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Pääkirjoitus

Kiitos esimerkistä, pyhä isä

R

oomalaiskatolisen kirkon johtaja, paavi Benedic-

kon mukaan Pietarin viran seuraajia, eivätkä siis kei-

tus XVI eroaa tehtävästään helmikuun lopussa.

tä tahansa pyhiä isiä. Pietari oli Jeesuksen apostoleista

Vatikaanin maanantainen tiedote jätti hämmen-

ensimmäinen ja merkittävin. Siksi paavi, Rooman piis-

nykseen ison osan maailmaa. Uutisen kohauttavuudelle

pa, on ensimmäinen vertaistensa joukossa, Jeesuksen

löytyy syynsä paaviuden historiasta: vastaavaa on sat-

Kristuksen sijainen.

tunut viimeksi keskiajalla. Paavin eroihin ei ole totuttu

Kun iäkäs paavi Benedictus XVI kertoi voimiensa
hiipumisesta maanantaina, pyhä isä tuntui ihmiseltä,

katolisessa maailmassa.
Uutisen harvinaislaatuisuuden ymmärtää myös pysty-

johon luterilainenkin saattoi samaistua ongelmitta.

korvaluterilainen. Tai sitten ei: emmehän me luterilaiset

85-vuotiaan paavin ei tarvitse enää työskennellä alati

taida kovinkaan hyvin tietää, mistä paaviudessa, paavin

kiihtyvätahtisessa maailmanmenossa.

virassa on kyse. Me olemme ulkopuolisia tässä asiassa.
Jos ikääntyneen paavin odottamattomaan eroilmoitukseen reagoi niin sanotusti lonkalta, ratkaisu erosta
voimien vähetessä tuntuu pelkästään luonnolliselta, viisaalta ja vastuuntuntoiselta.

Paavi Benedictus XVI erosi, kun ymmärsi, ettei enää
jaksa. Millainen esimerkki rohkeudesta ja kyvystä luopua vallasta!
Viimeiseksi jääneessä uudenvuoden puheessaan
paavi tuomitsi itsekeskeisyyden. Hänellä oli huolenaan

Kaikki väsyvät, paavikin, ja silloin on syytä antaa tilaa
uusille ihmisille.

yhteiskuntien heikoimmassa asemassa olevat, joita kova
kapitalismi ei suojele.

Hieman sarkastisesti voisi todeta paavienkin olevan lopulta vain ihmisiä, vaikka he ovat katolisen kir-

Tuota puhetta siteerattiin runsaasti Suomessakin.
Hyvä niin.

Aatoksia

Riitta Hirvonen

riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Muut mediat

Anopin kavaljeeri

Y

leensä hillitty 82-vuotias hollantilainen anoppini oli selvästi
häkeltynyt. Hän oli juuri kertonut meille lähtevänsä bussiretkelle Saksaan, ei ryhmässä kuten tavallista, vaan herra Monkin kanssa.
Hän oli tutustunut herra Monkiin
muutama kuukausi sitten senioritalon
bridge-kerhossa ja tavannut herraa sittemmin useita kertoja eri tilaisuuksissa. Perheensä jäsenille hän ei ollut puhunut uudesta ystävyydestä mitään.
Kuitenkin se oli ilmeisesti kehittynyt
niin lämpimäksi, että he halusivat lähteä yhdessä lomalle.
Emme oikein tienneet kuinka reagoida uutiseen, koska olimme kaikki tottuneet ajattelemaan häntä yksin
elävänä leskenä. Mahdollisia miesystäviä ei ollut ajatellut kukaan. Hän oli ollut parisenkymmentä vuotta leskenä,
eikä kukaan ollut edes kysellyt uusista herrahenkilöistä hänen elämässään.
Anoppini oli hyvin sosiaalinen, mukana monessa kerhossa ja yhdistyksessä,
seurasi aikaansa ja vanhan ajan kasvatuksen saaneena puhui hollannin lisäksi englantia, ranskaa ja saksaa.
Hän oli ikäisekseen terve ja ulkonäöstään sopivalla tavalla turhamainen. Miksi ihmeessä joku herrasmies
ei olisi kiinnostunut hänen seurastaan?
Ajattelemattomuutemme ja kiinnostuksemme puute oli ollut oikeastaan
aika itsekästä.
Mieheni, hänen huolehtivainen
poikansa, halusi tietää enemmän herra Monkista. Ymmärsimme, ettei kysymyksessä ollut gigolo eikä varaton,
naimisissa oleva onnenonkija. Anoppini näytti meille heistä joillakin illallisilla otettua valokuvaa. Kavaljeeri oli
miellyttävän näköinen vanhus pukeutuneena hyvin istuvaan smokkiin.
Kesti kuitenkin vielä monta kuukautta ennen kuin tapasimme herra

Kommentoi!

Monkin elävänä. Kaikkia vähän ujostutti.
Olimme tietysti iloisia anopin puolesta, ainakin me miniät jopa helpottuneita. Oli jotenkin huojentavaa tietää, että anopilla oli seuralainen, yksi
ihminen lisää huolehtimassa hänestä.
Toivotimme hauskaa matkaa. Kukaan ei kehdannut kysyä, oliko huoneita varattu yksi vai kaksi. Emme
missään nimessä halunneet ajatellakaan kahdeksankymppisten mahdollista seksielämää.
Herra Monk osoittautui hyväksi
uutiseksi. Vaikka lapset ja lastenlapset olivat käyneet anopin luona säännöllisesti, onnistui hän aina aiheuttamaan meille huonoa omaatuntoa liian
vähäisestä kiinnostuksestamme. Kyllä
vanhuksetkin osaavat olla ilkeitä ja itsekkäitä.
Anoppini kotikaupungissa Haagissa
on kokonaisia senioritaloista koostuvia
kortteleita. Niistä useimmissa on toteutettu loistava oivallus, mikä tekee mahdollisiksi vanhusten ja heidän omaistensa kiireettömät tapaamiset. Kellarikerroksissa on lukuisia vierashuoneita,
karuja kylläkin, mutta niissä kaikissa
on pieni ikkuna, vessa, suihku ja kaksi laveria. 15 vuotta sitten ne maksoivat
vain kymmenen euroa yö.
MAIKKI KIVIHARJU-WIEBENGA

Kirjoittaja on yli 30 vuotta Keski-Euroopassa
asunut oululainen toimittaja.

”Matkustin tammikuussa Egyptiin
maan oman lentoyhtiön koneella Egyptairilla. Ystävälliset lentoemännät, kuka
muslimihuiviin kietoutuneena kuka ilman, toivottivat hymyillen matkustajat
tervetulleiksi. Istahdin paikalleni ja hämmästyin, kun koneen näyttöruutuihin ei
ilmestynytkään selostusta turvaohjeista,
vaan kuva moskeijasta ja arabiankielistä
tekstiä monotonisesti luettuna. Ymmärsin, että kyse on uskonnosta. Kysyin vierustoveriltani, onko tuo Koraanin lukua.
"Ei, se on rukous", hän vastasi. "Mitä siinä
rukoillaan?" "Turvallista matkaa ja sen sellaista", vieressä istuva pariskunta vastasi.
Kaupallisen yhtiön lento aloitettiin siis
rukouksella, johon kaikki hiljentyivät.”
Vuokko Vänskä seurakuntalainen.fi-sivuston
kolumnissa 11.2.

”Arkkipiispa Kari Mäkinen pitää kunnioitettavana paavi Benedictus XVI:n ratkaisua erota tehtävästään.
– Minusta se kertoo rohkeudesta ja henkilökohtaisesta kyvystä tehdä uudenlaisia
päätöksiä, joihin ei ole valmiita malleja.
Kysymykseen, kenestä Mäkinen arvelee, että

Vastarannan Kiiski

tulee seuraava paavi, hän vastaa naurahtaen:
– En osallistu vedonlyönteihin.”
Arkkipiispa Kari Mäkinen verkkolehti
Kotimaa24:ssä 11.2.

”Tänään laskiaistiistaina vielä syödään pullaa, mutta huomenna tuhkakeskiviikkona alkaa paastonaika. Ekopaasto on helppo ja yhteisöllinen tapa osallistua paastoon itselle ja ympäristölle sopivalla tavalla.
– Mitä useampi suomalainen lähtee
mukaan ekopaastoon, sitä suuremman
muutoksen voimme yhdessä saada aikaiseksi – rakkaudesta yhteiseen ympäristöömme, sanoo Ekopaaston suojelija Jenni Haukio.
Kansanedustaja Päivi Lipponen lupaa
vähentää ekopaaston aikana lihan syöntiä ja lisätä kasvisten määrää ruokalautasella. Näyttelijä, ohjaaja Maria Sid välttää
turhan tavaran ostamista, mutta haluaa
myös samalla rauhoittaa elämäänsä esimerkiksi olemalla vähemmän sähköisten
viestimien ulottuvilla.”
Kirkon evl.fi-verkkosivusto 12.2.

Nro 6

14.–21.2.2013

3

Kenelle kolehdit kuuluvat?
Arkisto / Satu Lapinlampi

Kolehdit tulisi kirkossa
kerätä pelkästään
lähetystyölle ja
diakoniaan, kirjoittaa
oululainen pastori.
Ajatus saa kannatusta
Suomen Lähetysseuran
johdolta.

Pienen seurakunnan
tuettava myös itseään

T

uiran seurakunnan pastori
Helena Paalanne kirjoitti
23.1. Kotimaa24:n blogissaan, että ”kolehtikohteiden tulisi olla aina kohdennettu
kaikkein hädänalaisimpien parissa tehtävään työhön, lähetystyöhön ja vieläpä mieluiten pääsääntöisesti ulkomaan kohteisiin”.
Paalanteen ehdotus ei ole kirkossa yksityisajattelua. Esimerkiksi Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Seppo Rissanen
allekirjoittaa Paalanteen näkemyksen.
– Tällainen ajattelu kolehtien luonteesta on vanhaa perua
omassa kirkossamme. On tarpeen jatkaa kirkkomme vanhaa käytäntöä siitä, että kolehtituotot osoitetaan lähetystyöhön
ja diakoniatyöhön kirkon sanoman viemiseksi eteenpäin ja hädänalaisten auttamiseksi.
Kirkossa kerätään kolehteja – kirkkolain sanoin – evankeliumin eteenpäin viemiseksi tai
vaikeuksissa olevien ihmisten
auttamiseksi.
Tänä vuonna valtakunnallisia
kolehteja saavat eri lähetysjärjestöjen lisäksi muun muassa kirkon
diakoniarahasto, hädänalaisten
ihmisten auttaminen Kirkon Ulkomaanavun kautta, Yhteisvastuukeräys ja Suomen Pipliaseuran Kiinan raamattutyö. Kolehtivaroilla tuetaan myös seurakuntien lapsi- ja perhetyötä sekä musiikkitoimintaa kotimaassa.

Lama keventää
kolehteja maailmallakin
Rissanen näkee, että paine lähetystyön tuen lisäämiseksi heidän
yhteistyökirkoilleen eri puolilla maailmaa on kasvanut viime
vuosina.
– Tämä johtuu taloudellisesta lamasta, joka koettelee köyhiä
kirkkoja kovimmin. Kun kirkon

tavalla esillä kyseisessä jumalanpalveluksessa. Diakoniatyölle
voidaan osoittaa useampikin kolehti. Emme kuitenkaan halua liikaa kerätä itsellemme, Tornberg
toteaa.

Kun kirkon jäsenten
toimeentulo
heikkenee,
heikkenevät samalla
seurakuntalaisten
lahjoitusten varassa
elävien kirkkojen
toimeentulomahdollisuudet.
Suomen Lähetysseuran
toiminnanjohtaja Seppo Rissanen

jäsenten toimeentulo heikkenee,
heikkenevät samalla seurakuntalaisten lahjoitusten varassa elävien kirkkojen toimeentulomahdollisuudet.
Rissasen mukaan lama koskee
myös muita Lähetysseuran kaltaisia kansainvälisesti toimivia
lähetysjärjestöjä. Niiden tuki yhteistyökirkoille on monissa maissa tuntuvasti pienentynyt.
– Tästä aiheutuva lisärahoituspaine suuntautuu silloin usein
Lähetysseuraan, jonka toiminta
on ollut vakaata talouslamassakin, Rissanen sanoo.
– Lisätukea Suomen Lähetysseura saa yleensä sekä seurakunnilta että yksityislahjoittajilta ja
vapaaehtoisryhmiltä.
Rissanen kertoo, että Kirkkohallituksen määräämien kolehti-

en osuus kaikista Suomen Lähetysseuran tuloista oli viime vuonna hieman yli yksi prosentti. Kun
mukaan lasketaan seurakuntien
vapaaehtoisesti Lähetysseuralle
keräämät kolehdit, niiden osuus
koko rahoituksesta nousee vajaaseen kuuteen prosenttiin.

Paikallisia kohteita
helpompi tukea
Kirkkohallitus määrää kolehtikohteet, jotka seurakuntien on
sisällytettävä kolehtisuunnitelmaansa. Niiden lisäksi seurakunnat saavat itse päättää osan kolehtikohteistaan.
Limingan seurakunnan kirkkoherra Ilkka Tornberg kertoo,
että heidän seurakunnassaan lähetystyö saa merkittävän osan
kolehtituotoista, kun otetaan
huomioon sekä kirkkohallituksen määräämät kolehdit eri lähetysjärjestöille että seurakunnan
omien nimikkolähettien ja -kohteiden tukeminen.
– Lähetystyössä nähdään suoraan ja selkeästi avun kohdentaminen kohteeseensa.
Tornbergin mukaan heidän
seurakunnassaan vapaista kolehtikohteista päätettäessä lähdetään
liikkeelle paikallisesta näkökulmasta. Paikallisille, tunnetuille
toimijoille on helpompi myöntää
kolehteja.

– Esimerkiksi veteraanijärjestöjen hengellisen toiminnan tukemiseen voimme kerätä kolehtia, sillä voimme luottaa varojen
menevän juuri tarkoitettuun toimintaan. Pääsääntöisesti emme
lähde mukaan valtakunnallisen
tason juttuihin.
Oman seurakunnan työaloja
tuetaan kolehdein myös maltillisesti.
– Yhden kolehdin per työala
voi vuodessa kerätä, mutta työalan on silloin hyvä olla jollain

Myös Lumijoen seurakunnassa lähetystyö on suuressa roolissa. Vapaasti määrättäviä kolehteja kerätään usein myös lisärahoitukseksi seurakunnan omaan
työhön.
– Kolehtikohteet jakaantuvat
oikeastaan neljään osaan, jotka
ovat lähetystyö ja oman nimikkolähetin tukeminen, oman seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön
leirirahasto, diakoniarahasto sekä kansainvälinen diakonia, Lumijoen kirkkoherra Markku Tölli kertoo.
Suurin osa Lumijoen seurakunnan vapaasti päätettävistä kolehdeista menee edellä mainittuihin kohteisiin.
– Lisäksi on satunnaisia ajankohtaisia kohteita, kuten Yhteisvastuukeräys ja Kirkon Ulkomaan
apu. Lumijoella on kerätty kolehtia myös Gideonien raamattutyölle sekä Rauhanyhdistykselle heidän kirkkopyhänään.
– Vapaasti määrättäviä kolehtipäivät ovat vähentyneet. Niitä kaivattaisiin lisää, Tölli harmittelee.

Miten kolehtikohteet määräytyvät?
Kirkkolaissa määritellään, että kolehti kerätään evankeliumin eteenpäin viemiseksi tai vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseksi.
Kirkkolain mukaan kirkkohallituksen tehtävänä on määrätä, mihin tarkoituksiin kolehteja päiväjumalanpalveluksissa kannetaan.
Kaikista käytettävissä olevista kolehtipäivistä Kirkkohallituksen
määräämien kolehtien osuus on noin puolet.
Kolehtikohteista päätettäessä Kirkkohallitus ottaa huomioon
muun muassa sen, kuinka tarkasti kolehtikohde on hakemuksessa
määritelty. Kohde tulisi määritellä mahdollisimman konkreettisesti.
Kirkkohallitus jaottelee kolehtikohteet kolmeen kategoriaan; pakolliset ja tiettyyn päivään sidotut kolehdit; pakolliset, mutta seurakunnan harkinnan mukaan tietyn ajanjakson puitteissa kerättävät
kolehdit sekä suosituskolehdit, joita seurakunta voi niin halutessaan
sijoittaa omassa päätösvallassaan oleville kolehtipyhille.
Lähteet: Kirkkolainsäädäntö 2002,
Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirja 8.6.2012

Gallup: Pitäisikö kolehtia kerätä vain diakonia- ja lähetystyölle?
Mikko Ylävaara,
oululainen seurakunta-aktiivi
– Ei. Seurakunnissa on muitakin tärkeää työtä tekeviä työaloja, kuten nuorisotyö. Kolehtia voisi kerätä paikallisen
nuoriso- ja aikuistyön kehittämiseen.
Myös ihmisten auttaminen yllättävissä elämäntilanteissa tai katastrofiapu
ulkomailla sekä kotimaassa ovat hyviä
kolehtikohteita.

Maire Kuoppala,
Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja
– Ei pelkästään diakonia- ja lähetystyölle. Mitä
paikallisempi kohde, sitä helpompi ihmisten on
lähteä mukaan kolehtiin, kun avustuskohde tulee
lähelle. Mielestäni kristillisille järjestöille, jotka
eivät sitoudu kirkon viralliseen linjaan, ei pitäisi
kerätä kolehtia. Kollegani totesi, että myöskään
kohteille, jotka saavat jo vero- tai kirkollisverotuloja, ei tulisi kerätä kolehtia.

KATJA KIISKINEN

Tilda Pulli,
oululainen opiskelija
– Ei, vaikka lähetystyötä kyllä kovasti kannatan. Ekumenia ja nuorisotyökin ovat tärkeitä, ja mielestäni kirkollisille nuorisojärjestöille tulisi myös kerätä
kolehtia.
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Postia

Kysy!

Oulu

Arkisto

toimitus@rauhantervehdys.fi

Yhteisvastuukerääjän pelastus

K
Mitä tekee lääninrovasti?

R

ovastikunnat koostuvat seurakunnista ja niiden nokkamiehinä toimivat lääninrovastit. Mitä lääninrovastit
tekevät? Kysymykseen meille vastasivat Limingan rovastikunnan lääninrovasti Ilkka Tornberg ja Oulun tuomiorovastikunnan lääninrovasti Juhani Lavanko.
Lavangon mukaan lääninrovasti on piispan tukena valvomassa rovastikuntansa seurakuntia, sillä piispa ei voi tietää kaikkea.
Lavanko kiteyttää lääninrovastin tehtävän yhteen lauseeseen:
Valvoa ja kehittää seurakunnallista elämää ja toimintaa.
Tornbergin mukaan lääninrovasti kuuluu piispantarkastusseurueeseen. Lääninrovasti suorittaa kahden vuoden kuluttua
piispantarkastuksesta lääninrovastin tarkastuksen ko. seurakunnassa, jossa selvitetään, onko piispantarkastuksessa havaitut asiat pantu toimeen tai edenneet suunnitellulla tavalla.
Rovastikunnat ovat olosuhteiltaan hyvin erilaisia. Esimerkiksi Tornbergin rovastikunnassa työalat ovat lähetys, diakonia, kasvatus ja kirkkomusiikki. Lääninrovasti kutsuu työaloille määräajaksi rovastikuntavastaavan kehittämään niiden toimintaa.
Lääninrovastin tehtävänä on myös valmistella kirkkoherrojen lomaehdotus tuomiokapitulille ja hyväksyä kirkkoherrojen
vapaa-aikasuunnitelmat sijaisineen.

14.–21.2.2013

un YV-keräys on saanut
virallisen avauksen ja
lähtenyt käyntiin, niin
kerronpa pienen tapauksen viime vuodelta, jota en ollut
kokenut aikaisemmin.
Olin saanut kerääjänä asentopaikakseni erään lähimarketin. Perjantaisena iltapäivänä
pakkasen ja tuiskun sävytteisessä ilmassa ajelin kohteeseeni. Mukanani tietenkin sotisopani ja valkea keräyslipas.
Keräyspaikka oli heti kassapisteiden takana. Asiakkaita virtasi tasaisena virtana hiljakseen, olihan vielä alkavan iltapäivän ensi hetket. Lippaani

paino kasvoi tasaiseen tahtiin,
ja kolikoita napsahteli lippaan
nieluun, jopa muutama setelikin löysi tien hyvään tarkoitukseen.
Tunnin kuluttua tuli kauppaan kolme "Iivaria". Arvatenkin 10-vuotiaita koululaisia.
Pojat hävisivät kaupan syövereihin, suorittivat pienet ostoksensa ja hetken päästä kaksi pojista palasi ja jäi tuulikaappiin
katselemaan ostoksiaan.
Kolmas pojista lähestyi minua verkkaisesti ja tarkkaili
kouraansa jääneitä kolikoitaan,
sormella tyrkkien ja niitä mielessään laskien.

Tullessa kohdalleni hän pysähtyi, katsoi minuun ja kysyi
"ai kerääks sinä rahoja". Vastasin kyllä, on alkanut YV-keräys.
Poika otti kourakupistaan kolikon, pieni käsi lähestyi lipastani ja kolikko putosi toisten seuraksi yhteiseen hyvään.
Kun toiset kaverit näki tuulikaapissa seurustelumme, niin
kännyt kävi plakkarissa heilläkin vähistä taskurahoista antaen osuutensa. Nämä pienet enkelit pelastivat päiväni.
Aimo Mäki
Oulu

Kuva: Haukiputaan seurakunta

Pekka Helin

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lähettää
kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään liittyviä
kysymyksiä. Toimitus etsii niihin vastaukset.
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys,
PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestitse numeroon 044 5626 450.
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• Kirkolla on paljon varoja.
Niillä voisi avustaa Oulun ylivelkaantuneita, joiden suru ja
murhe on kestämätön. Tällainen onnettomuus vaikuttaa
koko perheeseen, eläviin, kuolleisiin jopa syntymättömiin.
Tunnen kaksi ylivelkaantunutta. Ympärillä on todellinen noidankehä. Liikemaailma (mammonan jumala) sai aikaan hirmuiset lait. Maksa korkoineen
ja oikeuskuluineen. Ei armoa.
Ihmisarvo, mitä se on?
(Kirjepalaute)

• Ihmetyttää, että Rauhan Tervehdystä ei kanneta kirkollisveroa maksaneille seurakunnan
jäsenille. Ilmaispostikielto on
postilaatikossa, mutta Rauhan
Tervehdyshän ei ole ilmaislehti.

• Ihmettelen sitä, miten yksikertaisesta asiasta saadaan noin
vaikea. Elän lähellä arjen ekumeniaa. Olen sen oppinut kotoa. On kunnioitettava toista ja
rakastettava ihan oikeasti arjessa. Yhdessä tekemisessä ja toinen toisemme kunnioittamisessa löydämme yhteyden, kun
kannamme toinen toisemme
taakkoja ja kysymme: mitä sinulle kuuluu ihan oikeasti?
On vain yksi yhteinen rukous: Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Jeesus Kristus
Jumalan Poika armahda minua
vaivaista syntistä. Vähiin siinä
oikeassa oleminen käy, halvaksi
muuttuu oman ansion tie. Palataan yksinkertaisuuteen. Ekumeniaan.
Pataluterilainen Ilomantsista

Emppu

• Pastori Kai Sadinmaa on jumalaton, ateisti kommunisti
pappi. Hyi!
Todellinen Kristuksen kirkko kestää tällaiset Jeesuksen häpäisijät ihan varmasti. Ei yksi
Sadinmaa saa sitä kukistettua,
vaikka kuinka hänen yrityksensä on kova.
(Nettipalaute 7.2.2013 18:42)

• 7.2. Rauhan Tervehdyksessä
kerrottiin Anjasta 95 v. ja hänen kirjoittamistaan runoista
ja hänen tulevista runoesityksistään. Aiemminkin olen havainnut, että jos ihminen ylittää 80 vuoden ikärajan hänestä aletaan puhua pelkällä etunimellä, eli ei niin kuin muista normaaleista ihmisistä puhutaan heidän etu- ja sukunimil-

lään. Mielestäni tämä on loukkaava ja alentava tyyli esitellä
ihminen, kun muutoin lehden
linja on kertoa ihmisistä sekä
etu- että sukunimi.
(Nettipalaute 8.2.2013 18:29)

Toimitus vastaa: Kiitos palautteestasi. Meille aiemmin tulleissa tiedoissa ei mainittu Anjan
sukunimeä, joten oletimme, ettei hän halua sitä julkisuuteen.
Tämän viikkoiselta Karjasillan seurakuntapalstalta kuitenkin selviää, että se on Salo. Mainitsemme aina sukunimet, ellei muusta ole erikseen sovittu.
• Voitteko tehdä henkilöhaastattelun Raimo Paasosta, kun
hänet on valittu Kempeleen
kanttoriksi? Miksi hän ei jatkanut rakennusalan töissä, vaan
palasi takaisin kirkon palvelukseen?
(Nettipalaute 10.2.2013 10:33)

Toimitus vastaa: Kiitos juttuideasta. Esittelemme Raimo Paason ainakin Uusi kasvo
-palstallamme, ja toki hänestä
voisi tehdä muutakin juttua.
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Kansan vallalla kirkkoherroja
uusiksi pohjoisessa
A r k i s t o / M a r k k u Tu u l i

Tuiran, Oulujoen,
Pudasjärven ja Tornion
seurakunnissa etsitään
uutta kirkkoherraa kevään
ja alkusyksyn aikana.
Luottamushenkilöt voivat
vaikuttaa siihen, millaisia
taitoja seurakunnan
johtajalta edellytetään.

O

ulun tuomiokapitulin
lakimiesasessori Mari Aalto, seurakuntalaiset valitsevat oman seurakuntansa kirkkoherran käyttämällä äänioikeuttaan kirkkoherranvaalissa. Vaalitapaan on
tulossa muutoksia, millaisia?
– Kirkolliskokous on hyväksynyt muutoksen, jonka mukaan
välittömien vaalien lisäksi kirkkoherra voi tulla tulevaisuudessa valituksi myös välillisillä vaaleilla. Silloin kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista,
jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan.
– Muutos tulee voimaan, kun
eduskunta sen hyväksyy. Ajankohdasta ei ole tietoa.
Oulun tuomiokapituli asetti
viime viikolla vaalisijat Tuiran
kirkkoherranvaalissa. Vaalisijoja oli kolme. Tuomiokapituli totesi kolme muuta hakijaa kelpoisiksi ehdokkaiksi ylimääräisille
vaalisijoille.
Miten ylimääräiselle vaalisijalle päädytään ja voiko sieltä
tulla valituksi virkaan?
– Ylimääräiseksi ehdokkaaksi
pääsee, jos vähintään kymmenen
äänioikeutettua seurakunnan jäsentä kirjallisesti pyytää virkaan
kelpoiseksi todettua hakijaa ylimääräiseksi ehdokkaaksi. Vaaleissa ehdokkaan on saatava vähintään 10 prosenttia seurakunnan äänioikeutettujen äänistä ja

perusteiksi voidaan siis hankkia
toisenlaista faktaa kuin kansanvaaleissa. Tämä oli toinen perusta kirkolliskokouksen päättämälle muutokselle.

Siikalatvalla valittiin kirkkoherra keväällä 2012.

enemmän kuin puolet annetuista äänistä.
Seurakunta- ja kirkkoneuvostot
ovat voineet vaikuttaa jo muutaman vuoden siihen, millaisia
asioita viranhakuilmoituksessa
korostetaan. Miksi tällainen menetelmä?
– Käytäntö on hyvä. Seurakuntaneuvostot tuntevat oman
seurakuntansa erityispiirteet ja
tarpeet.
Kirkossa on heitetty ajatus, että
liike-elämän tavoin huono johtaja tulisi voida myös seurakunnassa vaihtaa tarvittaessa. Kannatatteko ajatusta?
– Toivoisin, että johtajuuteen
liittyvät ongelmat voitaisiin ratkaista muuten kuin henkilövaihdoksilla.
Hiippakuntien pappisasessorit osallistuvat tuomiokapitulin
kollegion jäseninä vaalisijojen
asettamiseen. Kempeleen seurakunnan kirkkoherra, pappis
asessori Pekka Rehumäki, mikä
merkitys seurakuntaneuvostojen laatimilla kriteereillä viranhakuilmoituksissa on ryhdyttäessä asettamaan virkaa hakeneita vaalisijoille?
– Kriteerit ovat erityisesti esillä, kun haastattelemme kapitu-

lissa viran hakijoita vaalisijojen
asettamista varten. Seurakunnan korostukset eivät tietenkään
ole ainoat vaikuttavat asiat, mutta oma merkityksensä niillä on.
– Kun Tuiran seurakuntaneuvosto tähdensi viranhakuilmoituksessa muun muassa henkilöstöjohtamista ja strategista suunnittelua, haastatteluissa huomioitiin erityisesti nämä korostukset.
Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustaja Katariina Pitkänen, miksi kirkkoherra voitaisiin päätyä valitsemaan välillisillä vaaleilla eli valinnan tekisivät seurakunnan luottamushenkilöt?
– Tämä vaihtoehto haluttiin,
koska on nähty, että äänestysaktiivisuus kirkkoherranvaalissa saattaa jäädä hyvin alhaiseksi.
Eräässä seurakunnassa äänestysprosentti oli kirkkoherraa valitessa vain hieman yli kaksi prosenttia. Tällainen luku ei edusta onnistunutta demokratiaa.
– Jos valinnan tekevät seurakunnan luottamushenkilöt, voidaan päätyä esimerkiksi testaamaan hakijoiden johtajaominaisuuksia psykologisten testien
avulla. Niistä saatu tieto ei voi
olla julkista, vaan rajatun joukon luottamuksellisessa käytössä. Välillisissä vaaleissa valinnan

Rauhan Tervehdyksen
KIRJAMARKKINAT

pe 15.2. klo 9–11 ja ke 20.2. klo 14–16
Isokatu 9, 5. kerros.
Tervetuloa tekemään löytöjä.
Tuotot Yhteisvastuukeräykseen.

Tuiran seurakunnan rekrytointiryhmään kuuluva seurakuntaneuvoston jäsen Juhani Liukkonen, seurakunnassanne etsitään
parhaillaan kirkkoherraa, joka
taitaa hengellisen johtajuuden,
on teologisesti oppinut mutta osaa myös hallinnon kiemurat. Lisäksi hän on muun muassa hyvä henkilöstöjohtaja, osaa
verkostoitua ja hallitsee strategisen suunnittelun. Leikkimielellä voisi kysyä, haetaanko Tuiran seurakunnan johtoon jonkinlaista ihmemiestä?
– Emme etsi mitään ihmemiestä. Virkailmoituksen kriteerit antavat suuntaa, millaista johtajaa yhteen Suomen suurimmista seurakunnista kaivataan. Eri
vaatimukset täyttyvät varmasti osittain. Kaikissa asioissa kukaan ei voi olla täyden kympin arvoinen.
– Seurakunta on ennen kaikkea hengellinen yhteisö. Hyvän
kirkkoherran ominaisuudeksi
eivät riitä mielestäni pelkästään
rautaiset johtamistaidot.
Oulujoen seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja Matti Kakko, miksi Oulujoen seurakuntaneuvostossa päädyttiin viranhakuilmoituksessa toteamaan
ainoastaan kirkkolain vaatima
edellytys kielitaidoista?
– Oulujoki on laaja, monimuotoinen seurakunta. Neuvostossa tuli esille erilaisia näkemyksiä kriteereistä, mutta yhteisiä erityisvaatimuksia emme löytäneet.
Minusta on selvää, että kirkkoherralta vaaditaan muun muassa
hallinnollisia taitoja ja osaamista
johtamisessa.
Riitta Hirvonen

Paavi
eroaa
tehtävästään
Roomalaiskatolisen kirkon
johtaja, paavi Benedictus
XVI eroaa tehtävästään helmikuun lopussa. Vatikaani
tiedotti asiasta maanantaina.
Vatikaanin radion internetsivuilla julkaistussa tiedoteessa
paavi perustelee päätöstään
terveydellisillä syillä.
– Voimani eivät korkeasta
iästäni johtuen ole enää riittävät paavin viran kunnolliseen
hoitamiseen, paavi toteaa Vatikaanin radion mukaan.
Hän toteaa voimiensa ehtyneen viimeisen muutaman
kuukauden aikana. Benedictus XVI kertoo jättävänsä virkansa 28. helmikuuta kello 20.
Saksalaissyntyinen Joseph
Ratzinger (s. 1927) valittiin
paaviksi 19. huhtikuuta vuonna 2005.
Uusi paavi valitaan ennen
pääsiäistä. Monet uskovat että
tällä kertaa paavi tulee Euroopan ulkopuolelta.
Eri yhteyksissä vahvana
paavikandidaattina on ollut
esillä ghanalainen Peter Turkson, joka on tällä hetkellä Vatikaanin ”oikeusministeri”.
Myös nigerialaisen kardinaali
Francis Arinzen nimi on mainittu.

Kööpenhaminassa
suljetaan
kirkkoja
Kööpenhaminassa ollaan sulkemassa ainakin 14 luterilaista kirkkoa. Hiippakunnassa
on tehty asiaa koskeva päätös, josta uutisoi muun muassa The Copenhagen Post.
Kirkkojen sulkemisen taustalla on paitsi kirkon pienenevä jäsenmäärä myös tiettyjen
kööpenhaminalaisten alueitten vähenevä asukasluku.
Kööpenhaminaan jää yhä
kymmeniä luterilaisia kirkkoja ja jokunen uusikin aiotaan
rakentaa tiheimmin asutetuille alueille.
Lopullisen päätöksen kirkkojen sulkemisesta tekee maan
hallituksen kirkollisista asioista vastaava ministeri.
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Yhdistykset
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- sUOLAIsTA jA mAKEAA
- HyVÄKUNTOIsIA KÄyTETTyjÄ
TALVIURHEILUVÄLINEITÄ
- PERUNAsOsELAATIKKOA
jA bROILERILAsAgNEA
- LITRAmyyNNIsTÄ
LOHIKEITTOA
KLO 19 ILTAOHjEL-

TER V E T U L O A !

mA jA ILTAPALA,
LOPUKsI ILTAHARTAUs

OULUN RAUHANyHdIsTys,
PROFEssORINTIE 7

V A R A I N H A N K I N T A

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.

Talvipäivät Pyhän Tuomaan kirkossa
16.-17.2. 2013
Lauantai 16.2.
Klo 12 Kristillisen kasvatuksen iltapäivä
Alkurukous
Klo 12.10 Lapsen hengellisen ja henkisen kasvun tukeminen, Kurt Hellstrand
-keskustelu
Klo 13.30 Lastemme ”kasvattajien”
arvomaailma:
Yhteiskunta, opettajat, media, kaverit,
kaverien vanhemmat, kirkko, herätysliike, Vesa Pöyhtäri
-keskustelu
Klo 15.30 Seurat, Vesa Pöyhtäri,
Paavo Talonen
Klo 18.30 Matkalauluseurat
Kurt Hellstrand
Klo 20.30 Nuortenilta Toukomettisessä
(Koulukatu 10), Ville Väkeväinen
Sunnuntai 17.2.
Klo 10.30 Aamuseurat Paavo Talonen
Klo 12.00 Messu, liturgia Hannu
Ojalehto, saarna Ville Väkeväinen
Klo 14.00 Pyhäkoulu
Klo 14.30 Seurat, Paavo Talonen
Ville Väkeväinen, Matti Rahja
Puheet tulkataan suomeksi/ruotsiksi.
Tervetuloa!
Oulujoki tulvii -tapahtumassa 23. helmikuuta esiintyvät: God FM, Mikko Salmi, No
Man´s Band ja Yhdeksäs tunti. Saara Aalto esiintyy samana iltana Muhoksen kirkossa.

Herättäjän päivä: su 17.2. körttiopiskelijoiden kirkkopyhä: klo 10.00
messu Pyhän Luukkaan kappelissa ja seurat, Yliopistonkatu 7, Oulu
Siionin virsien juhlasunnuntai: su 17.2. Haapaveden kirkossa: klo 10.00
messu, klo 13.00 kansanveisuut ja klo 15.00 juhlakonsertti
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 14.2. klo 19.00 seurat ja vuosikokous
Raahen seurakuntakodin pienessä salissa, su 17.2. klo 15.00 Maija-Liisa ja
Heikki Huttulalla, Vesalantie 93, Kiiminki, su 17.2. klo 15.00 Kastellin
kirkolla, Töllintie 38, Oulu, ma 18.2. klo 11.00 Maria-Leena ja Matti
Kemppaisella, Myllykoskentie 4, Tavastkenkä, Pyhäntä, ti 19.2. klo 19.00
Tuulikki ja Veikko Salosella, Hepo-ojantie 4, Muhos, pe 22.2. klo 18.00
Tuulikki Tihisellä, Peltotie 11, Pudasjärvi
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 14.2. klo 19.00 seurat Pyhän
Luukkaan kappelissa, Yliopistonkatu 7, Oulu, su 17.2. körttiopiskelijoiden
kirkkopyhä: klo 10.00 messu Pyhän Luukkaan kappelissa ja seurat,
Yliopistonkatu 7, Oulu
Tervetuloa!

SEUROJA

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa!

Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisö
Luterilainen messu joka sunnuntai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!
Kuuntele saarna:
www.luthersaatio.fi/ timoteus

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu Kouluk. 41, Rukoushuone
Lähetyspäivät raamatunkäännöstyön ja PUGin parissa
22.-24.2.2013. Pe 22.2. klo 17 Rukoushetki, klo 18 Avoimesti Keskustelua lähetyksen työalalta. Tuoreita terveisiä Etu-Aasiasta.
Mukana aluekoordinaattori Juhani Koivisto ja Vuormat.
La 23.2. klo 11 Miksi Raamattua ylipäänsä pitää kääntää? Koivisto, klo 12
Raamatunkäännöstyö 2000-luvulla Koivisto, klo 14 Mihin luulemme olevamme menossa? Nimikkolähetit Maria ja Mikko Vuorma kertovat Papua Uuden
Guinean tulevaisuudestaan, klo 15.30 Miten pienen heimon tarpeisiin käännöstyö on kannattavaa? Koivisto.
Su 24.2. klo 10 jumalanpalvelus kirkossa, klo 14 Seurat, joissa Vuormat
esittäytyvät ja Juhani Koivisto puhuu.

SUNNUNTAIN
OPETUSSEURAT
17.2. klo 15
Vanha pappila,

Mitä voiMMe oppia Jeesukselta
kiusausten voittaMiseksi?

Asemakatu 6, juhlahuoneisto

Mika Pouke ja Juhani Seppänen

Järj. Suomen Raamattuopisto, Oulun tuomiokirkkosrk ja AO

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA maanantaina 18.2. kello 18.30 Heinätorin
seurakuntatalolla (Aleksanterinkatu 71). TV7:stä tuttu Pirkko Vesavaara
puhuu. Mukana ylistysryhmä. Rukousta esirukousaiheiden puolesta ja
henkilökohtaista rukouspalvelua. Tervetuloa!

TULTA OULUUN!
Johanna Tunturipuro Oulussa Raatintie 7 NMKY:n 2. krs.
To 21.2. ja to 14.3. klo 18, pe 19.4. klo 18 ja
la 20.4. klo 11, 16 ja 18.

TERVETULOA LÄMPIMÄSTI!
DentoTeam
Kts. Peittämättömin kasvoin/TV7 ja www.ilmestysmaja.fi

Hammaslääkärit

Halutaan vuokrata
Viisihenkinen perhe (raitis ja lemmikkieläimetön) haluaisi vuokrata
kodin (2-4h+k) kahdeksi vuodeksi
Oulunsuu-Heikkilänkangas akselilta
syyskuun 2013 alusta.
P. 050 343 1224.

Kiitos

Musiikin
ilosanomaa
Muhoksella

La-Su 16.-17.2. Talvipäivät Pyhän Tuomaan kirkossa, kts erillinen ilmoitus.
Ma 18.2. klo 19 Nuoret, Sähly Hintassa.
Su 24.2. klo 18 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu
Su 17.2. Seurat klo 14. Anna Lahtinen, Jussi Lahtinen. Ma 18.2. Raamattupiiri klo 14. Joosef (1. Moos
41 ) Ma 18.2. 3K, Maria ja Mikko
Vuorma: Lähetystyö Papua-UusiGuinealla. To 21.2. OP&NAilta
Härkösillä klo 19. Anna Lahtinen.
Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys
Kansanlähetys

Palveluja tarjotaan
Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Ollilantie 1, Kempele
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus
p. 0400 651 140
Myös laitos- ja kotikäynnit

O

ulujoki tulvii -gospeltapahtuma järjestetään tänä vuonna lauantaina
23. helmikuuta. Tapahtumapaikkana toimii jokavuotiseen tapaan kulttuurikeskus Koivu ja Tähti Muhoksen keskustassa.
Tapahtuma alkaa kello 15 ja
päättyy noin kello 18.30. Liput
maksavat 7 euroa, ja niitä voi ostaa joko ovelta tai ennakkoon.
Ennakkolippuja myy nuorisotyönohjaaja Rainer Väänänen,
ja niitä voi tiedustella numerosta 040 585 1057 tai sähköpostitse
rainer.vaananen@evl.fi.
Tämän vuoden esiintyjinä toimivat Yhdeksäs tunti, Mikko Salmi, No man`s band ja God FM.
God FM on kolmihenkinen kristillinen rap-yhtye, joka on perustettu vuonna 2005. Kokoonpano keikkailee yhdessä livebandin
kanssa.
Ylivieskalainen Yhdeksäs tunti
soittaa suomalaista gospel-rockia
”isolla asenteella, suurella sydämellä ja vahvalla tunteella”. Cover-kappaleiden lisäksi keikkojen
biisilistaan mahtuu myös bändin
omaa tuotantoa. Bändi on perustettu kesällä 2012, joten tämä on
heidän ensimmäinen esiintymisensä tässä tapahtumassa.
Laulava pastori Mikko Salmi
on puolestaan kokenut Oulujoki
tulvii -tapahtuman esiintyjä. Papin ja muusikon työn lisäksi Sal-

mi toimii kunnallispoliitikkona ja Oulun seurakuntayhtymän
mediatoimitus Rauhan Aseman
toimituspäällikkönä.
No man`s band, tuttavallisemmin NMB, on jyväskyläläinen
rock-yhtye, jonka energisistä liveesiintymistä pääsee nauttimaan
sekä kristillisissä että maallisissa tapahtumissa. Yhtye on perustettu 1996. Heidän ensimmäinen
EP:nsä julkaistiin vuonna 1998.
Sanoitukset kertovat suomalaisen
miehen kipuilusta elämän aallokossa. Kaiken takana kuitenkin
nähdään Korkeamman auttava
käsi.
Samana iltana on myös Saara
Aallon konsertti Muhoksen kirkossa kello 19.30. Aikuisten konserttilipulla hintaa on 10 euroa,
mutta alle 13-vuotiaat lapset pääsevät sisään 5 euron hintaisella lipulla. Myös Aallon konserttiin
lippuja saa sekä ovelta että ennakkoon Rainer Väänäseltä.
Rippikoululaisille molemmat
tapahtumat ovat rippukoulukortilla ilmaisia, ja Oulujoki tulvii
-tapahtuma on heille pakollinen.
Isosten koulutukseen taas kuuluvat molemmat tapahtumat. Päivässä on mukana myös muiden
lähiseurakuntien rippikoululaisia, joiden koulutukseen tapahtuma kuuluu.
EIJA NUUTINEN
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Kanteleella tukea
intialaisille tytöille

O

ulaisista lähtöisin oleva kanteleensoittaja Ida
Elina esiintyy hyväntekeväisyyskonsertissa
Oulujoen kirkossa ensi sunnuntaina. Nykyisin Helsingissä asuva
26-vuotias laulaja-lauluntekijä on
Suomen ensimmäinen pop-jazzkantelisti, joka on löytänyt kanteleensoittoon aivan uusia ulottuvuuksia.
– Sibelius-Akatemiassa opiskellessani lähdin vaihtoon Japaniin. Siellä ollessani näin videoita
kitaristeista, jotka tekivät soittaessaan kaiken itse, rummutukset
ja muut, Ida Elina kertoo.
Hän teki Japanissa keikkoja rumpalin kanssa, mutta Suomeen palattuaan ei löytynyt sopivaa kumppania tekemään musiikkia yhdessä. Niinpä hän päätti
ryhtyä tekemään kaiken itse, kuten hänen ihailemansa kitaristit
Japanissa.
– Tämä on osoittautunut todella mielenkiintoiseksi. Minulla on rajattomat mahdollisuudet
tehdä musiikkia sekä yksin että
yhdessä muiden kanssa, ja luoda
uutta. Kantele on erikoinen inst-

rumentti, josta saa irti kaikenlaista.

Hyvän asian
puolesta
Hyväntekeväisyyskonsertilla, jossa Ida Elina esiintyy, tuetaan intialaista Home of hope -lastenkotia, jonka tavoitteena on antaa parempi elämä ja tulevaisuus orvoille ja köyhille tytöille.
– Kuulin ensimmäisen kerran
Home of hope -kodista ollessani
esiintymässä Oulun Helluntaiseurakunnan konsertissa. Läh-

din mielelläni mukaan, kun minua pyydettiin konserttiin Oulujoen kirkkoon tukemaan kyseistä
lastenkotia.
KATJA KIISKINEN

Hyväntekeväisyyskonsertti
sunnuntaina 17.2. kello 14 Oulujoen
kirkossa. Ida Elinan lisäksi
esiintymässä Ulla-Maija Broman,
Lassi Makkonen, Merikosken
lauluryhmä sekä Pauli Uusikylä & co.
Puhe Pertti Lahtinen. Käsiohjelma
10 euroa.

Kahvimylly, 1980.

Hailuodon maisema I, 2010.

Maa, meri ja taivas kohtaavat
Pyhän Luukkaan kappelissa

P

yhän Luukkaan kappelin näyttelytilassa Linnanmaalla on esillä karjasiltalaisen Marjaana Kallion
maalauksia ja käsitöitä. Meri, taivas ja maa -nimellä kulkeva näyttely on avoinna helmikuun ajan.
Näyttelyyn voi tutustua messun
jälkeen sunnuntaisin tai erikseen
sovitusti.
Karjasillalla diakonian vapaaehtoisena toimiva Kallio on piirtänyt lapsesta asti. Yläasteen aikana hän nautti kuvaamataidon
tunneista valtavasti ja lukiossa
ollessaan kävi vapaa-ajalla piirtämässä Pohjankartanossa.
Asuessaan pääkaupunkiseu-

Ettekö te tiedä,
kuka minä olen?

L

Kuvat: Eija Nuutinen

Marjaana Kallio

Sinappia

dulla Kallio tutustui muun muassa vesivärimaalaukseen. Muutettuaan takaisin Oulun seudulle vuosituhannen vaihteessa hän
on opetellut myös pastellimaalauksen taidon.
– Sain pitkäaikaisen toiveeni toteutettua, kun sain pastellityön valmiiksi Kaukovainion
kappeliin syksyllä 2012. Myös Pyhän Luukkaan näyttely on hieno
mahdollisuus saada töitäni esille,
Marjaana Kallio iloitsee.
Aiheet töihinsä hän saa lähiympäristöstään ja omasta arjestaan. Idea näyttelyyn syntyi keskustelussa Tuiran seurakunnan
diakonissan Saila Luukkosen

kanssa.
– Olin kahtena kesänä mukana Tuiran seurakunnan leireillä
vapaaehtoisena. Valokuvasin ensimmäisen leirin aikana, ja seuraavalla leirillä minulla oli noita
valokuvia mukana. Olin polttanut kuvia myös Cd-rom-levylle,
ja lainattuani sitä Sailalle hän ehdotti näyttelyä, Kallio kertoo.
Pyhän Luukkaan kappelissa
esillä olevassa näyttelyssä on taidetta Kallion teinivuosilta tähän
päivään saakka. Lisätietoja näyttelystä saa Saila Luukkoselta,
p. 040 5747 092.
Eija Nuutinen

uin vastikään viikkolehdestä, kuinka
1980-luvun suuri suomalainen rock-idoli oli
rähissyt baarissa hyökäten häntä kuvanneen
miehen kimppuun kysyen: etkö tiedä, kuka
mä oon? Voi hyvänen päivä. Varmastikin rockidolia kuvannut mies sen tiesi, miksipä muuten
häntä olisi kuvannutkaan.
Lukiessani puistelen päätäni moiselle omahyväisyydelle ja mietin, mahtoiko idoli vaatia päästä myös baariin ohi jonon, koska hän on kuka hän
on. Sellaista on tullut itselläkin nähtyä ja kuultua vuosien varrella. Varsinkin, jos on paikallisen jääkiekkojoukkueen pelaaja, tositelevisiosarjassa vilahtanut ”julkkis” tai joku muu omasta
mielestään erittäin tärkeä
Eikö minua
persoona (eli vip-henkitodellakaan
lö), niin sen oletetaan anole huomattu,
tavan oikeuden kaikenlaivaikka
seen etuiluun ja töykeään
käytökseen.
naamakin on
Mikään ei ole niin
lehdessä harva
omahyväistä, kuin kailotse viikko.
taa ääneen: Ettekö te tiedä, kuka minä olen? Siihen en itse ole onneksi koskaan alentunut – eipä
juuri olisi meriittejäkään moiseen rehvasteluun –
mutta jollain tapaa kuitenkin ymmärrän näiden
”julkkisten” kaipuun tunnustukseen ja tunnistukseen. Se, että pitää itseään ja omaa tekemistään tärkeänä, on luonnollista ja toivottavaakin.
Viikkolehden baariuutisointia tuhahdeltuani
kaivelin kuitenkin sielunsopukoitani ja jouduin
toteamaan, että synnitön en tässä asiassa ole itsekään. Myös omalle taipaleelle on tullut tilanteita,
joissa on tuntunut, että pitäisi röyhistää rintaa ja
kailottaa, että minä se olin, minä sen tein, minä,
eikä joku muu.
Viimeksi törmäsin tilanteeseen eräällä juttukeikalla, kun vastailimme paikalla oleville ihmisille lehden toimitusta koskeviin kysymyksiin.
Kun kävi ilmi, että päätoimittajan muistettiin olevan hän, joka oli tällä paikalla vajaat kolme vuotta sitten, se kolahti itsetuntoon. Ihmettelin, eikö
minua todellakaan ole huomattu, vaikka naamakin on lehdessä harva se viikko.
Kotona seurasi jälleen itsetutkistelua. Sen päätteeksi saatoin todeta, että on unohdettava itserakkaus ja oltava tilanteeseen tyytyväinen: vaikkei tekijöitä välttämättä tunneta, työn tulos kuitenkin
tunnetaan. Ja se hivelee itsetuntoa.
ELSI SALOVAARA

Sinappiapalstalla Rauhan
Tervehdyksen
toimitus ihastelee
ja ihmettelee
maailman
tapahtumia.
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Jokainen meistä voi tehdä
maailmasta ja lähiympäristöstämme
paremman paikan elää. Joskus
teko voi olla suuri ja maailmaa
kerralla muuttava, mutta myös
pienet jokapäiväiset teot läheisten
hyväksi ovat tärkeitä. Pelasta
maailma on juttusarja, joka esittelee
suurten ja pienten tekojen tekijöitä.
Tässä osassa puheenvuoron saa
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
aktiivi.

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi
Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675
• testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot ym.
• kaikki riita-asiat.

Paikkoja avoinna

A

loitin Vapepassa eli Vapaaehtoisessa pelastusDIAKONIAN
VIRKA
palvelussa vuonna 2009.
Vireästi toimivassa seurakunnassamme on haettavana
Diakonimme palasi kotiseudulleen töihin, joten haemme Pudasjärven
Olin jo jonkin aikaa haseurakunnan toiseen diakonianvirkaan työntekijää.
lunnut
aloittaa
harrastuksen, josDIAKONIAN VIRKA
Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä tutkinto.
sa voisin auttaa muita ihmisiä.
Työnkuva sovitaan työnjakokirjalla. Valitun tulee kuulua Ev.-Lut.kirkkoon.
Eräillä messuilla sitten kävin VaOman auton
käyttömahdollisuus
on välttämätön.
Seurakunnalla
on
Virkaan
valittavalta
edellytämme
diakonissan
tai diakonin
tutkintoa
tai ammattikorkeakoulututkinpepan esittelypisteellä
ja eipä aitarjota tarvittaessa asunto.
toa, joka antaa kelpoisuuden kirkon diakonian virkaan.
kaakaan, kun liityin Hukka-tiiPalkkaus on Kirkon yleisen
virka- ja työehtosopimuksen
mukainen.
Erityishaasteena
seurakunnassamme
on perhetyö.
mi ry -nimiseen hälytysryhmään.
Peruspalkka on tällä hetkellä 2222,63 euroa, lisäksi voidaan maksaa vuosiVapepa
perustettiin
vuonnahyväksytPalkkaus
hinnoitteluryhmän
(H27-H32)
mukainen. Virkaan
valitun
on esitettävä
sidonnaistaon
henkilökohtaista
palkanosaaA06
enintään
15 % peruspalkasta.
1964,
kun
erään
pienen
tytön
ka-vastaanottävä
lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran
Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista rikoslain
toaminen
sai
surullisen
lopun.
tamista.
Viran täytämme
lukien sekä
tai sopimuksen
6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu1.7.07
rikosrekisteriote
hyväksyttävä mukaan.
Toimintaa koordinoi Punainen
lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Virka
täytetään
1.4.2013
lukien taiPudasjärven
Hakemukset ansioluetteloineen pyydämme lähettämään
seurakunnan kirkkoneuvostolRisti ja tehtävämme on toimia vimukaan ja siinä on kuuden kuukauden koeaika.
le,sopimuksen
PL
58
93101
Pudasjärvi,
13.4.2007
klo
12.00
mennessä.
Lisäksi
toivomme
sähMyös lähiaikoina valmistuvat huomioidaan.
ranomaisen tukenaansioluettelon
etsinnöistä
köpostitse
osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi. Hakemuksia emme
palauta.
aina ympäristöonnettomuuksien
Kuka: Karoliina Salo, 22.
Tiedusteluihin vastaa diakoni Helena Koivukangas 040-175 8597,
Lisätietoja
antaa
kirkkoherra
Oskari
Holmström,
puh.08-8823127,
0400-225055
tai
diakonissa
Leeavunantotehtäviin.
Pääosin
tehtähelena.koivukangas@evl.fi ja diakoniapappi Juha Kukkurainen,
040-1547
230,
juha.kukkurainen@evl.fi.
vät
painottuvat
etsintä-,
ensiapu-,
na Saarikoski, puh. 08-8823142, 040-5396402.
ja liikenteenohjaustehtäviin
sekä nisoitua,
Kirkkoneuvostolle osoitetut
hakemukset ansioluetteloineen
Seurakuntaamme
ja kaupunkiimme
voi tutustuatulee
mm. osoitteissa
www.pudasjarvenseurakunta.fi
ja vaikka ulkopuolisesta
henkisen
tuen
antamiseen.
saattaakin
vaikuttaa, ettei jossalähettää
22.2.2013
klo
12.00
mennessä
joko
kirjeitse
osoitteeseen
www.pudasjarvi.fi.
Pudasjärven seurakunta, PL 58, 93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse
Oma roolini toiminnassa on kin etsintälinjauksessa ole mitään
Pudasjärven
seurakunnan ansioluettelon
kirkkoneuvosto
osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi,
toivomme saavamme
melko monimuotoinen. Toimin järkeä. Vapaaehtoisemme tekevät
myös sähköpostitse.
Vapepa-johtajana, valmiuspäivys- kyllä parhaansa ja pyrimme löySeurakuntaamme ja kaupunkiimme voi tutustua osoitteissa
täjänä ja etsinnän valmiuskoulut- tämään kadonneen mahdollisimwww.pudasjarvenseurakunta.fi ja www.pudasjarvi.fi.
tajana, mutta esimerkiksi etsin- man pian.
PUDASJÄRVEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO
nöissä toimin mielelläni ihan ruoTyypillisin tapaus, jossa olen
honjuuritasolla eli tekemässä ka- itse osallisena, on kadonneen
donneen etsintätyötä maastossa. henkilön etsintä. Yleensä poliisi
Muut seurakunnat
Vapaaehtoistyössäni on paras- pyytää Vapepan apua vanhuksen
ta, että saan pyyteettömästi aut- tai lapsen etsintään. Yhä useamPe 15.2. klo 19.30 Lift, Juan Castillo, Eetu Ojala,
taa apua tarvitsevia ihmisiä. Po- min kadonnut on muistisairautta
Karoliina Rahja & band. La 16.2. klo 11-14
rukassamme vallitsee hyvä yhteis- sairastava vanhus.
Rukouslauantai. La 16.2. klo 14-18 Pohjoishenki ja olen saanut lukuisia elinToiminnan haastavuus piilee
Suomen lähetyspäivä. Su 17.2. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Markku Tossavainen, Mika
ikäisiä ystäviä.
tehtävän lopputuloksessa. Etsintä
Keisu, Makarios. Pyhäkoulu ja lastenkokous.
Vaikka toimintamme ei juuri voi päättyä onnellisesti jo ennen
Su 17.2. klo 17 Church@78, International Service, Nicki and Neil Berry, Luke
herätä
ihmisissä kritiikkiä, saam- vapaaehtoisten saapumista, tai
Barnes. Su 17.2. klo 18 Israel rukousilta. Ke 20.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, ehtoollinen, Juan Castillo, Pasi Markkanen. To 21.2. klo 13 Päiväpiiri.
me usein ihmisiltä neuvoja siitä, sitten etsintä pitkittyy viikkojen
Pe 22.2. – su 24.2. Gathering J.O.Y. – Nuorisopäivät. Päivärukous ti, ke ja to
miten meidän tulisi toimia. Toi- uurastukseksi. Havaintojen puuklo 11-12. www.uskotv.fi TERVETULOA!
mintamme on kuitenkin hyvin te etsittävän liikkeistä vaikeuttaa
Uusikatu 78 OULU • www.ohsrk.fi
tarkkaan suunniteltua ja orga- löytämistä.
To 14.2. klo 19 Israel-ilta, Pekka Tuominen,
Ishay Brenner. Pe 15.02. klo 18 Varkki-ilta
pulkkamäkeen sään salliessa. La 16.2. klo 18
K20-ilta, 20-35 –vuotiaille nuorille aikuisille. Su 17.02. klo 11 Aamukirkko,
pyhäkoulu, Saints’ club, Jaakko Immonen, Henri Tuhkala, tarjoilu. Ti 19.2.
klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miten Jumala johdattaa meitä. Ke 20.2. klo 18
Nuortenilta. To 21.2. klo 19 Lähde-ilta, Päivi Tuohimaa, Risto Wotschke,
God’s Bell, tarjoilu, aihe: Pelastus. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Sivut
Sivut
Sivut
sujuvasti
Sivut
sujuvasti
sujuvasti
sujuvasti
nettiin
nettiin
nettiin
nettiin

17.2. Su Jumalanpalvelus ja lastentunti klo 11.00.
18.2. Ma Kotiliitto klo 13.00.
Olet tervetullut !!!!!

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA

Veturitie 1, 91500 MUHOS
Su 17.2. klo 11.00
JUMALANPALVELUS
Ma 18.2. klo 12.00
PÄIVÄRUKOUSTILAISUUS
Ke 20.2.klo 18.00 VUOSIKOKOUS
TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

www.sujuu.fi
www.sujuu.fi
www.sujuu.fi
kumppanina
www.sujuu.fi
kumppanina
kumppanina

kumppanina

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

14.–21.2.2013

Vaikka toimintamme on joskus raskasta, en ole koskaan harkinnut lopettamista. Monille vapaaehtoisille toiminta on henkireikä. Jokainen kadonneen löytyminen kunnossa on tähtihetki.
Vaikka kadonnut löytyisi menehtyneenä, on omaisille suuri helpotus saada asialle päätepiste.
Vapepa-toiminta soveltuu lähes jokaiselle, sillä teemme monenlaisia tehtäviä. Erityisesti toivomme mukaan innokkaita nuoria, jotka eivät kaihda luonnossa
säiden armoilla liikkumista. Tärkeintä kuitenkin on, että jokaisella jäsenellä on sydän paikallaan
ja aito halu auttaa ihmisiä mihin
kellonaikaan tahansa. Myös kärsivällisyys on valttia.
Saisimme aikaiseksi paremman maailman, kun jokainen nipistäisi itseään, hidastaisi hiukan
tahtiaan ja huomioisi ympärillä olevat ihmiset ja tapahtumat.
Välittäminen ja avun tarjoaminen eivät maksa mitään eivätkä
vie juuri aikaakaan, mutta apua
tarvitsevalle ne ovat korvaamattomia.
Maria-Melina Väyrynen

Seuraavassa osassa esittelemme
Walkers-toiminnassa
vapaaehtoistyötä tekevän
Pertun. Ehdotuksia esiteltäviksi
maailmanpelastajiksi voi laittaa
osoitteeseen maria.vayrynen@
dnainternet.net.

Neulo nuttuja maailmalle

L

ähetystyöntekijä Pirkko
Tuppuraisen aloitteesta
suomalaiset ovat kutoneet jo
kymmeniätuhansia nuttuja
Etiopiaan. Aivan kuten Suomessa
monella paikkakunnalla jaetaan
vastasyntyneille villasukkia, nuttuja jaetaan lähetystyökohteiden
sairaaloissa synnyttämään tulevien äitien vauvoille.
Oulun ev.lut. seurakunnissa
vapaaehtoisten tekemiä nuttuja
otetaan vastaa Siivessä – lähetyksen puodissa ja pajassa Höyhtyällä sekä Puttaan Tuvassa Haukiputaalla.
Nutut lähetetään postitse tai
matkailijoiden mukana eri puolille maailmaa vastasyntyneitä lämmittämään. Matkalaiset
ovat vieneet niitä paitsi Etiopiaan myös Nepaliin, Tansaniaan ja

Arkisto

Namibiaan. Nutun valmistusohje löytyy muun muassa osoitteesta www.nuttu.info/nuttu/.
Valmiita nuttuja voi tuoda
Siipeen arkipäivinä torstaita lukuunottamatta kello 10–14. Sii-

ven osoite on Nokelantie 48 B,
ja käynti Latokartanontien puolelta. Haukiputaalla Puttaan Tupaan voi tuoda nuttuja torstaisin
ja perjantaisin kello 12–14, osoite
on Kirkkotie 10 C.
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Asiantuntijan neuvo:

Evästä lastasi rakkaudella,
Raamatulla ja tehtävillä
w w w. s x c . h u / W e l i t o n S l i m a

Hyvä vanhempi muokkaa
lapsensa luonnetta,
auttaa häntä ajattelemaan
sekä edistää lapsensa
suhdetta Jumalaan.
Näin neuvoo Vaasan
suomalaisen seurakunnan
perheneuvoja ja
sosiaalipsykologi
Saara Kinnunen.

S

uomessa yhä harvempi
lapsi saa kotonaan kristillistä kasvatusta. Kinnunen on huolissaan hengellisten eväiden riittävyydestä, joita vanhemmat pakkaavat lastensa reppuun. Kinnunen korostaa,
että lapsen hengellisyyden tukeminen alkaa varhaislapsuudessa, koska silloin saadut tunnekokemukset ovat loppuelämämme
perusta.
Isä tai äiti edistää lapsensa suhdetta Jumalaan yksinkertaisesti olemalla hellä ja rakastavainen.
– Jos saamme lapsena kokea
vanhempien lämmintä rakkautta, meidän on helppo ymmärtää,
että Jumalakin rakastaa. On vaikea uskoa ja luottaa hyvään Jumalaan, jos on paljon kokemuksia etäisistä vanhemmista, Kinnunen kertoo.
Tämä perustuu Kinnusen mukaan siihen, että Jumala-kuvan
psyykkinen syntymekanismi on
voimakkaampi kuin tiedollinen
opetus.

Lapsi uskoo
luonnostaan
Toinen vanhempien tärkeä tehtävä, jota Kinnunen painottaa, on
Raamatun tutuksi saattaminen.
– Kristinusko on kirjan uskonto. Siksi on tärkeä, että lapset oppivat jo pienestä, että uskomme
perustuu Raamatun sanaan eikä
se ole ihmisten keksimiä juttuja.
Viiden lapsen äitinä ja moninkertaisena mummona Kinnunen
on todennut Raamattumaratonin
lapsille sopivaksi tavaksi juurtua
Jumalan sanaan. Silloin oppiminen tapahtuu lasten ja aikuisten
vuorovaikutuksessa ja yhdessä
kasvaen.
Vanhempien merkitys kristillisenä kasvattajana kasvaa, kun
niin sanottu lapsen usko -vaihe
loppuu.
– Uskominen on lapselle luonnollista ja 5-vuotiaana lapsi on
uskovaisimmillaan. Hänhän uskoo vaikka joulupukkiin. Silloin
uskon evään antaminen on helppoa.
Noin 10-vuotiaana lapsen ajattelu alkaa muuttua konkreettisesta abstraktiksi. Lapsen usko -vai-

Arkisto

heen loppuminen haastaa vanhemmat keksimään uusia uskon
tukemiskeinoja.
Kinnunen muistaa kirkkoherkut, joita he käyttivät, kun houkuttelivat lapsiaan jumalanpalvelukseen. Hän ei kuitenkaan usko
pakottavaan kasvatukseen.
– Usko kasvaa vain vapaaehtoisuuden ilmapiirissä, kertoo
monia perhettä ja kasvatusta käsitteleviä kirjoja kirjoittanut Kinnunen.

Arki on yhä
haastavampaa
Kaksikymmentä vuotta perheiden elämää perheterapeutin
vinkkelistä tarkastellut Kinnunen
tietää, että lapsiperheiden arki on
muuttunut haastavammaksi.
– Vaikka nykyään on elämää
helpottavia koneita ja muita apukeinoja, arjen kuormittavuus on
lisääntynyt. Tämä liittyy siihen,
että nuoret perheet ahnehtivat

liikaa. Heidän pitää ehtiä lasten,
perheen ja työn kanssa.
Kinnusen mukaan hyvä arki
muodostuu pienistä sosiaalisista
tavoista.
– Kerrotaan yhdessä iloisista
asioista. Vaalimalla tulisi myös
vaalia sitä, että syödään edes kerran päivässä yhdessä.
MARJO HÄKKINEN

Pienikin tehtävä
antaa merkityksen
Useiden tutkimusten mukaan
seurakuntaan sitoutuminen on
kestävämpää, jos ihminen on lapsena tai nuorena osallistunut tavalliseen seurakuntaelämään, erityisesti jumalanpalvelukseen.
Vuonna 2008 julkaistussa Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmassa korostetaan
lapsen osallisuutta. Tavoitteeksi on asetettu, että lapsi voi osallistua aktiivisesti seurakuntaelämään, sen suunnitteluun ja toteutukseen ikäkaudelleen sopivilla tavoilla.
Tavoite ei Kinnusen mukaan
vielä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Hänen mukaansa
lapsilla on usein liian passiivinen
rooli niin kotona, seurakunnissa
kuin yhteiskunnassa yleisesti.
– Lapsilta kysellään kamalasti,
otatko tänään sitä vai tätä. Heillä

Saara Kinnunen

on mahdollisuus vaikuttaa, kun
on kuudenlaisia muroja tarjolla. Merkityksen kokeminen tulee
kuitenkin tehtävien ja vastuun
kautta, Kinnunen kertoo.
– Tämä pätee myös seurakunnassa. Luterilainen kirkko on työkeskeinen kirkko, niin että työntekijät tekevät asioita paljon itse.
Köyhemmissä kirkoissa on selvää,
että seurakuntalaisilla on tehtäviä
ja vastuuta.
Kinnunen korostaa nimenomaan aktiivista osallistumista.
Pienikin tehtävä, kuten kynttilöiden sytyttäminen, kuorossa laulaminen tai raamatunpätkän lukeminen, vahvistaa seurakuntayhteyttä.

Kinnusen
10 vinkkiä
Kuuntele lasta
Kiinnostu lapsen asioista
Vaalikaa perheen yhteisiä hetkiä
Naurakaa usein yhdessä
Ole luja rajojen asettamisessa
Rukoile lapsen kanssa iltarukous
Lukekaa yhdessä Raamattua
Johdattele lapsi seurakuntayhteyteen
Puhukaa paljon yhdessä
Kerro lapselle, että hän on rakas
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Miksi kristitty paastoaa?

M

atkalla laskiaisesta
pääsiäisaamuun seuraamme Jeesuksen
kärsimystietä ja tutkimme hänen uhriaan meidän
puolestamme. Paastonaika kutsuu meitä Jeesuksen seuraajina
samalle tielle, osalliseksi kärsimyksen salaisuudesta, antamaan
jotain itsestämme toisten hyväksi
ja uhraamaan omastamme. Paastonaika valmistaa meitä ymmärtämään, mistä itse asiassa on kyse
Kristuksen kirkastumisessa, kun
Jeesus uhritietään kulkiessaan
rukoilee: ”Isä, kirkasta nimesi.”
Paastoamisella on pitkät perinteet ja tarve nousee eri merkityksistä. Vanhan testamentin aikana paastoaminen kuului lakiin.
Jeesus paastosi 40 päivää (Matt.
4:1–11) ollessaan kiusaajan ahdistelemana erämaassa. Hän antaa myös mallin paastoamisesta
(Matt. 6:16–18), kun hän muistuttaa, ettei paastoaja saa olla
synkän näköinen eikä tekopyhä.
Kristilliseen paastoon liittyy aina rukous ja hiljentymi-
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nen, Jumalan äänen kuuleminen.
Kristitylle paasto on pyhä, Jumalalle erotettu elämänmuoto. Jeesus puhuu paastosta vuorisaarnassa (Matt.6:1-) antamisen ja
rukoilemisen yhteydessä. Hän ei
sanonut: jos annatte, jos rukoilette, jos paastoatte. Hän aloitti sanomalla ”kun”. Hän piti mainittuja asioita opetuslapsen elämään
kuuluvina.
Jeesus varoitti oppilaitaan

paastoamasta oman hurskauden
esittelymielessä ja ihmissuosion
toivossa. Sen sijaan Jeesus kehotti
voitelemaan öljyllä, mikä on ilon
vertauskuva.
Vanhan Testamentin paastoohjeissa (Jes. 58) paastoajaa ojennetaan ylpeydestä ja itsekeskeisyydestä. Parasta on paastota ihmisiltä piilossa, Jumalan kasvojen edessä. Siinä yhteydessä syntyy ilo, jonka tieltä itsekeskeiset

motiivit pakenevat. Kutsu paastoon on kutsu seurata Jeesusta läheltä Hänen askelissaan.

nioituksella tarkoitan tässä sekä
pyhäpäivää että näkymätöntä pyhää, Jumalaa.

Paastoamisen tehtävä on
puhdistaa mieli ja omat halut ja
suunnata katse Kristukseen ja
lähimmäisen tarpeisiin. Silloin
saamme myös itsellemme ja Herra siunaa meitä. Kristillinen paasto on enemmän itsetutkistelua
kuin ruokaan ja ulkoisiin seikkoihin huomion kiinnittämistä.
Paastoaminen ikään kuin kirkastaa Jumalan äänen kuulemisen.
Paastoamiseen voi liittyä myös
ruoasta kieltäytyminen, joko kokonaan tai osittain. Nautintoaineista ja herkuista kieltäytyminen paastotessa valmistaa juhlaan. Arkinen ja vaatimaton ruoka valmistaa henkisestikin juhlaan, jolloin sitten herkutellaan.
Juhla tuntuu juhlalta, kun se erotetaan arkiruoasta ja arjen askareista.
Juhlalla ja pyhällä ihminen
hoitaa myös itseään. Kun pyhä
ei erotu arjesta, on kaikki samaa
harmaata massaa. Pyhän kun-

Paastoaminen voi myös kasvattaa. Paasto on kilvoittelua paheista: vatsanpalvonnasta, rahanhimosta, kateudesta, ahneudesta, vihasta, murheesta, epätoivosta, kunnianhimosta ja ylpeydestä. Paheet ovat kuin ketjureaktio. Toinen johtaa toiseen. Joku on joskus kuvannut paheiden
ja valkoisten valheiden hyväksymistä itselleen, että jokainen hyväksytty ja selitelty pahe on kuin
verho Jumalan ja ihmisen välillä.
Lopulta Jumalan tahtoa ei erota
lainkaan.
Kristillinen paasto ohjaa meitä toivoon, iloon, nöyryyteen ja
vaatimattomuuteen. Se on myös
hengellisen elämän hoitamista.
Johannes Kastajan tavoin voimme huokaista Jumalan tulee kasvaa ja ihmisen vähetä.
HELENA YLIMAULA

Matias Par tanen

Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 17.2.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulussa lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää puhuu aiheesta Jeesus kiusausten voittaja (valtakunnallinen lähetys).
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kiimingin kirkosta. Jumalanpalveluksen toimittaa Ulla
Mitrunen-Nyyssönen, ja häntä avustaa Aulikki Rinta-Säntti. Kanttorina on Sari Wallin.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelma.
Miksi aikamme ihmiset ovat
usein niin armottomia toisilleen? Aihetta pohtii Haukiputaan seurakunnan kirkoherra
Jaakko Kaltakari. MB.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon.
Pastori Anna-Mari Heikkinen
kertoo tuomiokirkkoseurakunnan järjestämästä, perheiden
yhteisestä Kastepäivästä. MB.
Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseurakunnat.fi/radio.
Kotimaa24 -uutiset maanantaista torstaihin kello 16.20.
Pe 15.2. klo 14.40 Päivän valinnassa pastori Anna-Mari Heikkinen kertoo tuomiokirkkoseurakunnan järjestämästä, perheiden yhteisestä Kastepäivästä. MB.
Ke 20.2. klo 16.40 Herätys eilen
ja tänään. Oululainen Timote-

us-yhteisön pappi Janne Koskela valottaa Luther-säätiön ajattelua ja toimintaa. Uusinta. MP.

Radio Pooki 88,0 MHz,
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 17.2. klo 9.45 Radiopyhäkoulussa lapsityönohjaaja Kirsi
Merenheimo-Mäenpää.
Klo 10 jumalanpalvelus Nivalan
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 17.2. klo 10 messu, jonka
toimittaa Mari Flink, ja häntä avustaa Anna-Mari Heikkinen. Kanttorina on Henna-Mari Sivula ja urkurina Péter Marosvári.
Ma 18.2. klo 19 Oulun tuomiokirkossa kuullaan hengellistä musiikkia yhteensä kuuden
kuoron esittämänä. Kuorokavalkadissa ovat mukana Uusi
Ääni Oulunsalosta, Katedraalikuoro Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta, Cantio Laudas
Karjasillalta, D´amen Tuirasta,
Gaudiate Oulujoen seurakunnasta ja Haukiputaan Kirkon
Kamarikuoro. Juontajana on
Raimo Paaso.
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi,
p. 044 316 1563 (ma–pe), Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 OULU
Radio Dein toimittajien lyhenteet:
MB = Marja Blomster, MP = Mervi
Päivärinta, MS = Mikko Salmi

Suosituimmat kastevirret uudessa nettipalvelussa

T

oivotuimmat kastevirret löytyvät nyt uudesta www.kastevirret.fi-palvelusta. Sivustolla on linkit yhdeksään musiikkivideoon,
joissa Tommi Kalenius Band ja Mikko Salmi esittävät suosituimpia kastetilaisuuksissa käytettyjä virsiä.
Kastevirret.fi-palvelu on suunnattu kastetilaisuutta valmisteleville vanhemmille. Sivustolla voi
kuunnella ja valita mieluisan virren ja kertoa kastepapille virsivalinta. Jos kotoa ei löydy lauluintoa tai -taitoa, virsiä voi kastetilaisuudessa soittaa
myös palvelun kautta tietokoneelta. Sivustolta voi
myös tulostaa virsien nuotit ja sanat sekä kastetoimituksen vaiheet.
Sivusto palvelee myös kaikkia niitä, joka haluaa tunnelmoida lapsuuden rakkaita virsiä ja vaikkapa laulaa mukana.
Musiikkivideoilla esiintyvä Tommi Kalenius
on muusikko ja laulaja-lauluntekijä, joka on säveltänyt kappaleita myös monille muille suomalaisille pop-, rock- ja iskelmäartisteille. Kalenius
innostui heti Kastevirret.fi-palvelun tekemisestä.
–Tämä on hyvä idea tuoda perinteistä kirkol-

lista sisältöä uudella tavalla käyttöön.
Kaleniuksen mukaan kastevirsi tuo oman ainutlaatuisen tunnelman kastehetkeen.
Hänen suosikkinsa on virsi numero 135 Jumala loi, joka on soinut myös hänen oman perheensä kastehetkissä.

Pappila kuin soiva kehto
Videot taltioitiin tunnelmallisessa Oulun Vanhassa pappilassa, jonka tiloista henkii vanha ja
arvokas, mutta samalla kotoisa tunnelma.
– Oulun Vanha pappila on kuin soiva kehto.
Rakennuksessa on vuosien varrella kastettu tuhansia lapsia, joten siellä oli hienoa tunnelmoida
niin menneitä kuin tuleviakin kastejuhlia, kertoo
palvelun vastaava tuottaja, videoilla laulava pastori Mikko Salmi.
Kastevirret.fi-palvelun on rahoittanut Hengellinen elämä verkossa -hanke ja tuottanut Oulun
ev.lut. seurakuntien mediatoimitus Rauhan Asema. Suunnitelmissa on julkaista vastaavat palvelut myös suosituimmista vihki- ja hautajaisvirsistä.
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Sanan aika
Sunnuntai 17.2.2013

Psalmi: Ps. 91: 1-4, 11-12
1. lukukappale: 1. Moos. 3:1-7 (8-19)
2. lukukappale: Hepr. 4:14-16
Evankeliumi: Matt. 4:1-11
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Ps. 91: 1-4, 11-12
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Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
"Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan."
Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta
ja pahan sanan vallasta.
Hän levittää siipensä yllesi,
ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja
kilpi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua,
missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa
jalkaasi kiveen.

Hepr. 4: 14–16
Koska meillä on suuri ylipappi, joka on
kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan
Poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa.
Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee
ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on
koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin
koetellaan; hän vain ei langennut syntiin.
Astukaamme sen tähden rohkeasti armon
valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja
laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä
tarvitsemme.

Kiusauksia
moneen makuun
On arkipäivä ja olen juuri tullut töistä. Olen väsynyt, mutta minun täytyy kuitenkin
tehdä itselleni ruokaa. Kaapistani löytyy kalaa ja kermaa ja pakastimestani pussillinen peruna-sipulisekoitusta sekä itse kasvattamaani tilliä. Näistä valmistuu herkullinen kirjolohikiusaus.
Ruoan valmistuessa jään miettimään, mitä muita merkityksiä sanalla kiusaus
oikein on. Mieleeni nousee tämän sunnuntain aihe, Jeesus, kiusausten voittaja.
Ollessaan 40 päivää ja 40 yötä autiomaassa Jeesus joutui miettimään, onko hän
uskollinen Isälleen ja saamalleen kutsumukselle vai lankeaako hän muiden ihmisten tavoin Paholaisen kiusauksiin.
Niin, kukapa meistä ei olisi joutunut joskus tilanteeseen, jolloin jotain tekisi hirvittävästi mieli. Ympärillämme on paljon houkutuksia, jotka kiehtovat mieltämme
ja joihin haluaisimme langeta. Paholainen houkuttelee meitä mitä erilaisimmilla
keinoilla omille teilleen.
Erityisen vaikeaa kieltäytyminen on silloin, kun olemme itsellemme tai jollekin
toiselle luvanneet pysyä erossa niistä. Onneksi tukenamme on läheistemme lisäksi
Kristus. Hän on meidän voimamme ja esimerkkimme, sillä hän piti lupauksensa
vaikeassakin tilanteessa. Kun pysymme uskollisina Sanalle ja Hengelle, Paholaisen juonet raukeavat tyhjiin. Heprealaiskirjeessä sanotaan Jeesuksesta: ”Koska hän
on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita
koetellaan”.
Kirjassaan Mannaa Jumalan lapsille uskonpuhdistuksen isä, teologi Martti Luther muistuttaa: ”Meidän on pelättävä Jumalaa ja kavahdettava syntiä, ennen kuin
meitä kiusataan syntiin lankeamaan. - - Vastustaaksemme tällaisia kiusauksia meidän on paettava Jumalan lupauksiin, käytävä armonistuimen luo ja sanottava: ‘Tiedän, että olen paha ja syntinen ihminen ja sinä olet pyhä ja vanhurskas’.
Paholaisen kiusaukset johtavat syntiin ja epätoivoon, mutta Jeesus, Jumalan
Karitsa, on meidän toivomme.
Kaikesta huolimatta, minä nautin omasta kiusauksestani suurella mielihalulla.
Eija Nuutinen

Teologian kandidaatti
Itä-Suomen yliopisto

Matt. 4: 1–11
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan
Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli
paastonnut neljäkymmentä päivää ja
neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä.
Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi
hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske
näiden kivien muuttua leiviksi." Mutta Jeesus
vastasi: "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee
Jumalan suusta.'"
Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään
kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin
harjalle. Hän sanoi Jeesukselle: "Jos kerran
olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan
kirjoitettu: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn. He
kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi
kiveen.'" Jeesus vastasi hänelle: "On myös
kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'"
Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle
vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki
valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: "Kaiken
tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni
ja kumarrat minua." Silloin Jeesus sanoi hänelle:
"Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: 'Herraa,
Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan
häntä palvella.'"
Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja
hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat
häntä.
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Kunnes kuolem
Kertun ja Kåren

O
Karjasillan kirkossa oli tungosta laskiaissunnuntaina piispanmessussa. Korjattu kirkko kiinnosti seurakuntalaisia.

Kirkko kaunistui Karjasillalla
Karjasillan kirkon remontti
valmistui – kaunista
turhuutta vai pelkkää
tuhlausta, pohdittiin
juhlamessun saarnassa.

Myös esteettömyys
parani remontissa
Päättyneen – noin miljoona euroa
maksaneen – remontin yhteydessä Karjasillan kirkossa ja seurakuntasaleissa parannettiin valaistusta ja uudistettiin äänentoistoa.
Liikuteltavan alttarikaiteen myötä konserttien järjestäminen helpottuu.

ululainen 92-vuotias Kåre Savukoski hyvästelee
vaimonsa Kertun, 86, joka ilta kertomalla puolisolleen rakastavansa häntä. Kerttu Savukoski jää hyvin suukoteltuna yöksi hoivakoti Tuirankartanoon Kåren askeltaessa lyhyen
matkan päähän omaan kotiinsa
Tuirassa.
Aamulla, lounasaikaan, pariskunta on jälleen yhdessä Tuirankartanossa. On aika syödä
yhdessä.
Kåre ja Kerttu Savukoski eivät
ole vastarakastuneita, mitä ei uskoisi heitä katsellessa. Pariskunta tarttuu toisiaan kädestä kiinni
tuon tuostakin. Rakkaaseen ihmiseen katsotaan lämpimästi ja
pitkään.
Arvaus tuoreesta seniorirakkaudesta menee pieleen reippaasti. Savukosket ovat olleet yhdessä
vuodesta 1948. 60-vuotishääpäivästä – timanttihääpäivästä – on
kulunut jo muutamia vuosia.

Neljäs valloitusyritys
onnistui

I

hmiselämään kuuluu vaivannäköä, mutta myös iloa ja lepoa. Saako elämään sisältyä
myös kaunista turhuutta? Kaunis turhuus on käsite, jolle kirjailija Mika Waltari antoi myönteisen sävyn. Ovatko Karjasillan
kirkon uudistukset kaunista turhuutta – vai kenties tuhlausta?
Tätä pohti viimesunnuntaina
Karjasillan kirkon piispanmessun
saarnassaan kirkkoherra Juhani
Lavanko. Messun aiheena oli kirkon vihkiminen uudelleen käyttöön korjaustöiden jälkeen.
Lavanko jatkoi saarnaansa kertomalla, mitä Jeesukselle tapahtui
Raamatun mukaan Betanian kylässä matkalla Jerusalemiin.
– Hän kohtasi naisen, joka
vuodatti pullollisen aitoa, hyvin kallista nardusöljyä Jeesuksen päähän. Naista paheksuttiin:
Millaista voiteen haaskausta! Jeesus puolusti naista sanomalla:
”Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki.”
– Kaunis turhuus, vaikkapa mahdollisuus nauttia Herran huoneen ihanuudesta täällä
Karjasillan kirkossa, on Jumalan
lahja, Lavanko totesi vihkijuhlan
saarnassa.

Kåre ja Kerttu tapasivat toisensa sotien jälkeen Kalajoella. Kåre
luonnehtii, että kyse oli rakkaudesta melkeinpä ensisilmäyksellä.
Eläväisestä Kertusta olivat muut-

Tuula Matilaisen johdolla Karjasillan kirkon keittiössä syntyi juhlamessun vieraille
keitto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kirkossa on muun muassa uusi lukupulpetti, kulkueristi ja virsitaulu. Vanhoja kirkkotekstiilejä
täydennettiin kirkkotekstiilitaitelija Tiina Toivasen tekstiileillä.
Uudistuksissa huomioitiin
pyörätuolilla liikkuminen ja muu
esteettömyys.
Muutostyöt suunnitteli arkkitehti Jorma Teppo.
Alkuvuodesta valmistuivat
uudet urut. Karjasillan uusi soitin edustaa saksalaisromanttista
tyylisuuntaa. Uusien urkujen esikuvina ovat Asikkalan ja Sauvon
kirkkojen vanhat, harvinaislaatuiset urut.

Matalaääniset pillit
helpottavat veisuuta
Urkurakentaja Hannu Junttila
Sotkamon Urkurakentajista kuvaa Karjasillan urkuja hyväsointisiksi. Paljon muutakin erinomaista hän näkee uruissa.
– Niiden mukana laulaminen
on helppoa. Uruissa on 17 matalaäänistä urkupilliä, joiden äänikorkeus on suunnilleen sama
kuin ihmisten.
Vaikka veisuu sykähdytti kirkossa jo piispanmessussa, Junttila
sanoo, että parhaat äänet uruista

on vielä tulematta.
– Urut ovat monimutkainen tekninen laite. Niitä
trimmataan ja säädetään yhä.
Urkujen viimeistely jatkuu
juhlan jälkeen, urkurakentaja kertoo.

Kirkossa on
kirkastettava Kristusta
Piispa Samuel Salmi muisteli messussa Karjasillan kirkon
ensimmäistä vihkimistä 50
vuotta sitten. Silloin paikalla
oleville todettiin, että kirkon
rakentaminen on turhaa, ellei rakennuksessa saada Herran kirkkautta esille.
Piispan mukaan sama viesti on edelleen hyvä muistaa.
Salmi korosti kristittyjen
olevan ennen kaikkea toivon
julistajia.
– Kristityt elävät voitosta.
Me tiedämme, kuka on tulossa, piispa totesi viitaten Karjasillan kirkon alttaritauluun,
Essi Renvallin pronssiveistokseen Kristuksen toinen tuleminen.
RIITTA HIRVONEN
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kin kiinnostuneita, joten Norjassa syntyneen maalarimiehen oli
tehtävä hieman töitä voittaakseen
kilpakosijat.
Kåre kertoo hymyssä suin valloitusyrityksistään.
– Kalajoen teatteritalolla oli
tanssit. Tytöt istuivat omalla penkillään ja miehet seisoivat ennen
tanssikappaleen alkua keskellä
lattiaa jonkinlaisessa hyökkäysasennossa: oma ihastus olisi ehdittävä kaapata itselleen.
Kåre Savukoski onnistui tavoittamaan Kerttunsa vasta neljännellä yrityksellä, mutta silloin
Kerttu oli jo puolitiessä vastassa
tulevaa aviopuolisoaan.
Yhteinen pitkä tanssi alkoi.

Muutama sekunti
muutti kaiken
Savukosket kävivät Kalajoen jälkeen asumassa Kemissä, mutta
Kerttu kaipasi takaisin lapsuudenmaisemiinsa. Kåren tekemä
omakotitalo myytiin vauhdilla, ja
elämä alkoi jälleen tutuissa maisemissa. Perhe oli kasvanut kolmella lapsella.
Savukoskien ensimmäinen
lapsi on kehitysvammainen. Pippurinen – Kåren kuvaus rakkaastaan – Kerttu hoiti omaansa kotona 40 vuotta, vaikka moni kehotti

Rakkaus ei kysy
Professori Kaarina Määttä
tutki seniorien rakkautta
ja kirjoitti siitä kirjan.

L

äheiset ihmissuhteet, perhe
ja rakkaus ennustavat onnistuvaa ikääntymistä. Ne ovat
myös hyvä stressin suoja ja
oiva terveysvakuutus.
”Ystävät ovat lyhtyjä elämänpolulla, eivät voi lyhentää matkaa,
mutta tekevät sen valoisammaksi.”
(Inkeri 80 vuotta, uusystävystynyt leskeydyttyään 52 vuotta kestäneestä avioliitosta).
Ikääntyneistä puhuttaessa uutiskynnyksen ylittävät helposti
kielteiset mielikuvat: riittämätön
hoito, märät vaipat, huono ravitsemus, yksinäisyys ja liian vähäinen
henkilökunta. Silti hyvää ja onnellistakin ikääntymistä on. Monille ikääntyneille juuri kolmas
ikä on vapautta vastuista ja mahdollisuutta tehdä mitä itse haluaa.
Myös rakkaudelle on tilaa.
Lapin yliopiston professori
Kaarina Määttä on tutkinut rakkautta ja julkaissut siitä kymmenen kirjaa. Ikääntyneiden rakkauselämä on ollut aika lailla tut-

kimaton alue ennen Määtän tutkimustyötä. Vuonna 2005 häneltä
ilmestyi kirja Seniorirakkaus.

Kyky rakastaa
ei katoa
– Rakkauden lumous ei haihdu
koskaan, ei ikävuosienkaan karttuessa. Ei rakkaus katso ikää eikä laske ryppyjen määrää. Tunteet ja kyky rakastaa eivät katoa
iän myötä. Ikääntyneiden rakkaudesta kuitenkin puhutaan vähän, ja se saattaa aiheuttaa ristiriitaisia tunteita, Määttä sanoo.
Kaarina Määttä haastatteli kirjaansa varten 117 iältään
50–92-vuotiasta. Haastateltujen
kokemukset ja ajatukset kertoivat, mitä senioreiden sielussa ja
sydämissä todella tapahtuu.
– Vanhimmatkin puhuivat
rakkauden tunnelatauksen voimakkuudesta, kuinka ikääntyneenäkin voi haltioitua ja lumoutua tai kuinka vahvasti voi iskeä
amorin nuoli. Moni rakkaustarinansa kertonut on juhlinut kultahäitä, jotkut jopa kruunuhäitä 65 avioliittovuoden jälkeen.
Joillakin yhteinen taival on vasta alullaan ja käynnistynyt ikään-
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Vaimo on aina
mielessäni, kun en
ole täällä. Hän on
tärkein.
Kåre Savukoski

laittamaan lapsen laitokseen.
– Helppoa huolenpito ei aina
ollut, Kåre katsoo vaimoaan häkellyttävän kauniisti.
Kertun aivoinfarkti vuonna
2006 laittoi kaiken totutun uusiksi.
– Toinen puoli Kertun ruumista meni tuolloin mykäksi, Kåre
Savukoski kuvaa tapahtunutta.
Halvaus esti perheen äitiä asumasta enää kotona. Savukosket
muuttivat Ouluun, Kerttu sairaalasta Tuirankartanon Väinölä-kotiin.

Ilmeitä
sanojen sijaan
Kuuden vuoden ajan Kåre Savukoski on käynyt joka päivä kaksi kertaa Kerttunsa luona. Kerttu
ei puhu, mutta hymyilee ja osoittaa ilmeillään ja eleillään muutoinkin puolisolleen tunteensa ja
myös asiansa.
Silloin tällöin Savukosket

Kädestä pitäminen, pään silittäminen ja suukottelut ovat Savukosken puolisoiden hyvää arkea.

tanssivat yhdessä Kertun kodissa. Puolisot nauttivat musiikista
ja yhdessä liikkumisesta.
Kerttu Savukoski on suuri Jari Sillanpään fani. Väinölä-kodin
seinältä löytyy komea kuva Sillanpäästä.
Parisen vuotta sitten he kävivät
tangokuninkaallisen keikalla yh-

dessä. Kåre Savukoski kehuu lauMummua katsoessaan vaari
lajaa: Kerttu sai ihailemaltaan ar- sanoo: ”Vaimo on aina mielessätistilta lämpimän halauksen.
ni, kun en ole täällä. Hän on tärkein. ”
Tärkeysjärjestys
– Joskus oma olo on väsynyt.
Tekisi mieli jäädä kotiin sänkyyn,
on selvä
Kåre Savukoski kutsuu Kerttua mutta tunnen, että minun on tulmummuksi. Usein kyynel silmäs- tava mummun luokse.
sä. Kårea kutsutaan vaariksi.
Kåre ei osaa antaa erityisiä

neuvoja nuoremmille, miten parisuhteen saa kestämään elämän
myrskyissä.
– Otimme todesta sen, mitä
pappi sanoi vihkitilaisuudessa:
kunnes kuolema teidät erottaa.
Siihen olemme luottaneet.
RIITTA HIRVONEN

sy ikää eikä laske ryppyjä
tyneenä.
”Vaikka ulkoinen olemus muuttuu, tunne-elämä säilyy voimakkaana ja havaintokyky herkkänä.
Viis rypyistä ja harmaakaihista,
kun vielä voimme käyttää molempia aivopuoliskoja toistemme iloksi.” (Martti 67 vuotta).
– Seniorit osoittavat, että korkeasta iästä huolimatta heidän ei
tarvitse jäädä seuraamaan elämää
sivusta tai syrjästä, vaan he voivat
olla täysillä mukana. Elämänkokemukset vaan vahvistavat otetta
elämään tavalla, jota kiinalainen
sananlasku painottaa toteamalla:
”Kokemuksen kukka kantaa viisauden hedelmää.”

Rakkaus
nuorentaa
Tämän päivän senioreilla on juuret sota-ajassa. Usea on elänyt
raskaan sota-ajan sekä takaiskuja
toisensa jälkeen. Silti he vakuuttavat elämän hymyilevän. He ovat
ylpeitä selviytymisestään ja vaikka elämässä on uhrauksia ja kipuja, mielessä on päällimmäisenä kiitollisuus.
– Kyse on elämäntaidoista. Sitähän Aristoteleskin korosti tote-

amalla, kuinka ihmisen keho on
täydellinen 35 vuoden ja sielu 50
vuoden iässä. Moni seniori nuortuu silmissä, kun nuoruuden kokemukset palautuvat tuoreena
mieleen. Kauan sitten eletty nuoruus on osa ihmistä ja koettua nykyhetkeä, Määttä toteaa.
Moni seniori osaa ajoittain olla nuorempi kuin nuoret konsanaan. Rakkaus heille – kuten
nuoremmillekin – on monivivahteinen ja voimakas tunteiden
pyörre. Moni kertoo, että elämä
hymyilee, askel tuntuu keveämmältä ja lääkkeiden tarve vähenee. Ikääntyneet rakastavaiset
hupsuttelevat ja nauru raikuu.
”Itsekin ihmettelemme, miten
meistä on tällaisia pahanilkisiä kakaroita tullut.” (Terhi 58 vuotta).
Eivätkä rakastavaiset tahdo
uskoa todeksi, mitä heille on tapahtunut.
”Ei voi olla totta tämä toistemme löytämisen ihanuus. Nipistelen
itseäni varmistaakseni, että elän.”
(Marjatta 70 vuotta).

Vapaana työelämän
rasitteista
Ikääntyvät ovat vapaita työelä-

män rasitteista ja useilla heistä on
kohtuullinen eläke turvaamassa taloudellisen vakauden. Lasten kasvatusvastuu on helpottunut. Nyt on aikaa itselle ja voi vapaammin tehdä, mitä haluaa.
Rakkaus voi olla onnentäyteisempää, sille voi antautua enemmän, kun ei ole jännitettä työstä,
asunnonhankinnasta tai lasten
hoidosta. Kun vanhana rakastaa,
se on parempaa kuin nuorena, sanoo moni haastateltu.
– Aidoimmillaan kypsä rakkaus näkyy aktiivisina tekoina, antamisena, huolenpitona ja kiitollisuutena. Puolisot ovat toisilleen
ymmärtäjiä, kuuntelijoita ja auttajia. Toisen läsnäolosta osataan
nauttia ja iloita. Tieto siitä, että
hiekka valuu tiimalasissa, antaa
tunteelle syvyyttä ja kiitollisuutta siitä, että on voinut kokea rakkautta elämää ylläpitävänä voimana, Määttä sanoo.
Kun elämä on ollut myrskyistä ja koettelemusten kirpaisemaa, toisen seura tarjoaa turvaisan tyyssijan. Yhteiset koti-illat,
marjaretket, mökkeily ja puutarhanhoito virkistävät. Pienet vaivat unohtuvat, sillä tiedetään, et-

tei vanhuus tule yksin.
Toisaalta on heitäkin, jotka ottavat takaisin menetettyjä
vuosia ja hankkivat uusia kokemuksia.
”Eikö vähempikin riittäisi,
ihmettelevät lapset.” (Sanni 74
vuotta)

Huolenpito ja
hyväksyntä tärkeää
Toisen antama huolenpito sekä
ikääntymisen hyväksyntä ja arvostus ovat tärkeitä.
”Rakkaus on pitkän matkan
juoksu, ei loppukiriä, mutta pitkä loppusuora. Kaksin on taakatkin keveämmät kantaa. Yhdessä
olemme vahvat.” (Pekka, 53 vuotta)
– Onnellisissa rakkaustarinoissa seniori kohtelee kumppaniaan huolehtien, hellien, kannustaen ja tukien. Eroottisuus
rakentuu pienistä asioista. Näin
rakkaus heijastuu ikääntyneenkin ihmisen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Se, että tulee hyväksytyksi ja rakastetuksi ilman ehtoja omana itsenään on arvoltaan
kiistämätöntä erityisesti ikävuosien karttuessa, Määttä toteaa.

Kaarina Määttä korostaa, että onnen
avaimia ei voi toisen taskusta ottaa.
Unelmien eteen on tehtävä työtä.

”Kun ajattelen elämääni taaksepäin, olisin valmis aloittamaan
kaiken alusta samoin lupauksin ja
ennen kaikkea saman tytön kanssa.” Leevi 82 vuotta, naimisissa 59
vuotta.
AULIKKI ALAKANGAS

Kursiivilla kirjoitetut lainaukset on
poimittu Kaarina Määtän kirjasta
Seniorirakkaus, 2005, WSOY.
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Leikkaa talteen!

Markus Manner

Kirkolliset toimitukset

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin klo 9–16 oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa tai päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi.

Virkatodistukset

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

Tilavaraukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin

p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03,
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

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. toiminnanohjaaja Riitta Ojala,
p. 040 841 4680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Seurakunnissa soi
kirkkomusiikkiviikkojen ajan

K

irkkomusiikkiviikkoja vietetään viikoilla 8–9 teemalla ”Seurakunta soikoon!” Toista kertaa järjestettävien kirkkomusiikkiviikkojen ideana on tarjota
monipuolisesti kirkkomusiikin koko kirjoa laajalle yleisölle kuunneltavaksi.
– Tarjolla on rautaisannos kirkkomusiikkia yhteistyön voimin. Kirkkomusiikki ei ole juurikaan
yhteiskunnassa esillä ja sitä halutaankin esitellä tapahtumassa laajasti. Ohjelmassa on aina perinteisestä nuorekkaampaan ja
eri instrumentein soitettavaan musiikkiin, tapahtuman taiteellinen johtaja
Lauri Nurkkala sanoo.

Kaikkiin kirkkomusiikkiviikon tilaisuuksiin on
vapaa pääsy. Joissakin konserteissa on maksullinen
ohjelma tai vapaaehtoinen
kolehti.
Kirkkomusiikkiviikot
järjestävät Oulun ev.lut.
seurakunnat ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Mukana ovat myös Oulun
kaupungin konservatorio ja
Pohjan Sotilassoittokunta.

Paikallisia ja vierailevia
taitureita
Kirkkomusiikkiviikot
käynnistyvät maanantaina
18.2. kello 19 Oulun tuomiokirkossa viime vuonna suuren suosion saavuttaneen Kuorokavalkadin
esityksellä. Raimo Paason

juontamassa Kuorokavalkadissa ovat mukana Katedraalikuoro Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta, Uusi Ääni Oulunsalosta, Cantio Laudis Karjasillalta, D’amen Tuirasta
ja Gaudiate Oulujoen seurakunnasta sekä Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro.
”Kanttorit framilla” eli
Oulun seurakuntien kaikkien kanttoreiden yhteiskonsertti järjestetään keskiviikkona 20.2. kello 19
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa, osoitteessa Kirkkotie 10. Mukana
on noin 20:n monipuolisen osaajan taidonnäytteitä
niin kuoro- ja yksinlaulusta kuin urkumusiikistakin.
Kansainvälisestikin

Haukiputaalla riitti
vauhtia mäessä
Haukiputaan seurakunta

Perheasiain neuvottelukeskus
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557
Mediatoimitus Rauhan Asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 316 1429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 316 1563
Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka, p. 040 5797 806
Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori
Hanna Fähnrich, p. 050 433 4104
Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

tunnettu Candomino-kuoro (kuvassa) konsertoi puolestaan Oulun tuomiokirkossa lauantaina 23.2. kello 19. Lisäksi kuoro laulaa
tuomiokirkon jumalanpalveluksessa sunnuntaina
24.2. kello 10 ja sen jälkeisessä matineassa kello 11.
Espoosta kotoisin oleva kamarikuoro on saanut
palkintoja sekä kansainvälisissä että kotimaisissa kuorokilpailuissa ja kasvattanut mainettaan kymmenillä konserttimatkoilla
ympäri maailman.
Kirkkomusiikkiviikkojen tilaisuudet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.oulunseurakunnat.fi/musiikkitilaisuudet sekä sivulta 20.

Haukiputaan laskiaistapahtumissa
9. helmikuuta iloittiin koko perheen voimin.

Diakonian
ajanvarausnumerot
muuttuvat
Diakoniatyön ajanvarausnumerot muuttuvat 1. maaliskuuta alkaen. Ajanvaraus
talousasioihin liittyen on
seurakunnissa maanantaisin kello 9–11 paitsi Oulunsalon seurakunnassa, jossa
aikoja voi varata puhelimitse ilman erityistä päivää.
Uudet diakonia ajanvarausnumerot ovat:
Haukipudas,
p. 044 731 0232
Karjasilta, p. 044 3161 579
Kiiminki, p. 040 700 8151
Oulujoki, p. 040 703 3690
Oulunsalo, p. 044 7453 853
tai 044 7453 848
Tuira, p. 044 3161 412
Tuomiokirkkoseurakunta,
p. 044 3161 419
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Jumalanpalvelukset

Oulun
tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs),
90100 Oulu
ouluntuomiokirkkoseurakunta@evl.fi
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu
Heinätorin 		
seurakuntatalo 		
Aleksanterinkatu 71
Intiön seurakuntakoti
Intiönpolku 2
Vanha pappila 		
Asemakatu 6

Messu su 17.2. klo 10, Oulun
tuomiokirkko. Toimittaa Mari Flink ja avustaa Anna-Mari
Heikkinen. Kanttorina HennaMari Sivula ja urkurina Raimo
Paaso. Kolehti satelliittitelevisiotyölle kristillisten televisioohjelmien tuottamiseksi Iranissa ja Afganistanissa puhuttavilla kielillä. Lähetys myös
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 17.2. klo 14, Intiön seurakuntakoti. Toimittaa Mari Flink ja kanttorina
Henna-Mari Sivula.

Hartauselämä
Aamupiiri la 16.2. klo 10,
Vanha pappila. Juha Tervaskanto.
Sunnuntain opetusseurat
su 17.2. klo 15, Vanha pappila. Mitä voimme oppia Jeesukselta kiusausten voittamiseksi?
Opettajien raamattupiiri ma
18.2. klo 16, Vanha pappila.
Raamattupiiri ti 19.2. klo 15,
Intiön seurakuntakoti. Keijo
Nissilä.
Raamattupiiri ti 19.2. klo 18,
Intiön seurakuntakoti. Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 20.2. klo 17,
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 20.2.
klo 18, Vanha pappila. Stiven Naatus.
Hiljaisuuden rukoushetki ke
20.2. klo 19, Oulun tuomiokirkon krypta. Tilaisuuden
järjestävät Oulun NNKY ja
Sinapinsiemen ry.

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 17.2.
klo 10 kirkossa, toimittaa
Leena Brockman, saarna Arto Nevala, kanttorina Kaisa
Säkkinen. Konfirmoitavana
syysloman päivärippikouluryhmä.

Hartauselämä

Haukiputaan
seurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakunta@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

Musiikki ja kulttuuri
Virsilauluilta ti 19.2. klo 18,
Heinätorin seurakuntatalo. Paastonajan virsiä, Esko
Laukkanen.
Kuorokonsertti la 23.2. klo
19, Oulun tuomiokirkko.
Candomino-kuoro, johtaa
Esko Kallio. Lähetys myös
www.virtuaalikirkko.fi.
Urkumaraton ke 27.2. klo 19,
Oulun tuomiokirkko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma
18.2. klo 9–11, p. (08) 3161 405,
Tuomiokirkkoseurakunta.
Diakonian aamu ti 19.2. klo
9, Elohuone, Isokatu 11.
Miesten kahvit ke 20.2. klo 14,
Oulun tuomiokirkon krypta.
Kahvitellaan, tavataan kavereita ja voidaan lukea päivän
lehti. Kirkon kryptaan käynti Isokadun puoleisesta päädystä. Mukana diakoniatyöntekijä Riku-Matti Järvi.
Työttömien ruokailu ke
20.2. klo 11, Heinätorin seurakuntakoti.

päihdetyö
Usko ja Elämä to 21.2. klo 14,
Heinätorin seurakuntakoti.
Ryhmä, jossa pohdimme arkielämässä kohtaamiamme
asioita. Aivan jokapäiväiseen
elämään liittyviä käytännön
asioita kuin uskonelämäänkin liittyviä. Ryhmä on avoin
kaikille päihteet ongelmiksi kokeville. Ihmisen elämä
koostuu monenlaisista palasista ja joskus tarvitsemme
toistemme tukea siihen, et-

ja Martinniemen srk-kodilla perjantaisin klo 10–11.30.
Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kerho, jossa lauletaan, leikitään, kahvitellaan, askarrellaan ja hiljennytään. Perhekerhoon ei
ole ilmoittautumista.

Seniorit

Ystävänpäiväjuhla srk-keskuksessa to 14.2. alkaen klo
11 keittolounaalla, hinta 5 €.
Ohjelmaa, arpajaiset ja kahvit. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.
Musiikki
Kuljetuspyynnöt kerhoihin
Seurakunta soikoon! –Ou- maanantaisin klo 9–11 dialun seurakuntien kirkkomu- koniatoimistoon, p. 044 7310
siikkiviikkojen tilaisuuksia 232.
Haukiputaalla: urkuvartit Seurakuntakerho eläkeläike 20.2. klo 11.30 ja klo 12.15
sille ma 18.2. klo 13 Jokisrk-keskuksessa, urkuvarren vanhustentarina Elias Niemelä.
lolla, ke 20.2. klo
Kanttorit framil13, Kellon srkVarhaisnuorten
la ke 20.2. klo 19
kodilla, vieraitoimintapäivä
srk-keskukseslija apteekislauantaina 23.3.
sa, Oulun seurata sekä to 21.2.
klo 10.30–16
kuntien kanttoklo 13 srk-kesKellon koululla.
rit, kuorolaulua,
kuksen moniurkumusiikkia setoimisalissa.
kä yksin- ja yhteisJuttukahvila
to
laulua, ohjelma 5 €.
21.2. klo 13 Martinniemen srk-kodilla. Vierailija
Lapset ja lapsiperheet
apteekista kertomassa sähVakkurilan perhetupa per- köisestä reseptistä, mukana
jantaisin klo 9.30–11.30 Vak- Jari Flink.
kurilassa. Perhetuvassa leikiVarhaisnuoret
tään, lauletaan, kahvitellaan
ja askarrellaan. Pieni har- 6.-luokkalaisten avoimet
taushetki klo 10.30. Perhetu- ovet ke 20.2. klo 15–17 Marpaan ei ole ilmoittautumista. tinniemen srk-kodilla.
Perhekerhot: Jokelan van- Varhaisnuorten toimintahalla koululla maanantaisin päivä la 23.3. klo 10.30–16
klo 10–11.30, Kellon srk-ko- Kellon koululla. Varhaisnuordilla torstaisin klo 9.30–11 ten toimintapäivä on tarkoiRaamattupiiri ke 20.2. klo
18, Puttaan Tupa.
Rukouspiiri torstaisin klo 18,
Puttaan Tupa.

tä palapeli saadaan kasattua.

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to
21.2. klo 14, Vanha pappila.
Niilo Pesonen.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 17.2. klo 12,
Heinätorin seurakuntatalo.
Pohdimme yhdessä elämän
suuria asioita kristilliseen uskoon ja rakastavaan Jumalaan tutustuen. Alle 4-vuotiailla oltava mukana aikuinen, mutta pyhäkouluun on
tervetullut myös koko perhe. Pyhäkouluun ei tarvitse
ilmoittautua ja se on osallistujille maksuton.
Perhekerho ti 19.2. klo 10–
11.30, Heinätorin seurakuntatalo.
Perhekerho to 21.2. klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti.

Nuoret
Pienoismallikerho su 17.2.
klo 14, Heinätorin seurakuntatalo. Kaikenikäisille asiasta kiinnostuneille! Vetäjänä
Tapio Huhtelin, p. 050 5479
657.
Kuvausproggis ke 20.2. klo
17.30–19.30, Heinätorin seurakuntatalo. Teemme projektina kuvausmateriaalia
pääsiäistä varten ja samalla
opettelemme kuvausteknikoita digijärjestelmäkameralla ja -videokameralla. Lisätietoa Jukka Kärkkäinen, p.
040 5747 183 ja Mono Kuoppala, p. 040 5747 124.
Nuorten avoimet ovet ke

tettu 1.–6.-luokkalaisille. Päivässä on yhteistä ohjelmaa ja
toimintapisteitä, joissa mm.
askartelua, ulkoilua, pelejä,
musiikkia jne. Tapahtuma on
tarkoitettu ensisijaisesti Haukiputaan seurakunnan jäsenille. Osallistumismaksu 10
€. Ennakkoilmoittautuminen
1.–28.2. ja lisätiedot: www.
alakkonäämua.fi.

Kurkistus Hong Kongiin

torstaina 21.2. klo 17.30–19
Oulun tuomiokirkon kryptassa.

Kaikenikäisille sopiva ilta, jonka aikana tutustutaan
Hong Kongissa tehtävään lähetystyöhön.

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. Candomino-kuoro, johtaa Esko Kallio. Mukana myös Cantio
Laudis-kuoro. Olli Heikkilä viulu, Noora Päkkilä viulu,
Péter Marosvári urut. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa. Lähetys myös www.virtuaalikirkko.fi.

Urkumaraton

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

20.2. klo 18–21, Elohuone.
Paikka, aika ja tila vain olla.
Halutessasi voit pelata, porista tai nauttia kupposen kuumaa. Nuoret tekevät tästä illasta itsensä näköisen ottamalla toiset huomioon.

kuntakoti.

Muut menot
Aamusilmukka ke 20.2. klo
10–13, Oulun tuomiokirkon
krypta. Silmukka kokoaa yhteen tekemään käsitöitä, askartelemaan, keskustelemaan, olemaan yhdessä.
Torstain raamattupiiri to
21.2. klo 13, Vanha pappila.
Anna-Mari Heikkinen.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 21.2.
klo 10.30, Heinätorin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 21.2.
klo 12.30–14, Intiön seura-

Yhteisvastuulounas

sunnuntaina 24.2. klo 11.30–13.30
Kellon seurakuntakodilla.
Tarjolla uunilohi ja perunat, sekavihannekset, tuoresalaatti ja punajuuri-raejuustosalaatti. Leivät ja ruokajuomat, jälkiruokana marjahyytelö/kahvi. Lounaan
hinta 8 €, 5–12-vuotiaat lapset 4 € ja alle 5-vuotiaat
ilmaiseksi.

Nuoret
Nuorten ilta pe 15.2. klo 18
Vakkurilassa. Rippikoululaiset saavat korttiinsa merkinnän.
Raju-ilta nuorille ke 20.2. klo
18.30 Wirkkulassa. Raju-iltojen otsikkoina kevään aikana
on mm. jokainen on vähän...,
kulutusjuhlat, tuhkaa hiuksissa, ihan lovena ja monta
muuta mielenkiintoista aihetta. Tule katsomaan mitä
tämä kaikki tarkoittaakaan.
Rippikoululaiset saavat illoista merkinnän.

Diakonia
Vapaaehtoisten ilta ti 19.2.
klo 17.30–19 Puttaan Tuvalla. Tutustutaan Oulun seurakuntien Suurella sydämellä
-vapaaehtoissivuihin ja käyttöön. Ilm. Johannalle 18.2.
mennessä, p. 045 1393 993.

Lähetys
Kirkonkylän lähetyspiiri
tiistaisin klo 13 Puttaan Tupa. Parillisilla viikoilla perinteisenä lähetyspiirinä ja parittomilla käsityöpiirinä.
Missiokerho alakouluikäisille perjantaisin klo 16 Put-

Kirkkokyytiseteli
on tarkoitettu Haukiputaan seurakunnan alueella asuville yli 65-vuotiaille, jotka eivät muulla tavoin pääse kirkkoon. Kirkkokyytiseteliä voi käyttää sanajumalanpalvelukseen tai messuun sunnuntaina tai muuna
juhlapyhänä. Saattaja voi olla mukana veloituksetta.
Seurakuntalainen on oikeutettu saamaan vuoden aikana neljä kirkkokyytiseteliä, jotka saa käyttää taksimatkoihin kodistaan kirkkoon ja takaisin.
Lisätietoja vastaava diakoniatyöntekijä Helena Seppänen p. 040 5819 316. Kirkkokyytisetelin saa oman alueen diakoniatyöntekijältä:
Kiiminkijoen pohjoispuoli: Laila Juntti, p. 040 8668 319
Kirkonkylä: Heli Puuperä, p. 040 5898 362
Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja Kalimenkylä:
Johanna Kerola, p. 045 1393 993

taan Tupa. Raamattu- ja lähetyskerho.

Kuorot ja kerhot
Haukiputaan seurakunnassa on aloittanut nuorten
lauluryhmä, joka laulaa pääosin hengellisiä lauluja. Lauluryhmä on tarkoitettu 13–
18 -vuotiaille nuorille. Harjoitukset maanantaisin klo 1819 Haukiputaan srk-keskuksessa. Kuoroa johtaa Else Sassi, p. 040 5886 196.

Muut menot
Puttaan Tuvalla ei avoimia
ovia to 14.2. Osallistutaan
Ystävänpäivä-juhlaan srkkeskuksessa.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: vuosikokous ja seurat su
17.2. klo 17 ry:llä, lauluseurat ke 20.2. klo 18.30 Helena ja Osmo Sarajärvellä, Kuntotie 3, Kello: huutokauppaompeluseurat pe 15.2. klo
18.30 ry:llä, Jokikylä: seurat
su 10.2. klo 14 ry:llä.
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Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.2.2013
Jumalanpalvelukset

Karjasillan
seurakunta
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

15, Kastellin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke
20.2. klo 18–20, Karjasillan
kirkko.
Pappilan torstai-illan raamattupiiri to 21.2. klo 19–
21, Kastellin kirkko.

Kaukovainion kappeli. Lähetysillassa Kaukovainion kappelin ystävänkamarissa vieraana Vesa Pöyhtäri.

Tuomasmessu la 16.2. klo
18, Kastellin kirkko. Toimittaa Erja Järvi, saarna Eine
Rautiainen, musiikista vastaa Annaleena Peltoniemi
ja musiikkiryhmä. Ks. ilmoitus s. 20.
Musiikki ja kulttuuri
Messu su 17.2. klo 10, KarRunoQvarkki
ti 19.2. klo 12–
jasillan kirkko. Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustaa 12.30, Siipi. Ks. ilmoitus.
Marjukka Hamari ja Paula "Tässä on onneni aitaus" ti
Rosbacka, kanttorina Sirpa 19.2. klo 18–19.30, KaukovaiIlvesluoto. Messun jälkeen nion kappeli. Ks. ilmoitus.
mahdollisuus keskusteluun Kirjavirtaa Pappilassa! –
kirjallisuuspiiri lukevaisilja rukoukseen.
Messu su 17.2. klo 10, Kas- le ja uteliaille ke 20.2., Kastellin kirkko. Toimittaa Ola- tellin kirkko. Lukeminen on
oleellista! Tervetuloa
vi Mäkelä, avustaa Eraloittamaan uutja Järvi, kanttorita vuotta hyvina Juha Soranta.
Perhetupa
en kirjojen keMessu su 17.2.
ma 18.2.
ra Kastellin kirklo 12, Kaukoklo 9–11
kon pappilanvainion kappeli.
Karjasillan
kamariin kesToimittaa Olavi
kirkolla.
kiviikkoisin klo
Mäkelä, avustaa
18–20. SeuraaMarjukka Hamavat kohtaamiskerri, kanttorina Sirpa
rat ovat 20.3., 17.4.
Ilvesluoto. Kirkkokahvit. Mauri ja Ritva Niemi ker- ja 15.5. Tänään keskustelun
kohteena ovat Emmi Itärantovat lähetystyöstä.
Perhemessu su 17.2. klo 12, nan Teemestarin kirja ja SuMaikkulan kappeli. Toimit- zanne Collinsin Nälkäpeli
taa Esa Nevala, avustavat (osa 1).
Kaisa Janger ja Petra KalaDiakonia
pudas, kanttorina Juha SoAamupuuro
to 14.2. ja 21.2.
ranta. Messun jälkeen kirkkokahvit ja yhteistä mukavaa klo 9, Kaukovainion kappeli.
Torstaisin klo 9–10 tarjotaan
tekemistä koko perheelle.
Varikkomessu su 17.2. klo Kaukovainion kappelilla alu12, Pyhän Andreaan kirkko. een asukkaille maksuton, vapaaehtoisten valmistama aaKs. ilmoitus s.20.
mupala.
Hartauselämä
Diakoniapiiri ma 18.2. klo
Pyhän Andreaan raamattu- 12–13.30, Kaukovainion kappiiri to 14.2. klo 12, Pyhän peli.
Palvelupiiri Auttavat kädet
Andreaan kirkko.
Raamattupiiri to 14.2. ja ma 18.2. klo 12–13.30, Karja21.2. klo 18 Maikkulan kap- sillan kirkko.
Maikkulan Diakoniaryhmä
peli.
Rauhanyhdistyksen ompe- ti 19.2. klo 14, Maikkulan
luseurat to 14.2. klo 18, Kau- kappeli.
Melko nuorten naisten ryhkovainion kappeli.
Rauhanyhdistyksen kirkko- mä ke 13.3. klo 18, Maikkuseurat pe 15.2. klo 19, Kas- lan kappeli. Ks. ilmoitus.
tellin kirkko. Pentti KoppeLähetys
roinen, Jari Latvala.
Herännäisseurat su 17.2. klo Lähetysilta ti 19.2. klo 18,

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulut, perhekerhot
ja perhetupa löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja
osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien
varhaisnuorten kerhot löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri.
Donkkis Big Night -toimintailta pe 15.2. klo 17.30–
19.30, Maikkulan kappeli.
Toimintailta 6–13-vuotiaille. Raamattuopetusta, nukketeatteria, laulua, toimintapisteitä, nyyttärit, pelejä ja kisailuja. Järjestää Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys. Lisätietoja: juniori- ja nuorisotyöntekijä Elina
Vidgren elina.vidgren@sekl.
fi www.donkki.net.
Hiihtoloman toimintapäivät 4.–8.3. Katso ilmoitus
s. 20.
Ötökkä-leiri pe 12.4. klo 18–
su 14.4. klo 13.30, Vasamon
leirikeskus. Ks. ilmoitus.

pe–su 12.–14.4. Vasamon leirikeskuksessa.
1.–3.-luokkalaisten kevätleiri Vasamon leirikeskuksessa Ylikiimingissä. Leirillä tutustutaan ötököiden maailmaan, hiljennytään yhdessä, syödään hyvin, leikitään
ja askarrellaan. Leiri päätetään erityisesti kouluikäisille
tarkoitettuun Meidän messuun Maikkulan kappelissa,
johon on koko perhe tervetullut.
Leirille mahtuu 20 leiriläistä Karjasillan seurakunnan
alueella asuvien ollessa etusijalla. Leirin hinta on 30 €
ja se sisältää matkat, majoituksen, ruokailut, materiaalit ja vakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille.
Lisätietoja leiristä voi kysellä nuorisotyönohjaaja AnnaLeena Ylänteeltä, p. 040 831 5932.
Ilmoittautumiset 25.3. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje ja lasku noin viikkoa ennen leiriä.

keskiviikkona 13.3. klo 18 Maikkulan kappelissa.

Melko nuorten naisten ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmässä me toisillemme umpioudot tutustumme, keskustelemme, pohdimme arkea ja elämää,
puhumme asiaa ja asian vierestä, harrastamme hivenen hyväntekeväisyyttä ja omistaudumme omahyväisesti itsellemme.
Tule testaamaan Maikkulan kappelin matala kynnys
ja katsomaan uskaltautuiko paikalle muita. Lisätietoja diakonissa Anu Kontiolta, p. 040 5747 162.

RunoQvarkki

vartti Juhani Kellosalon lyriikkaa tiistaina 19.2.
klo 12–12.30, Siivessä, lähetyksen puodissa ja pajassa.
Ole ja nauti, tule ja kuuntele!

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 14.2.
klo 13–14.30, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 14.2.
klo 13.30–15, Karjasillan kirkko.
Eläkeläisten kerho ma 18.2.
klo 12–13.30, Maikkulan kappeli. Kerhossa vieraana Oulun seudun muistiyhdistyksestä Maarit Ranta.
Eläkeläiskerho to 21.2. klo
12–14, Pyhän Andreaan kirkko.

Muut menot

w w w. s x c . h u / R e m i g i u s z S z c z e r b a k

Ötökkä-leiri

Melko nuorten naisten ryhmä

Neljä Polkua – Matkakertomuksia maailmalta to 14.2.
klo 18–20, Karjasillan kirkko.
Ks. ilmoitus.
Vapaaehtoiseksi pääsiäisnäytelmään: Kohti kolmatta aamua ma–ti 18.–19.3.
sekä to–ma 21.–25.3. Karjasillan kirkon kirkkosalissa. Maanantaista torstaihin
meillä on aamupäivällä vuoroja päiväkotien 5- ja 6-vuotiaille sekä 1.- ja 2.-luokkalaisille 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 kiertävällä kokoonpanolla päivällä. Rooleja on vastaanottajasta Salomeen ja enkelistä
opetuslapseen. Ruokahuoltoonkin tarvitsemme ihmisiä
avuksi. Jos innostuit pääsiäisnäytelmän toteuttamisesta,
ilmoittaudu lapsi- ja perhetyön sihteerille Mari Jääskeläiselle, p. 040 5747 109 tai
mari.jaaskelainen@evl.fi.

Tässä on onneni aitaus

tiistaina 19.2. klo 18–19.30 Kaukovainion kappelissa.
95-vuotiaan Anja Salon herkkiä runoja lausuu Satu
Kreivi-Palosaari. Puheenvuoro aiheesta Vanhus ja tunne: Markku Palosaari. Tunnekylläisiä lauluja ja rakkaita virsiä esittävät Kappelin Laulu ja Riitta Piippo. Iltapala 5 € Yhteisvastuun hyväksi. Lisätietoja antaa Satu Kreivi-Palosaari, p. 040 574 7167, satu.kreivi-palosaari@evl.fi.

Neljä Polkua –
Matkakertomuksia
maailmalta
torstaina 14.2.
klo 18–20
Karjasillan kirkossa.
Pekka Mikkola kertoo
Kaukasian vanhoista
kulttuurimaista,
Georgiasta ja
Armeniasta.
Iltatee ja -kahvi,
granaattiomenamehua.
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Jumalanpalvelukset

Kiimingin
seurakunta
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 6
Leirikeskus Suvela
Pasontie 40
Jäälin kappeli
Rivitie 9
Vanha koulu
Kirkonniementie 6
Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. (08) 531 3500
Koivumaantie 2
90650 Oulu
oulujoenseurakunta@
evl.fi

Ylikiiminki
Harjutie 5
avoinna sop.muk.
piirikappalainen
040 7300 407
Yli-Ii
Kirkkokuja 4
ma, to klo 9–13,
p. 040 5239 723

Diakonia

Sanajumalanpalvelus su Diakoniatyön taloudellisis17.2. klo 10 kirkossa. Toimit- sa avustusasioissa ajanvataa Ulla Mitrunen-Nyyssö- raus vain maanantaisin klo
nen, avustaa Aulikki Rinta- 9–11 puhelimitse tai sähköSäntti, kanttorina Sari Walpostilla. Ajanvaraus p.
lin, musiikkiryhmä,
040 7008 151.
Merja Pyykkönen,
Juttunurkka ma
Veteraaniviulu. Jumalan18.2. klo 10–
taulun paljastuspalvelus on
13 Jäälin kapjuhla 20.2. klo 13
kuunneltavispelilla. Kaisa Radio Deis- Seurakuntakeskuksessa.
kenikäisten
sä 106.9 MHz.
kohtaamisJuhlassa mukana
Jäälin sanapaikka.
PohjantähtijumalanpalveTyöttömien
poikakuoro.
lus su 17.2. klo
ja pienitulois13 Jäälin kappeten ruokailu ma
lissa. Toimittaa Ulla
18.2. klo 11–12 Jäälin
Mitrunen-Nyyssönen, kant- kappelilla. Aterian hinta 3 €.
torina Sari Wallin.

Hartauselämä
Pyhäkoulu su 17.2. klo 11,
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Siionin virsiseurat su 17.2.
klo 15 Maija-Liisa ja Heikki
Huttulalla, Vesalantie 93.
Kristittyjen yhteinen rukousilta ti 19.2. klo 18, Jäälin sali.
Raamattupiiri to 21.2. klo
10 vanhan koulun lähimmäisen tupa.

Lapset ja perheet

Lastenparkki Jäälin kappelilla torstaisin klo 12.30–15.
Ilmoittautumiset parkkiin
ma–ke klo 15 mennessä lastenohjaajille, p. 040 0835
374.
Perhekerhot Kirkkopirtillä
maanantaisin klo 9.30–11 ja
Jäälin kappelilla perjantaisin
klo 9.30–11. Huomaa muuttunut aika!

sunnuntaina 24.2. klo 15 Kiimingin seurakuntakeskuksessa. Laulupedagogi, mezzosopraano Maija Laurin yksinlaulukonsertin ohjelmassa on suomalaista laulumusiikkia, pianistina on Hanna Kaikkonen. Järjestäjinä
ovat Kiimingin musiikkiyhdistys ja seurakunta. Vapaa
pääsy. Ohjelmalehtinen 10 / 5 €.

Messu su 17.2. klo 10, Oulujoen kirkko. Toimittaa Pentti Kortesluoma, saarna Sanna Jukkola, avustavat Jouni Heikinheimo, Sari Meriläinen, kanttorina Sanna Leppäniemi. Kirkkokuoro. Sanna Jukkolan virkaan siunaaminen. Juhla Myllyojan seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su
17.2. klo 10, Yli-Iin kirkko.
Toimittaa Pertti Lahtinen,
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su
17.2. klo 12, Ylikiimingin seurakuntatalo. Toimittaa Pertti Lahtinen, kanttorina Leo
Rahko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus, p.
(08) 5313 519 ma 18.2. klo
9–11, Myllyojan seurakuntatalo.
Diakonian aamu ma 18.2.
klo 10.30–12, Myllyojan seurakuntatalo. Maksuton aamupala kaikenikäisille, mukana seurakunnan työntekijä ja vapaaehtoisia.
Diakoniapiiri to 21.2. klo 12,
Sanginsuun seurakuntakoti.

Yli-Ii
Diakoniailta ke 20.2. klo 18,
Asta ja Esko Kuopio, Laukantie 50.

Ylikiiminki
Diakonian aamu ma 18.2.
klo 9.30–10.30, Ylikiimingin
seurakuntatalo. Mahdollisuus saada puuro ja kahvit.

Juhlavuoden kirkkomusiikkiviikon
konsertti Kiimingissä
Uuden Oulun seurakuntayhtymän alueella järjestetään
juhlakonserttisarja 18.2.–1.3. Kiimingin konsertti järjestetään torstaina 21.2. klo 18.30 seurakuntakeskuksessa.
Konsertissa kuullaan seurakuntien lapsikuorojen kavalkadia, jossa esiintyjinä ovat Haukiputaan seurakunnan lapsikuoro, johtajana Kaisa Säkkinen, Oulunsalon
seurakunnan lapsikuoro, johtajana Tuomo Kangas, Pyhän Andreaan kirkon lapsikuoro Karjasillan seurakunnasta, johtajana Sirpa Ilvesluoto, Pyhän Tuomaan lapsija nuorisokuoro Tuirasta, johtajanaan Anu Arvola-Greus
sekä Satakielet-tyttökuoro Kiimingistä, johtajanaan Ulla Metsänheimo.
Laulujen aiheina ovat lapsen usko, luonto sekä ilo ja
kiitollisuus. Kunkin kuoron osuuksien lisäksi kuullaan lopuksi suurkuoron esittäminä ”Lapsen tie on aamun tie”
ja ”Kiittäkää”. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 2 €.

Perhekahvilat Kirkkopirtillä
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin kappelilla torstaisin klo
9.30–11.
Esikkoryhmä 19.2. klo 10–12
Jäälin kappelilla.

Ystäväni on kuin villasukka
– lastenlauluja ja mietteitä
ystävyydestä
Ystävänpäivän lauluhetki
torstaina 14.2. klo 17.30
Jäälin kappelissa.

Nuoret
Nuorten ilta ke 20.2. klo
18.30 Jäälin nuorten tilassa.

Kahvitarjoilu ja arpojen myynti
Yhteisvastuun hyväksi alkaa klo 17.30
ja ohjelmaosuus klo 18.
Mukana Jäälin koululaisia, Muksutiimi
sekä pieniä soittajia ja laulajia.

Lähetys

Maija Laurin
yksinlaulukonsertti

Jumalanpalvelukset

Oulujoen
seurakunta

17

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri ma
18.2. klo 18, Myllyojan seurakuntatalo, ystävänkamari.
Raamattu- ja lähetyspiiri
ma 18.2. klo 18.30, Oulujoen pappila.

Ylikiiminki
Piispankamari pe 15.2. klo
11–14, Ylikiimingin asukastupa. Lähetyksen kirpputorikahvila avoinna perjantaisin.

Lapset ja lapsiperheet

Lähetystapahtuma ti 19.2.
klo 13 Montin-salissa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti
19.2. klo 18 Jäälin salissa.

Seniorit
Veteraanitaulun paljastusjuhla 20.2. klo 13 seurakuntakeskuksessa. Juhlassa mukana Pohjantähti poikakuoro.

Porinapiiri ma 18.2. klo 12,
Sanginsuun seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho ma 18.2.
klo 13, Hintan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho ma 18.2.
klo 13, Saarelakoti, Takalahdentie 11.
Seurakuntakerho to 21.2.
klo 10, Huonesuon seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 21.2.
klo 14, Hoikantien Palvelutalo.

Ylikiiminki

Eläkeläisten kerho ti 19.2.
Perhekerho pe 15.2. klo 9.30, klo 10, Ylikiimingin seuraHuonesuon seurakuntakoti.
kuntatalo.
Perhekerho pe 15.2. klo 9.30,
Muut menot
Myllyojan seurakuntatalo.
Pyhäkoulu su 17.2. klo 12, Fransupiiri ti 19.2. klo 17–21,
Myllyojan seurakuntatalo.
Myllyojan seurakuntatalo.
Perhekerho to 21.2. klo 9.30,
Neulansilmä to 21.2.
Heikkilänkankaan
klo 17, Hönttämäseurakuntakoti.
en seurakuntaPerhekerho to
talo. Neulan"Elämän
21.2. klo 9.30,
silmä on kaimatkalaulut"
Hintan seurakenikäistorstaina
kuntatalo.
ten naisten
21.2. klo 17.30,
Perhekerho
ja tyttöjen
Myllyojan
to 21.2. klo
kansainväliasukastupa.
9.30, Saarelan
nen käsityöseurakuntakoti.
kerho, joka on
tarkoitettu seYli-Ii
kä suomalaisille että
Perhekerho ti 19.2. klo 11,
maahanmuuttajille. TerveMyllymetsä 3 D 4.
tuloa mukaan oppimaan tai
opettamaan! Lisätietoja anYlikiiminki
tavat Sari Meriläinen, p. 040
Perhekerho ma 18.2. klo 5583 294 ja Katja Haipus, p.
10.30, Ylikiimingin seura- 044 3161 459.
kuntatalo.

Seniorit
Aikuisten kuntopiiri ke 20.2.
klo 17, Hintan seurakuntatalo.

Muut menot
Rauhanyhdistys: Seurat su
17.2. klo 17 Rauhanyhdistyksellä, Kari Kaunisto ja Erkki

Alasaarela.
Naisten saunailta to 21.2.
klo 18, Suvelan saunarakennus.

Hyväntekeväisyyskonsertti

sunnuntaina 17.2. klo 14 Oulujoen kirkossa.
Ida Elina on 26-vuotias suomalainen
laulaja-lauluntekijä
ja uuden sukupolven kanteleensoittaja. Hän on Suomen ensimmäinen
pop-jazz-kantelisti.
Ida Elina valmistui
kesällä 2012 musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta. Kanteletaidot yhdistettynä voimakkaaseen ja vivahteikkaaseen lauluun muodostavat yhdistelmän, jollaista et ehkä ole kuullut aikaisemmin.
Konsertissa esiintyvät myös Ulla-Maija Broman, Lassi
Makkonen, Merikosken lauluryhmä sekä Pauli Uusikylä & co. Käsiohjelman hinta on 10 €. Konsertin tuotolla tuetaan Intiassa olevaa Home of Hope -kotia. Puhe
Pertti Lahtinen. Lue juttu s. 7.

"Elämän matkalaulut"

torstaina 21.2. klo 17.30, Myllyojan asukastupa.
Lauletaan yhdessä "elämän matkalauluja". Puhe Sanna Jukkola. Myytävänä arpoja, kahvia ja pullaa. Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykselle. Järjestää
Oulujoen seurakunta.

Sopusointu-orkesterin konsertti

sunnuntaina 24.2. klo 13, Myllyojan seurakuntatalo.
Konsertti koostuu hengellisestä kansanmusiikista sekä ikivihreistä iskelmistä. Sopusointuyhtyeen jäsenet:
Tervonen Rauno, laulu ja rytmisoittimet, Lukinmaa Pirita, laulu, Silvennoinen Mia, laulu, Toropainen Anne, laulu ja rytmisoittimet, Koskela Esko, laulu, Viinikka Vesa, laulu, Huotari Rauno, kitara ja taustalaulu ja Rantala Irene, piano ja taustalaulu. Alkuhartaus
teologian opiskelija Vesa-Tapio Palokangas. Lippu 10
€, sisältää pääsymaksun ja kahvin. Arpoja. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.
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Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.2.2013
Jumalanpalvelukset
Messu su 17.2. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Tapio Kortesluoma,
kanttori Tuomo Kangas.

Hartauselämä
Hartaus to 14.2. klo 11.30,
Teppola. Tapio Kortesluoma, Tuomo Kangas.
Hartaus ke 20.2. klo 13.30,
Salonkartano. Jukka Joensuu, Taru Pisto.

Oulunsalon
seurakunta
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

Lähetys
Lähetysilta ke 20.2. klo 18,
Oulunsalo, Toimitalo, 2. krs.

Parkkikerho perhepäivähoitajille ja lapsille ke 20.2. klo
9–10.30, Vattukuja 2.

Seniorit
Seurakuntakerho to 21.2.
klo 11, Seurakuntatalolla.
Riitta Markus-Wikstedt

Muut menot
Kirkonkylän rauhanyhdistys: Pe 15.2. klo 17 myyjäistavaroiden vastaanotto ja ruokailu, klo 18.30 Ystävänpäivämyyjäiset, klo 20 nuortenilta, “Anteeksi pyytäminen
ja antaminen”, Olavi Korkia-

koski. Su 17.2. klo 12 raamattuluokka I, ry, raamattuluokka II; Kylänpuoli ja Keskikylä; ry Karhuoja; klo 16
opistoilta ja seurat, ry, Eero
Nuolioja, Pekka Kinnunen.
Ti 19.2. klo 18.30 lauluseuroja kodeissa: Karhuoja;
Markku Koskelolla Kesäranta
6. Kylänpuoli; Olavi Nissilällä, Pinaattikuja 14. Vuormalla, Pajukuja 2. Pe 22.2. klo
18.30 vuosikokous, ry, Salonpään ry; 17.2. Sunnuntailounas ja seurat klo 13.

Lapset ja lapsiperheet
Arkisto / Pekka Helin
Lasten pyhäkoulu su 17.2.
klo 12–13, Kerhotila Reppu
Pitkäkankaalla. Pyhäkoulun
pääsisältönä ovat Raamatun
kertomukset, lasten hengelliset laulut ja rukous. Lisäksi pyhäkoulussa tavataan kavereita, askarrellaan ja tehdään mukavia juttuja yhdessä.
MLL:n ja seuLasten
rakunnan yhpyhäkoulu
teinen persu 17.2. klo 12–13,
hekahvila
Kerhotila Reppu
ti 19.2. klo
Pitkäkankaalla.
9.30–11.30,
Kerhotila Reppu
Pitkäkankaalla. Tarjolla leikRippiralli 2
kitilaa ja hyvää seuraa. Ovitorstaina 28.2. kirkossa
en avautumisesta vastaavat
MLL:n vapaaehtoiset.
Rippirallin korvaava ilta rippikoululaisille, jotka eivät
Salonpään perhekerho ti
osallistuneet opetukseen tammikuussa. Illan lisäksi rip19.2. klo 9.30–11, Työväenpikoululainen tekee itsenäisen etukäteistehtävän. Pyydä
talo, Helasentie 13.
kirkosta tai sähköpostilla minna.salmi@evl.fi
Repun perhekerho ke 20.2.
klo 9.30–11, Opintie 2.

Tuomasmessu
lauantaina 16.2. klo 18 Kastellin kirkossa.
Toimittaa Erja Järvi, saarna Eine Rautiainen,
musiikista vastaa Annaleena Peltoniemi ja
musiikkiryhmä.

14.–21.2.2013

Kastetut
Tuomiokirkko: Niklas Johan
Alaluusua, Janika Johanna
Rousu.
Haukipudas: Ella Anna-Julia
Haipus, Joakim Leonel Karhumaa, Milja Olivia Kauppi,
Ilona Helmi Johanna Majonen, Talvikki Amanda Tuomela, Niilo Henrikki Tuovinen, Saaga Milena Vähäsöyrinki, Adéle Wilhelmiina
Kaisto.
Karjasilta: Vanessa Ellen Aurora Ahola, Eeli Johannes Isometsä, Peetu Onni Aukusti
Kamula, Venla Emilia Käkelä, Stella Maria Josefiina Liikanen, Tommi Oskari Makkonen, Neela Ada Maria Mattila, Martta Nelli Annika Moilanen, Sakari Jani Benjamin
Pulju, Elmo Oliver Rastas, Sienna Luna Rianna Tuomaala.
Kiiminki: Albin Joonatan
Konttinen, Peppiina Vanamo
Lehmikangas.
Oulujoki: Sanni Lumi Helinä
Korhonen, Alyssa Meri-Tuuli
Makkonen, Oliver Eetu Antero Mehtälä, Viola Elsi Mirenna Päkkilä, Arttu Oskari Rapinoja, Siiri Elsi Marita Siponkoski, Vili Johannes Smed,
Eevi Maria Teerikangas, Emma Marketta Turtinen, Silva
Olivia Ylikoski.
Oulunsalo: Hugo Matias Laitinen, Onni Valtteri RantaEskola, Vilho Oliver Kaikkonen, Lyydia Anna Sofia Koskelo, Luukas Benjamin Koskelo, Jare Petteri Sippari.
Tuira: Aarni Ilmari Hiekkanen, Saku Ensio Jauhojärvi,
Lumi Amalia Tuulikki Koskela, Blake Aleksander Koskelo, Julia Aino Elisabeth Kynkäänniemi, Jeremia Onni Iivari Laurila, Aarne Vihtori
Niemelä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Vesa Matti
Rousu ja Heli Johanna Elsilä.
Karjasilta: Panu Tapani Jokelainen ja Päivi Helena Urhonen, Ilkka Erkki Matias
Kivimäki ja Eira Mirva Elisa
Kuoppala, Jukka-Pekka Aukusti Saviniemi ja Taru Anniina Lehtosaari.
Kiiminki: Kai Sakari Öystilä
ja Seija Katariina Ilola.
Tuira: Jaakko Paavo Tapani
Hietamäki ja Salla Maarit Paso, Olli Pekka Hautala ja Niina Leena Kaarina Kippola,
Lauri Eerikki Ikkala ja Henna
Maria Uusipaavalniemi, Olli Samuel Tornberg ja AnnaMari Tervola, Sampo Kristian Huttunen ja Kaisa Marjatta Viironen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Erkki Taisto
Hiskias Kokko 69, Aune Armida Kujala 91, Raimo Kalevi Arvola 73.
Haukipudas: Kauko Valter Hanhela 87, Kauko Olavi Granlund 78, Pasi Johannes Karjalainen 74, Toivo Johannes Karinkanta 69, Riitta
Helena Sakko 58.
Karjasilta: Unto Matti Jormakka 84, Alpo Johannes
Niemelä 77, Enni Orvokki
Lundberg 73, Pentti Johannes Tuohimaa 82.
Kiiminki: Anna Liisa Moilanen 80, Helka Tuulikki Nikola 68.
Oulujoki: Kaisu Annikki Tuomela 85, Arvi Aapeli Ojala 85, Hilma Katariina Huttunen 83, Elma Amalia Kärnä 92.
Tuira: Raimo Juhani Takanen 57, Lauri Matias Vähämäki 79, Anja Ida Tellervo
Kinnunen 79, Aija-Mari Tuulia Välisaari 26, Heikki Paavali Leinonen 90.

sunnuntaina 17.2. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
Toimittaa Kimmo Kieksi,
saarna Satu Kreivi-Palosaari.
Kolehti sateliittitelevisiotyölle, kristillisen televisioohjelmien tuottamiseksi Iranissa ja Afganistanissa
puhuttavilla kielillä Radiolähetyslähetysjärjestö
Sanansaattajien kautta.

Lähetys
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.

Kansainvälisyys
English Service on Sunday 17th of February at 4 pm in
St. Luke's Chapel.
Englanninkielinen messu sunnuntaina 17.2. klo 16
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48 B. Ma, ti, ke, pe klo 10–14.
Raamatulliset juhlat: sapatti pe 15.2. klo 12, Siipi – lähetyksen puoti ja paja. Teol. yo Marko Vanhanen.
Avoinna maanantaista perjantaihin klo 10–14 (torstaisin
suljettu). Kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia
sekä uusia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! Käynti Latokartanontien
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
Oulun tuomiokirkon krypta, torstaisin klo 11–16.
To 21.2. klo 11–16, Oulun tuomiokirkon krypta. Tarjolla aamulla leivottuja makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita
ja muita käsitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten
koulutukseen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta.
Puttaan Tupa
Kirkkotie 10, to ja pe klo 12–14.
Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöitä tai
lukemaan lehtiä. Paikalla on seurakunnan työntekijä ja
vapaaehtoinen. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. Myyntipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja.

Kastepäivä
lauantaina 23.2. klo 13 ja klo 15 sekä

kastemessu
sunnuntaina 24.2. klo 14 Heinätorin seurakuntatalolla.
Kastepäivä on uudenlainen kastejuhla, johon voi tuoda
pienen tai vähän jo isommankin lapsen kastettavaksi.
Kasteen jälkeen seurakunta tarjoaa kakkukahvit. Juhlaan voi kutsua lähipiirin juhlistamaan pienen suurta
päivää.
Kastettavan vähintään toisen huoltajan on kuuluttava ev.lut. kirkkoon. Kastettavalla tulee olla kaksi kummia, kummien tulee olla konfirmoituja kirkon jäseniä.
Jos kummin löytäminen tuottaa vaikeuksia, seurakunta voi auttaa etsinnässä.
Kastepäivään tulee ilmoittautua etukäteen 20.2. mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmoittautumiset.
Lisätietoja voi kysyä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan
pastori Anna-Mari Heikkiseltä, anna-mari.heikkinen@
evl.fi ja p. 040 575 2718.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 531 4600
Myllytie 5
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Kirkot
Tuiran kirkko 		
Myllytie 5
Pateniemen kirkko
Taskisentie
Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan
kirkko
Mielikintie 3
Toimipaikat
Koskelan
seurakuntakoti
Koskelantie 86
Rajakylän
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Lähetys- ja raamattupiiri ke
20.2. klo 17, Pyhän Tuomaan
kirkko.
Luemme Raamattua ke 20.2.
klo 18, Tuiran kirkko.

mukavaa tekemistä, hyviä
keskusteluja, pientä tarjotMessu su 17.2. klo 10, Tuitavaa ja hiljentymistä. Muran kirkko. Toimittaa Juha
kana seurakuntamme nuoriValppu, avustaa Sanna Tersotyöntekijät. Lisätietoa anvo, kanttoreina Taru Ängestaa nuorisotyönohjaaja Anssi
levä ja Tommi Hekkala. MuDiakonia
Putila, anssi.putila@evl.fi, p.
kana rippikouluryhmät Tuira
Työttömien ateria to 14.2. ja 050 3408 982.
2 ja 3.
21.2. klo 12, Rajakylän seu- Meri-Toppilan yökahvila pe
Messu su 17.2. klo 10, Pyhän
rakuntakoti. Työttömien ruo- 15.2. klo 20–23, Meri-ToppiLuukkaan kappeli. TToimitkailu torstaisin ko 12. Ruokai- lan Nuorisotalo. Hauskaa yhtaa Anna-Leena Häkkinen,
dessäoloa, pelailua ja pienlun hinta 2 €.
saarna Outi Äärelä, kanttoTyöttömien ateria pe 15.2. tä purtavaa yläasteikäisilrina Pirjo Mäntyvaara. Körtklo 12–13, Pyhän Luukkaan le. Mukana illassa seurakuntiopiskelijoiden kuoro. Körtnan työntekijä ja yökahkappeli. Diakonian vapaatiopiskelijoiden kirkkopyhä.
vilaohjaajia. Ilta on
ehtoisten valmistaPyhäkoululaiset ja pyhäkoupäihteetön. Lima ateria 2 €. Voi
lunopettajat järjestävät kirksätietoja nuoMerimyös ostaa mukokahvit.
risotyönohkaan!
Toppilan
Messu su 17.2. klo 12, Pyhän
jaaja AnsJuttutupa ma
Tuomaan kirkko. Toimittaa
yökahvila
si Putilalta,
18.2. klo 10,
Hannu Ojalehto, saarna Vilpe 15.2. klo 20–23,
anssi.putiPyhän Luukle Väkeväinen, kanttoreina
Meri-Toppilan
la@evl.fi, p.
kaan kappeli.
Tommi Hekkala ja Taru ÄnNuorisotalo.
050 3408 982.
Hyvä alku viigeslevä.
Tuiran seurakolle kappelissa.
Sanajumalanpalvelus su
kunnan isoskouTarjolla hartaus ja
17.2. klo 12, Rajakylän seuralutus ke 20.2. klo 17,
aamupala.
kuntakoti. Toimittaa Helena
Juttutupa ma 18.2. klo 11, Tuiran kirkon nuorisotila. LiPaalanne, avustaa Anssi PuKoskelan seurakuntakoti. Li- sätietoa koulutuksesta saat
tila, kanttorina Pirjo Mäntysätietoja Eeva-Marja Laiti- nuorisotyönohjaaja Terhivaara. Mukana rippikouluLiisa Sutiselta, terhi-liisa.sunen, p. 040 5157 267.
ryhmä Rajakylä 3.
tinen@evl.fi, p. 040 7245 446.
Englanninkielinen messu
Lähetys
Talenttien ilta to 21.2. klo
su 17.2. klo 16, Pyhän LuukKäsityökahvila ti 19.2. klo 18, Tuiran kirkko ja nuorisokaan kappeli. Toimittaa Ari
13, Koskelan seurakuntakoti. tila. Sinä isoskoulutuslainen,
Savuoja.
Tule tekemään käsitöitä yh- nuorten ryhmissä toimiva tai
Iltamessu su 17.2. klo 18,
dessä toisten kanssa omiin vanhempi nuori! Tuo talentTuiran kirkko. Toimittaa Patarpeisiisi tai lähetystyön tisi ja tule mukaan suunnittesi Kurikka, avustaa Anu Ojalemaan, ideoimaan ja toteutmyyjäisiin.
la, kanttorina Heikki Jämsä.
Lähetyspiiri ma 18.2. klo 14, tamaan kevään 2013 Tuiran
Viikkomessu ke 20.2. klo 19,
Tuiran palvelukeskus. Kokoon- seurakunnan rippikoululaisTuiran kirkko. Toimittaa Riiknumme Pikku-Pirtissä, parilli- ten seurakunnan nuorisoka Honkavaara, kanttorina
työhön tutustumisen iltosilla viikoilla. Tervetuloa!
Taru Ängeslevä.
ja. Lisätietoja antaa nuoriViikkomessu ke 20.2. klo 20,
sotyönohaaja Tuulikki StåhlLapset
ja
lapsiperheet
Pyhän Luukkaan kappeli. Toiberg, tuulikki.stahlberg@evl.
Muskarit löytyvät osoitteesmittaa Veijo Koivula.
fi.
ta www.oulunseurakunnat.
Hartauselämä
fi/muskari.
Seniorit
Raamattupiiri to 14.2. ja Kaikki pyhäkoulut ja perhe- Eläkeläisten kerho to 14.2.
21.2. klo 12.30, Tuiran kirkko. kerhot löytyvät osoitteesta klo 13, Pyhän Tuomaan kirkOulun Rauhan Sanan talvi- www.oulunseurakunnat.fi/
ko. Kerhossa mukana diakoni
päivät la 16.2. ja su 17.2. Py- perhetapahtumat.
Päivi Moilanen, p. 040 5747
hän Tuomaan kirkko. Ks. il064. Osallistumme seniorien
Varhaisnuoret
moitus.
laulupiiriin.
Miesten piiri ti 19.2. klo 18, Varhaisnuorten kerhot löy- Eläkeläisten kerho to 14.2.
Tuiran kirkko. Juha Valppu tyvät osoitteesta www.ou- klo 13, Tuiran kirkko.
alustaa aiheesta "Pertti Saa- lunseurakunnat.fi/kalenteri. Eläkeläisten kerho to 14.2.
rikoski, Matteuksen evankeklo 14.30, Rajakylän seuraNuoret
liumi".
kuntakoti.
Pateniemen ja Rajakylän Nuortenilta to 14.2. klo 18–
raamattupiiri ke 20.2. klo 20, Tuiran kirkko ja nuorisoKuorot ja kerhot
tila. Nuortenilllat tarjoavat
13, Pateniemen kirkko.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti
19.2. klo 10, Pyhän Tuomaan
kirkko. Tule tekemään kivestä
koruja ja lasista tiffanytöitä.
Kerho kokoontuu kirkon kellaritiloissa.
Pyhän Tuomaan nuorisokuoro ke 20.2. klo 16.30, Pyhän Tuomaan kirkko. Tarkoitettu n. 12–17-v. tytöille ja pojille. Ryhmään pääsee laulunäytteen perusteella. Ilmoittautumiset: kanttori Anu Arvola-Greus, p. 044 3161 463.
Pyhän Tuomaan lapsikuoro
ke 20.2. klo 18, Pyhän Tuomaan kirkko. Tarkoitettu n.
7–12-v. tytöille ja pojille. RyhNäyttely "Meri, taivas ja maa"
mään pääsee laulunäytteen
28.2. saakka Pyhän Luukkaan kappelissa.
perusteella. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: kanttoMarjaana Kallion tauluja ja
ri Anu Arvola-Greus, p. 044
käsitöitä esillä helmikuun ajan.
3161 463.
Näyttelyyn voi tutustua messun
jälkeen sunnuntaisin tai erikseen
Muut menot
sovitusti.
Kuivasjärven alueella järLisätietoja: diakonissa Saila
jestettävä Yhteisvastuun liLuukkonen, p. 040 5747 092.
paskeräys ti 12.3. klo 17.30–

Jumalanpalvelukset

Tuiran
seurakunta
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Lue juttu s. 7.

19.30, Kuivasjärven seurakuntakoti. Kotikatu tutuksi
Yhteisvastuukeräyksen avulla! Tuiran seurakunta tarvit-

Kirsti Kirjavainen (keskellä) tervehti esityksensä alkajaisiksi
nepalilaiseen tapaan kauniilla huivilla lähetyssihteeri Tarja OjaViirretiä ja kirkkoherra Hannu Ojalehtoa.

Työntekijät kukitettuina. Vasemmalta oikealle Anu Hannula, EevaMarja Laitinen, Minna Andersson ja Maritta Ojala.

Laskiaissunnuntai
Tuirassa

L

askiaissunnuntaina
Tuiran kirkko täyttyi
juhlaväestä. Messussa
siunattiin tehtäviinsä lastenohjaaja Minna Andersson, lapsi- ja perhetyön
sihteeri Anu Hannula, diakoniatyöntekijä Eeva-Marja Laitinen ja seurakuntasihteeri Maritta Ojala. Juhla jatkui seurakuntasalissa
kirkkokahveilla ja lähetysjuhlana, jossa Nepalissa yli

30 vuotta lähetystyöntekijänä toiminut Kirsti Kirjavainen kertoi työstään.
Tuiran seurakunta on
ottanut joulukuussa Nepalissa uusiksi lähetyksen
nimikkokohteikseen Forward Looking järjestön, joka tukee vammaisten lasten
ja nuorten koulutusta sekä
teologisen Ebenezer-seminaarin.

Oulun Rauhan Sanan talvipäivät
16.–17.2. Pyhän Tuomaan kirkossa.

Lauantai 16.2.
klo 12
Kristillisen kasvatuksen iltapäivä,
Lapsen hengellisen ja henkisen kasvun
tukeminen, Kurt Hellstrand
klo 13.30 Lastemme ”kasvattajien” arvomaailma,
Vesa Pöyhtäri
klo 15.30 Seurat
klo 20.30 Nuortenilta Toukomettisessä, 		
Ville Väkeväinen
Sunnuntai 17.2.
klo 10.30 Aamuseurat, Sören Ylipää
klo 12
messu, liturgia Hannu Ojalehto, 		
saarna Ville Väkeväinen
klo 14
Pyhäkoulu, Einari Törmänen
klo 14.30 Seurat

see vapaaehtoisia lipaskerääjiä ti 12.3. Kuivasjärven alueella järjestettävään vapaaehtoisten lipaskeräykseen.
Keräysmateriaalin saat Kuivasjärven seurakuntakodilta (Karppalantie 6) kyseisenä keräyspäivänä klo 17.30

alkaen. Keräystempaus kestää kaksi tuntia. Ilmoittautumiset viim. ma 11.3. ja lisätiedot saat diakoniatyöntekijä Marika Kampsilta, p. 040
5747 093.
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Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.2.2013
Varhaisnuoret

Parisuhde

Seurakunta
soikoon!
Oulun seurakuntien
kirkkomusiikkiviikot
Maanantai 18.2.
klo 19 Kuorokavalkadi,
Tuomiokirkko. Oulun
seurakuntien kuorot.
(www.virtuaalikirkko.fi)
Tiistai 19.2.
klo 19 REsonate! Viventi
ja Pohjan Sotilassoittokunta, Tuomiokirkko.
Johtaa Jaakko Nurila.
Keskiviikko 20.2.
klo 12.15 Urkuvartti,
Oamk:n urkusali.
klo 11.30 Urkuvartti,
Haukiputaan srk-keskus.
klo 12.15 Urkuvartti,
Haukiputaan srk-keskus.
klo 19 Kanttorit framilla,
Haukiputaan srk-keskus.
Oulun seurakuntien
kanttorit.
Torstai 21.2.
klo 18.30 Lapsikuorojen
kavalkadi, Kiimingin
srk-keskus.
Lauantai 23.2.
klo 19 Candominokuoron konsertti,
Tuomiokirkko.
Johtaa Esko Kallio.
Sunnuntai 24.2.
Jumalanpalvelukset
kirkoissa.
klo 9.30 Urkupreludi,
Tuomiokirkko.
Péter Marosvári.
(www.virtuaalikirkko.fi)
klo 10 Jumalanpalvelus,
Tuomiokirkko. Candomino-kuoro avustaa,
(www.virtuaalikirkko.fi)
klo 11 Matinea,
Tuomiokirkko.
Candomino-kuoro.
(www.virtuaalikirkko.fi)
klo 20 Barokkimusiikkiilta, Oulunsalon kirkko.

Maanantai 25.2.
klo 20 Konsertti tuli kylään, Ylikiimingin kirkko.
Harri Lidsle tuuba ja
Outi Rahko piano.
Tiistai 26.2.
klo 19 Hengellisen
laulumusiikin ilta,
Pyhän Tuomaan kirkko.
Oamk:n opiskelijat.
Keskiviikko 27.2.
klo 12.15 Urkuvartti,
Oamk:n urkusali.
klo 19 Urkumaraton,
Tuomiokirkko.
Seurakuntien kanttorit
ja Oamk:n opettajat ja
opiskelijat.
klo 21 Urkumaraton,
Karjasillan kirkko.
Seurakuntien kanttorit
ja Oamk:n opettajat
ja opiskelijat.
Torstai 28.2.
klo 18.30 Hengellisen
musiikin toivekonsertti,
Haukiputaan srk-keskus.
Perjantai 1.3.
klo 20 Virsi-ilta, Tuomiokirkko, juontaa prof.
Reijo Pajamo, urkurina
Lauri-Kalle Kallunki
ja esilaulajana
Henna-Mari Sivula.
Lauantai 2.3.
klo 19 KappeLivekonsertti, Pyhän
Luukkaan kappeli.
Iina Palokangas laulu,
Aino Siurua sello ja
Pihla Siipola piano.
Sunnuntai 3.3.
Jumalanpalvelukset
kirkoissa.
Kaikkiin tilaisuuksiin
on vapaa pääsy.

Järjestää Oulun ev.lut. seurakunnat ja
Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Parisuhteen päivitys -parisuhdeilta
perjantaina 22.3. klo 18–21
Kiimingissä Suvelan leirikeskuksessa.

Parisuhdeillassa molemmat osapuolet pääsevät tarkistamaan, miten hyvin he ovat kartalla toinen toisensa suhteen. Samalla päivitetään ajan tasalle sekä toiveita että
ajatuksia omasta suhteesta ja kumppanista.
Eihän meillä ole ongelmia. Hienoa, jos ongelmia ei ole.
Parisuhdetta kannattaa kuitenkin huoltaa, jotta ongelmia ei vastaisuudessakaan synny. Tahdolla ja taidolla
-toimintamalli keskittyy parityöskentelyyn, jota monipuoliset alustukset ja demonstraatiot jaksottavat.
Tahdolla ja taidolla -illan dynamiikka keskittyy kumppanien väliseen vuorovaikutukseen, eikä ryhmätyöskentelyä ole lainkaan. Tämän vuoksi näihin iltoihin on helppo tulla.
Parisuhde-illassa on alussa pientä purtavaa pariskunnille. Iltojen ajaksi seurakuntamme järjestää lastenhoidon
seurakunnan tiloissa. Lapsille tarjotaan iltapalaksi esim.
jogurttia ja hedelmiä, mutta voi olla omat eväät mukana. Ilmoittautumiset, ruoka-aineallergiat ja lastenhoidon varaukset Riina Moilaselle, p. 040 5609 678,
riina. moilanen@evl.fi perjantaihin 15.3. mennessä.
Ilta sopii kaikille pareille ikään ja parisuhteen kestoon
katsomatta.
Tervetuloa! Ilta on maksuton.
Arkisto

Hiihtoloman toimintapäivät

Toimintapäivät on tarkoitettu alakouluikäisille tytöille ja pojille. Päivät toteutetaan viidessä eri paikassa klo
9–15 seuraavasti:
Ma 4.3. Pateniemen kirkko
Ti 5.3. Pyhän Andrean kirkko
Ke 6.3. Heinäpään seurakuntakoti
To 7.3. Lämsänjärven kaupunkileirikeskus
Pe 8.3. Hintan seurakuntakoti
Toimintapäivät sisältävät toimintapaikasta riippuen hartauden, erilaisia askarteluja, leikkejä sekä ulkoilua. Lämsänjärven päivänä voi hiihtää ja Hintassa on mahdollisuus luisteluun, halutessasi voit ottaa näinä päivinä
omat urheiluvälineet. Hinta on 5 € / päivä. Hinta sisältää päivän ohjelman, materiaalit, lounaan, päiväjuoman
sekä vakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille.
Toimintapäivään tullaan ja lähdetään omalla kyydillä.
Ilmoittautumiset 24.2. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Hiihtolomaa edeltävällä viikolla lähetämme
kaikille ilmoittautuneille laskun sekä kirjeen.
Lisätietoja voit kysyä Anna-Leena Ylänne, p. 040 8315
932, Sanna Karjalainen, p. 040 7186 925 tai Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@evl.fi. Olet tervetullut mukaan vaikka joka päivä!

10-leiri 2013 on tarkoitettu Oulun tuomiokirkkoseurakunnan, Karjasillan, Tuiran ja Oulujoen seurakuntien
10-vuotiaille. Leirillä majoitutaan puolijoukkueteltoissa ja ruokaillaan leirikeskuksen ruokalassa. Luvassa on
monipuolista ohjelmaa. Ilmoittautuminen leirille 26.4.
mennessä, osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Lisätietoa leiristä antavat nuorisotyönohjaajat Pertti Putila, p. 040 5062 883 ja 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.

Suuri mieskuorojen
kirkkokonsertti

Oululaiset mieskuorot kokoontuvat ja yhdistävät laulunsa ja voimansa suureen kirkkokonserttiin sunnuntaina 17.2 klo 18 Oulun tuomiokirkossa.
Konsertissa esiintyvät Oulun Sotaveteraanikuoro, Haukiputaan Mieskuoro ja Pohjan Laulu. Jokainen kuoro
esittää oman osuutensa ja lopuksi lavalle nousee yli 100
mieslaulajaa yhteiseen komeaan päätökseen. Kuoroja
johtaa Mihkel Koldits. Käsiohjelma 10 € ovelta.

kehitysvammaiset

näkövammaiset

Perhepiiri to 14.2. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.
Musari ma 18.2. klo 17.30, Heinätorin
seurakuntatalo. Musiikki- ja leikkipainotteinen vertaistuki-ilta pienten erityislasten perheille.
Keskustelukerho ti 19.2. klo 17, Heinätorin seurakuntatalo. Avoin ryhmä
kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Nuorten aikuisten olkkari-ilta ke
20.2. klo 17. Kehitysvammaisille nuorille aikuisille. Elokuvailta, lisätietoja
Annelta, p. 040 5156 935.

Raamattu- ja keskustelupiiri to 14.2.
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Tule tutkimaan Raamattua ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä.
Opasystävä on vastassa pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.
Tuomasmessu la 16.2. klo 18, Kastellin kirkko. Osallistutaan porukalla. Kokoonnutaan Kastellin kirkon pihalle n.
klo 17.45. Opasystävä vastassa kirkon
parkkipaikalla. Messun jälkeen kahvija teetarjoilu.
Näköpiiri – yhdessäoloa näkövammaisille ja läheisille ti 19.2. klo 13–
14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Opas
ystävä on vastassa Caritas-kodin pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiri pe 8.3. klo
11–su 10.3 klo 14.30, Isonniemen leirikeskus. Ulkoilua, hiihtoa, hiljentymistä, valmis ruoka ja iloista yhdessä-

Iltamessu to 14.2. klo 16, Palvelukeskus Runola.
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 21.2. klo 13.30,
Caritas-sali.

4.–6.3. Vasamon leirikeskuksessa Ylikiimingissä.
Oulujoen seurakuntaan kuuluville
1.–6.-luokkalaisille. Leirille mahtuu 20 lasta. Leirin hinta on 30 euroa. Ilmoittautumiset 24.2. mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Lisätietoja leiristä Tuija Perkkiöltä, p. 044 3161 451 ja
Sanna Karjalaiselta, p. 040 7186 925.

Ilmoittaudu mukaan tulevan kesän
10-leirille Hietasaareen!

Erityisdiakonia

kuulovammaiset

Tyttöjen ja poikien
hiihtoloman varkkaleiri

oloa. Leirille tulo ja paluu omin kyydein. Hinta 40 €. Ilmoittaudu 15.2.
mennessä mennessä diakonisten erityispalvelujen toimistoon, p. 044 3161
552 tai netissä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

päihdetyö
Aamukahvihetki pe 15.2. klo 9–10,
Diakoniset erityispalvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran
lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p.
040 7564 022.
Naistenryhmä pe 15.2. klo 13–15, Diakoniset erityispalvelut.
Tavoiteryhmä ma 18.2. klo 14.30–16,
Diakoniset erityispalvelut.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 14.2. ja 21.2. klo 18–20, Heinätorin
seurakuntatalo. 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 20.2. klo 15–17,
Elohuone. Tuomiotupa on nuorille aikuisille tarkoitettu paikka, jossa voit hetkeksi istahtaa, tavata tuttuja, taiteilla ja nauttia kupin kuumaa. Kuppila on
avoinna joka keskiviikko klo 15–17, lukuun ottamatta
27.2., 13.3. ja 27.3. jolloin ovet ovat avoinna klo 15–16.
Taideryhmä ke 20.2. klo 17.30–19, Heinätorin seurakuntatalo. Tule mukaan taideryhmään! Mietitään yhdessä työstettävä projekti. Aikaisempaa kokemusta et
tarvitse, ainoastaan iloisen ja rohkean mielen! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: mari.tuokkola@evl.fi.

opiskelijajärjestöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to
14.2. klo 19, Pyhän Luukkaan Kappelissa, Yliopistokatu
7, Linnanmaa (opiskelijajärjestöjen yhteiset seurat).
OPKOn opiskelijailta la 16.2. klo 18.30, Torikatu 9 A
32. Kaukaasian kutsu, Anne Gröhn.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 18.2. klo 18.30, Rukous
huone, Koulukatu 41. Lähetystyö Papua-Uusi-Guinealla: Maria ja Mikko Vuorma.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 20.2. klo
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Ehtoollinen – minunkin vuokseni, Samuel Korhonen.
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Hailuoto
Sanajumalanpalvelus
su 17.2. klo 10 kirkossa. Toimittaa Päivi Liiti,
kanttorina Kaisamarja
Stöckell. Rippikoululaisilla oppipäivä klo 9.30
alkaen.

Kirkkoherranvirastossa
ei ole päivystysaikaa.
Palvelu ajanvarausperiaatteella
p. 044 3340 380 tai
suoraan työntekijöiden
numeroista.

Rauhanyhdistyksen seurat su 17.2. klo 14.30 Tuula
ja Veli-Pekka Lepistöllä, Alamaankuja 5.
Lähetyksen lauluilta su
17.2. klo 18 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti
19.2. klo 18 srk-salissa.

Autottomille ikäihmisille kyytipalvelua srk:n tilaisuuksiin voi kysyä diakoniatyöntekijä Marjalta p.
040 7430 382.
Viikottaiset kerhot ja ryhmät:
Aamukahvila maanantaisin
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaverikerho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo
18.30–20 kirkolla.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

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

Laskiaissunnuntaina vietettiin Luovossa ulkokirkkoa.

lumijoki.seurakunta.net
klo 18.30 srk-talossa.
Keskusteluilta Raamatun
äärellä to 21.2 seurakuntatalossa klo 19, Jes. 40:27–31.
Seuraava Friday Club pe
22.2. seurakuntatalossa klo
17.30.
Sählyä yli 30-vuotiaille.
Oletko yli 30-v. ja haluat pelata salibandya leppoisasti
liikuntahallilla joka ma klo
20–22. Ota maila ja sisäpelikengät ja tule mukaan! Lisätietoja saat soittamalla, p.
050 4400 376.
Tulossa: Messu su 24.2. klo
10 srk-talossa, jonka jälkeen
lähetystilaisuus. Pyhtilät Pattijoelta kertovat jouluvierailustaan Tansaniassa.
Rauhanyhdistys: Pe 15.2. klo
19 raamattuluokka 5.–6.-lk
Nikola ja 7.–8.-lk S&E Hirvasniemi. Su 17.2. klo 12 pyhäkoulu I Mäki II Anttila III S&J
Oksa ja klo 15.30 hartaus Lumilyhdyssä. Ma 18.2. klo 19
miestenilta ry:llä. Päiväkerho
ry:llä ma, ke klo 17–18.30 ja
ti, to klo 17.30–19.

Sanajumalanpalvelus
su 17.2. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Markku Tölli.
Kanttorina Juha Pöykkö.

Virasto avoinna
ma, ke, pe
klo 9–14

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

Lumijoki

www.hailuodonseurakunta.fi

Lasten kerhot normaalisti,
lisätietoja: Silja, p. 044 7750
601.
Perhekerho torstaisin klo 10
srk-talossa.
Ystävyyden talo pe 15.2. klo
10 srk-talossa.
Henkisen kriisinhallinnan
kurssi Lumijoen srk-talossa
la 16.2. klo 9 alkaen. Ilmoittautumisaika on päättynyt,
tiedustelut kurssista, p. 044
7750 602.
Sanajumalanpalvelus su
17.2. klo 10 kirkossa.
Lapsiparkkitoimintaa maanantaisin klo 11.30–14.30.
Lapsiparkki on maksuton,
mutta vaatii ilmoittautumisen etukäteen kullekin kerralle: Silja, p. 044 7750 601.
Partio 10–13-v. pojille ti
19.2. klo 15 srk-talossa.
Kuoroharjoitukset ke 20.2.

A a r o K u k ko h o v i

Kirkkohetken jälkeen pyörähdettiin potkurilenkki Kalajan vanhaan pihaan.

Kempele

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

Messu su 17.2. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Pekka
Rehumäki, avustaa Juha Maalismaa, diakoni
Soile Pakkanen, kanttori Marjo Irjala. Musiikkiavustus Seeli Toivio sello
ja Lily-Marlene Puusepp,
harppu. Pyhäkoulu saarnan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalvelukset suorana
netistä: www.kempeleenseurakunta.fi.

Nuttukerho ma klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa.
Perhekerhot: ks. www.kempeleenseurakunta.fi/perheet.
Naisten raamattu- ja keskustelupiiriä ei ole 14.2.
Miesten raamattu- ja keskustelupiiri to 14.2. klo 18.30 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Askeleet pe 15.2. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro ke 20.2. klo 18
Kirkonkylän srk-kodissa. Kevätkokous pidetään samalla.
Varttuneet to 21.2. klo 14.30
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to
klo 16–16.45 Kirkonkylän srkkodissa ja pe klo 15–16 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri to 21.2. klo 12 Kokkokankaan srk-keskuksessa. Seura-

www.kempeleenseurakunta.fi

Pizzaa ja parisuhdetta

perjantaina 22.2. klo 18
Zeppeliinin Rossossa. Aiheena: Parisuhteen "normaalit"
kriisit – ja milloin ehkä syytä hakea apua. Aihetta pohditaan perheterapeutti Hilkka Kaikkosen johdolla. Mukaan mahtuu 15 pariskuntaa ilmoittautumisjärjestyksessä
– www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Hinta 10 € / pariskunta, kerätään paikanpäällä. Tervetuloa!
kuntapiiri to 21.2. klo 12 Kirkonkylän srk-keskuksessa.
Kirpputori Ilonpisara ti ja to
klo 14–17 ja la klo 10–13.
Aamukahvila työttömille,
eläkeläisille ja kaikille, joilla on päivisin aikaa maanantaisin klo 10–12 Kirkonkylän
srk-kodissa.
Hovila-kodin ulkoilupäivä ma
18.2. klo 13.30 Mukana palveluryhmä ja diakoniatyöntekijä Elisa Metsänheimo.

Lähetysiltavierailu Oulunsaloon ke 20.2. Lähetysilta
alkaa Oulunsalon seurakunnan toimitalolla (Vattukuja 2) klo 18. Ilmoittaudu lähetyssihteerille, p. 040 779
7705, mikäli tarvitset kyytiä.
Työikäisten naisten raamattu- ja keskustelupiiri ke
20.2. klo 19 Kokkokankaan
srk-keskuksessa.
Varhaisnuoret: ks. www.kempeleenseurakunta/koululaiset.

Duo Toivio-Puusepp:

Serenade
17.2. klo 15

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Duo soittaa myös aamun jumalanpalveluksessa

Seeli Toivio, sello
Lily-Marlene Puusepp, harppu
Ohjelma 10 e yhteisvastuun hyväksi

Ystävänpäiväkonsertti
Yhteisvastuun hyväksi

to 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 Halonen
laulu ja piano
Marjo Irjala
laulu
Myynnissä arpoja ja yhteisvastuutuotteita.
5 euron hintaisia lippuja voi ostaa ovelta.
Tule viettämään ystävänpäiväniltaa musiikin ja kahvin parissa.
Nuoret: Nuorten illat tors- li 9. Pookiseurat su 17.2. klo 17
taisin klo 19 Vanhassa pappi- ry:llä. Tiistaikerho ti 19.2. klo 12
lassa. Yöpappila pe 15.2. klo ry:llä. Perhekerho ke 20.2. klo
20 Vanhassa pappilassa. Raa- 10–12 ry:llä.
mis ke 20.2. klo 18 Vanhassa Murron rauhanyhdistys:
pappilassa. Gospeljumalan- Lauluseurat pe 15.2. klo 19,
palvelus to 21.2. klo 19 Pyhän Alakorpi 1, Tyrnävä. Seurat
Kolminaisuuden kirkossa (ei su 17.2. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Aada Sofia Alenuorten iltaa Pappilassa).
xandra Perälä. AmanKempeleen rauhanyhda Emilia Väisädistys: Myyjäiset pe
nen. Milla Olivia
15.2. alkaen ruoGospelKärppä. Kiira
kailulla klo 17
jumalanpalvelus
Fanni Matleery:llä. Pyhäkouto 21.2. klo 19
na Gärding.
lut su 17.2. klo 12
Pyhän
Vihitty: VilleKeskusta-Ollila:
Kolminaisuuden
Veikko Sakari
Tolonen, Teppokirkossa
Kärppä ja Niina
lantie 212 SarkkiOrvokki Loukusa.
ranta: Heikkilä, KasVilho
Tapio Voutilaivihuoneentie 6 Paituri: Mällinen, Hietaniementie nen ja Sari Marja-Liisa Heis9 Kokkokangas-Haapamaa: kari.
Ojala, Taukopaikka 12 Lin- Kuollut: Eila Elmiina Murtonakangas: Murtoperä, Isoröl- mäki 92.
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Liminka
Sanajumalanpalvelus
su 17.2. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Olli Seikkula,
kanttorina Hanna Korri.

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

Lähetysvintti ma 18.2. klo
12–14.
Ystävärengas ti 19.2. klo
12.30 Lähetysvintillä. Lähdetään sieltä tervehtimään
vuodeosaston väkeä.
Seurakuntakerho ke 20.2.
klo 12 eläkeläisille srk-talolla. Lauletaan vanhoja koululauluja ym. Mukana Leena ja
Hanna.
Omaishoitajien ryhmä ma
25.2. klo 13–14.30 srk-talolla. ”Rukous ja usko elämän
voimana”, mukana Sinikka Ilmonen.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi
Kuorot: Ke 20.2. klo 17 Tähdet, klo 18 Nuorten kuoro
srk-talolla.
Kirkkolaulajat ke 20.2. klo
19–20.30 kirkossa.
Hartaudet: To 14.2. klo 13
Niittypirtin palvelukodilla.
To 21.2. klo 14 Alatemmeksen vanhainkodilla.
Nuortenilta: Nuorten diakoniailta to 14.2. Vanamossa klo 18.
Oletko kiinnostunut soittamisesta, laulamisesta tai
äänentoistojutuista? Ota
yhteyttä Mariaan, p. 044
7521 236 ja tule mukaan bänditoimintaan.
Nuorisotyön toimintakalenteri sekä muut ajankohtaiset asiat löydät netistä
osoitteesta www.nuorisonurkka.fi.

RIPPIKOULULAISET

Rippikoulusi opetukseen liittyy lähimmäisenauttamistempaus. Toteutamme sen keräämällä pareittain Yhteisvastuukeräystä, lippailla, pienellä alueella Kirkonkylällä tai Tupoksessa. Tempaus kuuluu rippikoulusuunnitelmaan ja siitä saa merkin rippikoulukorttiin. Jos sairastut
tai sinulle tulee joku muu ylitsepääsemätön este, ilmoita
heti, p. 044 752 1227.
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 keräyksessä. Tarvitsemme avustajia mm. kyyditykseen, materiaalin jakoon ja välipalan laittoon. Jos voit tulla avuksi,
ilmoita Heini Karhumaalle, p. 044 752 1227.

Rippikoulu: Kesä I -ryhmän
opetusviikonloppu la 16.2.
klo 12–16 Vanamossa ja su
17.2. klo 10–14 kirkossa.
Muualla rippikoulunsa käyvät: Rippikouluopetukseesi
liittyy lähimmäisenauttamistempaus. Toteutamme sen
keräämällä pareittain Yhteisvastuukeräystä, lippailla,
pienellä alueella Kirkonkylällä tai Tupoksessa. Tempaus
on merkitty rippikoulukorttiin ja siitä saa merkin. Jos
sairastut tai sinulle tulee joku
muu ylitsepääsemätön este,
ilmoita heti, p. 044 7521 227.
Keräyspäivät: Tupos, Vanamo to 21.2. klo 16.30–19.30
tai Kirkonkylän seurakuntatalo ti 26.2. klo 16.30–19.30.
Perhekerhot: Tiistaina 19.2.
klo 9.30–11. Käsityöpaja Saaruska / Saara Kukkonen, käsitöitä lapsille ja lapsenmielisille. Keskiviikkona 20.2. klo
9.30–11. Käsityöpaja Saaruska / Saara Kukkonen, käsitöitä lapsille ja lapsenmielisille.
Partio: To 14.2. Leiriläiskokous Ruoktu -talvileirille lähteville ja heidän vanhemmilleen Kotikololla klo 17–18.
Viimeinen ilmoittautumispäivä. Leirikirje jaossa. Pe
15.2. Päivystys partiotoimistossa klo 15–17. Ruoktujohtajat klo 17–18. Lippukunnan
hallitus klo 18–20. Ma 18.2.
Vaeltajien lupauksenantotilaisuus partiokämpällä klo
18. Ti 19.2. Myötämuistelot
13, lähetys- ja muistelemisilta seurakuntatalolla kai-
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kille partiolaisille klo 18–
19.30. Ke 20.2. Mafeking 6.
ja eräpartiokoulutus Kotikololla klo 18–20. Pe 22.2. Päivystys partiotoimistossa klo
15–17. Samowaarien saunailta (miehille), 30-v. täyttäneille partiojohtajille ja aikuisille johtajille, partiokämpällä
alkaen klo 18. Ilmoittaudu
Makelle tekstiviestillä 18.2.
mennessä. Tarkemmat ohjeet lpk:n kotisivulla lähempänä. RUOKTU XXX 13 -talvileiri Taivalkosken Siiranjärvellä la–ke 2.–6.3. Lisätietoa
leiristä sekä ilmoittautumislomake löytyvät lippukunnan kotisivulta.
Rauhanyhdistys: Nuortenilta pe 15.2. klo 18.30 He-

Muhos
Sanajumalanpalvelus
su 17.2. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Pekka Kyllönen, kanttorina Ossi Kajava.

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
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Hartaus to 14.2. klo 14 Virekodissa, Simo Pekka Pekkala.
Iltahartaus to 14.2. klo 19
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Hartaus pe 15.2. klo 13 Päiväkeskuksessa, Jouni Heikkinen.
Perhepyhäkoulu su 17.2. klo
11.30–12.30 srk-talon alakerrassa.
Hartaus ma 18.2. klo 13 Päiväkeskuksessa, Pekka Kyllönen.
Ompeluseurat ma 18.2. klo
18 srk-talon rippikoulusalissa. Kaikille avoin ompeluseura lähetys- ja diakoniatyön
hyväksi, tervetuloa mukaan!
Laitasaaren seurakuntapiiri ti 19.2. klo 12 rukoushuoneella, Leena Leskelä. Vieraana Eila Tillman-Sutela,
hän kertoo aiheesta Kansanpuvusta körttipukuun.
Hartaus ti 19.2. klo 14 tk-sairaalan b-osastolla, Simo Pekka Pekkala.
Celebrade lux -valonjuhla
ti 19.2. klo 18 kirkossa. Lyhyt
keskiaikainen vesper. Toimittaa lääninrovasti Ilkka Tornberg, kanttorit Kaisamarja
Stöckell ja Ossi Kajava sekä
kitaristi Juha Hiltunen. Kirkon pihalla Tulikukan tulitaide-esitys. Pihalta soihtukulkue seurakuntatalolle keskiaikaisiin peijaisiin. Voitte halutessanne pukeutua keskiai-

li ja Yrjö Keräsellä. Klo 18.30
raamattuluokka (7–8) ry:llä.
Raamattuluokka la 16.2. klo
18.30 (5–6) ry:llä. Pyhäkoulut
su 17.2. klo 11.30. Klo 14 seurat Niittypirtin palvelutalolla. Klo 17 vuosikokous ry:llä.
Perhekerho to 21.2. klo 10.30
ry:llä. Kodinseurat pe 22.2.
klo 18.30 Siiri ja Esa Puurusella sekä Hanna ja Timo Kaikkosella. Klo 19 raamattuluokkalaisten (7–8) ja nuorten lauluharjoitukset Limingan kirkossa.
Kastettu: Emmi Aulikki Härmä, Henniina Aava Joenna
Mursu, Sampo Samuel Niskasaari.
Vihitty: Petri Olavi Ojamaa ja
Heli Johanna Blomqvist.

www.muhoksenseurakunta.fi/
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. Järjestävät yhteistyössä: Muhoksen seurakunta &
Muhoksen kunta /vapaa-aikapalvelut. Ikäraja 13-v.!
kaisiin pukuihin.
Jäädisko ke 20.2. klo 17.15–
19.15 Muhoksen jäähallilla.
Musiikista vastaa Rockpisteen dj. Vapaa pääsy! Luistelijoilla kypäräpakko! Kioskia pitää Muhoksen Jääklubin 01-joukkue.
Siioninvirsiseurat ti 19.2.
klo 19 Tuulikki ja Veikko Salosella, Hepo-ojantie 4, rovasti Pentti Liimatta, Jouni
Heikkinen.
Niittypirtin kerho ke 20.2.
klo 13, Hanna Kaisto-Vanhamäki, Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 20.2. klo
17.45 srk-talon kappelihuoneessa, Marja Leena Savolainen.
Kylmälänkylän seurakuntapiiri to 21.2. klo 11 kappelissa, Jouni Heikkinen ystävänpäivän ajatuksissa.
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat to 21.2. klo 13 seurakuntatalossa alkuvuoden aikana pyöreitä vuosia täyttäville. Kutsutut, tervetuloa yksin, perheenjäsenen tai ystävän kanssa.
On kaunis ihminen -konsertti to 21.2. klo 19 Koivu ja täh-

ti -kulttuurikeskuksessa. Mukana mm. lapsikuoro, kirkkokuoro, lukion lauluryhmä ja
solisteja. Ohjelmamaksu 5 €
Yhteisvastuukeräykselle.
Kuoroharjoitukset: Ke 20.2.
klo 16 lapsikuoro Hyrkin koululla ja klo 17.30 srk-talossa
sekä klo 18.30 kirkkokuoro
srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot ti klo 9.30–11.30 seurakuntatalossa ja klo 10–12 Päivärinteen seurakuntasalissa,
ke klo 12.30–14.30 Päivärinteen seurakuntasalissa ja klo
15–17 Kylmälänkylän kappelissa sekä parillisten viikkojen
to klo 10–12 Laitasaaren rukoushuoneella. Perhepyhäkoulu su 17.2. klo 11.30–12.30
srk-talon alakerrassa.
Nuoret/rippikoulut: Koulupastoripäivystys to klo 11–
12.15 yläkoululla ja lukiolla.
Yökahvila Valopilikku la 16.2.
klo 19–24 Nuokkarilla. Oulujoki tulvii -gospeltapahtuma
la 23.2. Ks. ilmoitus.
Laitasaaren rukoushuone:
Aamurukous maanantaisin
klo 6.30. Laitasaaren seurakuntapiiri ti 19.2. klo 12. Per-

hekerho to 21.2. klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys:
To 14.2. klo 18.30 ompeluseurat ry. La 16.2. klo 19 raamattuluokka – iltakylä 4.–6.-lk
Karjula, Louhikontie 60 ja 7.–
8.-lk Kesti, Petäjätie 32. Klo 19
nuortenilta Ihme, Kärnäntie
4. Su 17.2. klo 12 pyhäkoulut:
Kirkonkylä Toppinen, Anttila
Antila, Korivaara Pekkarinen,
Pälli J. Pitkänen, Suokylä Hannuksela. Klo 17 seurat ry:llä.
Ma 18.2. klo 18 päiväkerhot
ry:llä. To 21.2. klo 18.30 ompeluseurat kodeissa: Terho,
Louhikontie 59 ja Soronen,
Hiihtomajantie 47.
Laitasaaren rauhanyhdis-

tys: To 14.2. klo 18.30 sisarilta ry:llä. Pe 15.2. klo 19 pienten raamattuluokka Kälkäjä,
Kärnänkuja 10. La 16.2. klo
10 päiväkerho ry:llä. Klo 19
isojen raamattuluokka Kesti,
Petäjätie 32 ja nuortenilta Ihme, Kärnäkuja 4. Su 17.2. klo
12 pyhäkoulut: Hyrkki Saartoala, Käpykankaantie, Laitasaari H. ja V-H. Mikkonen,
Käärmeläntie, Huovila Vattula, Ketolanojantie 640. Klo
17 seurat ry:llä. To 21.2. klo
18.30 veljesilta.
Kastettu: Helmiina Maria
Matilda Törrö.
Kuollut: Emma Marjatta Ukkola 89.

Oulujoki tulvii -gospel
lauantaina 23.2. Muhoksella

Gospeltapahtuma alkaa konsertilla Koivu ja Tähti
-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 ilmainen sisäänpääsy rippikoulukortilla. Lue juttu sivulta 6.

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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Siikalatva

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

Messu su 17.2. klo 10
Piippolan seurakuntakodissa. Toimittaa Saila
Karppinen, saarna Hannu Lauriala. Kanttorina
Veijo Kinnunen. Messun jälkeen keittolounas ja Uusheräyksen talviseurat, Saila Karppinen, Hannu Lauriala, Timo Hakkarainen ja Johannes Hyytinen.
Sanajumalanpalvelus
su 17.2. klo 13 Kestilän
seurakuntakodissa. Toimittaa Perttu Kyllönen,
kanttorina Veijo Kinnunen. Kirkkokahvit.
Iltakirkko su 17.2. klo 19
Pulkkilan seurakuntatalossa. Toimittaa Kauko
Kämäräinen, kanttorina Arja Leinonen. Kirkkokahvit.

Kestilä
Mäläskän diakonia- ja lähetyspiiri to 14.2. klo 12 Erja ja
Osmo Haatajalla Ranta-Mattilassa.
Seurakuntakerho pe 15.2.
klo 10 pappilassa.
Ompeluseurat pe 15.2. klo
19 ry:llä.
Ehtoollishartaus su 17.2. klo
14 Pihlajistossa.
Seurat su 17.2. klo 19 ry:llä.
Ystävänkammari ke 20.2.
klo 10 srk-kodissa.

www.siikalatvanseurakunta.fi/
Aikuisten raamattuluokka
pe 22.2. klo 19 ry:llä.

Piippola
Ehtoollishartaus pe 15.2. klo
14 Vaarintalossa.
Seurakuntakerho ti 19.2. klo
12 Väinölässä.

Pulkkila
Ehtoollishartaus pe 15.2. klo
13 Koivulehdossa.
Ompeluseurat pe 15.2. klo
19 ry:llä.
Pyhäkoulu su 17.2. klo 12
ry:llä.
Hartaus pe 22.2. klo 13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 22.2.
klo 19 ry:llä.
Seurakuntakerho to klo 12
srk-talossa.

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

Raamattu- ja tuumailupiiri to 14.2. klo 18 Temmeksen
srk-talolla.
Hartaus pe 15.2. klo 13.30 Lepolassa.
Hartaus ma 18.2. klo 14 Kotolassa.
Seurakuntakerho ti 19.2. klo
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon
diakoniapiiri ke 20.2. klo
10.30 Murron kerhotilassa.
Nuttupiiriläiset kutsutaan
taas yhteiseen neulonta- ja
kahvitteluhetkeen to 21.2.
klo 17. Nyt paikkana tuttu ja
turvallinen srk-talon takkahuone.
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo
18 Tyrnävän srk-talolla ja lapsikuoro to klo 16 Tyrnävän
srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoisin klo 9–10.30 Tyrnävän srktalon takkahuoneessa.
Nuortenilta torstaisin klo
18–19.30 Tyrnävän srk-talolla.
Nuortenilta ti 19.2. klo 18

Otetaan lahjoituksena
vastaan erilaisia

virkkaus- ja
neulelankoja

lähetystyön hyväksi.
Langat voi tuoda seurakuntatoimistoihin.
Yhteyshenkilö lähetyssihteeri Marketta Taipaleenmäki,
p. 040 8204 301.

KESÄTYÖTÄ
Kastettu: Luukas Veli Matias Karjalainen
(Pulkkila), Roope Ensio
Koskelo (Pyhäntä).
Kuollut: Teuvo Paavali Hyvönen 81 (Kestilä).

Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä nuoria kesäaikaiseen puistotyöhön ja tiekirkkotoimintaan
ajalle 26.6.–4.8.2013. Työ suoritetaan kahden (2) viikon
jaksoissa, kolme (3) nuorta / kappeliseurakunta. Hakemukset 30.4. mennessä osoitteeseen Siikalatvan seurakunta, Taloustoimisto, Pappilankuja 6, 92620 PIIPPOLA
tai sähköpostilla tarmo.myllykoski@evl.fi.

Pyhäntä
Hartaus su 17.2. klo 13 Nestorissa.
Seurat su 17.2. klo 16 ry:llä.
Herättäjän seurat ma 18.2.
klo 11 Maria-Leena ja Matti
Kemppaisella, Myllykoskentie 4, Tavastkenkä.
Seurakuntakerho vierailee
ke 20.2. eskarissa. Lähtö klo
9.50 srk-talolta.
Lauluseurat ke 20.2. klo
18.30 Sari ja Jarkko Koskelolla.

Rantsila
Seurakuntakerho to 14.2.
klo 10 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 15.2. klo
19 ry:llä.
Vuosikokous su 17.2. klo 13

Tyrnävä
Messu su 17.2. klo 10
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Teemu Isokääntä,
avustaa Salme Kinnunen,
kanttori Aino Juntunen.

ry:llä.
Eläkeliitto ti 19.2. klo 11 srktalossa.
Äitien kirppisretki to 21.2.
Ouluun. Lähtö klo 9 srk-talolta. Ilmoittautumiset viimeistään ma 18.2. p. 044 518 1171
Eeva-Liisa.
Ehtoollishartaus pe 22.2.
klo 14 Pohjantähdessä.
Ompeluseurat pe 22.2. klo
19 ry:llä.

KINKERIT

Aihe: Alttari kutsuu (keskustellaan, ei kuulustella)
Läksy: Katekismus kpl 37–39 (ehtoollisen sakramentti)
Virret: vanha 386 ja uudet 230, 815 ja ehtoollislaulu
Arpajaiset/kolehti yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Laakkola: su 17.2. klo 14 Maija-Liisa ja Risto Niemisellä,
Kaskenperäntie 46, Karppinen, Leinonen ja Hakkarainen.
Piippola, keskusta: ti 19.2. klo 18.30 Tuulikki Tuovisella,
Vääränkuja 4, Jyrkkä, Kyöstilä ja Karttunen.
Pyhäntä, keskusta: to 21.2. klo 13 Palvelukeskus Nestorissa,
Kyllönen, Kinnunen ja Karttunen.
Sipola/Vorna: su 24.2. klo 14 Rosenbergillä Sipolassa
(lounas 10 €, varaukset Kirstille, p. 040 508 3403).
Pulkkila, keskusta: ke 27.2. klo 19 Marketta Taipaleenmäellä, Täperäntie 60.
Leskelä: ma 4.3. klo 18.30 Kairanmaatalossa.
Kerälä: ma 18.3. klo 18.30 Kerälän raittiusseuran talossa.
Tavastkenkä: ti 19.3. klo 12 Ritva ja Tapani Leiviskällä, Tavastkengäntie 33 B.
Rantsila, keskusta: to 11.4. klo 12 Rauhalan kerhohuoneessa.

www.tyrnavanseurakunta.fi/

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.
Temmeksen srk-talolla.
Rippikouluryhmä I: Teemailta ti 19.2. klo 17 Tyrnävän srktalolla. Vanhempainilta ke
20.2. klo 18 Tyrnävän srk-talon takkahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys:
Lauluseurat to 14.2. klo 19
Nissilällä, Sotalantie 9. Myyjäiset la 16.2. klo 12 ry:llä,
ruokailu klo 11, järj. Uuraisten ry. Seurat su 17.2. klo 16
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:
Lauluseurat pe 15.2. klo 19
Alakorpi 1. Seurat su 17.2.
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Tuuli Mia Aurelia
Kamula, Oona Emilia Keltanen, Matias Ilmari Kurikka.
Kuollut: Eino Johannes Väliheikki 72.

Sydäntalvi-valmiusharjoitus/
ystävänpäivätapahtuma vanhuksille

lauantaina 16.2. klo 12.30-15.30 Tyrnävän seurakuntatalolla. Kahvittelun ja seurustelun lisäksi mm. Korsukuoro
esiintyy. Ikäihmiset eri kyliltä tervetuloa ystävänpäiväkahville! Järjestää SPR Tyrnävän osasto.

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 mukana oleville vapaaehtoisille.
Ilmoittautumiset tiistaihin 19.2. mennessä Salme Kinnuselle, p. 044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi.
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Hoitavaa hiljaisuutta tuiralaisittain

T

aizé, pieni luostariyhteisö
Keski-Ranskassa, on tehnyt suuren vaikutuksen
ympäri maailmaa. Paikka on erityisesti nuorten matkailijoiden suosiossa. Taizén
messuissa rukous, laulu ja hiljaisuus vuorottelevat ja rakentavat mieltä hoitavan kokonaisuuden.
Tuiran kirkko on kaunis rakennus, ja sopii miljööltään erittäin hyvin tällaisten messujen
järjestämiseen. Jo ulko-ovella lasiin kirjoitetut Jeesuksen sanat
”Tulkaa minun luokseni, te kaikki työn ja kuormien uuvuttamat,
minä annan teille levon” kehottavat hiljentymään.
Kirkon etuosa muistuttaa
hämmästyttävän paljon ortodoksikirkkoa. Alttari on selkeästi
erotettu kirkkotilasta kaariholvin
sisälle. Siellä täällä on myös ikoneja, joita olen harvemmin nähnyt luterilaisessa kirkossa.

ARVOSTELE
MUN MESSU
Iltamessu su 10.2. klo 18,
Tuiran kirkko. Toimitti Stiven
Naatus, avustivat Ruut Hurtig
ja Marko Vanhanen, kanttorina
Laura Kumpula.

Messu täynnä rukousta
Heti saliin tullessa on mahdollisuus sytyttää kynttilä. Kynttilätelineen lähettyvillä ei kuitenkaan
kerrota, paljonko kynttilät maksavat. Tai jos tietoa onkin, se on
huomaamattomissa. Ehtoollisen

jälkeen on mahdollisuus sytyttää
pieni tuohus alttarin lähettyville
osana messun kulkua.
Kirkkosalin ovella ei heti ole
vastaanottajaa, mutta rukouslaulukirjat ovat otettavissa oven vierestä. Hetkeä myöhemmin seurakuntamestari käy ilokseni kirkkosalissa kysymässä, onko kaikilla kirja. Tämän jälkeen hän
jää ovelle jakamaan kirjat sisääntulijoille.
Kiitosta saa myös se, että rukouslaulujen numerot ovat selkeästi esillä. Laulu kaikui komeasti ilman säestystä suomeksi, latinaksi ja ruotsiksi. Tämä on yksi monista poikkeuksista verrattuna tavalliseen messuun. Kanttori johti
laulua kirkkokansan seasta.
Myös tekstit luetaan penkissä
istuen. Edes liturgi ei nouse penkistä ennen ehtoollisen asettamista tervetuliaissanojen jälkeen.
Saarnan tilalla on hiljaisuus, jolloin jokaisella on mahdollisuus

mietiskellä kuulemaansa. Taizélaulut ovat rukousta, mutta puhuttu rukous kulkee niiden välissä.

Vähän puhetta mistään
Messun kolehti kerättiin Yhteisvastuukeräykselle. Jokainen saattoi jättää oman uhrilahjansa pieneen koriin ehtoolliselle tullessaan. Yhteisvastuukohdetta ei kuitenkaan esitelty tarkemmin. Ehkä
asiaa pidetään itsestäänselvyytenä.
Syy voi myös olla Taizé-messujen
tapa välttää liikaa puhumista.
Toiselta paikkakunnalta tulleena leivän murtaminen ennen

ehtoolliskutsua yllätti positiivisesti. Muuten messu noudatti
Taizé-messujen peruskaavaa. Olisin toivonut kuitenkin, että messussa palvelleet olisi esitelty joko
ennen tai jälkeen messun, sillä en
vielä tunne työntekijöitä täällä.
Iltapalasta, joka on ollut tarjolla ennen messua, olisin myös
toivonut mainintaa muuallekin
kuin seurakunnan nettisivuille.
Voin kuitenkin liittyä eteisessä
esitettyyn ajatukseen tunnelmaltaan hienosta messusta.
Eija Nuutinen

Arvostele mun messu -palstalla kerrotaan kokemuksia jumalanpalveluksista. Toimituksen väki ei kerro etukäteen jumalanpalveluksen toimittajalle, millä asialla he kirkonpenkissä ovat. Palstan tavoitteena on puida rehellisesti jumalanpalvelusta ja tehdä sitä kautta messuja tutuiksi lukijoille.
Jos haluat lähteä toimittajan kanssa messuun, kerro se meille toimituksen sähköpostiin, toimitus@rauhantervehdys.fi tai soita p. 044 5626 450.
Palsta julkaistaan noin kerran kuukaudessa.

Lukunurkka

Kuka olet Jeesus?
”Olen Jeesus. Jeesus Nasaretilainen. Olen Jumalan poika”. Näin esittelee itsensä pitkäpartainen mies valkoisessa viitassa uteliaille kysyjille.
Jarmo Stoorin viides kirja vie eri puolille maailmaa
hakemaan vastauksia kysymyksiin, miten Jeesus otetaan
vastaan, miten häntä kohdeltiin ja mitä hänelle tapahtui.
Alkusanoissaan Jarmo Stoor toteaa, että ajatus Jeesuksen matkakirjasta lähti liikkeelle kysymyksestä, mitä Jeesus ajattelisi tämän päivän suurista ongelmista ja
mitä Hän tekisi silloin?
On joulukuun 24. päivä. Samana päivänä Jeesus kohdataan Jerusalemissa, Afganistanissa, Bagdadissa, Kiinassa, Vatikaanissa, Pakistanissa, Sudanissa, Seutulan
lentokentällä, Amsterdamissa, Berliinissä, Yhdysvalloissa ja Oulussa.
Hänet otetaan vastaan monin tavoin: häntä ei tunnisteta, mutta mietitään miten hän on niin tutunoloinen, häntä kohdellaan erittäin huonosti, kidutetaan ja

tapetaan. Hänen sanojaan vääristellään, eikä edes Vatikaanissa paavin lähin neuvonantaja lämpene Jeesuksen opetuksille.
Valtaapitävät ärsyyntyvät Jeesuksen toiminnasta,
kun taas lapset, huono-osaiset ja vaikeuksiin joutuneet
kohtelevat Jeesusta lempeästi ja rakkaudella. Hän puolestaan lohduttaa ja auttaa, kuuntelee ja suojelee heitä.
Jeesusta seurataan ja tarkkaillaan. Hänen sanomaansa ei kuunnella, ihmiset tekevät minkä parhaaksi itselleen kokevat, rakentavat elämänsä oman itsensä varaan.
Ennakkoluulot istuvat vahvana. Missä on usko, missä
on armo?
Kirja porautuu tähän päivään, tähän hetkeen. Se vie
elämän peruskysymyksien ääreen, kuka olet Jeesus, ketä
varten saavuit, mitä sinä minulle merkitset? Vastaukset
eivät ole kauniita ja ihania.
Jarmo Stoorin lyhyet hypähdykset tarinasta toiseen
olisivat kaivanneet enemmän lihaa, verta ja voimaa ym-
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pärilleen herättääkseen
enemmän tuntemuksia. Kirja
synnyttää ristiriitaisia tuntemuksia, se onneksi herättelee uneliaita sieluja ja vaivaannuttaa supervarmoja. Lupaava herättely jää kuitenkin kesken. Kirja on nopealukuinen, mielenkiintoisesti kuvitettu ja
nasevasti kirjoitettu.
JUHA VÄHÄKANGAS

Jää sulattaa sydämen
”Jos on nähnyt kuinka maisema muuttuu, kun näköpiiriin
tulee vene, ei mitenkään voi ajatella, ettei yksittäisen ihmisen elämällä ole merkitystä. Sellainen rauha lepää veden ja maan yllä. Ihmiset antavat katseen liukua yli satamalahden, lepuuttavat silmiään ja katsovat pois. Kaikki
on niin kuin aina. Jokaisen rinnassa on jonkin muun kaipaus, ja kaikki mitä kaivataan, tulee veneellä.”
Kirjan alku lähtee soljumaan melkein kuin runomuodossa. Mieleen nousee jopa kansalliskirjailija Juhani Ahon kaunis kerronta. Kirjan kursiiviset kohdat
ovat postimies Antonin.
Kirja kertoo saaristoon saapuvasta nuoresta papista
Petter Kummelista, hänen perheestään ja kirkkosaarta
ympäröivien ihmisten elämästä Luodoilla jatkosodan
jälkeisinä vuosina. Saarien muodostamalle paikkakunnalle voi saapua vain veneellä. Papin perhe on täynnä
uskoa tulevaisuuteen. Pappilasta huokuu elämänmaku,
ilo ja välittäminen.

Neuvostoliitosta loikannut tohtori Gyllen tuo kertomukseen oman mukavan lisämausteensa. Kirjassa annetaan tilaa niin ihmisten erilaisuudelle kuin heidän
kyvylleen kohdata toisia ihmisiä. Lundberg ei revittele sensaatioilla, kirja vie eteenpäin hienovireisesti ja
konstailemattomasti.
Kyläyhteisön ja saariston elämänmeno ja tunnelma
on kuvattu niin mestarillisesti, että lopulta lukijasta tulee osa kyläyhteisöä. Sen aikaista aikaa, paikkaa ja olosuhteita on myös kuvattu uskottavasti, hienoviritteisesti ja kauniisti: ”Talvi pyyhkäisee yli Luotojen, kokoaa kinoksia, mutta lakaisee ne pois ennen kuin kukaan ehtii
lapioida. Puhuri ulvoo talon nurkissa, ja matot ja ikkunaverhot lepattavat.”
Lundberg hallitsee ja tuntee aihealueensa. Kirjan voi
antaa huoletta luettavaksi kenelle tahansa. Tekstissä on
monia hienoja kuvauksia. Joissakin kohden niitä olisi
mielestäni voinut hieman tiivistää. Se onkin ainoa mii-

Ulla-Lena Lundberg,
Jää. Teos, 2012.
Suomentanut
Leena Vallinsaari.

nus, jonka kirjalle tahdon antaa.
Kirjan kääntäjän valinta on osunut oikeaan. Suomentaja Leena Vallinsaari on osannut tuoda hyvin
esille kirjan sävyt, värit ja kielen.
TARJA LAPPALAINEN

