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Kotimaassa alkuvuodesta julkaistun Oulun 

seurakuntien tiedottajan Rebekka Naatuk-

sen ja Rauhan Tervehdyksessä ilmestyneen 

Tuiran seurakunnan pastorin Päivi Jussilan provo-

soivista lähetystyötä ja ekumeniaa käsittelevistä ko-

lumneista on kulunut useampi viikko. Keskustelun 

pahimmat aallot alkavat olla takana. Nyt voikin ky-

syä, olisiko kohusta jotain opittavaa. Seuraavan ison 

uutisen kirkosta ei tarvitse olla yhtä repivä.

Keskustelu kirkollisista asioista on enemmän kuin 

toivottavaa, mutta erityisesti Naatuksen tekstin ja 

lopulta myös hänen henkilönsä ympärillä pyörivä 

sananvaihto on ollut sellaista, ettei sille voi juuri 

jakaa tyylipisteitä. Siksi toivoisi, että ensi kerralla 

kirkon ytimeen menevistä aiheista, kuten lähetys-

työstä, osattaisiin puhua maltillisemmin. 

Kun Oulun seurakuntayhtymän palkkalistoil-

la oleva Naatus toteaa kirjoituksessaan, että lähe-

tystyö pitäisi nykymuotoisena lopettaa, on ymmär-

rettävää, että työnantajalla kuristaa kurkusta. Näin 

siitä huolimatta, että Naatus ilmoitti kirjoittavansa 

kolumninsa yksityishenkilönä.

Lähetystyö ei ole mikä tahansa kirkon työmuoto, 

sillä sen perusta on kirjoitettu kirkolliseen lainsää-

däntöön. Kirkkolain mukaan kirkko toimii kristillisen 

sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden 

toteuttamiseksi. Kun seurakunnan tiedottajan tul-

kitaan kritisoivan kirkon perustehtävää, törmätään 

kysymykseen, missä on sananvapauden raja, kun 

totta on myös lojaliteettivelvollisuus työnantajalle. 

Jos Naatus tai Jussila olisivat yllyttäneet ihmisiä 

eroamaan kirkosta, vahingonteko työnantajalle oli-

si ollut selkeä. Työnantajan näkökulmasta voidaan 

ajatella, että Naatus kajosi tekstissään sopimatto-

masti kirkon olemassaolon perustaan: evankeliumin 

levittämiseen. Mutta tapahtuiko todella vahinkoa? 

Vai onko lopputulos se, että lähetystyöstä tiedetään 

nyt enemmän ja luullaan vähemmän?

Rajanvetämistä sananvapauden ja lojaliteetin 

välillä on nyt opiskeltu kovimman kautta. Sanan-

vapautta ei keneltäkään voi viedä, mutta on hyvä, 

että seurakuntien työntekijöille olisi ohjeistuksia jul-

kisuudessa keskustelemiseen. 

Kirkossa on käytetty kohauttavia puheenvuo-

roja toki aiemminkin. Myös papit ovat hätkäyttä-

neet sanomisillaan. Jos jollekulle kirkon työnteki-

jälle tulee seuraamus hänen sanomisistaan tai teke-

misistään, linjan on oltava ehdottomasti yhtenäi-

nen kaikille.

Vastarannan Kiiski 

Kehitystä ei tapahdu ilman keskustelua

Pääkirjoitus

”(KAMPIN) KAPPELISSA vuorovaikutuk-
sen lähtökohta on kävijän oma tarina. Hä-
nen omaa asiantuntijuuttaan omassa elä-
mässään kunnioitetaan, ja pyritään raken-
tamaan uutta, aiempaa parempaa ja vah-
vempaa. Kappeli on eräs viestinnällinen 
vastaus ihmisen elämän keskeisiin kysy-
myksiin. Siksi se on mielestäni vuoden 
2012 kristillinen mediateko.”

Suomen Lions-liiton pääsihteeri 
Maarit Kuikka palkinnonjakotilaisuudessa. 

Kirkon tiedotuskeskus 25.1.

”KASVATUKSEN LÄHTÖKOHTANA ei ole 
kirkon tulevaisuuden tai jäsenmäärien 
miettiminen. Olennaista on se, mitä tä-
män päivän lapset tarvitsevat ja mitä iloa 
heille on kristillisestä kasvatuksesta.”

Lastenkirjailija ja television lastenohjelmien 
toimittaja Monica Vikström-Jokela haastattelussa. 

Sana 23.1.

Muut mediatAatoksia

vain, että vain muutama kirkon ylim-
män johdon ihminen on ottanut haas-
teen vastaan myös henkilökohtaisesti.

Kirkossa on siis syntymässä vies-
tinnällisesti hyvin erilaisten ihmis-
ten ryhmät. On niitä, joiden mukaan 
kirkko julkisoikeudellisen yhteisön 
nimissä antaa julkilausumia, pitää 
huolta kirkkojärjestyksestä ja oikean 
opin noudattamisesta. Sitten on nii-
tä, jotka vuoropuhelun hengessä elä-
vät ihmisten keskellä kahviloissa ja tie-
toverkossa, uskovat enemmän hyvän 
kertomuksen voimaan kuin oppiin ja 
ovat valmiita keskustelemaan kirkon 
asemasta yhteiskunnassa ilman pelkoa 
ja puolustelua. 

Tämä viestintäkulttuurin kahtia-
jako näkyy myös käsityksestä kirkon 
tulevaisuudesta. Sosiaalisen median 
myötä Suomeen on rantautunut aja-
tus ”alhaalta kasvavasta kirkosta”. Sen 
edustajat ovat hylänneet oikeaoppi-
suuden vaatimuksen ja sen sijaan pu-
huvat ”oikein tekemisestä”. 

He eivät usko kirkon hierarkiaan, 
vaan luovaan kaaokseen, jossa kirkon 
uudistukset voivat lähteä miltä tasolta 
tahansa. He ovat hyväksyneet sen tosi-
asian, että vain tunne on totta. 

MIKKO SALMI
Kirjoittaja on pastori ja Oulun seurakuntien 

mediatoimitus Rauhan Aseman 
toimituspäällikkö.

Luova kaaos on 
kirkon pelastus

Kirkon viestintäohjelman kan-
nessa viittoilee virnuileva var-
haisteini jääkiekkomaila kädes-
sä. Hän selittää ilmeisen innos-

tuneesti jotain hymyilevälle hiippalak-
kipäiselle piispalle. Kuvassa puhuttele-
vinta on se, että piispa on laskeutunee-
na pojan tasolle. Hän ei lähesty poika-
viikaria asemastaan tietoisena hengel-
lisenä johtajana, vaan ihmisten palve-
lijana. 

Viimeaikaista kirkollista keskus-
telua seuranneena – ja siihen itsekin 
osallistuneena – juuri tuon kuvan mu-
kaista asennoitumista olen kaivan-
nut esipaimeniltamme. Vuosien 2004–
2010 kirkon viestintäohjelma oli nimel-
tään Vuoropuhelun kirkko. Kun jon-
kun keskustelijan avaukset tyrmätään 
murrosikäisinä, eikä suostuta avoi-
meen keskusteluun, ei aidosta vuoro-
puhelusta voida puhua. 

Kirkon viestintäohjelma 2004–2010 
on mielenkiintoinen asiakirja. Se ker-
too osuvasti, millaiseksi kirkollisen 
viestintä- ja keskustelukulttuurin oli-
si pitänyt muotoutua viime vuosikym-
menen loppuun mennessä. Sen mu-
kaan kirkon työntekijöiden olisi pitä-
nyt omaksua vuoropuhelun kulttuu-
ria ja vahvistaa sitä omalla henkilö-
kohtaisella viestintäosaamisellaan. Li-
säksi asiakirjassa kehotetaan ottamaan 
avoimesti ja rohkeasti kantaa asioihin. 

Kirkon viestintäkulttuuri on rikas-
tunut viime vuosina hurjasti. Syynä sii-
hen on sosiaalisen median tuoma mur-
ros ihmisten elämässä. Hengellinen 
elämä verkossa -hanke on kouluttanut 
verkkotyön osaajia kirkkoon jo sadoit-
tain. Kirkon johdossakin on ymmär-
retty, että sosiaalisessa mediassa mu-
kana olo on kirkolle elintärkeää. Harmi 

”KIRKON TOIVOISI olevan paikka, jonne 
ihminen voi mennä myös pienenä per-
soonana, surkastuneena olentona, jolla ei 
ole paljon tahtoa, egoa tai valtaa, ja joka ei 
todellakaan tiedä, mitä pitäisi valita. Kir-
kossa pitäisi voida lausua uskontunnus-
tus tai veisata virsiä osana seurakunnan 
ääntä, eikä oman suuren egonsa ja uskon-
sa voimalla.”

Ekologian ja evoluutiobiologian opiskelija 
Aura Raulo kolumnissa. 

Hengellinen kuukausilehti 1/2013.

”MEILLÄ HAKUNILAN seurakunnan nuo-
rilla on oma nuortenkirkko, johon nuo-
rilla on omia avaimia. Kirkko on erittäin 
suosittu, sillä se on turvallinen ja nuo-
rille täydellisesti sopiva hengailupaikka.”

Emma Perälä Nuotta-lehden Näytön 
paikka -palstalla. Nuotta 1/2013.

ELSI SALOvAArA
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

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

– Mistä hienotun-
teista lisäapua yksi-
näisyyden ollessa sitä itseään? Kaik-
kinaisia teknisiä välineitä voisi ajan 
hengen mukaisesti ajatella, mutta 
miten yksityisyydensuoja. Sitäkään 
ei saisi loukata. Seurannan on siis 
perustuttava inhimilliseen välittä-
miseen. 
– Olisiko ystäväauttajarenkaissa ide-

aa? Kuka ottaa kopin?

RT-raati

laura PiEtarila
oululainen kotiäiti ja 
diakoniatyöntekijä  

– Kun vanhus ei läh-
de ikäihmisille tar-
koitettuihin tapah-
tumiin, tärkeäk-
si keinoksi heidän tavoittamisek-
si nousee esimerkiksi seurakuntien 
tekemät syntymäpäiväkäynnit. Syn-
tymäpäiväkäynteihin voisi panostaa 
tekemällä käyntejä muidenkin kuin 
pyöreitä vuosia täyttävien luona. 

RAILI SAARENPÄÄ 
rehtori (emerita) Ou-
lusta

– Eniten yksinäisiä 
vanhuksia tapaa-
vat työssään sosi-
aali- ja terveyden-
huollon työntekijät sekä diakonia-
työntekijät. 
Myös järjestöjen ja asukastupien asi-
akkaat tietävät oman asuinalueen-
sa vanhuksia. Todennäköisesti myös 
Yhteisvastuukeräyksen toteuttajat 
kohtaavat kodeissaan olevia yksi-
näisiä vanhuksia.
– Yhteisvastuukeräyksen organi-
soijat voisivat koota näiden eri ta-
hojen edustajia yhteen yksinäisille 
vanhuksille suunnatun toiminnan 
kehittämiseksi. 

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

– Seurakuntien 
kannattaisi tehdä 
muutaman vuoden välein kierros 
alueensa kaikkien kotien oville. Se 
voisi olla tervehdyskäynti tai isom-
paan tapahtumaan kuuluva ovelta 
ovelle -kierros. Myös yhteisvastuu-
kerääjät voisivat viedä koteihin seu-
rakunnan terveiset. 

– Kotivierailut ovat monissa mais-
sa normaalia luterilaisen seurakun-
nan toimintaa. 

PEkka aittakuM-
Pu, lehtien toimitta-
ja Suomen Rauhan-
yhdistysten Keskus-
yhdistyksessä (SRK)

– Ihanteellisinta 
olisi, jos yhteiskun-
tamme muuttuisi entistä yhteisöl-
lisemmäksi, jotta apua tarvitsevat 
huomattaisiin paremmin. Yksinäi-
syydestä kärsiville vanhuksille oli-
si hyvä olla tarjolla tunnettu, luo-
tettava ja helppokäyttöinen kana-
va, jonne he voivat ottaa yhteyttä 
halutessaan.

KAISA TUOMISALO
oululainen lääkäri, 
kotiäiti, Herättäjä-
Yhdistyksen Karjasil-
lan paikallisosaston 
sihteeri

– Yksinäisten van-
husten löytämiseksi tulisi kaikkien 
meidän katsella ympärillemme. Jos 
esimerkiksi naapurustossa tai lähi-
alueella havaitsee apua tarvitsevan 
vanhuksen, voisi häneltä rohkeasti 
kysellä kuulumisia ja avun tarvetta. 
– Jos avuntarvetta on laajemmin, 
seurakunnalla voisi olla nimetty 
työntekijä, johon esimerkiksi juu-
ri naapurit voisivat olla yhteydessä. 

Yhteisvastuukeräys auttaa tänä vuonna yksinäisiä 
vanhuksia. Millä keinoilla seurakunnat, järjestöt, 
kunnat ja myös tavalliset kansalaiset voisivat 
löytää yksinäisiä vanhuksia?

KOONNUT: rIITTA HIrvONEN
Toimitus on tiivistänyt raatilaisten 

vastauksia, jotta mahdollisimman monia 
eri näkökulmia aiheesta  tulisi esille.

Yhteisvastuukeräyksen 
tuotonjako 
keräystuotto jaetaan seuraavasti: 
60 % kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta
20 % vuosittain valittavalle kohteelle Suomessa
10 % hiippakuntien diakoniarahastoille
Diakoniarahastoista annetaan avustuksia vähävaraisille 
seurakuntien anomusten perusteella.
10 % keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle
Varat käytetään keräyksen vuosittaisen teeman mukaiseen 
avustustyöhön omalla paikkakunnalla. Seurakunta voi myös 
lahjoittaa osuutensa kyseisen vuoden keräyskohteille.

keräyskulut
Keräyskuluihin menee 18–20 senttiä jokaista lahjoitettua euroa 
kohti. 

SIRPA LAURILA
ylikiiminkiläinen toi-
mitussihteeri Sley-
Media Oy:ssä

– Työttöminä ole-
vissa kansalaisissa 
on paljon potenti-
aalia, joka voitaisiin saada yhteis-
voimin tekemään työtä vanhusten 
hyväksi. 
– Toinen avainsana on profiloitumi-
nen. Jokainen toimija verkossa te-
kee sitä, mitä parhaiten osaa. Seu-
rakunnan tehtävä on ensisijaisesti 
huolehtia vanhusten hengellisestä 
hyvinvoinnista. 

IdA IKONEN
saamelaiskulttuu-
ria Oulussa opiskele-
va pellolainen opis-
kelija

– Yksinäisiä van-
huksia tarvitsee 
tuskin kaukaa etsiä, riittää, että au-
kaisee silmänsä ja tarkastelee omaa 
arkipäiväänsä: Mitäpä jos tuokio 
postin kassajonossa oli tuntematto-
malle mummolle ainoa hetki, jolloin 
hän saattoi puhua jonkun muun 
kuin virkailijan kanssa? 
– Vaikeidenkin kulkuyhteyksien ta-
kaa on päästävä mukaan tapahtu-
miin ja toimintaan.

ILKKA LEHTO
seurakuntalainen 
Siikalatvalta

– Yhteistyöllä so-
siaalitoimen ja jär-
jestöjen – kuten 
eläkeläisjärjestö-
jen – kanssa yksinäisiä vanhuksia 
luulisi löytyvän kohtuudella. 
– Kristillisen arvomaailman olettaisi 

ohjaavan meitä tavallisia kansalai-
sia näkemään ja kuulemaan ympä-
rillämme olevaa avun tarvetta. Te-
hokkain keino olisi väkevä herätys. 
Rukoillaan sitä.

Käteisen puute laskee 
yhteisvastuupottia

Yhteisvastuukeräyksen 
tuotto on laskenut kah-
dessa vuodessa ehkä noin 
10 prosenttia kansalais-

ten käteisen rahan puuttees-
ta johtuen, arvelee keräysjohtaja 
Tapio Pajunen. Hän 
tähdentää, että asias-
ta ei ole tutkittua tie-
toa vaan kyseessä on 
arvio.

Vain puolella suomalaisista on 
Luottokunnan mukaan nykyisin 
käteistä rahaa mukanaan. Tämä 
tuottaa pulman yhteisvastuuke-
rääjille, sillä lista- ja lipaskerääjil-
le ei riitä enää kolikoita ja seteleitä 
entiseen malliin. 

Pajusen mukaan keräystulok-
sen lasku voisi olla paljon pahem-
pikin. Kerääjien on kuitenkin 
tehtävä nyt enemmän työtä suo-
tuisan tuloksen saavuttamiseksi.

Pajusen mukaan käteisen puu-
te on ongelma, johon alettiin va-
rautua vuosi sitten. Pulmaa on 
ratkaistu muun muassa mobiili-
lahjoituksin. 

Esimerkiksi tänä vuonna ke-
rääjien rinnuksessa olevissa ni-
milapuissa on puhelinnumero, 
johon soittamalla voi lahjoittaa 
Yhteisvastuukeräykseen. Kerääjä 
voi auttaa numeron näppäilemi-
sessä. Rahaa voi lahjoittaa myös 
tekstiviestein.

Myös internet on otettu mu-
kaan keräykseen. Sosiaalisessa 
mediassa yksityiset ja seurakun-
nat voivat järjestää haastekam-
panjoita.

Ostoskeskukset 
keräysrysiä
Osa keräyksen tuloista kanavoi-
daan Kirkon Ulkomaanavun 
kohteisiin. Ulkomaanavun seu-
rakuntayhteyksien koordinaat-
tori Petra Teittinen kertoo, et-
tä yksi ratkaisu käteisen puuttee-
seen ovat olleet ostoskeskuksissa 
tehdyt lipaskeräykset, joista on il-
moitettu etukäteen.  

– Ihmisillä on ostoskeskuk-
sissa usein käteistä rahaa muka-

naan. Keräyksestä tiedon saatu-
aan monet myös varaavat rahaa, 
jotta voivat antaa sen keräykseen. 

Yksi tapa kiertää käteisen ra-
han puuttuminen on joidenkin 
seurakuntien käytäntö postittaa 

pankkisiirtolomakkeita koteihin.
Petra Teittinen, onko sinulla 

mukanasi käteistä?
Teittinen purskahtaa nauruun. 
– Ei varmaan yhtään. Ei minun 

tarvitse edes katsoa, sillä tiedän, 
että minulla ei ole.

raha 
menee perille
Tänä vuonna Yhteisvastuuke-
räyksen kohteet ovat Suomen ja 
Kambodzhan yksinäiset vanhuk-
set. Meneekö raha varmasti peril-
le Kambodzhaan?

Teittinen kertoo, että paikal-
lisella Ulkomaanavun yhteistyö-
kumppanilla Life With Dignity 
-järjestöllä on juuret Luterilaises-
sa maailmanliitossa, josta se on 
itsenäistynyt.  

Kambodzhassa toimii myös 
Ulkomaanavun toimisto. Ulko-
maanavun työntekijät kiertelevät 
kentällä. Rahaa ei voi käyttää mi-
ten tahansa.

– Meillä on järjestelmä, jossa 
tilintarkastajat vahtivat rahan-
käyttöä. He vaativat kaikesta kui-
tit, Teittinen vakuuttaa.

Life With Dignity -järjestön 
työntekijät ovat samalla tavalla 
motivoituneita kuin suomalai-
set diakoniatyöntekijät. He ovat 
sitoutuneita työhönsä ja heidän 
motiivinsa on auttaa.

Teittinen huomauttaa, että ra-
ha ei mene vain perille, vaan se 
käytetään niin, että tuloksia syn-
tyy.

– Mittari on se, että ihmisten 
elintaso tai toimeentulo kohenee. 
He pääsevät köyhyydestään.

Olennaisinta  
ovat tulokset
Teittinen kysyy, onko aina mie-
lekästä pohtia, mihin kaikkeen 
keräysvarat suunnataan. Olen-
naisempaa olisi miettiä, mitä 

rahalla saadaan aikaan. 
Rahan suuntaaminen 

vaikkapa jonkin alan asi-
antuntijan palkkaan voi 
hämmästyttää. Jos köy-

hät ihmiset kuitenkin voivat 
asiantuntijan neuvojen mu-
kaan rakentaa patoja varmis-
tamaan, että riisipelloilla on 
tarpeeksi vettä, asiantuntijan 
palkkaaminen on ollut miele-
kästä. Viisituhatta perhettä on 
saanut varmuuden elannos-
taan.

Ulkomaankohteet eivät ole 
aina houkuttaneet suomalai-
sia mukaan keräykseen. Lah-
joittajat eivät karta niinkään 
kohdemaita vaan keräyksen 
teemoja. Tosin kun Uganda 
oli kohteena, Teittinen muiste-
lee, että seurakuntien aktiiveil-
le sai kertoa millainen ja missä 
Uganda on. 

Myös keräyksen kotimaiset 
kohteet ovat arveluttaneet joi-
tain. Vankilasta vapautuneet 
ja päihdeongelmaiset eivät saa-
neet suurta suosiota, sillä osa 
ihmisistä katsoo päihdeongel-
maisten itse aiheuttaneen kur-
juutensa. 

Keräyskohteet olivat Teit-
tisen mukaan silti mielekkäi-
tä, koska Yhteisvastuukeräyk-
sen yhtenä tehtävä on nostaa 
keskusteluun asioita, joista ei 
muuten puhuta.

Teittinen kertoo, että vuon-
na 2011 Ulkomaanapu sai 6,3 
prosenttia tuloistaan Yhteis-
vastuukeräyksestä. 

Vuonna 2011 Yhteisvastuu-
keräys tuotti kotimaisiin ja ul-
komaisiin kohteisiin 4,38 ja 
vuonna 2012 runsaat 4,1 mil-
joonaa euroa.

PEKKA HELIN
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Kustannus-Oy Kotimaan tilauspalvelut 
p. 020 7542 333 
Tilaushinnat: 
Seurakunnille 10,35 € + alv 24% / kotitalous, 
yksityistilaukset 
1 vuosi 32 €, 6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 24 %
Ilmoitustilan myynti:
Kustannus-Oy Kotimaa / Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen lehden 
ilmestymistä. 
Ilmoitusten valmistus ja vastaanotto:  
Kustannus-Oy Kotimaa / Lisbeth Sarkkinen 
p. 020 7542 273, faksi 020 7542 343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)
Jakeluhuomautukset:
Jos et saa lehteä, tai vastaavasti et halua ottaa 
vastaan ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
Itellan asiakaspalveluun, p. 0200 71000 tai tee se 
osoitteessa www.posti.fi/palaute.

Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

• Lintuja pitäisi saada ruokkia 
vapaasti, sillä ne ovat Luojan 
lahja. On ilo katsella ikkunas-
ta, kun tintit käyvät nokkimas-
sa talipalloa. Se on vanhoille ih-
misille kuin mielenterveystyötä.
Ruokintakieltoa perustellaan 
sillä, että linnut sotkevat. Van-
han sanonnan mukaan kuiten-
kin jatkuva puunaaminen ja sii-
voaminen ovat seurausta siitä, 
että oma sielu on likainen.

Muutin aikoinaan kerros-
taloon. Olin tottunut ruokki-
maan lintuja, ja kun se kerrosta-
lossa minulta kiellettiin, tuli it-
ku. Saahan sitä ihminen omalla 
parvekkeellaan tehdä mitä halu-
aa. Samoin olen sitä mieltä, et-
tä nuorille pitäisi saada koirat, 
jotta he eivät vain laiskistuisi 
peliensä ääressä. Ihmisillä ei ole 
enää inhimillisyyttä, kun ollaan 
vain jossain virtuaalipsykoosissa 
kaiken aikaa.

LINTUJEN YSTÄvÄ

• Miksi kirkoissa soitetaan ur-
kuja niin kovalla äänellä, ettei 
laulajien ääntä kuulu? Hyvä mu-
siikkiesitys on usein kärsimys-
tä, kun korvissa pauhaavat urut.

(Nettipalaute 22.1.2013 15:37)

• Rauhan Tervehdyksen Kysy!-
palstalla (nro 3, 24.1.) selvitel-
tiin, miksei seurakunnan tilois-
sa saa tanssia. Matti Pikkarai-
nen on oikeassa; tanssipaikkoja 
on Oulussa ilman seurakunnan 
tilojakin. Jos kyse on keskiajan 
tanssiesityksestä, eikä nykyajan 
”menoista”, niin silloin asia on 
hyväksyttävä.

EI-USKOvAINEN rAIMO

• Miksi Karjasillan seurakun-
ta ei huolehdi vanhusten hädäs-
tä ja yksinäisyydestä? Kirkko on 
syntymää ja kuolemaa varten, ei 
tanssia eikä vanhusten syrjintää 
varten.

ITKEvÄ

• Olipa RT:ssä paljon lukemis-
ta ja kiinnostavia, ihmisläheisiä 
juttuja! Myös uusia hyviä pals-
toja! Tulipa luettua lehti mel-
kein kannesta kanteen, muka-
vasti viltin alla pakkasiltana.

AMH

• Teidän PDF-lehtenne eivät ole 
avautuneet pitkään aikaan. Tut-
kimme asiaa ja kävi ilmi, että 
lehti avautuu Internet Explorer 
ja Mozilla Firefox -selaimissa, 
muttei käyttämässämme Chro-
me-selaimessa.

PÄIvI

Toimitus vastaa: Kiitokset tie-
dosta ja julkaistaan tämä vink-
kinä muillekin!

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

Postilaatikossa on kaksi 
Rauhan Tervehdys -leh-
teä. Se on minulle korke-
ampien voimien merkki, 

että kiinnitäisin huomioni ky-
seiseen lehteen. 

Olen käyttänyt päihteitä, aja-
nut rattijuopumuksen, joutunut 
hyväksikäytön uhriksi, ollut 
masentunut ja lopulta löytänyt 
selittämättömien kokemusten 
kautta sisäsyntyisen hengelli-
syyteni. On totta, että kukaan ei 
voi muuttaa toista ihmistä. Ih-
minen voi muuttua, jos hänellä 
on halua ja uskallusta työsken-
nellä itsensä kanssa.

Diakonia auttaa monia. Ku-
ka auttaa heitä, jotka ovat me-
nettäneet uskon itseensä, mui-
hin ihmisiin, elämään, valtioon, 
kirkkoihin ja yhteiskuntaan? 

Oulussa monet tarvitsevat 
apua, tukea ja avointa vuoro-
vaikuttavaa keskustelua vaikei-
den asioiden kanssa.  He tarvit-
sevat uskoa itseensä, rakkautta, 
arvostusta ja kunnioitusta, tä-
män saadessaan eheytyminen 
on todennäköisempää. 

On totta, että he itse tekevät 

Miksi rahaa pantataan?

Kiitos lähetyssihteeri He-
lena Ylimaulalle viime 
viikon Rauhan Terveh-
dyksen kolumnista Ei 

lopeteta lähetystyötä. 
Hän on hyvin selkeästi tuo-

nut esille lähetystyön perus-
teen, joka pohjautuu Raa-
mattuun ja Jeesuksen anta-
maan lähetyskäskyyn. Lue 
Matt.28:19,20.  

Mikäli lähetystyöstä irrote-
taan evankeliumi, se tarkoit-
taa pelkkää auttamista, kuten 
mm. Punaisen Ristin avustus-
työ on. Toki nämä avustustyöt 
ovat erittäin tärkeitä, mutta 
evankeliumilla on oltava oma 
paikkansa kuten tähänkin asti. 

Lähetystyö on Raamatun ja 
Jeesuksen käskyn mukaan to-
teutettua työtä. 

Miksi luopua lähetystyöstä 
ja tutusta hyvästä nimestä?

Jätetään Rebekka Naatuk-
sen kolumni (Kotimaa-lehti 
4.1.) omaan arvoonsa ja se jää-
köön hänen mielipiteekseen. 

ELMA KESTI
Vantaakosken seurakunnasta 

eläkkeelle jäänyt aikuistyön
 työalan sihteeri

Lähetystyöllä on perusteensa

valintansa, jotka johtavat pa-
hoinvoinnin syventymiseen. 
He itse voivat ottaa elämäl-
leen uuden suunnan. Yksin 
tie on tuskainen. Rakkauden 
ja tarkoituksenmukaisen tuen 
avulla se on kevyempi kulkea.

Pelot ovat ihmisten pahim-
pia vihollisia. Pelko, että ku-
kaan ei rakasta. Pelko, että 
kukaan ei arvosta. Pelko, ettei 
minua hyväksytä. Pelko, että 
omalle lapselle sattuu jotain. 
Pelkoja on enemmän kuin ih-
misiä ja ne kahlitsevat meitä. 

Miltä tuntuisi olla vapaa 
peloista? On aika löytää ym-
märrystä jokaiselle, emme ole 
toistemme vihollisia. Olemme 
kaikki samanarvoisia sieluja 
elämänmatkalla. Jokaista tu-
lee rakastaa, on hän raiskaa-
ja, murhaaja, päihteidenkäyt-
täjä, alkoholisti tai mitä vain 
taivaan ja maan väliltä. 

Työskentelen opiskelijoi-
den hyvinvoinnin edistämi-
seksi Oulun seudun ammatti-
korkeakoulun opiskelijakun-
nan hallituksessa ja vastaan 
sosiaalipolitiikasta. 

Olen perustamassa yhdis-
tystä, jonka toiminnan tar-
koitus on rakastaa jokaista 
ihmistä tässä hetkessä sellai-
senaan kuin hän on. Ajatuk-
sissa on ideoita ja unelmia ih-
misten auttamiseksi. 

Kuka avaa osakesalkut 
henkisesti pahoinvoivien 
”syrjäytyneiden”, yhteiskun-
nan ulkopuolelle jäävien ih-
misten auttamiseksi? Ota yh-
teyttä: tietoisenrakkauden-
voima@ gmail.com tai p. 044 
3295 161.

rIIKKA OJANPErÄ
psykiatrisen sairaanhoidon 

opiskelija, Oulu

Olen nykyisen Oulun 
haukiputaalainen seu-
rakuntanuori. Olen 
juuri 2-vuotisen isos-

koulutukseni viimeisellä nel-
jänneksellä, ensi kesänä ensim-
mäistä kertaa rippileirillä isose-
na! Toivottavasti. 

Oulun kirkkoherrojen teke-
män päätöksen mukaan rippi-
leireille tulisi kuutta leiriläistä 
kohden yksi isonen. Eli leireille 
keskimäärin 4. 

Vaikka meidänkin kotiseu-
rakuntamme vaikuttaa pienel-
tä, me nuoret olemme jopa yl-
lättävän aktiivisia seurakunnas-
sa. Meitä isosia riittää, isoska-
muja siunataan tänä keväänä yli 
kolmekymmentä. Ripareita jär-
jestetään kesällä kuusi, ja jos jo-
kaiselle leirille pääsee vain neljä 
isosta, niin liian moni jää ilman 
uutta isoskokemusta. 

Jos tänä vuonna käy kurjasti, 
eikä pääse isoseksi, ensi vuonna 
mahdollisuus on tuplasti huo-
nompi, sillä 1. vuoden isoskou-
lutuksessa on Haukiputaan seu-
rakunnassa 50 nuorta lisää!

Tämä uusi menettelytapa, 
yksi isonen kuutta leiriläistä 
kohden, antaa jokaiselle – mut-
tei välttämättä edes kaikille – 
vain yhden isoskokemuksen. 
Olemmeko todella olleet kaksi 
vuotta aktiivisia seurakunnas-
sa, harjoitelleet viikonloppui-
sin ja arkisin, avustaneet seu-
rakuntaa Yhteisvastuukeräyk-
sessä ja levittäneet omalta osal-
tamme kristinuskoa kertakäyt-
töisoisuuden vuoksi? 

Tällä en tarkoita, että olisim-
me vain isoisuuden vuoksi seu-
rakunnassa. Omat isoseni, joi-
ta oli yhteensä 11 meitä 26 rip-

Olemmeko kertakäyttöisosia?

pikoululaista varten, sytyttivät 
seurakuntaelämäni liekin. Mi-
näkin toivon, että minulla olisi 
isosena samanlainen vaikutus 
jonkun nuoren elämään. 

Ei isosten määrää tule pitää 
suurempana ainoastaan isos-
ten työllistämisen vuoksi. Mi-
ten neljä isosta voi auttaa seura-
kunnan työntekijää, tehdä oh-
jelmaa ja opetusta, katsoa ripa-
rilasten perään ja lisäksi kavee-
rata rippikoululaisten kanssa? 

En kadu isoskoulutustoi-
mintaa. Toivoisin vain, että 
kirkkoherrat ja muut seura-
kuntayhtymän päätöksenteki-
jät ottaisivat huomioon mei-
dät nuoret. Vaikka usein vai-
kenemme, meillä on aivan asi-
allista asiaakin! 

Ja mehän olemme Outi Poh-
jasen mielipidetekstin sano-
ja lainaten (Rauhan Tervehdys 
Nro 3, Omaa oksaa sahaamas-
sa) ”kirkon tulevaisuuden toi-
voja, tulevia kristittyjä kasvat-
tajia”. Luulisi ja toivoisin, että 
meitäkin kuultaisi päätöksissä, 
eikä vain esitettäisi kuulevaa.

EEvA MATTILA
tuleva isonen

Jos tänä vuonna käy 
kurjasti, eikä pääse 
isoseksi, ensi vuonna 
mahdollisuus on 
tuplasti huonompi, 
sillä 1. vuoden 
isoskoulutuksessa 
on Haukiputaan 
seurakunnassa 50 
nuorta lisää!
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Facebook-
tempaus tuo 
teologit esiin
Facebookissa on parhaillaan 
menossa ”teemaviikko”, jon-
ka ideana laittaa oman profii-
likuvan paikalle jonkun tun-
netun ja itselleen tärkeän teo-
login kuva.  Facebookissa 2.2. 
saakka jatkuva tempaus on ni-
meltään Show Them a Theolo-
gian 2013.

HelsinkiMission toiminnan-
johtaja Olli Valtonen on valin-
nut yhdysvaltalaisen Harvardin 
professori Harvey Coxin.

 – Cox on kuvannut hyvin 
sitä murrosta, jossa hengelli-
syys ja uskonnot ovat, Valtonen 
perustelee. Profiilivalinnallaan 
Valtonen haluaa myös muis-
tuttaa, että toivoa on, vaikka 
moni pelkää, että hengellisyys 
ja uskonto ovat auringonlas-
kun käsitteitä.

Eläkkeellä oleva sairaala-
teologi Anna-Leena Verkasa-
lo puolestaan valitsi profiili-
kuvakseen arkkipiispa Mikko 
Juvan.

 – Halusin nostaa esille suo-
malaisen teologin. Ensin ajat-
telin Aimo T. Nikolaista, mut-
ta päädyin sitten Mikko Ju-
vaan. Arkkipiispana hän käyt-
ti painavia puheenvuoroja, otti 
kantaa ja oli rohkea.

Vapaa-
ajattelijat 
”uskontopakkoa” 
vastaan
Tampereen ja Helsingin va-
paa-ajattelijat ovat perustaneet 
Pakkouskonto.fi-sivuston kri-
tisoimaan luterilaiseen kirk-
koon kuuluvien lasten pakol-
lista uskonnonopetusta perus-
kouluissa. 

Vapaa-ajattelijat tulkitse-
vat, että luterilaisen uskonnon 
opetus on edelleenkin vahvas-
ti tunnustuksellista erityisesti 
alakoulun puolella. Opetussi-
sällöt sekä opetusmenetelmät 
kohdistuvat ensisijassa oppilai-
den sosiaalistamiseen luterilai-
sen kirkon jäseniksi, eikä ob-
jektiivisen tiedon jakamiseen 
eri uskonnoista.

Ainoastaan uskontokun-
tiin kuulumattomat saavat va-
lita elämänkatsomustiedon ja 
enemmistön uskonnon välillä. 
Vapaa-ajattelijat väittävät, et-
tä "kirkkoa suosivan lain tar-
koituksena on pyrkiä hidasta-
maan jäsenmäärän romahta-
mista".

Maata kiertelemässä

Ryhmä merkittäviä episko-
paalikristittyjä kritisoi Yh-
dysvaltojen episkopaalisen 
kirkon Israel-linjaa. Ryh-

mä kehottaa kirkkoa liittymään 
15 kirkon muodostamaan yhtei-
söön, joka vaatii Yhdysvaltoja lo-
pettamaan tukensa Israelille. 

Episkopaalit kuuluvat angli-
kaaniseen kirkkokuntaan, joka 
on lähtöisin Englannista. Se syn-
tyi 1500-luvun uskonpuhdistuk-
sessa.

Toissa viikolla julkisuuteen 
tuotiin episkopaaliryhmän kir-
je, jonka mukaan 15 eri kristilli-
sen ryhmän johtajat vaativat lo-
kakuussa Yhdysvaltojen kongres-
sia ottamaan askeleen tuen lopet-
tamiseksi. Johtajien joukossa on 
muun muassa luterilaisia, pres-

Episkopaalit kiistelevät Israelista
byteerejä ja metodisteja.  Johta-
jat paheksuvat, että Yhdysvalto-
jen episkopaalinen kirkko ei ole 
mukana vaatimuksessa.

Tutu: Israelissa 
apartheid
Episkopaalivaikuttajiin kuulu-
vat esimerkiksi Etelä-Afrikan en-
tinen arkkipiispa, nobelisti Des-
mond Tutu ja Yhdysvaltojen epis-
kopaalisen kirkon entinen johta-
va piispa Ed Browning. 

Vaikuttajat vaativat myös kirk-
kojen johtohenkilöitä varmista-
maan, että taloudellista apua ei 
käytetä vahvistamaan Israelin 
miehitystä palestiinalaisalueilla.

Heidän mukaansa kirkko toi-
mi väkevästi Etelä-Afrikan  apart-
heid-vuosina. 

– Meidän tulee seistä palestii-
nalaisten veljiemme ja sisartem-
me rinnalla, jotka joutuvat sietä-
mään apartheidia, joka on Des-
mond Tutun mukaan yhtä tur-
miollinen kuin eteläafrikkalai-
nen vastineensa, kirjeessä tode-
taan.

Johtava piispa
eri linjalla
Yhdysvaltojen episkopaalisen kir-
kon johtava piispa Katharine Jef-
ferts Schori ei ole samoilla lin-
joilla. Hänen mukaansa nurkka-
kuntaiset kirjeet vain pahentavat 
tilannetta ja estävät diologin, jol-
la haetaan sovintoa.

– Meidän täytyy kuunnella 
niitä, jotka asuvat ja tekevät työtä 
keskellä konflikteja ja pyrkiä rat-

kaisemaan niitä myös omissa yh-
teisöissämme. 

Jefferts Schorin mukaan kes-
tävää rauhaa ei voi rakentaa yrit-
tämällä painostaa osapuolia teke-
mään tahdotusti. 

– Sen sijaan voimme rohkaista 
väkivallattomiin ja läpinäkyviin 
keinoihin, jollaisia Jeesus ja hä-
nen opetuslapsensa Martin Lut-
her King käyttivät, Jefferts Scho-
ri toteaa.

Yhdysvaltojen episkopaalinen 
kirkko torjui viime vuonna boi-
kotin ja pakotteet Israelia vastaan 
ja vaati niiden sijaan ”myönteisiä” 
investointeja palestiinalaisalueille.

PEKKA HELIN

Lähde: Religion News Service

Oulussa jätettiin aloitteet isosista ja 
seurakuntarajojen arvioinnista

Pe k ka H e l i n

Laajentuneen Oulun seu-
rakuntayhtymän yhteinen 
kirkkovaltuusto kokoontui 
maanantaina 28. tammi-

kuuta. Esityslistalla oli muun mu-
assa tuomiokirkon urkuremontin 
hankesuunnitelman hyväksymi-
nen, yhtenäistetyistä hautapaik-
kamaksuista päättäminen sekä 
hallintojohtokunnan, kiinteis-
tö-, hautaustoimen ja seurakun-
tatyön erityispalveluiden johto-
kuntien asettamiset.

Urkuremontin hankesuunni-
telma samoin kuin johtokunti-
en kokoonpanot ja toimenkuvat 
hyväksyttiin esitysten mukaan. 
Hautapaikkamaksuista päätet-
täessä Oulunsalon seurakuntaa 
edustava Esa Kurkela esitti, että 
pidättäydyttäisiin entisissä hau-
tapaikkamaksuissa. Esitys ei kui-
tenkaan saanut kannatusta ja ko-
kous totesikin, että yhtymässä 
maksujen on oltava yhtenäiset.   

Kokous olisi varmaankin ve-
nynyt tuntia pidemmäksi, mi-
käli kokouksen lopussa jätetyis-
tä kahdesta aloitteesta olisi käyty 
lähetekeskustelut. Yhteisen kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja Rei-
jo Sallinen totesi kuitenkin, että 
kirkkojärjestyksen mukaan kes-
kustelun aika on myöhemmin.  

Joustonvaraa 
isosten määrään
Ensimmäinen aloitteista koski 
isosten määrää ensi kesän rippi-
leireillä. Oulun kirkkoherrat ovat 
vastikään linjanneet, että isosia 
olisi jatkossa yksi aina kuutta rip-
pileiriläistä kohtaan. 

Aloitteen allekirjoittaneet val-
tuutetut esittävät, että seurakun-
tayhtymän rippileireille voisi en-
si kesänä osallistua yksi isonen 

3–6 leiriläistä kohden. Näin seu-
rakunnissa olisi joustonvaraa asi-
assa. 

Hakemuksen ensimmäinen 
allekirjoittaja, Karjasillan seura-
kunnan valtuutettu Arja Lämsä 
kertoi aloitteen perusteena olevan 
Kastelli-Maikkulan alueneuvos-
ton näkemyksen sekä muissa seu-
rakunnissa käydyn keskustelun. 

– Seurakuntien tulee luoda 
mahdollisuuksia isostoiminnan 
kautta tutustuttaa ja sitouttaa 
seurakunnalliseen toimintaan. 
Jos isosia koulutetaan, heille on 
myös tarjottava jotain, Lämsä to-
tesi kokouksen jälkeen.

Aloitteessa todetaankin: ”Rip-
pikoululeiri on koolla olevien 
seurakunta, jolloin taloudelliset 

perusteet eivät saa yksistään mää-
rittää isosten lukumäärää rippi-
koululeirillä.” 

Mikäli seurakunnille varat-
tu toimintaraha ylittyisi jossakin 
seurakunnassa suuremman isos-
määrän takia, aloitteen mukaan 
yhteinen kirkkovaltuusto myön-
täisi tarvittavat ylitysoikeudet 
seurakuntaneuvoston tekemän 
hakemuksen mukaan. 

Seurakuntarajat 
tarkasteluun
Kiimingin seurakunnan valtuu-
tettu Arto Kouri jätti myös koko-
uksessa aloitteen seurakuntayh-
tymään kuuluvien seurakuntien 
rajojen uudelleenarvioimisesta. 

– Nyt pohjana ovat vanhat 

kuntarajat, mutta yhteinen kirk-
koneuvosto voisi selvittää niiden 
tarkoituksenmukaisuuden, hän 
perusteli. 

Aloitteen oli Kourin mukaan 
allekirjoittanut kymmenkunta 
valtuutettua. 

Molemmat aloitteet menevät 
seuraavaksi yhteisen kirkkoneu-
voston käsittelyyn. Kirkkoneu-
vosto tekee esitykset kirkkoval-
tuustolle aloitteiden mahdollises-
ta jatkovalmistelusta, ja aloitteista 
päästäneen keskustelemaan seu-
raavassa valtuuston kokouksessa.

ELSI SALOvAArA

Lue lisää uusista hautapaikka-
maksuista sivulta 24.

Päätökseen isosten määrän vähentämisestä taloudellisista syistä Oulun seurakuntayhtymässä halutaan muutos. 
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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

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

• La 2.2. klo 12.00 ”Uusi toivo elämään” 
 tapahtuma Feija Friman ja Raahen 
 tiimi, ruokailu klo 15.00 kokous
• Su 3.2. Ei kokousta
• Ti 5.2. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 10.2. 15.00 Hyvää Sanomaa
 Dimitri Lindgren
• Ti 12.2. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 31.1. klo 18.00 seurat Pattijoen pappilassa, 
su 3.2. klo 18.30 Kirkonkylän seurakuntakodissa, Kirkkotie 13, Kempele
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 31.1. klo 19.30 (HUOM. AIKA!) 
seurat Vanhalla Körttikodilla, Nokelantie 46 A 16, Karjasilta 
Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 1.2. klo 19.30 Lift, Mikko Saukkonen, Juho 
Huhtala, Noomi Ketonen ja Matilda Huhtala.
Su 3.2. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
kaste, Hannu Orava, Heikki Kurki, Leena Kurki ja 
Amanda Sitomaniemi. Pyhäkoulu ja lastenkokous. 
Su 3.2. klo 17 Church@78, International Service, 

Nicki and Neil Berry, Mia Barnes. Ke 6.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Pasi Markkanen, Aila Pyörälä, Päivi Lotvonen. To 7.2. klo 13 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 3.2. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Ma 4.2. klo 18 Ensi kesän suvijuhlien 
ohjelman esittely ja valmistelujen orga-
nisoituminen Kempeleen Kirkonkylän 
alakoulun ruokalassa (Vihiluodontie 585).
Ma 4.2. klo 19-21 Nuoret.  
Sählyä Hintan seurakuntatalolla.
Tervetuloa! 
www.oulunrauhansana.fi

Su 3.2. Raamattutunti klo 15. HUOM AIKA! 
Mika Tuovinen: Saman uskon tunnustajat.
Ma 4.2. Raamattupiiri klo 14. Joosef (1. Moos 40)
Ma 4.2. Klo 18.30. 3K, Mika Tuovinen: Raamattu pähkinänkuoressa.
To 7.2. OP&NAilta Kotiaholla klo 19. Janne Koskela.
Tervetuloa!

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Oulun seudun Uusheräys Kansanlähetys

Su 3.2. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Ma 4.2. Kotiliitto klo 13.00.

TERVETULOA KAIKKI!!!

To 31.1. Rukousilta, Roope Kiuttu, Martti 
Väyrynen. Pe 1.2. klo 18 Varkki-ilta. Su 3.2. 
klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ 

club, Henri Tuhkala, Risto Wotschke, Genesis osa 7. Ti 5.2. klo 18 Alfa-
kurssi, aihe: Miksi ja miten rukoilen. Ke 6.2. klo 18 Nuortenilta. To 7.2. klo 19 
Lähde-ilta, Risto Wotschke, Mika Martinmäki, God’s Bell, tarjoilu, aihe: Aarre 
saviastioissa.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Eläkeläinen      
ei jätä Tansaniaa

Aamun Sana ja rukous
Arkiaamuisin ma-pe klo 10-11. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan  
Sanan ääreen keskustelemaan ja  
rukoushetkeen.

Oulun Adventtikirkko
	 Tuulimyllynkatu	18,	Karjasilta	
	 http://oulu.adventist.fi	
	 044	530	3953

Su 3.2. klo 11.00  
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

Ke 6.2. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Suomen Lähetysseuran 
kautta lastenlääkärinä 
Tansaniassa toiminut Lee-
na Pasanen vieraili viime 

torstaina Oulun kansalaisopis-
ton Käsityötaidolla hyvää tehden 
-ryhmän kokoontumisessa. Eläk-
keelle jäävä Pasanen kertoi elä-
mästään Tansanian pahimmalla 
aids-alueella.

Ensimmäiseksi puhuttiin kui-
tenkin vaatteista. Tansaniassa ja 
muualla Itä-Afrikassa naiset pu-
keutuvat usein vaatteisiin, joi-
ta kutsutaan nimellä kanga. Se 
on ohuesta, yleensä paikallisesta 
puuvillasta valmistettu värikäs 
vaate, joka voidaan sitoa vyötä-
rölle kietaisuhameen tapaan. 

Yleensä kangat myydään pa-
reittain, jolloin toista kangaa voi-
daan käyttää esimerkiksi hartia-
huivina. Tyypillisintä on kuiten-
kin sitoa lapsi sillä selkään, jolloin 
äidin kädet jäävät vapaaksi työs-
kentelyä varten. Kangan alla käy-
tetään yksinkertaista mekkoa, jo-
ta kanga suojaa esiliinan tavoin. 

Pasanen on tehnyt elämän-
työnsä Ilembulan sairaalassa las-
tenlääkärinä. Sairaala sijaitsee 
Etelä-Tansanian savannilla. Sai-
raala on evankelis-luterilaisen 
kirkon ylläpitämä, mutta vuon-
na 2010 Tansanian valtio lupasi 
huolehtia palkoista ja lääkekus-
tannuksista.

Valtio ei kuitenkaan ole pysty-
nyt pitämään lupauksiaan.  Vaik-
ka hoitolaitteita ei ole, yksinker-
taisissa oloissa voi tehdä paljon, 
Pasanen kertoo kansalaisopis-
tossa. 

Jumala 
on läsnä
Uskonto ja Jumala kuuluvat olen-
naisesti afrikkalaiseen kulttuu-
riin. Tansanian väestöstä 40 pro-
senttia on kristittyjä, ja suunnil-
len saman verran on muslimeja. 

Loput uskonnoista ovat heimous-
kontoja. 

Leena Pasasen mukaan en-
simmäinen asia, jota afrikkalai-
nen tuntemattomalta ihmiseltä 
kysyy, on ”missä sinä rukoilet?”.  

– Jokainen afrikkalainen us-
koo Jumalaan. Ei mene päivää-
kään, ettei joku puhuisi Jumalas-
ta tai toivottaisi siunausta, Pasa-
nen kertoo. 

Afrikkalaiset rukoilevat paljon 
toistensa puolesta ja kiittävät Ju-
malaa joka päivä kaikesta. Jos Af-
rikassa sovitaan jotakin esimer-
kiksi viikon päähän, sen perään 
todetaan aina: ”Jos Jumala suo”. 

Aids jättää  
miljoonia orpoja
Suurin ongelma Tansaniassa, ku-
ten Afrikassa muutoinkin, on 
aids. Mufindin kylää, joka sijait-
see noin sadan kilometrin pääs-
sä Ilembulasta, Pasanen kutsuu 
Tansanian mustimmaksi alu-
eeksi: kylän asukkaista kolman-
nes on hiv-positiivisia. Afrikka-
laiset voivat elää 80–90-vuotiaik-
si, mutta aids tappaa ilman hoitoa 
hyvinkin nuorena. 

Kuolleisuus on kuitenkin las-
kenut lääkkeiden myötä, joita Ile-
mbulan sairaalaan on alettu saa-
da kuusi vuotta sitten.  Hiv-tar-
tunnan saaneilla on siis toivoa 
paremmasta. 

Orvoksi jääneitä lapsia on kui-
tenkin paljon, ja heidät annetaan 

hoidettaviksi sukulaisilleen tai 
adoptiokotiin. Monet isoäideistä 
imettävät orvoksi jääneitä lapsen-
lapsiaan, sillä heillä ei ole varaa 
hankkia äidinmaidonkorviketta.  
Tämä on Jumalan ihme, Pasanen 
toteaa imettämisestä.

Kahden maailman 
kansalainen
Leena Pasasen mielestä lastenlää-
kärinä työskentely on mielekästä 
ja palkitsevaa. 

– Tapaan paljon kiitollisia ih-
misiä, hän sanoo. 

Pasanen asuu sairaalan lähellä, 
ja on näin aina käytettävissä. Hän 
on aloittanut lähetystyön vuon-
na 1981 ja muutamaa 1,5 vuoden 
taukoa lukuun ottamatta tehnyt 
sitä koko ajan. 

Lähetysjaksot kestävät 2,5 
vuotta, jonka jälkeen avustus-
työntekijän on palattava Suo-
meen muutaman kuukauden 
ajaksi. Näin Pasanen on kahden 
maan kansalainen. 

– Katson kahta maailmaa, Suo-
mea ja Tansaniaa, hieman etäältä 
molempia, kertoo Pasanen.

Myös eläkkeellä hän asuu vuo-
roin Suomessa, vuoroin Tansani-
assa.  Mennessään nyt Tansani-
aan hän viettää siellä vajaan puo-
li vuotta, jonka jälkeen hänen on 
Kelan käytäntöjen vuoksi jälleen 
tultava Suomeen. 

Yksi syy Tansaniaan paluu-
seen ovat Pasasen kasvattilapset, 
joita hänellä on neljä. Nuorin, 
Noel, on 17-vuotias. 

Leena Pasanen aikoo asua tu-
levaisuudessa suurimman osan 
ajasta Mufindissa, vaikka hänellä 
on lupa pitää asunto myös Ilembu-
lassa. Pasanen on kirjoittanut ko-
kemuksistaan kaksi kirjaa: Dakta-
rin lapset (2000) ja Noel – Daktarin 
tarinoita Tansaniasta (2012).

EIJA NUUTINEN

Leena Pasanen näytti kansalaisopiston käsityönharrastajille valokuvia Ilembulan sairaalan lapsista, joille puetaan naisten tekemiä 
lämpimiä vaatteita.  Lue Leena Pasasen vieräilusta opintoryhmässä lisää viereiseltä sivulta.

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

Jokainen 
afrikkalainen uskoo 
Jumalaan. 
Ei mene päivääkään, 
ettei joku puhuisi 
Jumalasta tai 
toivottaisi siunausta.
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  Sinappia

Mun messua 
ei olekaan

Rauhan Tervehdyksessä alkoi viikko sitten uu-
si Arvostele mun messu -palsta. Kuten tele-
vision katsojat tietävät, nimi tulee suositusta 
Arvostele mun illallinen -lifestyleohjelmasta.

Uuden juttusarjan yhteydessä viime torstaina 
kerrottiin, että Arvostele mun messu -kirjoitukset 
haluavat osaltaan tehdä kirkon messuja tutuiksi ih-
misille. 

Viimeviikkoisen lehden ilmestyttyä saimme toi-
mitukselle nopeasti terveiset: Miten päädyitte Ar-
vostele mun messu -nimeen? Palautteen mukaan 
messua ei voi arvostella kuten teatterinäytelmää. 
Myös ilmaisua ”mun messu” pidettiin hieman har-
haanjohtavana.

Kritiikki myönnetään osin oikeaksi: kirkon tie-
dotuksessa on määrätietoisesti viime vuosina pu-
huttu koko kansan messusta. Jumalanpalvelus ei ole 
papin esitys, jota seurakuntalaiset passiivisena seu-
raavat kirkon penkeiltä. ”Mun” messua ei ole ole-
massakaan.

Messun arvostelemisen vaikeus tiedetään hyvin 
toimituksessa ja työpaikan käytävillä väännäm-
me useinkin kättä kirkonmenoista. Välillä puheis-
sa huiskitaan tylsältä tuntuvaa messua kirkon yti-
mestä ulkoreunalle, mutta sitten taas palataan tote-
amaan, että ilman kirkonmenoja seurakuntaelämä 
tuntuu laihalta. 

Toimituksen saaman palautteen mukaan mes-
sussa on yksi kohta, jota on vaikea arvostella. Se on 
ehtoollinen.

Näin varmasti on. Viinin, leivän ja sanojen ”si-
nun puolestasi annettu ja vuodatettu” pohjimmai-
nen merkitys on niin suuri mysteeri, ettei toimituk-
sessa sitä yritetäkään arvioida ja arvostella.

Mutta ihmisen mieli on juuri näin raadollinen: 
ehtoollispöydässäkin ajatus voi hukkaantua olen-
naisesta muualle. Polvistuessa alttarilla on usein 
niin kosketettu olo, että on herkkä kaikille ylimää-
räiselle, kuten sille, että välillä papeilla tuntuu ole-
van aivan liian kiire jakaa ehtoollista.

Ehtoollispöydässä olo on kuin olisi saanut tilai-
suuden tulla käymään lähellä pyhää – Jumalaa –  ja 
siihen hämmennykseen sopii huonosti kiireentun-
toisesti liikkuvat  papin jalat.

Viipyminen on ylellisyyttä nykymaailmassa, jos-
sa nopeus on hitautta arvostetumpaa. Ehtoollispöy-
dässä käänteinen järjestys on toivottavaa. Minun 
mielestäni.

Toimituksen väki arvostelee messua jatkossakin 
tietoisena siitä, että kirjoitukset ovat hyvin subjek-
tiivisia ja niillä on vain harvoin tekemistä oikean ja 
väärän kanssa. 

Olkaa te lukijat samaa tai 
eri mieltä kanssamme. 
Käykää messuissa.

rIITTA HIrvONEN

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

Leiripäivä antaa vertaistukea 
erityislasten perheille

Oulun kansalaisopistos-
sa on toiminut viitisen 
vuotta käsityöntaitaji-
en joukko, joka neuloo 

ja ompelee muiden iloksi. Käsi-
työtaidolla hyvää tehden -nimi-
nen opintoryhmä on lähettänyt 
yhtälailla pehmeitä paketteja kau-
as Kiinaan kuin muistanut lähellä 
eläviä vanhuksia hartiahuiveilla ja 
muun muassa pyörätuolipeitoilla. 

Ryhmässä uskotaan, että kä-
sityö tuo parhaimmillaan läm-
pöä ja turvallisuuden tunnetta 
sekä hyvää mieltä, taitoaineiden 
opetuksen vastuuopettaja Leena 
Korpi kertoo.

Korven mukaan ryhmässä 
opetellaan uusia kädentyön tai-
toja. Naisjoukko valitsee yhdessä 
avustuskohteen, ja sen jälkeen al-
kaa tapahtua; uudet tekniikat ote-
taan heti hyötykäyttöön. 

Yhdessä tekeminen jatkuu ai-
na käsitöiden pakkaamiseen ja 
postitukseen saakka.

Kun ryhmässä pohditaan, mon-
tako pakettia vuosien aikana poru-
kalla on saatu kasaan, arvioi joku, 
että ”kymmenkunta”. ”Enemmän” 
korjataan lukua nopeasti.

Ilembulaa 
avustetaan joka vuosi
Käsityötaidolla hyvää tehden 
-ryhmä on avustanut säännöl-
lisesti tansanialaista Ilembulan 
sairaalaa. Sairaalan pitkäaikai-
nen lastenlääkäri, Suomen Lähe-
tysseuran lähetystyöntekijä Lee-
na Pasanen on saanut naisilta 
viime vuosina useita lähetyksiä, 
joissa on ollut muun muassa iloi-
senvärisiä lasten nuttuja, peitto-
ja ja pipoja.

Tuula Heikkinen haluaa käy-
dä ryhmässä, koska oppii siellä 
uutta ja voi tehdä samalla hyvää 
toisille.

Kädet käyvät muiden hyväksi

– Kun voin antaa avuntar-
peessa oleville, saan iloa myös it-
selle, hän kertaa tutun totuuden 
hyväntekeväisyyden riemusta ja 
ihanuudesta.

Monen muun ryhmäläisen ta-
voin Ilembulan sairaalan pienet 
aidsorvot ovat tyystin hellyttä-
neet Heikkisen. Leena Pasasen 
kuulumiset paikan päältä lisä-
sivät intoa tarttua ompeluksiin, 
jotka päätyvät todennäköisesti 
pienen, hauraan mustan lapsen 

lämmöksi ja turvaksi elämän al-
kutaipaleella.

rIITTA HIrvONEN 

Oulun kansalaisopiston 
Käsityötaidolla hyvää tehden 
-ryhmä ottaa mielellään vastaan 
lahjoituksina luonnonkuitusia 
kankaita ja lankoja. Lahjoituksista 
voi olla yhteydessä taitoaineiden 
opetuksen vastuuopettajaan Leena 
Korpeen, p. 040 579 5325.

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

Muhoksen seurakunta 
järjestää erityislapsille 
ja heidän perheilleen 
leiripäivän toiminta-

keskus Koortilassa lauantaina 
16. helmikuuta. Luvassa on paitsi 
kaikille yhteistä ohjelmaa, myös 
toimintaa vertaistukiryhmittäin 
erityislapsille, heidän sisaruksil-
leen sekä vanhemmilleen.

– Toive leiripäivästä tuli eri-
tyislasten vanhemmilta itseltään, 
kertoo Muhoksen seurakunnan 
vastaava lastenohjaaja Sirpa Kuk-
kohovi.

Hän muistelee, että seurakun-
ta on joskus aikaisemmin järjes-
tänyt päiväleirin kehitysvammai-
sille lapsille ja heidän perheilleen. 
Siitä on kuitenkin jo aikaa.

Nyt helmikuussa järjestettä-
vän leirin tarkoitus on ottaa kaik-
ki erityislapset huomioon, ei vain 

kehitysvammaisia.
– Erityisyyttä lapsilla on niin 

paljon erilaista.
Toimintaa on tarkoitus kehit-

tää sen mukaan, mitä perheet it-
se toivovat. Leiripäivässä lähinnä 
tutustutaan ja kuulostellaan, mil-
laisia toiveita lapsilla ja vanhem-
milla on jatkon suhteen.

– Toivon, että leirin kautta tu-
lisi tuttavuuksia, joiden kanssa 
voisi jakaa arkisia asioita. Ver-
taistuella on suuri merkitys, to-
teaa Oulun seurakuntien kehitys-
vammaistyön pastori Elina Hy-
vönen, joka on mukana leiripäi-
vässä.

Tiedossa on siis mukavaa yh-
dessäoloa, lapsille leikkejä ja ai-
kuisille keskustelua. Leiri alkaa 
kahvi- ja mehuhetkellä. Päivän 
aikana nautitaan myös lounas se-
kä välipala.

Leiripäivä on suunnattu mu-
hoslaisille 12-vuotiaille ja sitä 
nuoremmille erityislapsille per-
heineen.

– Tällä hetkellä kolme perhet-
tä on ilmoittautunut. Leirille ote-
taan noin 45–50 henkilöä, joten 
mukaan mahtuu vielä. Jos lei-
ri ei tule täyteen muhoslaisista, 
myös muiden seurakuntien per-
heet ovat tervetulleita, Kukkoho-
vi sanoo.

KATJA KIISKINEN

Erityislasten ja perheiden leiripäivä 
Muhoksen Koortilassa lauantaina 
16.2. kello 10–15. Leirimaksu on 
5 euroa/ perhe. Ilmoittautumiset 
Sirpa Kukkohoville, p. 050 3093 565 
keskiviikkoon 6.2. mennessä. 
Ilmoita myös ruoka-aineallergiat 
ja lasten iät.

Vauvan nuttuja syntyy kansalaisopiston opintopiirissä nopeasti ja taidolla.
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Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

TALOUSSUUNNITTELIJAN 
pysyväisluontoinen työsuhde

sijoituspaikkana hallinto- ja talouspalvelut

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa  

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitse-
män seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä.Jäsenmäärä on noin 150 
000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymä vastaa Haukiputaan, 
Kiimingin, Oulun, Oulujoen, Oulunsalon, Yli-
kiimingin ja Yli-Iin hautausmaiden hoidosta. 
Hautausmaiden kokonaispinta-ala on noin 
52 hehtaaria ja hoitosopimushautoja yli 9000.

HAUTAUSMAIDEN 
KESÄTYÖT

Hakuaika 4.2.–15.2.
Oulun seurakuntayhtymä hakee 17 vuotta täyttäneitä 
työntekijöitä hautausmaiden kesätöihin kaudelle 2013. 
Samalla haemme myös 5–8 puutarhuria vastaamaan 
kesänaikaisista hautausmaan hoitoon liittyvistä am-
mattitehtävistä. 

Perustyötehtäviin kuuluu hautausmaiden kesäaikaiset 
hoitotyöt: mm. haravointi, nurmikon leikkuu, kukkien 
istuttaminen ja hoito. Työajat ovat ma–to klo 7–16 ja 
pe klo 7–14. Tärkeää on ilmoittaa mille hautausmaalle 
töihin hakee. 

Työn kesto on sopimuksen mukaan 2 viikosta noin 5½ 
kuukauteen. 

Hakulomakkeen voi täyttää 4.–15.2 välisenä aikana 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista 
ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat. Lomakkeen voi 
käydä täyttämässä myös henkilökohtaisesti 4.–15.2. 
välisenä aikana seuraavissa toimipaikoissa (aukioloajat 
ma–pe klo 9–16)
•	 Oulun	hautausmaan	toimisto	(Intiöntie	6)
•	 Haukiputaan	kirkkoherranvirasto	(Kirkkotie	10)	
•	 Oulunsalon	kirkkoherranvirasto	(Vattukuja	2)
•	 Kiimingin	kirkkoherranvirasto	(Kirkkoniementie	5)	

Kesätöitä	koskevat	tiedustelut:	intio.oulu@evl.fi

Kesätyöntekijöitä	valitaan	yhteensä	noin	130	ja	heidät	
sijoitetaan hakemuksen mukaisesti. Työntekijöiden tarve 
vaihtelee	hautausmaakohtaisesti.			Valituille	ilmoitamme	
kirjeitse 15.3. mennessä. 

www.oulunseurakunnat.fi

Paikkoja avoinna

• 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

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Lasten parhaaksi -illat
HAUKIPUDAS  Ti  5.2.  klo 18.30  Puttaan Tupa, Kirkkotie 10 C
PULKKILA  Ke  6.2.  klo 18.00  Seurakuntatalo
KEMPELE  To  7.2.  klo 18.30  Keskustan seurakuntatalo, Tiilitie 1
OULU  Pe  8.2.  klo 18.30  Rukoushuone, Koulukatu 41
Materiaalia esillä. Rukousta, näyteopetus, haasteita, koulutusmahdollisuuksia.
Kaikki mukaan miehiä myöten! Lisätietoja: Pekka Siitonen, 040 535 7567 
Lastenmissio ja paikalliset seurakunnat/yhteisöt

Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssi (ROL 1)
Oulussa 3.-7.6.2013 - Lisätietoja: www.lastenmissio.fi

Lasten
parhaaksi

40 v

Palveluja tarjotaan

Satavuotias Salme Haltia tarttuu jälleen keräyslippaaseen

Hyvän tekeminen ajaa liikkeelle

OULUN HOITOPALVELU OY

Yhteydenotot Raija Singh 0400 899 140

Edulliset ja vaivattomat 
laboratoriopalvelut

Näytteidenotto ja toimittaminen laboratorioon 
suoraan kotoa myös ilman lähetettä.

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

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.
Ilmoittaja,Ilmoittaja,

ota yhteyttä.ota yhteyttä.

Oulun Alppilassa 
asuva satavuotias 
Salme Haltia ei anna 
korkean iän hidastaa 
yhteisvastuukerääjäksi 
ryhtymistä. Hän kertoo 
kiertäneensä Alppilan 
kerrostaloja pitkin ja 
poikin jo 30 vuoden ajan.

Salme Haltia on sitkeä asi-
assaan. Yhteisvastuukerää-
jänä hänellä on ollut tapa-
na tulla uudestaan, mikä-

li ei ole tavoittanut oven takana 
olevia.

Haltian ei ole vaikea motivoi-
da itseään liikkeelle.

– Pitää ajatella niitä ihmisiä, 
joille raha menee, hän sanoo.

Satavuotias patistelee kaikkia 
”kynnelle kykeneviä” mukaan 
kerääjäksi.

– Yhteisvastuukeräys on hy-
väntekeväisyyttä. Siinä on tämän 
keräyksen vetovoima. 

Ensimmäinen 
apu lapsiperheille
Suurin suomalainen hyvänteke-
väisyyskeräys, Yhteisvastuukerä-
ys, syntyi reilu 60 vuotta sitten lä-
himmäisenrakkaudesta. Kipinän 
keräämiselle antoivat sodan ja 
pahojen hallavuosien jäljiltä kär-
sivät lapsiperheet.

Aliravitut lapset tarvitsivat 

apua, mutta auttavia järjestelmiä 
ei ollut olemassa. 

Kirkko tuli hätiin. Lapsiper-
heiden hätä satutti ihmisiä: ke-
räyksellä saatiin tuolloin 60 mil-
joonaa silloista markkaa, mikä oli 
tuplasti yli tavoitteen.

raha varattuna 
pöytäliinan alla
Valtaosa Alppilan kerrostalojen 

asukkaista on ottanut Salme Hal-
tian vastaan ystävällisesti. Vain 
harvoin kerääjälle on oltu tylyjä.

Kun ovi on paiskattu nenän 
edestä kiinni, Haltian ajatus on 
ollut: minun ei tarvitse heistä vä-
littää.

Salme kertoo, että muutamissa 
kodeissa häntä on odotettu käy-
mään: eteisen pöydän tuukin eli 
pöytäliinan alla on ollut jemmas-

Salme Haltiaa (kuvassa keskellä punaisessa paidassa) haastatellaan myös Radio Deissä perjantaina  1.2. kello 14.40 ja sunnuntaina 3.2 kello 11.45. Haltia käy tiistaisin Runolan 
päivätoiminnassa. Haltian vieressä Elli Koivusaari (vas.) ja Alli Tero.
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PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

PIENIN ASKELIN
Psykoterapia (Kela). Työnohjaus.
Koulutus. Psykologipalvelut.
044 012 5916 ja 040 824 1017
www.pieninaskelin.fi

Satavuotias Salme Haltia tarttuu jälleen keräyslippaaseen

Hyvän tekeminen ajaa liikkeelle

Caritas Lääkärit  /  Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU (Caritas-keskus)  /  050 520 23 83    

Uusi oululainen 
lääkärikeskus avoinna 
kaikille arkisin klo 8-18

www.caritaslaakarit.fi

Terveydenhoitoa

sa raha kerääjälle. 
Ilman kahvikuppia ja juttu-

tuokiota tuttu kerääjä ei selviydy 
kierroksiltaan.

– Ihmiset ovat yksinäisiä. Jut-
tukaveri on tervetullut, Haltia on 
huomannut.

Kerääjäveteraani arastelee pu-
hua kahvittelusta. 

– Luulevat, että minulle kuu-
luu keittää kahvi, hän oikoo mah-

dollista väärinymmärrystä.

1960-luvulta apua 
myös ulkomaille 
1950-luvulla yhteisvastuun kerä-
ysvarat käytettiin kokonaan ko-
timaassa. Niillä tuettiin muun 
muassa huonokuntoisten asuin-
rakennusten kunnostusta ja köy-
hille kodeille hankittiin lehmä tai 
hevonen. 

Kevään kotimaisen kohteen yhteisvastuuvaroil-

la on mahdollista etsiä koteihinsa yksin jäänei-

tä vanhuksia, kuulla heitä ja räätälöidä heille 

juuri sellaista apua, mitä he tarvitsevat. Näin kertoo 

Kirkkopalvelujen kampanjasuunnittelija Salla Pelto-

nen.

– Yhteisvastuuvaroilla tullaan käynnistämään ke-

räyksen päätyttyä etsivän vanhustyön projekti 5–7 pi-

lottiseurakunnassa. Myös niin sanottuja kummiseura-

kuntia on mukana. Hankeen kohteena ovat kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevat yksinäiset, eristäyty-

neet tai syrjäytyneet vanhukset. 

– Pilottipaikkakunnilla muodostetaan seurakun-

nan, kunnan ja mahdollisten järjestöjen yhteistyö-

verkosto, joka miettii, miten yksin jääneet vanhuk-

set parhaiten löydetään, Peltonen selventää keräys-

kohdetta. 

Tarkoituksena on muodostaa lähiverkosto, jossa 

muun muassa kauppojen ja apteekkien työntekijät 

sekä naapurit, sukulaiset ja tuttavat voivat vanhuk-

sen luvalla vinkata hankkeen työntekijälle havaitse-

mastaan yksinäisestä vanhuksesta. 

Varojen avulla vanhusten tukihenkilöiksi koulute-

taan myös vapaaehtoisia. 

rIITTA HIrvONEN

Yksin jääneet vanhukset päivänvaloon

Myös lahjakkaita lapsia autet-
tiin keräysvaroilla kouluun.

Vuonna 1963 yhteisvastuu-
varoista annettiin ensimmäisen 
kerran apua ulkomaille. Avun-
saaja oli Ambo-Kavangon kirkko 
Namibiassa.

Tällä hetkellä Yhteisvastuuke-
räyksellä on noin 35 000 vapaaeh-
toista talkoolaista. Kirkossa hei-
tä on ryhdytty kutsumaan arki-
enkeleiksi.

Ihmisarkuus 
iskee nopeasti
Salme Haltia harrastaa paljon. 
Hän on mukana muun muassa 
Runolan päivätoiminnan tiistai-
ryhmässä. Siellä tiedetään, että 
tänä keväänä yhteisvastuuta kerä-
tään yksinäisille vanhuksille Suo-
messa sekä Kambodzhassa.

Haltian lailla moni tiistairyh-
mäläinen ajattelee, että keräys-
kohde on hyvä. Kerholaiset to-
teavat, että moni vanhus on jää-
nyt kotiin, kun kukaan ei ole ny-
käissyt heitä mukaan palvelujen 
piiriin.

– Kun on ollut pari viikkoa ko-
tona yksin, lähteminen alkaa vai-
keutua. Ihmispelko iskee, Runo-
lan ryhmässä todetaan.

Ikäihmiset tietävät omasta ko-
kemuksestaan, että vieraaseen 
joukkoon tuleminen saattaa ol-
la vaikeaa niin nuorille kuin van-
hoille. Tutustuminen uusiin ih-
misiin ottaa aikansa ja vie myös 
voimia.

Salme Haltian kerhokaveri to-
teaa, että myös raha voi hidas-
taa ikäihmisen verkostoitumista 
kerhoihin ja ryhmiin. Kotoa läh-

teminen maksaa helposti ainakin 
taksin verran, jos kyytiä ei ole 
omasta takaa.

rIITTA HIrvONEN
 

Kuluvan kevään ajan kerätään uu-
sia ideoita, hyviä kokemuksia ja 
luovia aloitteita etsivän ja osallis-
tavan vanhustyön kehittämiseen. 
Kaikki voivat osallistua ideointiin. 

Saapuneita ideoita julkaistaan 
Yhteisvastuun nettisivuilla ja niitä 
pyritään kokeilemaan käytännös-
sä tulevassa hankkeessa. Ideapos-
tia voi lähettää osoitteeseen: seppo.
sulkko@kirkkopalvelut.fi.

Tässä lehdessä Rauhan Terveh-
dyksen raatilaiset sivulla 3 ideoi-
vat keinoja yksinäisten vanhusten 
tavoittamiseksi. 

Salme Haltiaa (kuvassa keskellä punaisessa paidassa) haastatellaan myös Radio Deissä perjantaina  1.2. kello 14.40 ja sunnuntaina 3.2 kello 11.45. Haltia käy tiistaisin Runolan 
päivätoiminnassa. Haltian vieressä Elli Koivusaari (vas.) ja Alli Tero.

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



10    Nro 4    31.1.–7.2.2013

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAN 
pysyväisluontoinen työsuhde

sijoituspaikkana tietohallintopalvelut

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa  

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitse-
män seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä.Jäsenmäärä on noin 150 
000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Kempeleen seurakunnassa 
on haettavana

DIAKONIAN VIRAN- 
HALTIJAN VIRKA

Kempele on kasvava ja kehittyvä kunta Oulun seudulla, seurakun-
nassa on jäseniä noin 14 000. Kempeleen seurakunnassa on 39 
vakinaista työntekijää. Virkaan valittavaa odottaa haasteellinen työ 
tässä työyhteisössä, jossa työntekijän tukena on toimiva työalatiimi. 
Diakoniatyön tiimissä työskentelee neljä diakonian viranhaltijaa ja 
tiimiesimiehenä diakonia- ja yhteiskunnallisen työn kappalainen.

Viranhaltijan toimenkuvaan kuuluvat seurakuntadiakonian yleiset 
tehtävät. Viran erityisvastuualueina ovat ystäväpalvelusta ja 
omaishoitajien tuesta vastaaminen sekä vapaaehtoisten sielun-
hoitoavustajien tukeminen. Viran palkkaus määräytyy vaativuus-
ryhmä 502 mukaan. Hakijalta edellytetään piispainkokouksen  
hyväksymä diakonian virkatutkinto.

Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Pekka Rehumäki,  
puh. 040 779 0301, pekka.rehumaki@evl.fi tai diakonian viranhaltija 
Sirkku Määttä, puh. 040 779 0368, sirkku.maatta@evl.fi.

Virkaan valitulla on 4 kuukauden koeaika. Valitun tulee ennen viran 
vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-
tilastaan. Virka täytetään 1.6.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
Hakemukset liitteineen tulee lähettää 21.2.2013 klo 15.00 mennessä: 
Kempeleen seurakunta, Kirkkoneuvosto, PL 28, 90441 Kempele.

Kirkkoneuvosto

                      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 3.2. kello 9.55–
12. Klo 8.45 Radiopyhäkoulun 
pitää lastenohjaaja Marja Raa-
tikainen Tuiran seurakunnas-
ta. Aiheena on Kynttilänpäi-
vä. (Valtakunnallinen lähe-
tys.) Klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimit-
taa Ari-Pekka Metso, ja häntä 
avustaa Jouko Lankinen. Kant-
torina on Péter Marosvári ja ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki.  
Klo 11.15 Armonpulla-ohjel-
massa ajatuksiaan armosta ker-
too Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherra Jaakko Kaltakari. 
MB. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lun uusinta aamulta. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-

sa on haastateltavana 100-vuo-
tias yhteisvastuukerääjä Salme 
Haltia, joka on jo useiden vuo-
sikymmenten ajan lähtenyt liik-
keelle hyvän asian puolesta. MP.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseura-
kunnat.fi/radio.
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin kello 16.20.
Pe 1.2. klo 14.40 Päivän valinta, 
Salme Haltia. MP.
Pe 1.2. klo 16.03–17. Toivon tuo-
miokapituli.
Ma 4.2.–pe 8.2. kello 15.20 Vii-
kon vieraana on tiedottaja Re-
bekka Naatus. Ohjelman uusin-
takooste kuullaan tiistaina 12.2. 
kello 22.05. MS.
Ke 6.2. kello 16.40 Herätys eilen 

Sotilaan rukouksesta huokuu 
rauhanomaisuus ja taisteluiden 
loppumisen toivo. Kaukana on se 
monien marssilaulujen ja sankaritarujen 
isänmaallinen paatos, josta muun 
muassa Topelius on kirjoittanut. 
Suomen miehet joutuivat taisteluihin 
monilla rintamilla.

Ennen Venäjään liittämistään Suomi val-
loitettiin isonvihan ja pikkuvihan aikana 
1700-luvulla. Kolmas kerta oli ratkaiseva 
vuosien 1808–09 Suomen sodassa, jolloin 

Venäjä sai liitettyä Suomen alueen itseensä auto-
nomisena suuriruhtinaskuntana.

Jo ennen näitä sotia suomalaiset olivat tottu-
neet siihen, että Ruotsin kruunu otti erityisesti 
Suomesta paljon sotilaita eurooppalaisille taiste-
lutantereille. Suomalaiset olivat sopiva voimavara 
Ruotsin armeijalle ja kuningas esikuntineen käyt-
ti tätä resurssia runsain mitoin hyväksensä. 

Esimerkiksi suomalaisten hakkapeliittojen 
joukko oli 1600-luvulla hyvin pelätty ja raaka-
laismaisessa maineessa Keski-Euroopassa käy-
dyissä sodissa.

Aseeksi
rukouksen miekka
Sotaan lähteminen oli aina kuitenkin myös luo-
pumista. Omaiset valmistautuivat siihen, että 
oma poika ei kenties koskaan palaa takaisin. 

Matkaan varustauduttaessa oli tärkeää antaa 
mukaan erilaisissa tilanteissa selviämisen kannal-
ta olennainen varustus, jotta hengissä pysyminen 
vaikeissakin sääolosuhteissa olisi mahdollista. 

Fyysisten tarpeiden lisäksi oikea taisteluasen-
ne ja hyvät välit ”yläkertaan” auttoivat suomalais-
ta sotilasta. Syvällä sotilaan sydämessä eli toivo 
päästä vielä takaisin kotiseutua asumaan ja ra-
kentamaan.

Rauhan miehetkin 
joutuivat raakaan sotaan

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

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

Muru-tyttö seikkailee 
Radiopyhäkoulussa

Tulevana sunnuntaina 3.2. 
Oulun seurakuntien Ra-
diopyhäkoulussa puhuu 
lastenohjaaja Marja Raa-

tikainen Tuiran seurakunnasta. 
Aiheena on kirkkovuoden mu-
kaisesti Kynttilänpäivä. Marja 
Raatikaisen pyhäkouluissa tou-
huilee Muru-tyttö, joka ihmet-
telee maailmanmenoa yhdes-
sä turvallisten isovanhempien 
kanssa. Kynttilänpäivänä Mu-
ru-tyttö menee kirkkoon, jossa 
siunataan käyttöön päiväkodis-
sa tehdyt kynttilät.

– Radiopyhäkoulu ei kasva-
ta vain lapsia, vaan myös ai-
kuisia. Se tukee perheitä anta-
malla vanhemmille, kummeil-
le, mummeille ja vaareille myös 
vinkkejä kristilliseen kasvatuk-

seen. Miten voi kertoa rakasta-
vasta Taivaan Isästä, kertoo 
Marja Raatikainen.

Pyhäkoulu kuullaan Radio 
Pookissa joka sunnuntai kel-
lo 9.45. Radio Dein valtakun-
nallisessa ohjelmistossa se lä-
hetetään sunnuntaisin kello 
8.45. Lisäksi se uusitaan Oulun 
alueella samana päivänä kello 
11.30. 

Radiopyhäkoulut ovat noin 
kymmenminuuttisia hartaus-
hetkiä, jotka koostuvat rukouk-
sesta, hengellisestä lastenmusii-
kista ja hartauspuheesta. Mik-
rofonin takana istuvat pääasi-
assa Oulun seurakuntien lap-
sityönohjaajat, lastenohjaajat ja 
papit.

Sotamiehen rukous
Oi kaikkivaltias Jumala, Sebaot! Sinä olet asettanut pyhät enkelisi kaikissa maissa ja kansoissa 
järjestelemään sodat ja rauhat tahtosi mukaan. 
Sinä annoit nuorelle kuningas Daavidille armollisesti urhollisuutta ja voimaa siten, että hän kukisti ja löi 
suuren Goljatin lingolla, vaikka Daavid oli pieni, varusteiltaan vaatimaton ja sotaan tottumaton. 
Sinä annoit Simsonille Pyhän Hengen kautta yliluonnollisen väkevyyden ja voiman filistealaisia vastaan. 
Oi suuri ja armollinen Jumala! Asia, josta nyt sodimme, on käsityksemme mukaan oikea. 
Rukoilemme Sinua: Taivuta vihollisemme sydämet rauhaan, jottei kristittyjen verta tarvitsisi niin paljon 
vuodattaa. Suo meidän saavuttaa voitto mahdollisimman nopeasti, verettömästi sekä vähillä vahingoilla 
niin, että sota loppuisi nopeasti ja me saisimme Sinua voiton virrellä ylistää ja kiittää. Sinua, joka olet 
kaikkien meidän voimallinen Herramme ja joka elät ja hallitset ikuisesti, Aamen.

ja tänään -ohjelmassa tutkija
Hanna Salomäki puhuu kirkon 
nykytilanteesta maassamme. 
Noin 77 prosenttia suomalai-
sista kuuluu kirkkoon, ja tähän 
porukkaan mahtuu monenlai-
sia mielipiteitä. MP.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 3.2. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Marja 
Raatikainen Tuiran seurakun-
nasta. Aiheena on Kynttilän-
päivä. Klo 10 jumalanpalvelus 
Saloisten kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
Su 3.2. suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta. Messu klo 10. 
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2. Kor. 3: 18-4: 6
Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä 
katselemme herran kirkkautta kuin 
kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden 
kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. tämän 
saa aikaan herra, joka on henki.
    kun meillä jumalan armosta on tällainen 
palveluvirka, me emme lannistu. olemme 
hylänneet kaiken salakähmäisen, emme 
toimi petollisesti emmekä vääristele jumalan 
sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja 
toivomme, että jokainen omassatunnossaan 
arvioi meidät jumalan edessä. jos meidän 
julistamamme evankeliumi on peitossa, 
se on peitossa niiltä, jotka joutuvat 
kadotukseen. tarkoitan niitä, joiden mielen 
tämän maailman jumala on sokaissut, niin 
että he epäuskossaan eivät näe kristuksen 
evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, 
kristuksen, joka on jumalan kuva. Emmehän 
me julista sanomaa itsestämme vaan 
jeesuksesta kristuksesta: jeesus on herra, ja 
hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. 
jumala, joka sanoi: "tulkoon pimeyteen 
valo", valaisi itse meidän sydämemme. näin 
jumalan kirkkaus, joka säteilee kristuksen 
kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää 
valoaan.

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

Siellä hän istuu kirkon takapenkillä. Vanha mies. Lähti ehkä rouvalle kuskiksi ja 
muutenkin. Varsinkin siksi. Muutenkin. Vaikka silmä painuu joskus kiinni saar-
nan aikana, uskon, että kyllä hän kuuntelee. Kotona miettii asioita, kun hiljakseen 
pukkailee kolalla lunta siisteiksi valleiksi. Toivottavasti kolattava alue on pieni. Ei 
parane rehkiä. Eturauhassyöpä, sanoo lääkäri hänen ikäisilleen. Se voi tulla. PS-
arvoja seurataan.

Kynttilänpäivää on pidetty ennen kaikkea lasten ja perheiden juhlapäivänä. Tuo-
daanhan Jeesus-vauva vanhempiensa keskellä kirkkoon Herran eteen pyhitettä-
väksi. Päivän nimi juontaa juurensa keskiaikaiseen tapaan vihkiä kyseisenä päi-
vänä kynttilät kirkon käyttöön.

Evankeliumitekstissä katseeni hakeutuu Simeoniin, vanhaan mieheen, joka odot-
taa kansalle luvattua lohdutusta. Ikääntyvässä miehessä on jotakin syvästi kosket-
tavaa. Simeonissakin. Luukas kuvaa herkästi sitä prosessia, joka sai miehen jaksa-
maan elämäänsä. Lohdutus oli tulossa, se oli hänelle korkealta taholta luvattu.

Isäni eli 70-vuotiaaksi. Syntymäpäivillään hän katseli jälkikasvua hämmenty-
neenä ja herkällä mielellä. Aistin isässä jotakin aivan uutta. Hän puhuikin siitä 
meille. Luopumisesta, kiitollisuudesta, kohdatuista virheistä.

Kymmenen päivän kuluttua juhlasta isä kuoli. Toivon ja uskon, että kuin Simeon, 
hän sai nähdä pelastuksen, valon ja kirkkauden.

Mietin, mitä yhteiskuntamme ikääntyville ja vanhoille miehille kuuluu.  Miten 
te voitte? Toiset saavat elää touhukasta elämää, toisten askel on lyhentynyt tai lepää 
palvelukodin viltin alla.

Rukoilen, että Jeesus-vauvan hyväksyvä viaton katse tavoittaa jokaisen ikäänty-
vän miehen. Aikanaan ja tavallaan. Sillä se on katse, joka synnyttää kiitollisuuden. 

– Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut.

SATU KrEIvI-PALOSAArI
Karjasillan seurakuntapappi

Sanan aika
Sunnuntai 3.2.2013

Psalmi: Ps. 48: 11-15
1. lukukappale: Jes. 52:8-10

2. lukukappale: 2. Kor. 3:18-4, 6
Evankeliumi: Luuk. 2:22-33

Ikääntyvän miehen pyhä

Satu K
reivi-P

alo
saari
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Tänä vuonna Yhteisvastuu-
keräyksellä autetaan yksi-
näisiä vanhuksia Suomes-
sa ja Kambodzhassa. Loka-

kuussa 2012 sain osallistua Kir-
kon Ulkomaanavun järjestämäl-
le opintomatkalle Kambodzhaan. 
Tutustuimme kymmenen päivän 
ajan Kirkon Ulkomaanavun työ-
hön ja niihin hankkeisiin, joihin 
Yhteisvastuukeräyksen 2013 va-
rat kohdistetaan. Kirkon Ulko-
maanapu vastaa avun perille vie-
misestä.

Karu ja 
kaunis maa
Kambodzha on kaunis, reilun 14 
miljoonan asukkaan valtio Kaak-
kois-Aasiassa. Maalla on kui-
tenkin takanaan hurja historia: 
1970-luvulla Pol Potin johtama 
punakhmerien hallinto toteutti 
kansanmurhan ja saman vuosi-
kymmenen lopussa vietnamilai-
set hyökkäsivät maahan ja sisäl-
lissota punakhmerejä vastaan al-
koi. 

Rauhan aikaa Kambodzhassa 
on eletty vasta 1990-luvun alusta, 
jolloin monarkia palautettiin val-
taan. Punakhmerien aikana jopa 
kahden miljoonan kambodzha-
laisen on arvioitu menehtyneen. 
Tämä hurja historia vaikuttaa ih-
misten elämään tänäkin päivänä.

Elintärkeät 
mummot ja vaarit
Kambodzhalaiseen vanhuuteen 
liittyy muutamia erityispiirteitä. 
Vanhuksiksi lasketaan kaikki 55 
vuotta täyttäneet. Tuo ikäryhmä 
on joidenkin laskelmien mukaan 
noin 8 prosenttia koko väestöstä. 

On syytä muistaa, että tämän 
päivän 55-vuotiaat ja sitä van-
hemmat ovat olleet kansanmur-
han aikaan nuoria aikuisia. He it-
se kertoivat meille selviytyneensä 
noista ajoista, koska olivat nuoria 
ja vahvoja. 

Heidän vanhempansa eivät 
kuitenkaan selvinneet. Kova työ, 
liian vähäinen ruoka ja ankarat 
olot olivat monille liikaa. Hyvin 
iäkkäiden osuus väestöstä onkin 
hyvin pieni.

Toinen kambodzhalaista van-
huutta leimaava piirre on lasten-
lastenhuoltajuus. Tilastojen mu-
kaan joka kolmas yli 60-vuotias 
kambodzhalainen on vastuussa 
vähintään yhdestä lapsesta. Nä-
mä vanhushuoltajat huolehtivat 
siis oman toimeentulonsa lisäk-
si myös lasten ravinnonsaannista, 
koulunkäynnistä ja terveydestä. 

Koska noin kolmannes kansa-
laisista elää kansallisen köyhyys-
rajan alapuolella, tilanne vanhus-

Yhteisvastuu auttaa mummoja ja vaareja

Kambodzhan vanhukset elävät köyhyyden keskellä toivoa todeksi

huoltajien kohdalla ei ole millään 
muotoa helppo. Kambodzhassa 
ei ole sosiaaliturvaa ja näinpä jo-
kainen tekee käytännössä jonkin-
laista työtä aina kuolemaansa as-
ti turvatakseen toimeentulonsa.

Meidän teoillamme 
on merkitystä
Kymmenen päivän matkan aika-
na ehti nähdä ja kokea monenlais-
ta. Itselleni oli puhuttelevaa saa-
da tavata kansanmurhasta ja si-
sällissodasta selvinneitä vanhuk-
sia, jotka olivat perustaneet omia 
vanhusten ryhmiä. 

Nämä vanhukset auttoivat toi-
nen toisiaan, kävivät tapaamassa 
sairastuneita ryhmän jäseniä, pu-
huivat menneistä ja huolehtivat 
yhdessä siitä, että jokaisen lap-
senlapset saivat mahdollisuuden 
koulunkäyntiin. Keskinäinen yh-
teys ja avunanto olivat heidän ta-
pansa selviytyä. 

Tällaiset ryhmät ovatkin yk-
si toimintamuoto, jolla Yhteis-
vastuukeräyksen kautta autetaan 
vanhuksia ja kyliä parantamaan 
elinolojaan.

Eräs noista ryhmien vanhuk-
sista on jäänyt erityisesti mielee-
ni. Tämä iäkäs rouva katsoi mi-
nua vakavana sanomatta sanaa-
kaan. Hänen olemuksensa kertoi 
raskaasta työstä ja eletystä elä-
mästä. Hänen katseessaan oli jo-
tain syvälle sieluun osuvaa. 

Kohtaamisemme on jättänyt 
minuun pysyvän jäljen. Matka-
päiväkirjaani kirjoitin tuona päi-
vänä: ”Se, että olet, se on minul-
le väkevä todistus. Väkevä todis-
tus toivosta.”

Matkan aikana ennätin jäl-
leen kerran myös tajuamaan, 
mikä merkitys on pienillä teoil-
la. Se, minkä me saatamme Suo-
messa kokea pieneksi ja vaatimat-
tomaksi auttamiseksi, saattaa toi-
sella puolen maailmaa muuttaa 
jonkun ihmisen koko maailman. 

Tärkeä oivallus itselleni oli ta-
juta myös se, kuinka auttaminen 
Kambodzhassa toimii samalla ta-
voin kuin kiven heittäminen lam-
peen: se muodostaa uusia ja uu-

Kambodzhassa moni vanhus huolehtii myös lapsenlapsistaan, koska lasten 
vanhemmat ovat kuolleet tai ovat siirtotyöläisinä. 

Yhteisö kantaa ja yhteistyö kannattaa. Vanhustenryhmissä vanhukset tulevat 
kuulluiksi ja nähdyiksi. 

sia renkaita ympärilleen. Paikal-
liset sanoivatkin meille, että kun 
Kambodzhassa auttaa lasta, aut-
taa myös hänen vanhempiaan, 
isovanhempiaan ja koko hänen 
kyläyhteisöään. 

Ja sama toimii myös toisin-
päin: kun auttaa vanhusta, aut-
taa myös tämän lapsia, lapsenlap-
sia ja koko kyläyhteisöä vanhuk-
sen ympärillä. Juuri tämän täh-
den Yhteisvastuussa on järkeä!

ANU YLITOLONEN
Kirjoittaja on Oulussa opiskellut 
luokanopettaja ja pastori, joka 

työskentelee tällä hetkellä 
diakoniapappina Joroisissa ja Juvalla.

74-vuotias An Sean huolehtii 
yksin neljästä lapsenlapsestaan.

Tilastojen mukaan 
joka kolmas 
yli 60-vuotias 
kambodzhalainen 
on vastuussa 
vähintään yhdestä 
lapsesta. 

Kambodzhan naapurimaita ovat Vietnam, Laos ja Thaimaa.

A nu Y l i t o l o n e n

A nu Y l i t o l o n e n
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Khmerien valtakunta on käynyt 
läpi suuruuden ja vainot

Kambodzhan kuningas-
kunta on yli 14 miljoonan 
asukkaan valtio Kaakkois-
Aasiassa. Idässä sen naa-

purimaa on Vietnam, pohjoisessa 
Laos ja lännessä Thaimaa. Eteläs-
sä maa rajautuu Siaminlahteen. 

Valtaosa maan asukkaista on 
theravada-buddhalaisia khmere-
jä. Kambodzhan pääkaupunki on 
Phnom Penh. 

Varhaiskeskiajalla Kam-
bodzhan aluetta hallitsivat in-
tialaisen kulttuurin vaikutuk-
sessa Funanin ja Chenlan kunin-
gaskunnat. Niiden tilalle nousi 

800-luvulla Khmerien valtakun-
ta, josta tuli alueellinen suurval-
ta ja jolla oli merkittävä vaiku-
tus koko Kaakkois-Aasian kult-
tuuriin. 

Valtakunnan taannuttua 
1400-luvulla Kambodzha ajau-
tui Thaimaan ja Vietnamin va-
sallivaltioksi ja joutui viimein 
1800-luvun lopulla Ranskan siir-
tomaavallan alle. 

Maa itsenäistyi jälleen vuonna 
1953. Yhdysvallat pommitti maa-
ta Vietnamin sodan yhteydessä, 
ja vuonna 1970 Kambodzhan ku-
ningas syrjäytettiin vallankaap-

pauksessa ja maahan perustettiin 
Yhdysvalloille ystävällismielinen 
sotilashallinto. 

Valtaan nousivat kuitenkin 
muutaman vuoden kuluttua Pol 
Potin johtamat Punaiset khme-
rit, joiden toteuttamassa kan-
sanmurhassa suurin osa uhreis-
ta kuoli nälkään, sairauksiin tai 
pakkotyöhön. Teloituksissa kuoli 
satoja tuhansia, ehkä jopa miljoo-
na henkeä. Erään arvion mukaan 
surmansa sai yli viidesosa maan 
väestöstä.

Vuosikymmenen lopussa Viet-
nam hyökkäsi Kambodzhaan ja 

punakhmerit syrjäytettiin vallas-
ta. Maahan perustettiin kommu-
nistinen Kamputsean kansanta-
savalta. 

Sisällissota punakhmerejä vas-
taan päättyi 1990-luvun alussa ja 
monarkia palautettiin, minkä jäl-
keen maan olot ovat olleet suh-
teellisen vakaat.

Kambodzha on edelleen köyhä 
valtio, jonka väestö saa pääosin 
elantonsa maataloudesta. Maan 
kulttuuri tunnetaan muun mu-
assa ainutlaatuisesta ruokakult-
tuuristaan ja Khmer-valtakun-
nan jälkeensä jättämistä valta-

vista arkkitehtuurimonumenteis-
ta, joista kuuluisin lienee Angkor 
Watin temppeli.

Valtaosa kambodzhalaisis-
ta on omavaraismaanviljelijöitä, 
jotka asuvat pienissä kylissä. Vuo-
ristoheimot harjoittavat kaskivil-
jelyä. Köyhyys, aliravitsemus ja 
taudit ovat syrjäisellä maaseudul-
la edelleen yleisiä. Vuonna 2010 
keskimääräinen eliniänodote oli 
62 vuotta.

Lähde: Wikipedia 

 V i l l e  A s i ka in e n



14    Nro 4    31.1.–7.2.2013

Menot oulun seurakunnissa 31.1.–7.2.2013

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

Kevättä kohti keskustellen

Nämä lähtivät käsityökahvilasta Nepaliin kesällä. 32 nuttua, 14 
vauvan lakkia ja sukkia.

Ta r ja  O ja -V i i r r e t

A nna - L i i s a  Pe nnan e n

Kevättalven aurinko on kirkas ja herättelee luonnon eloon. 
Oma mieli ei välttämättä nouse auringon tahtiin. Ryhmässä voi 
ammentaa voimaa kevättä kohti.

Oulussa ev.lut. seu-
rakunnissa alkaa 
keskiviikkona 6. 
helmikuuta Kevät-

tä kohti -ryhmä. Ryhmässä 
voi ammentaa voimavaro-
ja kevätauringon nousuun, 
jos oma mieli tuntuu ole-
van matalalla, tai jos muu-
toin kaipaa tukea ja tietoa 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen.  Ryhmään 
voi tulla myös pohtimaan 
miten voi ennaltaehkäis-
tä terveydellisiä ongelmia 
omassa elämässä. 

Ryhmä kokoontuu ke-
vään aikana seitsemänä 
keskiviikkoiltana kello 17–
18.30 Tuiran kirkon nuori-
sotilassa. Ryhmä on avoin 
kaikille uuden Oulun seu-
rakuntalaisille. Toimin-
ta on luottamuksellista, eli 
ryhmässä keskusteltavat 
asiat jäävät vain osallistu-
jien tietoon. Ryhmään on 
ennakkoilmoittautuminen 
– mukaan mahtuu noin 
kymmenen henkilöä.

Eväät mielen ja
kehon hyvinvointiin
Jokaisella tapaamiskerralla 
on oma teemansa, joka liit-

tyy henkiseen tai fyysiseen 
terveyteen. Käsiteltäviä 
teemoja ovat muun muas-
sa ravinnon, unen, ihmis-
suhteiden, liikunnan, tai-

teen, henkisyyden ja hen-
gellisyyden vaikutus hy-
vinvointiin.

– Ryhmästä saa konk-
reettista tietoa hyvinvoin-

tiin liittyen, ja tärkeä osa 
tapaamista on toisilta saa-
tava vertaistuki. Toimin-
nan pääpaino on yhteisel-
lä keskustelulla ja koke-
musten jakamisella, ku-
vailee ryhmän vetäjä, dia-
koniatyöntekijä Heli Mat-
tila Tuiran seurakunnasta. 

Illan aikana juodaan 
kahvit, kuullaan alustus 
illan teemasta, keskustel-
laan ja tehdään mahdolli-
sesti toiminnallisia tehtä-
viä. Myös pieniä kotitehtä-
viä saattaa tulla.

Heli Mattilan mukaan 
tietoa terveyden edistämi-
seen ja ylläpitoon on saa-
tavilla monista lähteistä, 
mutta sitä voi olla vaikea 
yksin löytää ja omaksua.

– Ryhmästä saa tukea ja 
eväitä siihen, miten voi itse 
vaikuttaa mielen ja kehon 
hyvinvointiin, Heli Matti-
la kiteyttää.

Kevättä kohti -ryhmään 
ilmoittautuminen 
viimeistään maanantaina 
4.2. diakoniatyöntekijä Heli 
Mattilalle puhelimitse, 
p. 040 574 7145.

Pöydän ympärillä Oulunsalon ahkerat kädet mielipuuhassaan. 
Pöydällä on myös pikku nalle muistutuksena käsityöryhmän ikiomasta 
kummilapsesta.

A n ja  S a lo

Seurakuntien käsityö-
kerhot tarjoavat te-
kemistä ja mukavaa 
yhdessäoloa. Monet 

niistä toimivat lähetystyön 
hyväksi.

Tuiran seurakunnan lä-
hetyssihteeri Tarja Oja-
Viirret kertoo, että heidän 
seurakunnassaan on kaik-
kiaan kolme käsityökerhoa.

– Käsityökahvilasta on 
muodostunut naisten käsi-
työpiiri, vaikka miehetkin 
ovat tervetulleita. Kivi- ja 
tiffanylasikerhossa käy se-
kä miehiä että naisia. Sii-

ven tiloissa toimivassa puu-
työkerhossa puolestaan käy 
enemmän miehiä kuin nai-
sia, Oja-Viirret sanoo.

– Koska kerhot ovat päi-
väsaikaan, useimmat ker-
holaiset ovat eläkeikäisiä 
tai työttömiä.

Käsitöitä myös
tilauksesta
Kerhoissa voi tehdä käsitöi-
tä itselleen tai lähetystyön 
hyväksi.

– Meillä on vähän sellai-
nen periaate, että kun esi-
merkiksi tekee meidän lan-

Kädentaidot hyötykäyttöön

Puutyökerho maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9 Siivessä 
(Nokelantie 48 B), kivi- ja tiffanylasikerho tiistaisin kello 10 
Pyhän Tuomaan kirkossa, käsityökahvila tiistaisin kello 13 
Koskelan seurakuntakodissa. Tietoa oman seurakuntasi kerhoista 
löydät sivuilta 15–23 sekä osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

goista sukat itselleen, niin 
tekee toiset lähetystyölle.

Käsityökahvilassa vie-
railee välillä myös lähetys-
työntekijöitä kertomassa 
työstään. 

Puutyökerho tekee myös 
tilaustöitä, joiden tuotto 
menee lähetystyölle.

Jos käsillä tekeminen 
kiinnostaa, mukaan voi 
mennä, vaikkei olisikaan 
mikään käsityökonkari.

– Kyllä siellä autetaan 
alkuun, Oja-Viirret roh-
kaisee.

KATJA KIISKINEN
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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
Perhemessu su 3.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Kaisa Säkki-
nen, seurakunnan lapsikuo-
ro. Messu toteutetaan yh-
teistyössä lapsityön kanssa. 
Messu on avoin kaikille ja sen 
suunnittelussa on huomioitu 
erityisesti lapset. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkokah-
vit ja Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus srk-keskuksessa.
Gospel-messu pe 1.2. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala.

Hartauselämä
lasten parhaaksi -ilta ti 5.2. 
klo 18.30 Puttaan Tupa (Pik-
ku-Vakkurila). Miten voisin ol-
la mukana kertomassa evanke-
liumia lapsille? Entä omat lap-
seni? Illassa pieni näyteopetus, 
rukousta, materiaalia, koulu-
tusmahdollisuuksia. Kaikki mu-
kaan miehiä myöten!
kristillisen paaston ryhmä 
aloittaa ti 12.2. klo 18 Pik-
ku-Vakkurilan vieraskama-
rissa, Kirkkotie 10 C. Vetäji-
nä Johanna Kerola ja Helena 
Ylimaula. Ryhmäläisiltä toi-
votaan sitoutumista. Lähde 
matkalle kohti pääsiäistä!

Seniorit
kuljetuspyynnöt kerhoi-
hin maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistoon, p. 044 
7310 232.
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le ma 4.2. klo 13 Jokivarren 
vanhustentalolla, vierailija 

apteekista kertomassa säh-
köisestä reseptistä, ke 6.2. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
7.2. klo 13 srk-keskuksessa, 
vierailija apteekista kerto-
massa sähköisestä reseptistä. 
juttukahvila to 7.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla.  

Varhaisnuoret
6.-luokkalaisten avoimet 
ovet ke 6.2. klo 15–17 Martin-
niemen srk-kodilla. Avoimissa 
ovissa askarrellaan, pelataan, 
leikitään, hiljennytään ja viete-
tään kivaa aikaa yhdessä! Ter-
vetuloa! Lisätietoja Pekka Rin-
tamäki, p. 040 5436 960 ja Eli-
sa Manninen, p. 050 5133 225.

Kuorot ja kerhot
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 31.1. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.

Diakonia
ystävänpäiväjuhla srk-kes-
kuksessa to 14.2. alkaen klo 
11 keittoluonaalla
näkövammaisten leiri 8.–
10.3. Isoniemen leirikes-
kuksessa. Monipuo-
lista ohjelmaa, ul-
koilua, hiihtoa, 
hiljentymistä, 
valmis ruoka-
pöytä ja ilois-
ta yhdessäoloa. 
Ilm. 15.2. men-
nessä diakonisten 
erityispalvelujen toi-
mistoon, p. 044 3161 552 
tai netissä www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja 
Johanna Kerola, p. 045 1393 
993.

Muut menot
yhteisvastuukeräyksen aloi-
tus su 3.2. Ks. ilmoitus s. 20.
laskiaistapahtumat la 9.2. 
klo 11–13 Martinniemen ja 

Kellon srk-kodeilla. Oh-
jelmassa mm. poni-

ratsastusta ja Pär-
rän siskojen esi-
tys Tohtori Ai. 
Tuotto Yhteis-
vastuukeräyk-
selle. Lisätieto-

ja seuraavassa 
numerossa.

haukiputaan ry: yh-
teispyhäkoulu ja ruokai-

lu 3.2. klo 12 sekä seurat klo 
13.30 ry:llä, Kello: ompelu-
seurat pe 1.2. klo 18.30 ry:llä, 
seurat su 3.2. klo 17 ry:llä.

ilmestyskirja toteutuu 
-luentosarja 
jatkuu seurakuntakeskuksessa, 
pastori Martti Heinonen.
Ke 6.2. klo 18, luku 8: 
"Ihmiskunnan kohtalonhetket käsillä"
Ke 27.2. klo 18, luku 9: 
"Kolmasosa ihmiskunnasta tuhoutuu" 
Ke 27.3. klo 18, luku 10: 
"Jumalan salattu suunnitelma" 
Ke 10.4. klo 18, luku 11: 
"Kaksi säkkipukuista todistajaa Jerusalemissa?"
Ke 24.4. klo 18, luku 12: 
"Sota taivaassa" 
Ke 8.5. klo 18, luku 13: 
"Viimeinen maailmanvalta ja 
luopiokristillisyys" 
Ke 22.5. klo 18, luku 14: 
"Karitsa Siionin vuorella" 

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.2. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Jouko Lankinen. Kanttorina 
Péter Marosvári ja urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle. Ra-
diointi Radio Dei. www. vir-
tuaalikirkko.fi.
Messu su 3.2. klo 14, Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki.
Messu su 3.2. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Liturgi 
Olavi Rimpiläinen ja saarna 
Samuel Korhonen.
Gospelmessu su 3.2. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. 

Hartauselämä
aamupiiri la 2.2. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto.
yksinäisyydestä yhteyteen 
la 2.2. klo 18, Vanha pappila. 
Jeremian kirjan 9. luku.
opettajien raamattupiiri ma 
4.2. klo 16, Vanha pappila. 
raamattupiiri ti 5.2. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Olavi 
Voittonen.
raamattupiiri ti 5.2. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
raamattupiiri ke 6.2. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 6.2. 
klo 18, Vanha pappila. Mart-
ti Pennanen.
hiljaisuuden rukoushetki ke 
6.2. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-

pinsiemen ry.
torstain raamattupiiri to 
7.2. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.
ompeluseurat to 7.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Virsilauluilta ti 5.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Runebergin virsiä ja virsiä 
Jumalan kirkkaudesta, Esko 
Laukkanen.

Diakonia
yhteisvastuun aloitus su 
3.2. Elohuone, Isokatu 11. 
Vuoden 2013 yhteisvastuu-
keräys alkaa jumalanpalve-
luksella tuomiokirkossa klo 
10, jonka jälkeen on kirkko-
kahvit Elohuoneella. Tilai-
suudessa tietoa keräyksestä 
ja tapahtumista sekä valoku-
vauskilpailun avaus.
Diakonian ajanvaraus ma 
4.2. klo 9–11,  p. (08) 3161 405. 
Diakonian aamu ti 5.2. klo 9, 
Elohuone. Mahdollisuus hil-
jentyä aamuhartauteen, lu-
kea päivän Kaleva sekä ju-
tustella.
Miesten kahvit ke 6.2. klo 
14, tuomiokirkon krypta.

päiHDetyö
usko ja Elämä to 7.2. klo 14, 
Heinätorin seurakuntakoti.
 

Lähetys
lähetys- ja raamattupiiri to 
7.2. klo 14, Vanha pappila. 
Väinö Simojoki.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot: Ti 5.2. klo 10–

11.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. To 7.2. klo 10–11.30, 
Intiön seurakuntakoti. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä aikuisen 
kanssa. Kerho alkaa yhteisel-
lä hartaushetkellä. Hartau-
den jälkeen kahvitellaan, as-
karrellaan ja leikitään yhdes-
sä. Päätämme kerhon lasten 
ja aikuisten yhteisellä laulu- 
tai lorutteluhetkellä.

Nuoret
Pienoismallikerho su 3.2. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.
nuorten avoimet ovet ke 
6.2. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Nuoret aikuiset 
Matalan kynnyksen raamis 
ke 6.2. klo 18, Aemakatu 6, 
Jössensali. Tervetuloa luke-
maan ja ihmettelemään Raa-
mattua rennossa ilmapiirissä! 
Tarjolla iltapalaa. Lisätietoja 
Mari Flink, p. 050 5649 070.

Leirit ja retket
hiljentymään hangille 
Vuontispirtille 23.–27.3., 
Vuontispirtti. Tule hiihtä-
mään ja hiljentymään han-
gille Enontekiön Vuontispir-
tille. Tuomiokirkkoseurakun-
ta järjestää perinteisen ke-

Sururyhmä 
torstaina 14.2. klo 17–18.30 Vanhassa pappilassa.

Tuomiokirkkoseurakunnan sururyhmä läheisensä kuo-
leman kautta menettäneille alkaa Vanhassa pappi-
lassa, Asemakatu 6. Vetäjinä pastori Jouko Lankinen 
ja diakonissa Kirsi Karppinen. Ilmoittautuminen 7.2. 
mennessä Kirsi Karppiselle, p. 040 5747 181 tai kirsi.
karppinen@evl.fi.

vätretken Pallas-Yllästuntu-
rin kansallispuiston maise-
miin. Retken hinta täysihoi-
toineen ja matkoineen 310 € 
/ hlö 2 hh hotellissa sekä 3–4 
h mökeissä tarvittaessa. Lap-
set alle 4 v. 20 € / hlö, 4–14-
v. 120 € / hlö. Hinta sis. ta-
paturmavakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. Etusi-
ja ensikertalaisilla oululaisil-
la. Sitovat ilmoittautumiset 
22.2. mennessä, www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai 
arkisin klo 9–16, p. (08) 3161 
340. Retkelle valituille lähe-
tetään leirikirje. Lisätieto-
ja: diakoniatyöntekijä Heidi 
Karvonen, p. 040 5747 091 ja 
diakoniateologi Jouko Lanki-
nen, p. 044 3161 577.

Haukiputaan seurakunnassa aloittaa

nuorten lauluryhmä 
joka laulaa pääosin hengellisiä lauluja. Lauluryhmä on 
tarkoitettu 13–18-vuotiaille nuorille. Harjoitukset joka 
maanantai klo 18–19 Haukiputaan seurakuntakeskuk-
sessa. Ensimmäiset harjoitukset 4.2. Kuoroa johtaa 
Else Sassi, p. 040 5886 196. Tule laulamaan yhdessä!

Vanhan musiikin festivaalin 
päätöskonsertti 
perjantaina 1.2. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.
Sopraano Henna-Mari Sivula, tenori Péter Márosvari, 
Dóra Pétery cembalo/urut, Oulunsalo Ensemble, kon-
serttimestari Georg Kallweit. Johtaa Lauri-Kalle Kal-
lunki. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 euroa.

Muut menot
aamusilmukka ke 6.2. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä.

ystävänpäivän 
Cafe krypta 

torstaina 14.2. 
klo 11–16, 

Tuomiokirkon Krypta. 
Myytävänä 

sosekeittoa 5 € ja 
kahvit 3 €. 

Tuotto Yhteisvastuu-
keräykselle.

6.-luokkalaisten 
avoimet ovet 

ke 6.2. klo 15–17 
Martinniemen 

seurakunta-
kodilla. 



16    Nro 4    31.1.–7.2.2013

Menot oulun seurakunnissa 31.1.–7.2.2013

kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Satu 
Saarinen, avustavat Kimmo 
Kieksi, Anu Kontio, Asta Lei-
nonen ja Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Juha Soranta. Yh-
teisvastuukeräyksen aloitus. 
Kirkkokahvit.
Perhemessu su 3.2. klo 10, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustavat Ma-
ri Jääskeläinen ja Kati Parvi-
ainen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Avustamassa Aila Val-
tavaara, Laurana Huhtakan-
gas, seurakunnan päiväker-
holaiset sekä kirkkokuoro. 
Messu tulkataan viittoma-
kielellä. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 3.2. 
klo 12, Kaukovainion kappe-
li. Toimittaa teol. yo Har-
ri Hautala, kanttorina Eeva-
Maija Sorvari. Kirkkokahvit. 
Messu su 3.2. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Ta-
pio Kukko, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 3.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, saarna Mi-
ka Tuovinen, avustavat Päivi 
Sutinen ja Paula Rosbacka, 
kanttorina Juha Soranta. Lä-
hettien Maria ja Mikko Vuor-
man matkaan siunaaminen 
Papua-Uusi-Guineaan, toi-
mittaa Juhani Lavanko.
Messu su 3.2. klo 13, Cari-
tas-koti. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä.
kolehdit yhteisvastuuke-
räykselle, kaikkein vaikeim-
massa asemassa olevien syr-
jäytyneiden yksinäisten van-
husten auttamiseen Suomes-
sa ja Kambodzassa, Kirkko-
palvelujen kautta.

Hartauselämä
Pyhän andreaan raamat-
tupiiri to 31.1. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

raamattupiiri to 31.1. ja 
7.2. klo 18, Maikku-

lan kappeli. 
rauhanyhdis-
tyksen raa-
mattuluok-
ka pe 1.2. klo 
18, Maikkulan 

kappeli. 
rauhanyhdistyk-

sen ompeluseurat 
pe 1.2. klo 19, Maikku-

lan kappeli. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 5.2. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Niilo Rauhala, Ve-
li Tuomivaara.
Miesten raamattupiiri ke 
6.2. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 7.2. klo 19–21, 
Kastellin kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
"Sata on tietä aatoksella" 
– j.l. runeberg -runoilta 
su 3.2. klo 18–19.30, Kastel-
lin kirkko. Runoissa mukana 
Maija Karppinen, Pirjo Kaup-
pinen, Eeva-Kaarina Sarasta-
mo, Terttu Välikangas ja Ju-
ha Vähäkangas, virsissä Ilkka 
Järviö. Vapaaehtoinen käsi-
ohjelmamaksu Yhteisvastuu-
keräykseen.
kirjavirtaa Pappilassa! – kir-

jallisuuspiiri lukevaisille ja 
uteliaille ke 20.2. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Lukeminen on 
oleellista! Tervetuloa aloit-
tamaan uutta vuotta hyvi-
en kirjojen kera Kastellin kir-
kon pappilankamariin keski-
viikkoisin. Seuraavat kerrat 
ovat 20.3., 17.4. ja 15.5. Hel-
mikuussa keskustelun koh-
teena ovat Emmi Itärannan 
Teemestarin kirja ja Suzan-
ne Collinsin Nälkäpeli (osa 1).

Diakonia
aamupuuro to 31.1. ja 7.2. 
klo 9–10, Kaukovainion kap-
peli. Torstaisin tarjotaan 
Kaukovainion kappelilla alu-
een asukkaille maksuton, va-
paaehtoisten valmistama aa-
mupala. 
Diakoniapiiri ma 4.2. klo 12–
13.30, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 4.2. klo 12–13.30, Karja-
sillan kirkko. 
Maikkulan Diakoniaryhmä 
ti 5.2. klo 14, Maikkulan kap-
peli. Diakoniaryhmä kokoon-
tuu kerran viikossa Maikku-
lan kappelin takkahuonees-
sa.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulut, perhekerhot 
ja perhetupa löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja 
osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/muskari.
iltaperhekerho ke 6.2. klo 
18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Kaakkurissa, Pyhän 
Andreaan kirkolla, järjeste-
tään tänä keväänä kolmena 
keskiviikkoiltana (6.2., 27.3. 
ja 8.5.) koko perheelle suun-
nattu iltaperhekerho. Kerho 
alkaa yhteisellä hartaushet-
kellä, jonka jälkeen siirrytään 
vapaasti leikkimään ja askar-
telemaan. Kerho päättyy yh-
teiseen muskarituokioon ja 
iltapalaan. Kerhossa on mu-
kana "isoina siskoina ja velji-
nä" Karjasillan seurakunnan 
toisen vuoden isoskoulutet-
tavia. Lämpimästi tervetuloa 
mukaan!

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 31.1. 
klo 13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 31.1. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko. 

Eläkeläisten kerho ma 4.2. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli. 
runebergin päivän tapah-
tuma ti 5.2. klo 10–11.30, Ca-
ritas-koti, juhlasali. Tervetu-
loa viettämään aamupäivä-
hetkeä yhdessä talon asuk-
kaiden ja Caritas-salissa ko-
koontuvien näköpiiriläisten 
kanssa. Seurakunnan päi-
väkerholaiset esiintyvät las-
tenohjaaja Kati Parviaisen ja 
Kaisa Jangerin johdolla. Ju-
ha Vähäkangas lausuu J.L. 
Runebergin runoja. Hartaus. 
Kahvit. Mahdollisuus osallis-
tua Yhteisvastuukeräykseen.
Seurakuntakerho ti 5.2. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummonkammari. 
Eläkeläiskerho to 7.2. klo 12–
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kohtaamispaikka kahvikup-
posen, hartauden, keskuste-
lun ja muun ohjelman mer-
keissä.

Muut menot
yhteisvastuualoitus su 3.2. 
klo 10–14, Karjasillan kirkko. 
Katso ilmoitus s. 20.
4-vuotiaiden syntymäpäi-
vät karjasillan seurakun-
nassa su 24.2., Karjasillan 
kirkko. Katso ilmoitus s. 18.

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.yhteisvastuu-

aloitus 
3.2. klo 10

Karjasillan kirkossa.
Ks. ilmoitus. s. 20.

lähettien 
Maria 

ja Mikko 
Vuorman 
matkaan 

siunaaminen
Papua-Uusi
-Guineaan 

Pyhän Andreaan 
kirkossa 
messun 

yhteydessä 
sunnuntaina 3.2. 

klo 12.

tervetuloa pyhäkouluun!

kastellin kirkkossa sunnuntaisin klo 10 messun yhteydessä.
Pyhän andreaan kirkko sunnuntaisin klo 12 messun yhteydessä pari kertaa kuu-
kaudessa. Pyhäkoulu on myös Varikkomessujen yhteydessä.
luontopyhis sunnuntaisin klo 15 Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 
(Luontopyhistä ei pidetä 3.3., 10.3. ja 31.3. hiihtoloman ja pääsiäisen johdosta)
Tervetuloa yhdessä perheenä mukaan tutkimaan luonnon ihmeitä. Keväällä aihee-
na mm. kasvit, linnut, kalat, vesi ym. Säiden mukaan olemme sisällä tai ulkona välil-
lä kauempanakin retkeillen. Isommat lapset voivat tulla itsekseenkin. Omat eväät 
mukaan. Mahdollisuus makkaranpaistoon. 
tuomasmessun yhteydessä lauantaisin klo 18 kastellin kirkolla 19.1., 16.2., 16.3., 
20.4. ja 18.5.
Puistopyhis kerran kuussa tiistaisin 9.30.–10.30. 
21.1., 19.2., 12.3., 9.4., 7.5. ja 28.5. Kotimetsän leikkipuistossa Metsokankaalla kou-
lun läheisyydessä. Kutsumme yhteiseen hetkeen perhepäivähoitajia sekä vanhem-
pia ja isovanhempia lapsineen. 
taidepyhis 1.–3.-luokkalaisille arki-iltapäivinä Kaukovainion ja Maikkulan kappe-
leilla, Pyhä Andreaan kirkolla sekä Lintulammen ja Metsokankaan kouluilla. Tiedo-
tusta tulee koululta ja Marilta voit kysyä lisätietoja.  
Sähköpostipyhis on sinulle, joka haluat kotiin joka kuukausi pyhäkoulupaketin, 
jossa on Raamatun kertomus, teemakertomus, askarteluvinkkejä ja erilaisia tehtä-
viä. Ilmoittaudu Marille.

Lisätietoa: Mari Jääskeläinen (lapsi- ja perhetyön sihteeri, pyhäkouluvastaava), 
p. 040 5747 109, mari.jaaskelainen@evl.fi.

A nn i i na  M ikama
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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

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.2. klo 10 kirkko, 
toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Seija Lomma, kant-
tori Sari Wallin. Kirkkokah-
vit ja Yhteisvastuuinfo mes-
sun jälkeen. Kuljetuspyynnöt 
virastoon, p. 040 5844 406.

Hartauselämä
Sanan ja rukouksen ilta su 
3.2. klo 18, Jäälin kappeli.
raamattu ja rukouspiiri ti 
5.2. klo 18 Jäälin isossa sa-
lissa.
raamattupiiri to 7.2. klo 10, 
vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.

Diakonia
juttunurkka ma 4.2. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 4.2. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €. 

Seniorit
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 5.2. klo 12 Suvelas-
sa. Kuljetuspyynnöt pe 1.2. 
mennessä Seijalle, p. 040 
5793 247. Kerhot alkavat ruo-
kailulla, josta omavastuu-
osuus 4 €.

Lapset ja perheet
lastenparkki ja päiväkerhot 
lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma–
ke klo 15 mennessä lastenoh-
jaajille, p. 040 0835 374.

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla perjantaisin 
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 5.2. klo 10, 
Jäälin nuortentila. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le kahvikupposen äärellä.

Varhaisnuoret
10-synttärit la 9.2. klo 14 Kii-
mingin seurakuntakeskuk-
sessa. Ilmoittautumiset vii-
meistään 1.2. Aulikki Rinta-
Säntille, p. 040 7431 904.

Nuoret
yökahvila pe 1.2. klo 18.30 
Jäälin pieni sali.
Partiolippukunta kiimingin 
Virkut ry:n lupauksenanto-
tilaisuus su 3.2. klo 18, kirk-
ko.

Kuorot ja kerhot
kirkkokuoro to 31.1. klo 
18.30 Jäälin kappeli.
Projektikamarikuoro aloitus 
to 31.1. klo 18.30 seurakun-
takeskuksessa. Kysy kuoros-
ta Jarkko Metsänheimolta, p. 
040 0487 187.

Muut menot
naisten kasvuryhmä ke 6.2 
klo 14 vanhan koulun Lähim-
mäisen tuvalla. 
lentopalloturnaus Yhteis-
vastuun hyväksi la 2.2. klo 9 
Laivakankaan koululla. Osal-

listumismaksu 10 € / pelaa-
ja, sisältää yhdet pullakahvit 
tai hedelmän. Turnauksessa 
on myytävänä kahvia, pul-
laa, keittolounas ja lisukkei-
ta, virvoitusjuomia yms. Tur-
naus pelataan sekajoukkueil-

yhteisvastuutapahtumia 
keväällä mm.
• Aloitustapahtuma la 2.2. klo 9 alka-
vassa lentopalloturnauksessa Jäälis-
sä Laivakankaan koululla. Yhteisvas-
tuun infopisteestä jaossa keräyslippai-
ta. Keittoruokaa (6 €) klo 11–13 ja pulla-
kahvit (3 €) sekä arpoja myynnissä Yh-
teisvastuun hyväksi! Lapsilla mahdolli-
suus kokeilla erityisliikunnan välineitä.
• su 3.2. klo 10 messun jälkeen kirk-
kokahvit ja infotilaisuus Kiimingin kir-
kossa.
• pe 8.2. klo 10–20 yhteisvastuukerääjiä 
lippaineen kauppojen edessä. Ilmoit-
taudu mukaan! Tiedustelut Seijalta, p. 
040 5793 247.
• su 10.2. Iloinen perhetapahtuma al-
kaen klo 10 perhemessulla Kiimingin 
kirkossa ja jatkuen seurakuntakeskuk-
sessa. Ilmainen lounas, toimintapistei-

tä, hevosajelua ja klo 13 Taika-Pette-
ri ja Jura.
• ti 12.2. Laskiaistiistain tapahtumat 
Jäälin kappelilla ja seurakuntakeskuk-
sessa klo 10–13. Hevosajelua, mäenlas-
kua, onnenpyörä ja arpajaiset. Kahvia, 
munkkeja ja hernekeittoa. Voit ostaa 
myös kotiin. 
• to 14.2. Ystävänpäivän konsertti ”Ys-
täväni on kuin villasukka” Jäälin kap-
pelilla klo 17.30 alkaen kahvitarjoilul-
la ja arpajaisilla Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. 
• pe 22.3. lauluilta Eila ja Pentti Honka-
sella Alakylällä klo 18. 
• pe 5.4. lauluilta Niemelän talossa Yli-
kylällä klo 18.

Seuraa yhteisvastuutapahtumien 
tarkempaa ilmoittelua kirkollisissa ja
nettisivuilla.

la. Lisätiedot: Jarkko Metsän-
heimo, p. 040 0487 187 tai Er-
ja Haho, p. 040 0775 164. 
alfa-kurssi ke 6.2. Suvelassa. 
Ilmoittautumiset 25.1. men-
nessä Seija Helomaa, sei-
ja.helomaa@evl.fi tai p. 040 

5793 245.
rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat ja ruokailu su 3.2. klo 13 
rauhanyhdistyksellä, Timo 
Vänttilä.

Kutsun Sinut mukaan Yhteisvastuukeräykseen – talkoisiin lähimmäisenrakkauden 
puolesta. Voit auttaa osallistumalla yhteisvastuutapahtumiin ja lipaskerääjänä.
Yhteisvastuukeräys auttaa tänä vuonna suomalaisvanhuksia, jotka syystä tai toi-
sesta ovat jääneet yksin kotiinsa, eivätkä pääse enää ulos ilman apua. Elämän tar-
koitus ja arvo tuntuvat kadonneen. 
Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen olet mukana etsimässä ja auttamassa yk-
sinäisiä vanhuksia Suomessa sekä tukemassa köyhien maaseutualueiden kehitys-
hankkeita Kambodzhassa. 

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. mennessä osoitteeseen 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. (08) 3161 340. 
Retkellä mukana Antti Leskelä, antti.leskela@evl.fi.
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Jumalanpalvelukset
Perhemessu su 3.2.  klo 10, 
Oulujoen  kirkossa. Toimit-
taa Juha Sarkkinen, avusta-
vat Antti Leskelä, Anna-Mai-
ja Sälkiö, Eija Röning, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Yhteis-
vastuukeräyksen aloitus.
Messu  su 3.2. klo 10, Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina An-
ja Hyyryläinen, kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit. Yhteisvastuu-
keräyksen avaus.
Sanajumalanpalvelus  su  
3.2. klo 10, Ylikiimingin seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. Kirkkokahvit. Yh-
teisvastuukeräyksen avaus. 
Sanajumalanpalvelus su 
3.2. klo 12, Hintan seurakun-
tatalossa. Toimittaa teologi-
an opiskelija Terhi Ämmälä, 
avustaa teologian opiskelija 
Vesa Palokangas, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus p. 
(08) 5313 519 ma 4.2. klo 
9–11, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Diakonian aamu ma 4.2. klo 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Tarjolla maksu-
ton  aamupala kaikenikäi-
sille, mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia.

yLiKiiMiNKi
Diakonian aamu ma 4.2. klo 
9.30–10.30, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo.  Mahdollisuus  
saada  puuro ja kahvit.
 

Lähetys
raamattu-  ja lähetyspii-
ri ma 4.2. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalon ystävänka-
mari ja klo 18.30, Oulujoen 
pappila.

yLiKiiMiNKi
Piispankamari pe 1.2. klo 11–
14, Ylikiimingin asukastupa.  
Lähetyksen  kirpputorikahvi-
la  avoinna perjantaisin.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho  pe  1.2. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho  pe  1.2. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhepyhäkoulu su 3.2. klo 
12–13, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Pyhäkoulu su 3.2. klo 12–13, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 7.2. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 7.2. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to  7.2. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 

yLi-ii
Perhekerho ti  5.2. klo 11, 
Myllymetsä 3 D 4. 

yLiKiiMiNKi
Perhekerho ma 4.2. klo 
10.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Seniorit
Porinapiiri ma 4.2. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 4.2. 
klo 13, Hintan seurakunta-

talo. 
aikuisten kuntopiiri ke 6.2. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 
Seurakuntakerho  to 7.2. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten  kerho to 7.2. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

yLi-ii
aikuisten laulukerho to 7.2. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo. 

yLiKiiMiNKi
Eläkeläisten kerho ti 5.2. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo.

Kerhot
neulansilmä to 7.2. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Neulansilmä on kaiken-
ikäisten naisten ja tyttöjen 
kansainvälinen käsityöker-
ho, joka on tarkoitettu sekä 
suomalaisille että maahan-
muuttajille. Tervetuloa  mu-
kaan oppimaan tai opetta-
maan! Lisätietoja antaa Sari 
Meriläinen, p. 040 5583 294 
ja Katja Haipus, p. 044 3161 
459.

Muut menot
kirkkoherra jouni riipisen 
lähtökahvit pe 1.2. klo 14–
17, Oulujoen pappila. Kirk-
koherra Jouni Riipinen siir-
tyy Rovaniemen kirkkoher-
ran virkaan.
yhteisvastuutapahtuma su 
3.2. klo 11.30–12.30, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Ju-

malanpalveluksen  jälkeen 
yhteisvastuutapahtuma ja 
kirkkokahvit. Teatteri Tuuti-
lulla esittää Sakari Topeliuk-
sen kirjoittaman pienoissatu-
näytelmän Myrsky ja päivän-
paiste. Rooleissa Myrskynä 
Ester Alakopsa, mummona 
Kerttu Kaitera ja päivänpais-
teena Anu Fedotoff. Ohjaus 
Ester Alakopsa. Pääsylippu 5 

€. Arpoja. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräykselle. 
Fransupiiri ti 5.2. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
4-vuotiaiden syntymäpäi-
vät Oulujoen seurakunnassa 
su 24.2. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo.  Ks. ilmoitus s. 18.
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Elämän polku

kastetut
tuomiokirkko: Matias Olavi 
Ritamäki, Liinu Viola Matil-
da Talvitie.
haukipudas: Sanni Aada Ele-
na Järvelä.
karjasilta: Eemil Oskari Hek-
kala, Amelia Ebba Elmiina Le-
pistö, Nuutti Taneli Linjama, 
Elsi Elle Amanda Linkolehto, 
Ella Alisa Angelica Mikkola, 
Aslak Jaakonpoika Nurkka-
la, Jomiano Omariano Otie-
no, Heta Minttu Aurelia Pi-
rinen, Otso Rainer Johannes 
Väänänen.
kiiminki: Noomi Linnea Ek-
dahl, Johan Oliver Körkkö, 
Ruben Eliel Ronkainen, Pee-
tu Eerikki Juntti, Otto Henrik 
Akseli Isoaho.
oulujoki: Peetu Paavali Ho-
lappa, Elias Antti Eemeli Kes-
ti, Luukas Väinö Arvid Leppä-
järvi, Aaron Sanjay Patel, Kiia 
Elina Tuulikki Pellikainen.
oulunsalo: Ellen Lily Aurora 
Kainua, Alina Tuulia Sivupu-
ro, Kosti Malakia Määttä. 
tuira: Nella Aino Emilia Ali-
koski, Aapo Mikael Juntu-
nen, Aleksi Tapani Antero 
Kukka, Alexandra Maria Au-
relia Lumijärvi, Verneri Mi-
ro Jonathan Lumijärvi, Helka 
Nanni Matleena Palokangas, 
Aino Edit Aurora Pöykkö, El-
li Olga Augusta Saxlin, Neea 
Maaria Alexandra Schwartz, 
Elina Anna Katariina Säynä-
jäkangas, Max Eemil Alfred 
Tolpanniemi.

Vihityt
karjasilta: Anssi Juha Pette-
ri Klaavo ja Emilia Charlotta 
Pitkälä.
tuira:  Miika Tapani Erola ja 
Heidi Hannele Karhumaa.

kuolleet
tuomiokirkko: Märtha Eli-
sabeth Kosunen 91, Mat-
ti Ilmari Sarja 82, Aino Elisa-
beth Väisänen 94, Leevi Ilma-
ri Haapaniemi 69.
haukipudas: Elsa Marjatta 
Sorakangas 79.
karjasilta: Aino Sisko Hon-
kanen 95, Eila Marjatta Kou-
hia 61, Kauko Jooseppi Pent-
tilä 59, Ilpo Helge Ilmari Roi-
ninen 56, Matti Mauno Kar-
jalainen 74, Elli Inkeri Mä-
läskä 90.
kiiminki: Eino Ilmari Paka-
nen 57, Hilma Katariina Hut-
tunen 83.
oulujoki: Teuvo Kalervo 
Markus 86, Laura Eliina Yp-
pärilä 85, Helli Arja Ellen 
Lukkari 79, Elli Elviira Tervo 
87, Paavo Kanniainen 74. 
tuira: Irja Esteri Annikki Jor-
makka 87, Väinö Antero Ris-
sanen 80, Olavi Henrikki Ho-
lappa 67, Hilja Maria Kaa-
kinen 92, Erkki Olavi Jukuri 
82, Iida Katri Mäyrä 88, Ul-
la Maria Vuopala 75, Aarne 
Gunnar Tikka 81, Ahti Aadolf 
Metso 85.
 

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
Messu su 3.2. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, saarna Minna 
Salmi av. Jussi Saviharju ja 
diakonissat, kanttori Tuomo 
Kangas, Yhteisvastuukerä-
yksen avaus & kesä 1:n rip-
pikoululaiset. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
hartaus to 31.1. klo 11.30, 
Teppola. 
hartaus ke 6.2. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Tapio Kortesluo-
ma.

Lähetys
lähetysilta ke 6.2. klo 18, 
Oulunsalo, Toimitalo, 2. krs

Lapset ja lapsiperheet
lasten pyhäkoulu su 3.2. 
klo 12–13, kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Pyhäkoulun 
pääsisältönä ovat Raamatun 
kertomukset, lasten hengel-
liset laulut ja rukous. Lisäk-
si pyhäkoulussa tavataan ka-
vereita, askarrellaan ja teh-
dään mukavia juttuja yh-
dessä. 
Mll:n ja seurakunnan yh-
teinen perhekahvila ti 5.2. 
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 5.2. 
klo 9.30–11, Varjakan työvä-
entalo. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, jossa voidaan hiljentyä, 

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.

kutSu
Messu ja 
yhteisvastuukeräyksen avaus
sunnuntaina 3.2. klo 10 Oulunsalon kirkossa. 
Messun jälkeen kirkkokahvit.

Sinun apuasi tarvitsemme jälleen. 
Yhteisvastuukeräys toteutetaan perinteisesti 
lipaskeräyksenä ovelta ovelle. Tarvitsemme 
Oulunsalon alueelle noin 60 lipaskerääjää.
Kahvitilaisuudessa jaetaan keräyslippaita ja tietoa 
tämän vuoden  yv-keräyskohteista. Voit itse valita 
millä alueella haluat keräyslippaan kanssa liikkua.
Yhteisvastuukeräyksen yhdyshenkilö on Päivi 
Pulkkinen, häneltä saa lisätietoja ja keräyslippaita, 
p. 044 7453 853. 
tErVEtuloa!
Tulethan mukaan kerääjäksi –  ole arkienkeli.

laSkiaiSMyyjäiSEt
tiistaina 12.2. klo 11–14 ja klo 16–17.30 
seurakuntatalolla.

lounaS klo 11–14 
6 € / henkilö
(hernekeitto, tuoretta rieskaa, laskiaispullakahvit)

Kotiin voi ostaa (klo 11–14, 16–17.30):
hernekeittoa   6 € / litra
rieskaa   2 € / kpl
laskiaispullia  0.70 € / kpl
ystävänpäiväleivoksia  1.20 € / kpl 

Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
Tapahtuman järjestää Oulunsalon seurakunnan 
diakoniatyö.

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 Kentalalle, p. 040 5747 094 perjantaihin 15.2. men-
nessä.

Vanhempien Akatemian ja Oulun ev.lut. seurakuntien 
järjestämät Eroneuvo-tilaisuudet keväällä 2013

oletko eronnut tai eroamassa?
Mietitkö, miten ero vaikuttaa lapsiisi ja mitä tarkoit-
taa eron jälkeinen vanhemmuus? Eroneuvo on eron-
neille ja eroa harkitseville vanhemmille sekä heidän 
läheisilleen tarkoitettu kertaluontoinen matalan kyn-
nyksen tilaisuus.
Asiantuntija-alustuksen jälkeen keskustelu jatkuu 
eron kokeneiden vanhempien kanssa ja ilta päättyy 
asiantuntijan vetämään yhteenvetoon. Eroneuvolla 
tuetaan eron jälkeistä vanhemmuutta ja vanhempi-
en yhteistoimintaa sekä tuodaan esille lapsen näkö-
kulmaa ja tarpeita erotilanteessa.

nuorten ystävien keskustoimisto, torikatu 28
to 7.2. klo 18–20. Lasten asioiden järjestäminen eros-
sa (alustajana illassa Perheterapeutti, YTM Hilkka Kos-
tamovaara)
to 21.3. klo 18–20. Ero, vanhemmuus ja lapsi (alustaja-
na illassa lastentarhanopettaja, KM Essi Niemi)
to 2.5. klo 18–20. Ero, vanhemmuus ja lapsi (alustaja-
na illassa lapsi- ja perhetyön diakoniatyöntekijä Ka-
ri Rekilä)
to 13.6. klo 18–20. Vanhempien yhteistyö (alustaja-
na illassa Perheterapeutti, YTM Hilkka Kostamovaara)
limingan seurakuntasali, Pappilantie 6
to 14.2. klo 18–20. Ero, vanhemmuus ja lapsi (alustaja-
na illassa lastentarhanopettaja, KM Essi Niemi)
haukiputaanseurakuntakeskus, kirkkotie 10
ti 16.4. klo 18–20 Ero, vanhemmuus ja lapsi (alusta-
ja illassa lapsi- ja perhetyön diakoniatyöntekijä Ka-
ri Rekilä).

Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

Lisätietoja: Essi Niemi, Vanhempien Akatemia-hanke / 
Nuorten Ystävät, p. 044 7341 435, essi.niemi@nuorte-
nystavat.fi, Kari Rekilä, Lapsi- ja perhetyön diakonia-
työntekijä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi

laulaa, leikkiä, askarrella ja 
kahvitella yhdessä.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille ke 
6.2. klo 9–10.30, Vat-
tukujan kerhotila. 
repun perhe-
kerho ke 6.2. klo 
9.30–11, Kerhotila 
Reppu Pitkäkan-
kaalla. Perhekerho 
on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaik-
ka, jossa voidaan hiljentyä, 
laulaa, leikkiä, askarrella ja 
kahvitella yhdessä.

Seniorit
Seurakuntakerho to 31.1. 
klo 11 Seurakuntatalo. Seu-
rakuntakerhon arkilounas, 
Tapio Kortesluoma.
Seurakuntakerho to 7.2. klo 
11 Seurakuntatalolla, Päivi 
Pulkkinen, Jukka Joensuu.

Muut menot 

kyläkamarin lauluhetki 
ke 6.2. klo 12, Oulunsalon 

vanha pappila, Kyläkamari. 
Kanttori Tuomo Kangas.

laskiaismyyjäiset ti 
12.2. klo 11–14, 

seurakuntata-
lo.Ks. ilmoi-
tus.
oulunsa-
lon rauhan-
yhdistys:  

1.2. klo 18.30 
Miesten Neliö 

ja Sisarpiirin yhtei-
nen ilta ”Kodin ilma-

piiri” Eero Salin. Su 3.2. klo 
12  raamattuluokka I ry, raa-
mattuluokka  II Kylänpuo-
li ja Keskikylä; ry Karhuoja; 
Aarno Karvonen klo 16 seu-
rat, ry, Markku Seppänen, 
Toivo Määttä. Lauluseuro-
ja kodeissa: ti 5.2. klo 18.30 
Karhuoja, Jussi Koskelolla, 
Tuomikuja 25. 
Salonpään rauhanyhdistys: 
Seurat su 3.2. klo 16. 
herännäisseurat su 3.2. 
klo 18.30 Kirkonkylän seu-
rakuntakoti, Kirkkotie 13 
Kempele.

hautausmaiden kesätyöt
Hakuaika 4.–15.2. 

Oulun seurakuntayhtymä hakee 17 vuotta täyttä-
neitä työntekijöitä hautausmaiden kesätöihin kau-
delle 2013.
Hakulomakkeen voi täyttää www.oulunseurakun-
nat.fi tai henkilökohtaisesti Oulunsalon kirkkoher-
ranvirastossa, aukioloajat ma–pe 9–16.
Ks. Ilmoitus s. 8.

lasten 
pyhäkoulu 

su 3.2. klo 12–13, 
kerhotila 
Reppu. 
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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
Messu su 3.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustaa Pek-
ka Jarkko, kanttoreina Heik-
ki Jämsä ja Taru Ängeslevä. 
Mukana talvirippikouluryh-
mät 2 ja 3. Yhteisvastuuke-
räyksen aloitus.
Messu su 3.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Helena Paalanne, avusta-
vat Päivi Jussila ja Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttoreina Laura 
Kumpula ja Pirjo Mäntyvaa-
ra. Mukana talvirippikoulu-
ryhmä 1. Kutsujumalanpal-
velus Tuiran srk:n 30-vuoti-
aille, kakkukahvit.
Messu su 3.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Sanna 
Parkkinen, kanttorina Taru 
Ängeslevä. Lapsikuoro Hap-
py Voices Luulajasta, johtaa 
Kari Engesnes. Mukana rip-
pikouluryhmät Pyhä Tuomas 
1 ja 2.
Messu su 3.2. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara.
iltamessu su 3.2. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Laura Kumpula.
Viikkomessu ke 6.2. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Hartauselämä
raamattupiiri to 31.1. ja 7.2. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. Ter-
vetuloa!
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 31.1. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Miesten piiri ti 5.2. klo 18, 
Tuiran kirkko, Petteri Tuulos 
alustaa aiheesta: Kristitty ja 
länsimainen yhteiskunta.
Pateniemen ja rajakylän 
raamattupiiri ke 6.2. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
lähetys- ja raamattupiiri ke 
6.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
luemme raamattua ke 6.2. 
klo 18, Tuiran kirkko. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 7.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 7.2. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli.

Musiikki ja kulttuuri
kappelive la 2.2. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy. Ter-
vetuloa! Katso ilmoitus tältä 
sivulta.

Diakonia
työttömien ateria to 31.1. ja 
7.2. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Ruokailun hinta 2 
€. Tervetuloa!
työttömien ateria pe 1.2. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama ateria 
2 €. Voi myös ostaa mukaan!
juttutupa ma 4.2. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Hyvä 
alku viikolle kappelissa. Tar-
jolla hartaus ja aamupala.
juttutupa ma 4.2. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-Marja Laiti-
nen, p. 040 5157 267.

Diakoniapiiri ma 4.2. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Pateniemen diakoniapiiri ke 
13.2. klo 13–14.30, Patenie-
men kirkko. Diakoniapiirissä 
mukana pastori Riikka Hon-
kavaara ja diakoni Heli Mat-
tila. Myös kaikki uudet dia-
koniapiirin toiminnasta kiin-
nostuneet ovat tervetullei-
ta! Lisätietoja Heliltä, p. 040 
5747 145.

Lähetys
lähetyspiiri ma 4.2. klo 14, 
Tuiran Palvelukeskus. Kokoon-
numme Pikku-Pirtissä, parilli-
silla viikoilla. Tervetuloa!
käsityökahvila ti 5.2. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tekemään käsitöitä yhdes-
sä toisten kanssa omiin tar-
peisiisi tai lähetystyön myy-
jäisiin.

Lapset ja lapsiperheet
kaikki pyhäkoulut ja kerhot 
löytyvät sivulta www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtuma-
kalenteri.
4-vuotissyntymäpäivät su 
24.2. klo 15–17, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Katso  ilmoi-
tus s. 18.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
teetupa 4.–6.-luokkalaisil-
le ti 5.2. klo 14-16, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. Yhdessä 
olemista, yhdessä tekemistä, 
tarjolla pieni välipala. Lisä-
tietoja: nuorisotyönohjaajat 
Sanna Tervo, p. 040 7451 469 
tai Sanna Parkkinen, p. 040 
5747 069.

Nuoret
nuortenilta to 31.1. klo 18–
20, Tuiran kirkon nuorisotila. 
Mukavaa tekemistä, hyviä 
keskustelua, pientä tarjot-
tavaa ja hiljentymistä. Mu-
kana seurakuntamme nuori-
sotyöntekijät. Lisätietoa an-
taa nuorisotyönohjaaja Ans-
si Putila, anssi.putila@evl.fi, 
p. 050 3408 982.
talentti-ilta to 7.2. klo 18, 
Tuiran kirkon nuorisotila. Ks. 
ilmoitus.
tuiran seurakunnan kevään 
2013 isoskoulutusleiri 1 pe 
1.3.– su 3.2, Suvelan leirikes-
kus. Lisätietoa nuorisotyön-
ohjaaja Marja Maneliukselta, 

Lauantaina 2.2. klo 19
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Esiintymässä jarkko Martikainen joka on tullut 
suurelle yleisölle tunnetuksi YUP-yhtyeen sävel-
tävänä ja sanoittavana laulaja-kitaristina. Hän 
on tehnyt ja esittänyt musiikkiaan jo yli kahden 
vuosikymmenen ajan. Hän on myös julkaissut 
kaksi kirjaa, ollut tuottajana Timo Rautiainen & 
Niskalaukaukselle sekä Samuli Putrolle ja kirjoit-
tanut tekstejä mm. Vesa-Matti Loirin Hyvää puu-
ta -levylle. Vuonna 2004 Martikainen aloitti soo-
lotuotantonsa, jonka jälkeen hän on julkaissut 
neljä pitkäsoittoa (Mierolainen, Rakkaus, Toivo 
ja Usko -trilogian) sekä yhden livealbumin (Hy-
vää yötä, hyvät ihmiset). Martikaisen laulut ovat 
Rakkaus-levyllä akustishenkisiä. Toivon laulut si-
sältävät pohdintaa yksilön roolista ja mahdolli-
suuksista pyrkimyksissään etsimään ja määritte-
lemään toivoa. Uskon tematiikassa on mukana 
myös melankolista pohdintaa, tulevaisuus näyt-
tää valoisalta.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

uusi sekakuoro
keskiviikkona 6.2. klo 18

Koskelan seurakuntakodissa

Sinä hengellisen kuoromusiikin ystävä, tule laula-
maan Tuiran seurakunnan uuteen sekakuoroon!

Kuoroharjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 18 helmi-
kuun alusta alkaen Koskelan seurakuntakodilla. Oh-
jelmisto koostuu pääasiassa perinteisistä ja uudem-
mista hengellisistä lauluista sekä jumalanpalvelusmu-
siikista. Kuoro avustaa säännöllisesti Tuiran seurakun-
nan jumalanpalveluksissa. Kuoroon pääsee laulamaan 
koelaulun kautta. Kaikki rohkeasti mukaan! "Laulu 
ilon tuottaa, laulu yhdistää."

Yhteydenotot kanttori Pirjo Mäntyvaaraan,
p. 044 3161 576, pirjo.mantyvaara@evl.fi.

Kohta alkaa kirkkovuodessa paastonaika.
Lähde matkalle kohti ristin ja
 ylösnousemuksen pääsiäistä.

Tule

tuhkakeskiviikon 
viikkomessuun

13.2. Tuiran kirkkoon

huom. messu alkaa jo klo 19

13.2. alkaen keskiviikkoillan 
messun alkamisaika on pysyvästi klo 19

(ennen messu on alkanut klo 20).

To
m

i P
alsa

talentti-ilta 
torstaina 7.2. klo 18, Tuiran kirkon nuorisotila. 
Tuo omat taitosi ja kykysi yhteiseen jakoon Ta-
lentti-iltaan! Suunnittelemme yhdessä OMG-il-
toja! Lisätietoja illasta antaa nuorisotyönohjaa-
ja Tuulikki Ståhlberg (tuulikki.stahlberg@evl.fi).

marja.manelius@evl.fi, p. 040 
5245 944.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 31.1. ja 
7.2.  klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerhossa mukana 
diakoni Päivi Moilanen, p. 
040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 31.1. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Laulamme virsiä. Lisätie-
toja: Eeva-Marja Laitinen, p. 
040 5157 267.
Eläkeläisten kerho to 31.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa eläkeläisten kerhoon 
vanhat ja uudet. Kerhossa pi-
detään hartaus, kahvitellaan 
ja jutustellaan.
Seurakuntakerho to 31.1. klo 
13.30–15, Palokan Palvelu-
keskus. Mukana pastori Har-
ri Fagerholm ja diakoni He-
li Mattila.
Seniorien laulupiiri to 7.2. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Ker-
ran kuukaudessa Tuiran kir-
kolla ja kerran kuukaudes-
sa Pyhän Tuomaan kirkol-
la. Laulamme yhteislauluina 
koululauluja, kansanlauluja,
hengellisiä lauluja ja virsiä. 
Kahvitarjoilu. Mukana Pau-
la Kyllönen ja kanttori Pirjo 
Mäntyvaara.

Kuorot ja kerhot
kuoroista lisätietoa osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kalenteri.
Pyhän tuomaan nuoriso-
kuoro ke 6.2. klo 16.30, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ryhmä 
II on tarkoitettu n. 12–17-vuo-
tiaille tytöille ja pojille. Ryh-
mässä laajennetaan laula-
misen mahdollisuuksia. Oh-
jelmistoon kuuluvat 1–3-ää-
niset erityyliset laulut. Ryh-
mään pääsee laulunäytteen 
perusteella. Ilmoittautumi-
set ja tiedustelut: kantto-
ri Anu Arvola-Greus, p. 044 
3161 463.
Pyhän tuomaan lapsikuo-
ro ke 6.2. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ryhmä I on tar-
koitettu n. 7–12-vuotiaille ty-
töille ja pojille. Ryhmässä pe-
rehdytään laulamisen perus-
teisiin ja kuorolaulun saloi-
hin. Ohjelmistoon kuuluvat 
1-2- ääniset erityyliset laulut. 
Ryhmään pääsee laulunäyt-
teen perusteella. Ilmoittau-
tumiset ja tiedustelut kant-
tori Anu Arvola-Greus, p. 
044 3161 463.
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KeHitySVaMMaiSet
Musari ma 4.2. klo 17.30, Heinätorin seurakuntatalo. Mu-
siikki ja leikkipainotteinen vertaistuki-ilta pienten erityis-
lasten perheille.
keskustelukerho ti 5.2. klo 17, Heinätorin seurakuntatalo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KuuLoVaMMaiSet
raamattupiiri ti 5.2. klo 13, Palvelukeskus Runola. 

NäKöVaMMaiSet
näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 31.1. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Tule tutkimaan raamat-
tua ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä. Opasys-
tävä on vastassa Caritas-kodin pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
näköpiiri - yhdessäoloa näkövammaisille ja läheisille ti 
5.2. klo 10–12, Carita-koti, Caritas-sali. Runebergin päivän 
tapahtuma. Opasystävä on vastassa pääoven läheisyydes-
sä klo 9.30 alkaen.

näkövammaisten leiri pe 8.3.–su 10.3., Isonniemen leiri-
keskus. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiihtoa, hiljenty-
mistä, valmis ruokapöytä ja iloista yhdessäoloa. Leiri alkaa 
perjantaina klo 11 ja päättyy sunnuntaina klo 14.30. Lei-
rille tulo ja paluu omin kyydein. Leirin hinta 40 €. Ilmoit-
taudu 15.2. mennessä mennessä diakonisten erityispalve-
lujen toimistoon p. 044 3161 552 tai netissä www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo.

päiHDetyö
aamukahvihetki pe 1.2. klo 9–10, Diakoniset erityispal-
velut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi 
kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, hedel-
miä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 
022.
naistenryhmä pe 1.2. klo 13–15, Diakoniset erityispalve-
lut. 
tavoiteryhmä ma 4.2. klo 14.30–16, Diakoniset erityispal-
velut. 

Erityisdiakonia

nuoret aikuiset ja opiskelijat

lenkkiryhmä to 7.2. klo 18–20, Heinätorin seurakuntata-
lo. Lenkkiryhmässä ulkoillaan oman kunnon ja kelin mu-
kaan. Liity iloiseen porukkaan. Lenkin jälkeen iltapalaa. 
Ilmoittaudu: mari.tuokkola@evl.fi tai mari.flink@evl.fi.
nuorten aikuisten tuomiotupa ke 6.2. 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 jo-
ka keskiviikko klo 15–17, lukuunottamatta 27.2., 13.3. ja 
27.3. jolloin ovet ovat avoinna klo 15–16. 
taideryhmä ke 6.2. klo 17.30–19, Heinätorin seurakun-
tatalo. Tule mukaan taideryhmään! Mietitään yhdessä 
työstettävä projekti. Aikaisempaa kokemusta et tarvit-
se, ainoastaan iloisen ja rohkean mielen! Lisätietoja: ma-
ri.tuokkola@evl.fi.
Matalan kynnyksen raamis ke 6.2. klo 18, Aemakatu 6, 
Jössensali. Matalan kynnyksen Raamattupiiri kokoontuu 
Vanhassa pappilassa. Tervetuloa lukemaan ja ihmettele-
mään Raamattua rennossa ilmapiirissä! Tarjolla iltapalaa. 
Lisätietoja Mari Flink, p. 050 5649 070.

opiSKeLiJaJärJeStöt
körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat 31.1. 
klo 19.30 (huom. aika) Vanhalla körttikodilla. Nokelan-
tie 46 A 16, Karjasilta.
oPkon opiskelijailta la 2.2. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Mikä on kristityn perintöosa? – Efesolaiskirjeen äärellä, 
Jonne Pirkola.
kansanlähetyksen 3k-ilta ma 4.2. klo 18.30, Rukous-
huone, Koulukatu 41. Raamattu pähkinänkuoressa: Mi-
ka Tuovinen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta 6.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Minä+sinä=me, Hannu Kippo.

English Service
sunnuntaina 3.2. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Englanninkieliset seurat. Seurat joka viikko, kerran kuus-
sa messu. 

kansainvälisyys

osallistu yhteisvastuu-keräyksen 2013 
valokuvauskilpailuun!

Kilpailuaika: 3.2.– 31.3.2013

Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjestää valokuvaus-
kilpailun Yhteisvastuukeräyksen 2013 teemasta ”Old is 
gold”. Kilpailun avaa su 3.2. klo 12 pastori Jouko Lanki-
nen kirkkokahvihetkessä Elohuoneella, Isokatu 11. Valo-
kuvauskilpailun tuomaristo julkistetaan myöhemmin. Par-
haat kuvat ja yleisön suosikki palkitaan mm. Rajala Pro-
Shopin lahjakortein ja voittajat julkistetaan 26.5. Lisätie-
toja teemasta www.yhteisvastuu.fi.

Kuvien on oltava osallistujan itsensä ottamia ja niihin 
tulee olla täydet tekijänoikeudet. Jos kuvissa esiintyy tun-
nistettavia henkilöitä, kuvaajan vastuulla on kysyä heiltä 
lupa kuvan julkaisemiseen.

Sähköiset kuvatiedostot lähetetään jpg-muodossa säh-
köpostilla osoitteeseen: yv.ouluntuomiokirkko@evl.fi. 

Jokaisen kuvan tiedostonimessä tulee olla kuvaajan 
ja kuvan nimi. Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan "Old is 
gold” ja oma nimi. Viestikenttään kirjoitetaan: kuvan/ku-
vien nimet, kuvaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnu-
mero ja sähköpostiosoite. Yleisö voi äänestää kilpailuku-
via huhtikuun aikana.

Lisätietoja osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tuo-
miokirkko ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakonia-
työntekijä Heidi Karvoselta, p. 040 5747 091.

lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
raamatulliset juhlat: pääsiäinen pe 1.2. klo 12, Siipi, 
lähetyksen puoti ja paja. Teologian kandidaatti Ter-
hi Ämmälä.
Miniseurat ke 6.2. klo 12, Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kuvia Tansaniasta Ritva ja Mauri Niemi.
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

Ekumeeninen jumalanpalvelus 
torstaina 7.2. klo 19 ortodoksisessa seurakuntasalissa, 
Torikatu 74. Toimittaa isä Marko Patronen ja ekumeeni-
nen työryhmä. Kirkkokahvit.

Ekumenia

hiljentymään hangille Vuontispirtille 
Tule hiihtämään ja hiljentymään hangille 23.–27.3. 
Enontekiön Vuontispirtille.
Tuomiokirkkoseurakunta järjestää perinteisen kevät-
retken Pallas-Yllästunturin kansallispuiston maisemiin. 
Retken hinta täysihoitoineen ja matkoineen 310€ / hlö 
2 hh hotellissa sekä 3–4 hh mökeissä tarvittaessa. Lap-
set alle 4-v. 20€ /hlö, 4–14-v. 120€ / hlö. Hinta sis. tapa-
turmavakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Etu-
sija ensikertalaisilla oululaisilla. Sitovat ilmoittautumi-
set 22.2. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
arkisin 9–16 p. (08) 3161 340. Retkelle valituille lähe-
tetään leirikirje. Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Heidi 
Karvonen, p. 040 5747 091 ja diakoniateologi Jouko 
Lankinen, p. 044 3161 577.

leirit ja retket

tuomiokirkko
yhteisvastuun aloitus  su 3.2., messu tuomiokirkossa klo 
10. Yhteisvastuuinfo  ja kirkkokahvit Elohuoneella, Isoka-
tu 11, messun jälkeen.

haukipudas
yhteisvastuukeräyksen aloitus su 3.2. alkaen klo 10 ju-
malanpalveluksella Haukiputaan kirkossa, jonka jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa sekä keräyslistojen 
ja -lippaiden jako iltapäivän tempausta varten. Lisätieto-
ja Heli Puuperä, p. 040 5898 362.

karjasilta
yhteisvastuualoitus 
su 3.2. klo 10 Karjasillan kirkossa.
Messun jälkeen kirkkokahvikeskustelu ja tietoisku kevään 
2013 YV-teemasta "Auta yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja 
Kambodzhassa". Sinulla on myös mahdollisuus hakea yh-
teisvastuukeräylista tai- lipas seurakuntakeskuksesta klo 
14 mennessä ja osallistua keräykseen. Tulkaa joukolla mu-
kaan ilahduttamaan vanhusten elämää "OLD IS GOLD".

kiiminki
aloitustapahtuma la 2.2. klo 9 alkavassa lentopallotur-
nauksessa Jäälissä Laivakankaan koululla. Yhteisvastuun 
infopisteestä jaossa keräyslippaita. Keittoruokaa 6 € klo 
11–13 ja pullakahvit 3 €  sekä arpoja myynnissä Yhteisvas-
tuun hyväksi! Lapsilla mahdollisuus kokeilla erityisliikun-
nanvälineitä.
infotilaisuus ja kirkkokahvit su 3.2. klo 10 messun jäl-
keen Kiimingin kirkossa.

tuira
yhteisvastuukeräyksen aloitus 
su 3.2. klo 10–13.30 Tuiran kirkossa.  
Aloitamme messulla klo 10, jonka jälkeen seurakuntasalis-
sa kahvitarjoilu ja vuoden 2013 keräysinfo. Tilaisuuden yh-
teydessä vapaaehtoisille kerääjille jaetaan keräyslippaat ja 
muu keräysmateriaali. Lisätietoja antavat diakoniatyön-
tekijät Heli Mattila, p. 040 5747 145 ja Paula Kyllönen, p. 
040 7235 880.

oulujoki
yhteisvastuutapahtuma su 3.2. klo 11.30–12.30 Ylikii-
mingin seurakuntatalossa. Jumalanpalveluksen jälkeen 
yhteisvastuutapahtuma, kirkkokahvit ja pääsylippu 5 €. 
Teatteri Tuutilulla esittää Sakari Topeliuksen kirjoittaman 
pienoissatunäytelmän Myrsky ja päivänpaiste. Rooleissa 
Myrskynä Ester Alakopsa, mummona Kerttu Kaitera ja 
päivänpaisteena Anu Fedotoff. Ohjaus Ester Alakopsa. 
Arpoja. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

oulunsalo
Messu ja yhteisvastuukeräyksen avaus
su 3.2. klo 10 Oulunsalon kirkossa, messun jälkeen kirkko-
kahvit. Yhteisvastuukeräys toteutetaan perinteisesti lipas-
keräyksenä ovelta ovelle. Tarvitsemme Oulunsalon alueel-
le noin 60 lipaskerääjää. Kahvitilaisuudessa jaetaan keräys-
lippaita ja tietoa tämän vuoden  yv-keräyskohteista. Voit 
itse valita millä alueella haluat keräyslippaan kanssa liik-
kua. Yhteisvastuukeräyksen yhdyshenkilö Päivi Pulkkinen, 
häneltä saa lisätietoja ja keräyslippaita p. 044 7453 853.

Stefan B
rem
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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

Messu sunnuntaina 3.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. 
Kirkkokuoro avustaa. 
Kakkukahvit viime vuo-
den onnistuneen yhteis-
vastuukeräyksen kiitok-
seksi ja uuden keräyksen 
aloituspäivä. 

raamattu- ja rukousilta ti 
5.2. klo 18 srk-salissa. 
autottomille ikäihmisil-
le kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-

työntekijältä, Marja p. 040 
7430 382.
Viikottaiset kerhot ja ryh-
mät: aamukahvila maanan-
taisin 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 (poikkeuk-
sena ei 7.2. kuoroa).
kuollut: Eeva Sofia Valppu 
94.

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 3.2. klo 10 
srk-talossa (Huom. paik-
ka!). Toimittaa Olavi Pa-
lovaara, kanttorina Juha 
Pöykkö.

lasten kerhot normaalisti, 
tied. Silja, p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. To 31.1. kerhossa 
esitteillä PartyLite tuotteita. 
Perhekerho on kaikille avoin.
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.
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 ti 5.2. klo 15 srk-talos-
sa, 10–13-v. pojille.
kuoroharjoitukset ke 6.2. 
klo 18.30 srk-talossa.
rukousmatka maailmalle to 
7.2. klo 18.30 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.
Sählyä yli 30-vuotiaille. Olet-
ko yli 30-v ja haluat pelata 
salibandya leppoisasti liikun-
tahallilla joka ma klo 20–22? 
Ota maila ja sisäpelikengät ja 
tule mukaan! Lisätietoja soit-
tamalla, p. 050 4400 376.
tulossa: Sanajumalanpalve-
lus su 10.2. klo 10 srk-talos-
sa, jonka jälkeen kahvit ja lä-
hetystilaisuus Kylväjän hy-
väksi. Opiskelija Iivi Gröhn 
kertoo Kaukasiasta koululai-
sen silmin.
rauhanyhdistys: Pe 1.2. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-
lk Myllynen ja 7.–8.-lk Per-
nu. Su 3.2. klo 12 pyhäkou-
lu I Myllymäki II Heinänen III 
A&J Kiviahde ja seurat ry:llä 
klo 17. Päiväkerho ry:llä ma, 
ke klo 17–18.30 ja ti, to klo 
17.30–19.
kuollut: Eino Johannes 
Raappana 87.

www.kempeleenseurakunta.fikempele
Messu 
sunnuntaina 3.2. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Tee-
mu Riihimäki, avustaa 
Vesa Äärelä, diakoni Eli-
sa Metsänheimo, kant-
tori Marjo Irjala. Pyhä-
koulu saarnan aikana. 
Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus. Yhteisvastuu 
2013 auttaa yksinäisiä 
vanhuksia Suomessa ja 
Kambodzassa.

Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

nuttukerho maanantaisin 
klo 18 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 31.1. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 31.1. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
askeleet pe 1.2. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/per-
heet. 
herännäisseurat su 3.2. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
kirkkokuoro ke 6.2. klo 18 

Kirkonkylän srk-kodissa.
työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 6.2. 
klo 19 Kokkokankaan srk-ko-
dissa.
Varhaisnuorten kuo-
rot to klo 16–16.45 
Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe 
klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-
keskuksessa. 
Eläkeläisten pii-
rit:  Päiväpiiri to 
7.2. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuk-
sessa, aiheena Yhteisvastuu. 
Seurakuntapiiri to 7.2. klo 

12 Kirkonkylän srk-keskuk-
sessa.
kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 

10–13. 
aamukahvila työt-

tömille, eläkeläi-
sille ja kaikille, 
joilla on päivi-
sin aikaa maa-
nantaisin klo 
10–12 Kirkon-

kylän srk-kodis-
sa.

Varhaisnuoret: ks. 
www.kempeleenseura-

kunta/koululaiset. 
nuoret: Nuorten illat tors-

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 31.1.–7.2.2013

Varhaisnuoret: 
ks. www.kempe-
leenseurakunta/

koululaiset 

taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
kastetut: Enni Alise Pökkylä, 
Topi Valtteri Jaatinen.
kuollut: Maria Ellen Kälkäjä 
e. Illikainen s. Ekdahl 93,  Vie-
no Maria Tihinen s. Laine 90, 
Aune Maria Heikkilä s. Par-
tanen 83, Veli Veikko Ruoka-
mo 75, Teuvo Kalevi Åsnab-
rygg 62.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 1.2. 
klo 18 4.–5.-lk:  Juntunen, 
Taukopaikka 3. 6.–7.-lk: Mus-
tonen M, Köykkyrintie 1 8.–
9.-lk: Ahola, Lähetvainion-
tie 11.Pyhäkoulut su 3.2. klo 

12 Keskusta-Ollila: Takku-
nen, Ollakantie 31 Sarkki-
ranta: Myllylä, Niittyrannan-
tie 91 Paituri: Paaso, Linna-
tie 13 Kokkokangas-Haapa-
maa: Poukkula, Ketolanpe-
räntie 469 Linnakangas: Kar-
sikas, Harjutie 21. Seurat su 
3.2. klo 16 Leiri- ja opistoseu-
rat ry:llä. Tiistaikerho ti 5.2. 
klo 12 ry:llä. Perhekerho ke 
6.2. klo 10–12 ry:llä. Sisarilta 
ke 6.2. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Talvimyyjäiset la 2.2. klo 
11.30 ry:llä. Seurat su 3.2. klo 
16 ry:llä.

A ar o Ku k ko h ov i

YHTEYSILTA
sunnuntaina 3.2. klo 18 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa

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?

yhteisvastuukeräyksen aloitus 
sunnuntaina 3.2. 

Messu kirkossa klo 10 ja sen jälkeen kakkukahvit viime 
vuoden keräyksen kiitokseksi ja uuden keräyksen 

alkuun polkaiseminen!

SLS / Ern
e H

akala

7.2. klo 18.30 keskustan seurakuntatalolla

Illassa pieni näyteopetus, rukousta, 
materiaalia, koulutusmahdollisuuksia. 

Kaikki mukaan miehiä myöten!
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Perheilta to 7.2. klo 18 Koor-
tilassa.
lähetyslauluilta to 7.2. klo 
19 Raili ja Kalle Männiköl-
lä, Jussinkuja 8, Jouni Heik-
kinen.
kuoroharjoitukset: Ke 6.2. 
ei kuoroharjoituksia kantto-
ripäivien vuoksi.
lapset/perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakun-

tasalissa, keskiviik-
koisin klo 12.30–

14.30 Päivärin-
teen seurakun-
tasalissa ja klo 
15–17 Kylmä-
länkylän kap-

pelissa sekä pa-
rillisten viikkojen 

torstaina klo 10–
12 Laitasaaren rukous-

huoneella. Perheilta to 7.2. 
klo 18 Koortilassa. 
nuoret/rippikoulut: Koulu-

Seurakunnissa tapahtuu 31.1.–7.2.2013

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

kynttilänpäivän perhe-
kirkko ja yhteisvastuu-
keräyksen avaus sun-
nuntaina 3.2. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kantto-
rina Ossi Kajava, lapsi-
kuoro. 

hartaus ja ehtoollinen to 
31.1. klo 14 Vire-kodissa, Jou-
ni Heikkinen.
iltakirkko to 31.1. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
kahvikonsertti su 3.2. klo 
13 seurakuntatalossa, Anne-
Mari Ranta laulu, Ossi Kaja-
va piano. Ohjelmamaksu 5 € 
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi.
laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 5.2. klo 12 rukoushuoneel-
la, Hanna Kaisto-Vanhamäki. 
Aiheena Yhteisvastuukeräys, 
tuotemyyntiä.
hartaus ja ehtoollinen ke 
6.2. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Jouni Heikkinen. 
rukouspiiri ke 6.2. 
klo 17.45 srk-ta-
lon kappelihuo-
neessa, Marja 
Leena Savolai-
nen.
hartaus to 7.2. 
klo 13 Päiväkes-
kuksessa, Simo 
Pekka Pekkala.
kauneimmat hengel-
liset laulut to 7.2. klo 13.30 
Mikevan palvelukodeissa, 
Pekka Kyllönen.

pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Nuortenilta to 7.2. klo 
17–18.30 Päivärinteen seura-
kuntasalissa. 
Partio: Kevään 2013 partio-
ryhmät: maanantaisin klo 
18–19.15 Seikkailijat ja klo 
19–20.30 Tarpojat srk-talon 
partiokololla, tiistaisin klo 
18–19 Sudenpennut Päivä-
rinteen seurakuntasalissa ja 
keskiviikkoisin klo 18–19.15 
Sudenpennut srk-talon par-
tiokololla. Lippukunnanjoh-
taja Timo Julkunen, p. 040 
5012986.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Laitasaaren seura-
kuntapiiri ti 5.2. klo 12, ai-
heena yhteisvastuukeräys. 
Perhekerho to 7.2. klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 31.1. klo 18.30 ompeluseu-
rat kodeissa: Jokitalo, Pillike-
tie 13 ja Hanhisuanto, Suoky-

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

kynttilänpäivän messu 
sunnuntaina 3.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Olli 
Seikkula, avustaa Marja-
Liisa Hautamäki, kant-
torina Mika Kotkaranta. 
Yhteisvastuukeräys al-
kaa. YV-kerääjät siuna-
taan tehtäväänsä pen-
keissä istuen. Messun 
jälkeen YV-työryhmä 
kertoo avustuskohteista 
sekä jakaa keräyslistoja-
ja lippaita. Kirkkokahvit.
Perhejumalanpalve-
lus kynttilänpäivänä 
sunnuntaina 3.2. klo 15 
Vanamossa. Toimittaa 
Marja-Liisa Hautamä-
ki, kanttorina Mika Kot-
karanta. Avustajina Eila 
Kilpeläinen, Heini Kar-
humaa sekä päiväker-
holaiset Ritva Juvanin ja 
Helena Hakkaraisen joh-
dolla. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen yhteisvas-
tuuinfon, listojen ja lip-
paiden jakoa kerääjille. 
Kirkkokahvit ja mehut.

Vapaaehtoisten tukihenki-
löilta to 31.1. klo 18 pappilan 
yläkerrassa. Aiheena: Välitä, 
mukana Sinikka Ilmonen, p. 
044 7521 226.
huom! kirkkolaulajat to 
31.1. klo 19-20.30 srk-talolla.
lähetysvintti  ma 4.2.  klo 
12–14.
Seurakuntakerho ke 6.2. 
klo 12 srk-talolla. Aihe: Ystä-
vyys. Mukana Marja-Liisa Rii-

konen, Kerttu Weissenfelt ja 
Ilkka Tornberg.
Entiset esikot to 7.2. Vana-
mon olohuoneessa (Kauppa-
kaari 1, Tupos) klo 18–19.30. 
Tiedossa leppoisaa rupatte-
lua kahvin lomassa. Tarjoilun 
vuoksi ilmoittautuminen eri-
tyisruokavalioineen Erjalle, 
p. 044 4973 684, erja.vainio-
kangas@liminka.fi tai Heinil-
le, p. 044 7521 227, heini.kar-
humaa@evl.fi 31.1. mennessä. 
Tervetuloa kaikki esikkoryh-
missä joskus olleet!
kuorot: Ke 6.2. klo 17 Täh-
det,  klo 18 Nuorten kuoro 
srk-talolla.
tulossa: Punaisen laulukir-
jan lauluilta 8.2. klo 18.30 
srk-talolla.
nuortenilta to 31.1. klo 18 
Vanamossa ja to 7.2. Nuori-
soNurkassa klo 18.
nuorten palveluryhmä ko-
koontuu ke 6.2. klo 15 Nuo-
risoNurkassa.
nuorisotyön toimintakalen-
teri sekä muut ajankohtaiset 
asiat löydät netistä osoittees-
ta www.nuorisonurkka.fi.
huomio rippikoululaiset! 
Pekka Simojoen konsertti on 
peruuntunut ja sen sijasta osal-
listumme Kempeleessä Kokko-
kankaalla olevaan Kokkokos-
peliin pe 8.2. Lähtö Limingasta 
seurakuntatalolta klo 18.15 ja 
Tupoksesta klo 18.30. Palaam-
me samaa reittiä, kun konsert-
ti päättyy  klo 21. Retki kuuluu 
rippikouluun ja on ilmainen 
kesä II- ja kesä III -ryhmille se-
kä muiden ryhmien korvaajil-

le, jotka eivät olleet Idän ih-
meiden konsertissa.
Perhekerhot: Tiistaina 5.2. 
klo 9.30–11 seurakuntatalol-
la. Olli-pappi mukana ker-
hossa. Eila Kilpeläinen yh-
teisvastuuasialla. Keskiviik-
kona 6.2. klo 9.30–11 Tupok-
sen Vanamossa. Diakoni Hei-
ni yhteisvastuuasialla. Ystä-
vänpäiväaskartelua.
Partio: Partiotoimisto ei päi-
vystä viikolla 5.  Lähetä viesti 
Makelle, p. 044 7521 223. Ke 
6.2. Mafeking 6. klo 18-20.  
Vj-oppilaat ja joilla ei ole al-
kusammutuskoulutusta, pa-
lokunnassa, muut Kotikolol-
la.  Eräpartiokoulutus kaikille 

koulu-
pastori-

päivystys 
torstaisin 

klo 11–12.15 
yläkoululla ja 

lukiolla. 

lähetysvintti
odottaa uusia osallistujia 
joukkoonsa! 
Halutessasi voit vaikkapa 
neuloa, virkata tai kutoa 
kangaspuilla.  Sillä ei ole 
kuitenkaan väliä, teetkö 
käsitöitä. Olet silti lämpi-
mästi tervetullut mukaan 
juomaan kahvit ja rupat-
telemaan toisten kanssa! 
Tervetuloa Lähetysvintil-
le (Pappilantie 6) maanan-
taisin klo 12–14! 

yhteisvastuukeräyksen 
avaus 
sunnuntaina 3.2. 
Yhteisvastuukerääjät 
siunataan tehtäväänsä
klo 12 alkavan 
kynttilänpäivän 
perhekirkon 
yhteydessä.  
Klo 13 kahvikonsertti
seurakuntatalossa, 
Anne-Mari Ranta, 
laulu ja Ossi Kajava,
piano. 
Ohjelmamaksu 5 €.
Yhteisvastuu 2013 
auttaa yksinäisiä 
vanhuksia Suomessa ja Kambodžassa. 

kololla klo 20–20.30. Pe 8.2. 
Päivystys Partiotoimistossa 
klo 15–17.  Ruoktujohtajat 
klo 17–18. RUOKTU XXX 13 
talvileiri Taivalkosken Siiran-
järvellä  la–ke 2.–6.3.2013.  
Lisätietoa leiristä sekä ilmoit-
tautumislomake löytyvät lip-
pukunnan kotisivulta.
rauhanyhdistys: Varttu-

neiden kerho to 31.1. klo 12 
ry:llä. Raamattuluokka (7.–
8.) pe 1.2. klo 18.30 ry:llä. 
Raamattuluokka (5.–6.) la 
2.2. klo 18.30 ry:llä. Pyhäkou-
lut su 3.2. klo 11.30, seurat 
klo 17 ja 18.30  ry:llä. Perhe-
kerho  to 7.2. klo 10.30 ry:llä. 
Vihitty: Toni Aleksi Rytilä ja 
Julia Eufemia Hietala.

Erityislasten ja perheiden leiripäivä 
lauantaina 16.2. klo 10–15 Koortilassa.

Leiri järjestetään perheille, joilla on  0–12-vuotiaita 
erityislapsia. Leirillä järjestetään ohjelmaa vertaistuki-
ryhmittäin erityislapsille, sisaruksille sekä vanhemmille.
Leiri aloitetaan kahvi- ja mehuhetkellä. Lounas tarjoil-
laan klo 11.30  ja välipalalla paistetaan makkaraa.
Leirimaksu 5 € perheeltä.

Ilmoittautumiset  Sirpa Kukkohoville
p. 050 309 3565 keskiviikkoon 6.2. mennessä.
Muista ilmoittaa ruoka-aineallergiat  ja lasten iät!

Tervetuloa!      Muhoksen seurakunnan perhetyö

läntie 46. Pe 1.2. klo 18.30 ai-
kuistenilta ry:llä. La 2.2. klo 
19 raamattuluokka – iltaky-
lä 4.–6.-lk Niskanen, Louhi-
kontie 54 ja 7.–8.-lk Urpilai-
nen, Norjankuja 4. Su 3.2. klo 
12 pyhäkouluna perhekirkko. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 4.2. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 1.2. klo 18.30 Mu-
hoksen ja Laitasaaren yh-
teinen aikuistenilta Muhok-

sen ry:llä. La 2.2. klo 10 päi-
väkerho ry:llä. Klo 19 isojen 
raamattuluokka Urpilainen, 
Norjankuja 4. Su 3.2. klo 12 
pyhäkouluna kynttilänpäi-
vän perhekirkko. Klo 17 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Miro Oliver Oja-
la, Amanda Josefiina Urpi-
lainen.
kuollut: Elma Elina Heino-
nen e. Marttinen s. Aarnio 
80.

Stefan B
rem

er

Hengellisen 
Tien ryhmä
Aloitus 13.2. klo 19 Tuhkakeskiviikon 
messussa Kappelilla Rantakylässä. 

Kokoontumiset pappilan yläkerrassa:   
klo 18–19.30 torstaisin 28.2.,14.3., 21.3.
Ilmoittautumiset 13.2. mennessä: Aino Pieskä, 
p. 044 7521 224  tai  Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.
Ilmoita, jos tarvitset kyytiä!
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Perhemessu sun-
nuntaina 3.2. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski. 
Avustaa lapsikuoro. Mes-
su jälkeen Yhteisvastuu 
keräyksen avaus ja ruo-
kailu Tyrnävän srk-talolla.

lapsikuoro alkaa to 31.1. klo 
16 Tyrnävän srk-talolla. Ter-
vetuloa mukaan entiset ja 
uudet laulajat.
raamattu- ja tuumailupii-
ri to 31.1. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
hartaus pe 1.2. klo 11 Eläke-
liiton kerhossa Temmeksen 
srk-talolla.
Diakonian päivystys ma 4.2. 
klo 9–10.30 entisessä viras-

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

tossa Temmeksen srk-talolla.
talvirippikoulu ii, teemail-
ta ma 4.2. klo 17–19 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 5.2. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-ojakylä-juurussuon 
diakoniapiiri ke 6.2. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
hartaus to 7.2. klo 13 Män-
tyrinteellä. Diakonia ja lähe-
tyksen kylätoimikunta tarjo-
aa kahvit.
nuttupiiri to 7.2. klo 17 taas 
poikkeuksellisesti srk-talon 
kahviossa.

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
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.
Seurat su 3.2. klo 12 ry:llä, Mi-
ka Tahkola ja Simo Kinnunen.
ystävänkammari ke 6.2. klo 
10 srk-kodissa.

piippoLa
Seurakuntakerho ti 5.2. klo 
12 Väinölässä.

puLKKiLa
ompeluseurat pe 1.2. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 3.2. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Te-
ro Väisänen.
Ehtoollishartaus su 3.2. klo 
14 vuodeosastolla.
Seurakuntakerho torstaisin 
klo 12 srk-talossa.
Ehtoollishartaus su 3.2. klo 
14 vuodeosastolla.

www.tyrnavanseurakunta.fi/tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

raamattuluentosarja 
uuden testamentin kirjeistä
•  Sunnuntaina 3.2. klo 15 Pulkkilan seurakuntatalossa. 
 Aiheena filippiläiskirje. 
•  Maanantaina 4.2. klo 19 Rantsilan seurakuntatalossa. 

Aiheena roomalaiskirje. 
Luennoitsijana teologian tohtori Eero Junkkaala.

Sanajumalapalvelus 
sunnuntaina 3.2. klo 10 
Pulkkilan seurakuntata-
lossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä. Kanttorina Unto 
Määttä, avustaa Vakka-
set kuoro.
Sanajumalapalvelus 
sunnuntaina 3.2. klo 10 
Pyhännän seurakunta-
talossa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, avustaa Mervi 
Karttunen. Kanttorina 
Veijo Kinnunen, avus-
taa nuorisokuoro.  
Sanajumalapalvelus 
sunnuntaina 3.2. klo 10 
Rantsilan seurakunta-
talossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina 
Arja Leinonen.  
Sanajumalapalvelus 
sunnuntaina 3.2. klo 13 
Kestilän seurakuntako-
dissa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina 
Arja Leinonen.
Perhemessu sunnuntai-
na 3.2. klo 13 Piippolan 
seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, 
avustaa Mervi Karttu-
nen ja Johanna Hietala. 
Kanttorina Unto Määttä.

Kestilässä kirkkokahvit. 
Muissa kappeleissa kirk-
kokahvit sekä yhteis-
vastuukeräyksen aloi-
tustilaisuus jumalapal-
veluksen jälkeen. Kesti-
lässä yhteisvastuukeräys  
avataan 13.2.

pyHäNtä
Ehtoollishartaus to 31.1. klo 
13 Nestorissa.
hartaus to 31.1. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
nuorten keskusteluilta la 
2.2. klo 19 ry:llä.
Seurat su 3.2. klo 16 srk-ta-
lossa, Aarno Sassi ja Aarno 
Haho.
Seurakuntakerho ke 6.2. klo 
12 srk-talossa.
lauluseurat ke 6.2. klo 18.30 
Päivi ja Mikko Kamulalla.
Mieskuoro alkaa to 7.2. klo 
18.30 srk-talossa.
Myyjäiset la 9.2. klo 18 ry:llä.

raNtSiLa
Seurakuntakerho to 31.1. klo 
13 Rauhalassa.
ompeluseurat pe 1.2. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 3.2. klo 17 srk-ta-
lossa, Vesa Kumpula ja Lee-
vi Koskelo.
Eläkeliitto ti 5.2. klo 11 srk-
talossa.
Siikatörmän myyjäiset pe 
8.2. klo 19 ry:llä.

kastetut: Juhani Veikka 
Mihail Pekki, Jooa Jere-
mia Tuuli, Jani Heikki Jo-
hannes Kukkonen. 

kuolleet: Toivo Juha-
ni Viitanen 77, Siiri Ma-
ria Piiponniemi 71, Pent-
ti Matti Henrikki Matti-
la 63.

yhteisvastuukeräys alkaa
ruokailu (vapaaehtoinen maksu keräykselle) ja 
lyhyt info yhteisvastuukeräyksestä 
sunnuntaina 3.2. klo 10 vietettävän messun jälkeen 
Tyrnävän seurakuntatalolla.

Yhteisvastuukeräys auttaa tänä vuonna yksinäisiä 
vanhuksia. Ulkomaan kohteena on Kambodza, jos-
sa tuetaan köyhien alueiden kehityshanketta. Jos 
haluat lähteä toteuttamaan tätä keräystä seura-
kunnassamme esim. lista- tai lipaskerääjänä, ota 
yhteyttä Riitta Pesoseen p. 044 7372 630. 

Kerääjät kiertävät ovilla kevään aikana. Toivomme 
myönteistä suhtautumista heihin. Voit osallistua 
keräykseen sopivaksi katsomallasi summalla.        

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 seurakuntatalolla ja 
keskiviikkoisin klo 15.30–17.30 Temmeksen seurakun-
tatalolla.

keskiviikkona 6.2. klo 18.30  Pulkkilan seurakuntatalossa 
Illassa pieni näyteopetus, rukousta, materiaalia, 
koulutusmahdollisuuksia. 
Lapsille järjestetty omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu. 

Järjestäjinä Lastenmissio ja seurakunta

yhteisvastuu-
myyjäiset
tiistaina 5.2. klo 12 
Väinölässä Piippolassa.

Myytävänä hernekeit-
toa, laskiaispullia, ries-
kaa ja sämpylöitä.
Arpajaiset.

KINKERIT
aihe: alttari kutsuu (keskustellaan, ei kuulustella)
läksy: katekismus kpl 37–39 (ehtoollisen sakramentti)
Virret: vanha 386 ja uudet 230, 815 ja ehtoollislaulu
Arpajaiset /kolehti yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
keskiviikkona 6.2. klo 18.30 Rantsilassa Wilppolassa Sis-
ko ja Seppo Juntusella, Karppinen, Leinonen ja Kekkonen. 
torstaina 7.2. klo 12 Kestilän pappilassa, Karppinen, 
Määttä ja Kekkonen.

Siikalatvan rauhanyhdistysten
alueellinen raamattuluokka
perjantaina 8.2. klo 19 Pulkkilan Rauhanyhdistyksellä.

Ste fan B r e m e r

kirkkokuoro ke 7.2. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
nuortenilta torstaisin klo 18-
19.30 Tyrnävän srk-talolla.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset pe 1.2. klo 19 ry:llä, 
iltapala klo 18.30. Seurat su 
3.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Talvimyyjäiset la 2.2. klo 
11.30 ry:llä. Seurat su 3.2. klo 
16 ry:llä.
kastettu: Eevi Amalia Ma-
rin, Saimi Aurinko Marjanen, 
Maalin Elmiina Tuohimaa, 
Veikka Elmeri Väyrynen.

A r k i s to  /  R i i t t a  H i r vo n e n
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1. Oulun hautausmaa Kajaanintie 1, Intiöntie 6
2. Oulujoen hautausmaa, Sangintie 131
3. Ylikiimingin kirkkotarha 1 ja 2, Kirkkomäki 20
4. Ylivuoton hautausmaa, Puolangantie 2586
5. Kiviharjun hautausmaa, Niemikyläntie 38
6. Yli-Iin kirkonkylän hautausmaa, Leuvantie 5
7. Jakkukylän hautausmaa, Iintie 1560
8. Tannilan hautausmaa, Matkakankaantie 32
9. Haukiputaan hautausmaa, Mirjantie 6
10. Haukiputaan vanha hautausmaa, Kirkkotie 7
11. Kiimingin kirkonkylän hautausmaa, 
   (uusi ja vanha osa), Kirkonniementie 8
12. Jäälin hautausmaa, Haipuskyläntie 305
13. Oulunsalon hautausmaa, Uhrikirkonkuja 7

Oulun hautausmaat

Haukipudas

Kiiminki

Oulunsalo

Oulu
Ylikiiminki

Yli-Ii

1.
2.

3.

4.

5.

7.

6.

8.

10.
9.

13.

11.

12.

Hinnat seurakunnissa vuoden 2012 loppuun saakka

arkkuhautapaikka oululainen  ulkopaikkakuntalainen 
Hallinta-aika 50 v. 419 € 839 €
Hallinta-aika 25 v. 209 € 419 €
veteraanit / sotalesket   0 € 396 €

uurnahautapaikka oululainen  ulkopaikkakuntalainen 
Anonyymialue 25 v.   22 € 230 €
Muurialue 50 v.   81 € 163 €
Uurnahauta + 
muistomerkki 50 v.                  328 € 657 €
Uurnahauta 50 v.   81 € 163 €
veteraanit / sotalesket     0 € *)

*) ulkopaikkakuntalaisen veteraanin/sotalesken hinnoittelu anonyymi-, 
muurialue tms. alueelle hinnoitellaan vastaavan hintaryhmän mukaan 
sarakkeesta "oululainen". (Ykn 13§/2004)
Hintaryhmään "oululainen" kuuluvat myös ne Oulun ulkopuolella asu-
vat, joilla on hautaustoimilain mukainen oikeus tulla haudatuksi Oulun 
seurakuntayhtymän hautausmaille. Esimerkiksi muualla asuvalla lähio-
maisella on oikeus tulla haudatuksi sukuhautaan.

arkkuhauta oulu haukipudas kiiminki oulunsalo
Hallinta-aika 50 v.
(paikkakuntalainen) 419 €        0 €   50 €   90 €
hallinta-aika 50 v.
(ulkopaikkakuntalainen) 839 €    400 € 800 € 450 €

Hinnat 1.1.2013 alkaen Oulun seurakuntayhtymässä

Hautapaikkamaksut 
yhtenäistettiin

Oulun uusissa seura-
kunnissa hautapaikka-
maksut kallistuvat tänä 
vuonna edelliseen vuo-

teen verrattuna. Hallintaoikeu-
deltaan 50 vuoden paikka oli 
paikkakuntalaisille Haukipu-
taalla viime vuonna ilmainen, 
Kiimingissä 50 ja Oulunsalossa 
90 euroa. 

Uudessa Oulussa 50 vuoden 
arkkuhautapaikka maksaa paik-
kakuntalaiselle tänä vuonna 419 
euroa. Kaikki tämänvuotiset hin-
nat ovat yhtä suuret kuin Oulun 
vanhoissa seurakunnissa viime 
vuonna. 

Yhteinen kirkkovaltuusto vah-
visti maksut maanantaina.

Hautapaikkamaksujen on ol-
tava samat kaikille, joilla on oi-
keus tulla haudatuksi seurakun-
nan tai seurakuntayhtymän hau-
tausmaalle. 

Hautapaikkamaksuja peritään 
muun muassa siksi, että hautasi-

jan luovuttamisesta ja hautaami-
seen liittyvistä palveluista tulee 
kirkkolain mukaan periä mak-
sut, joiden määräämisessä ote-
taan huomioon seurakunnille 
palvelujen tuottamisesta aiheu-
tuvat kustannukset. Maksut saa-
vat hautaustoimilain mukaan olla 
enintään kustannusten suuruiset. 

Kirkkohallituksen mukaan 
maksut voivat painottua siten, 
että hautaukseen liittyvät palve-
lut ovat lähellä omakustannus-
hintaa. 

Oulu seurakuntayhtymässä on 
viimeksi korotettu hautapaikka-
maksuja vuonna 2005. Korotuk-
sia ei ole viime vuosina tehty seu-
rakuntaliitosten ja viimeksi seu-
rakuntayhtymän laajentumis-
neuvottelujen vuoksi.

Hautausmaksuista ja haudan-
hoitohinnoista on päätetty jo ai-
emmin viime ja tänä vuonna. Uu-
sissa seurakunnissa hautausmak-
sut halpenevat.

Arkkuhautaus maksaa paik-
kakuntalaiselle 130 ja ulkopaik-
kakuntalaiselle 235 euroa. Paik-
kakuntalaisten sotaveteraanien ja 
sotaleskien arkkuhautaus maksaa 
55 ja ulkopaikkakuntalaisten 109 
euroa. Alle kolmivuotiaiden ark-
kuhautaus maksaa paikkakunta-
laisille ja ulkopaikkakuntalaisil-
le 25 euroa.

Uurnahautauksen hinta on 
paikkakuntalaiselle 20 ja ulko-
paikkakuntalaiselle 33 euroa.

Sotaveteraanit, sotalesket ja 
alle kolmivuotiaat eivät saa alen-
nuksia uurnahautauksista.

Hautojen hoitomaksut ovat 
nousseet tänä vuonna, kun seu-
rakuntien perimät hinnat on yh-
tenäistetty. Yhden metrin levyi-
sen nurmihautapaikan hoitohin-
ta on esimerkiksi 50 euroa. Viiden 
kauden hoito maksaa 260 euroa. 
Perushoito sisältää kaksi kukkaa.

PEKKA HELIN

E l s i  S a l ovaa ra

Kuva on otettu Oulun hautausmaalta Intiöstä.


