Tanja äänitti pu-
helimellaan pätkiä aina kun hä-
nelle tuli joku idea, Rönnberg hy-
myilee.

voin kertoa, että levy on tulossa 
ja musiikkivideoita tehdään hy-
vin osaavalla porukalla, Rönn-
berg vihjailee.

Uskoaan ei
pidä hävetä
Musiikki on Rönnbergille intohi-
mo, jonka kautta hän haluaa tuo-
da esille myös uskonsa.

– Puhun biiseissäni siitä, ettei 
ihmisten tarvitse hävetä uskoaan. 
Varsinkin monet nuoret tuntuvat 
sitä häpeävän.

Kaverit entisestä elämästä ovat 
jääneet menneisyyteen, ja uusia 
on tullut tilalle.

– Vanhat kaverit tavallaan tip-
puivat pois, kun lopetin päih-
teidenkäytön. En edes halua olla 
enää tekemisissä sellaisten ihmis-
ten kanssa, joiden elämässä ei ole 
muuta kuin juopottelu ja bilettä-
minen. Nykyisin monet kavereis-
tani ovat rauhallisempia, eivätkä 
pidä minua ihan tonttuna, Rönn-
berg hymyilee.

KATJA KIISKINEN

voimaa
yläkerrasta
– Joitain kuukausia Libertas-bii-
sin tekemisen jälkeen seisoin pei-
lin edessä ja katsoin itseäni. Siis 
ihan kunnolla katsoin itseäni, ja 
mietin, ettei tuo rapistunut ihmi-
nen voi olla minä. Vaikka tiesin, 
että minä se olen, en tunnistanut 
itseäni.

Silloin Rönnberg päätti teh-
dä totaalisen elämänmuutok-
sen. Hän jätti alkoholin ja tupa-
kan, sekä laittoi ruokavalionsa re-
monttiin.

Monet ovat ihmetelleet, kuin-
ka Rönnberg pystyi tekemään 
kerralla niin ison muutoksen.

– Se oli musertavaa aikaa. Ru-
koilin monta kertaa apua ja voi-
maa tuon muutoksen aikana, 
Rönnberg toteaa.

Hän kertoo, että Jumala myös 
antoi hänelle voimaa lopettaa 
päihteiden käyttö sekä laihduttaa. 
Hän sai voimaa lähteä huonosta 
ihmissuhteesta ja aloittaa alusta.

– Sain voimaa hymyillä, olla 
iloinen ja uskoa elämään. Sen jäl-
keen olen tunnustanut uskovani 
Jumalaan. Minä uskon Jumalaan. 
Sitä häpeilemättä.

Nykyään Rönnberg haluaa 
kannustaa myös muita, jotka ha-

Myös musiikkivideoita on tu-
lossa keväällä ja syksyllä, niistä 
Rönnbeg ei vielä halua kertoa lii-
kaa.

– En saa vielä paljastaa kenen 
kanssa ja mitä tehdään, mutta sen 

Nuorempana en 
uskonut Jumalaan 
ja välttelin 
kirkkoja. Jopa 
rippikoulu oli 
pakkopullaa ja 
konfirmaatio oli 
kamala tilaisuus.

Puhun biiseissäni 
siitä, ettei 
ihmisten tarvitse 
hävetä uskoaan. 
Varsinkin monet 
nuoret tuntuvat 
sitä häpeävän.

Ve s a R an t a

Eläinrakkaalla Rönnbergillä on neljä kissaa: Fido (sylissä), Fanni, Fili ja Fasu.
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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.

Kirkolliset toimitukset

Tilavaraukset

Palveleva puhelin

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 

Diakoniset 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
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 591 2653
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 515 6935
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 430 5178
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
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

Muiden kristittyjen 
tavat ihastuttavat

Tuntuuko kastejuh-
lan järjestäminen 
raskaalta vauva-ar-
jen keskellä? Tai on-

ko lapsi jostain syystä jää-
nyt kastamatta vauva-ai-
kana? 

Oulun seurakunnat ha-
luavat tulla vanhempia 
vastaan ja tehdä kastejuh-
lan viettämisen mahdolli-
simman helpoksi: Tuomio-
kirkkoseurakunta tarjoaa 
papin, juhlapaikan ja ma-
koisat kakkukahvit, kaste-
perheen tarvitsee vain il-
moittautua etukäteen ja 
tulla paikalle.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta järjestää Kas-
tepäivän lauantaina 23.2. 
kello 13 ja 15. Sunnuntaina 
24.2. on lisäksi messu kello 
14, jonka yhteydessä myös 
voidaan kastaa lapsia.

Kastepäivä on Oulussa 
uusi kastejuhla, johon voi 
tuoda pienen tai vähän jo 
isommankin lapsen kas-
tettavaksi. Kasteen jälkeen 
seurakunta tarjoaa kakku-
kahvit. Juhlaan voi myös 
kutsua lapsen lähipiirin 
juhlistamaan pienen suur-
ta päivää.

Kastepäivä järjestetään 
Heinätorin seurakunta-
talolla. Paikka on valittu 
pienten ehdoilla. 

– Tuomiokirkko tarjoai-
si upeat puitteet kasteelle, 
mutta ainakin talviaikaan 
se on aika kylmä vauvoille, 
eikä vauvanhoitoon sopivia 
tiloja löydy sieltä niin hy-
vin kuin Heinätorilta, ker-
too Kastepäivää järjestävä 
pastori Anna-Mari Heik-
kinen.

Vaikka tilaisuus on Ou-
lun tuomiokirkkoseurakun-
nan järjestämä, tilaisuuteen 
voi tulla mistä tahansa Ou-
lun seurakunnasta, myös 
Oulun ulkopuolelta.

Tapahtumaan tulee il-

moittautua etukäteen, jotta 
tapahtuma saadaan aikatau-
lutettua niin, ettei lasten tar-
vitsisi odottaa kovin kauaa. 
Ilmoittautua voi osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmoittautumiset.  Ilmoit-
tautuneisiin otetaan seura-
kunnasta yhteyttä.

Kaksi kummia 
kastettavalle
Kastettavan vähintään toi-
sen huoltajan on kuuluttava 
evankelisluterilaiseen kirk-
koon. Lisäksi kastettavalla 
tulee olla kaksi kummia, 

Kastepäivään voi tuoda 
lapsensa kastettavaksi

heidän tulee olla konfir-
moituja kirkon jäseniä. Jos 
kummin löytäminen tuot-
taa vaikeuksia, seurakunta 
voi auttaa etsinnässä.

Kastepäivään on otettu 
mallia Tampereelta, jossa 
Aamukaste on ollut suosit-
tu tapahtuma. Myös suosi-
tut Vihkihetket Oulun tuo-
miokirkossa on järjestetty 
samaan tapaan.

Lisätietoja: Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
pastori Anna-Mari Heikkinen 
p. 040 575 2718.

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja

Ymmärrystä, tahtoa 
ja kykyä avata mieli 
ja sydän niille, jot-
ka käsittävät uskon 

toisin kuin me. Tätä rukoil-
tiin viime perjantaina Ou-
lun tuomiokirkossa Kristit-
tyjen ykseyden rukouspäi-
vänä. 

Kirkossa vietetään par-
haillaan (18.–25.1.) kan-
sainvälistä ekumeenista 
rukousviikkoa. Tuomiokir-
kon tilaisuudessa vierail-
lut Marjatta Aittola pitää 
ekumeniaa tärkeänä, koska 
Raamatussa kristittyjä ke-
hotetaan olemaan yhtä. 

Ekumeenisissa tilai-
suuksissa käydessään Ait-
tola on huomannut, että 
kirkkokunnilla on erilaisia 
painotuksia ja korostuk-
sia, jotka ovat hyväksi ko-
ko kirkolle. Hän itse ihaste-
lee katolisten ja ortodoksi-

en tapaa syventyä hartaasti 
jo kirkon ovella pyhättöön 
tullessaan.

Aittolan mukaan jo-
kamiehen ekumeniaa on 
muun muassa se, että kris-
tittyjen yhteisissä tilaisuuk-
sissa opitaan hyviä rukouk-
sia ja lauluja.

– Niitä on kaikilla kirk-

kokunnilla, hän sanoo. 

Dalitien ääni 
kuuluviin
Tämänvuotisen rukous-
viikon aineisto on val-
misteltu Intiassa. Intian 
erityisongelman aiheut-
taa voimassa oleva kasti-
järjestelmä, joka vallitsee 
myös kristillisissä seura-
kunnissa. Intiasssa ja sen 
naapurivaltioissa on noin 
260 miljoonaa dalitia, jot-
ka ovat kaiken kastijärjes-
telmän ulkopuolella, vail-
la mitään ihmisoikeuksia.

Ekumeenisella rukous-
viikolla kristittyjä muis-
tutetaan siitä, että dalitien 
kärsimys koskettaa kaik-
kia kirkon jäseniä: kris-
tittyjen ykseydellä ei ole 
maantieteellisiä rajoja.

rIITTA HIrvoNEN

Marjatta Aittola

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

Oulun seurakunnat 
ovat kutsuneet 
kaikki tänä vuon-
na kolmikymppi-

siään viettävät seurakun-
talaiset syntymäpäiville. 
Kutsu saavutti niin suuren 
suosion, että juhlapaik-
ka 30.1. joudutaan vaihta-
maan ravintola Rauhalas-
ta Oulun kaupunginteat-
terille.

Juhlassa on luvassa 
muun muassa huumoria, 
liikettä ja bilemeininkiä.

Ilmoittautuminen on 
päättynyt ja juhlaan odo-
tetaan jopa 250 henkilöä. 
Syntymäpäiväsankareita 
kutsutaan myös kynttilän-
päivänä 3.2. jumalanpalve-
lukseen oman kotiseura-
kunnan kirkkoon. Juma-
lanpalveluksiin ei tarvit-
se ilmoittautua ja mukaan 
mahtuvat kaikki.

Suosio vie 
teatterille
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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, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 27.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Sami Puolitai-
val, kanttorina Kaisa Säkki-
nen, Reijo Alatalo, laulu.

Hartauselämä
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tupa.

Diakonia
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 28.1. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla. 
Puttaan Tuvalla to 31.1. klo 
11–14 keittopäivä, kasvisso-
sekeitto ja sämpylä, 5 €.
Näkövammaisten leiri 8.–
10.3. Isoniemen leirikeskuk-
sessa. Monipuolista ohjel-
maa, ulkoilua, hiihtoa, hil-
jentymistä, valmis ruokapöy-
tä ja iloista yhdessäoloa. ks. 
ilmoitus s. 20.

Lähetys
Kirkonkylän lähetyspiiri 
tiistaisin klo 13 Puttaan Tupa. 
Parillisilla viikoilla perinteise-
nä lähetyspiirinä ja paritto-
milla viikoilla käsityöpiirinä.
Missiokerho (alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 16 Put-
taan Tuvalla.

Lapset ja lapsiperheet
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 30.1. klo 18 Mar-
tinniemen srk-kodilla. Ks. il-
moitus.
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 perhetupa 
avoinna perjantaisin klo 
9.30–11.30.

Seniorit
Tarvitessasi kerhokyytiä il-
moita kyydin tarpeesi ma 
klo 9–11 diakoniatoimistoon 
p. 044 7310 232.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 24.1. klo 13 srk-kes-
kuksessa. 
Juttukahvila to 24.1. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 

Kuorot ja kerhot
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 31.1. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Kokoontu-
miset noin kerran kuukau-
dessa torstaisin klo 13–14.30. 
Tarkemmin kirkollisissa ilmoi-
tuksissa. Eläkeläisten musiik-
kipiirissä lauletaan yhdessä 
ja perehdytään musiikkiin 
mm. kuuntelun kautta. Mu-
siikkipiiri ei ole kuoro. Tie-

Kristillisen 
paaston

ryhmä aloittaa 
tiistaina 12.2. klo 18 Pikku-Vakkurilan 
vieraskamarissa, Kirkkotie 10 C.
Ryhmä kokoontuu sen jälkeen samaan aikaan ti 
26.2., ti 12.3., to 21.3. ja kiirastorstaina 28.3., mis-
tä siirrytään kiirastorstain ehtoolliselle kirkkoon 
klo 19. 
Vetäjinä Johanna Kerola ja Helena Ylimaula. Ryh-
mäläisiltä toivotaan sitoutumista. Lähde matkalle 
kohti pääsiäistä!

Jumalanpalvelukset
Messu su 27.1. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
torina Péter Marosvári.
Sanajumalanpalvelus su 27.1. 
klo 10, Oulun tuomiokirkko. 
Urkupreludi klo 9.30. Sanaju-
malanpalveluksen toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Mari Flink. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Péter 
Marosvári. Musiikkimatinea 
klo 11. Kolehti Oulun hiippa-
kunnan toimintaan kasvatus-, 
diakonia- ja lähetystyössä. 
www.virtuaalikirkko.fi.

Hartauselämä
Sana elää pe 25.1. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 26.1. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Raamattupiiri ti 29.1. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Keskiviikkoseurat ke 30.1. 
klo 18, Vanha pappila. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
30.1. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Raamattupiiri ke 30.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
31.1. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.

Musiikki ja kulttuuri
Vanhan musiikin festivaali 

26.–31.1., Oulun tuomiokirk-
ko. Ks. kooste s. 20.
Urkupreludi su 27.1. klo 9.30. 
Eveliina Ylikoski, urut. Vapaa 
pääsy.
Musiikkimatinea su 27.1. 
klo 11. Musiikkimatinea al-
kaa välittömästi jumalanpal-
veluksen päätyttyä. Iina Pa-
lokangas laulu ja piano. Va-
paa pääsy.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
28.1. klo 9–11, Tuomio-
kirkkkoseurakunta. Diako-
nian ajanvaraus taloudelli-
sissa asioissa vastaanotolle 
maanantaisin klo 9-11, p (08) 
3161 405. 
Diakonian aamu ti 29.1. klo 
9, Elohuone.
Miesten kahvit ke 30.1. klo 
14, Tuomiokirkon krypta

päiHDetyö
Usko ja Elämä to 31.1. klo 14, 
Heinätorin seurakuntakoti.
 

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
31.1. klo 14, Vanha pappila. 
Pasi Kurikka.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot: ks. ilmoitus täl-
tä sivulta.

Nuoret
Nuorten aikuisten tuomio-
tupa ke 30.1. klo 15–17, Elo-
huone. 

Seniorit
Eläkeläisten leiri ma 25.- 
28.2., Rokuan leirikeskus. 

Helmikuun heleät hanget 
ja aurinko kutsuvat tuomio-
kirkkoseurakunnan eläkeläi-
siä leirille. Leirin hinta 62 € 
täysihoitoineen kahden hen-
gen huoneessa. Oulun ev. 
-lut. seurakunnan jäsenet 
ovat tapaturmavakuutettu-
ja lerin ajan. Vetäjinä leiril-
lä ovat diakonissa Kirsi Karp-
pinen ja diakoniapastori Jou-
ko Lankinen. Ilmoittautumi-
set 4.2. mennessä ensisijai-
sesti www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai leirikeskuspal-
veluun p. 08 3161 340 . Leiril-
le on etusija ensi kertaa osal-
listuvilla. 

Kuorot ja kerhot
Tuomiokirkkokuoro to 31.1. 
klo 16.30–18, Heinätorin 
seurakuntatalo. Lisätietoja: 
kanttori Henna-Mari Sivula 
p. 040 7450 160, henna-ma-
ri.sivula@evl.fi

Muut menot
Oulun seudun papinpuo-
lisoiden kokous ti 29.1. klo 
18. Kokoonnumme ensin sa-
nomalehti Kalevan pääovel-
la (Lekatie 1) klo 18 tutus-
tumaan Kalevan taideteok-
siin kulttuuritoimittaja Kaisu 
Mikkolan johdolla ja n. klo 19 
siirrymme Karjasillan kirkol-
le jatkamaan yhdessäoloa. 
Ilmoittautumiset ja kyytitoi-
vomukset su 27.1. mennes-
sä Maija-Liisa Pikkaraiselle, 
p. 040 530 1837 (iltaisin), sa-
moin kuin mahdolliset ruo-
ka-aineallergiat. Tervetuloa 
mukaan yhteiseen kulttuu-
rin ja yhdessäolon iltaan. 

Hiljenny hangilla Vuontispirtillä 
23.–27.3. Enontekiöllä. 

Perinteinen kevätretki Pallas-Yllästunturin kansallis-
puiston maisemiin. Hinta täysihoitoineen ja matkoi-
neen 310 €/ hlö 2 hh hotellissa sekä 3–4 h mökeissä tar-
vittaessa. Lapset alle 4-v. 20 € / hlö, 4–14-v. 120 € / hlö. 
Hinta sis. tapaturmavakuutuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Etusija ensikertalaisilla oululaisilla. Sitovat il-
moittautumiset 22.2. mennessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai arkisin 9–16, p. (08) 3161 340. Retkel-
le valituille lähetetään leirikirje. Lisätietoja: diakonia-
työntekijä Heidi Karvonen, p. 040 5747 091 ja diakonia-
teologi Jouko Lankinen, p. 044 3161 577.

Perhekerhot
torstaina 24.1. klo 10–11.30 Intiön seurakuntakodissa. 
tiistaina 29.1. 10–11.30 Heinätorin seurakuntatalossa. 
torstaina 31.1. 10–11.30 Intiön seurakuntakodissa. 

Perhekerho on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä aikuisen kanssa. Kerho alkaa 
yhteisellä hartaushetkellä. Hartauden jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leikitään. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteisellä laulu-/loruttelutuokiolla.

Martinniemen 
iltaperhekerho 

keskiviikkona 30.1. klo 18 
Martinniemen seurakuntakodilla. 

Yhdessäoloa ja pientä toimintaa, 
kahvi- ja mehutarjoilu.

dustelut kanttori Hannu Nie-
melä p. 040 5471 660.

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 työnte-
kijä ja vapaaehtoinen. Kah-
viosta voi ostaa päiväkahvin. 
Lähetystyön myyntipistees-
sä käsitöitä, kortteja, adres-
seja. Puttaan Tuvan tuotol-
la tuetaan diakonia- ja lähe-
tystyötä.
Rauhanyhdistykset: Hau-
kiputaan ry: seurat su 27.1. 
klo 16 Kultasimpussa ja klo 
17 srk-keskuksessa, lauluseu-
rat ke 30.1. klo 18.30 Mirja 
ja Antti Juntusella Martintie 
29. Kellon ry: ompeluseurat 
pe 25.1. klo 18.30 ry:llä. Jo-
kikylän ry: ompeluseurat pe 
25.1. klo 18.30 Sirkka ja Ve-
sa Jokitalo, Onkamontie 101 
sekä Pirjo ja Hannu Holappa, 
Kiimingintie 1121 B, seurat su 
27.1. ry:llä klo 17.

Aamusilmukka ke 30.1. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-

kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 27.1. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustavat Satu 
Saarinen ja Anna Savuoja, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kirkkokahvit.  Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 27.1. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustavat Satu 
Kreivi-Palosaari, Erja Järvi ja 
Nina Niemelä, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 27.1. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Petri Satomaa, saarna teol.
yo  Harri Hautala ja teol.yo  
Tapio Kukko, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 27.1. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustavat Nina Nie-
melä ja Anna-Leena Ylän-
ne, kanttorina Riitta Piippo. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 27.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avusta-
vat Esa Nevala ja Atte Kää-
riäinen, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. 

Hartauselämä
Raamattupiiri to 24.1. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 24.1. klo 19, 
Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
30.1. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pyhän Andreaan raamat-
tupiiri to 31.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 31.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
"Sata on tietä aatoksel-
la" – J.L. Runeberg -runoil-
ta su 3.2. klo 18–19.30, Kas-
tellin kirkko. "Sata on tie-

tä aatoksella, tuhat tul-
la kullan luokse". 

Tervetuloa mat-
kalle Runeber-
gin runomaail-
maan, sen iloi-
hin ja suruihin, 
rakkauteen ja 

eroihin, taivaan 
ja maan kysymyk-

siin. Vapaaehtoinen 
käsiohjelmamaksu Yh-

teisvastuukeräykseen.
Kirjavirtaa Pappilassa! - kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ja 
uteliaille ke 20.2., Kastellin 
kirkko. Lukeminen on oleel-
lista! Tervetuloa aloittamaan 
uutta vuotta hyvien kirjojen 
kera Kastellin kirkon pappi-
lankamariin keskiviikkoisin. 
Seuraavat kerrat ovat 20.3., 
17.4. ja 15.5. Helmikuussa 
keskustelun kohteena ovat 
Emmi Itärannan Teemesta-
rin kirja ja Suzanne Collinsin 
Nälkäpeli (osa 1).

Diakonia
Aamupuuro to 24.1. ja 31.1. 
klo 9–10, Kaukovainion kap-
peli. Torstaisin tarjotaan 
Kaukovainion kappelilla alu-
een asukkaille maksuton, va-
paaehtoisten valmistama aa-
mupala. 
Diakoniapiiri ma 28.1. klo 

16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 29.1. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryh-
mä ti 29.1. klo 14, Maikku-
lan kappeli. Diakoniaryhmä 
kokoontuu kerran viikossa 
Maikkulan kappelin takka-
huoneessa.

Lähetys
Lähetysilta Kaukovainion 
kappelissa – yhteisvastuun 
merkeissä to 24.1. klo 18. 
Kirkon Ulkomaanavun seu-
rakuntayhteyksien koordi-
naattori Petra Teittinen vie-
railee Kaukovainion kappe-
lissa pidettävässä lähetysil-
lassa klo 18 ja kertoo Kirkon 
Ulkomaanavusta sekä mat-
kastaan Kambodzhaan, joka 
on vuoden 2013 Yhteisvas-
tuukeräyksen ulkomainen 
kohdemaa.
Lähetyspiiri ti 29.1. klo 
17.30–19, Kaukovainion kap-
peli. Lähetyspiiri kokoontuu 
tiistaisin klo 17.30 Kaukovai-
nion kappelissa, noin kolme 
kertaa kuukaudessa. Tule 
mukaan kuulemaan lähetys-
työn ajankohtaisista asiois-
ta, rukoilemaan ja olemaan 
mukana tärkeässä, yhteises-
sä tehtävässä. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulut, perhekerhot 
ja perhetupa löytyvät osoit-

teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja 
osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/muskari.
Pyhäkoulut ovat alkaneet. 
Katso tarkemmat tiedot
www.oulunseurakunnat.fi/
pyhäkoulut.

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

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.1. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 31.1. 
klo 13–14.30, Kastellin kirk-
ko.
Eläkeläisten kerho to 31.1. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko. Kohtaamispaikka eläke-
läisille hartauden, kahvitte-
lun ja muun ohjelman mer-
keissä.

Leirit ja retket
Talven perheleiri 8.–10.2. 
Rokuan leirikeskuksessa. Ks. 
ilmoitus. 
Eläkeläisten leiri 11.–14.2. 
Rokuan leirikeskuksessa. Ks. 
ilmoitus. 

Muut menot
Perhepäivähoidon Helmi-
Hetki ti 29.1. klo 9.30–11, 
Maikkulan kappeli. Terve-

tuloa perhepäivähoitajien 
ja hoidossa olevien lasten 
omaan Perhepäivähoidon 
HelmiHetkeen. Kokoonnum-
me joka kuukauden (tammi-
huhtikuu) viimeinen tiistai. 
HelmiHetki alkaa yhteisellä 
lapsen näköisellä hartaudel-
la. Lapsille on oma muskari-
hetki ja aikuisille mahdol-
lisuus jutella aikuisten kes-
ken. Lisäksi on mahdollisuus 
vapaaseen leikkiin sekä pie-
neen tarjoiluun.
4-vuotiaiden syntymäpäi-
vät Karjasillan seurakun-
nassa su 24.2., Karjasillan 
kirkko. Katso ilmoitus s. 18.
Vapaaehtoiseksi pääsiäis-
näytelmään: Kohti kolmat-
ta aamua ma–ti 18.–19.3. se-
kä to–ma 21.–25.3. Karjasil-
lan kirkon kirkkosalissa. Ks. 
ilmoitus tältä sivulta.

Vapaaehtoiseksi pääsiäisnäytelmään:
Kohti kolmatta aamua
ma–ti 18.–19.3. sekä to–ma 21.–25.3. 
Karjasillan kirkon kirkkosalissa.

Maanantaista torstaihin meillä on aamupäivällä vuoro-
ja päiväkotien 5- ja 6-vuotiaille sekä 1.- ja 2.-luokkalai-
sille ja päiväkerholaisille. Vuorot ovat klo 9, 10, 11, 13 ja 
14. Tiistai- ja torstai-iltoina klo 18 ja 19 on iltavuorot. 
Tiistaina kutsutaan erityisesti rippikoululaisia ja isosia 
mukaan ja torstaina on kaikille tarkoitetut yleisövuorot.
Maanantaina 25.3. kierrämme palvelutaloissa kiertäväl-
lä kokoonpanolla päivällä. 

Rooleja on vastaanottajasta Salomeen ja enkelistä 
opetuslapseen. Ruokahuoltoonkin tarvitsemme ihmi-
siä avuksi.

Jos innostuit pääsiäisnäytelmän toteuttamisesta, il-
moittaudu lapsi- ja perhetyön sihteerille Mari Jääske-
läiselle, p. 040 5747 109 tai mari.jaaskelainen@evl.fi.

Leirejä

Talven perheleiri 
8.–10.2. Rokuan leirikeskuksessa. 

Luvassa mukavia yhteisiä hetkiä ulkoilun, 
hiljentymisen ja askartelun merkeissä. 
Lähdemme perjantaina 8.2. Karjasillan kirkolta 
klo 16.30. Paluu sunnuntaina 10.2. samaan 
paikkaan noin klo 16. Leirin hinta aikuisilta 55 
euroa, 4–10-vuotiailta 32 euroa ja alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Hintaan kuuluu kuljetus, ruoka 
ja majoitus sekä vakuutus.  Leirille otetaan 
ensisijaisesti Karjasillan seurakunnan jäseniä. 

Ilmoittautumiset torstaihin 24.1. mennessä 
Mari Jääskeläiselle (lapsi- ja perhetyön sihteeri), 
p. 040 5747 109 tai mari.jaaskelainen@evl.fi. 
Ilmoitathan samalla ruoka-aineallergiat. 

Eläkeläisten leiri 
11.–14.2., Rokuan leirikeskuksessa. 

Lähde mukaan ulkoilemaan, hiljentymään 
ja iloitsemaan yhdessäolosta! Leirille etusija 
Karjasillan seurakuntalaisilla ja ensikertalaisilla. 
Hinta 64 euroa sisältäen matkat, majoituksen, 
ruokailut ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.lut. 
seurakunnan jäsenille. 

Ilmoittautuminen 24.1. mennessä, 
p. (08) 3161 340 tai www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Mukana diakoniatyöntekijät Anu Kontio, p. 040 
5747 162 ja Marjukka Hamari, p. 040 5752 710.

Yhteisvastuu-
aloitus 

3.2. klo 10
Karjasillan kirkossa.
Ks. ilmoitus. s. 20.

Rippikoulu alkaa
Rippikoulusunnuntai 27.1. 

Karjasillan kirkko ja Kastellin kirkko klo 10, 
PyhänAndreaan kirkko, Kaukovainion kappeli 

ja Maikkulan kappeli klo 12. 

Myös vanhemmat ovat tervetulleita 
messuun.

K i r ko n ku va p ank k i / H e nna A a l to n e n 
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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

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
ma, to klo 9–13, 
p. 040 5239 723

Alfa-kurssi 
ke 6.2. Suvelassa. Il-
moittautumiset 25.1. 
mennessä seija.helo-
maa@evl.fi tai p. 040 

5793 245.

Jumalanpalvelukset
Messu su 27.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ulla Nyyssönen, 
avustaja Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttori Sari Wallin.
Pyhäkoulu su 27.1. klo 12 
Kirkkopirtin päiväkerhoti-
lassa.
Jäälin messu su 27.1. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimit-
taa Ulla Nyyssönen, kanttori 
Jarkko Metsänheimo.

Diakonia
Ajanvaraus diakonian vas-
taanotolle taloudellisis-
sa asioissa vain maanantai-
sin klo 9–11 puhelimitse tai 
sähköpostilla. Ajanvarausnu-
mero on p. 040 7008 
151.
Juttunurkka 
ma 28.1. klo 
10–13. Jää-
lin kappelilla. 
Kaikenikäis-
ten kohtaamis-
paikka. 
Työttömien ja 
pienituloisten ruo-
kailu ma 28.1. klo 11–12 Jää-
lin kappelilla. Aterian hinta 
3 €.
Diakoniapiiri ma 28.1. klo 
13 Jäälin neuvotteluhuone. 
Ryhmä on käsitöistä ja askar-
telusta kiinnostuneille.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä ti 29.1. klo 
13–14.30 Kirkkopirtin nuor-
tentila. 
Omaishoitajien ryhmä ke 
30.1. klo 13–14.30, Seniorita-
lo Terveystie 3. 
Naisten kasvuryhmä ke 30.1. 

klo 14. Retki Sanna Huhtelan 
taidenäyttelyyn. Näyttely on 
esillä Metsolan Kartanossa, 

Mielikintie 8, Puolivä-
linkangas. Kyytiasi-

at Seijalle, p. 040 
5793 247.
Eläkeläisten 
seurakuntaker-
ho ti 5.2. klo 12 

Suvelassa. Kulje-
tuspyynnöt pe 1.2. 

mennessä Seijalle, p. 
040 5793 247. Kerhot al-

kavat ruokailulla, josta oma-
vastuuosuus 4 €.

Lapset ja lapsiperheet
Lastenparkki torstaisin Jää-
lin kappelilla 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!
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 

tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 29.1. klo 10 
Jäälin nuortentila. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le kahvikupposen äärellä.

Kuorot ja kerhot
Raamattupiiri to 24.1. klo 10 
vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.
Eläkeläiskuoro pe 25.1. klo 
10 seurakuntakeskuksen sa-
li. Johtajana Tuomo Nikkola.
Alfa-kurssi ke 6.2. Suvelassa. 
Ilmoittautumiset 25.1. men-
nessä Seija Helomaa, sei-
ja.helomaa@evl.fi tai p. 040 
5793 245.
Raamattu ja rukouspiiri ti 
5.2. klo 18 Jäälin kappeli.

Muut menot
Rauhan Sanan seurat su 
27.1. klo 15 Montin-sali, Ve-
sa Pöyhtäri.
Rauhanyhdistys: Seurat ja 
tutustumisilta su 27.1. klo 17 

Oulun vanhan 
musiikin festivaalin

 kuorokonsertti Kiimingissä 
sunnuntaina 27.1. klo 19 

Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 

Kiimingin seurakunnan poikakuoro saa vieraakseen 
lehtori Kari Kaarnan johtaman maineikkaan Oulun ka-
marikuoron, jonka ohjelmistossa on useiden englanti-
laisten barokkisäveltäjien kuorokirjallisuuden helmiä 
1500–1600-luvuilta.

Ulla Metsänheimon johtama Pohjantähdet laulaa vaa-
tivan ohjelmiston, joka sisältää italialaisten säveltäji-
en; Scarlattin ja Vivaldin polyfonisia kuoroteoksia sekä 
G.F. Händelin ja W.A. Mozartin kuoromusiikkia. Poh-
jantähtien miesääniä vahvistaa miesten lauluryhmä ja 
yhdessä osassa kuullaan poikasolisteja. Konsertin säes-
tyksistä vastaa Jarkko Metsänheimo. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Uusi Gospelkuoro 
aloittamassa

Syksyllä seurakuntamme kanttorina aloittanut Sari 
Wallin kokoaa nuorille aikuisille tarkoitettua Gospel-
musiikin projektikuoroa. Kuoroon haetaan uudem-
masta ja rytmikkäämmästä hengellisestä musiikista 
pitäviä nais- ja mieslaulajia. Kuoron aloitus on suun-
niteltu helmikuulle ja todennäköinen harjoituspäivä 
perjantai. Kysy rohkeasti lisää Sarilta! sari.wallin@evl.
fi tai p. 040 0839 461.

rauhanyhdistyksellä, Raimo 
Mikkonen.
Lentopalloturnaus yhteis-
vastuun hyväksi la 2.2. klo 9 
Laivakankaan koululla. Osal-
listumismaksu 10 € / pelaaja, 
joka sisältää yhdet pullakah-
vit tai hedelmän. Turnauk-

sessa on myytävänä kahvia, 
pullaa, keittolounas ja lisuk-
keita, virvoitusjuomia yms. 
Turnaus pelataan sekajouk-
kueilla. Kaikki ilmoittautu-
neet joukkueet tervetuloa 
mukaan!

Jumalanpalvelukset
Rippikoulupyhän messu su 
27.1. klo 10, Oulujoen kirkko. 
Saarna Riitta Kentala, toimit-
taa Ilkka Mäkinen, avustavat 
Pentti Kortesluoma, Vesa 
Palokangas, Terhi Ämmälä, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Esa Rättyä - House band.
Sanajumalanpalvelus su 
27.1. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
27.1. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Sanna Jukkola, 
kanttorina Lauri Nurkkala
Sanajumalanpalvelus su 
27.1. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. Toimittaa teolo-
gian opiskelija Vesa Palokan-
gas, avustaa teologian opis-
kelija Terhi Ämmälä, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.

Diakonia
Diakoniapiiri to 24.1. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Diakonian ajanvaraus ma 
klo 9–11 p. (08) 5313 519, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Diakonian aamu ma 28.1. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Yhteisvastuukeräyksen in-
fo ke 30.1. klo 18.30, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Ks. ilmoi-
tus. s. 20.
  

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 28.1. klo 18, Myllyojan 

seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 28.1. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
31.1. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3.krs. 

yLiKiiMiNKi
Piispankamari pe 25.1. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Diakonian aamu ma 28.1. klo 
9.30–10.30, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Tarjolla puuro ja 
kahvit.

yLi-ii
Lähetysilta ke 30.1. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 24.1. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. Tervetuloa!  Kerhossa 
hiljennytään, kahvitellaan, 
lauletaan, leikitään ja saa-
daan uusia ystäviä. Ohjaaji-
na toimivat Sanna-Kaisa Kas-
ki ja Joni Ervasti.
Perhekerho to 24.1. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. Ter-
vetuloa!  Kerhossa kahvitel-
laan, hiljennytään hartau-
teen, lauletaan, leikitään ja 
saadaan uusia ystäviä.  Oh-
jaajina toimivat Matti Keto-
la ja Merja Ojala.
Perhekerho to 24.1. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. Oh-
jaajana toimii Elisa Klasila.
Perhekerho pe 25.1. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Ohjaajina toimivat Eija Han-

nuksela ja Marja-Leena Ste-
nius.
Perhekerho pe 25.1. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntata-
lo. Ohjaajina toimivat Anne 
Brunni ja Kaija Mikola.
Pyhäkoulu su 27.1. klo 12–
13, Myllyojan seurakuntata-
lo.  Vietetään mukava tunti 
yhdessä Taivaan Isän ihmeitä 
tutkien, puuhastellen ja leik-
kien. Mukaan voi tulla kai-
kenikäiset lapset. Ei tarvitse 
erikseen ilmoittautua. Terve-
tuloa rohkeasti mukaan!
Perhekerho to 31.1. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. Ohjaajina toimivat 

Sanna-Kaisa Kaski ja Joni Er-
vasti.
Perhekerho to 31.1. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. Oh-
jaajina toimivat Matti Keto-
la ja Merja Ojala. 
Perhekerho to 31.1. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. Oh-
jaajana toimii Elisa Klasila.

yLiKiiMiNKi
Perhekerho ma 28.1. klo 
10.30–12, Ylikiimingin seura-
kuntalo. 

yLi-ii
Perhekerho ti 29.1. klo 11, 
Myllymetsä 3 D 4. Tervetu-

loa!  Kerhossa kahvitellaan, 
leikitään, lauletaan, hiljenny-
tään hartauteen ja saadaan 
uusia ystäviä.  Vetäjinä toi-
mivat Tiina Kemola ja Tiina 
Päkkilä.

Seniorit
 Myllyojan eläkeläisten ker-
ho to 24.1. klo 10. Vierai-
lemme Huonesuon kerhossa 
omin kyydein.  Huom! Kerho 
alkaa klo 10. Vieras Kirkon 
Ulkomaanavusta. 
Seurakuntakerho to 24.1. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 24.1. 
klo 14, Hoikantien Palvelu-
talo. 
Eläkeläisten kerho ma 28.1. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti ja klo 13, Hintan seura-
kuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 30.1. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.
Seurakuntakerho to 31.1. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 

yLiKiiMiNKi
Eläkeläisten kerho ti 29.1. 
klo 10–11.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. 

Muut menot
Naistenilta su 27.1. klo 16, 
Oulujoen pappila. Ks. ilmoi-
tus s. 18.
Fransupiiri ti 29.1. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 29.1. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Pert-
ti Lahtinen, Timo Aho.

Lasketteluretki Syötteelle 
Kouluikäisten perheille lauantaina 16.2. klo 8–16. 

Lähdetään yhdessä ulkoilemaan, hiihtämään ja lasket-
telemaan. Linja-automatka on ilmainen. Muut kulut 
jokainen maksaa itse (ruokailu, lasketteluliput yms.). 
Lähtö Myllyojan seurakuntatalon pihalta klo 8. Pa-
luumatkalle lähdemme klo 16. 
Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 30. 
Pakkasraja -15. 
Ilmoittautumiset ke 6.2.2013 mennessä osoitteeseen 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 3161 340. 
Retkellä mukana Antti Leskelä, antti.leskela@evl.fi.

w
w

w
.s

yo
te

.f
i



18    Nro 3    24.–311.2013

Menot Oulun seurakunnissa 24.–31.1.2013

Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Daniel Onni 
Alex Mällinen.
Haukipudas: Luukas Lenni 
Ilmari Hanski, Arttu Tapani 
Honka, Mimmi Unikko Hut-
tunen, Veera Annikki Koivu-
mäki, Janette Josefiina Lin-
deman, Saga Silvia Romppai-
nen, Peppi Salla Helena To-
lonen, Lianna Aleksandra 
Vänttilä.
Karjasilta: Eemeli Johannes 
Eteläinen, Johannes Leevi 
Hellman, Akseli Otto Hyny-
nen, Jimi Mikael Keränen, Ee-
vi Mari Sofia Kumpula, Kaisla 
Olivia Lesonen, Peetu Joakim 
Lohi, Emilia Kristiina Martti-
la, Selma Hilda Sylvia Moila-
nen, Viivi Lilja-Maria Nikki-
nen, Tuomo Johannes Niva, 
Tapio Johannes Eerikki Pon-
kala, Jiri Ilmari Pärssinen, Ii-
na Sara Amelie Pöllänen, To-
pias Viljami Seppänen, Mati-
as Miko Einari Syri, Julia Hen-
na Marjukka Takalo.
Kiiminki: Linus Eemeli Palo-
maa, Iida Anniliina Raudas-
koski, Rasmus Eemeli Heiska-
nen, Emma Maria Joensuu, 
Mikael Hugo Eric Juliander, 
Jamiel Alexander Kyllönen, 
Reeta Alma Sofia Hyttinen, 
Hilja Josefiina Hökkä, Leevi 
Juhani Antero Laitinen.
Oulujoki: Iida Maria Haik-
ka, Anni Adele Haikka, Ee-
va Loviisa Inkeroinen, Kalle 
Emil Ketola, Eero Sakari Leh-
to, Aamos Otto Juhani Väy-
rynen.

Oulunsalo: Iida Emilia Vilp-
pola, Viivi Matleena Vattu-
la, Eedit Sofia Katariina Kos-
kelo, Jami Alexander Vihe-
lä, Oliver Juhani Antero Ta-
rakkamäki, Milja Bettiina 
Vinkki, Saana Katariina Fri-
da Kahlos.
Tuira: Viljo Aleksi Ilmari Aal-
to, Elsa Annikki Ervasti, Ak-
seli Tatu Matias Hyry, Venla 
Matleena Karhumaa, Oliver 
Fredrik Karhumaa, Elias Erik 
Matias Lehtiniemi, Julius On-
ni Eemil Pajala, Benjami Sel-
mi Sakari Piispanen, Eetu Sig-
frid Ilmari Sova, Sini Helmii-
na Syrjälä, Lilja Olivia Valko-
la, Vilma Lyydia Vesterinen.

Vihityt
Kiiminki: Mikko Tapani Rau-
daskoski ja Kirsi Elina Sauvo-
la, Asser Elia Puroila ja Reet-
ta Leena Alakärppä.
Oulujoki: Tommi Antero Sil-
lanpää ja Henna Katariina 
Korhonen.
Tuira:  Harri Veli Matti Väke-
väinen ja Sirpa Johanna Tör-
mälä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aune Alek-
sandra Tenhu 90, Lempi Eli-
sabet Isopoussu 88, Tauno 
Henrikki Tolonen 81.
Haukipudas: Tuomo Aatos 
Pohjonen 65.
Karjasilta: Sirkka Liisa Raja-
niemi 81, Erkki Samuli Ström-
mer 87, Risto Mikko Olavi 
Poutanen 63, Hilkka Sinikka 

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

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
27.1. klo 10, Oulunsalon kir-
kossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Taru Pisto.
Rippikoululaisten ja van-
hempien messu su 27.1. klo 
12, Oulunsalon kirkossa. Ou-
lunsalolaisten rippikoululais-
ten ja vanhempien yhteinen 
messu. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja info seurakun-
tatalolla. Toimittaa Minna 
Salmi, avustaa Jukka Joen-
suu ja nuorisotyönohjaajat, 
kanttorina Taru Pisto, gos-
pelryhmä.

Hartauselämä
Hartaus ke 30.1. klo 12.30, 
Caritas-talo, Minna Salmi
Hartaus ke 30.1. klo 13.30, 
Salonkartano. Toimittaa 
Minna Salmi.
Hartaus to 31.1. klo 11.30, 
Teppola, Päivi Pulkkinen.

Lapset ja lapsiperheet
MLL:n ja seurakunnan yh-
teinen perhekahvila ti 29.1. 
klo 9.30–11.30, Kerhotila 
Reppu Pitkäkankaalla. Tar-
jolla leikkitilaa ja hyvää seu-
raa. Ovien avautumisesta 
vastaavat MLL:n vapaaeh-
toiset.
Varjakan perhekerho ti 29.1. 
klo 9.30–11, Varjakan työvä-
entalo. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, jossa voidaan hiljentyä, 
laulaa, leikkiä, askarrella ja 
kahvitella yhdessä.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille ke 

30.1. klo 9–10.30, Vattukujan 
kerhotila. 
Repun perhekerho ke 30.1. 
klo 9.30–11, Kerhotila Rep-
pu Pitkäkankaalla. Perhe-
kerho on lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka, jossa voi-
daan hiljentyä, laulaa, leik-
kiä, askarrella ja kahvitella 
yhdessä.

Seniorit
Seurakuntakerho to 24.1. 
klo 11, Seurakuntatalo. Päi-
vi Pulkkinen. Ma 28.1. klo 11–
14. Älä lankea! Kenkien nas-
toituspäivä Kyläkamarissa.
Varjakan virsilaulupiiri 
Kerttu Piiraisella ti 29.1. klo 
11. Seurakunnan työnteki-
jöistä vierailee Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 31.1. 
klo 11, Seurakuntatalo. Seu-
rakuntakerhon Arkilounas, 
Tapio Kortesluoma.

Muut menot
Rippiralli la 26.1. klo 9–14. 
Oulunsalolaisten rippikoulu-
laisten yhteinen rippiralli al-
kaa klo 9 kirkossa hartaudel-
la, jonka jälkeen rippikoulu-
ryhmissä kierretään rasteilla. 
Päivän aikana tarjotaan läm-
min ruoka. Läsnäolo pakolli-
nen, myös muualla rippikou-
lunsa suorittaville.
Lasten pyhäkoulu su 27.1. klo 
12–13, Kerhotila Reppu Pitkä-
kankaalla. Pyhäkoulun pääsi-
sältönä ovat Raamatun ker-
tomukset, lasten hengelliset 
laulut ja rukous. Lisäksi pyhä-
koulussa tavataan kavereita, 
askarrellaan ja tehdään mu-
kavia juttuja yhdessä. 

Laskiaismyyjäiset ti 12.2. 
klo 11–14, Seurakuntatalo. 
Perinteiset Laskiaismyyjäi-
set seurakuntatalolla ti 12.2. 
klo 11–14 ja klo 16–17.30. Ta-
pahtuman tuotto Yhteis-
vastuukeräykseen. Tapah-
tuman järjestää Oulunsalon 
seurakunnan diakoniatyö. 
Tervetuloa!
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa ti 22.1. lauluseuroja ko-
deissa: Keskikylä; Korkiakos-
kella, Visakoivukuja 16. Pe  
25.1. klo 19 pienten raamat-
tuluokat: Keskikylä ja Kylän-
puoli: Soukka, Maustetie 35 
Karhuoja: Korkiakoski, Visa-
koivunkuja 16 klo 19 isojen 
raamattuluokka: Vähä, Ha-
vaskuja 7. Su 27.1. klo 16 seu-
rat, Petri Kulmala, Juhani Le-
pistö.
Salonpään ry: Seurat su 27.1. 
klo 16.

Tervetuloa 
naisteniltaan!
sunnuntaina 27.1. klo 16 Oulujoen pappilaan

Noomi, Ruut, Maria. Miten näiden Raamatun
naisten elämä puhuttelee meitä tänään? 
Riitta Kentala.

Kevään muut naisten illat:
su 24.2. klo 16 Hintan seurakuntatalo
pe 15.3. klo 18 Sanginsuun seurakuntakoti
pe 5.4. klo 18 Oulujoen pappila
ke 8.5. klo 18 Oulujoen pappila

Illat on tarkoitettu sinulle nainen ikään ja 
elämäntilanteeseen katsomatta. Mennään 
kohti kevättä erilaisten aiheitten äärellä. 
Tervetuloa! Lisätietoja antaa lehtori 
Riitta Kentala, p. 040 5747 094.

Sururyhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille
Itsemurhan tehneiden läheisten sururyhmä alkaa 18.3. 
klo 18–19.30 Oulun kriisikeskuksessa (Tuirantie 1). Suru-
ryhmä on keskusteluryhmä, jossa voit jakaa kokemuk-
siasi, tunteitasi ja ajatuksiasi samanlaisessa elämäntilan-
teessa olevien kanssa. Ryhmään voi tulla mukaan noin 3 
kk menetyksen jälkeen. Vetäjinä sairaalapastori Marja-
Leena Tahkola ja kriisikeskuksen työntekijä.
Ryhmä kokoontuu 18.3., 25.3., 8.4., 29.4., 6.5., 13.5. 
ja 20.5. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.3. mennessä 
Marja-Leena Tahkola, p. 040 5797 803.

Rippikoululaisten 
ja vanhempien messu 
sunnuntaina 27.1. klo 12 Oulunsalon kirkossa. 

Oulunsalolaisten rippikoululaisten ja vanhempien 
yhteinen messu. Toimittaa Minna Salmi, avustaa 
Jukka Joensuu ja nuorisotyönohjaajat, kanttorina 
Taru Pisto, gospelryhmä. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja info 
seurakuntatalolla. 

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.

Puuronen 76.
Oulujoki: Osmo Mauno Iisak-
ki Saari 62, Eero Olavi Kylmä-
nen 67, Lempi Eliina Päivärin-
ta 98, Elsa Marjatta Sorakan-
gas 79.
Oulunsalo: Rauni Irma Elina 
Puoskari  72,  Rauha Mirjami 
Kiljander  90. 

Tuira: Seppo Ilmari Leinonen 
62, Reijo Aarre Juhani Lumi-
järvi 65, Kaarlo Aimo Johan-
nes Sallinen 95, Esko Olavi 
Riihola 69, Harri Heikki Kos-
kinen 59, Ritva Annikki Mah-
lakaarto 67, Aune Maria Pos-
sakka 85.

Tervetuloa 4-vuotissynttäreille!
Karjasillan, Tuiran ja Oulujoen seurakunnan 4-vuotiai-
den synttärijuhlia vietetään sunnuntaina 24.2. Juhlaan 
ovat tervetulleita tänä vuonna kesäkuun loppuun men-
nessä 4 vuotta täyttävät lapset perheineen.
Ilmoittautuminen juhliin Karjasillan ja Tuiran seurakun-
tien osalta osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
(Viimeistään 8.2.)
Oulujoen seurakunnassa ilmoittaudutaan puhelimitse 
Riitta Kentalalalle, p. 040 5747 094 perjantaihin 15.2. 
mennessä.

Sant' Egidion rukoushetki
tiistaina 29.1. klo 18 Piispantalon Tallikappelissa,
Hallituskatu 3. Tervetuloa!
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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

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Rippikoulusunnuntain mes-
su su 27.1. klo 10, Tuiran kirk-
ko. Toimittaa Jukka Kolmo-
nen, avustavat Anu Ojala ja 
Marko Vanhanen, kanttori-
na Taru Ängeslevä. Mukana 
rippikouluryhmä Tuira 4. Ra-
dio Dei.
Rippikoulusunnuntain mes-
su su 27.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Stiven Naatus, avustavat 
Ruut Hurtig ja Marja Mane-
lius, kanttorina Laura Kum-
pula.Mukana rippikouluryh-
mät Pyhä Luukas 1 ja 2. 
Sanajumalanpalvelus su 
27.1. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu su 27.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Taru Än-
geslevä. Suvi Kaikkonen, hui-
lu. Messun jälkeen nimikko-
lähetti Leena Pasasen eläk-
keelle lähtöjuhla.
Iltamessu su 27.1. klo 17, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Tapio Pokka.
Iltamessu su 27.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pette-
ri Tuulos, avustaa Päivi Jussi-
la, kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 30.1. klo 
20, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Tommi Hekkala.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 24.1. ja 
31.1.klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.1. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 25.1. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli, raa-
mattuluokka kerhohuonees-
sa klo 17. 
Herättäjä-Yhdistyksen Tui-
ran paikallisosaston vuosi-
kokous ja seurat su 27.1. klo 
15, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Miesten piiri ti 29.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Riikka 
Honkavaara. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
30.1. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 31.1. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 6.2. klo 13 
Pateniemen kirkko. 

Diakonia
Työttömien ateria to 24.1. 
ja 31.1. klo 12 Rajakylän seu-
rakuntakoti. Ruokailun hin-
ta 2 €. 
Työttömien ateria pe 25.1. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama ateria 
2 €. Voi myös ostaa mukaan!
Juttutupa ma 28.1. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä alku viikolle kappelissa. 
Tarjolla hartaus ja aamupala.
Juttutupa ma 28.1. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laiti-
nen, p. 040 5157267.
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 29.1. klo 
17–19, Tuiran kirkko. Koh-
taamispaikka diakonian va-

paaehtoisille ja lähimmäisen 
palvelutyöstä kiinnostuneil-
le. Iltapalatarjoilu! Lisätieto-
ja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut löytyvät 
sivulta www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat.
Pateniemen kirkon 3-vuo-
tiaiden päiväkerho pe 25.1. 
klo 9–11, Pateniemen kirkko. 
Kerho kokoontuu tiistaisin ja 
perjantaisin. Vapaista kerho-
paikoista voi kysyä ohjaajil-
ta Minna Andersson, p. 050 
5347 481 ja Tiina-Kaisa Tiri, 
p. 050 4334 094. 
Koskelan 4–5-vuotiaiden 
päiväkerho ma  28.1. klo 
9–11, Koskelan seurakun-
takoti. Päiväkerho kokoon-
tuu joka viikko maanantais-
ta torstaihin. Vapaista kerho-
paikoista voi kysyä ohjaajil-
ta Sirkka-Liisa Lindvall, p. 050 
3716 263 ja Tiina-Kaisa Tiri, p. 
050 4334 094.

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

Nuoret
Talenttien ilta to 24.1. klo 
18–20, Tuiran kirkko ja nuo-
risotila. Ks. ilmoitus.
OMG la 26.1. klo 18, Tuiran 
kirkko. Katso ilmoitus.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 30.1. klo 17, Tui-
ran kirkko, nuorisotila / Su-
vantosali. Lisätietoa koulu-
tuksesta saat nuorisotyön-
ohjaaja Terhi-Liisa Sutiselta, 
p. 040 7245 446, terhi-liisa.
sutinen@evl.fi.
Nuortenilta to 31.1. klo 18–
20, Tuiran kirkko/nuorisotila. 
Nuortenillat  tarjoavat mu-
kavaa tekemistä, hyviä kes-
kusteluja, pientä tarjottavaa 
ja hiljentymistä. Mukana il-
loissa  nuorisotyöntekijät. Li-
sätietoa toiminnasta antaa 

nuorisotyönohjaaja Anssi Pu-
tila, p. 050 3408 982, anssi.
putila@evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.1. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Keski-Tuiran eläkeläis-
ten kerho vierailee Pyhän-
Tuomaan kerholaisten luona 
(Huom. aika).  Lähtö Tuiran 
kirkolta tilataksilla klo 11.30 
ja paluu klo 14, maksu noin 
3,5 € suuntaansa. Vieraa-
namme on Asta Turtiainen 
Kirkon Ulkomaanavusta. Hän 
kertoo KUAn toiminnasta ja 
Kambodzhasta, joka on vuo-
den 2013 Yhteisvastuukerä-
yksen ulkomaalainen kohde-
maa. Kaikki asiasta kiinostu-
neet ovat tervetulleita mu-
kaan kerhoon. Kerhossa mu-
kana diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen.
Eläkeläisten kerho to 31.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa eläkeläisten kerhoon 
vanhat ja uudet. Kerhossa pi-
detään hartaus, kahvitellaan 
ja jutustellaan.
Eläkeläisten kerho to 31.1. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana diako-
ni Päivi Moilanen p. 040 5747 
064. 
Palokan Palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 31.1. klo 
13.30. Mukana pastori Har-
ri Fagerholm ja diakoni He-
li Mattila.
Eläkeläisten kerho to 31.1. 
klo 14.30 Rajakylän seura-
kuntakodilla. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroista lisätietoa osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kalenteri.

Muut menot
Kivi- ja Tiffanylasikerho ti 
29.1. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. 

Musiikkia talvipäivän siniseen 
hetkeen -konserttisarja
sunnuntaina 27.1. klo 14 Tuiran kirkossa. 

Duo Toivio-Puusepp: Serenade-Sellon ja harpun 
sävelin. Konserttiin on vapaa pääsy. 

Tervetuloa!

Nimikkolähetti
Leena Pasasen eläkejuhla 

sunnuntaina 27.1. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Lastenlääkäri Leena Pasanen Ilembulasta 
Tansaniasta on siirtymässä eläkkeelle. 

Tervetuloa juhlimaan messun jälkeen ja 
kuulemaan muistoja vuosien varrelta.

Lähde hiihtolomaretkelle
Tunturi-Lappiin

2.–6.3.

Käymme päivittäin Levillä, jossa on mahdollisuus 
lasketteluun, hiihtämiseen tai kylpyläkäyntiin. Ma-
joitumme majatalo Jurttaan Rautuskylässä 2–4 hen-
gen huoneissa.
Matkan hinta: aikuiset ja yli 15-v. 300 €, lapset 4–14-
v. 270 € ja alle 4 v. 135 €. Hintaan sisältyy majoi-
tus, ruokailut (aamupala, retkilounas ja päivällinen), 
kuljetukset sekä tapaturmavakuutus Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenille.
Matkanvetäjinä Tuiran seurakunnasta Tuulikki 
Ståhlberg ja Tarja Oja-Viirret. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset sähköpostilla: tuulikki.stahlberg@evl.fi 
tai p. 040 5747 082 viimeistään 25.1. Ilmoittautu-
neille lähetetään kirje ja lasku ilmoittautumisajan 
päätyttyä. Talenttien ilta 

torstaina 24.1. klo 18–20 
Tuiran kirkossa ja nuorisotilassa. 

Sinä isoskoulutuslainen, nuorten ryhmissä toimiva tai 
vanhempi nuori! Tuo mukaan oma talenttisi ja tule 
suunnittelemaan, ideoimaan ja toteuttamaan kevään 
2013 Tuiran seurakunnan rippikoululaisten seurakun-
nan nuorisotyöhön tutustumisen iltoja.
Lisätietoja Talenttien-illoista antaa nuorisotyönohaa-
ja Tuulikki Ståhlberg, tuulikki.stahlberg@evl.fi.

OMG
lauantaina 26.1. klo 18, 
Tuiran kirkossa. 
OMG!? Sitä ihmetellään 
yhdessä kerran kuukau-
dessa lauantai-iltaisin 
Tuiran kirkossa! Iloista, 
ei-pönöttävää, rennon 
letkeää menoa nuoril-
ta nuorille, isosilta rippikoululaisille. Mukana myös 
saundaavat punaisen veisukirjan biisit ja aina vedossa 
oleva Nuorten Bändi. Jotain uutta? Kyllä! Jotain van-
haa? Ehdottomasti! Jotain lainattua? Ehkäpä. Tiedos-
sa on siis ehtoja, rehentelemättömiä, tositarkoituk-
sella ja isolla sydämellä tehtyjä nuorteniltoja=) Illan 
jälkeen teetä ja sympatiaa! Mukana myös seurakun-
nan nuorisotyön väki. 
Lisätietoa illasta pastori Jaakko Syynimaalta, 
jaakko.syynimaa@evl.fi.
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Menot Oulun seurakunnissa 24.–31.1.2013

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Laulamme yhdessä pe 25.1. klo 12. Sanna Leppäniemi. 
Avoinna maanantaista perjantaihin klo 10–14 (torstai-
sin suljettu). Kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden 
osia sekä uusia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. 
Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Tervetuloa 
vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! Käynti Latokar-
tanontien puolelta. Lahjoituksia otetaan vastaan, p. 
044 3161 720.
Lauantain aukiolot Siivessä: 16.2., 23.3., 20.4. ja 18.5. 
klo 10–14.
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. 

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

Musiikkia
kirkoissa

Vanhan musiikin festivaali 26.-31.1.
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. 

Urkupreludi
sunnuntaina 27.1. klo 9.30 Oulun tuomiokirkossa.
Eveliina Ylikoski, urut. Vapaa pääsy.

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 27.1. klo 11 Oulun tuomiokirkossa.
Musiikkimatinea alkaa välittömästi 
jumalanpalveluksen päätyttyä.
Iina Palokangas laulu ja piano. Vapaa pääsy.

KeHitySVaMMaiSet
Jumalanpalvelus pe 25.1. klo 13, Tahkokankaan pal-
velukeskus, juhlasali. 
Porinapiiri ti 29.1. klo 13.15, Heinätorin seurakun-
tatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho
Keskustelukerho ti 29.1. klo 17, Heinätorin seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvam-
maisille

KUULOVaMMaiSet
Hyvä tietää -luento pe 25.1. klo 9.30, Seurakunnan vi-
rastotalo. Kuurojenpappi Urpo Luokkala kertoo ruko-
uksen merkityksestä ihmisen elämässä.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 30.1. klo 13, Ca-
ritas-sali. 

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 
31.1. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Tule tut-
kimaan raamattua ja luotsaamaan elämää pintaa sy-
vemmältä. Opasystävä on vastassa Caritas-kodin pää-
oven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiri pe 8.3. klo 11–su 10.3 klo 
14.30, Isonniemen leirikeskus. Monipuolista ohjel-
maa, ulkoilua, hiihtoa, hiljentymistä, valmis ruoka-
pöytä ja iloista yhdessäoloa. Leiri alkaa perjantaina 
klo 11. ja päättyy sunnuntaina klo 14.30. Leirille tulo 
ja paluu omin kyydein. Leirin hinta 40 €. Ilmoittau-
du 15.2. mennessä mennessä diakonisten erityispal-
velujen toimistoon p. 044 3161 552 tai netissä www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.

päiHDetyö
Aamukahvihetki pe 25.1. klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoreme-
hua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kian-
to, p.040 7564 022
Naistenryhmä pe 25.1. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Tavoiteryhmä ma 28.1. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. 
Musiikkipiiri ke 30.1. klo 13.30–15.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Tule laulamaan yhdessä ja virkisty-
mään musiikista. Musiikkipiirin vetäjinä ovat kirk-
komuusikko Taina Voutilainen ja diakonissa Teller-
vo Kianto. 

Usko ja Elämä to 31.1. klo 14, Heinätorin seurakun-
takoti.

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Lenkkiryhmä torstaisin klo 18–20 Heinätorin seurakun-
tatalo. Liikumme säällä kuin säällä, toiset juoksee, toi-
set kävelee. Iltapala. Ilmoittaudu: mari.tuokkola@evl.fi.
OPKOn opiskelijailta la 26.1. klo 18.30, Heinätorin srk-
koti, Aleksanterinkatu 71. Vesikaste vai henkikaste, Alek-
si Kuokkanen.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 28.1. klo 18.30, Rukous-
huone, Koulukatu 41. Ketä vastaan taistelemme? Vilho 
Harvala.
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 30.1. klo 15–17, Elo-
huone. Tuomiotupa on nuorille aikuisille tarkoitettu 
paikka, jossa voit hetkeksi istahtaa, tavata tuttuja, tai-
teilla ja nauttia kupin kuumaa. Kuppila on avoinna joka 
keskiviikko klo 15–17, lukuunottamatta 27.2, 13.3 ja 27.3 
jolloin ovet ovat avoinna klo 15–16. 
Ilmaisutaidonryhmä keskiviikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Aikaisempaa kokemusta et tar-
vitse, ainoastaan iloisen ja rohkean mielen! Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi.

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.

Parisuhde

English Service, englanninkieliset seurat su 27.1. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Kansainvälisyys

Tuomiokirkkoseurakunta
Yhteisvastuun aloitus  su 3.2., messu tuomiokirkossa 
klo 10. Yhteisvastuuinfo  ja kirkkokahvit Elohuoneella, 
Isokatu 11, messun jälkeen.

Haukiputaan seurakunta
Yhteisvastuukeräyksen aloitus su 3.2. alkaen klo 10 
jumalanpalveluksella Haukiputaan kirkossa, jonka jäl-
keen kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa sekä keräys-
listojen ja -lippaiden jako iltapäivän tempausta varten. 
Lisätietoja Heli Puuperä, p. 040 5898 362.

Karjasilta
Yhteisvastuualoitus 
su 3.2. klo 10 Karjasillan kirkossa.
Messun jälkeen kirkkokahvikeskustelu ja tietoisku ke-
vään 2013 YV- teemasta "Auta yksinäisiä vanhuksia Suo-
messa ja Kambodzassa". Sinulla on myös mahdollisuus 
hakea yhteisvastuukeräylista tai- lipas seurakuntakes-
kuksesta klo 14 mennessä ja osallistua keräykseen. Tul-
kaa joukolla mukaan ilahduttamaan vanhusten elämää 
"OLD IS GOLD".

Kiiminki
Aloitustapahtuma la 2.2 klo 9 alkavassa lentopallo-
turnauksessa Jäälissä Laivakankaan koululla. Yhteisvas-
tuun infopisteestä jaossa keräyslippaita. Keittoruokaa 
6 € klo 11–13 ja pullakahvit 3 €  sekä arpoja myynnissä 
Yhteisvastuun hyväksi! Lapsilla mahdollisuus kokeilla 
erityisliikunnanvälineitä.
Infotilaisuus ja kirkkokahvit su 3.2 klo 10 messun jäl-
keen Kiimingin kirkossa.

Tuiran seurakunta
Yhteisvastuukeräyksen aloitus 
su 3.2. klo 10–13.30 Tuiran kirkossa.  
Aloitamme messulla klo 10, jonka jälkeen seurakunta-
salissa kahvitarjoilu ja vuoden 2013 keräysinfo. Tilaisuu-
den yhteydessä vapaaehtoisille kerääjille jaetaan kerä-
yslippaat ja muu keräysmateriaali. Lisätietoja antavat 
diakoniatyöntekijät Heli Mattila, p. 040 5747 145 ja Pau-
la Kyllönen, p. 040 7235 880.

Oulujoen seurakunta
Yhteisvastuukeräyksen info ke 30.1. klo 18.30, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Ole arkienkeli ja lähde yhteisvas-
tuukerääjäksi! Tule kuulemaan keräyskohteista. 
Yhteisvastuutapahtuma su 3.2. klo 11.30–12.30, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. Jumalanpalveluksen jälkeen 
yhteisvastuutapahtuma, kirkkokahvit ja pääsylippu 5€. 
Teatteri Tuutilulla esittää Sakari Topeliuksen kirjoit-
taman pienoissatunäytelmän Myrsky ja päivänpaiste. 
Rooleissa Myrsky, Ester Alakopsa, mummo Kerttu Kai-
tera ja päivänpaiste Anu Fedotoff. Ohjaus Ester Alakop-
sa. Arpoja. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Yhteisvastuu 2013 autta yksinäisiä vanhuksia. Suomes-
sa yhteisvastuuvaroin etsitään koteihinsa yksin jääneitä 
heikko-osaisia vanhuksia, selvitetään heidän tilanteen-
sa ja ohjataan heitä palvelujen piiriin.
Kambodžassa Yhteisvastuu tukee köyhien maaseutu-
alueiden kehityshanketta, jossa kyläyhteisöjä koulute-
taan monin tavoin parantamaan elinolosuhteitaan, ku-
ten kehittämään vesi- ja jätehuoltoa, rakennustekniik-
kaa sekä viljelymenetelmiä. Yhteisöjen vahvistuminen 
helpottaa myös vanhusten arkea. 

Stefan B
rem

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

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

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Sanajumalanpalvelus su 
27.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Rippikoululais-
ten oppipäivä klo 9.30 
alkaen kirkossa.

Eläkeliitto ti 29.1. klo 11 kun-
nantalolla johtokeskuksessa, 
Markku Maikkola luennoi.
Autottomille ikäihmisil-
le kyytipalvelua srk:n tilai-

suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä: Marja, p. 040 
7430 382.
Viikottaiset 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 27.1. klo 10 
srk-talossa (huom. paik-
ka). Toimittaa Markku 
Tölli.

Pikkukirkko to 24.1. klo 10 
srk-talossa. Kaikkien lasten 
yhteinen hetki, jonne aikui-
setkin ovat tervetulleita!
Lasten kerhojen tarkemmat 
aikataulut ja ryhmäjaot Sil-
jalta p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. To 31.1. kerhossa 
esitteillä PartyLite tuotteita. 
Perhekerho on kaikille avoin.
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.
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin klo 11.30–14.30. 
Lapsiparkki on maksuton, 
mutta vaatii ilmoittautumi-
sen etukäteen kullekin ker-
ralle: Silja, p. 044 7750 601.
Partio 10–13-vuotiaille po-
jille ti 29.1. klo 15 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 30.1. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 30.1. 

klo 18.30 srk-talossa.
Rippikouluilta to 31.1. klo 18 
srk-talossa. Tähän iltaan tu-
levat Lumijoen omalle leiril-
le tulevat.
Ystävyyden talo pe 1.2. klo 
10 srk-talossa.
Henkisen kriisinhallinnan 
kurssi Lumijoen srk-talossa 
la 16.2. klo 9 alkaen. 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 25.1. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Ki&J Klaavo ja 7.–8.-lk K&J 
Klaavo. Su 27.1. klo 12 seurat 
ja ruokailu Ry:llä. Ma 28.1. 
klo 10 puurokerho Hyryllä. 
Päiväkerho ry:llä ma,ke klo 
17–18.30 ja ti,to klo 17.30–
19. Ke 30.1. klo 19 ompelu-
seurat Eskolalla.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele
Messu su 27.1. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, avustaa Tee-
mu Riihimäki, diakoni 
Sirkku Määttä, kanttori 
Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Palveluryhmän suunnitte-
lupalaveri ti 29.1. klo 15 kes-
kustan srk-kodilla. Kutsuja 
diakoni Elisa Metsänheimo 
p. 040 7707 431. 
Kirkkokuoro ke 30.1. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
30.1. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa, Kissaojan-
tie 12. Pöytäkirjan nähtävil-
läolo 4.2.–6.3. kirkkoherran-
virastossa klo 9–15.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän 
srk-kodissa ja pe klo 15–16 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. 
Eläkeläisten piirit:  Päiväpii-
ri to 31.1. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na Saamelaisuus, toimittaja-
kirjailija Rita Kumpulainen. 
Seurakuntapiiri to 31.1. klo 
12 Kirkonkylän srk-keskuk-

sessa.
Varttuneet to 31.1. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 31.1. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Miesten raamat-
tu- ja keskuste-
lupiiri to 31.1. 
klo 18.30 Kok-
kokankaan srk-
keskuksessa.
Kirpputori Ilon-
pisara avoinna ti 
ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.

kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset 
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pappi-

lassa. Gospeljumalanpal-
velus to 24.1. klo 19 

Pyhän Kolminai-
suuden kirkos-
sa (ei nuorten 
iltaa 24.1.).
Kastetut: Ju-
lius Matti Väi-

nämö Asikai-
nen, Wilma Aino 

Emilia Jarva, Jark-
ko-Mikael Olavi Toiva-

nen, Ronja-Ilona Inkeri Toi-
vanen, Emilia Annasofia Ale-
xandria Jahnsson.
Vihitty: Petri Antero Jarva ja 
Tarja Emilia Iljana.
Kuollut: Lyydi Kanniainen s. 
Sarajärvi 74.

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.

Perhekerhot: 
ks. www.kempe-

leenseurakunta.fi/
perheet. 

Kempeleen rauhanyhdistys: 
Koulutusilta suviseurojen 
työvoimakerääjille pe 25.1. 
klo 18 ry:llä. Raamattuluokat 
pe 25.1. klo 18 4.–5.-lk: Silver, 
Tanttutie 3. 6.–7.-lk: Pulkki-
nen A, Pulkkisentie 13. 8.–9.-
lk: Lampela P, Tarakkamäen-
tie 6. Pyhäkoulut su 27.1. klo 
12 Keskusta-Ollila: Luokka-
nen, Rautiotie 7 Sarkkiranta: 
Lampela M, Kuovikuja 2 Pai-

turi: Pulkkinen P, Pulkkisen-
tie 15. Kokkokangas-Haapa-
maa: Taskila, Haukkasuontie 
4 Linnakangas: Airas, Metsä-
peikontie 10 Seurat su 27.1. 
klo 16 ry:llä.  
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 25.1. klo 19 
Muinaisranta 7 C, Tyrnävä. 
Yhteispyhäkoulu ja ruokailu 
Su 27.1. klo 12 ry:llä, klo 14 
seurat.

A ar o Ku k ko h ov i

YHTEYSILLAT
ovat Kempeleen seurakunnan järjestämä iltakirkko ker-
ran kuussa, jossa painopiste on keväällä 2013 ajankoh-
taisissa kirkollisissa ja yhteiskunnallisissa aiheissa. 
Illat järjestetään Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa, Kissaojantie 12 ja ne päättyvät ehtoollisen viettoon.  
Illat juontaa kappalainen Vesa Äärelä.

Sunnuntaina 3.2. klo 18 
Tarvitaanko lähetystyötä enää? 
Mukana mm. hiippakunnan lähetyssihteeri Matti Laurila.
Monesta suunnasta nousee mielipiteitä, joissa arvos-
tellaan kirkon tekemää lähetystyötä, kun taas toisaal-
la painotetaan että on edelleen lähetyksen aika. Kir-
kon nelivuotiskertomus kertoo että lähetystyön kan-
natus on suuressa muutoksessa niin taloudellisesti kuin 
asenteellisesti. Eli, onko lähetystyö enää tarpeellista tai 
välttämätöntä?

Ystävä- ja lähimmäispalvelun palaveri  
maanantaina 28.1. klo 13 Saarenkartanossa 

(huom. paikka).

SLS / Ern
e H

akala
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Marja Leena Savolainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
31.1. klo 14 Vire-kodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Iltakirkko to 31.1. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
Kuoroharjoitukset: Ke 30.1. 
klo 10.30 päiväkuoro srk-ta-
lossa. Lapsi- ja kirkkokuoro-
jen harjoituksia ei ole 30.1. 
eikä 6.2. kanttori Ossi Kaja-

van koulutus- ja kantto-
ripäivien vuoksi.

Lapset/per-
heet: Perheker-
hot tiistaisin 
klo 9.30–11.30 
seurakuntata-
lossa ja klo 10–

12 Päivärinteen 
seurakuntasalissa, 

keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 Päivärinteen 

seurakuntasalissa ja klo 15–
17 Kylmälänkylän kappelis-
sa sekä parillisten viikkojen 

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

Messu sunnuntaina 
27.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarnaa pastori Mi-
ka Pouke, kanttorina Ti-
mo Ustjugov. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja 
päivätilaisuus seurakun-
tatalossa, Juhani Seppä-
nen, Mika Pouke.

Hartaushetket 
to 24.1. klo 13 
Mikevan palve-
lukodeissa, Si-
mo Pekka Pek-
kala.
Sanginjoen 
seurakuntapiiri 
ma 28.1. klo 12 Rit-
va Honkarinnalla, Lee-
na Leskelä, Jouni Heikkinen.
Aikuisten raamattupiiri ma 
28.1. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 28.1. klo 18 seurakunta-
talossa.
Hartaus ti 29.1. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla, Jouni Heikki-
nen.
Keskipäivänkerho ke 30.1. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Pekka Kyllönen. Tietoa tä-
män vuoden yhteisvastuuke-
räyksestä.
Hartaus ke 30.1. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Rukouspiiri ke 30.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 

torstaina klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Esikot 
-kerho ke 30.1. klo 10–11.30 
srk-talon alakerrassa perheil-
le, joille on syntynyt ensim-
mäinen lapsi.
Nuoret/rippikoulut: La 26.1. 
klo 10–14 Kesä II- rippikoulun 
oppitunnit srk-talossa ja Ke-
sä I -rippikoulun oppitunnit 
Koortilassa. Molemmat ryh-
mät osallistuvat jumalanpal-
velukseen su 27.1. klo 10 kir-
kossa.
Yökahvila Valopilikku la 
26.1. klo 19–24 Nuokkarilla.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 24.1. 
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 24.1. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. La 26.1. klo 19 nuor-
tenilta Tihinen, Rättiläntie 9. 
Klo 19 raamattuluokka – il-
takylä 4.–6.-lk Antila, Kivi-

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

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 27.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, avustaa Ol-
li Seikkula, kanttorina 
Mika Kotkaranta.

Hartaus to 24.1. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Omaishoitajien ryhmä ma 
28.1. klo 13  seurakuntata-
lolla / diakoniatoimistossa. 
Uuden alussa – katse huo-
miseen. Mukana diakonis-
sa Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226. Ryhmä tarkoitet-
tu myös niille omaistaan hoi-
taville, jotka eivät saa omais-
hoidontukea.
Lähetysvintti 28.1. klo 12–14.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 29.1. klo 12 mielenterveys-
kuntoutujille lähetysvintillä, 
Pappilantie 6. Mukana esh 
Maire Taikina-aho ja esh-dia-
konissa Sinikka Ilmonen.
Siioninvirsiseurat ja vuosi-
kokous ti 29.1. klo 18 srk-ta-
lolla.
Seurakuntakerho ke 30.1. 
klo 12 srk-talolla eläkeläisil-
le. Mielenvirkistystä, muka-
na Leena Leppäluoto, kant-
tori Mika ja seurakuntapas-
tori Olli Seikkula.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
30.1. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20.
Vapaaehtoisten tukihenki-
löilta to 31.1. klo 18 kahvios-
sa/pappilan yläkerta. Aihee-
na: ”Välitä”, mukana Sinikka 
Ilmonen.

Entiset esikot 7.2. Vanamon 
olohuoneessa (Kauppakaa-
ri 1, Tupos) klo 18–19.30. Yh-
dessäoloa. Tarjoilun vuoksi 
ilmoittautuminen erityisruo-
kavalioineen 31.1. mennessä 
Erjalle, p. 044 497 3684, tai 
Heinille, p. 044 7521 227. Ter-
vetuloa kaikki esikkoryhmis-
sä olleet!
Tulossa: Henkisen kriisihal-
linnan kurssi Lumijoen srk-
talolla la 16.2. klo 9 alkaen. 
Kurssi sopii sekä asiaa tun-
teville että niille, joilla aikai-
sempaa kokemusta ei ole. Il-
moittautumiset ja lisätietoa 
www.PMK.fi tai Markku Töl-
li, p. 044 7750 602.
Rippikouluralli seurakunta-
talolla torstaina 24.1. klo 18-
20 lopuille rippikoululeireil-
le tuleville.
Rippikoulusunnuntai ja ju-
malanpalvelusopetus su 
27.1. klo 9.45–12 kirkossa. 
Ota kynä mukaan!
Kuorot: Ke 30.1. klo 17 Täh-
det,  klo 18 Nuorten kuoro,  
klo 19 Kirkkolaulajat srk-ta-
lolla.
Nuorisotyö: Nuortenilta pe-
ruttu to 24.1. rippikoulural-
lin vuoksi. Seuraava nuorte-
nilta to 31.1. klo 18 Vanamos-
sa. Isoskoulutusta ke 30.1. klo 
16.30 uusille ja klo 18 toisen 
vuoden isosille Nurkassa. 
Huomio rippikoululaiset! 
Pekka Simojoen konsertti 
on peruuntunut ja sen sijas-
ta osallistumme Kempelees-
sä Kokkokankaalla olevaan 
Kokkokospeliin pe 8.2. Läh-

tö Limingasta seurakuntata-
lolta klo 18.15 ja Tupoksesta 
klo 18.30. Palaamme samaa 
reittiä, kun konsertti päätyt-
tyy klo 21. Retki kuuluu rip-
pikouluun ja on ilmainen ke-
sä II- ja kesä III -ryhmille sekä 
muiden ryhmien korvaajille, 
jotka eivät olleet Idän ihmei-
den konsertissa.
Perhekerhot: Tiistaina 29.1. 
klo 9.30–11 seurakuntatalol-
la. Yhdessäoloa. Keskiviikko-
na 30.1. klo 9.30–11 Tupoksen 
Vanamossa. Lapsityön pappi 
Maisa mukana kerhossa.
Partio: Pe–la 25.–26.1. Su-
denhuuto 13 pojille. Retki-
kirje ja lisätietoa kotisivul-
la. Partiotoimisto ei päivys-
tä viikolla 5. Tarvittaessa soi-
ta Makelle, p. 044 7521 223. 
RUOKTU XXX 13 talvileiri 
Taivalkosken Siirajärjellä 2.–
6.3. Lisätietoa lippukunnan 
kotisivulla. 
Rauhanyhdistys: Perheker-
ho  to 24.1. klo 10.30 ry:llä. 
Pizzailta pe 25.1. klo 18 
ry:llä ja raamattuluokkalais-
ten (7.–8.)  ja nuorten lau-
luharjoitukset klo 19 Limin-
gan kirkossa. Raamattuluok-
kaikäisten nuortenilta  la 
26.1. klo 18.30 ry:llä.  Pyhä-
koulut  su 27.1. klo 11.30 ja 
seurat klo 14 Limingan kir-
kossa sekä klo 17 ja 18.30 
seurat ry:llä. Varttuneiden 
kerho to 31.1. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Sini Susanne Kota-
järvi, Aleksi Leevi Juhani Ku-
vaja, Kaarle Väinö Matias Ku-
jala.

Aamurukous 
maanantaisin 

klo 6.30.
 Laitasaaren 

rukoushuoneella.

Siunaa, rakas taivaan Isä, 
pientä vauvaa suloista.
Anna hyvän enkelisi 
aina häntä varjella.

Seurakuntamme tekee vierailuja koteihin, 
joihin on syntynyt ensimmäinen lapsi. 

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.

kuja 4 ja 7.–8.-lk Filppula, Ta-
lonpojantie 24 A 1. Su 27.1. 
klo 12 pyhäkoulut: kirkonky-
lä Kyllönen, Anttila Lohilah-
ti, Korivaara Kiviahde, Pälli 
Hyry, Suokylä Hanhisuanto. 
Klo 14 seurat terveyskeskuk-
sessa ja klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 28.1. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 31.1. klo 18.30 om-
peluseurat kodeissa: Jokita-
lo, Pilliketie 13 ja Hanhisuan-
to, Suokyläntie 46. 
Laitasaaren rauhanyhdis-

tys: Pe 25.1. klo 19 toimin-
tailta ry:llä. La 26.1. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Su 27.1. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Puoli-
taival, Päivärinteenpolku 12, 
Laitasaari Korkala, Haantie 
60, Huovila Tokola, Mähylän-
tie 61. Klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä.
Kastettu: Sara Anja Anneli 
Airaksinen, Kalle Ilmari Mer-
taniemi.
Kuollut: Pentti Tapio Pihlaja-
niemi 58.

Perheille, joille 
on syntynyt 
ensimmäinen lapsi 
kokoontuu myös  
Esikot-ryhmä.  
Ryhmä  kokoontuu  
seuraavina keskiviikkoina  
30.1.,  27.2.,  20.3.,  24.4. ja 22.5.  
klo 10–11.30 seurakuntatalolla.

Muhoksen seurakunnan 
varhaiskasvatus
Vastaava lastenohjaaja Sirpa 
Kukkohovi, p. 050 3093 565 ja 
lastenohjaaja Anne Viinikanoja, 
p. 040 5799 263

Parisuhteen palikat -viikonloppu 
8.–10.2. Tupoksessa, Vanamossa. 
Ohjelma: 
Pe 8.2. klo 18.30–20.30 Yleiskatsaus parisuhteen 
palikoihin
La 9.2. klo 10–16 Sitoutumisen kulmakiviä
Su 10.2. klo 10–15 Rakkaus, luottamus, anteeksianto
Paritehtäviä ja mukavaa, leppoista parisuhteen ylläpitoa.
Viikonlopun ohjelma sopii kaikenikäisille pariskunnille, 
joilla ei ole akuuttia kriisiä suhteessa.
Vetäjinä toimivat Parisuhteen palikat -kouluttajat Hele-
na ja Kauko Hintsala.
Ilmoittautumiset 31.1. mennessä Heini Karhumaalle, 
p. 044 752 1227 tai heini.karhumaa@evl.fi.

Yhteisvastuukeräys 2013
auttaa yksinäisiä vanhuksia Limingassa, 
muualla Suomessa ja Kambodzassa.
Keräys avataan sunnuntaina 3.2. Yhteisvastuukerää-
jät kutsutaan messuun kirkkoon klo 10 tai perhekirk-
koon Vanamoon klo 15. Listoja/lippaita jaetaan kirkos-
sa ja Vanamossa. Kaikille viime vuoden yhteisvastuu-
kerääjille, jotka eivät hae materiaalia sunnuntaina, lä-
hetämme virallisella leimalla varustetun keräyslistan, 
alueesi tiedon ja keräykseen liittyvää materiaalia pos-
titse viikolla 6. 
Ellei sinulle sovi kerääminen tänä vuonna tai haluat 
vaihtaa aluetta tai muuttaa listan lippaaksi, ILMOI-
TATHAN siitä maanantaihin 28.1. mennessä, p. 044 752 
1227 tai heini.karhumaa@evl.fi

Limingan seurakunnan lähetystyö järjestää

PERJANTAIPULLA 
nisumarkkinat S-marketin edessä pe 25.1. klo 14–17 

(tai niin kauan kuin myytävää riittää)
Myytävänä kotipullaa, leipää ja muita leivonnaisia.

Tervetuloa ostoksille!
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Messu sunnuntaina 27.1. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkia-
koski. Avustajina isoskou-
lutuslaiset.

Nuttupiiri kokoontuu to 
24.1. klo 17 poikkeuksellises-
ti srk-talon kahviossa.
Nuortenilta torstaisin klo 
18–19.30 Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 25.1. klo 13.30 Le-
polassa.
Isoskoulutus su 27.1. klo 
11.30–17 Tyrnävän srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 29.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Vapaaehtoiset, lähimmäis- 
ja ystäväpalvelussa muka-
na olevat, kokoontuminen 
ke 30.1. klo 15 seurakuntata-
lon takkahuoneessa.
Hartaus ke 30.1. klo 15 Villa-
Tyrnissä.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 31.1. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Nuortenilta to 24.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Kirkkokuoro ke 30.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 24.1. klo 19 
Laurilalla, Isosuontie 11. Seu-
rat su 27.1. klo 14 Lepolassa ja 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 

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

Lauluseurat pe 25.1. klo 19, 
Muinaisranta 7 C. Su 27.1. klo 
12 yhteispyhäkoulu ja ruo-
kailu sekä klo 14 seurat ry:llä.
Kastettu: Sira Marika Kar-
jala, Jesse Elmeri Kokkonen, 
Julia Jenny Amanda Kokko-
nen, Mette Olivia Korhonen.

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

KeStiLä
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 24.1. klo 11 Kan-
kaalla.
Aikuisten raamattuluokka 
pe 25.1. klo 19 ry:llä.
Seurat su 27.1. klo 19 ry:llä, 
Pasi Kurkinen.
Diakoniapiiri ma 28.1. klo 12 
pappilassa.
Mäläskän diakonia- ja lä-
hetyspiiri to 31.1. klo 12 Al-
li ja Yrjö Niirasella Katajanie-
messä.
Seurakuntakerho pe 1.2. klo 
11 srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 1.2. klo 19 
ry:llä.

piippOLa
Ehtoollishartaus pe 25.1. klo 
14 Vaarintalossa. 

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Raamattuluentosarja 
Uuden testamentin kirjeistä
•  Sunnuntaina 3.2. klo 15 Pulkkilan seurakuntatalos-

sa. Aiheena filippiläiskirje. Luennoitsijana teologian 
tohtori Eero Junkkaala.

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

Rippikoulu-
sunnuntai

Messu sunnuntaina 
27.1. klo 12 Pyhännän 
kirkossa. Liturgia Mer-
ja Jyrkkä. Saarna Saila 
Karppinen.  Kanttori-
na Unto Määttä. Avus-
tajat Johanna Hietala 
ja Sirkku Palola. Juma-
lanpalveluksessa siu-
nataan isoset tehtä-
väänsä.
Kirkkokahvit 
seurakuntatalossa.

Kuljetukset 
Pyhännälle 
Ensimmäinen auto:
klo 10.45 Rantsila seu-
rakuntatalo
4-tietä kohti Pyhäntää
klo 11.05 Hesburger
klo 11.15 Pulkkilan 
seurakuntatalo
klo 11.30 Piippolan 
kirkon parkkipaikka
klo 11.50 Pyhäntä

Toinen auto:
klo 10.45 Rantsilan 
seurakuntatalo
klo 10.55 Kärsämänky-
län risteys
klo 11.10 Haaraoja
klo 11.20 Kestilän kir-
kon parkkipaikka
klo 11.50 Pyhännän 
kirkko

Kirkkokonsertti
torstaina 24.1. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Pohjan Sotilassoittokunta
• johtaa musiikkikapteeni Jaakko Nurila
• solistina saksofonisti Jukka Perko
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.

Seurakuntakerho ti 29.1. klo 
12 Väinölässä.

pULKKiLa
Seurakuntakerho to 24.1. ja 
to 31.1. klo 12 srk-talossa.
Hartaus pe 25.1. klo 13 Koi-
vulehdossa. 
Seurat su 27.1. klo 19 ry:llä.
Lankapiiri ma 28.1. klo 17 
srk-talon kerhohuoneessa.
Ompeluseurat pe 1.2. klo 19 
ry:llä.

pyHäNtä
Kodinilta la 26.1. klo 19 ry:llä.
Seurat su 27.1. klo 16 ry:llä.
Diakoniailta ti 29.1. klo 18 
Riitta ja Jouni Laineella.
Lauluseurat ke 30.1. klo 
18.30 Arttu ja Eija Kamulalla.
Ehtoollishartaus to 31.1. klo 
13 Nestorissa.

Kastetut: Leevi  Sværd.
Kuolleet: Irma Anita Kan-
karisto e. Saaranen 68.

Lapsikuoro 
alkaa torstaina 30.1. klo 16 
Tyrnävän srk-talolla. 

Tervetuloa mukaan 
entiset ja uudet laulajat. 
Tiedustelut kanttori Pentiltä, 
p. 044 7372 613.

Perhekerhot 
keskiviikkoisin 
klo 10–12 Temmeksen 
seurakuntatalolla, 
torstaisin klo 10–12 ja 
13–15 Tyrnävän 
seurakuntatalolla ja 
torstaisin klo 10–12 
Murron kerhotalolla,
Kauttaranta 12 A 2.

Varhaisnuorten 
kerho 
maanantaisin klo 16–18 
Tyrnävän srk-talolla ja 

keskiviikkoisin klo 15.30–17.30 
Temmeksen srk-talolla.

Sydämellinen 
kiitos
virkaanasettamispäivänä 
13.1.2013 saamastamme 
huomiosta.

Merja ja Auvo Jyrkkä 
perheineen

Hartaus to 31.1. klo 14 Kuu-
rankukassa. 

RaNtSiLa
Myyjäiset pe 25.1. klo 19 
ry:llä, järjestää veljet.
Seurakuntakerho to 31.1. klo 
13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 1.2. klo 19 
ry:llä.

KUOROt Ja KeRHOt
Vetäjien antaman aikatau-
lun mukaan. Aikataulu jul-
kaistiin 17.1. lehdessä. 

keskiviikkona 6.2. klo 18 Pulkkilan seurakuntatalossa 
Illassa pieni näyteopetus, rukousta, materiaalia, 
koulutusmahdollisuuksia. 
Lapsille järjestetty omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu. 

Järjestäjinä Lastenmissio ja seurakunta

A r k i s to  /  R i i t t a  H i r vo n e n
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Uudella Arvostele mun messu -palstalla kerrotaan kokemuksia juma-
lanpalveluksista. Toimituksen väki ei kerro etukäteen jumalanpalveluk-
sen  toimittajalle, millä asialla he kirkonpenkissä ovat. Palstan tavoit-
teena on puida rehellisesti jumalanpalvelusta ja tehdä sitä kautta mes-
suja tutuiksi lukijoille.
Jos haluat lähteä toimittajan kanssa messuun, kerro se meille toimituk-
sen sähköpostiin, toimitus@rauhantervehdys.fi tai soita p. 044 5626 450. 
Palsta julkaistaan noin kerran kuukaudessa.

Iltapäivälehti leipoi parisen 
viikkoa sitten kirkon varalli-
suudesta otsikon ”Jättiomai-
suus”. Vuonna 2004 valmistu-

nut Pyhän Andreaan kirkko Ou-
lun Kaakkurissa on osa kirkon 
valtaisaa omaisuutta.

Kirkon rikkautta voi pahek-
sua, mutta kirkon jättiomaisuutta 
voi myös hyödyntää vierailemalla 
esimerkiksi Kaakkurin kauniissa 
pyhätössä.

Kirkkosalin ovella ystävällinen 
seurakuntalainen toivottaa terve-
tulleeksi messuun. Tervetulotoi-
votus tuntuu hyvältä. Ei ole syytä 
epäillä, ettei jokainen olisi kaivat-
tu kirkkovieras. Kirkon – siis mei-
dän yhteiselle omaisuudelle – on 
oltava käyttöä.

Synnintunnustus 
kuin pikajuoksu
Pastori Satu Saarinen pistäytyy 
kirkkosalissa ennen messun al-
kua. Papin liikuskeleminen ja 
seurakuntalaisten tervehtiminen 
vihjaa siitä, ettei jumalanpalve-

lus tule olemaan turhan jäykkä: 
rennosti vaan, vaikka kirkossa ol-
laankin. 

Pappi viestittää vähillä eleillä 
paljon. 

Pastorit saavat heti plussaa, 
kun messun johdantosanoja ei 

kurkita kirjasta vaan katsellaan 
puhuessa seurakuntalaisia. Se 
kielii siitä, että jumalanpalveluk-
sessa ei saa unohtaa ihmisten kas-
voja, niissä näkyvää elämää.

Pastori Esa Nevala johdattelee 
synnintunnustukseen, joka on – 
niin kuin aina – ohi liian nope-
asti. Jumalanpalvelusten kaavaan 
kirjattua menoa pitäisi jarruttaa 
synnintunnustuksen kohdalla. 

Pahuutensa tunnistaminen on 
rankka osa jumalanpalvelusta, ja 
joka kerta se hoituu nopeammin 
kuin tupakka-askin ostaminen 
kaupan kassalla.

Kanttori tarjosi 
ripauksen pyhää
Andreaan kirkolla kanttori on 
kirkon edessä eikä piilossa urku-
parvella. Urkuparvella soittava 
kanttori tuntuu muusikolta, jo-
ka on tilattu paikalle mutta ei ole 
osa muita.

Kanttori Riitta Piippo laulaa 
Taizè-hymnin Raamatun luke-
misen keskellä, ja luulen, että sen 

jälkeen moni oli kokenut kirkossa 
juuri sen, mitä oli tullut messusta 
hakemaankin: ripauksen pyhää.

Saarisen saarna palauttaa kirk-
kokansan ihmisyyden ytimeen: 
Auttakaa puutteessa olevia, osoit-
takaa vieraanvaraisuutta, pappi 
lainaa puheessaan Raamattua.

Mitä oikeastaan 
kustansin?
Jumalanpalveluksessa kerrotaan 
lyhyesti kolehdista: se menee 
kristittyjen yhteyden edistämi-
seen Suomen Ekumeenisen Neu-
voston kautta. Jään miettimään, 

miten yhteyttä edistetään kolehti-
varoilla. Lentääkö joku teologian 
oppinut niillä Roomaan vai mah-
dollistaako rahat kunnon pulla-
kahvit neuvottelupöydissä?

Meille seurakuntalaisille pitää 
kertoa tarkasti, mihin varamme 
menevät.

Kirkkokahvit kuuluvat olen-
naisesti jumalanpalvelukseen. 
Kirkkokahvilla kuuluu myös ju-
tella oudoimmillekin. Kaakkuris-
sa juttu kulki. 

rIITTA HIrvoNEN 

Näkyvä kanttori ja epämääräinen kolehti

ARVOSTELE 
MUN MESSU
Karjasillan seurakunnan messu 
sunnuntaina 20.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkolla. Toimitti Sa-
tu Saarinen, avusti Esa Nevala 
ja kanttorina oli Riitta Piippo.

niisti ja sopii 
hyvin levyn tunnelmaan. 
Koskettavia ovat myös ne muutamat viulusoo-
lot, joita levyllä on. Levy on siis sekä laulun että soiton 
osalta ehjä kokonaisuus, jota on ainakin näin maalli-
kon korvin mukavaa kuunnella, ja liittyä ylistykseen 
Jumalamme kunniaksi.

EIJA NUUTINEN

Levyarvio

Siionin Kannel on Evankelisen liikkeen laulukirja, 
jonka laulut ovat vähitellen leviämässä suurem-
mankin yleisön tietoon.  Vuonna 2012 pohjan-
maalainen pastori Raimo ”Musti” Lähteenmaa 

on Hyvä Vainu -orkesterinsa kanssa tehnyt levyn, jon-
ka avulla Siionin Kanteleen sisältöä on helppo lähestyä. 

Levy on esikoislevytys tällä kokoonpanolla, vaikka 
levyn teossa mukana olleet ovatkin ammattimuusikoi-
ta. Soittajat on koottu muun muassa bändeissä Pro Fi-
de, August ja Nolla vaikuttaneista muusikoista. ”Mus-
ti” itse on tullut tunnetuksi 90-luvun Kajo-yhtyeestä.

Ensikuuntelusta asti levy pitää otteessaan, sillä sanat 
ovat tästä elämästä: ihmisen kivuista, ilosta, murhees-
ta ja taivaskaipuusta. Tärkein anti on kuitenkin ylistys 
maallisen tuolle puolen. Iloiset kantrifolk -sovitukset 

laittavat ”jalat liikkumaan”, ja rytmit sopivat hyvin kii-
tosta täynnä oleviin teksteihin. Täytyy nostaa hattua sil-
le, että tällainen levy on tehty, sillä ylistysmusiikkia ei 
suuremmalti suomen kielellä ole tarjolla. Plussaa myös 
levyn kansivihkossa olevista sanoista, sillä ne helpot-
tavat itselle tuntemattomaan tuotantoon tutustumista.

Levyllä on myös yksi Lähteenmaan oma kappale, jos-
sa kysellään ”kuka kelpaa Jumalalle? Minä ja naapurin 
Kalle!” Juuri tämä, Jumalan käsittämätön suuruus pie-
nen ihmisen armon lähteenä, on levyn kantavana voi-
mana. Vaikka tekisimme mitä, Jumala rakastaa meitä 
silti ja kutsuu yhteyteensä. Siitä on hyvä laulaa Hänel-
le ylistystä. 

Levyllä kuullaan myös hieman erikoisempia soitti-
mia, kuten tinapilli ja mandolele, joiden soitto soi kau-

Ylistystä Etelä-Pohjanmaalta Musti & Hyvä Vainu: Laulunjälkiä. 
Bullroser Records, 2012

tansa. Hän on kir-
joittanut ja kuvit-
tanut mielikuvi-
tusta ja ymmär-
rystä vaativan hilpeänhaus-
kan ja omaperäisen lastenkirjan. Värikkäät kuvat, 
oudot tapahtumat ja perin erikoisen munan salaisuus 
vievät mukanaan, tarinan ääressä huomaa viihtyvän-
sä ja nauttivansa juonenkuljetuksesta ja herkullisista 
yksityiskohdista. 

JUHA vÄHÄKANGAS

Lukunurkka

Christel Rönns liitetään lastenkirjallisuuteen. Hän 
onkin kuvittanut 60 ja kirjoittanut kolme lasten-
kirjaa. Uusimman teoksen hän on sekä kirjoitta-
nut että kuvittanut. On kesä ja perhe viettää ai-

kaa rannalla. 
Äkkiä hiekasta paljastuu muna. Se näyttää linnunmu-

nalle ja ”sen täytyy olla koristemuna, en usko että se on 
oikea. Ei mikään lintu muni noin suuria munia, paitsi eh-
kä strutsi, eikä Lappohjassa ole strutseja”. 

Tästä löydöstä kehkeytyy oivallinen, hauska ja sym-
paattinen tapahtumien ketju, jossa seikkailevat isä, äiti, 
kaksi tyttöä ja koira. Hauska, leikkisä ja kiintoisa kuvaa-
vat hyvin lastenkirjan sisältöä. Se on hyppäys mielikuvi-
tuksen maailmaan, missä mikään ei ole selkeästi määri-
teltyä tai pureskeltua.

Muna viedään kotiin ja asetetaan ikkunalle koriste-

munaksi. Eräänä aamuna muna putoaa ikkunalaudalta 
ja sisältä paljastuu yllätys. Muna ei ollutkaan tyhjä ko-
ristemuna. Erikoinen pieni otus saa nimekseen Koi-Koi.  
Mikä eläin se sitten on? Oli eläin mikä tahansa, siitä tulee 
nopeasti perheenjäsen. Kun perheessä on neljä ihmistä ja 
Freija-koira, ei siinä yksi Koi-Koi paljon tunnu. 

Omituinen eläin leikkii lasten kanssa ja kasvaa kovin. 
Perheen äiti vie sen luonnontieteellisen museon profes-
sorin nähtäväksi. Mutta hänkään ei tunnista eläintä. Se 
kasvaa ja kasvaa, se syö ja syö. Talo alkaa käydä sille pie-
neksi. Eräänä aamuna se ei palaa öiseltä retkeltään takai-
sin perheen luo. 

Mihin Koi-Koi on joutunut? Mitä sille on tapahtunut?
Sen saa lukija päättää. Siihen annetaan vihje. Se voi 

olla oikea tai väärä havainto. Christel Rönns jättää tari-
nanlopun mietittäväksi, viimeisen sivun taika pitää pin-

Tapahtui kerran kesällä Christel Rönns: Perin erikoinen muna. Suomenta-
nut Mirjam Ilves. Schildts & Söderströms 2012.


