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Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta kuuluu 

vaihteeksi hyviä uutisia. Kirkkoon liittyjien määrä 

kasvoi viime vuoden aikana uuteen ennätykseen. 

Liittyneitä oli 14 108, viisisataa enemmän kuin edellis-

vuonna. Vaikka tilastoja jäsenmäärien muutoksista ei 

voi aivan lukea kirkolliseksi jytkyksi, suunta on oikea.

Viime vuonna kirkosta erosi 41 079 jäsentä, kun vuot-

ta aiemmin eroajien määrä oli yli 5 000 henkeä enem-

män – pienen kaupungin verran siis. Vuoden lopussa 

evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 76,4 prosenttia 

suomalaisista. 

Suurissa kaupungeissa kirkon jäsenten osuudet väes-

töstä ovat perinteisesti olleet pienempiä kuin pienem-

missä kaupungeissa. Oulussakin kirkon jäsenten osuus 

väestöstä nousi hieman seurakuntayhtymän laajentu-

essa vuoden alussa. Uudessa Oulussa kirkkoon kuuluu 

78,8 prosenttia väkimäärästä. 

Vaikka kirkosta eroaminen on laantunut vuoden 

2010 ”huippuvuoden” jälkeen, lähtijöitä on edelleen lii-

kaa. Seurakuntien työn jäsentensä palvelemiseksi onkin 

jatkuttava hartiavoimin. 

Toimintatapoja on myös kehitettävä koko ajan, sil-

lä eri-ikäiset kaipaavat erilaista toimintaa. Tästä hyvä 

esimerkki on vastikään Oulussa tänä vuonna 30 vuotta 

täyttäville järjestetty synttärijuhla, joka keräsi satamää-

rin väkeä yhteiseen illanviettoon.  

Myös muissa Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakun-

nissa tehdään työtä, jonka toivotaan palvelevan kaiken-

ikäisiä seurakuntalaisia. Kirkon jäsenten tulee myös olla 

aktiivisia ja kertoa toiveita toiminnan suhteen. Kuten 

sanonta kuuluu: Sitä saa mitä tilaa.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo 

kirjoitti vastikään Suomen Kuvalehden Rajalla-blogis-

saan: ”Kirkon sanoma on tarkoitettu kaikille ja se voi 

rakentaa yhteiskuntaa myönteisellä tavalla.” Näin on. 

Vastarannan Kiiski 

Jytkyä kohti

Pääkirjoitus

”MITÄ JÄRKEÄ täällä on käydä käänty-
mässä muutama kälynen vuosikymmen, 
kun ei niiden käyttöä saa edes etukäteen 
harjoitella?! - - Minunkin osanani on luo-
pua kaikesta, mikä tänään näyttää ole-
van tärkeää: sanomisen pakko, maine ja 
kunnia, kauneus ja nuoruus, lihasvoima ja 
piukkoihin farkkuihin ängetty takapuo-
li. Vielä tulee aika, kun minun luokseni ei 
enää ’tulla kylään’, vaan minua ’käydään 
katsomassa’. ”

Tuiran seurakunnan pastori Helena Paalanne 
Kotimaa24:n blogissa 3.2.

”MEDIA HERKUTTELEE päivittäin moni-
vivahteisilla lööpeillä aina korruptiosyyt-
teistä murhiin ja seksuaalisiin hurjaste-
luihin. Ihmiset ihmettelevät niitä hetken, 
kunnes lööppi vaihtuu uuteen. Moraali 
höltyy, kun ihmiset tottuvat pahuuteen ja 
sen arkipäiväisyyteen.”

 Haukiputaan seurakuntapastori 
Jari Flink Kalevan Sielun silmin -blogissa 31.1.

Muut mediatAatoksia

Oulun napa on nyt muodostunut ne-
gaatioista. Vaikka napa, tuo tärkeä 
kohta ruumiissamme, joka muistuttaa 
meitä aina elämän yhteydestä emoom-
me, on mitä positiivisin asia. Kyllä me 
pyörimme oman napamme ympäril-
lä ja jopa tuijotamme napaamme. Mi-
nun oma identiteettini, minuuteni, 
oma napani, ei ole kenenkään muun.

Tästä rakentuu kodin, seurakun-
nan, kirkon, paikkakunnan ja koko 
kansan identiteetti. Kuka olen? Mis-
tä tulen? Minne menen? Jos kunta- 
ja seurakuntarakennemuutoksissa 
unohdetaan identiteetti, historia, ko-
tikirkko ja oma napa, tapahtuu peri-
aatteellisesti hyvin vakava, kielteinen 
muutos.

Oulu kestää yhden ydinvoimalan. Ou-
lu voi olla napa, vaikkakaan napa ei 
ole Oulussa. Se on Piippolan Leskelän 
kylässä. Siellä on Suomen keskipiste. 
Kärsämäkiset yrittivät omia sen itsel-
leen, mutta perääntyivät hyvässä so-
vussa. Tielaitos otti merkit pois vää-
rästä paikasta ja toi ne jälleen osoit-
tamaan Leskelän kylän kohdalle. Kun 
Suomen Kuvalehti mittasi 1950-luvul-
la Suomen keskipisteeksi Leskelän ky-
län, napa on siinä ja pysyy.

 
ERKKI PIRI

Kirjoittaja on eläkepäivistään 
Oulussa nauttiva rovasti

Ydinvoimala 
Oulussa

Tyttäreni kohtasi Oulun torilla ja-
panilaisnuorten ryhmän. Heillä 
oli hienoja kameroita, joilla he 
filmasivat teatteritaloa. Tyttäre-

ni kävi tiedustelemaan, mistä moinen 
kuvausinto. Nuoret vastasivat: ”Emme 
ole ennen nähneet, että ydinvoimalai-
tos on keskellä kaupunkia.” 

Pelkkä otsikko, ”lööppi” olisi saa-
nut nopeasti kansainvälistä julkisuut-
ta: Oulussa ydinvoimalaitos ja keskel-
lä kaupunkia. Kamalaa. Uutinen oli-
si vahvistanut sitä Oulu-keskeisyyttä, 
josta on nyt keskusteltu mediassa lai-
dasta laitaan. Joku sanoi, että Oulusta 
on tullut suorastaan napapaikka, uuti-
soinnin keskus, joka päihittää pääkau-
punginkin.

Mistä mahtaa johtua, että yleensä ikä-
vät asiat, jyrkät mielipiteet, erikoisuu-
det, käräjäriidat, murhat, mielenosoi-
tukset ja kapinat saavat julkisuutta? 
Kysyin kerran eräässä media-alan se-
minaarissa toimittajilta, miksei valta-
lehtiin pääse tapahtuma, jossa esimer-
kiksi piispantarkastuksessa on kirkko 
täynnä väkeä, tunnelma rauhallinen ja 
kaikilla hyvä mieli. Minulle vastattiin: 
”Se ei ole uutinen.”

Nyt hieman kärjistän: Onko siis uu-
tinen aina kielteinen? Entäpä jos tuo 
kuvaamani rauhallinen kirkkotapah-
tuma olisikin sellainen, että etukäteen 
olisi laitettu tiedote, että kirkon pihal-
le aiotaan järjestää mielenosoitusmars-
si, jonka tarkoituksena on savustaa pel-
lolle värittömät työntekijät ja saada ai-
kaan uutta uskoa seurakunnassa. Luu-
len, että kamerat surraisivat pyhäpäi-
vänäkin ja mikrofonit ojentuisivat 
haastatteluihin.

”EGYPTILÄINEN OIKEUSISTUIN on tuo-
minnut naisen ja hänen seitsemän lastaan 
15 vuoden vankeuteen kääntymisestä is-
lamista kristinuskoon.
Nadia Mohamed Ali kääntyi islamiin 23 
vuotta sitten mentyään naimisiin, mutta 
miehen kuoltua palasi lapsineen takaisin 
kristinuskoon saadakseen itselleen perin-
nön, uutisoi Fox News.”

Seurakuntalainen.fi 2.2.

”NOUSEMME TUNNUSTAMAAN yhteisen 
kristillisen uskomme… Mitä jos ei usko 
kaikkeen, mitä siinä sanotaan?
– Pappi tekee tavallaan uskonnollista vä-
kivaltaa vaatimalla, tai edes ehdottamal-
la, että tottumaton kirkossakävijä ääneen 
lausuu sellaista, mihin hän ehdottomas-
ti ei voi uskoa.”

Visbyn hiippakunnan entinen piispa 
Lennart Koskinen Sana-lehdessä 31.1.

ElSI SalovaaRa
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Pappi lähellä elämän kaaoksessa
Kuolinviestin vieminen 
on tiivistämässä Oulun 
poliisin ja seurakuntien 
yhteistyötä. Poliisin 
huomio on, että  nuoret 
arkailevat papin tukea.

Oulun poliisi ja Oulun 
seurakuntien sairaala-
pastorit tulevat tiivistä-
mään yhteistyötään kuo-

linviestien viemisessä. Näin arvi-
oi rikosylikonstaapeli Kari Kor-
honen. Hän on keskustellut asias-
ta sairaalapastori Juha Kyllösen 
kanssa, ja yhteistyötä päivitettiin 
tapaamisessa. 

Korhosen mukaan poliisille 
on ensiarvoisen tärkeää tietää yk-
si, muuttumaton puhelinnumero, 
josta kuolinviestiä viemään lähte-
vä poliisipartio tavoittaa tarvitta-
essa seurakunnan työntekijän ym-
päri vuorokauden viikon jokaise-
na päivänä. Oulussa poliisien käy-
tössä on sairaalapastorien päivys-
tysnumero, johon vastataan myös 
iltaisin ja viikonloppuisin.

Oulun poliisi toimittaa kuo-
linviestejä vähintään viikoittain 
ja välillä useammankin kerran  
viikossa, Korhonen kertoo.

Yhteistyötä ainakin 
isoissa kaupungeissa
Oulun tavoin useissa muissa 
isoissa kaupungeissa on ollut käy-

täntönä jo vuosia, että surusano-
man poliisilta kuulleella perheen-
jäsenellä on mahdollisuus pyytää 
seurakunnan työntekijä tuekseen 
kotiinsa.

Oulun sairaalapastorit ovat 
huomanneet, että esimerkiksi 
Turussa seurakunnan työnteki-
jät osallistuvat kuolinviestin vie-
miseen huomattavasti useammin 
kuin he. 

Oulussa sairaalapappi on po-
liisin mukana noin 5–10 kertaa 
vuodessa, kun Turussa seura-
kunta osallistuu keskimäärin pa-
ri kertaa kuukaudessa suruviestin 
viemiseen kotiovelle.

Nuoret arkailevat 
papin tukea
Automaattisesti pappi ei läh-
de poliisin mukaan Turussa eikä 
Oulussa. Korhosen mukaan kuo-
linviestiä vievän poliisipartion 
tehtäviin kuuluu kertoa omaisel-
le, millaista tukea hänelle on tar-
jolla. Periaatteena on, että kukaan 
ei jäisi yksin kuultuaan odotta-
mattoman suru-uutisen.

– Kerromme, että apua on 
mahdollista saada muun muassa 
lääkäriltä, kriisikeskuksesta tai 
papilta. Me annamme vaihtoeh-
toja mutta, ihmiset tekevät valin-
nan itse.

– Poliisin kokemus on, että eri-
tyisesti nuoremmat ihmiset eivät 
useinkaan halua pappia. Van-
hemmille pappi taas on luonte-

vampi keskustelukumppani su-
russa ja järkytyksessä, Korhonen 
on huomannut.

Kuolinviestiä iäkkäälle 
omaiselle varotaan
Korhosen mukaan Oulussa polii-
sit ovat varovaisia viemään odot-
tamatonta suruviestiä iäkkäälle 
perheenjäsenelle.

– Koska meillä on käytössä 
väestötietojärjestelmä, pyrim-
me löytämään surusanoman vas-
taanottajaksi iäkkään puolison si-
jasta perheen lapsen, joka välittää 
uutisen eteenpäin.

– Lapset taas ovat usein ikä-
polvea, jolle pappi saattaa olla 
vieraampi valinta läheisen tuek-

si, Korhonen pohtii.
– Jos veisimme useammin tie-

don kuolemasta suoraan iäkkäille 
omaisille, kasvaisi varmasti myös 
papin käyttäminen suruviestiyh-
teistyössä, Korhonen toteaa.

Seurakunnalla valmiuksia 
lisätä yhteistyötä
Rikosylikonstaapeli Kari Korho-
nen on tyytyväinen kuultuaan 
Juha Kyllöseltä, että sairaalapap-
peja saa pyytää kuolinviestin vie-
miseen ympäri vuorokauden, ja 
että seurakunnalla on jopa val-
miuksia lisätä yhteistyötä polii-
sin kanssa.  

– Kerron nämä terveiset eteen-
päin poliiseille, jotka vievät kuo-
linviestejä. On mahdollista, että 
jatkossa pyydämme jo etukäteen 
pappia mukaamme, kun lähdem-
me kertomaan poismenosta iäk-
käälle perheenjäsenelle tai kun 
kuolinsyynä on esimerkiksi traa-
ginen henkirikos, Korhonen sa-
noo.

Turussa pappi on poliisin 
mukana lähes aina silloin, kun 
kuolinviestin taustalla on itse-
murha. Turussa on myös huo-
mattu, että poliisi kysyy her-
kemmin seurakuntaa mukaan 
silloin, kun vainaja on meneh-
tynyt henkirikoksen seuraukse-
na eikä esimerkiksi liikenneon-
nettomuudessa.

Niin Oulussa kuin Turussa 
toivotaan, että poliisilla ei olisi 

missään tilanteessa liian korkeaa 
kynnystä pyytää pappia mukaan. 

Papin tehtävänä 
läsnäolo
Juha Kyllönen korostaa, että pa-
pin tehtävä suruviestin viemises-
sä on pyydettäessä jäädä omaisen 
tueksi, kunnes paikalle ehtii esi-
merkiksi sukulainen tai hyvä ys-
tävä.

Kyllönen määrittelee, että pa-
pin tehtävä on olla järkyttyneelle 
ihmisille kuuntelevana korvana.

– Kun ihminen kuulee jotain 
täysin odottamatonta, hän usein 
kertaa kuulemaansa uudestaan ja 
uudestaan: Voiko poliisin kerto-
ma uutinen olla totta? Miten näin 
hirveää voi elämässä tapahtua?

– Pappi haluaa olla ihmisiä lä-
hellä elämän kaaoksessa. Tilan-
teessa mennään autettavan eh-
doilla: jos suruviestin saanut it-
se haluaa pohtia papin kanssa 
esimerkiksi, miksi Jumala sallii 
pahan elämässä, keskustelu voi 
kääntyä hengelliseksi. 

Papin tehtävänä ei ole ensisi-
jaisesti puhua tai saarnata, vaan 
kuunnella ihmistä, vastaanot-
taa ahdistusta ja kertoa, millais-
ta kriisiapua Oulussa on tarjolla.  

Kyllösen kokemus on, että 
Oulun poliisi hoitaa kuolinvies-
tien viemisen suurella ammatti-
taidolla. 

RIITTa HIRvoNEN

Juha Kyllönen.

A r k i s to

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

Suruviestin viemisessä kaivataan myös hengellistä tukea.
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• Nykyinen elämänmeno kiirei-
neen on synnyttänyt yksinäis-
ten vanhusten ryhmän. Emme 
enää elä siinä maatalousyhteis-
kunnassa, jossa kaikista yhtei-
sön jäsenistä pidettiin huolta. 

Eikö kotimaan vanhusten 
hädän pitäisi olla ensi sijalla 
Yhteisvastuukeräyksessä? Vas-
ta toisella sijalla keräyksessä tu-
lisi olla ulkomaankohde, Kam-
bodzhan vanhukset. En kiel-
lä, etteikö Kambodzhassa olisi 
suurta hätää, mutta miksi kerä-
ystuotoista osoitetaan 60 pro-
senttia ulkomaille ja kotimaa-
han vain 40 prosenttia?

Omana kotimaan lääkkee-
nä esitän kotimaan prosentti-
osuuden nostoa. Asukastuvis-
sa käyvät ikäihmiset ovat hyvä 
kohde. Sen jälkeen tulisi saada 

työttömät nuoret apurenkaak-
si töihin ja nimenomaan rehel-
liset nuoret.

Vastuuntuntoinen kansalainen

• Rebekka Naatuksen kolumni 
nykyisen kaltaisen lähetystyön 
lopettamisesta oli tuulahdus 
uudesta ajasta. Mitä hyötyä on 
lähetystyöstä kristilliselle seu-
rakunnalle? Hyöty menee ter-
roristeille!

Erkki Mikael

• Kummastutti, että RT:n pää-
kirjoituksessa rinnastettiin 
Naatuksen ja Jussilan kirjoituk-
set provosointeina, vaikka jäl-
kimmäinen oli mitä viisain kir-
joitus. Virallinen korkeakirkol-
linen ekumenia on karilla niin 
tiukasti, ettei se en ole edes es-

te ruohonjuuritason ekumeni-
alle. Karilla oleva laiva osataan 
jo kiertää olankohautuksella, ja 
esimerkiksi ehtoollisella käy-
dään, missä tai keiden kanssa 
halutaan, piispoilta ja papeil-
ta kyselemättä. Ekumenia ja 
sen lisäksi myös uskontojen vä-
linen vuoropuhelu elää ja voi 
hyvin kahden kulttuurin per-
heissä ja ystäväpiireissä. Kirkko 
on jäänyt ekumeniansa kanssa 
ajastaan jälkeen yhtä perinpoh-
jaisesti kuin muutaman vuo-
den takaisissa homokannois-
saan. Jälkeenjääneisyys herät-
tää yleensä vain kirkkoallergiaa. 

Nettipalaute 1.2. klo 23.38

• Vain nettiin tämä lehti niin 
säästetään luontoa! 

Nettipalaute 3.2. klo 21.17

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

Minusta Rebekka Naa-
tuksen ja Päivi Jussi-
lan provosoivat kir-
joitukset ovat olleet 

virkistäviä keskustelunavauk-
sia. Tosin eivät ne ole saaneet al-
lekirjoittanutta mitenkään pro-
vosoitumaan. 

Jääkiekko-otteluiden tauko-
jen cheerleadingesitykset ovat 
aivan paikallaan. Lähetystyötä 
ei tarvitse lopettaa, mutta eku-
meeninen toiminta kylläkin on 
turhanaikaista puuhastelua ja 

Kannatan asiallista keskustelua

Pallo hukassa? Kun kissa 
on poissa, hiiret hyppivät 
pöydälle. Mitä yhteistä 
on näillä lausahduksilla? 

Ne molemmat kuvaavat hyvin 
ev.lut. kirkon nykytilannetta.

Kristus, Jumalan puutarhu-
ri näyttää todellakin loistavan 
poissaolollaan. Nyt kaikki ku-
kat saavat kukkia. Villeinä ja 
vapaina ne kilvan kurkottavat 
kohti julkisuuden aurinkoa. 

Esimerkiksi Mikko Salmi 
(RT 4/2013, sivu 2) maalaa sil-
miemme eteen ihanan kuvan: 
kirkko on ”luova kaaos”, jos-
sa vain mielikuvitus on rajana 

kekseliäisyydelle. Luovuuden 
käyttövoimana on Salmen mu-
kaan ”tunne”. Koska jokin tun-
tuu hyvältä, ei siinä voi olla mi-
tään väärääkään. Näin siis pu-
tosi pohja pois moraalilta. Oli-
pa helppoa. 

Rebekka Naatus puolestaan 
paistattelee ajatuksella lähe-
tystyön lopettamisesta. Mutta 
Kristuksen vakavasti ottami-
nen merkitsee kuitenkin myös 
lähetyskäskyn vakavasti ot-
tamista. Se merkitsee Jeesuk-
sen persoonan ja sen pelasta-
van voiman tuomista kaikkien 
ulottuville. 

Miksi? Koska vain evanke-
liumi Jeesuksesta on tie takai-
sin Jumalan yhteyteen. Suurin 
palvelus, minkä voi toiselle ih-
miselle tehdä, on kertoa hänelle 
siitä Jeesuksesta, josta Raamat-
tu todistaa.

Ei luovuta lähetystyöstä. Se 
on syvintä ja aidointa ihmisyyt-
tä. Ei luoteta tunteeseen vaan 
Raamatun totuuteen: ihminen 
on syntinen, mutta Jumala on 
armollinen ja pelastaa sen, jolla 
on usko Jeesukseen.

HaNNU aNTTIla
Oulu

Luotetaan Raamattuun, ei tunteeseen

energian tuhlausta – toki, jos 
joku sitä haluaa tehdä, puoles-
tani niin toimikoon.

Kirkon palkkalistoilla ole-
vien kuitenkin kannattaisi hie-
man miettiä kirjoituksiaan nii-
den kokonaisvaikutuksen nä-
kökulmasta, eli vahingoittaa-
ko provokaatio kirkkoa, ja ai-
heuttaako jopa jäsenkatoa. Tyl-
siä kirjoituksiahan siten tahtoo 
tulla, mutta silloin ei kuiten-
kaan mennä repimisen tielle.

Kirkon jäsenyys ei tulisi ol-

la kiinni jostakin televisiokes-
kustelusta, kirjoituksesta tai 
rahasta. Se on oma päätös, jo-
ta eri näkemykset eivät hevillä 
hetkauta. Siksi kannatan asial-
lisen keskusteluilmapiirin sal-
limista – näin opitaan parem-
min ymmärtämään erilaisten 
näkemysten kannattajien aja-
tusmaailmaa.

JUHa aNTERo HÄKKIlÄ
Oulu

Jumalanpalveluksissa kir-
kossa kävijöiden vähäisyy-
teen esittäisin harkittavak-
si parannusta ohjelmaan. 

Valtaosa seurakuntalaisista käy 
kirkossa harvoin,  ja syy voi olla 
että tavallinen ihminen katsoo 
että saarnat ovat vain uskoville. 

On kiusallista esimerkiksi 
ehtoollisjumalanpalvelukses-
sa jäädä penkkiin, kun uskovat 
menevät ehtoolliselle. Olen saa-
nut vanhemmiltani opetuksen, 

että on synti mennä ehtoollisel-
le, jollei todella usko että on sii-
hen kelvollinen. 

Esittäisin, että kirkko alkai-
si nimetä erillisiä ryhmiä, joille 
jumalanpalvelus on tarkoitettu. 
Saarna olisi kohdennettu heil-
le, tietysti myös kaikki muutkin 
olisivat tervetulleita kirkkoon. 

Ryhmiä voisivat olla esimer-
kiksi koululaiset ja urheilijat, 
jotka siunattaisiin syksyllä ja 
keväällä. Muita ryhmiä voisivat 

olla työttömät, syrjäytyneet, yk-
sinhuoltajat, hoitajat, hoivatyö-
tä tekevät, vanhukset, lapset, 
metsästäjät, työssäkäyvät yms. 

Luulen, että näin voisimme 
saada laajemman joukon ihmi-
siä tuntemaan, että kirkko on 
meitä kaikkia varten ja se välit-
tää meistä kaikista uskosta riip-
pumatta. 

NIIlo MaTINloMPolo
Oulu

Omia jumalanpalveluksia eri ryhmille

Oulun kirkkoherrat ovat 
linjanneet maanantaina 
uudelleen isosten mää-
rän Oulun seurakun-

tien rippileireillä. Tammikuun 
loppupuolella kirkkoherrat päät-
tivät, että jatkossa Oulun seura-
kuntien rippileireillä on yksi iso-
nen kuutta leiriläistä kohti. 

Kirkkoherrat palasivat aihee-
seen kokouksessaan ja uuden 
suosituksen myötä tulevaisuu-
dessa Oulun rippikouluissa tu-
lisi olla yksi isonen 4–5 leiriläis-

tä kohti. Tämän lisäksi leirivah-
vuuteen voivat aiemman päätök-
sen mukaisesti kuulua yövalvoja 
ja leiriavustaja.

Kirkkoherrojen tuore linjaus 
on Oulun tuomiorovastikunnan 
kasvatustyön esityksen mukai-
nen. Asiasta jätettiin myös aloi-
te viime viikolla Oulun yhteisen 
kirkkovaltuuston kokouksessa. 
Rauhan Tervehdys uutisoi aloit-
teesta viime viikon numerossa.

RIITTa HIRvoNEN

Isosten määrästä 
uusi suositus Oulussa

Itellan muutokset  
lisäsivät jakeluongelmia

Pe k ka H e l i n

Rauhan Tervehdyksen toi-
mitukseen on alkuvuonna 
tullut kymmenittäin yh-
teydenottoja koskien leh-

den jakeluhäiriöitä. Osassa tapa-
uksia lehteä ei ole tullut ollenkaan, 
ja osa lehden nimellään tilanneista 
on saanut sen vasta maanantaina. 

Rauhan Tervehdystä kustanta-
van Kustannus-Osakeyhtiö Koti-
maan edustaja Timo Karonen 

kertoo, että ongelmia jakelussa 
ovat aiheuttaneet lehden jakelus-
ta vastaavan Itellan tekemät muu-
tokset palvelunimikkeissään.

Jakeluhäiriöt pyydetään il-
moittamaan jatkossa suoraan 
osoitteeseen jakelupalaute@ko-
timaa.fi. Yhteyttä voi ottaa myös 
puhelimitse toimitukseen, p. 
044 5626 450 tai Timo Karoseen,          
p. 020 7542 267. 
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Ekumeeninen 
ylimielisyys 
ärsyttää

Suomalaiset ovat itse ryhty-
neet kutsumaan itseään eku-
menian mallimaaksi, sanoo 
pastori, teologian tohtori Päi-
vi Jussila Yle radio 1:n Hori-
sontti-ohjelman haastattelus-
sa. Jussilan mukaan ekumenia 
on viime vuosikymmeninä ol-
lut Suomen luterilaisen kirkon 
tarkimmin vartioitu saareke.

– Täytyy sanoa, että olen kii-
tollinen presidentti Sauli Niinis-
tölle, kun hän jokin aika sitten 
totesi suomalaisten näyttäyty-
vän maailmalla vähän ylimieli-
sinä. Sama osuu mielestäni erit-
täin hyvin siihen millä taval-
la Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon edustajat ovat esiintyneet 
kansainvälisillä kirkollisilla foo-
rumeilla, Jussila sanoo.

Jussila tunnustautuu ruo-
honjuuritason ekumenian kan-
nattajaksi. Hän myös toivoi-
si ekumeeniseen keskusteluun 
aiempaa laajempaa osanottaja-
joukkoa. Jussilan mukaan sul-
jetulla piirillä on voitu varmis-
taa ekumeenisiin keskustelui-
hin osallistuvien yhtenäiset nä-
kemykset oppikeskustelujen ta-
voitteista ja siitä miten eri kirk-
kojen kanssa esiinnytään.

Tahdon 
siviilihautajaiset 
-kortilla 
kysyntää
Suomalaisten siviilijärjestöjen 
palvelukeskus Pro-Seremoni-
at on tarjonnut vuodesta 2004 
Tahdon siviilihautajaiset -kort-
tia kansalaisten lompakkoon. 

Ilmaista korttia on jaettu jo 
useita tuhansia, kertoo Pro-
Seremonioiden toimitusjohta-
ja Anneli Aurejärvi-Karjalai-
nen.

Idea korttiin tuli vastaa-
vankaltaisesta lompakossa pi-
dettävästä elinluovutuskortis-
ta. Tiettävästi Tahdon siviili-
hautajaiset -kortti on supisuo-
malainen keksintö.

– Tarve siihen tuli, kun jat-
kuvasti tuli esiin tapauksia, et-
tä vakaumukseltaan uskonnot-
tomat siunattiin kirkollises-
ti hautaan. Yleensähän omai-
set haluavat tehdä kuten oi-
kein on eli kunnioittaa vaina-
jan omaa tahtoa, mutta vaina-
jan tahdosta vallitsee helposti 
omaisten kesken epäselvyyttä.

Maata kiertelemässä

Näkevätkö ihmiset tunne-
lin päässä valoa, kun he 
kokevat olevansa lähellä 
kuolemaa? Kertooko va-

lo siitä, että kuoleva lähestyy tai-
vasta?

Oli valo mitä tahansa, se lois-
taa näinä päivinä yhä kirkkaam-
min. Taivas on kuumaa tavaraa, 
itse asiassa kuumempaa kuin se 
toinen hottispaikka. Kysykää 
vaikka amerikkalaisilta kirjan-
kustantajilta.

Jenkit ovat käyneet viime ai-
koina taivaassa uskomattomal-
la säännöllisyydellä. He ovat kat-
soneet siellä ympärilleen – onpa 
yksi jopa istunut Jumalan sylissä. 

Kolme tarinaa on päässyt 
Amerikan bestseller-listoille ja li-
sää on tulossa.

Colton Burbo sai rajakoke-
muksen ollessaan neljän vuoden 
ikäinen. Pojalle tehtiin hätäleik-
kaus, jonka aikana hän kävi tai-

Rajakokemukset vievät 
kustantajat taivaisiin

vaassa. Coltonin isä Todd kirjoit-
ti kokemuksesta kirjan, jota on 
myyty 7,5 miljoonaa kappaletta.

Toisen bestsellerin kirjoit-
ti Harvardin yliopiston neuroki-
rurgi Eben Alexander, joka vajo-
si koomaan kahdeksaksi päiväksi. 
Kooman aikana Alexander koh-
tasi enkelimäisen olennon, joka 
johti hänet yliluonnollisiin valta-
kuntiin.

Kolmas bestseller-kirjoittaja 
on Mary Neal, joka joutui Chiles-
sä kajakkionnettomuuteen. Neal 
oli veden alla niin kauan, että hä-
nen uskottiin kuolleen. 

Nealin kirja on myynyt niin 
hyvin, että voi kuulla kustantaji-
en enkelien laulavan.

– Kun tieto kirjasta alkoi liik-
kua suusta suuhun, kirjan myyn-
tiä ei voinut estää, sanoo Nealin 
kustantaja Matt Baugher.

Baugherin mukaan kirja sai 
ihmiset keskustelemaan kuole-

masta ja omista kokemuksistaan. 
Se myös raivasi tilaa uusille vas-
taaville teoksille.

Jumala kannusti
kirjoittamaan
Cristianity Today -lehden toimit-
taja Mark Galli kirjoitti ilmiöstä 
jutun joulukuussa. Jutussa Galli 
kysyy, mitä ihmisten tulisi ajatel-
la taivasmatkoista.

Kuin vastauksena Gallin kysy-
mykseen Mary Neal tunnustaa, 
että hänkään ei alussa tiennyt, 
mitä ajatella matkastaan. Neal 
antoi asian olla, kunnes Jumala 
kertoi hänelle mitä tehdä: kirjoit-
taa kokemastaan kirja.

– Tämä on ollut minulle suu-
renmoinen oppitunti tottelevai-
suudesta, koska sanoin Jumalalle 
kyllä: minä kirjoitan, Neal huo-
mauttaa.

Eben Alexanderilla on saman-
tapainen tarina kerrottavanaan.

– Heti kun älysin mistä oli ky-
symys, tiesin, että minun on ker-
rottava siitä. Se on elämäni tär-
kein tehtävä.

Neurokirurgi Alexander suh-
tautui aikaisemmin rajakoke-
muksiin epäilevästi, kunnes hän 
vajosi koomaan vuonna 2008. 
Taivasmatka oli hänen mukaan-
sa suuri ja kaunis ilmestys, joka 
muutti hänen elämänkulkunsa.

– Kuolema ei ole loppu vaan 
siirtyminen, Alexander uskoo.

Kirjailija Phyllis Tickle on iki-
onnellinen taivaskertomuksista. 
Hän koki omansa 50 vuotta sit-
ten.

– Aina täytyy olla toivoa. Me 
haluamme kuunnella sellaista, jo-
ka on käynyt rajan toisella puolel-
la.  Että on sittenkin jotain tämän 
kurjan elämän tuolla puolen.

PEKKa HElIN
Religion News Service

Lähetystyö puhutti Kempeleessä
E l s i  S a l ovaa ra

Kempeleen Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa   
viime sunnuntaina järjes-
tetty Yhteysilta jatkoi kes-

kustelua aiheesta ”Tarvitaanko 
lähetystyötä enää?”  Tänä kevää-
nä aina johonkin ajankohtaiseen 
aiheeseen liittyvä ilta järjestetään 
kerran kuukaudessa.

Viime viikon teema liittyi Ou-
lun seurakuntayhtymän tiedotta-
ja Rebekka Naatuksen kolumnis-
ta alkaneeseen keskusteluun lähe-
tystyön merkityksestä kirkossa. 
Yhteysillat tarjoavat yhden väy-
län käydä kirkollista keskustelua 
seurakuntatasolla. Illoissa jokai-
sella on mahdollisuus osallistua 
keskusteluun.

Yhteysiltojen juontajana toimii 
Kempeleen seurakunnan kappa-
lainen Vesa Äärelä. Musiikista 
vastaa hänen vaimonsa, Oulun 
hiippakunnan tuomiokapitulin 
notaari Outi Äärelä. Illoissa on 
usein myös ulkopuolisia puhujia. 
Iltoihin kuuluu myös yhteislau-
lua, ehtoollinen ja pieni iltapala. 

lähetystyö 
muutoksessa
Vierailevana puhujana toimi-
neen hiippakunnan lähetyssih-
teeri Matti Laurilan mukaan lä-
hetysiltojen ja -piirien osallistu-
jamäärät ovat vähentyneet noin 
puoleen. Hänen arvionsa perus-
tuu kirkon nelivuotiskertomuk-
seen vuosilta 2006–2010. Lähetys-
työtä tukevat ovat lisäksi iäkkäi-
tä, joten väheneminen tulee jat-
kumaan.

Tulos näkyy tutkittaessa myös 

pappien asennetta lähetystyöhön. 
Yli 55-vuotiaista papeista 2/3 pi-
tää lähetystyötä tärkeänä tai erit-
täin tärkeänä, mutta alle 35-vuo-
tiailla papeilla luku on enää 2/5. 

Lähetystyön tilannetta kuvat-
tiin monimutkaiseksi. Vanhassa 
Testamentissa ihmiset olivat Ju-
malan lähetystyön varassa. Ju-
mala kutsui itse Israelin kansan 
pois Egyptistä ja ohjasi myöhem-
min muidenkin kansojen jäseniä 
Jerusalemiin.

Uudessa Testamentissa tilan-
ne kuitenkin kääntyy toisin päin. 
Jeesus lähettää ihmiset aktiivises-
ti julistamaan Jumalan valtakun-
taa Jerusalemista kaikkeen maa-
ilmaan. Laurila huomautti myös, 

että Jeesus arvosti muiden kanso-
jen jäseniä. Kirkko kuuluu kaikil-
le, ja Jeesuksen lähetyskäsky pitää 
sen avoimena nykyäänkin.

Kirkko ja lähetystyö 
ovat erottamattomat
Rebekka Naatuksen esittämä aja-
tus julistuksen ja humanitaarisen 
työn erottamisesta toisistaan tyr-
mättiin illassa täysin. Raamatus-
sa julistus ja diakonia kuuluvat 
yhteen, ja kristillisessä kirkossa 
Raamatun malli on ainut pätevä 
tapa tehdä avustustyötä. Ketään 
ei kuitenkaan käännytetä vastoin 
tämän tahtoa. 

Yleisöstä esitettiin myös aja-
tus, että ilman kristillistä taustaa 

humanitaarinen apu loppuu. Mo-
net paikalla olleista myös koki-
vat, että kun lähetys kuolee, myös 
kirkko kuolee. Kirkko ja lähetys-
työ ovat siis niin vahvasti yhtä, et-
tä niiden erottamisesta olisi vaka-
vat seuraukset.

Kaikki olivat kuitenkin yhtä 
mieltä siitä, että Naatuksen ko-
lumnista seurannut keskustelu 
oli tarpeellinen. Sen avulla kir-
kon on ollut pakko selvittää, mi-
tä lähetystyö nykyään tarkoittaa 
ja mitkä ovat ne perustelut, mihin 
kirkko nojaa lähetystyöstä puhu-
essaan. 

EIJa NUUTINEN

Vaikka väkeä oli vähänlaisesti, keskustelua syntyi ja monia mielipiteitä esitettiin. Edessä Matti Laurila ja keskustelua johtanut 
Vesa Äärelä.
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Palveluja tarjotaan

Yhdistykset

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

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Herättäjän päivä: su 10.2. klo 10.00 messu Pulkkilan seurakuntatalossa, 
kirkkokahvit ja seurat 
Siionin virsien juhlasunnuntai: su 17.2. Haapaveden kirkossa: klo 10.00 
messu, klo 13.00 kansanveisuut ja klo 15.00 juhlakonsertti
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ma 11.2. klo 18.30 Väinölässä, Piippola, 
ti 12.2. klo 18.30 seurat ja vuosikokous Elli Pyhäluodolla, Murrontie 11, 
Utajärvi
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 14.2 klo 19.00 seurat Pyhän Luuk-
kaan kappelissa, Yliopistokatu 7, Oulu, su 17.2 körttiopiskelijoiden kirkko-
pyhä: klo 10.00 messu Pyhän Luukkaan kappelissa ja seurat
Tervetuloa!

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Su 10.2. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Ma 11.2. klo 19 Nuoret,  
Sähly Hintassa.
To 14.2. klo 14 Lähetyspiiri.
Tervetuloa! 
www.oulunrauhansana.fi

Su 10.2. Seurat klo 14. Olli Hiitola, Heikki Myllylä.
Ma 11.2. Klo 18.30. 3K, Pray & Play: Rukousta ja lautapelejä.
Tervetuloa! 
Oulun seudun Uusheräyksen sääntömääräinen vuosikokous pide-
tään rukoushuoneella 19.2.2013 klo 18. Kaikki jäsenet tervetuloa!

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Oulun seudun Uusheräys Kansanlähetys




    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa Sanan ja 
lähetyksen iltamessuun  

Su 10.2. klo 17 
Pateniemen kirkossa  

Saarnaa past. Tapio Pokka (Kylväjä)  
Lapsille omaa ohjelmaa; lähettien 

kuulumisia Kaukasiasta, kirkkokahvit. 
Järj.  Kylväjä, Suomen Raamattuopisto, Tuiran srk. 

 

Muut seurakunnat

Su 10.2. klo 18 Sunnuntain  
kokous, Kai Similä
To 14.2. klo 18.30 Kotirukous-
kokous Estabrookeilla,  
Niemeläntie 7 D
Su 17.2. klo 18 Ehtoolliskokous, 
Esa Blomster
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

La 9.2. klo 11.00-13.00  
YSTÄVÄLOUNAS
Su 10.2. klo 11.00  

LÄHETYSJUMALANPALVELUS
Ke 13.2. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

	 La	9.2.	klo	11-12	Perheiden ja nuorten 
 jumalanpalvelus	-	reipasta	musiikkia,	
	 jakamista,	Sanaa,	lastentuokio	ja	lastenkirkko.	

Pienetkin	lapset	tervetulleita.	Ja	myös	iäkkäämmät	nuorenmieliset.		
Lämpimästi	tervetuloa!	
La	16.2.	klo	11-13	Jumalanpalvelus	-	Raamattutunti,	koskettavaa	
musiikkia,	yhteislaulua,	Saarna	ja	yhteinen	teehetki.	Lämpimästi	tervetuloa!

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 8.2. klo 18.30 Lift-tapahtuma Oulun Suoma-
laisen Yhteiskoulun lukiossa, Maunonkatu 1, 
Hannu Orava, Riikka Trygg, Trio Mainio. Su 10.2. 
klo 11 Musiikkijumalanpalvelus, “Kaikki saa 
Herralle laulaa”, Srk-kuoro, Holy Wind, Lassi 
Makkonen, Jari Levy, Ritva Himanka. Pyhäkoulu 

ja lastenkokous. Su 10.2. klo 17 Church@78, International Service, Yeshitila 
Degefu, Luke Barnes, Rachel and Andrey Sirotkin. Ma 11.2. klo 18 Sykarin 
kaivolla-ilta naisille. Ke 13.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Ritva Himanka, 
Tarja ja Vesa Liljamo, Hiomaton Timantti. To 14.2. klo 13 Päiväpiiri.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 10.2. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
Ma 11.2. Kotiliitto klo 13.00.

OLET AINA TERVETULLUT!!!!

To 7.2. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, 
Mika Martinmäki, God’s Bell, tarjoilu, aihe:  
Aarre saviastioissa. Pe 8.2. klo 18 Varkki-ilta. 

Su 10.2. klo 11 Perhekirkko, Ainesmaat, Haloset, Pätsit, Tokola, tarjoilu. 
Ma 11.2. klo 13 Äiti-lapsipiiri. Ti 12.2. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miksi ja miten 
lukisin Raamattua. Ke 13.2. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. 
To 14.2. klo 19 Israel-ilta, Pekka Tuominen, Ishay Brenner.   
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Hautauspalveluja

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Lentopallo sai kyytiä Kiimingissä
Kiimingin seurakunta jär-

jesti lauantaina lentopal-
loturnauksen Yhteisvas-
tuukeräyksen merkeissä.

– Aiempina vuosina on ollut 
muun muassa laulu- ja hiihtota-
pahtumia. Nyt halusimme järjes-
tää jotain, johon saisimme mu-
kaan miehiä, naisia, nuoria ja ai-
kuisia, kertoo idean isä, Kiimin-
gin seurakunnan kanttori Jarkko 
Metsänheimo.

Hän itse harrastaa lentopal-
loa, joten tapahtuma oli helppo 
rakentaa tutun lajin ympärille.

– Lentopallo on myös sosiaa-
linen laji. Esimerkiksi salibandy 
on niin nopeatempoista, ettei sii-
nä ehdi juurikaan juttelemaan, 
mutta lentopalloilun lomassa eh-
tii vähän heittää huumoriakin, 
Metsänheimo perustelee lajiva-
lintaa.

Yhteishenki
voittoa tärkeämpää
Turnauksessa pelasi kaikkiaan 12 
eri-ikäisistä ihmisistä koostuvaa 
sekajoukkuetta. Mukana oli niin 
seurakuntien joukkueita kuin 
harrastajaporukkaakin.

Ylikiiminkiläinen Hups!-
joukkue oli bongannut turnauk-
sen ilmoituksen Rauhan Terveh-
dyksestä, ja päättänyt lähteä mu-
kaan kuusihenkisellä kaveriporu-
kalla.

– Olemme silloin tällöin pe-
lailleet lentopalloa, mutta emme 
mitenkään säännöllisesti, Tiina 
Rautakoski Hups!:ista kertoo.

Ensimmäisen pelin jälkeen 
joukkuetta hymyilyttää, vaikkei 
kaikki mennytkään aivan nap-
piin.

– Ei kauhean hyvin mennyt. 

Voisi sanoa, että hups, Rautakos-
ki nauraa.

Turnauksen tavoitteena oli 
viettää hyväntuulinen päivä ja 
pitää hauskaa, ei pelata verenma-
ku suussa. Parhaiten tämän oival-
si Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan nuorten aikuisten joukkue 
Tuomioturistit, jonka järjestäjät 

palkitsivat turnauksen yhteisvas-
tuuhenkisimpänä joukkueena.

Ei tyhjin
käsin kotiin
Kiimingin seurakunnan hengel-
liset työntekijät olivat myös lait-
taneet kasaan oman joukkueen, 
Henkipallot.

Kiimingin seurakunnan lastenohjaaja Oili Kajava, diakoni Erja Haho sekä 
seurakunnassa sijaisena ollut lastenohjaaja Leena Toppinen pelasivat kolmanneksi 
sijoittuneessa Henkipallot-joukkueessa.

Tuomioturistit tsemppasivat toisiaan ennen pelin alkua.
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Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057
pirjo.teva@
kotimaa.fi 

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.
Ilmoittaja,Ilmoittaja,

ota yhteyttä.ota yhteyttä.

  Sinappia

Kynsi 
kylmenee

Seitsenvuotiaana älysin, että kuolo kohtaa 
minuakin. Opettaja Kinnunen laulatti Sa-
volaisten maakuntalaulua, jossa kerrotaan 
kuinka kynnet kylmenivät. Muistan, kuin-

ka illalla katselin keittiössä kynsiäni ja tajusin, et-
tä nekin kylmenevät vielä. Elämään tulisi jätti-
stoppi.

Huikea tietoisuus kesti vain hetken, sillä pää-
tin lähteä liukumäkeen. Kerroin kuitenkin mäes-
sä löydöstäni Jarmolle, mutta hänen tietoisuuten-
sa ei näyttänyt olevan samalla tasolla kuin minun. 
Jarmo tyytyi sanomaan jotain typerää. Minäkin 
palailin lapsen elämän riemullisuuteen.

Lapsuuden riemulli-
suus on tullut ja mennyt. 
Nykyään ajattelen kuo-
lemaa joka päivä. Lasken 
siitä leikkiä, vaikka mi-
nua pelottaa. Mitä jos pa-
ha ei saakaan palkkaansa 
tuonpuoleisessa? Jos tuon-
puoleinen onkin yhtä ikä-
vä kuin tämänpuoleinen? 
Jos tuonpuoleinen onkin 
pelkkää haudassa makaamista?

Minä en aio lotjottaa parin metrin syvyydes-
sä multaa suussani. Minut haudataan pintamul-
tiin sisareni ja äitini viereen tuhkauurnassa, sil-
lä en voi sietää ajatusta maatuvasta ruumiistani.

Jotkut uskovat, että kuolleet koisaavat hauta-
usmaalla yötä päivää ennen viimeistä tuomiota. 
Ajatus isosta unesta harmittaa minua. Mieluum-
min menisin suoraa päätä taivaaseen tapaamaan 
vanhoja tuttuja ja Jumalaa.

Olen lohduttautunut jälleennäkemisen toivol-
la. Olisi mukavaa, jos asiat olisivat hyvin, edes tai-
vaassa.

Kuoleman lailla minua säväyttää sana vainaja. 
Kaikesta kolkkoudestaan huolimatta vainaja on 
suomen kielen kaunein sana. Tietyllä tavalla vil-
jeltynä sitä voi kuitenkin käyttää kylmien värei-
den, jopa pelon synnyttämisen elementtinä. 

Jos kauhuelokuvassa kerrotaan pikkutytön 
nähneen vaeltavan vainajan, niin pistäähän se 
tujua suoneen. Jos hautausmaan väki, vainajat, 
näyttäytyvät eläville, niin onhan se hermoja jäy-
tävää.

Toisaalta sana on hyvin runollinen. P. Musta-
pää käyttää eräässä runossaan ilmaisua lapsivai-
naja kauniilla tavalla. Ja onhan minullakin äiti- 
ja sisko-vainaja.

PEKKa HElIN

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

Nykyään 
ajattelen 
kuolemaa joka 
päivä. Lasken 
siitä leikkiä, 
vaikka minua 
pelottaa.

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

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

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

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

www.elakeliitto.fi

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

• 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

Lentopallo sai kyytiä Kiimingissä

– Olemme kukin tahoillamme 
pelailleet lentopalloa, mutta em-
me ole harjoitelleet yhdessä, tote-
aa Kiimingin seurakunnan dia-
koni Erja Haho.

Joukkueen yhteispeli toimi silti 
hyvin, sillä Henkipallot sijoittui-
vat lopulta kolmanneksi.

Ensimmäiselle sijalle ylsi ou-
lulainen opiskelijajoukkue Viltti-
tossut ja toiseksi tuli liminkalai-
nen Smile. Palkintosijoille pääs-
seet joukkueet saivat kaulaansa 
perinteiset mitalit.

Kenenkään ei kuitenkaan tar-
vinnut lähteä kotiin tyhjin käsin, 

sillä jokainen pelaaja sai lahjak-
si Yhteisvastuu-CD-levyn, jon-
ka ovat tehneet yhdessä Kiimin-
gin seurakunnan kuorot, koulun 
kuoro sekä soololaulajat ja -soit-
tajat.

KaTJa KIISKINEN

Vilttitossut lähtivät turnauksesta kotiin kultamitalit kaulassaan.

Oranssipaitainen Hups! vastaan ykköseksi selvinnyt Vilttitossut.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

H e nna I m p o la
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Äideistä  
parhaimman
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Kaartinen –  
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Afganistanissa
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Ystävänpäivä lähestyy.
Muista ystävääsi tilaamalla

hänelle Askel-lehti.
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Hyvä ystävä on suuri lahja.
Kerro se hänelle tilaamalla
mielenkiintoista luettavaa,
jossa on sanoma.

Monet lukijat vertaavat
Askelta ystävään. Se virkistää, 
lohduttaa ja luo hyvää mieltä. 
Ehkä se on juuri sitä,
mitä haluaisit antaa ystävällesi 
juuri nyt ystävänpäivänä.

Kaukasiasta pyhiinvaellusreiteille Espanjaan
Matkustamisesta 
kiinnostuneille on 
tarjolla nojatuolimatkoja 
Karjasillan kirkolla. 

Karjasillan kirkolla tehdään 
kevään aikana nojatuoli-
matkoja paikkoihin, jois-
sa harvemmalla tulee itse 

käytyä. Heti ensi viikolla uudessa 
Neljä polkua – Matkakertomuksia 
maailmalta -illassa kuvien ja ker-
tomusten avulla matkustellaan 
Georgiassa ja Armeniassa. 

Kaukasian vanhoissa kulttuu-
rimaissa on vieraillut viime syk-
synä Kalevan toimittaja Pekka 
Mikkola.

Matkailusarjaa suunnitel-
lut Karjasillan kappalainen Sa-
tu Saarinen näkee kirkon luon-
tevana paikkana puhua matkus-
tamisesta.

– Jo matkaan liittyvät sa-
nat, kuten polku ja tie, ovat pe-
rin tuttuja ilmaisuja kristillises-
sä kielessä. Ihmiset matkustavat 
paljon, ja siksi nykymaailmas-
sa on tärkeää pohtia matkailua 
eettisistä näkökulmista: Millai-
nen matkailija olen? Tutustun-
ko matkoilla vain toisiin turis-
teihin vai myös paikallisiin, eri 
kulttuurien edustajiin? Millaisen 
oman matkailijan jalanjäljen jä-

tän niille poluille, joita maail-
malla tallaan? Saarinen selvit-
tää, miksi hän yhdessä muuta-
mien seurakuntalaisten kanssa 
innostui matkateemasta.

Matka voi 
muuttaa ihmistä
Satu Saarisen mielestä matkat 
voivat olla nopeiden nautintojen 
sijasta hengellisiä kokemuksia ja 
niin vaikuttavia elämyksiä, että 

matkantekijä ei ole enää reissun-
sa jälkeen sama ihminen.  

Pekka Mikkolalle yksi tärkeä 
mieleen jäänyt ”kuva” on juu-
ri matkalta Georgiasta ja Arme-
niaan.

– Heräsimme viime syyskuus-
sa yöjunassa, joka vei minua ja 
vaimoa Georgian Tbilisistä Ar-
menian Jerevaniin. Kun hytin 
verhot veti sivuun, tasankomaise-
masta nousi kohti sinistä taivasta 
valtavana lumihuippuinen Ara-
rat, Vanhasta testamentistakin 
tuttu armenialaisten pyhä vuori.

Pekka Mikkola kertoo etsivän-
sä matkoiltaan elämyksiä.

– Ja erilaisia elämäntapoja ja 
kiinnostavia ihmisten tapaami-
sia. Niitä kokee varmemmin, kun 
lähtee Suomesta idän ja etelän vä-
liselle sektorille, hän lisää.

Matkakertomuksia maail-
malta -tilaisuuksissa matkataan 
Kaukasian lisäksi Saksan Obe-
rammergauhun, jossa esitetään 
Kristuksen kärsimysnäytelmä jo-
ka kymmenes vuosi. Huhtikuus-
sa aiheena on Konstantinopoli ja 
toukokuussa pyhiinvaellusreitti 
Santiago de Compostela Espan-
jassa.

RIITTa HIRvoNEN

Neljä polkua - Matkakertomuksia 
maailmalta -iltojen ensimmäinen 
tilaisuus on Karjasillan kirkolla 
torstaina 14. helmikuuta kello 18–20. 
Illoissa on tee- ja kahvitarjoilu sekä 
pieniä makuja matkoilta.

Hautausmaat ovat monen matkailijan tutustumiskohde riippumatta siitä, minne matka suuntautuu. Kuva on Romanian 
Transilvaniasta, Sighisaaren hautausmaalta. Pekka Mikkolan mukaan tunnelma siellä oli kuin vanhoissa mustavalkoelokuvissa.

Pe k ka M ik ko la
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Elämänmakuisia runoja 
95-vuotiaalta

Ensi lauantaina järjestettä-
vän kirkollisen elokuvata-
pahtuma Pilkahduksen ta-
kana on kolme miestä, joi-

ta yhdistää yksi asia: he ovat elo-
kuvien suurkuluttajia. 

Metropoliitta Panteleimon on 
Elokuvateatteri Studion vakiokä-
vijä. Joskus Oulun ortodoksi-isä 
joutuu istumaan katsomossa yk-
sin, kun esitettävä elokuvaharvi-
naisuus ei ole houkuttanut muita 
teatteriin.

Tuiran pastori Juha Valppu 
katsoo elokuvia paljolti vain ko-
tona, mutta siellä leffat pyörivät 
tiuhaan.

Oulun elokuvakeskuksen toi-
minnanjohtaja Sauli Pesonen 
katsoo vuosittain noin parisen sa-
taa elokuvaa jo työnsä puolesta. 
Enemmänkin mies ahmisi liik-
kuvaa kuvaa, mutta ”myös per-
heen kanssa pitää ehtiä olla ja lu-
kea”, kuten hän itse sanoo.

Metropoliitta Panteleimon, 
Juha Valppu ja Sauli Pesonen 
ovat yhdessä ideoineet ekumee-
nisen Pilkahdus-elokuvatapah-
tuman, joka järjestetään nyt vii-
dennen kerran.

Tänä keväänä Pilkahdukses-
sa esitetään elokuva Kautokeinon 
kapina.

Trendit eivät 
ratkaise elokuvavalintaa
Lauantaisen Pilkahduksen tee-
mana on saamelainen kansan-
nousu. Elokuvatapahtuman esit-
teen mukaan Kautokeinon kapi-
na kertoo uskon ja hurmoksen 

taistelusta Saamenmaassa.
Kirkossa saamelaisuus on ol-

lut esillä viime aikoina paljolti 
siksi, että vuosi sitten luterilai-
nen kirkko pyysi anteeksi saame-
laisten epäasiallista kohtelua eri-
tyisesti 1930-luvulla.

Valppu ja Pesonen painottavat, 
ettei saamelaisuuden esillä olemi-
nen johdatellut heitä valitsemaan 
Kautakeinon kapinaa Pilkahduk-
sen elokuvaksi.

– Pilkahdus ei kulje trendien 
mukana. Vuosi sitten esitimme 
Andrei Rublev -elokuvan, joka ei 
tainnut tuolloin ratsastaa ”aallon 
harjalla”, Valppu heittää.

Mutta miksi kirkot ovat muka-
na elokuvatapahtumassa? 

– Osallistumalla tähän kirkot 
kiinnittyvät aidosti ympärillä 
olevaan maailmaan ja ovat luon-
tevasti mukana ihmisten arjes-
sa. Kulttuuri rikastuttaa elämää, 
Valppu ja Metropoliitta Pantelei-
mon toteavat.

Hyvä elokuva 
jättää pohtimaan
Miesten erilaiset taustat eivät es-
tä löytämästä yhteistä näkemys-
tä siitä, mikä elokuva kunakin 
vuonna esitetään Pilkahdukses-
sa. Panteleimon, Valppu ja Peso-
nen käyvät keskenään keskustelu-
ja, joissa risteilevät erilaiset maa-
ilmankuvat.

Sauli Pesonen toteaa agnostik-
kona tarkkailevansa kirkonmies-
ten ajatustenkulkua ja tulleensa 
usein johtopäätökseen, että ”voi-
han sitä asioista noinkin ajatella”.

Pesosen mukaan hyvä eloku-
va – kuten hyvä keskustelukin – 
synnyttää uusia oivalluksia.

– Niitä on pureskeltava myö-
hemminkin, Pesonen toteaa.

Tältä perustalta valitaan myös 
Pilkahduksessa esitettävät eloku-
vat.

Jeesus-elokuvia 
ei nähdä
Pilkahduksessa elokuvaan ei 
syöksytä suoraa päätä, vaan en-
nen valojen sammumista kuul-
laan lyhyt johdatus elokuvan tee-
maan.

– Aiemmin johdatus oli pitem-
pi, mutta tapahtuma ei saa käydä 
katsojille liian raskaaksi. Pitkät 
puheet saattaisivat jarruttaa siihen 
osallistumista, Pesonen arvioi.

Tulevana lauantaina Kauto-
keinon kapina -elokuvaan joh-
dattelee saamelainen pastori Er-
va Niittyvuopio. 

Vaikka kyseessä on kristilli-
nen elokuvatapahtuma, perintei-
siä Jeesus-elokuvia Pilkahdukses-
sa ei esitetä.

– Uskonnollisuus on läsnä 
meidän valitsemissamme eloku-
vissa usein vertauskuvallisesti. 

Arvostamme katsojia, kaikkea ei 
tarvitse sanoa suoraan ja allevii-
vaten, Valppu painottaa.

RIITTa HIRvoNEN

Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
säätiön, Tuiran seurakunnan ja 
Oulun Elokuvakeskuksen yhteinen 
Pilkahdus-elokuvatapahtuma 
järjestetään lauantaina 9. 
helmikuuta kello 13.
Tapahtumapaikka on elokuvateatteri 
Studio kulttuuritalo Valveella, 
Hallituskatu 7, II krs. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy. 

Pilkahduksessa valkokankaalle pääsevät saamelaiset

Katsojia arvostavia elokuvia

Karjasillan seurakunnan 
pastori Satu Kreivi-Palo-
saari sai idean runotilai-
suuden järjestämiseen ta-

vattuaan 95-vuotiaan Anjan, jo-
ka kertoi kirjoittaneensa runoja 
koko ikänsä.

– Tunsin heti, että tässä naises-
sa on voimaa ja särmää, merkil-
listä luottavaista uskoa Jumalaan, 
Kreivi-Palosaari kuvailee.

Anja oli julkaissut jopa kaksi 
runokirjaa, joista uusimman, pa-
ri vuotta sitten julkaistun kirjan 
Kreivi-Palosaari hankki itselleen.

– Luin runoja kyynel silmäs-
sä monta iltaa. Miten herkkiä ja 
elämänmakuisia tekstejä, hän 
kuvailee.

– Kysyin Anjalta, saisinko lau-
sua hänen runojaan. Voisimme 
järjestää tilaisuuden Yhteisvas-
tuukeräyksen ympärille, sillä tee-
mana on vanhuus.

Anja innostui Kreivi-Palosaa-
ren ideasta, kuten myös Karjasil-
lan seurakunnan Yhteisvastuuke-
räyksen vastaava, diakoniatyön-
tekijä Asta Leinonen, jolle hän 
myös kertoi asiasta.

– Mieheni, vanhustyön pasto-
ri Markku Palosaari lupasi tulla 
kertomaan vanhuksen tunne-elä-
mästä. Otin yhteyttä myös Riit-
ta Piippoon ja saimme mukaan 
myös Kappelin Laulu -kuoron, 
Kreivi-Palosaari iloitsee.

"Tässä on onneni aitaus" -tilaisuus 
tiistaina 19.2. kello 18 Kaukovainion 
kappelissa. 95-vuotiaan 
oululaisnaisen herkkiä runoja lausuu 
Satu Kreivi-Palosaari. Puheenvuoro 
aiheesta Vanhus ja tunne: Markku 
Palosaari. Tunnekylläisiä lauluja: 
Kappelin Laulu ja Riitta Piippo, 
Rakkaita virsiä. Iltapala 5 euroa 
Yhteisvastuun hyväksi.

Kristus yhdistää 
Jäälissä sunnuntaina

Alueellinen Kristus yh-
distää -tapahtuma pi-
detään Kiimingissä, 
Jäälin kappelissa ensi 

sunnuntaina 10.2. kello 16 al-
kaen.

Tilaisuuden aihetta Varjois-
ta valoon avataan opetuksin, 
todistuksin ja musiikin avulla. 
Esiin nousee myös monia ru-
kousaiheita, joihin näissä kris-
tittyjen yhteisissä tilaisuuksissa 
on aina aikaa.

Yksi Raamatun peruslinjois-
ta on valon lisääntyminen. Van-
hassa Testamentissa näemme 
kuin varjokuvina sen, minkä 
Uusi Testamentti tuo esiin elä-
vänä todellisuutena. Jeesukses-
sa toteutui Jesajan ilmoitus, et-
tä "kansa, joka asui pimeydessä, 
näki suuren valon". Raamatun 
lopussa kerrotaan, että Jumalan 
kirkkaus valaisee Taivaan ja sen 
lamppu on Karitsa.

Yksi kirkoissa luetuimpia 
Raamatun kohtia on “Mutta 
jos me vaellamme valossa, niin 
kuin hän itse on valossa, meillä 
on yhteys toisiimme ja Jeesuk-
sen, hänen Poikansa veri puh-
distaa meidät kaikesta synnis-
tä”(1 Joh. 1:7). Tämäkin Raa-
matun kohta kertoo myös eri 
kirkkokuntiin kuuluvien kris-
tittyjen yhteydestä ja sen myötä 
luontevasta yhteen tulemisesta, 
sillä Kristus yhdistää.

Tule siis mukaan ja rohkaise 
ystävääkin tulemaan!

MaRTTI HaNNUla

Alueellinen Kristus yhdistää 
-tilaisuus sunnuntaina 10.2. kello 
16 Jäälin kappelissa, Rivitie 9. Aihe 
Varjoista valoon, kappalainen Juha 
Tahkokorpi, Ari Kauppila, Oiva ja 
Leila Rantala, ym. puheenvuoroja, 
musiikkia/ lauluja, rukousta.Anjan runoja kuullaan Kaukovainiolla.

Ku va K au to ke in o n ka p ina - e l o ku va ju l i s t e e s t a
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Paikkoja avoinna

                      Rauhan Asema – Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Koko Ruotsin valtakunnassa 
harjoitettiin 1700–1800-luvuilla 
kuninkaiden käskystä laajamittaista 
uudisraivausta. Vanhojen viljelytilojen 
lisäksi tarvittiin kipeästi uutta 
peltoalaa. Siemenviljan loppuessa 
peltomiehen köyhyys oli huipussaan.

Maanviljelys ja sen kanssa yhteen sopivat 
oheisammatit – kalastus, metsästys, 
karjanhoito, käsityöt – olivat enem-
män sääntö kuin poikkeus. Tilallinen 

ja hänen alustalaisensa viljelivät karua, pohjoista 
maata toivoen sen tuottavan satonsa ajallaan – ja 
luonnollisesti peläten pahinta. 

Sadon varttumista seurattiinkin todella tar-
koin aina kylvötöiden aloituspäivämäärästä sa-
donkorjuun hetkeen saakka. Vasta silloin saatet-
tiin huokaista, kun vilja oli kerätty talteen. 

Pahimpien katovuosien jälkeen jouduttiin syö-

mään jopa siemenviljaa – näin ei ollut mahdolli-
suutta ilman ulkopuolista siemenapua saada edes 
kylvöä suoritetuksi. Silloin peltomiehen köyhyys 
oli maksimissaan. 

Rukouksen taustaksi on hyvä muistaa, että vil-
jojen varmuusvarastot – jos niitä oli lainkaan – 
eivät olleet lähellekään nykyisellä tasolla. Tässä 
mielessä elettiin todellakin ”Luojan kädestä suu-
hun” -elämää. 

Sarkastisesti voisi todeta, että tuon ajan maan-
viljelijän ammatti todellakin elvytti rukouselä-
mää…

Rehellisen suomalaisen 
känsäkouran rukous

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

Rebekka Naatus    
Radio Dein viikon vieraana

Millainen persoona on kohutun lähetys-
työkriittisen kolumnin kirjoittaja Re-
bekka Naatus? 

Hänen mukaansa voimakkaat re-
aktiot kolumniin kertovat kirkon pinnan al-
la piilevistä sisällöllisistä ja viestinnällisistä on-
gelmista. Hän kertoo, mitä vaikutuksia media-
kohulla on ollut hänen hengelliseen elämäänsä. 
Toteutuuko kirkossa sananvapaus, ja mitä kir-
kon elämässä tarkoittaa lojaalius työnantajalle? 
Missä menevät kirkon työntekijän sananvapau-
den rajat?

Kirkon työn ja haasteiden lisäksi Rebekka 
kertoo ajatuksiaan myös vanhoillislestadiolaisen 
liikkeen tilanteesta ja suhteesta kirkkoon.

Rebekka Naatus on Radio Dein Viikon vieraa-
na tällä viikolla maanantaista perjantaihin kello 
15.20. Haastattelut voi kuunnella myös koosteuu-
sintana tiistaina 12.2. kello 22.05 sekä Radio Dein 
arkistosta osoitteesta www.radiodei.fi. Toimitta-
jana on Mikko Salmi.

Peltomiehen rukous
Kaikkivaltias Jumala, koko luomakunnan Luoja! Sinä asetit Edenin paratiisissa Adamin viljelemään ja 
varjelemaan. Sinä olet myös syntiinlankeemuksen jälkeen käskenyt meidän syödä leipämme ”otsa hiessä”. 
Minä olen saanut maanviljelijän kutsumuksen, luottaen ja odottaen siinä Sinun siunaustasi – että voisin 
näin saada elantoni kätteni töiden kautta. 
Jumala, Herrani! Sinun puoleesi minä nostan silmäni ja rukoilen turvallisesti: Siunaa työni. Kastele 
kynnetty maa. Estä rajuilmat. Varjele maan hedelmä ja suo meidän saada siitä leipää syödäksemme, 
siementä kylvääksemme ja karjan ruokaa eläimillemme. 
Varjele kehoani ylirasitukselta ja sairauksilta, suo perheeni aina palvella Sinua ja poista petollisuus 
yhteistyökumppaneistani. Varjele pahuudelta ja viekkaudelta kyläyhteisössä. 
Poista myös kaikki esteet ja vahingot, jotka ovat ammattini harjoittamisen tiellä. 
Suo minun pitää – oi armollinen Jumala – kaikessa työssäni ja toimessani puhdas ja saastuttamaton 
omatunto, jotta  voisin jälkeeni ja omilleni jättää hyvän maineen ja Herran siunauksen. 
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, Aamen.

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

Radio Dei 106,9 MHz,  
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi 
Su 10.2. klo 8.45 Radiopyhäkoulussa 
Karjasillan seurakunnan lastenohjaa-
ja Mari Jääskeläinen kertoo laskiaisen 
vietosta (valtakunnallinen lähetys).
Aluelähetys klo 9.55–12: Klo 10 mes-
su ja uusien työntekijöiden tehtävään-
siunaaminen Haukiputaan kirkos-
sa. Messun toimittaa Sami Puolitai-
val, ja saarnan pitää Jaakko Kaltaka-
ri. Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmas-
sa ajatuksiaan armosta kertoo Hau-
kiputaan seurakunnan kirkkoherra 
Jaakko Kaltakari. MB. Klo 11.30 ra-
diopyhäkoulun uusinta aamulta. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa puhutaan Yhteisvastuukeräykses-
tä, jonka tuotto menee tänä vuonna 
yksinäisten vanhusten auttamiseen. 
Haastattelussa ovat Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnasta diakoniatyön-
tekijä Heidi Karvonen ja keräyspääl-
likkö Anna-Liisa Martikkala. MS.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseurakun-
nat.fi/radio.
Kotimaa24 -uutiset maanantaista 
torstaihin kello 16.20.
Pe 8.2 klo 14.40 Päivän valinnas-
sa puhutaan Yhteisvastuukeräykses-
tä, jonka tuotto menee tänä vuonna 
yksinäisten vanhusten auttamiseen. 
Haastattelussa ovat Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnasta diakoniatyön-
tekijä Heidi Karvonen ja keräyspääl-
likkö Anna-Liisa Martikkala. MS.
Pe 8.2. klo 16.03-17 Toivon tuomio-
kapituli. Puheenjohtajan nuijaa hei-
luttaa Teemu Laajasalo. Uusinta tiis-
tai-iltaisin kello 19–20.
Ti 12.2. kello 22.05 Viikon vieraana 
kolumneillaan kohauttanut tiedottaja 
Rebekka Naatus. Uusintakooste.
Ke 13.2. kello 16.40 Herätys eilen ja 
tänään -ohjelmassa kerrotaan Luther-
säätiöstä. Noin kolmasosa aktiivisista 
kirkossakävijöistä torjuu naispappeu-
den. Vuonna 1999 perustettu Luther-

säätiö on tarjonnut heille mahdolli-
suuden osallistua jumalanpalveluk-
seen, jossa ei ole mukana naispappe-
ja. Haastattelussa ovat tutkija Hanna 
Salomäki Kirkon tutkimuskeskukses-
ta ja oululainen Luther-säätiön pappi 
Janne Koskela. Uusinta. MP.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 10.2. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa 
Karjasillan seurakunnan lastenohjaa-
ja Mari Jääskeläinen kertoo laskiaisen 
vietosta. Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
Su 10.2. klo 10 suora lähetys messus-
ta Oulun tuomiokirkosta. 
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1. Kor. 13
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä 
mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain 
kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka 
minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin 
kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka 
minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää 
vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi 
mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää 
näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa 
mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään 
voittaisi.
    Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. 
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei 
käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, 
ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden 
voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, 
kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
    Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen 
vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy 
turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja 
profetoimisemme on vajavaista, mutta kun 
täydellinen tulee, vajavainen katoaa.
    Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla 
oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen 
mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen. 
Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin 
arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista 
kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta 
kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut 
täydellisesti tuntee.
    Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakkaus.

Luuk. 18: 31-43
Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen 
ja sanoi heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin. 
Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat 
Ihmisen Pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan 
pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään 
ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä 
ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä 
hän nousee kuolleista." Opetuslapset eivät 
ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia 
pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä 
Jeesus tarkoitti.
    Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui 
sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä 
kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. 
Hänelle kerrottiin, että Jeesus Nasaretilainen 
oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi: "Jeesus, 
Daavidin Poika, armahda minua!" Etumaisina 
kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän 
vain huusi entistä kovemmin: "Daavidin Poika, 
armahda minua!" Jeesus pysähtyi ja käski 
tuoda hänet luokseen. Mies tuli, ja Jeesus kysyi 
häneltä: "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" 
Mies vastasi: "Herra, anna minulle näköni." 
Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Saat näkösi. Uskosi 
on parantanut sinut." Siinä samassa mies sai 
näkönsä, ja hän lähti seuraamaan Jeesusta 
ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, 
kiittivät ja ylistivät Jumalaa.

Pappilan kissa Nadja hyrisee sylissä. Varsinainen tsaarin kuriiri. Yhtä aikaa se on 
lumoava ja ärsyttävä. Vajaan viiden kuukauden ikäinen pentu on koetellut palvelus-
kuntansa hermoja useaan otteeseen – mutta myös saanut nauramaan ja heltymään.

Mietin elämän monimuotoisuutta ja Luojan luomistyön viisautta. Mietin myös 
sitä, ketkä evankeliumin kertomusten mukaan lähtivät Jeesuksen seuraan, ristin 
tielle, kohti Jerusalemia. Aikansa älymystö? Kuninkaalliset ja julkkikset? Vaiko 
ne, jotka ymmärsivät vain vähän – mutta vaistosivat ja tunsivat sitäkin enemmän.

Se, mikä on totta lapsille ja lapsenmielisille, on toistuva ihmettelyn aihe viisaille 
ja ymmärtäväisille. Mikä on loogista ajattelijoille, on hullutusta uskovaisille. Ja mikä 
on olankohautuksella ohitettavaa kiireiselle ja tehokkaalle, on keskeisintä sille, jolla 
on aikaa pysähtyä hetkeksi kuuntelemaan elämän sydänääniä.

Nadja puhdistautuu huolella. Se lepää ja tarkkailee elämää ympärillään. Sillä on 
muutama tärkeä päivittäinen puuha, jotka se tekee huolella. Muuhun se ei tuhlaa 
aikaa. Osaisinpa tehdä samoin. Jättää turhan touhun pois ja keskittyä oleelliseen. 
Eikö siinä ole paaston tarkoitus? 

Herramme kutsu kuuluu: ”Tule ja seuraa minua.” Mutta houkuttelevia ääniä on 
niin paljon. Mikä on se kieltäymyksen, uhrautumisen ja paaston tie, jolle minua kut-
sutaan juuri nyt? Onko se muutos omassa työssä, elämässä, ihmissuhteissa? Yksi-
näinen vanhus, jonka kaikki muut ovat unohtaneet? Suunnanotto ei ole myöhäistä, 
mutta juuri nyt on oikea hetki muutokselle.  Sillä huomisesta ei voi tietää.

Teemme uskonharjoituksemme lujina ja vakaina. Mutta ymmärrämmekö samalla, 
että todellinen jumalanpalveluksemme on käydä leskien ja orpojen luona? Tajuam-
meko, että jaloin tehtävämme on ajaa köyhän ja sorretun asiaa? Siksi käymme pol-
villemme ja rukoilemme: ”Jumala, murra kova kuoremme. Avaa sydämemme saa-
maan ja antamaan. Korjaa, mikä on rikki, eheytä ja paranna. Aamen.”

TIMo JUNTUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 10.2.2013

Psalmi: Ps. 31: 2-6
1. lukukappale: Jes. 58:1-9
2. lukukappale: 1. Kor. 13

Evankeliumi: Luuk. 18:31-43

Tärkein tehtävä
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Pappi ja Lapin luonnon rajat
Jakob Fellmanista 
tuli Utsjoen ja Inarin 
kirkkoherra hänen 
ollessaan 24-vuotias. Hän 
sai viran, koska siihen 
ei ollut muita hakijoita. 
Utsjoen kaukainen 
sijainti ja ankara ilmanala 
pelottivat Fellmania, 
mutta hän oli nuori ja 
kunnianhimoinen. Niinpä 
hän syystalvella 1819 
hyppäsi ahkioon ja aloitti 
pitkän matkansa kohti 
Suomen ylimmäistä 
seurakuntaa. 

Vaikka Jakob Fellman oli 
kotoisin Rovaniemeltä, 
ei hän mieltänyt itseään 
lappilaiseksi. Ei hän sitä 

1800-luvun alun Suomessa ollut-
kaan, sillä niin sanottu lapinra-
ja kulki tuolloin pohjoisempana 
kuin nykyään. Lappi alkoi vasta 
Sodankylän pitäjästä. 

Niinpä Rovaniemellä varttu-
nut Fellman koki Utsjoelle lähti-
essään lähtevänsä täysin vieraa-
seen ympäristöön, outoon ja ek-
soottiseen maahan. Lapin maan-
tieteellinen erilaisuus tunturei-
neen ja pitkine talvineen sai Fell-
manin pitämään sitä jopa Suo-
mesta täysin erillisenä. Kun hän 
kaksitoista vuotta kestäneen vir-
kakautensa aikana vieraili esi-
merkiksi Oulussa, kirjoitti hän 
menevänsä Suomeen. 

Lappia pelkäsivät niin ikään 
Fellmanin ystävät, jotka uskoi-
vat hänen hautautuvan lumihan-
kiin tai jäätyvän pakkasessa. Vii-
meiseen asti poikansa pohjoiseen 
lähtöä vastusti Fellmanin äiti, jo-
ka oli varma poikaansa kohtaa-
vasta nälkäkuolemasta kaukai-
sessa lapinmaassa. Kuva papin 
elämästä Utsjoella ei ollut kovin 
ruusuinen. 

Kaukainen 
ja kylmä lappi
Eikä elämä siellä helppoa ol-
lutkaan. Fellmanin saapues-
sa Inariin näytettiin hänelle pa-
pin asunto. Tätä asumusta tuore 
kirkkoherra suorastaan kauhis-
tui. Se ei ollut muuta, kuin pie-
ni huone kehnolla takalla varus-
tettuna. ”Synkät ajatukset valta-

sivat mieleni”, totesi Fellman pa-
pinmökistä kirjoittaessaan.

Inarista hän jatkoi matkaan-
sa Utsjoelle, jossa varsinainen 
pappila sijaitsi. Pappila oli kyllä 
isompi kuin Inarin mökki, mut-
ta se oli vielä kurjemmassa kun-
nossa. Talossa ei ollut asunut ku-
kaan moneen vuoteen ja sen ik-
kunat olivat rikki. 

Pappilassakaan ei ollut kun-
non uunia, ainoastaan takkoja. 
Rikkinäisistä ikkunoista ja tak-
kojen piipuista oli lumi tuiskun-
nut sisälle. Seinät olivat niin har-
vat, että tuuli puhalsi jatkuvas-
ti kynttilän liekin sammuksiin. 
Utsjoella ei edes kasvanut kun-
non puuta, jolla pappilan olisi 
saanut lämmitettyä. Yöllä herä-
tessään etelän kasvatti saattoi to-
deta juomavesiastiansa jäätyneen. 

Lapin luonto oli asettanut 
haasteen. Tuosta haasteesta Ja-
kob Fellman päätti selvitä.

”Heitä ei koskaan 
vaivaa vilu”
Eräänlaiseksi selviytymiseksi 
Fellmanin elämä Lapissa muo-
dostuikin, ainakin hänen kirjoi-
tuksistaan päätellen. Hänen oli 
jatkuvasti pidettävä etäisyyttä 
Lapin luontoon. Hän ikään kuin 
korosti jatkuvasti, ettei kuulunut 
Lappiin. 

Vaikka Fellman omaksui saa-
melaisilta paljon, kuten heidän 
tapansa pukeutua, koetteli luon-
to häntä. Kirkkoherra kirjoittaa, 
että ollessaan paikallisten kans-
sa juuttuneena lumimyrskyyn 
tunturilla häntä paleli porovaat-
teissaan, mutta saamelaiset eivät 

Maa lau k s e t :  Ma r ia  Ke to la
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Pappi ja Lapin luonnon rajat
tunteneet vilua. He pystyivät tyy-
dyttämään janonsa lumella, mut-
ta Fellmanin janon se sai vain yl-
tymään.

Jakob Fellmanin suhtautumis-
tapa ei ole ajalleen epätavallinen. 
Kulttuurin ja luonnon erottami-
nen toisistaan oli erityisen tärke-
ää 1800-luvun teollistuvassa maa-
ilmassa. Niinpä valkoinen mies 
ei voinut koskaan olla osa luon-
toa, vaan hänen täytyi aina tais-
tella luontoa vastaan ja mielui-
ten myös voittaa se. Luonto täy-
tyi alistaa ihmisen käytettäväksi. 

Fellmankin halusi nähdä it-
sensä sivistyksen keihäänkärke-
nä, joka oli työntynyt villiin erä-
maahan. Sopeutuminen Utsjoen 
olosuhteisiin olikin häneltä taval-
laan kiellettyä. Jos hän olisi elänyt 
sopusoinnussa luonnon kanssa, 

olisi hän ajan ajattelutavan mu-
kaan taantunut sivistyneeltä ta-
solta villiksi. 

Suhde luontoon vaikutti tuo-
hon aikaan ihmisen määritte-
lyyn. Tämä näkyy selvästi myös 
Fellmanin ajattelussa. Vaikka hän 
piti inarinsaamelaisia kirkon-
opissa parempina kuin suoma-
laisia ja muutenkin esimerkilli-
sinä, he eivät kuitenkaan voineet 
olla sivistyneitä. He saattoivat ol-
la korkeintaan siveellisiä.

Mielikuvien 
maatalous 
Eräs tapa valjastaa luonto ihmisen 
käyttöön oli ottaa se maatalou-
den piiriin. Utsjoella ei kuiten-
kaan juuri harjoitettu maatalout-
ta. Jakob Fellman ryhtyi kuiten-
kin viljelemään pinaattia ja nau-
riita. Näin hän yritti ottaa luon-
non haltuunsa myös käytännös-
sä ja valloittaa sen tuomalla alu-
eelle alun perin kuulumattomia 
kasveja.

Maataloudella oli tärkeä vai-
kutus mielikuvienkin tasolla. 
Kyrön kylä, joka nykyisin tunne-
taan Ivalona, oli Fellmanin aika-
na pohjoisin suomalaisen uudis-
asutuksen keskittymä. 

Tuo kylä oli Fellmanille pa-
la Suomea vieraassa lapinmaas-
sa. Hän ihaili usein kylän maise-
maa, joka aidattuine ohrapeltoi-
neen ja suomalaiseen tyylin ra-
kennettuine taloineen vei hänet 
hetkeksi kotiseudun maisemiin. 

Luonnon rooli näyttäytyi ruo-
kapöydässäkin. Kyrön kylässä 
Fellman sai syödäkseen ruislei-
pää. Leipä tarkoitti sivistystä, kos-

Oulun yliopiston saamelaisen kulttuu-

rin professori veli-Pekka lehtola ker-

too kirjassaan Saamelaiset suomalaiset 

– kohtaamisia 1896–1953, että aikoinaan luteri-

lainen kirkko houkutteli pappeja Lappiin luke-

malla siellä suoritetut työvuodet hyväksi kak-

sinkertaisena. Saamen kielen osaamisesta sai li-

säpalkkaa. Tästä huolimatta papeista oli jatku-

va pula. Monet käyttivät tilannetta hyväksi ja 

toimivat Lapissa vain yhden kuusivuotiskauden 

ja hakivat sen jälkeen virkoja etelästä.

Nykyisin Lappiin ei enää houkutella etuuksil-

la, vaikka sinne on edelleen hankala saada pap-

peja. Fellmanin aikaan syynä oli ankara luonto, 

mutta tänä päivänä kyseessä ovat useimmiten 

perhesyyt. 

– Etenkin pienempiin ja kauempana oleviin 

seurakuntiin ei ole helppo löytää pappeja, sillä 

heidän puolisoidensakin täytyisi löytää työtä, 

sanoo hiippakuntadekaani Niilo Pesonen Ou-

lun hiippakunnan tuomiokapitulista.

Monissa seurakunnissa vaihtuvuus on pientä, 

mutta sijaisia tarvitaan aika-ajoin esimerkiksi 

äitiyslomien ajaksi.

– Sijaisten rekrytoiminen on haastavaa, sillä 

hakijoita ei ole paljon. Ilokseni olen huoman-

nut, että maistereissa on paljon sellaisia, jot-

Enää pappeja ei houkutella etuuksilla

ka ovat valmiita ennakkoluulottomasti lähte-

mään itselleen tuntemattomille seuduille, ker-

too Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin no-

taari outi Äärelä.

Hän sanoo, että Lapissa kyllä käydään, mutta 

sinne ei välttämättä jäädä pidemmäksi aikaa.

– Toisaalta, osa viihtyy siellä eläkeikään 

saakka. Monet heistä ovat myös kotoisin niil-

tä seuduilta.

KaTJa KIISKINEN

Mar ia  Ke to la

”Inarinjärvellä 
on hyvin hauskaa”
Aivan pelkkää ikuista taistelua 
luontoa vastaan ei Jakob Fellma-
nin elämä Lapissa kuitenkaan ol-
lut. Kirkkoherra joutui matkusta-
maan laajan seurakuntansa sisäl-
lä paljon ja näillä matkoilla hän 
oppi näkemään myös Lapin kau-
niin puolen. 

Erityisesti häneen vetosivat 
tunturit ja iso Inarinjärvi. Täs-
sä mielessä Fellman ei poikkea 
paljoa myöhempien aikojen la-
pinkävijöistä. Inarinjärvessä hä-
neen vetosi erityisesti vanha saa-
melaisten pyhä paikka, Ukonki-
ven saari. 

Ukonkivellä oli muinoin pal-
veltu saamelaisten ukkosen ju-
malaa, mikä kiinnosti Fellmania 
kovasti, kuten historia ja mytolo-
gia muutenkin. Ukonkiven-mat-
kallaan joutui hän myös ukkos-
myrskyyn Inarinjärvellä. Hän 
ihaili myrskyä suuresti ja piti sitä 
merkkinä Jumalan vaikutuksesta 
luomakunnassa. 

Ilmeisesti luonnon armoille 
joutuminen on ollut Fellmanille 
vapauttava kokemus. Joutuihan 
hän muulloin jatkuvasti erotta-
maan itsensä luonnosta ja nouse-
maan sen yläpuolelle. 

Myös tunturit kuvastivat Fell-
manille luonnon voimaa ja mah-
tia. Ne olivat hänelle vastakoh-
ta tutusta metsämaisemasta, jo-
ten niissä kiehtoi varmasti erään-
lainen vieraus ja eksotiikkakin. 
Tunturit tarjosivat niin ikään va-
pautta luonnon yläpuolelle nou-
semisen kahleista. Ne olivat pe-
rinteisesti luokiteltu joutomaak-

si, jota ihmisen ei ollut mahdollis-
ta hyödyntää. Niinpä niitä sai pi-
tää luvallisesti kauniina sellaisina 
kuin ne valmiiksi olivat.

”Kun odotin valkenemista, 
tuli vain pimeämpää”
Lapin eläjää Jakob Fellmanista ei 
tullut. Oikeastaan hän ei anta-
nut itsestään tulla sellaista, koska 
ei suostunut sopeutumaan luon-
toon tai saamelaiseen elämänta-
paan. Hän ymmärsi saamelaisia 
ja puhui heidän puolestaan, mut-
tei koskaan oppinut sopeutu-
maan kuten he.

Luonto kohtelikin Fellmania 
rankasti. Neljäntenä talvenaan 
Lapissa hän putosi jäihin ja sai-
rastui. Vaikka hän hiljalleen toi-
puikin fyysisestä sairaudesta, ei 
hän koskaan toipunut henkisesti. 

Fellman vaipui ”synkkämie-
lisyyteen”, kuten hän asian itse 
määritteli. Kaamokset olivat hä-
nelle yhä raskaampia ja Lapin yk-
sinäisyys kävi alati ahdistavam-
maksi. Fellman onkin todennut 
vuoden 1823 olleen hänen viimei-
nen onnellinen vuotensa Lapissa.

Fellman palveli Utsjoen kirk-
koherrana kuitenkin vielä yh-
deksän onnetonta vuotta. Vuon-
na 1832 Fellman lähti Utsjoelta, 
eikä enää palannut Lappiin. Tun-
turit jäivät, mutta Jakob Fellman 
oli poissa.

JUHo NIEMElÄ 
Kirjoittaja on historian opiskelija, joka on 

tutkinut Jakob Fellmanin vaiheita.

ka se oli saatu maata viljelemällä. 
Raja sivistyksen ja villeyden vä-
lillä vedettiinkin usein juuri vil-
jelyn perusteella. Maanviljelemi-
nen tarkoitti luonnon alistamista 
ihmisen toimintaan, mutta myös 
luonnon järkevää käyttämistä. 

Aikalaiset eivät nähneet luon-
non haltuunottoa sen alistamise-
na, vaan enemmänkin luonnon 
oikeanlaisena hoitamisena. Us-
kottiin, että luonto oli luotu ih-
misen hoidettavaksi ja muokat-
tavaksi. 

Myös Fellman erotti sivis-
tyksen ja villin luonnon toisis-
taan juuri maanviljelyksen avul-
la. Niinpä Kyrön kylä ei ollut hä-
nelle ainoastaan pala suomalais-
ta maisemaa Lapin keskellä, vaan 
se oli myös pala sivistystä. Kyrön 
kylän ulkopuolella alkoi taas villi 
luonto ja erämaa. 

M us e ov i r a s to
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Leikkaa talteen!

Virkatodistukset

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

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan siu-
naamisesta ja muista kirkollisista toimituksista sopi-
minen arkisin klo 9–16 oman seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa tai 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

Ryhdy arkienkeliksi!

Kolmikymppisillä nautittiin: 
Lisää tällaista!

Arkienkeliksi voi 
ryhtyä helposti 
osallistumalla Yh-
teisvastuukeräyk-

seen.
Seurakunnat etsivät va-

paaehtoisia kerääjiä kaup-
pojen edustoille ja kotika-
duille. Lähde keräämään 
varoja yksinäisten vanhus-
ten hyväksi ja ota mukaan 
vaikkapa koko kaveri- tai 
työporukka.

Oulun ev.lut. seurakun-
nat etsivät kerääjiä esimer-
kiksi Suurella sydämellä 
-nettisivuston (www.suu-
rellasydamella.fi) välityk-
sellä. Sivustolta löytyy tie-
toja Yhteisvastuun keräys-
tempauksien paikoista ja 

ajankohdista. Siellä voi kä-
tevästi täyttää lomakkeen ja 
ilmoittautua haluamaansa 
vapaaehtoistyöhön.

Kerääjäksi voi ilmoit-
tautua myös Yhteisvastuu-
tapahtumissa tai ottamal-
la suoraan yhteyttä oman 
seurakunnan Yhteisvas-
tuukeräyksen yhteyshen-
kilöön.

Yhteisvastuutapahtu-
mia on runsaasti esimer-
kiksi laskiaisen aikaan en-
si viikonloppuna ja tuleval-
la viikolla.

– Kerääjä saa takuulla 
hyvän mielen: keräyskoh-
de on tärkeä ja apu menee 
varmasti perille, sanoo Tui-
ran seurakunnan diakonia-

työntekijä Paula Kyllönen.
Yhteisvastuukeräyksellä 

tuetaan tänä vuonna yksi-
näisiä, syrjäytyneitä ja vai-
keissa oloissa eläviä van-
huksia Suomessa ja Kam-
bodzassa.

Yhteisvastuukeräyksen 
yhteyshenkilöt Oulun ev.lut. 
seurakunnissa
Diakoniset erityispalvelut: 
Liisa Rahkola, 040 591 2653, 
liisa.rahkola@evl.fi
Haukiputaan seurakunta: 
Heli Puuperä, 040 589 8362, 
heli.puupera@evl.fi
Karjasillan seurakunta: 
Asta Leinonen, 040 574 7157, 
asta.leinonen@evl.fi

Kiimingin seurakunta: 
Seija Lomma, 040 579 3247, 
seija.lomma@evl.fi
Oulujoen seurakunta: 
Anu Fedotoff, 040 574 7098, 
anu.fedotoff@evl.fi
Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta: 
Heidi Karvonen, 
040 574 7091,
heidi.karvonen@evl.fi
Oulunsalon seurakunta: 
Päivi Pulkkinen, 
044 745 3853, 
paivi.pulkkinen@evl.fi
Tuiran seurakunta: 
Paula Kyllönen, 040 723 5880, 
paula.kyllonen@evl.fi ja 
Heli Mattila, 040 574 7145, 
heli.m.mattila@evl.fi

Bang Bang Sista viihdytti raikkaal-
la tyylillään yleisöä, kuvassa yhty-
een laulaja Mitra Kaislaranta. 

Antti Heinonen osallistuu mielel-
lään nuorille aikuisille suunnat-
tuun, vastaavantyyppiseen seura-
kunnan toimintaan myös jatkossa. 

Noin parisataa kolmikymppistä vietti yhteisiä synttäreitään Teatte-
riravintola Toisessa Kerroksessa 30. tammikuuta.

Kutsun saaneet Emilia Junkkonen ja Markku Vilppola viihtyivät juhlassa. 
Junkkosella ei ollut etukäteen odotuksia juhlasta mutta hänen mukaan-
sa se osoittautui yllättävän kivaksi.

A n t t i  H e in o n e n

Ku va t :  S anna K r o o k

Oulun seurakun-
tien kolmikymp-
pisjuhlia vietet-
tiin iloisissa mer-

keissä toissa keskiviikkona 
30.1. Teatteriravintola Toi-
sessa Kerroksessa. Juhlassa 
vieraita viihdytti bilebän-
di Bang Bang Sista, koo-
mikko Mikko Vaismaa ja 
tanssija Sanna Hirvaskari. 
Menneitä vuosikymmeniä 

muisteltiin valokuvakaval-
kadin avulla. Lisäksi seu-
rakunnat tarjosivat pikku-
suolaista ja -makeaa sekä 
kahvia, teetä ja mehua.

Juhlan suosio yllätti jär-
jestäjät, sillä paikalle saapui 
noin 200 vierasta. Tapahtu-
masta ilahtuivat positiivi-
sesti myös juhlavieraat:

– Tykkäsin kyllä paljon. 
Sain juhlan myötä ihan eri-

laisen käsityksen seurakun-
nan toiminnasta kuin aiem-
min – tämä oli todella hieno 
tapa kohdata nuoria. Kyn-
nys itselleni osallistua seu-
rakunnan tapahtumiin on 
jatkossa selvästi matalam-
pi, 30-vuotisuuttaan juhli-
maan tullut sairaanhoitaja 
Antti Heinonen kertoo.

Erityiskiitokset Heino-
nen antaa illan bändille ja 

järjestäjille, tilaisuutta hän 
kuvailee rennoksi ja ilma-
piiriä mukavaksi.

– Ensi vuonnakin voi-
taisiin järjestää 30-vuotis-
juhlat. Olisiko 50 vuotta 
toinen hyvä etappi? Myös 
kesän ajalle voisi olla jokin 
yhteinen ulkoilutapahtuma 
isommalle porukalle – mu-
siikkia ja mukavaa yhdessä 
oloa, Heinonen ideoi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 10.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Hannu Nieme-
lä, Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro. Elisa Mannisen, 
Pekka Kontion ja Jari Flinkin 
tehtäviin siunaaminen. Kirk-
kokahvit srk-keskuksessa. 
Jumalanpalvelus radioidaan 
Radio Deissä.
Sanajumalanpalvelus su 
10.2. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Hannu Nieme-
lä. Kirkkokahvit. 
Tuhkakeskiviikon messu ke 
13.2. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa ja saarna Martti Heino-
nen, avustaa Sami Puolitai-
val, kanttorina Hannu Nie-
melä, Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulun kirkkomuu-
sikkojen lauluryhmä.

Hartauselämä
Kellonhovin hartaushetki 
ke 13.2. klo 13.30 kerhohuo-
neessa.

Seniorit
Kuljetuspyynnöt ker-
hoihin maanantai-
sin klo 9–11 dia-
koniatoimistoon 
p. 044 7310 232.
Seurakuntaker-
ho eläkeläisil-
le to 7.2. klo 13 
srk-keskuksessa, 
vierailija apteekis-
ta kertomassa säh-
köisestä reseptistä. 
Juttukahvila to 7.2. klo 13 

Martinniemen srk-kodilla.  
Ystävänpäiväjuhla srk-kes-
kuksessa to 14.2. alkaen klo 
11 keittolounaalla, hinta 5 €. 
Ohjelmaa, arpajaiset ja kah-
vit. Tuotto Yhteisvastuukerä-
ykseen. Ilm. kerhoissa tai dia-
koniatoimistoon ma klo 9–11 
p. (08) 5472 636.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 10.2. klo 12 
Vakkurilassa, Kirkkotie 10 B. 
Pyhäkouluun kutsutaan kai-
kenikäisiä lapsia. Pienet lap-
set ovat tervetulleita saatta-
jan kanssa.

Varhaisnuoret
6.-luokkalaisten avoimet 

ovet ke 13.2. klo 15–
17 Martinniemen 

srk-kodilla. Avoi-
missa ovissa as-
karrellaan, pe-
lataan, leiki-
tään, hiljenny-
tään ja viete-

tään kivaa aikaa 
yhdessä! Lisätieto-

ja Pekka Rintamäki, p. 
040 5436 960 ja Elisa Manni-
nen, p. 050 5133 225.

Varhaisnuorten toiminta-
päivä la 23.3. klo 10.30–16 
Kellon koululla. Varhaisnuor-
ten toimintapäivä on tarkoi-
tettu 1.–6.-luokkalaisille. Päi-
vässä on yhteistä ohjelmaa ja 
toimintapisteitä, joissa mm. 
askartelua, ulkoilua, pelejä, 
musiikkia jne. Tapahtuma on 
tarkoitettu ensisijaisesti Hau-
kiputaan seurakunnan jäse-
nille. Osallistumismaksu 10 
€. Ennakkoilm 1.–28.2. ja li-
sätiedot: www.alakkonää-
mua.fi.

Nuoret
Nuorten ilta pe 8.2. klo 18 
Vakkurilassa. Nuorten illoissa 
on jonkin aiheen pohdintaa, 
yhdessäoloa, kahvia ja korp-
pua sekä mahdollisuus peli-
en pelaamiseen. Rippikoulu-
laiset saavat korttiinsa mer-
kinnän.
Raju-ilta nuorille ke 13.2. klo 
18.30 Wirkkulassa. Raju-ilto-
jen otsikkoina kevään aika-
na on mm. jokainen on vä-
hän..., kulutusjuhlat, tuh-
kaa hiuksissa, ihan lovena ja 
monta muuta mielenkiintois-
ta aihetta. Tule katsomaan, 

Laskiaistapahtumat 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
lauantaina 9.2. klo 11–
13 Martinniemen ja 
Kellon srk-kodeilla. Po-
niratsastusta (säävara-
us), arpoja, makkaran-
myyntiä ja lapsille oh-
jelmaa. Pärrän sisko-
jen esitys "Tohtori Ai" 
Martinniemessä klo 11 
ja Kellossa klo 12.30. 
Kellossa jauhelihakeit-
toa, laskiaispullia ja kahvia / teetä, koko ateria 4 € / 
hlö. Martinniemessä hernekeittoa, laskiaispullia, kah-
vi / tee, koko ateria 4 €, hernekeittoa ja laskiaispullia 
myydään myös mukaan hernekeitto 5 € / litra ja laski-
aispullat 1 € / pulla.

Yhteisvastuugaala lauantaina 9.2. klo 17 Vakku-
rilassa. Tervetuloa nuorten toteuttamaan yhteisvastuu-
gaalaan. Mukaan pääsee lunastamalla 4 € lipun, joka 
sisältää mm. tarjoilun. Ohjelmassa musiikkia, sketsejä, 
bingo ja tietoa Yhteisvastuukeräyksen kohteista. 

Laskiaisen hernekeittolounas ti 12.2. klo 11–
13 Puttaan Tupa. Hernekeittolounas (sis. leivät, juo-
mat ja pannarin) lähetystyön hyväksi. Voit ostaa myös 
omaan astiaan.

Raju-ilta 
nuorille 

ke 13.2. klo 18.30 
Wirkkulassa. 

mitä tämä kaikki tarkoittaa-
kaan. Rippikoululaiset saavat 
illoista merkinnän.

Kuorot ja kerhot
Nuorten lauluryhmän har-
joitukset maanantaisin klo 
18–19 srk-keskuksessa. Kuo-
roa johtaa Else Sassi, p. 040 
5886 196. 

Diakonia
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 11.2. klo 14.30 Uusinokal-
la, Rysätie 22.

Omaishoitajien ryhmä ti 
12.2. klo 13 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa. 

Muut menot: 
Hautausmaiden kesätyöt 
Oulun srk-yhtymässä. Ks. il-
moitus s. 10. 
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: seurat su 10.2. klo 17 
ry:llä, eläkepiiri ti 12.2. klo 13 
srk-keskuksessa, Kello: om-
peluseurat pe 8.2. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 10.2. klo 17 
ry:llä.

Hengellisen musiikin 

toivekonsertti
torstaina 28.2. klo 18.30 Haukiputaan srk-keskuksessa.
Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita to-
teuttavat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, seura-
kunnan lapsikuoro ja paikalliset solistit.
Toiveita voi esittää kanttoreille 13.2. saakka sähkö-
postilla tai tekstiviestillä: hannu.niemela@evl.fi, p. 
040 5471 660 ja kaisa.sakkinen@evl.fi, p. 040 5818 974.

Jumalanpalvelukset
Messu su 10.2. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki, 
Oulun Laulu, johtaa Kristi-
an Heberg. Kolehti Länsi-Ja-
panin ev.-lut. kirkon pienten 
seurakuntien työn tukemi-
seen. Radiointi radio Pooki.
Messu su 10.2. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
10-synttärit.

Hartauselämä
Sana elää pe 8.2. klo 18, Vanha 
pappila. Matka halki Raama-
tun jatkuu Jeesuksen seurassa.
Aamupiiri la 9.2. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto.
Elämän Lähteellä – Sanan 
ja rukouksen ilta su 10.2. 
klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Puhujavieraina Anja 
ja Paavo Korteniemi Pellos-
ta. Ilta koostuu Sanan julis-
tuksesta – opetuksesta, pu-
heista, laulusta ja ylistykses-
tä. Illan päätteeksi on tarjol-
la henkilökohtaista rukous-
palvelua.
Raamattupiiri ti 12.2. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 13.2. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 13.2. 
klo 18, Vanha pappila. Paa-
vo Moilanen.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 

13.2. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Ompeluseurat to 14.2. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
11.2. klo 9–11, Tuomiokirkkko-
seurakunta. Diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asiois-
sa vastaanotolle maanantai-
sin klo 9–11, p. (08) 3161 405. 
Diakonian aamu ti 12.2. klo 
9, Elohuone, Isokatu 11.
Miesten kahvit ke 13.2. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Työttömien ruokailu ke 
13.2. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntakoti. 

päiHDetyö
Usko ja Elämä to 14.2. klo 
14, Heinätorin seurakunta-
koti. Ryhmä, jossa pohdimme 
arkielämässä kohtaamiamme 
asioita. Ryhmä on avoin kai-
kille päihteet ongelmiksi ko-
keville
 

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
14.2. klo 14, Vanha pappila. 
Jaakko Lounela.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 10.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pohdimme yhdessä elämän 
suuria asioita kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan tutustuen. Alle 4-vuo-
tiailla oltava mukana aikui-
nen, mutta pyhäkouluun on 
tervetullut myös koko per-
he. Pyhäkouluun ei tarvitse 
ilmoittautua ja se on osallis-
tujille maksuton.
Perhekerhot: Ti 12.2. klo 10–
11.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. To 14.2. 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
Nuorten avoimet ovet ke 
13.2. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-

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.

maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Muut menot
Aamusilmukka ke 13.2. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä.
Laulutilaisuus ke 13.2. klo 
14, Oulun Diakonissalaitos, 
Albertinkatu 16, Kirkkosali, 

Kuorokavalkadi
maanantaina 18.2. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.
Juonnetussa tilaisuudessa esiintyy Oulun seurakuntien 
kuoroja. Vapaa pääsy.  Www. virtuaalikirkko.fi.

Kuorokonsertti
lauantaina 23.2. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. Cando-
mino-kuoro, johtaa Esko Kallio. Vapaa pääsy, käsioh-
jelma 5 euroa.

Urkumaraton
keskiviikkona 27.2. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.
OAMK:n kirkkomusiikin opiskelijat soittavat. Urkuma-
raton jatkuu Karjasillan kirkon uusilla uruilla klo 21–
23. Vapaa pääsy.

Ystävänpäivän yhteislaulutilaisuus
torstaina 14.2. klo 13 Oulun tuomiokirkossa.
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

sisäänkäynti ODL Hyvinvoin-
tikeskuksen sisäpihan kaut-
ta. "Taivas ja maa", säestäjä-
nä Riitta Piippo. Avoin ja il-
mainen tilaisuus kaikille.
Ystävänpäivän Cafe Krypta 
to 14.2. klo 11–16, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Myytävä-
nä sosekeittoa 5 € ja kahvit 
3 €. Tuotto Yhteisvastuuke-
räykselle.
Torstain raamattupiiri to 
14.2. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.

Kuvausproggis
Teemme projektina kuvausmateriaalia pääsiäistä var-
ten ja samalla opettelemme kuvausteknikoita digijär-
jestelmäkameralla ja -videokameralla. Lisäinfoa Juk-
ka Kärkkäinen, p. 040 5747 183 ja Mono Kuoppala, p. 
040 5747 124. Ensimmäinen kokoontuminen Heinä-
torin seurakuntatalolla keskiviikkona 6.2. klo 17.30.
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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.

A
n

n
iin

a M
ikam

a

Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.2.2013

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
Piispanmessu su 10.2. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
piispa Samuel Salmi, saarna 
Juhani Lavanko, avustavat 
Satu Saarinen, Kimmo Kiek-
si, Sirpa Kemppainen, kant-
toreina Juha Soranta ja Ilk-
ka Järviö. Karjasillan kirkon 
uudelleen käyttöön vihki-
minen. CantioLaudis-kuoro. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Messun jälkeen kirkkotilan 
esittelyä. Yhteisvastuulounas
(7 € ) klo 12.30.
Sanajumalanpalvelus su 
10.2. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Perhejumalanpalvelus su 
10.2. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. Toimittaa Satu Krei-
vi-Palosaari, avustavat At-
te Kääriäinen ja Anna-Leena 
Ylänne, kanttorina Silrpa Il-
vesluoto. 10-synttärit. Lapsi-
kuoro. Kolehti  Länsi-
Japanin ev.lut. kir-
kon pienten seu-
rakuntien työn 
tukemiseen 
Evankelis-Lute-
rilaisen Lähe-
tysyhdistys Kyl-
väjän kautta.
Iltajumalanpal-
velus ke 13.2. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Juha Soranta. Karjasillan 
kirkkokuoro.  Kolehti nimik-
kokohde Tumani yliopiston 
teologiselle seminaarille Tan-
saniassa Suomen Lähetysseu-
ran kautta.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 7.2.  ja  to 
14.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 7.2. klo 19–21, 
Kastellin kirkko. Raamattu-
piiri kutsuu! Kokoonnumme 
joka toinen torstai Kastellin 
kirkon pappilassa. Tervetu-
loa uudet ja vanhat! 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 8.2. klo 18, Kas-
tellin kirkko.

Miesten raamattupiiri ke 
13.2. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 14.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 14.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa! – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ja 
uteliaille ke 20.2., Kastellin 
kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Aamupuuro to 7.2.  ja to 
14.2. klo 9–10, Kaukovaini-
on kappeli. Torstaisin klo 
9–10 tarjotaan Kaukovainion 
kappelilla alueen asukkaille 
maksuton, vapaaehtoisten 
valmistama aamupala. 
Yhteisvastuulounas su 10.2. 
klo 12.30–13.30, Karjasillan 
kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakoniapiiri ma 11.2. 
klo 16.30–18, Kau-

kovainion kap-
peli. 
Ystävänkama-
ri ti 12.2. klo 
13–14.30, Kau-
kovainion kap-

peli. 
Maikkulan diako-

niaryhmä ti 12.2. klo 
14, Maikkulan kappeli. Dia-

koniaryhmä kokoontuu ker-
ran viikossa Maikkulan kap-
pelin takkahuoneessa. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulut, perhekerhot 
ja perhetupa löytyvät osoit-
teesta: www.oulunseurakun-
nat.fi/perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja 
osoitteesta: www.oulunseu-
rakunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
Ötökkä-leiri pe–su 12.– 
14.4., Vasamon leirikeskus. 
Ks. ilmoitus.
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Nuoret
ToivonSatama-nuortenilta 
ke 13.2. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. ToivonSa-
tama-nuortenillat kutsuvat 
jälleen majakan valon ää-
relle pysähtymään ja hiljen-
tymään. Nuortenilloissa on 
mahdollisuus tavata tuttuja 
ja vielä tuntemattomia mat-
kaajia, joiden kanssa voi va-
paasti pelailla, kahvitella tai 
vaan olla. Illat päättyvät yh-
teiseen hartaushetkeen. Ter-
vetuloa mukaan!

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 7.2. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 14.2. 
klo 13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 14.2. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko. Kohtaamispaikka eläke-
läisille hartauden, kahvitte-
lun ja muun ohjelman mer-
keissä.

Muut menot
Isän ilta ke 13.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. Taivaalli-
nen Isämme toimii keskuu-
dessamme – Tule kuulemaan 
ja osallistumaan Isän iltaan! 
Ilta alkaa kevyellä iltapalal-
la, ja illassa on myös lyhyitä 
todistuspuheenvuoroja, ylis-
tyslauluja taivaalliselle Isäl-
lemme, lyhyt opetus Raama-
tun pohjalta sekä rukousta. 
Jokainen on tervetullut.
4-vuotiaiden syntymäpäi-
vät Karjasillan seurakun-
nassa su 24.2., Karjasillan 
kirkko. Ks. ilmoitus s.18.
Pääsiäisnäytelmään vapaa-
ehtoiseksi 18.–25.3., Karja-
sillan kirkko. Ks. ilmoitus.

Isän ilta 
keskiviikkona 
13.2. klo 18 

Kaukovainion 
kappelissa. 

Karjasillan kirkon uudelleen 
käyttöön vihkiminen 
laskiaissunnuntaina 10.2.

Messu klo 10. Toimittaa piispa Samuel Salmi avustaji-
neen, saarna kirkkoherra Juhani Lavanko. Messun jäl-
keen uudistetun kirkkotilan esittely: Arkkitehti Jorma 
Teppo, kirkkotekstiilisuunnittelija Tiina Toivanen, urku-
rakentaja Hannu Junttila, Miksi urut? kanttori Juha So-
ranta. Lounas (7 euroa) seurakuntasalissa klo 12.30 Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.

keskiviikkona 20.2. Kastellin kirkossa. 
Hyvää kirjavuotta 2013! Lukeminen on oleellista! 
Tervetuloa aloittamaan uutta vuotta hyvien kirjojen kera Kastellin 
kirkon pappilankamariin keskiviikkoisin klo 18–20 
Kohtaamme 16.1., 20.2., 20.3., 17.4. ja 15.5. Tänään keskustelun 
kohteena ovat Emmi Itärannan Teemestarin kirja ja 
Suzanne Collinsin Nälkäpeli (osa 1).

Yhteisvastuulounas
sunnuntaina 10.2. klo 12.30–13.30 Karjasillan kirkossa. 
Lounas tarjoillaan 12.30 alkaen, hinta 7 euroa. 
Tarjolla Lapinukon porokeittoa (sis. leivät, leikkeleet 
ja juomat). Jälkiruokana täytekakkukahvit. 
YV-arpajaiset. Tervetuloa! 

Ötökkä-leiri
pe–su 12.–14.4., Vasamon leirikeskuksessa. 
1.–3.-luokkalaisten kevätleiri Vasamon leirikeskukses-
sa Ylikiimingissä. Leirillä tutustutaan ötököiden maa-
ilmaan, hiljennytään yhdessä, syödään hyvin, leikitään 
ja askarrellaan. Leiri päätetään erityisesti kouluikäisil-
le tarkoitettuun Meidän messuun Maikkulan kappelil-
la, johon on koko perhe tervetullut. Leirille mahtuu 20 
leiriläistä Karjasillan seurakunnan alueella asuvien ol-
lessa etusijalla. Leirin hinta on 30 € ja se sisältää mat-
kat, majoituksen, ruokailut, materiaalit ja vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille.  Lisätietoja leiristä 
voi kysellä nuorisotyönohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, 
p. 040 831 5932. Ilmoittautumiset 25.3. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje ja lasku noin viikkoa ennen leiriä.
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Tuhkakeskiviikon 
iltajumalan-

palvelus 
keskiviikkona 
13.2. klo 19, 

Karjasillan kirkko.

Toimittaa 
Heikki Karppinen, 

avustajavat 
Harri Hautala

 ja Tapio Kukko, 
kanttorina

Juha Soranta, 
Karjasillan 

kirkkokuoro.
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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

• 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. 

Kutsun Sinut mukaan Yhteisvastuukerä-
ykseen – talkoisiin lähimmäisenrakkau-
den puolesta. Voit auttaa osallistumal-
la yhteisvastuutapahtumiin ja lipaske-
rääjänä.
Yhteisvastuukeräys auttaa tänä vuon-
na suomalaisvanhuksia, jotka syys-
tä tai toisesta ovat jääneet yksin ko-
tiinsa, eivätkä pääse enää ulos ilman 
apua. Elämän tarkoitus ja arvo tuntu-
vat kadonneen. 
Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen olet mukana etsi-
mässä ja auttamassa yksinäisiä vanhuksia Suomessa sekä tukemassa köyhien maa-
seutualueiden kehityshankkeita Kambodzhassa. 

Jumalanpalvelukset
Messu  su  10.2. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittavat 
Pentti  Kortesluoma ja teolo-
gian opiskelija Vesa Palokan-
gas, avustaa teologian opis-
kelija Terhi  Ämmälä, kant-
torina Lauri Nurkkala, Gau-
diate-kuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
10.2. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Tuomo 
Rahko.
Sanajumalanpalvelus 10.2. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Juha Sarkkinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su 
10.2. klo 12, Sanginsuun  seu-
rakuntakoti. Toimittaa San-
na Jukkola, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus p. 
(08) 5313 519 ma 11.2. klo 
9–11, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Diakonian aamu ma 11.2. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Maksuton  aa-
mupala kaikenikäisille, mu-
kana seurakunnan työnteki-
jä ja vapaaehtoisia.
yLiKiiMiNKi
Diakonian aamu ma 11.2. 
klo 9.30–10.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo.  Mahdolli-
suus  saada  puuro ja kahvit.
 

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
11.2. klo 18 Myllyojan seura-
kuntatalolla ystävänkamaris-

sa ja Oulujoen pappilassa klo
18.30.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
14.2. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3. krs. 

yLi-ii
Lähetysilta  ke 13.2. klo 18, 
Yli-Iin  seurakuntatalo.  Mu-
kana  teologian opiskelija 
Vesa Palokangas.

yLiKiiMiNKi
Piispankamari pe 8.2. klo 
11–14, Ylikiimingin asukastu-
pa.  Lähetyksen  kirpputori-
kahvila  avoinna perjantaisin.

Lapset ja lapsiperheet 

Perhekerho pe 8.2. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti.  
Perhekerho pe 8.2. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Perhekerho to 14.2. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-

takoti. 
Perhekerho to 14.2. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 14.2. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti.  
Pyhäkoulu su 10.2. klo 12–13, 
Myllyojan seurakuntatalo.

yLi-ii
Perhekerho ti  12.2. klo 11, 
Myllymetsä 3 D 4. 

yLiKiiMiNKi
Perhekerho ma 11.2. klo 
10.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 11.2. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti ja klo 13, Hintan seura-
kuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 13.2. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 14.2. 

klo 12, Myllyojan seurakun-
tatalo. Vieraita Oulunsalon 
ja Huonesuon kerhoista.
Seurakuntakerho to 14.2. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. Osallistumme Myllyojan 
kerhoon klo 12 omin kyydein.
Eläkeläisten kerho to 14.2. klo 
14, Metsolan Hovi.

Muut menot
Fransupiiri ti 12.2. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Kymppisynttärit  Hintan  

seurakuntatalossa su 10.2. 
klo 12–15 ja Yli-Iin seurakun-
tatalossa klo 16–19. Ylikii-
mingistä synttäreille järjes-
tetään kuljetus.   Seurakun-
taan kuuluville tänä vuonna 
10 vuotta täyttäville on lähe-
tetty kutsu synttäreille, jossa 
on tarkempaa tietoa tapah-
tumasta. Lisätietoa tapah-
tumasta, nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Karjalainen, p. 040 
7186 925.

Hyväntekeväisyyskonsertti
sunnuntaina  17.2. klo 14 Oulujoen kirkossa.

Ida-Elina on 25-vuoti-
as suomalainen laula-
ja-lauluntekijä ja uu-
den sukupolven kan-
teleensoittaja. Hän 
on Suomen ensim-
mäinen pop-jazz-
kantelisti. Ida-Elina 
valmistui kesällä 2012 
musiikin maisterik-
si Sibelius-Akatemiasta. Kanteletaidot yhdistettynä 
voimakkaaseen ja vivahteikkaaseen lauluun muodos-
tavat yhdistelmän, jollaista et ehkä ole kuullut aikai-
semmin. Konsertissa esiintyvät myös Ulla-Maija Bro-
man, Lassi Makkonen, Merikosken lauluryhmä sekä 
Pauli Uusikylä & co. Käsiohjelman hinta on 10 €. Kon-
sertin tuotolla tuetaan Intiassa olevaa Home of Hope 
-kotia. Puhe Pertti Lahtinen. 

Sopusointu-orkesterin 
konsertti
sunnuntaina 24.2. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Konsertti koostuu hengellisestä kansanmusiikista se-
kä ikivihreistä iskelmistä. 

Jumalanpalvelukset
Messu su 10.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaja Anne Schönberg, 
kanttori Jarkko Met-
sänheimo, musiik-
kiryhmä Lasten-
laulukouluryh-
mä johtajana 
Ulla Metsän-
heimo.
Jäälin messu 
su 10.2. klo 13, 
Jäälin kappe-
li. Toimittaa Miia 
Seppänen, avustaa 
Anne Schönberg, kantto-
ri Jarkko Metsänheimo.

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
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 
maanantaisin klo 9–11 pu-
helimitse tai sähköpostilla. 
Ajanvarausnumero, p. 040 
7008 151.
Juttunurkka ma 11.2 klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 11.2 klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 11.2. klo 

13, Jäälin neuvotteluhuone. 
Ryhmä on käsitöistä ja askar-
telusta kiinnostuneille.
”Syvämmellä palavellen” 

vapaaehtoistyön ko-
koontuminen ma 

11.2 klo 13–15, 
Jäälin kappe-
li. Kokoontu-
minen on va-
paaehtois-
työssä toimi-
vien info- ja 

virkistysilta-
päivä. Tied. Jaa-

na Kontio, p. 040 
5793 248.

Kotirinteen Juttupiiri ti 
12.2. klo 13–15, Kotirinteen 
kerhohuone (Mäntykuja 2).
Hyvän mielen kädentaidon-
ryhmä to14.2 klo 11–13 Jää-
lin neuvotteluhuone. Kaikil-
le avoin kädentaidonryhmä, 
ohjaajana Leila Heikkinen. 

Lapset ja perheet
"Vanhan myllyn arvoitus" 
lapsiperheiden tapahtuma 
ma 11.2. klo 18 Heinätorin 
srk-kodilla, Aleksanterink. 2,. 
Kiisi ja Taika-Petteri. Vapaa-
ehtoinen maksu Yhteisvas-
tuukeräykselle.
Esikkoryhmää ei ole tiistai-
na 12.2 laskiaistapahtuman 
vuoksi.
Lastenparkki ja päiväker-
hot: Lastenparkki Jäälin kap-
pelilla torstaisin klo 12.30–
15. Ilmoittautumiset parkkiin 
ma–ke klo 15 mennessä las-
tenohjaajille, p. 040 0835 374.
Perhekerho Jäälin kappelilla 
perjantaina klo 9.30–11.00. 
Huomaa muuttunut aika! 

Kirkkopirtillä ei kerhoa maa-
nantaina 11.2.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
ei kerhoa tiistaina 12.2 laski-
aistapahtuman vuoksi. Jäälin 
kappelilla torstaisin klo 9.30.

Kuorot ja kerhot
Eläkeläiskuoro pe 8.2. klo 
10 Seurakuntakeskuksen sa-
li. Johtajana Tuomo Nikkola.
Gospelkuoro aloittaa 15.2. 
klo 17.30 Jäälissä projektin, 
johon kutsutaan mukaan 

svengaavasta musiikista in-
nostuneita stemmalaulutai-
toisia laulajia. Projektista voi 
kysyä tarkemmin Sari Walli-
nilta 0400839461 tai sari.wal-
lin@evl.fi Myös soittajat voi-
vat ilmoittautua mukaan. Sa-
ri Wallin tavoitettavissa 13.2. 
lähtien. Sitä ennen voi jättää 
sähköpostia.

Muut menot
Rauhan Sana: Seurat su 10.2. 
klo 15 Montin-sali, Esko Tak-

kula.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
10.2. klo 17 Rauhanyhdistyk-
sellä, Olavi Voittonen ja Ris-
to Lohi.
Kristittyjen yhteinen ru-
koustilaisuus ”Varjoista va-
loon” 10.2. Jäälin kappelilla 
klo 16. Mukana kappalainen 
Juha Tahkokorpi. Tule rukoi-
lemaan kotiseudun puolesta. 
Kristittyjen yhteinen rukous-
ilta ti 19.2. klo 18, Jäälin sali.

Laskiaistapahtuma 
tiistaina 12.2. klo 17–19, Myllyojan seurakuntatalo. Tar-
jolla hernekeittoa ja pannaria, aikuiset 5 €, lapset alle 
15 v. 2,5 €. Koululauluja  vuosien  varrelta, kasvomaa-
lausta  ja arvontaa. Tapahtuman  tuotto  Yhteisvastuu-
keräykselle! 

Yhteisvastuutapahtuma
torstaina 21.2. klo 17.30, Myllyojan asukastupa. Laule-
taan yhdessä "elämän matkalauluja".  Puhe  Sanna  Juk-
kola.  Myytävänä  arpoja, kahvia ja pullaa. Tapahtuman 
tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tilaisuu-
den järjestää Oulujoen seurakunta.

Veteraani-
taulun paljastus-
juhla 20.2. klo 13 

Seurakuntakeskuksessa. 
Juhlassa mukana 

Pohjantähti-
poikakuoro.



18    Nro 5    7.–14.2.2013

Menot Oulun seurakunnissa 7.–14.2.2013

Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Aida Unna 
Edina Satta, Eeli Jalmari Sa-
vilakso.
Haukipudas: Saana Ellen Im-
monen, Pinja Aino Mirjami 
Ojala, Nelli Marianne Pura-
nen.
Karjasilta: Onni Aarno Au-
kusti Ruotsalainen, Nelly Ai-
no Maija Siira, Jimi Toivo Art-
turi Suvanto, Niila Veikko Uu-
tela.
Kiiminki: Matias Oskari Ne-
valainen, Peetu Juho Eemeli 
Heikkinen, Otso Aatos Vilja-
mi Hanhela.
Oulujoki: Luka Juhani Ala-
mäki, Mette Selma Anneli 
Enbuske, Elsa Maria Heikki-
nen, Peetu Petteri Klemetti, 
Salli Elisabet Lesonen, Kaarlo 
Onni Aukusti Pelkonen, Da-
niel Robert Oliver Pietilä, Tai-
ka Anneli Raappana.
Oulunsalo: Väinö Olavi Jäm-
sä, Luana Estelle Vähä.
Tuira: Juho Samuli Hautamä-
ki, Saima Eedit Junttila, Kiia 
Katarina Kainulainen, Lau-
ri Olavi Pihlajamaa, Aarni Il-
mari Puolitaival, Elias Tapa-
ni Suvanto, Lumi Silvia Tah-
kokorpi.

Vihityt
Tuomiokirkko: Vesa-Pekka 
Kiiskinen ja Mari Liisa Kyllik-
ki Ylinampa.
Karjasilta: Tommi Matias 
Tuohimaa ja Aino Iida Karo-
liina Säkkinen.

Tuira:  Juuso Mikael Kainu-
lainen ja Mari-Satu Koivu-
kangas.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Pasi Johan-
nes Karjalainen 74, Paavo Ei-
nari Ukkola 83, Mauri Eero 
Raitamaa 90, Saimi Aman-
da Margareta Tillman 81, Lii-
sa Lappalainen 74, Hilja He-
lena Korpi 80.  
Haukipudas: Aune Maria 
Possakka 85, Raili Inkeri Häy-
rynen 76, Pasi Johannes Kar-
jalainen 74.
Karjasilta: Taisto Kustaa Ma-
tias Eskola 65, Mirja Helena 
Väisänen 67, Ritva Anneli 
Hakkarainen 68, Heikki Jaak-
ko Pellikka 59, Kauno Johan-
nes Ylilehto 70, Veikko Hen-
rikki Myllylä 65.
Oulujoki: Kaisa Anneli San-
dell 37, Briitta Margit Pirnes 
61, Elsa Reeta Perttunen 87, 
Jouni Antero Lahenius 47.
Oulunsalo: Toivo Kaarlo 
Henrikki Lukkarinen 89.
Tuira: Outi Kyllikki Toppila 
65, Heino Juhani Poutiainen 
75, Taisto Johannes Kallio 88, 
Laila Maria Juusela 88, Mar-
ko Kristian Taival 28, Lahja 
Orvokki Leskinen 86.   

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

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa.

Käy tykkäämässä.

Jumalanpalvelukset
Messu 10.2. klo 10.  Toimit-
taa Päivi Liiti, avustavaa San-
na Korhonen,  kanttori Taru 
Pisto, kesä 2 rippikoululaiset.
Laskiaissunnuntain perhe-
messu su 10.2. klo 17. Perhe-
messu, jonne lapset kutsuvat 
erityisesti kummejaan pai-
kalle. Messu on myös päätös 
Laskiaistapahtumalle, jonka 
seurakunta ja MLL:n vapaa-
ehtoiset ovat järjestäneet 
yhdessä. Messun toimittaa 
Minna Salmi, messussa avus-
tavat lastenohjaajat, vapaa-
ehtoiset ja musiikkikerholai-
set, kanttorina Taru Pisto.

Hartauselämä
Hartaus ke 13.2. klo 13.30, 
Salonkartano. Tapio Kortes-
luoma, Taru Pisto.
Hartaus to 14.2. klo 11.30, 
Teppola. Tapio Kortesluo-
ma, Tuomo Kangas.

Lapset ja lapsiperheet
MLL:n ja seurakunnan yhtei-
nen perhekahvila ti 12.2. klo 
9.30–11.30, Kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Tarjolla leik-
kitilaa ja hyvää seuraa. Ovi-
en avautumisesta vastaavat 
MLL:n vapaaehtoiset.
Varjakan perhekerho ti 
12.2. klo 9.30–11, Varjakan 
työväentalo. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, jossa voidaan hil-
jentyä, laulaa, leikkiä, askar-
rella ja kahvitella yhdessä.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille ke 
13.2. klo 9–10.30, Vattukujan 

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.

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)
Haukiputaan seurakuntakeskus, 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

kerhotila. 
Repun perhekerho ke 13.2. 
klo 9.30–11, Kerhotila Rep-
pu Pitkäkankaalla. Perheker-
ho on lasten ja aikuisten koh-
taamispaikka, jossa voidaan 
hiljentyä, laulaa, leikkiä, as-
karrella ja kahvitella yhdessä.

Nuoret
Isoskoulutuksen teemaleiri 
Umpimähkässä  la 16.2. klo 
9 – su 17.2. klo 15. Teema-
na erilaiset oppijat. Leiri on 
maksuton. Ilmoittautuneille 
lähetämme leirikirjeen. Lisä-
tietoja Kirsiltä, p.  040 7720 
373 ja kirsi.jarvelin@evl.fi.

Seniorit
Seurakuntakerho to 7.2. 
klo 11, seurakuntatalolla. 
Seurakuntakerhossa muka-
na Päivi Pulkkinen ja Jukka 
Joensuu.

Leirit ja retket
Seurakuntakerhon retki  to 
14.2. Ks. ilmoitus.

Seurakuntakerhon retki
Oulujoen seurakuntaan
torstaina 14.2. klo 11.30 (huom. aika)

Lähtö seurakuntatalolta klo 11.30 linja-autolla. Vierai-
lemme Oulujoen seurakunnan eläkeläisten kerhossa. 
Kerhossa tarjotaan lounas ja kahvit. Retki on ilmainen.

Lisätietoja Päiviltä, p. 044 7453 853. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon 11.2. mennessä, p. (08) 5142 700.

Oulunsalon seurakunnan ja MLL:n 

laskiaistapahtuma ja perhekirppis 
sunnuntaina 10.2. klo 14  seurakunnan toimitalossa. 

Tapahtumassa kasvomaalausta, onnenpyörä, laulua ja 
leikkejä, kanttiini ja pientä tekemistä myös ulkona. Ta-
pahtuma päättyy perhemessuun kirkossa klo 17. Pöy-
tävaraukset kirpparille Tarja Tikkaselta/ MLL tekstivies-
tillä numerosta, p. 040 746 2538. Tapahtuman tuotto 
Yhteisvastuulle. Yhteistyössä mukana Oulun kaupun-
ki/ Liikuntapalvelut.

Jumalanpalvelusavustajien ilta 
keskiviikkona 13.2. klo 18 kirkossa

Tietoa ja opastusta avustustehtäviin. 
Opastuksen jälkeen iltatee toimitalolla.

Seurakuntamme tarvitsee sinua!
Osallistu jumalanpalveluksiin kirkkoväärtinä, tekstinlu-
kijana, ehtoollisavustajana, kolehdinkantaja tai yhtei-
sen esirukouksen lukijana.

Lisätietoja srk-pastori Jukka Joensuu, p. 044 7453 847, 
jukka.joensuu@evl.fi. 

Muut menot
Laskiaismyyjäiset ti 12.2. 
klo 11–14, Seurakuntatalo. 
Ks. ilmoitus.
Oulunsalon rauhanyhdis-
tys:  Oulun seudun nuorte-
nilta 8.2. klo 19 Murrossa.  Su 
10.2. klo 12 raamattuluokka 
I ry, raamattuluokka II Ky-
länpuoli  ja Keskikylä ry  Kar-
huoja: Jouko Koskelo, seu-
rat klo 16 Oiva Tölli, Esa Kur-
kela.  Lauluseuroja kodeis-
sa; ti 12.2. klo 18.30 Karhuo-
ja;  Niemikorvella, Takkisen-
tie 33, Keskikylä:  Tapio Pu-
daksella, Kovalankuja 2.  Pe 
15.2. klo 17 myyjäistavaroi-
den vastaanotto ja ruokai-
lu, klo 18.30 ystävänpäivä-
myyjäiset, klo 20 nuortenil-
ta, ”Anteeksi  pyytäminen 
ja antaminen”, Olavi Kor-
kiakoski. Lauluseuraoja ko-
deissa: ti 19.2. klo 18.30 Ky-
länpuoli; Olavi Nissisellä, Pi-
naattikuja 14.  
Salonpään rauhanyhdistys:  
17.2. klo 13  Sunnuntailounas 
ja seurat ry.                  

Ystävänpäivän 
yhteislaulutilaisuus 
torstaina 14.2. klo 13 Oulun tuomiokirkossa.

Mukana Teuvo Pakkalan koulun oppilaita ja 
Tuomiokirkkokuoro. Vapaaehtoinen kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle. Cafe Krypta on auki. 
Tervetuloa!
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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).

 

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 10.2. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, saarna Pasi Ku-
rikka, avustavat Irma-Elina 
Mukari, Kirsi Merenheimo-
Mäenpää ja Tarja Oja-Viir-
ret, kanttorina Tommi Hek-
kala, Sanna Yliniva, saksofo-
ni. Eeva-Marja Laitisen, Anu 
Hannulan, Minna Andersso-
nin ja Maritta Ojalan tehtä-
vään siunaaminen. Messun 
jälkeen lähetysjuhla, vieraa-
na Kirsti Kirjavainen Nepalis-
ta. Kirkkokahvit.
Messu su 10.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa teol. yo 
Marko Vanhanen, kanttori-
na Laura Kumpula. Mukana 
ekorippikouluryhmä. Messun 
jälkeen yhteisvastuulounas ja 
ulkoleikkejä lapsille.
Messu su 10.2. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Taru 
Ängeslevä.
Sanajumalanpalvelus su 
10.2. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa teol. yo 
Ruut Hurtig, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Perheiden kirkkohetki su 
10.2. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Toimittaa Riikka Hon-
kavaara, avustavat Sanna 
Tervo ja Pekka Jarkko, kant-
torina Taru Ängeslevä.
Iltamessu su 10.2. klo 17, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Tapio Pokka.
Iltamessu su 10.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustavat Ruut 
Hurtig ja Marko Vanhanen, 
kanttorina Laura Kumpula. 
Messussa Taize-lauluja ja hil-
jaisuutta.
Tuhkakeskiviikon messu ke 
13.2. klo 19, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Stiven Naatus, avus-
taa teol. yo Marko Vanhanen, 
kanttorina Taru Ängeslevä.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 7.2. ja 14.2. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 7.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 7.2. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 8.2. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Raamat-
tuluokka kerhohuoneessa 
klo 17.

Miesten piiri ti 12.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tarja Oja-Viir-
ret alustaa aiheesta: "Lähe-
tystyö Nepalissa."
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
13.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 20.2. klo 
13, Pateniemen kirkko. 

Diakonia
Työttömien ateria to 7.2. ja 
14.2. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Työttömien ruo-
kailu torstaisin klo 12. Ruo-
kailun hinta 2 €. Tervetuloa.
Työttömien ateria pe 8.2. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama ateria 
2 €. Voi myös ostaa mukaan!
Juttutupa ma 11.2. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
ilmoitus.
Pateniemen diakoniapiiri ke 
13.2. klo 13–14.30, Patenie-
men kirkko. Mukana pastori 
Riikka Honkavaara ja diakoni 
Heli Mattila. Kaikki toimin-
nasta kiinnostuneet henkilöt 
ovat tervetulleita! Lisätietoja 
Heliltä, p. 040 5747 145.

Lähetys
Käsityökahvila ti 12.2. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään käsitöitä yh-
dessä toisten kanssa.

Lapset ja lapsiperheet
4-vuotissyntymäpäivät sun-
nuntaina 24.2. klo 15–17 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Ks. il-
moitus s. 18.
Muskarit löytyvät osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.
fi/muskari.
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.

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

Nuoret
Nuortenilta to 7.2. ja 14.2. 
klo 18–20, Tuiran kirkko ja 
nuorisotila. Mukavaa teke-
mistä, hyviä keskustelua, 
pientä tarjottavaa ja hiljen-
tymistä. Mukana seurakun-
tamme nuorisotyöntekijät. 

Tuiran kirkon 
messussa 
10.2. klo 10 

Eeva-Marja Laitisen,
Anu Hannulan,

Minna Anderssonin ja
Maritta Ojalan

tehtävään
siunaaminen.

Toimittaa
Hannu Ojalehto,

avustajina
Marjo Kumpulainen,

Irma-Elina Mukari
ja Kirsi Merenheimo-

Mäenpää,
messussa saarnaa

Pasi Kurikka.

Lisätietoa: nuorisotyönoh-
jaaja Anssi Putila, anssi.pu-
tila@evl.fi, p. 050 3408 982.
Talentti-ilta to 7.2. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Tuo omat taitosi ja ky-
kysi yhteiseen jakoon. Suun-
nittelemme yhdessä OMG-il-
toja! Lisätietoja illasta antaa 
nuorisotyönohjaaja Tuulik-
ki Ståhlberg, tuulikki.stahl-
berg@evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 7.2. ja 
14.2. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerhossa mukana 
diakoni Päivi Moilanen, p. 
040 5747 064. Osallistumme 
seniorien laulupiiriin 14.2.
Vanhustyön linja ke 13.2. 
klo 9–11. Tuiran seurakunnan 
vanhustyön linja vastaa kes-
kiviikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616 tai 
044 3161 412. Numeroon voit 
soittaa, kun olet yksin tai kai-
paat kuuntelijaa, kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 14.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. 

Kuorot ja kerhot
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
12.2. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kivestä 
koruja ja lasista tiffanytöitä. 
Kerho kokoontuu kirkon kel-
laritiloissa. 
Pyhän Tuomaan nuoriso-
kuoro ke 13.2. klo 16.30, Py-
hän Tuomaan kirkko. Tarkoi-
tettu n. 12–17-v. tytöille ja po-
jille. Ryhmään pääsee laulu-
näytteen perusteella. Ilmoit-
tautumiset: kanttori Anu Ar-
vola-Greus, p. 044 3161 463.
Pyhän Tuomaan lapsikuoro 
ke 13.2. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tarkoitettu n. 
7–12-v. tytöille ja pojille. Ryh-
mään pääsee laulunäytteen 
perusteella. Ilmoittautumi-
set ja tiedustelut kantto-
ri Anu Arvola-Greus, p. 044 
3161 463.

Muut menot
Pyhän Tuomaan lapsi- ja 
nuorisokuoron sääntömää-
räinen vuosikokous ke 27.2. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kahvitarjoilu. Pyhän Tuo-
maan lapsikuoron kannatus-
yhdistys. 

Tuiran seurakunnan 10-synttärit
sunnuntaina 10.2. klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Hei Sinä vuonna 2003 syntynyt! Meillä on ilo kutsua 
Sinut 10-synttäreille. Aloitamme kirkkohetkellä, jon-
ka jälkeen juhlitaan, syödään kakkua, nautitaan oh-
jelmasta ja arvonnasta. Synttäreillä mukana Taika-Pet-
teri. Kaikille seurakuntaamme kuuluville tänä vuonna 
10-vuotta täyttäville on lähetetty kutsu synttäreille.

Tuiran seurakunnan
kevään 2013 isoskoulutusleiri 2
8.–10.2. Suvelan leirikeskuksessa Kiimingissä.

Lisätietoa leiristä saat nuorisotyönohjaaja Marja Ma-
neliukselta, marja.manelius@evl.fi, p. 040 5245 944.

Lähetysjuhla
sunnuntaina 10.2. klo 10 Tuiran kirkossa.

Messun jälkeen saamme vieraaksi lähetystyöntekijä 
Kirsti Kirjavaisen. Hän kertoo uudesta nimikkokoh-
teestamme; vammaistyöstä sekä kristillisestä koulu-
tuksesta Nepalissa. Tervetuloa!

Myyjäiset
tiistaina 12.2. klo 11–13 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Yhteisvastuumyyjäisissä myytävänä hernekeittoa, li-
hakeittoa, ohraryynipuuroa, marjakeittoa, leivonnai-
sia, pientä suolaista sekä käsitöitä. Arvontaa. Olet 
lämpöisesti tervetullut! Järjestää Välivainion ja Puo-
livälikankaan diakoniapiiri.

 

Juttutupa
maanantaina 11.2. klo 11 Koskelan seurakuntakodissa.

Tervetuloa laskiaisherkuille! Juttutuvassa myydään 
hernekeittoa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Ota 
oma astia mukaan. Hernekeitto ja pannari 4 €. Lisä-
tietoja Eeva-Marja Laitinen, p. 040 5157 267.

Yhteisvastuulounas
sunnuntaina 10.2. klo 11 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Hernekeittolounas Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
messun jälkeen! Keitto ja laskiaispullakahvit 5 €. Lap-
set 3 €. Mukaan ostettaessa annos 3 € (myös kasvis-
hernekeitto), voilla leivotut pullat 1 €. Omat astiat toi-
vottavia! Järjestää Kaijonharjun alueen diakonian va-
paaehtoiset. Lisätietoja diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.

Näyttely 
"Meri, taivas 

ja maa" 
1.–28.2. 

Pyhän Luukkaan 
kappelissa. 

Marjaana Kallion 
tauluja ja 

käsitöitä esillä 
helmikuun ajan. 

Näyttelyyn 
voi tutustua

messun jälkeen 
sunnuntaisin tai 

erikseen sovitusti. 
Lisätietoja: 
diakonissa

Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.

Laskiaismyyjäiset
lauantaina 9.2. klo 10–13 Tuiran kirkolla.
Hernekeittoa (omat astiat), 
uuniohrapuuroa
ja porkkanalaatikkoa.
Leivonnaisia: laskiaispullia, kahvileipiä,
makeita ja suolaisia piirakoita ym. Arpoja.
Tuotto lyhentämättömänä Leena Pasasen
työn tukemiseen Ilembulan sairaalassa
ja orpokodissa Tansaniassa. 

Tervetuloa – Karibu!
Ilembulan Ystävät ja Tuiran kirkon lähetyspiiri
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KeHitySVaMMaiSet
Tainan tahdit ma 11.2. klo 13, Tahko-
kankaan palvelukeskus, juhlasali. Mu-
siikkia, virsiä ja hartaus kanttori Taina 
Voutilaisen johdolla.
Porinapiiri ti 12.2. klo 13.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien 
kehitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 12.2. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Avoin ryhmä 
kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Perhepiiri to 14.2. klo 12, Caritas. 
Ryhmä vanhemmille, joilla on kehi-
tysvammainen lapsi.

KuuLoVaMMaiSet
Hyvä tietää -luento pe 8.2. klo 9.30, 
Seurakunnan virastotalo. 
Viittomakielinen messu su 10.2. klo 
12, Piispantalon tallikappeli. 
Iltamessu Runolassa to 14.2. klo 16, 

Palvelukeskus Runola. 

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten saunailta ma 11.2. 
klo 18–20.30, Caritas-kodin sauna- ja 
uima-allasosasto. Saunotaan, uidaan 
ja syödään yhdessä iltapalaa. Opas on 
vastassa Caritas-kodin pääoven lähei-
syydessä klo 17.40 alkaen.
Näkövammaisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 14.2. klo 13–14.30, Ca-
ritas-koti, Caritas-sali. Tule tutkimaan 
Raamattua ja luotsaamaan elämää 
pintaa syvemmältä. Opasystävä on 
vastassa Caritas-kodin pääoven lähei-
syydessä klo 12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiri pe 8.3. klo 11–
su 10.3. klo 14.30, Isonniemen leirikes-
kus. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, 
hiihtoa, hiljentymistä, valmis ruoka-
pöytä ja iloista yhdessäoloa. Leiri al-

kaa perjantaina klo 11 ja päättyy sun-
nuntaina klo 14.30. Leirille tulo ja pa-
luu omin kyydein. Leirin hinta 40 €. 
Ilmoittaudu 15.2. mennessä mennes-
sä diakonisten erityispalvelujen toi-
mistoon, p. 044 3161 552 tai netissä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

päiHDetyö
Aamukahvihetki pe 8.2. klo 9–10, 
Diakoniset erityispalvelut. Tarjoam-
me päivän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää, jo-
gurttia, tuoremehua, hedelmiä. Lisä-
tietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 
040 7564 022.
Naistenryhmä pe 8.2. klo 13–15, Dia-
koniset erityispalvelut. 
Tavoiteryhmä ma 11.2. klo 14.30–16, 
Diakoniset erityispalvelut. 

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 7.2. ja 14.2. klo 18–20, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Lenkkiryhmässä ulkoillaan oman kunnon ja 
kelin mukaan. Liity iloiseen porukkaan. Lenkin jälkeen 
iltapalaa. Ilmoittaudu: mari.tuokkola@evl.fi tai mari.
flink@evl.fi.
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 13.2. 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, lukuun ottamatta 27.2., 13.3. ja 
27.3. jolloin ovet ovat avoinna klo 15–16.
Taideryhmä ke 13.2. 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.

opiSKeLiJaJärJeStöt
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 8.2. klo 18–21, 
Heinätorin seurakuntatalo. Miten Raamattua voi selit-
tää? Vesa Pöyhtäri.
OPKOn opiskelijailta la 9.2. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Tunnustuskirjat – eikö Raamattu riitä?, Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 11.2. klo 18.30, Rukous-
huone, Koulukatu 41. Pray&Play: Rukousta ja lautapelejä.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 13.2. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Pyhän Hengen vaikutus 
elämässä, Tapio Pokka.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to
14.2. klo 19, Pyhän Luukkaan Kappelissa, Yliopistokatu
7, Linnanmaa (opiskelijajärjestöjen yhteiset seurat).

English Service
sunnuntaina 10.2. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Englanninkieliset seurat. Seurat joka viikko, kerran kuus-
sa messu. 

Kansainvälisyys
Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Raamatulliset juhlat: helluntai pe 8.2. klo 12, Siipi, lä-
hetyksen puoti ja paja. Pentti Kortesluoma.
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.
Cafe Krypta to 7.2. klo 11–16, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Klo 12 lähetystyöntekijät Ritva ja Mauri Niemi. 
Tarjolla aamulla leivottuja makeita ja suolaisia leivon-
naisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vammaisten 
lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suomen Lä-
hetysseuran kautta. Tervetuloa!
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

Osallistu Yhteisvastuukeräyksen 
2013 valokuvauskilpailuun!

Kilpailuaika: 3.2.–31.3.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjestää valokuvaus-
kilpailun Yhteisvastuukeräyksen 2013 teemasta ”Old 
is gold”. Valokuvauskilpailun tuomaristo julkistetaan 
myöhemmin. Parhaat kuvat ja yleisön suosikki palki-
taan mm. Rajala Pro-Shopin lahjakortein ja voittajat 
julkistetaan 26.5. Lisätietoja teemasta www.yhteisvas-
tuu.fi.

Kuvien on oltava osallistujan itsensä ottamia ja nii-
hin tulee olla täydet tekijänoikeudet. Jos kuvissa esiin-
tyy tunnistettavia henkilöitä, kuvaajan vastuulla on ky-
syä heiltä lupa kuvan julkaisemiseen.

Sähköiset kuvatiedostot lähetetään jpg-muodos-
sa sähköpostilla 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: ku-
van/kuvien nimet, kuvaajan etu- ja sukunimi, osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yleisö voi äänes-
tää kilpailukuvia huhtikuun aikana.

Lisätietoja osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/
tuomiokirkko ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan dia-
koniatyöntekijä Heidi Karvoselta, p. 040 5747 091.

Stefan B
rem

er

 

 Kristittyjen yhteinen 
Kristus yhdistää –tilaisuus sunnuntaina 
10.2. klo 16 Jäälin kappelilla (osoite: Rivitie 9) 

 

AIHE:  Varjoista valoon 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

Olet lämpimästi tervetullut!   

 

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto  

                                                                                               ja Kiimingin seurakunta 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

MUKANA mm. kappalainen Juha Tahkokorpi,  
Ari Kauppila, Oiva ja Leila Rantala, ym.   
OHJELMASSA mm. todistuspuheenvuoroja, 
musiikkia, rukousta kotiseudun puolesta 

Ilmoittaudu mukaan tulevan kesän 
10-leirille Hietasaareen!

10-leiri 2013 on tarkoitettu Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan, Karjasillan, Tuiran ja Oulujoen seurakuntien 
10-vuotiaille. Leirillä majoitutaan puolijoukkueteltois-
sa ja ruokaillaan leirikeskuksen ruokalassa. Luvassa on 
monipuolista ohjelmaa. Ilmoittautuminen leirille 26.4. 
mennessä, osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoa leiristä antaa nuorisotyönohjaajat Pertti Puti-
la, p. 040 5062 883 tai Sanna Parkkinen, p. 040 5747 069.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta: ti 25.6.–to 27.6.
Karjasillan seurakunta: ti 25.6.–to 27.6.
Oulujoen seurakunta: to 27.6.–la 29.6.
Tuiran seurakunta: to 27.6.–la 29.6.

Tyttöjen ja poikien 
hiihtoloman varkkaleiri 

Oulujoen seurakuntaan kuuluville 
1.–6.-luokkalaisille  
4.–6.3.  Vasamon  leirikeskuksessa Ylikiimingissä. 

Leirille mahtuu 20 lasta. Leirin hinta on 30 euroa. 
Ilmoittautumiset 24.2. mennessä osoitteessa  
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.  

Lisätietoja leiristä saat Tuija Perkkiöltä,  p. 044 3161 451 
ja Sanna Karjalaiselta, p. 040 7186 925.

Varhaisnuoret

Perinteinen Sinisen hetken konsertti

Ystävyydellä
sunnuntaina 24.2. klo 15

Vanha Pappila, Asemakatu 6

Zonta-kerho (Oulu II) 35 vuotta.

Ritva Lehtiniemi-Anundi, laulu.
Merja Karjalainen, runot.

Kirsti Leino, piano ja yhteislaulujen säestys.
Ohjelma 15 euroa sisältää kahvitarjoilun.

Tuotto lahjoitetaan Oulun ev.lut. seurakuntien 
erityisnuorisotyölle.

Yhteisvastuukonsertti 
"Arkienkelit keikalla"

tiistaina 12.2. klo 18.30 
Oulun kaupungintalon juhlasalissa, Kirkkokatu 2 A.

Esiintymässä Mikko Tapio, Mikko Lankinen, 
Oulun laulu ja Senioritanssijat.

Juontaa Mikko Salmi.
Liput 10 euroa / hlö. 

Tapahtumassa arpajaiset 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Järjestää Oulun tuomiokirkkoseurakunta.
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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

Eläkeliitto ti 12.2. klo 11 srk-
salissa.  Sairaanhoitaja Päivi 
Lepistö kertoo Hailuodon Se-
niori-neuvolasta. 
Autottomille ikäihmisil-
le kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä, Marja p. 040 
7430 382.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanos-
sa keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten kaverikerho 
torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla (poikkeuk-
sena 7.2. jolloin ei kuoroa).

Sanajumalanpalvelus 
su 10.2. klo 10 srk-talos-
sa (Huom. paikka!). Toi-
mittaa Markku Tölli.
Jumalanpalveluksen jäl-
keen kahvit ja lähetysti-
laisuus. 

Lasten kerhot normaalisti, 
tied. Silja, p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. 
Rukousmatka maailmalle to 
7.2. klo 18.30 srk-talossa.
Sanajumalanpalvelus su 
10.2. klo 10 srk-talossa, jonka 
jälkeen kahvit ja lähetystilai-
suus Kylväjän hyväksi, opis-
kelija Iivi Gröhn kertoo Kau-
kasiasta koululaisen silmin.
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin klo 11.30–14.30. 
Lapsiparkki on maksuton, 
mutta vaatii ilmoittautumi-
sen etukäteen kullekin ker-
ralle: Silja, p. 044 7750 601.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
12.2. klo 19 srk-talossa (kirk-
koneuvosto klo 18).
Pikkukirkko ke 13.2. klo 10 
srk-talolla. Kaikkien lasten 
yhteinen kirkkohetki. Aikui-
setkin tervetuloa!
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 13.2. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 13.2. 
klo 18.30 srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 15.2. klo 
10 srk-talossa.
Henkisen kriisinhallinnan 
kurssi Lumijoen srk-talossa 
la 16.2. klo 9 alkaen. Kurs-
si sopii sekä asiaa tunteville 

että niille, joilla aikaisempaa 
kokemusta ei ole. Ilmoittau-
tumiset ja lisätietoa www.
MPK.fi tai Markku Tölli, p. 
044 7750 602.
Sählyä yli 30-vuotiaille. 
Oletko yli 30-v ja haluat pela-
ta salibandya leppoisasti lii-
kuntahallilla joka ma klo 20–
22. Ota maila ja sisäpeliken-
gät ja tule mukaan! Lisätie-
toja saat soittamalla, p. 050 
4400 376.
Rauhanyhdistys: Pe 8.2. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Oikarinen, 7.–8.-lk Takkula 
ja nuortenilta Lääköllä. Su 
10.2. klo 12 pyhäkoulu I Räi-
hä II T&I Kämäräinen III Tak-
kula ja seurat ry:llä klo 17. Ke 
13.2. klo 19 ompeluseurat 
T&I Kämäräisellä.
Kuollut: Tyyni Susanna Vuo-
ti 97, Elma Amalia Kärnä 92.
Vihitty: Essi Miia Maaria Käl-
käinen ja Terho Johannes 
Hirvasniemi.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele
Perhemessu su 10.2. klo 
10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa.  Toimittaa 
Juha Maalismaa, avus-
taa Jaakko Tuisku, dia-
koni Merja Veikkolai-
nen, kanttori Marja-Lii-
sa Jääskeläinen.
Tuhkakeskiviikon mes-
su 13.2. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Paulus Pik-
karainen, avustaa Ju-
ha Maalismaa, kantto-
ri Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Musiikkiavustus 
kirkkokuoro.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/perheet. 
Versot su 10.2. klo 16 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro ke 13.2. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Eläkeläisten piirit:  Päiväpii-
ri to 14.2. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.  Ai-
heena ystävänpäivä. Seura-

kuntapiiri to 14.2. klo 12 Kir-
konkylän srk-keskuksessa.
Oma Hetki- omaishoita-
jaryhmä to 14.2. klo 12.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Aiheena ystävänpäivä. 
Tarvittaessa kyyti klo 12.15 
Keskustan srk-talolta.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiriä ei ole 14.2.
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 14.2. klo 18.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.

Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Hovila-kodin ulkoilupäi-
vä ma 18.2. klo 13.30 Muka-
na palveluryhmä ja diakonia-
työntekijä Elisa Metsänheimo.
Kehitysvammaisten vierailu 
Tietomaahan 19.2. Lähtö klo 
12.30 Keskustan seurakunta-
kodilta, Tiilitie 1. Paluu takai-
sin klo 17. Mukaan mahtuu 35 
henkilöä ilmoittautumisjärjes-
tyksessä (kahvi omakustantei-

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
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nen). Tied. ja ilm. 13.2. men-
nessä diakoni Jenni Siuvatille, 
p. 040 7790 365, tai sähköpos-
titse jenni.siuvatti@evl.fi.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Kastetut: Aada Mila Sofia 
Väyrynen. Aatu Eelis Ranta-
la. Lilja Sofia Pirttisalo.
Vihitty: Heikki Hjalmar Kaipo-
nen ja Karoliina Margit Salo. 
Kuollut: Kaarlo Ilmari Man-
sikkaviita 84.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 8.2 klo 

18 4.–5.-lk:  Paananen, Teeri-
polku 6. 6.–7.-lk: Alakärppä, 
Sadepisara 1. 8.–9.-lk: Pulkki-
nen Ari, Cajanuksentie. Ou-
lun seudun nuorten lauluilta 
pe 8.2. klo 19 Murron ry:llä. 
Pyhäkoulut su 10.2. klo 12 
Keskusta-Ollila: Pulkkinen, 
Cajanuksentie 12 Sarkkiran-
ta: Käkelä, Niittyrannantie 
142 Paituri: Hintsala, Roini-
lantie 8 Kokkokangas-Haa-
pamaa: Mäkelä, Pirttikuja 6 
Linnakangas: Peteri, Harjutie 
6. Seurat su 10.2 klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta la 9.2. klo 18 
ry:llä. Seurat su 10.2. klo 16 
ry:llä.

A ar o Ku k ko h ov i

Ystävänpäiväkonsertti 
   Yhteisvastuun hyväksi
torstaina 14.2. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.

Esiintyjät: Jaakko Tuisku, kitara, Erja Anttila, marimba, 
Anu Kanerva-aho, piano, Ellanoora Anttila, viulu, Janne 
Metsänheimo, laulu, Mikael Koskelo, kitara, Pietu Halo-
nen, laulu ja piano, Marjo Irjala, laulu. Myynnissä arpo-
ja ja yhteisvastuutuotteita. 

5 euron hintaisia lippuja konserttiin voi ostaa eri tilai-
suuksissa ja ovelta. Tule viettämään ystävänpäiväniltaa 
musiikin ja kahvin parissa.

Potkukelkalla ulkokirkkoon ja 
yhteisvastuutempaukseen 
laskiaissunnuntaina 10.2. 
klo 12 Ulkokirkko vanhan kirkon raunioilla 
(huonolla säällä kirkossa).
Potkukelkkaralli
klo 13 alkaen hernekeittoa, pannaria, kahvia ja 
laskiaispullia srk-salissa yhteisvastuun hyväksi
Mäenlaskua, makkaranmyyntiä ja muuta mukavaa 
kirkonmäellä

Ystävänpäivä 
torstaina 14.2. Hailuodossa 
klo 10 Onnensaaren lasten laulutervehdys 
Saarenkartanossa.
klo 10 kirkolla kaverikerhossa ystävänpäiväkutsut. 
klo 14 Ystävänpäiväjuhla Saarenkartanossa, 
musiikkiohjelmaa, yhteislaulua ja SPR:n tarjoamat 
nisukahvit.

Lasten parhaaksi -ilta 
torstaina 7.2. kello 18.30 Keskustan seurakuntatalolla.
Miten voisin olla mukana kertomassa evankeliumia 
lapsille? Entä omat lapseni? 
Illassa pieni näyteopetus, rukousta, materiaalia, 
koulutusmahdollisuuksia. 
Kaikki mukaan miehiä myöten!

Yhteisvastuun kyläluudat lähetet-
tiin kiertämään saarta. Mukavia 
kyläilyhetkiä ja lippaiden täytty-
mistä vanhusten hyväksi!
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sa, Jouni Heikkinen ja Leena 
Leskelä ystävänpäivän miet-
teissä. Arvonta! 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
13.2. klo 15 Rantakodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 13.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 14.2. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Iltahartaus to 14.2. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Kuoroharjoitukset: Ke 13.2. 
klo 10.30 päiväkuoro srk-ta-
lossa, klo 16 lapsikuoro Hyr-
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

Messu su 10.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Kyllönen, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kant-
torina Ossi Kajava. 
Kappelimessu su 10.2. 
klo 12 Kylmälänkylän 
kappelissa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kant-
torina Ossi Kajava.

Hartaus to 7.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Kauneimmat hengelliset 
laulut to 7.2. klo 13.30 Mike-
van palvelukodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Perheilta to 7.2. klo 18 Koor-
tilassa.
Lähetyslauluilta to 7.2. klo 
19 Raili ja Kalle Männiköl-
lä, Jussinkuja 8, Jouni Heik-
kinen.
Aikuisten raamattupiiri ma 
11.2. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
12.2. klo 13 Muhoksen pal-
velukodissa, Pekka Kyllönen.
Omaishoitajien ryhmä ti 
12.2. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä, Päivi Valjus. Muka-
na Anna-Maija Saastamoi-
nen ja Heini Kemola Oulun 
seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry:stä.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
12.2. klo 15 ryhmäkodissa, 
Pekka Kyllönen.
Keskipäivänkerho ke 13.2. 
klo 11.30 seurakuntatalos-

kin koululla ja klo 17.30 srk-
talossa sekä klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 seura-
kuntatalossa ja klo 10–12 Päi-
värinteen seurakuntasalissa, 
ke klo 12.30–14.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa ja klo 
15–17 Kylmälänkylän kappe-
lissa sekä parillisten viikkojen 
to klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to klo 11–
12.15 yläkoululla ja lukiolla. 

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14 ja 16–18
p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

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

Tupos / Vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

Messu su 10.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, avustaa Aino 
Pieskä, kanttorina Han-
na Korri.
Tuhkakeskiviikon mes-
su ke 13.2. klo 18 Ran-
takylän kappelilla. Ol-
li Seikkula ja Marja-Lii-
sa Hautamäki. Mukana 
kirkkolaulajat.

Entiset esikot kokoontu-
vat Vanamon Olohuonees-
sa (Kauppakaari 1, Tupos) to 
7.2. klo 18–19.30. Tervetuloa 
kaikki esikkoryhmissä joskus 
olleet!
Lähetysvintti ma 11.2. klo 
12–14.

Hyvänmielen päiväkah-
vit ti 12.2. klo 12 mielenter-
veyskuntoutujille Kotikolol-
la, Pappilantie 6. Makkaran-
paistoa ja laskiaismieltä. Mu-
kana Sinikka.
Käsitöitä Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi to 14.2. 
klo 13–15 Tupoksen Olohuo-
neessa, Vanamon yläkerras-
sa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa 
kaikenikäiset ja kaikentaitoi-
set. Mukana Piia Pengerkos-
ki ja diakoni Heini Karhumaa. 
Seurakuntakerho ke 13.2. 
klo 12 srk-talolla eläkeläisille. 
Aihe: Yhteisvastuu/yksinäi-
set vanhukset. Arvontaa. Voit 
tuoda halutessasi arpavoiton. 
Mukana Leena ja Sinikka.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 

13.2. klo 18.30 Junttoloilla, Jy-
väskyläntie 63 C, Alatemmes.
Kuorot: ke 13.2. klo 17 Täh-
det, klo 18 Nuorten kuoro 
srk-talolla.
Nuortenilta to 7.2. Nuoriso-
Nurkassa klo 18 ja nuorten 
diakoniailta  to 14.2. Vana-
mossa klo 18.
Isoskoulutusta ke 13.2. Nuo-
risoNurkassa klo 16.30 eka 
vuoden isosille ja klo 18 toi-
sen vuoden isosille.
Oletko kiinnostunut soit-
tamisesta, laulamisesta tai 
äänentoistojutuista? Ota 
yhteyttä Mariaan, p. 044 
7521 236 ja tule mukaan bän-
ditoimintaan.
Nuorisotyön toimintakalen-
teri sekä muut ajankohtai-
set asiat löydät osoitteesta 
www.nuorisonurkka.fi.
Rippikoulu: Retki Kokko-
kospeliin  pe 8.2. Lähtö Li-
mingasta seurakuntatalol-
ta klo 18.15 ja Tupoksesta 
klo 18.30. Retki on tarkoi-
tettu Kesä II  ja Kesä III -ryh-
mille sekä muiden ryhmien 
korvaajille, jotka eivät olleet 
Idän ihmeiden konsertissa.
Kesä I -ryhmän opetusvii-
konloppu  la 16.2. klo 12–16 
Vanamossa ja su 17.2. klo 10–
14 kirkossa.
Perhekerhot: Tiistaina 12.2. 
klo 9.30–11 ulkoilua ja mak-
karanpaistoa seurakuntata-
lon pihalla. Pakkasraja -15. 
Keskiviikkona  13.2. klo 9.30–
11 ulkoilua ja makkaranpais-
toa Vanamon pihalla. Pak-
kasraja -15.

Partio: Pe 8.2. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17.  
Ruoktujohtajat klo 17–18. 
Ma 11.2. Sampojen kokous 
klo 18. Ke 13.2. Akelat klo 18. 
To 14.2. Leiriläiskokous Ruok-
tu talvileirille lähteville ja hei-
dän vanhemmilleen Kotiko-
lolla klo 17–18. Viimeinen il-
moittautumispäivä.  Leirikir-
je jaossa. Pe 15.2. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17.  
Ruoktujohtajat klo 17–18. Lip-
pukunnan hallitus klo 18–20. 
RUOKTU XXX 13 talvileiri Tai-
valkosken Siiranjärvellä  la-ke 
2.–6.3. Lisätietoa leiristä sekä 
ilmoittautumislomake löyty-
vät lippukunnan kotisivulta.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8.) pe 8.2. klo 
18.30 ry:llä. Oulun seudun 
nuortenilta Murron ry:llä 
klo 19. Äidit ja isät ilta la 9.2. 
klo 18.30 ry:llä. Pyhäkoulut 
su 10.2. klo 11.30, klo 14 seu-
rat Alatemmeksen vanhain-
kodilla, klo 14, klo 17 ja klo 
18.30 seurat ry:llä. Sisarilta 
ke 13.2. klo 19 ry:llä. Varttu-
neiden kerho to 14.2. klo 12 

ry:llä.
Kastettu: Viola Isabella Iso-
pahkala, Elina Iida Katariina 
Kotila, Eevert Aukusti Kopo-
nen, Elia Olli Johannes Korpi, 
Sara Sofia Äijälä.

Let’s Zumba! Muhoksen tapahtumaviikolla liikutaan!

Zumba-Marathon 1,5 h
lauantaina 16.2. klo 16–17.30 uimahallin liikuntasalissa
Ohjaaja: Minna Lukkari
Liput: 10 € / 5 € (alle 18-v., opiskelijat, työttömät)
Lippuvaraukset: rainer.vaananen@evl.fi, p. 040 5851 
057 yhteistyössä: Muhoksen seurakunta & Muhoksen 
kunta /vapaa-aikapalvelut. Ikäraja 13-v.!

Nuortenilta to 7.2. klo 17–
18.30 Päivärinteen srk-salis-
sa. Päivystys pe 8.2. klo 16–
18 nuorisotoimistolla. Nuor-
tenilta pe 8.2. klo 18–19.30 
srk-talon alakerrassa. Raa-
mattupiiri su 10.2. klo 12–13 
srk-talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to 7.2. klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 8.2. klo 18.30 laskiaismyy-
jäiset ry:llä. La 9.2. klo 19 raa-
mattuluokka – iltakylä 4.–6.-
lk Karhumaa, Jatkolantie 3 ja 
7.–8.-lk Ylikulju, Talonpojan-
tie 24 A 2. Su 10.2. klo 14 seu-
rat ry:llä. Ma 11.2. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 12.2. klo 

12.30 seurat Päiväkeskukses-
sa. To 14.2. klo 18.30 ompe-
luseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 8.2. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. La 9.2. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 iso-
jen raamattuluokka Ylikulju, 
Talonpojantie 24 A 2, Muhos. 
Su 10.2. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Koivukari, Mantan-
kuja, Laitasaari Mattila, Vis-
kaalinkuja 18, Huovila Kaja-
va, Ritolantie 81.  Klo 17 seu-
rat ry:llä. To 14.2. klo 18.30 si-
sarilta ry:llä.
Kastettu: Juuso Johannes 
Piirainen.
Kuollut: Valma Marjatta Saa-
rinen s. Jokiniemi 94.

Hengellisen 
Tien ryhmä
Aloitus 13.2. klo 18 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!

RIPPIKOULULAISET
Rippikoulusi opetukseen liittyy lähimmäisen auttamis-
tempaus. Toteutamme sen keräämällä pareittain yhteis-
vastuukeräystä, lippailla, pienellä alueella Kirkonkyläl-
lä tai Tupoksessa. Tempaus kuuluu rippikoulusuunnitel-
maan ja siitä saa merkin rippikoulukorttiin. Jos sairastut, 
tai sinulle tulee joku muu ylitsepääsemätön este, ilmoita 
heti, p. 044 752 1227.

Kirkonkylän rippikoululaiset: Kirkonkylän seurakunta-
talo ti 12.2. klo 16.30–19.30
Tupoksen rippikoululaiset: Tupos, Vanamo ke 13.2. klo 
16.30–19.30 
Muualla rippikoulun käyvät: Tupos, Vanamo to 21.2. klo 
16.30–19.30 tai Kirkonkylän seurakuntatalo ti 26.2. klo 
16.30–19.30

Vanhemmat: haastamme teidät mukaan, toteuttamaan 
yhteisvastuukeräystä, avustamalla rippikoululaisten kerä-
yksessä. Tarvitsemme avustajia mm. kyyditykseen, mate-
riaalin jakoon ja välipalan laittoon. Jos voit tulla avuksi, 
ilmoita Heini Karhumaalle, p. 044 752 1227.

Punaisen laulukirjan

LAULUILTA
perjantaina 
8.2 klo 18.30
Limingan 
seurakuntatalolla.
Kahvitarjoilu,
vapaaehtoinen maksu 
lähetystyön hyväksi 

Tervetuloa yksin, 
yhdessä tai perheen 
kera laulamaan mm. 
Tilkkutäkki-levyiltä 
tuttuja gospellauluja!

Oulujoki tulvii -gospel 
lauantaina 23.2. Muhoksella  
 
Gospeltapahtuma alkaa konsertilla Koivu ja Täh-
ti -kulttuurikeskuksessa klo 15.
Konsertissa esiintyvät:  Yhdeksäs tunti, Mikko Salmi, 
No man´s band ja God FM.
Liput 7 €. Konsertti kuuluu rippikouluopetukseen ja 
isoskoulutukseen. Muhoksen rippikoululaisille ilmai-
nen sisäänpääsy rippikoulukortilla.

Saara Aallon 
gospelkonsertti 
klo 19.30 Muhoksen kirkossa.
Liput 10 € aikuiset ja 
5 € lapset (alle 13-v). 
Muhoksen rippikoululaiset 
pääsevät sisään rippikoulukortilla. 
Konsertti sisältyy myös 
isoskoulutukseen.
Lippujen ennakkovaraukset Rainer Väänäseltä, 
p. 040 5851 057 tai rainer.vaananen@evl.fi. 
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Virsikirkko su 10.2. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
avustaa nuorisotyönoh-
jaaja Johanna Rantala, 
kanttorina Pentti Korkia-
koski. Kirkkokuoro. 
Virsikirkko su 10.2. klo 
12 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
avustaa nuorisotyönoh-
jaaja Johanna Rantala, 
kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Kirkkokuoro. 
Jumalanpalvelukset to-
teutetaan virsikirkkona.

Hartaus to 7.2. klo 13 Män-
tyrinteellä. Diakonia ja lähe-
tyksen kylätoimikunta tarjo-
aa kahvit.
Lapsikuoro to 7.2. klo 16 Tyr-
nävän srk-talolla.
Nuttupiiri to 7.2. klo 17 taas 
poikkeuksellisesti srk-talon 
kahviossa.
Seurakuntakerho ti 12.2. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 14.2. klo 18 Temmeksen 

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

srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuortenilta torstaisin klo 
18–19.30 Tyrnävän srk-talolla 
ja tiistaina 12.2. klo 18 Mur-
ron kerhotilassa  
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat ja yhtei-
nen lauluilta pe 8.2. klo 19 
ry:llä. Su 10.2. sunnuntairuo-
kailu klo 12.30 ry:llä, hartaus 
klo 14.30 VillaTyrnissä, uusi-
en tyrnäväläisten ilta klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta la 9.2. klo 18 
ry:llä. Seurat su 10.2. klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Lauri Antero Ala-
talo, Sara Katariina Fyrstén, 
Sofia Katariina Karhu, Ma-
tilda Olivia Kortesalmi, El-
len Vanamo Peltokorpi, Mil-
la Helmi Hannele Lassila.
Avioliittoon vihitty: Pert-
ti Antero Alatalo ja Mari Su-
sanna Taavela.
Kuollut: Eero Jalmari Könö 
71.

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
Laskiaistapahtuma/toimin-
tapäivä la 9.2. klo 12 ry:llä.
Seurat su 10.2. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri ke 13.2. klo 11 Birjet-
ta ja Jorma Rahikkalalla.
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 14.2. klo 12 Erja ja 
Osmo Haatajalla Ranta-Mat-
tilassa.
Ompeluseurat pe 15.2. klo 
19 ry:llä.

piippoLa
Herättäjän seurat ma 11.2. 
klo 18.30 Väinölässä.
Seurakuntakerho ti 12.2. klo 
12 Väinölässä.
Ehtoollishartaus pe 15.2. 
klo 14 Vaarintalossa.

puLKKiLa
Pyhäkoulu su 10.2. klo 12 
ry:llä.
Seurat su 10.2. klo 19 ry:llä.
Lankapiiri ma 11.2. klo 17 
kerhohuoneessa.
Ehtoollishartaus pe 15.2. 

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva

Laskiaistapahtuma
sunnuntaina 10.2. klo 13–15.30 
Pyhännän seurakuntatalolla 

Perhekirkon klo 13 jälkeen 

- mahdollisuus ruokailuun 
 (hernekeitto). Keittoa 
    myydään myös omiin 
 astioihin kotiin vietäväksi

- rekiajelua

- mäenlaskua

- arpoja ja arvailua

- kasvomaalausta

- piirustuskilpailu lapsille

- laskiaispullia, rasvarieskaa

Messu su 10.2. klo 10 
Pulkkilan seurakunta-
talossa. Liturgia Mer-
ja Jyrkkä, saarna Mat-
ti Nuorala. Kanttori-
na Pekka Kyöstilä. He-
rättäjän pyhä. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja 
seurat. 

Perhejumalanpalvelus 
su 10.2. klo 10 Rantsilan 
seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, 
avustaa Johanna Hieta-
la. Kanttorina Arja Lei-
nonen, avustaa Rantsi-
lan Stellat. Syöpäkerho 
keittää kirkkokahvit.

Perhejumalanpalvelus 
su 10.2. klo 13 Pyhän-
nän seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen. Kanttorina Ar-
ja Leinonen. Avustajina 
Mervi Karttunen ja Sirk-
ku Palola. Jumalanpal-
veluksen jälkeen laski-
aistapahtuma. 

Sanajumalanpalvelus 
tuhkakeskiviikkona 13.2. 
klo 19.30 Piippolan seu-
rakuntakodissa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kant-
torina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit. 

klo 13 Koivulehdossa.
Ompeluseurat pe 15.2. klo 
19 ry:llä.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.

pyHäNtä
Mieskuoro alkaa to 7.2. klo 
18.30 srk-talossa. 
Myyjäiset la 9.2. klo 18 ry:llä.
Seurat su 10.2. klo 16 ry:llä, 
Paavo Tahkola ja Juha Paa-
nanen.
Eläkeliiton kerhopäivä ke 
13.2. klo 12 srk-talossa.
Lauluseurat ke 13.2. klo 
18.30 Ulla Maija ja Seppo Tis-
sarilla.

raNtSiLa
Siikatörmän myyjäiset pe 
8.2. klo 19 ry:llä.
Varttuneiden kerho ti 12.2. 
klo 12 ry:llä.
Syöpäkerho ke 13.2. klo 
12.30 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 14.2. 
klo 10 Rauhalassa. 
Ompeluseurat pe 15.2. klo 
19 ry:llä.

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.

Varhais-
nuorten 
kerho 
maanantaisin klo 
16–18 Tyrnävän 
seurakuntatalolla ja 
keskiviikkoisin klo 
15.30–17.30 Temmeksen 
seurakuntatalolla.

KINKERIT
Aihe: Alttari kutsuu (keskustellaan, ei kuulustella)
Läksy: Katekismus kpl 37–39 (ehtoollisen sakramentti)
Virret: vanha 386 ja uudet 230, 815 ja ehtoollislaulu
Arpajaiset ja 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. Kevään aikana kinkereitä pidetään 
joka kylällä. Seuraa kinkeripalstaa!

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

Ikääntyvän hengelliset tarpeet 
Luento ja keskustelutilaisuus

Tyrnävän seurakuntatalolla torstaina 21.2. klo 12–14

Alustaja: Oulun seurakuntayhtymän vanhustyön 
pastori Markku Palosaari

Luento on tarkoitettu kaikille ikäihmisiä kohtaaville 
työntekijöille sekä ystävä- ja lähimmäispalvelussa mu-

kana oleville vapaaehtoisille.

Ilmoittautumiset tiistaihin 19.2. mennessä Salme Kin-
nuselle, p.  044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi.
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Kokouspostia

Yhteisvastuu-
kerääjät 

ovat 
liikkeellä!
Varaa käteistä keräykseen.

Yhteisvastuun varoilla autetaan 
yksinäisiä vanhuksia Suomessa 

ja Kambodžassa.

HAUKIPUTAAN SEURAKUN-
NAN SEURAKUNTANEUVOSTO 
23.1.2013
Seurakuntaneuvoston varapu-
heenjohtajan valitseminen vuo-
siksi 2013–2014
Seurakuntaneuvoston varapu-
heenjohtajaksi valittiin Marja 
Manninen. Seurakuntaneuvos-
ton puheenjohtajana toimii kirk-
koherra.

Seurakuntaneuvoston edusta-
jien valitseminen johtokuntiin 
vuosiksi 2013–2014
Valittiin nuorisotyön johtokun-
taan Markku Annala, lapsityön 
johtokuntaan Johanna Laukka-
nen, diakoniatyön johtokuntaan 
Marja Manninen ja lähetystyön 
johtokuntaan Pirkko Tähtelä. 

• • •

KEMPELEEN SEURAKUNNAN 
KIRKKOVALTUUSTO 30.1.2013

Laajaa yliopistotutkintoa edel-
lyttävän kanttorin viran täyttä-
minen 
Kanttorin virka on uusi ja siinä 
korostuvat laulu ja kuoronjohto. 

Kirkkovaltuusto valitsi kanttorin 
virkaan Raimo Paason.

Kirkkovaltuuston puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan valin-
ta vv. 2013–2014 
Kirkkovaltuusto valitsi Reino 
Laitisen kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajaksi ja varapuheenjoh-
tajaksi Hillevi Huovisen.

Kirkkoneuvoston varapuheen-
johtajan, jäsenten ja varajäsen-
ten valinta vv. 2013–2014 
Kirkkoneuvoston varapuheen-
johtajaksi valittiin Pauli Määttä 
ja hänen varajäsenekseen Han-
nu Parviainen. Varsinaisiksi jä-
seniksi valittiin: Jarva Taavi, Ju-
vani Kaisu, Tahkola Maija, Laa-
va Jarkko, Holma Sisko, Rauma 
Tuula, Lahtinen Sakari ja Pulk-
kinen Ulla. Edellä mainittujen 
jäsenten varajäseniksi valittiin sa-
massa järjestyksessä Ollikainen 
Antti, Kivelä (Päivi) Maria, Taa-
vettila Saija, Kaikkonen Keijo, 
Silvola Suvi, Rajala Tiina, Joke-
lainen Tommi ja Taskila Paula.
Valittiin kirkkoneuvoston edus-
tajat johtokuntiin: yleisen seu-
rakuntatyön johtokuntaan Rau-

ma Tuula, diakoniatyön johto-
kuntaan Juvani Kaisu ja lähetys-
työn johtokuntaan Holma Sis-
ko ja kasvatustyön johtokuntaan 
Pulkkinen Ulla.

• • •

KIIMINGIN SEURAKUNNAN 
SEURAKUNTANEUVOSTO 
30.1.2013

Seurakuntaneuvoston varapu-
heenjohtajan valinta vuosiksi 
2013–2014 
Varapuheenjohtajaksi valittiin 
Matias Jurmu. Seurakuntaneu-
voston puheenjohtajana toimii 
kirkkoherra.

Seurakuntaneuvosto nimesi 
edustajansa yhdistysten ja jär-
jestöjen vuosikokouksiin vuo-
siksi 2013–2014
Kiimingin vanhustentaloyhdis-
tys r.y:n vuosikokouksiin Risto 
Ainali, Jäälin Vanhusten ja Vam-
maisten Tuki r.y:n (Kotirinne) 
vuosikokouksiin Sauli Ojaleh-
to, Kiiminki Seura r.y:n vuosiko-
kouksiin Martti Väänänen, Kii-
mingin partiotuki r.y:n vuosiko-

kouksiin Ulla Korkeala, ehdo-
kas OJ-säätiön hallitukseen Ar-
to Kouri, Rauhan Tervehdys ry:n 
vuosikokouksiin Jussi Saviharju, 
Esa Määttä ja Johanna Aittola.

Seurakuntasihteerin 
sijaisen palkkaus
Kiimingin seurakuntaan on pal-
kattu merkonomi, sihteeri Soili 
af Hällström seurakuntasihtee-
rin sijaiseksi 21.1.2013 alkaen.

• • •

MUHOKSEN SEURAKUNNAN 
KIRKKOVALTUUSTO 28.1.2013

Kirkkovaltuuston puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan valin-
ta toimikaudeksi 2013–2014
Valittiin puheenjohtajaksi Aimo 
Mikkonen ja varapuheenjohta-
jaksi Martti Kiviharju.

Kirkkoneuvoston varapuheen-
johtajan valinta toimikaudeksi 
2013–2014 
Valittiin varapuheenjohtajaksi Is-
mo Antila.

Kirkkoneuvoston varsinaisten 

jäsenten ja varajäsenten valinta
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin 
Liisa Ruottinen, Raili Männikkö, 
Juha H. Kukkohovi, Sauli Parvi-
ainen, Jouko Heino ja Anne Tik-
kanen. Varajäseniksi heille valit-
tiin: Juha Piirala, Väinö Väänä-
nen, Marja Heikkinen, Katri Ala-
saarela ja Minna Kemppainen. 
Varapuheenjohtajan varajäsenek-
si valittiin Anneli Rissanen.

• • •

OULUN HIIPPAKUNNAN 
TUOMIOKAPITULI 4.2.2013

Tuomiokapituli asetti vaalisijat 
Tuiran seurakunnan kirkkoher-
ran virkaan:
I vaalisija Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulin hiippakuntade-
kaani Niilo Pesonen, II vaalisija 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan seurakuntapastori, rovasti 
Jouko Lankinen, III vaalisija Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Ari-Pekka Metso. 
Tuomiokapituli totesi Lauri Ku-
jalan, Petteri Tuuloksen ja Juha 
Valpun kelpoisiksi ehdokkaiksi 
ylimääräiselle vaalisijalle.


