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”Papin työ on osoittautunut vuosien aikana hy-

vin käytännönläheiseksi työksi, vaikka opis-

kelu oli perin teoreettista.” Näin toteaa lä-

hes 30 vuotta pappina toiminut henkilö Rauhan Ter-

vehdykselle. 

Kysyimme levikkialueemme papeilta, miten he arjen 

kokemuksensa perusteella uudistaisivat pappiskoulu-

tusta. Pappien koulutuksen uudistamistarve oli esillä 

viime viikolla piispainkokouksessa. 

Piispat näkevät, että papiksi aikovien tulee saada 

lisää opetusta Raamatusta ja – luterilaisen kirkon opin 

määrittelevistä – Tunnustuskirjoista.  Opinnoissa tullaan 

vahvistamaan myös esimerkiksi vuorovaikutuksen, vies-

tinnän, diakonian ja uskontotieteen osaamista.

Rauhan Tervehdys halusi osallistua keskusteluun pappi-

en koulutuspolun uudistamisesta ja siksi lähetimme omat 

kysymyksemme alueemme papeille. Mistään virallisesta 

selvityksestä tiedustelussa ei ollut kyse.

Saimme parisenkymmentä vastausta, ja kommenteis-

ta oli löydettävissä yhteisiä näkemyksiä pappiskoulutuk-

sen kehittämisestä. 

Papin työ on – niin kuin kokeneet kirkonmiehet sen 

meille totesivat – hyvin vähän ”taivaita hipovaa” vaan 

pikemminkin käytännönläheistä. Useampi vastaaja totesi, 

että papin koulutukseen olisi perusteltua kuulua IT-osaa-

mista, kokoustekniikkaa ja henkilöstö- ja taloushallintoa. 

Suuressa osassa vastauksia puututtiin siihen, että 

pappi tarvitsee nykyistä enemmän kokemusta taval-

lisesta seurakuntaelämästä. Tämä vaje korjaantunee 

pappiskoulutuksen uudistuessa. 

Selvää on tietenkin, että pääasia papin työssä ovat hen-

gelliset asiat. Mitä me seurakuntalaiset teemme papilla, 

joka taitaa internetin, puhuu kuin ruuneperi ja on luon-

teva vuorovaikutuksessa, mutta ei tunne eikä ole kiinnos-

tunut Jumalan todellisuudesta epävarmassa maailmassa?  

Emme mitään.

Millaista osaamista, hyvä lehden lukija, sinä odotat 

papilta?

Vastarannan Kiiski 

Opintiessä päivityksen tarvetta

Pääkirjoitus

”VanHuuS ja ViiSauS liitetään usein toi-
siinsa mieluummin kuin vanhuus ja raih-
naisuus. Viisaudesta en tiedä mitään, mut-
ta raihnaudesta jo jonkin verran kokemus-
ta omassakin plakkarissa.  Kammoan aja-
tusta, että jonakin päivänä olisin tahdo-
ton lihakimpale tai vihannes sairaalavuo-
teessa. Sellainen ei ole mielestäni ihmis-
arvoista elämää. Eikä kyseessä ole miten-
kään tyylikäs lähtö, kun letkut yksinker-
taisesti irrotetaan.  En aio testamentata si-
säelimiäni mihinkään hyvään tarkoituk-
seen enkä myöskään halua, että minua kei-
notekoisesti  yritetään pitää hengissä.  An-
takaa minun mennä Jumalan luokse!”

Helsingin tuomioseurakunnan seurakuntapastori 
Hannu Kiuru Kotimaa24:n blogissaan 18.12.

”jOSKuS On PaKKO KySyä, mihin me 
tarvitsemme tätä kaikkea uutisvirtaa? Mi-
tä minua hyödyttää tietää heti siitä, mitä 
lähellä tai kaukana on tapahtunut. Siksi-
kö, että voi ottaa osaa vaikkapa toisen hä-
tään ja onnettomuuteen? Vai sen vuoksi-
ko, että voi kertoa uutista eteenpäin toi-

Muut mediataatoksia

suutakin huonompi, sillä siellä pap-
pislinjalaisten harjoittelu seurakun-
nissa on vain kuukauden mittainen. 
Toinen kuukausi koostuu opetustuo-
kioista koulussa tai rippikoulussa sekä 
sielunhoidon opinnoista, jotka Joen-
suussa ovat erillisen haun kautta suo-

ritettavia. 
Käytännössä Helsin-

gissä on siis enemmän 
soveltavia opintoja kuin 
meillä, mutta niissä pää-
paino on kirjallisessa ja 
pienryhmätyöskentelys-
sä oman oppilaitoksen 
sisällä. 

Toimiminen aidossa 
työympäristössä jää hy-
vin vähäiseksi, sillä sie-
lunhoidon opintoihin 
kun ei Helsingissä Joen-
suun tapaan kuulu har-
joittelujaksoa.

Piispainkokouksen 
suunnitelmat papin kou-

lutuspolun uudistamisesta ovat terve-
tulleita. Opintoihin on tulossa lisää 
käytännönläheisyyttä ja yhteyttä seu-
rakuntiin, jolloin työelämään siirty-
minen on huomattavasti helpompaa.

Eija NuutiNEN
Kirjoittaja on teologian kandidaatti, 

joka suorittaa harjoittelujaksoaan 
Rauhan Tervehdyksen toimituksessa.

Piispat 
opiskelijoiden 
asialla

Viime viikolla kokoontunut piis-
pankokous on miettinyt mui-
den asioidensa ohella, mi-
tä muutoksia pappien koulu-

tukseen olisi tehtävä, jotta se saataisiin 
vastaamaan paremmin kirkon nykyi-
siä tarpeita. 

Vaikka minusta itsestäni ei oletetta-
vasti koskaan tulekaan luterilaisen kir-
kon pappia, olen Itä-Suomen yliopis-
tossa teologiaa opiskellessani törmän-
nyt pohdintaan, millaisia kehitystar-
peita pappien koulutuksessa on. Tä-
tä pohdintaa on käyty sekä teologian 
opiskelijoiden että hen-
kilökunnan kanssa.

Eräänä suurimmista 
ongelmista nähdään epä-
sopusuhta kirjatiedon ja 
käytännön työkokemuk-
sen välissä. Opintojen 
loppupuolella on kahden 
kuukauden soveltaviin 
opintoihin kuuluva har-
joittelujakso. Sen jälkeen 
meidän pitäisi olla val-
miita 5–7 vuotta kirjoja 
luettuamme lähtemään 
työelämään. 

Mitä tahansa alaa 
opiskelleille – muutamia 
koulutusaloja lukuun ot-
tamatta käytäntö on yhteinen kaikille 
yliopistoaloille Joensuussa – harppaus 
on suuri ja vaikea. Mutta se on sitä eri-
tyisesti papeille, joiden tulisi työsken-
nellä ihmisten kanssa. Varsinkaan, jos 
ei ole päässyt kesätöihin seurakuntaan 
omasta aktiivisuudestaan huolimatta, 
papin töiden teko voi olla todella haas-
tavaa.

Helsingissä tilanne on vielä Joen-

sille, joiden kanssa sitten päivitellä, mitä 
kamalaa on tapahtunut? Suoraan voi sa-
noa, että uutisten seuraaminen on meil-
le yleensä viihdettä ja ajanvietettä. Ai-
nakin niin kauan, kun otsikot eivät kos-
ke meitä tai läheisiämme. Ja jos niin käy, 
silloin uutinen muuttuu meille toisenlai-
seksi, todeksi.”

Tuiran seurakuntapastori Lauri Kujala 
Kalevan Sielun silmin -blogissa 18.2.

”HäPeä On tunne, josta ei pidä vaatia 
katumusta eikä sovitusta. Auttaja lanke-
aa ansaan, jos hän tarjoaa häpeastä kärsi-
välle anteeksiantamusta. Häpeä ei ole pa-
ha teko, joka poistuu parannuksen kaut-
ta. Ihmisen minuutta ei voi antaa anteek-
si. Häpeästä kärsivä kaipaa koko minuu-
tensa vastaanottamista, rakkautta. Syn-
nintekijä on rikkonut Jumalaa vastaan, 
häpeävä on välirikossa itsensä kanssa.”

Päätoimittaja Lahja Pyykönen 
Kirkko ja Koti -lehdessä 13.2.

Opintojen 
loppupuolella on 
kahden kuukauden 
soveltaviin 
opintoihin kuuluva 
harjoittelujakso. 
Sen jälkeen meidän 
pitäisi olla valmiita 
5–7 vuotta kirjoja 
luettuamme 
lähtemään 
työelämään. 

Riitta HiRvoNEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Mitä oikein on pappiskoulutus?

• Luterilaisen kirkon papiksi voi opiskella lukemalla teologiaa Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistos-

sa Joensuussa ja ruotsinkielellä Åbo Akademissa Turussa.  Ortodoksisen pappiskoulutuksen voi suorittaa 

Pohjoismaissa ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa. 

• Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papiksi haluavan kelpoisuusehdoista päättää kirkon piispainkokous, 

eli pelkkä yliopistotason tutkinto ei riitä papin töiden tekoon. Papiksi vihkimiseen vaaditaan kuitenkin 

teologian maisterin tutkinto, joka sisältää piispainkokoukset erikseen määrittelemät teologisten oppiai-

neiden vähimmäisopinnot. Luterilaisen kirkon papin virassa ei voi toimia, jollei ole evankelis-luterilaisen 

kirkon jäsen.

• Muihin uskontokuntiin kuuluvat hakeutuvat läntisen teologian pappislinjalle siksi, ettei monessakaan 

yhteisössä tai pienemmässä kirkossa ole olemassa omaa virallista pappiskoulutusta. Teologian maisterin 

tutkinto A-linjalta antaa heille kelpoisuuden papiksi toimimiseen oman yhteisönsä/kirkkonsa sisällä. Jot-

kin niistä antavat ennen vihkimystä lisäksi omaa opetustaan.

• Kaikki teologiaa lukevat eivät kuitenkaan valmistu papeiksi. A-linjalta voi valmistua myös yhteiskunnan 

ja kulttuurin asiantuntijatehtäviin, kuten toimittajaksi tai tutkijaksi, ja B-linjalla opiskelevat valmistuvat 

uskonnonopettajiksi. 

• Teologian opiskelija voi olla ateisti tai kuulua mihin tahansa uskonnolliseen yhteisöön tai kirkkoon. Tämä 

pätee sekä läntisessä että ortodoksisessa teologiassa.

RauHan teRVeHdyS jäRjeSti 

FacebOOKiSSa KySelyn, jossa poh-

dittiin, millainen osaaminen on pa-

pin työssä tärkeintä. Neljästä vas-

tausvaihtoehdosta tärkeimmäksi 

katsottiin hengellinen tuki. Ihmis-

läheisyys ja raamattutuntemus oli-

vat jaetulla toisella sijalla. Puhe- ja 

esiintymistaidot jäivät neljänneksi.

Eri vaihtoehtoja perusteltiin muun 

muassa näin: 

•  Mielestäni tärkeintä on, että 

pappien ja pastoreiden tulisi olla 

Pyhällä Hengellä täyttyneitä.

 •  Minusta hengellinen tuki on to-

della tärkeää siinäkin mielessä, 

että ymmärtää ettei toinen ole 

ehkä ihan niin Pyhällä Hengellä 

täyttynyt.

•  Käytännön työn kannalta pappi 

tarvitsee valtavasti puhe- ja vies-

tintätaitoja. Itse olen valinnut ja 

kuullut valittavan papiksi erilai-

siin tilaisuuksiin juuri heidät, jot-

ka "osaavat puhua" (puheen si-

sältö ja sen esittäminen). Sano-

ma menee perille, herättää poh-

timaan, ajattelemaan – toisinaan 

haastaa kyseenalaistamaan, kun 

puhuja kykenee ja osaa käyttää 

kaikkia viestintäkanaviaan hyö-

dykseen.

•  Kaikki muut ovat opeteltavissa, 

mutta jos ei ole ihmisläheinen, 

niin sellaista on hankala näytellä.

•  Kaikki kyselyssä mainitut ovat 

tärkeitä, mutta mitä opettaa, 

mihin hengellisyyteen ohjaa 

jne., jos ei arvosta ja tunne Raa-

mattua?

•  Oikean sanan julistaminen ja rin-

nalla kulkemisen taito. Papin pi-

tää osata kuunnella ja kuulla. 

Tarvitaan herkkyyttä ja ymmär-

rystä särkyneen ihmisen kohtaa-

miseen.

Teologian koulutusta uudistetaan. Papit kokevat:

ihmissuhdetaidoissa 
riittämättömyyttä
Käytännön taitojen opettaminen 
on hyvin ohut ja riittämätön. Ku-
kaan ei esimerkiksi kertonut yksi-
tyiskohtia siitä, mitä pappi tekee 
hautauksessa hiekkalapiolla. Pa-
pin ajankäytön suunnittelusta ei 
puhuttu koulutuksessa yhtään sa-
naa. Erityisesti taloushallinto on 
sellainen alue, mikä olisi tosi tär-
keää olla tuttua ja mihin eivät pa-
pinkoulut antaneet lainkaan val-
miuksia.

Näin toteavat Rauhan Ter-
vehdyksen levikkialu-
een papit. Toimitus esitti 
heille kysymyksen, mil-

laista osaamista papin arkinen 
seurakuntatyö vaatii tänä päivä-
nä, johon teologinen tiedekun-
ta eikä myöskään tuomiokapitu-
lin järjestämä pastoraalikoulutus 
ole antanut riittäviä valmiuksia ja 
taitoa.

Piispat pähkivät
pappien koulutusta
Rauhan Tervehdyksen kysymys-
ten taustalla oli viimeviikkoinen 
piispainkokous. Sen yhtenä ai-
heena oli pappien koulutuksen 
uudistaminen. Koulutuksen uu-
distamiseen tuo paineita muun 
muassa yhteiskunnan moniar-
voistuminen ja viestinnän muu-
tokset, kuten sosiaalisen median 
yhä yleisempi käyttö.

Myös pappien taustat ovat ny-
kyisin toisenlaiset kuin aiempina 
vuosikymmeninä. Kärjistäen on 
todettu, että ennen vanhaan papit 
tulivat alttarille kirkonpenkistä, 
mutta nykyisin sakastista.

Kuvaus kertoo muun muas-
sa siitä, että aiempaa harvempi 
teologian opiskelija kertoo kuu-
luvansa johonkin herätysliikkee-
seen ja myös yhä harvempi teolo-
gian opiskelija on ollut mukana 
aktiivisesti seurakuntaelämässä, 
kuten isostoiminnassa.

ihmisten kohtaamiseen 
lisää taitoja
Pappien vastauksissa Rauhan Ter-
vehdyksen toimitukselle korostui 
muun muassa näkemys siitä, ettei 
teologian opiskelu anna riittäväs-
ti valmiuksia ihmisten kohtaami-
seen ja esiintymiseen. 

Myös atk-taitoja perättiin lisää 
opintoihin. Esimerkiksi Oulussa 
päivystävä pappi joutuu hallitse-
maan yhtä aikaa tila- ja henkilös-
tövaraukset, kun sovitaan kirkol-
lisista toimituksista, kuten vihki-
misistä.

Jos Oulun seudun papit saisi-
vat päättää, he uudistaisivat pap-
pien koulutusta lisäämällä opin-
tokokonaisuuksiin muun muas-

sa juuri esiintymistaidon osaa-
mista. ”Enemmän pakollista ope-
tusta äänen käytössä ja luovassa 
ilmauksessa”, kirjoitti eräs pap-
pi lehdelle.

vähin eväin liikkeelle,
elämä opettaa lisää
Ihmisten kohtaamiseen liitty-
vää opetusta perusteltiin pap-
pien vastauksissa muun muassa 
näin: ”Joudun usein kohtaamaan 
työssäni mielenterveysongelmista 
kärsiviä seurakuntalaisia. Heidän 
kanssaan työskentely, sielunhoi-
dollinen kohtaaminen on vaikeaa.”

”Opiskelun aikana keskustelim-
me usein muiden aikuisopiskelijoi-
den kanssa siitä, kuinka vähin evä-
in papit lähtevät seurakuntatyö-
hön. Tietoa on kyllä vaikka muil-
le jakaa, mutta kun se ei riitä ih-
misen surujen ja kriisien kohtaa-
misessa.”

Eräs vastaajista muistutti, että 
papin työssä tarvitaan monipuo-
lisesti ihmissuhdetaitoja ja tarvit-
tavat taidot kehittyvät vähitellen 
työn myötä. Ihmisten kohtaamis-
ta ei voi välttämättä opettaa.

Eräässä viestissä todettiin suo-
rapuheisesti, että teologinen kou-
lutus on hyvin tieteellinen ja jol-

lain tavalla kaukana tavallisten 
ihmisten elämästä ja arjesta.

Yhteys seurakuntaan
korostuu
Yksi piispojen tärkeä korostus on, 
että pappien koulutuksessa tulee 
painottaa tulevaisuudessa aiem-
paa enemmän seurakuntaelämän 
tuntemusta. Suunnitteilla on pa-

kollinen portfolio, joka kertoisi 
pappisvihkimystä hakevan hen-
kilön osallistumisesta seurakun-
nan toimintaan.

Tähän näkemykseen yhdytään 
myös ”kentällä”. ”Kaikkein mer-
kittävintä on luonnollisesti oma 
sisäinen, hengellinen elämä. Mes-
suun osallistuminen ja omakohtai-
nen asioiden pohtiminen ja omien 

kokemusten löytämien ja tuntei-
den tunteminen”, toteaa eräs pap-
pi Rauhan Tervehdykselle.

Riitta HiRvoNEN

Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien pappien 
kommenteista pappien koulutukseen 
lisää pääkirjoituksessa sivulla 2.
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• Kai Sadinmaa huutaa farise-
uksille nykykielellä ja toivotta-
vasti huutaa yhä uudelleen.

Minä uskon

• Rauhan Tervehdyksen 14.2. 
etusivun kuva Kertusta ja Kå-
resta on aivan ihana! 

Lukija

• Kiitos Kertun ja Kåren tari-
nasta RT:n numerossa 14.2. Se 
piristi päiväni.

Iloinen

• Saara Kinnunen antoi viisai-
ta neuvoja (RT 14.2. s.9), joi-
ta nykyhetkessä todella tarvi-
taan. ”Elämän sydän” kasva-
tetaan kotona. Kun se kasvua 
kannatellaan hyvällä, perheen 
sisäisellä yhteydellä, ympäröi-
vän maailman kohtaaminen on 
helppoa ja luontevaa. Rajat ja 
rakkaus, siinä elämäsi reppuun 
kunnon eväspakkaus, rakkaat 
nuoret! 

Ira-mama

• Ihmettelen vanhoillislestadio-
laisen Rebekka Naatuksen mie-
lipiteitä Päivi Räsäsen abort-
tikommentteja ja lähetystyötä 
kohtaan. Olen aina kunnioitta-
nut SRK:n linjaa, sillä he pitävät 
Raamattua kokonaan Jumalan 
sanana, eivätkä hyväksy asioi-
ta, joita on aina pidetty syntinä 
(avoliitto, homojen vihkiminen 
yms). Onko vanhoillislestadio-
laisuus näin maallistunut? 

Kimmo Lähde

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

Seurakunnan työ näkö-
vammaisten keskuudes-
sa Pohjois-Pohjanmaan 
näkövammaisten moni-

naisen työn lisäksi antaa näkö-
vammaisten yhteenkuuluvuu-
delle virkistystä diakoniatoi-
minnan kautta.

Näkövammaiset, joita ovat 
kokonaan sokeat tai vaikeasti 
näkövammaiset, kokoontuvat 
talvikuukausina Caritaksen ko-
koustiloihin joka toinen tiistai. 
Kokouspaikka on joskus myös 
Lämsänjärven rannalla oleva 
kokoustila jossa on mahdollis-
ta myös saunoa. 

Näköpiiri, joksi tuota ko-
koontumistilaisuutta sanotaan, 
on avoin sekä näkövammaisille 
sekä heidän läheisilleen tai op-
paille. Piirin vetäjänä ja hyvä-
nä sellaisena on toiminut vuo-
sikausia diakoni Paula Musto-
nen. Ohjelmaan parituntisen 
yhdessäolon aikana kuuntelem-
me ”Sanaa” Paulan kertomana. 
Myös muita kirkon edustajia on 
ollut tuomassa ”eväitään”. 

Vierailijana on ollut pääkau-
punkiseudulta rovasti Ari Suu-
tarla. Hänkin on teologi, ja jää-
tyään eläkkeelle käyttää nimi-
merkkiä Vanha pappi. Ari on 
aivan äskettäin saanut valmiik-
si Sokeain Ystävät 125 vuotta 
-kirjan.  

Oulun seurakuntien toimes-
ta tehtävä työ näköpiirissä ja 
raamattupiirissä, kokoaa muu-
taman kymmenen kuulijakun-
nan kuulemaan ja keskuste-
lemaan keskenään ajatuksella 
”mitä kuuluu”. Kahvit ja pulla 
kuuluvat illan teemoihin. Myös 
laulut ovat virkistäviä, ja useim-
miten ne ovat vanhoja jo kou-
luiässä opittuja lauluja. Säes-
tyksestä huolehtii urkuri Taina 
Voutilainen. Pastori Juha Vähä-
kangas käy kertomassa asioista 
ja on runokerhosta tuonut lau-
sujia – niin lapsia kuin aikuisia-
kin. 

Kaikki toiminta ei tapah-
du rantapirtissä tai Caritaksen 
kerhotiloissa. Ainakin kerran ja 
useimmiten kaksi kertaa suun-

taa linja-auto matkansa milloin 
lähikuntaan tai nykyisin "Suur-
Ouluun" ja onpa myös matkoja 
joissa yövytään määränpäässä, 
ja vetäjänä on Paula. 

Niin reissuilla kuin paikal-
lisissakin "menoissa" on annet-
tava tunnustus vapaaehtoisil-
le avustajille kuten Auli, Raija 
ja Sinikka ja on muitakin.  Jo-
ku voi kuvitella, että siellä ne 
veisaavat ja hoilaavat mutta jo 
maaliskuun 19. päivänä lau-
lamme sota-ajan lauluja Liisa ja 
Jouko Huotarin vetämänä. 

Tällainen vapaaehtoistyö on 
meille näkövammaisille mel-
koinen piristysruiske elon pol-
kuja tallatessa. Kiitos järjestäjil-
le ja avustajille, teette arvokasta 
vapaaehtoistyötä meidän ”näk-
käreiden” hyväksi. Toiminta 
jatkukoon tulevinakin vuosina 
osana virkistystoimintaa. 

aaRRE oLavi KYLMÄNEN 
näkövammainen 

"käytännön sokko"

Seurakunta ja näkövammaiset 

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Nimi: Jenni Hepo-oja

Työnkuva: vs. lastenohjaaja

Seurakunta: Tyrnävän seu-
rakunta

Tärkeintä elämässäni on, 
että kaikki läheiseni pysyisi-
vät terveinä ja saisivat elää 
mahdollisimman pitkään.

Rakkain raamatunkoh-
tani on Ps. 91: 11–12: ”Hän 
antaa enkeleilleen käskyn
varjella sinua, missä ikinä 
kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi ki-
veen."

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska pidän lasten kans-
sa työskentelystä ja seurakuntatyö tuntuu omimmalta alaltani.

Esikuvani on äitini.

Harrastan mielelläni pitkiä metsäpolkukävelyjä koiran kans-
sa ja elokuvien katselua laidasta laitaan.

Terveiset lukijoilleni: Moikataan, kun tavataan! :)

Elämän iltakello

Se soi hiljaa ja lempeästi kutsuu sinua. Pysähdy, ole hiljaa. Jos olet metsässä, kuulet sen puiden 
lehtien kohinassa, lintujen viserryksessä, leivon laulussa. 
   Jos olet meren äärellä, kuulet sen laineiden loiskeessa myrskyn pauhatessa.
   Jos olet järven rannalla, kuulet sen, kun vene hiljaa lipuu ja airot lyövät tahtia.
   Missä oletkaan, olet kutsuttuna elämään suureen sinfoniaan, joka avarana, seesteisenä, sinua 
rakastavana ja ymmärtävänä sinulle kuiskaa hiljaa: ”Olet ainutlaatuinen, universaalinen. Olet 
ihme, suuri ihme.”
    Ja vaikka vaeltaisimme pimeimmässäkin laaksossa ja korkealla kukkulalla kuin suuressa 
taivaan salissa, niin sielläkin sinun on hyvä olla, kun taivaan Jumala varjelee meitä.
   Maailmassa on suuri hätä ja tuska. Luomakunnalla, ihmisillä. Kunpa hekin pysähtyisivät 
ja kuuntelisivat elämän iltakelloa, jonka sointi on lempeä ja armahtavainen kaikille ihmisille, 
jotka nöyrtyvät hiljaisuudessa sen kutsuvaan sointiin. 
      tERttu viitaLa
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yhteisvastuukerääjät 
ovat liikkeellä!

Varaa käteistä keräykseen.
yhteisvastuun varoilla autetaan yksinäisiä 

vanhuksia Suomessa ja Kambodžassa.
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Papin läsnäolo 
sairaalassa 
ei ole 
itsestäänselvyys

Suomen sairaalateologien yh-
distyksen puheenjohtajaksi on 
valittu Sari Järnfors. Sairaala-
pappina pitkään työskennellyt 
Järnfors sanoo, että työn arvo 
tunnustetaan sairaalamaail-
massa laajalti.

– Hoitohenkilökunta ar-
vostaa sitä, että osana hoito-
prosessia on myös hengelli-
sen työn ammattilainen. Sai-
raus voi usein korostaa hengel-
listen kysymysten käsittelemi-
sen tarvetta, saattohoito tietys-
ti erityisesti.

Sari Järnfors kertoo näky-
vimmän muutoksen oman sai-
raalapapin uransa aikana liit-
tyvän toiminnan nopeutumi-
seen. Potilaat viettävät osastol-
la lyhyempiä ajanjaksoja ja ko-
tisairaanhoito on yleistynyt.

– Haasteena on, että löy-
dämme kaikki ne, jotka apua 
tarvitsevat. Haaste on tietysti 
myös se, että seurakunnat, joi-
den rahoilla työ tehdään, nä-
kevät edelleen sairaalasielun-
hoidon arvon, Järnfors toteaa.

britanniassa 
julkaistiin 
työnantajille 
uskonto-ohjeet
Britannian ihmisoikeus- ja ta-
sa-arvokomissio on julkaissut 
työnantajille ohjeet uskontoon 
suhtautumisesta työpaikoil-
la. Ohjeistuksessa käsitellään 
lainsäädännön näkökulmasta 
uskonnollisten symbolien ku-
ten ristien käyttöä ja toisaal-
ta suoranaista uskonnonhar-
joitusta kuten päivittäisiä ru-
koushetkiä.

Esillä on myös suhtautu-
minen uskonnollisista pyhis-
tä kumpuaviin vapaapäivätoi-
veisiin.

EU:n ihmisoikeustuomio-
istuin antoi tammikuussa 
ratkaisunsa British Airwaysin 
jutussa. Tuomioistuin totesi 
lentoyhtiön syyllistyneen us-
konnolliseen syrjintään vaati-
essaan työntekijäänsä poista-
maan tai peittämään kaulas-
saan olevan ristin.

Maata kiertelemässä

Kasvava joukko amerik-
kalaisia evankelikaalisia 
kristittyjä uskoo, että an-
tikristus on muslimi. Kris-

tinuskon mukaan antikristus on 
Saatanan lähettämä Kristuksen 
vastustaja.

Joel Richardson on kirjoit-
tanut aiheesta kirjoja, joissa hän 
väittää, että antikristus tulee is-
lamilaisesta maailmasta.

Richardsonin kaltaiset usko-
vat julistavat muslimiantikris-
tuksen tulosta verkkosivuilla, te-
levisio-ohjelmissa, konferensseis-
sa ja kirjoissa. Julistajien mukaan 
antikristus hyökkää armeijoineen 
Israeliin ja toteuttaa raamatullis-
ten kirjoitusten ja Ilmestyskirjan 
näyt.

Tästä on vain lyhyt matka 
Harmageddonin taisteluun, ju-

Antikristus onkin muslimi?
listajat sanovat.

– Siirtyminen islamiin oli tu-
lollaan, sanoo apulaisprofessori 
Glenn Shuck Williamsin yliopis-
tosta.

Nojatuolijulistajat näyttävät 
leimaavan pahimmat vihollisen-
sa päävihollisen agenteiksi. Syys-
kuun 2001 iskujen jälkeen islami-
laiset terroristit ovat olleet uhka. 
Se on loikannut lehtien etusivuil-
ta sekä kuvitteellisiin apokalypti-
siin bestsellereihin että Richard-
sonin ja hänen hengenheimolais-
tensa kirjoittamaan uhkakuva-
kirjallisuuteen.

– Antikristuksen idea toimii 
hyvin. Se on symboli kaikelle sil-
le, mikä kussakin ajassa on huo-
lestuttavaa ja ongelmallista, sa-
noo Bradleyn yliopiston profes-
sori Rober Fuller.

Richardsonin kuvailut perus-
tuvat Raamatun tarinoiden yk-
sinkertaistuksiin. Mukana on 
myös Ilmestyskirja, jossa itse asi-
assa ei esiinny lainkaan käsitettä 
antikristus.

Ilmestyskirja oli ensimmäi-
siä kristillisiä kirjoituksia, joissa 
kristinuskon viholliset leimataan 
saatanan kätyreiksi. Monien tut-
kijoiden mukaan pedon merkki 
666 viittaa keisari Neroon, joka 
vainosi kristittyjä.

– Monille kristityille antikris-
tus ei kuitenkaan ollut tietty hen-
kilö vaan hengellinen piirre, joka 
piili jokaisen uskovan sydämessä 
ja houkutteli syntiin ja harhaop-
pisuuteen, toteaa apulaisprofesso-
ri Shuck.

Henkilöitynyt antikristus 
on kaukana kirkkoisä Augusti-

nuksen käsityksestä, jonka mu-
kaan antikristus on jotain, min-
kä kaikki kohtaamme sisimmäs-
sämme. Myöhempi kehitys kuvasi 
koko jutun ulkoisena taisteluna, 
johon liittyvät konkreettiset hen-
kilöt, Shuck selostaa.

Paavi käytti antikristuksen 
käsitettä villitäkseen ristiretkiar-
meijoita. Uskonpuhdistajat käyt-
tivät käsitettä taistellakseen paa-
veja vastaan. Yhdysvaltojen sisäl-
lissodan osapuolet näkivät toisis-
saan pahan. 

Hitler, Mussolini, prinssi 
Charles ja monet muut ovat vuo-
rollaan olleet ehdolla antikristuk-
seksi. Nyt mukana on siis islami-
lainen antikristus.

PEKKa HELiN
Lähde: Religion News Service

– Koskettava kampanja. Nyt pu-
hutaan tärkeästä asiasta, Radio 
Suomen toimittaja Sanna Kojo 
toteaa kirkon Yhteisvastuukerä-
yksestä, jonka tuotto menee tänä 
vuonna yksinäisille vanhuksille 
Suomessa ja Kambodžassa.

Kojo tuntee kirkon keräyksen 
hyvin, sillä se on suositun Entis-
ten nuorten sävellahjan helmikui-
nen keräyskohde, ja Kojo taas on 
”Enskan” pidetty juontaja.

Sanna Kojo kertoo perehty-
vänsä perusteellisesti Enskan ke-
räyskohteisiin. Keräyksen jatkues-
sa hän päivittää tietojaan ja tsek-
kaa muun muassa yhteisvastuu.fi-
sivustolta viikoittain, kerrotaanko 
siellä asiasta uutta tietoa.

– Näen vaivaa tiedon saami-
seksi. Sävellahjan juontajana mi-
nun tehtäväni on kannustaa ih-
misiä osallistumaan keräykseen. 
Hienoa, että voimme kannustaa 
ihmisiä toimimaan hyvän puo-
lesta, radiokansan rakastama Ko-
jo sanoo.

Kojon tapana on toistaa lähe-
tyksen aikana useita kertoja, mi-
hin ohjelmassa kulloinkin kerä-
tään varoja. Hänen mukaansa ra-
diokuuntelijat ovat myös perillä 
siitä, mihin varat menevät. 

ihmiset haluavat 
tehdä hyvää
Sanna Kojo uskoo, että sävellah-
jan suosion taustalla on juuri ih-
misten mahdollisuus tehdä hyvää 
radio-ohjelman avulla. Kanavalla 
on riittävästi pelkkiä soitteluoh-
jelmia. Ihmisten haastaessa toisi-
aan toistuvat sanat ”hyvän asian 
puolesta”, hän arvioi.

 entisten nuorten sävellahja yhteisvastuukeräyksen asialla helmikuussa

Radion kuuntelijat 
tekevät hyvää

Vaikka rahan antaminen jää 
paljolti ohjelman osanottajien 
omalletunnolle, Sanna Kojo on 
varma, että rahaa myös anne-
taan haasteessa luetuilla sum-
milla. Keräykseen osallistuminen 
vaatii pientä vaivannäköä, juon-
taja myöntää.

Kirkon keräys ei 
aiheuta kommentteja
Yhteisvastuukeräys on ollut ai-
kaisempinakin vuosina ”Ens-
kan” keräyskohteena. Kojon ko-
kemuksen mukaan kirkon keräys 
on luontevasti ja täysin ongelmat-
ta yksi keräys muiden joukossa. 

Keräyksen kirkollisuutta ei 

kommentoida, suosikkijuontaja 
kertaa.

– Toimittaja kertoo kaikis-
ta keräyskohteista tasapuolisesti, 
hän painottaa.

Kojo palaa yv-keräyksen tä-
mänvuotiseen keräysteemaan, 
yksinäisiin vanhuksiin.

– Nyt on tärkeää puhua van-
huksista ja heidän asemastaan 
yhteiskunnassa. Hyvä kun yhteis-
vastuu nostaa asian esille, hän.  
Keräys voisi jatkua pitempään-
kin kuin helmikuun ajan, Sanna 
Kojo sanoo oman mielipiteensä.

Riitta HiRvoNEN

Entisten nuorten sävellahja muis-
telee huolettomia koulu- ja nuo-
ruusvuosia ja toteuttaa menneit-
ten vuosikymmenten nuorisomu-
siikkitoiveita. Ohjelma kuullaan 
Radio Suomessa lauantaisin al-
kaen klo 15.08.

Lähettämällä toivelevyn ja 
haasteen tekstiviestillä tai pu-
helimitse numeroon 16149 vies-
tin hinta, 40 senttiä, menee hel-
mikuun ajan Yhteisvastuukerä-
ykseen.

Y le  Ku va p a l ve lu

Toimittaja Sanna Kojo tuntee kirkon Yhteisvastuukeräyksen ja kehuu tämänvuotista keräyskohdetta tarpeelliseksi.
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tapahtumia

yhdistykset

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

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

• Su 24.2. klo 13.30 Vuosikokous
 klo 15.00 Ehtoolliskokous
 Eero Pokela
• Ti 26.2. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 3.3. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Korpi Heikki
• Ti 5.3. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Herättäjän päivä: su 24.2. klo 10.00 messu Kemin kirkossa, päiväseurat ja 
vuosikokous Kemin seurakuntakeskuksessa.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 22.2. klo 18.00 Tuulikki Tihisellä,
Peltotie 11, Pudasjärvi, su 24.2. seurat ja vuosikokous Vihannin seurakunta-
talolla, su 24.2. klo 18.30 Paula ja Alpo Salolla, Punaherukkakuja 4, 
Oulunsalo, ti 26.2. klo 18.00 Jussilan tuvassa, Jussilantie 3, Liminka, 
to 28.2. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 28.2. klo 19.00 seurat vanhalla
körttiksellä, Nokelantie 46 A 16, Karjasilta, Oulu.
Tervetuloa!

Su 24.2. klo 18 Sunnuntain  
kokous, Jussi Pellikka
To 28.2 klo 18.30 Kotirukous-
kokous, Similät, Katajakuja 2
Su 3.3. klo 18 Ehtoolliskokous,  
Risto Wotschke
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

La 23.2. klo 18.00 RAAMATTUTUNTI, 
Tuomo Tikkanen 

Su 24.2. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS, Tuomo Tikkanen

Ma 25.2. klo 12.00  
PÄIVÄRUKOUSTILAISUUS

Ke 27.2. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA 

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

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

TALVIPÄIVÄT  Oulun rauhanyhdistyksellä 23. – 24.2.2013
La 23.2. klo 18 puheenvuoro aiheesta ”Rakkaus, hengen hedelmä”,
keskustelu, iltahartaus
Su 24.2. klo 10 messu Oulujoen kirkossa ja Tuiran kirkossa
klo 13 päiväseurat, klo 14.30 puheenvuoro aiheesta “Arjen voimavarat”
klo 17 viikkomessu Tuomiokirkossa, klo 20.30 iltahartaus
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen.
Kaikki ovat tervetulleita!                 Oulun Rauhanyhdistys ry

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Ke 20.2. – su 3.3. Holokausti – näyttely Yad 
Vashem-museosta Jerusalemista. Pe 22.2. – su 
24.2. GATHERING J.O.Y. – Nuorisopäivät.  
Pe 22.2. klo 19.30 Gathering, Waltteri Haapala, 
Prokaryote. La 23.2. klo 10-24 Gathering, Walt-
teri Haapala, The New Street Orchestra. Su 24.2. 

klo 11 Jumalanpalvelus, Waltteri Haapala, Mikko Saukkonen, The New Street 
Orchestra. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Ma 25.2. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta 
naisille. Ke 27.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Markku Tossavainen, Pirjo 
Orava, Maaret ja Ari Natunen. To 28.2. klo 13 Päiväpiiri. Pe 22.2. – su 24.2. 
Gathering J.O.Y. – Nuorisopäivät. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 24.2. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Su 24.2. klo 18 Yhdistyksen sääntö-
määräinen vuosikokous.
Ma 25.2. klo 19 Nuoret, Sähly Hintassa.
To 28.2. klo 14 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

Su 24.2. Seurat klo 14. Mikko ja 
Maria Vuorma.
Ma 25.2. Klo 18.30. 3K, Aki 
Lautamo: Arvoton aikamme.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 24.2. Jumalanpalvelus + Lastentunti klo 11.00,  
Kannatusryhmä klo 13.00.

Ma 25.2. Koti- ja Veljesliitto klo 13.00.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT !!!




    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa Sanan ja 
lähetyksen iltamessuun  

Su 24.2. klo 17 
Pateniemen kirkossa  

Saarnaa past. Mika Pouke (SRO)  
Lapsille omaa ohjelmaa; kirkkokahvit, 

heprealaisen musiikin ilta. 
Järj.  Suomen Raamattuopisto, Kylväjä, Tuiran srk. 

 

To 21.2. klo 19 Lähde-ilta, Päivi Tuohimaa, 
Risto Wotschke, God’s Bell, tarjoilu, aihe: 
Pelastus. Pe 22.02. klo 18 Varkki-ilta.

Su 24.02. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ club, Sirpa Saarela,
Armas Lindberg. Su klo 16 Naistenilta, Koortilan leirikeskuksessa Muhoksella,
saunomista, nyyttärit. Ti 26.2. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Vieläkö Jumala parantaa. 
Ke 27.2. klo 13 Senioripiiri, 18 Nuortenilta. To 28.2. klo 19 Rukousilta, 
Martti Väyrynen.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Muut seurakunnat

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Huhuilta siivet poikki

	 La	23.2.	klo	11-12	Perheiden ja nuorten 
 jumalanpalvelus	-	reipasta	musiikkia,	
	 jakamista,	Sanaa,	lastentuokio	ja	lastenkirkko.	
Kaikki	ikäryhmät	ovat	tervetulleita,	pienetkin	lapset.		
Lämpimästi	tervetuloa!	
La	2.3.	klo	11-13	Jumalanpalvelus	-	Raamattutunti,	koskettavaa	
musiikkia,	yhteislaulua,	Saarna	ja	yhteinen	teehetki.	Lämpimästi	tervetuloa!

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

Yksiö/kaksio 2-3 kk:n ajaksi 
vesivahingon vuoksi
Karjasillan/Raksilan alueelta.
P. 0400 924 934

Halutaan vuokrata

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

Päihteitä ei sallita 
Oulunsalon seurakunnan 
Repussa.

Nuorisotyönohjaaja San-
na Korhonen kirjoitti 
Oulunsalon seurakun-
nan nuorisotyön omil-

la Facebook-sivuilla viime maa-
nantaina näin: ”Joillakin teistä 
tuntuu nyt olevan se käsitys, että 
Reppuun voi tulla viettämään ai-
kaa pienessä, tai ei aina ihan niin 
pienessäkään, maistissa. Hei, ei se 
mene niin!”

Sanna Korhonen, haluat Face-
book-viestissäsi oikaista käsi-
tystä, että nuorisotyön käytös-
sä olevan tilaan, Reppuun, voi-
si tulla viettämään aikaa päih-
tyneenä. Miksi tällaiset tervei-
set nuorille?

– Nuoret ovat alkaneet pitää 
Reppua paikkana, jossa huma-
lassa oleminen on sallittua. Va-
litettavasti he myös mainostavat 
paikkaa sellaisena. Nyt pitää saa-
da nämä mainokset päättymään. 
Halusin muistuttaa nuorille, että 
Reppu on nimenomaan yökahvi-
la, josta löytyy aikuinen auttaja, 
jos ja kun sellaista syystä tai toi-
sesta tarvitsee. 

– Reppuun ei voi tulla pikku 
huppelissa pitämään hauskaa. 
Meitä sitovat samat lait ja mää-
räykset, kuin muitakin nuorten 
kanssa toimivia tahoja. 

Onko Repussa siis nollatole-
ranssi päihteille?

– Kyllä on. Sisällä ei saa esi-
merkiksi esitellä tupakointiväli-
neitä tai kääriä sätkiä. Ne taka-
varikoidaan. 

Kenen kuuluu huolehtia päihty-
neistä nuorista?

– Jokainen alaikäinen on aina 
vanhempiensa vastuulla, mutta 
kaikilla aikuisilla on vastuu nuo-
rista. Jos päihtynyt tulee Rep-
puun, on meidän vastuulla huo-
lehtia hänestä kunnes sairaankul-
jetus, vanhemmat tai viime kä-
dessä poliisit tulevat hakemaan 
nuoren. Velvollisuus on myös 
tehdä alaikäisestä päihtyneestä 
ilmoitus lastensuojeluun.

Onko alkoholin käyttö lisään-
tynyt oulunsalolaisten nuorten 
parissa?

– Kuulen entistä enemmän 
nuorten puhuvan viikonloppubi-
leistä. Jos siitä voi jotain päätellä, 
on alkoholin käyttö lisääntynyt.

Riitta HiRvoNEN
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Suunnitteluvaiheessa Kirjurin 
hyvinä puolina on pidetty seura-
kuntalaisten yhä paremman, yh-
deltä luukulta tapahtuvan palve-
lemisen lisäksi säästöjä. Tavoit-
teena on, että kirkolle tulee sääs-
töjä yhteiseen jäsentietojärjestel-
mään siirtymisestä noin 3 mil-
joonaa euroa vuodessa. 

Koivulan mukaan säästöistä 
puhuminen ei ole millään tavoin 
realistista tällä hetkellä. 

– Niitä voidaan odottaa ai-
kaisintaan viiden vuoden kulut-
tua. Säästöjä alkaa tulla vasta sit-
ten, kun digitoitu aineisto on tar-
kastettu ja siirretty manuaalises-
ti Kirjurin dataosioon. Tämä ei 
tapahdu millään automatiikalla, 
vaan keskusrekisterien ja kirkko-
herranvirastojen työnä. 

Hänen mukaansa tarvitaan 
siis lisäresursseja. 

– Seurakuntien päättäjien tu-
lee havahtua siihen, että säästö-
kuvitelmien sijaan on rekrytoita-
va lisää henkilökuntaa, jos hank-
keesta aiotaan selviytyä. Täs-
sä tarvitaan myös talkoohenkeä, 
joskin kääntöpuoli on se, että päi-
vittäisistä töistäkin selviytymi-
nen on monin paikoin nyt ääri-
rajoilla.

ELSi SaLovaaRa

Seurakuntien 
päättäjien tulee 
havahtua siihen, että 
säästökuvitelmien 
sijaan on rekrytoitava 
lisää henkilökuntaa, 
jos hankkeesta aiotaan 
selviytyä.

  Sinappia

Neljäs 
kerta toden sanoo

Perheeni ei koskaan ole ollut kovin hengelli-
nen tai uskonnollinen, mutta minut laitet-
tiin alle kouluikäisenä seurakunnan päivä-
kerhoon. Se oli helppoa, sillä kerho oli mak-

suton ja suhteellisen lähellä kotiamme.
Seurakunnan kerhossa opin olemaan ja toimi-

maan muiden lasten kanssa. Leikimme, pelasim-
me pelejä ja askartelimme. Aina ennen kotiinläh-
töä istuimme vielä kuuntelemaan raamatullisia 
kertomuksia ja mutustamaan rusinoita. Tuo yk-
sityiskohta onkin jäänyt parhaiten mieleeni; jo-
kainen lapsi sai pienen nyytillisen rusinoita, kun 
kuuntelimme kertomuksia. Se oli mukavaa.

Kun menin kouluun, seurakunnan kerho – ja 
samalla seurakunta – jäi pois elämästäni. Yritin 
minä kerran pikkuveljeni kanssa käydä pyhäkou-
lussa, mutta ensimmäinen kerta päättyi niin no-
losti, etten tohtinut mennä sinne enää toiste…

Kävi nimittäin niin, että koska olimme uusia, 
minä – meistä kahdesta vanhempi – sain kunnian 
sytyttää kynttilän. Olin kauhuissani, mutten us-
kaltanut sanoa pyhäkoulun opettajalle, etten ole 
koskaan ennen sytyttänyt kynttilää. Siispä raa-
paisin tulitikun, kuten olin aikuisten nähnyt te-
kevän. Aluksi tikku ei millään meinannut syttyä. 
Kun se lopulta leimahti liekkiin, en saanut kynt-
tilää syttymään.

Tulitikku paloi koko ajan lyhyemmäksi, ja liek-
ki saavutti sormiani. Säikähdin kuumuutta ja tu-
litikku putosi pöydälle, kauniin valkoisen liinan 
päälle, polttaen siihen ikävän, mustan jäljen.

Opettaja lohdutti, ettei se haitannut, mutta mi-
nua nolotti niin kovasti, etten mennyt pyhäkou-
luun enää uudestaan.

Seuraava kosketukseni seurakuntaan – uskon-
nontunteja lukuun ottamatta – olikin sitten vasta 
rippikoulussa. Ajatus leiristä tuntemattomien ih-
misten keskellä tuntui kamalalta, joten kävin päi-
väriparin. Siihenpä se sitten taas jäi.

Ihminen voi kasvaa takaisin seurakuntayhte-
yteen, vaikka olisi jo vieraantunut kirkosta ja sen 
toiminnasta. Tarvitaan vain sopiva kasvualusta, 
johon juurtua uudelleen.

Minäkin olen nyt aikuisena löytänyt tieni ta-
kaisin seurakunnan pariin. Työni puolesta tark-
kailen seurakuntien tarjontaa, ja sitä kautta löy-
sin viime syksynä itselleni mielekästä toimintaa. 
Päätin kokeilumielessä mennä mukaan, ja edel-
leen olen sillä tiellä. Ja se tie tuntuu vievän aina 
vain syvemmälle.

Katja KiiSKiNEN

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

Virkatodistusten 
haku yhä hitaampaa
”Ei mennyt tämäkään niin kuin 
Strömsössä”, kommentoi Helsin-
gin seurakuntayhtymän viestin-
täjohtaja Seppo Simola Kirkko ja 
Kaupunki -lehden viime viikon 
pääkirjoituksessa. Syynä puus-
kahdukseen olivat Kirkkohalli-
tuksen hallinnoimaan uuteen jä-
sentietojärjestelmään Kirjuriin 
siirtymisen aiheuttamat ongel-
mat. Nuo ongelmat koskevat ko-
ko maata.

Vuoden alussa kaikki Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 430 
seurakuntaa ovat ottaneet käyt-
töönsä Kirjurin. Järjestelmään 
merkitään muun muassa seura-
kuntalaisten kasteet, rippikou-
lut, avioliiton esteiden tutkinnat 
ja vihkimiset. Lisäksi Kirjuris-
ta löytyvät jatkossa myös vanhat, 
käsin kirjoitetut kirkonkirjojen 
tiedot. Niiden digitoinnin pitäisi 
olla valmis vuoden 2014 loppuun 
mennessä.

Helsingissä Kirjurin käyttöön-
otto on aiheuttanut seurakuntien 
keskusrekisteriin 700 sukuselvi-
tyksen jonon ja jäsentietojärjes-
telmän perusteella jaettava Kirk-
ko ja kaupunki -lehtikään ei ole 
löytänyt kaikkiin koteihin. 

tietojen oikeellisuus 
tarkistettava
Kirkkohallitus varoitti parin vii-
kon takaisessa tiedotteessaan, 
että kevään aikana voi tietojen 
saannissa olla viivästyksiä. Su-
kuselvityksissä on havaittu myös 
virheitä, jotka onneksi on huo-
mattu tarkistusvaiheessa. Kirk-
koherranvirastoissa ja seurakun-
tien keskusrekistereissä pyyde-
täänkin myös tilaajia tarkista-
maan omien tietojensa oikeelli-
suus. Juuri tarkistusten määrän 
kasvu onkin lisännyt ruuhkaa 
keskusrekistereissä. 

Oulun seurakuntayhtymän 
keskusrekisterin johtaja Veijo 
Koivula kertoo, että muutoksista 
johtuen ”vanhan” Oulun, eli tuo-
miokirkkoseurakunnan, Karja-
sillan, Oulujoen ja Tuiran, kirk-
koherranvirastoista ei pystytä 
tällä hetkellä antamaan edes ns. 
elää-todistuksia. 

– Käytäntö muuttuu kuiten-
kin lähiaikoina, kunhan henki-
lökunta saa tarvittavan koulu-
tuksen ja järjestelmän käyttöoi-
keudet. Keskusrekisteristä, Hau-
kiputaan, Kiimingin ja Oulun-
salon virastoista saa kaikkia vir-
katodistuksia ja sukuselvityksiä. 
Tilaukset voidaan toki ottaa vas-
taan kaikissa kirkkoherranviras-
toissa.

Alun perin Kirjuri piti ottaa 
käyttöön jo vuoden 2012 alusta. 
Käyttöönottoa siirrettiin kuiten-
kin vuodella. Mikäli asia olisi ol-
lut kiinni maan seurakuntien re-
kisterijohtajista, paikalliset jäsen-

tietojärjestelmät olisi pidetty toi-
minnassa Kirjurin rinnalla vielä 
ensi kesään saakka. 

Oulun seurakuntayhtymä oli 
yksi Kirjuria testanneista pilotti-
seurakunnista. 

– Oli erittäin järkevää, että 
Kirjuri otettiin käyttöön asteit-
tain. Pilotointijakso olisi itse asi-
assa saanut olla pidempi, jotta si-
nä aikana olisi ehditty saada jär-
jestelmä toimivammaksi ja korja-
ta virheet, ennen kuin koko kirk-
ko lähti mukaan. Tästä neljä pi-
lottiseurakuntaa esittivät myös 
yhteisen näkemyksensä viime ke-
väänä, Koivula kertoo. 

Säästöjä vasta 
tulevaisuudessa
Kirkkohallituksessa uskotaan, et-
tä Kirjuri tulee olemaanloppujen 
lopuksi kaiken vaivan väärti.  

A r k i s to  /  R i i t t a  H i r vo n e n

Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin toimintakuntoon saattaminen 
vaatii vielä paljon ponnistyksia ja työresursseja, toteaa Oulun seurakuntayhtymän 
keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula.
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Haukiputaan seurakunnassa avoinna 

KESÄKANTTORIN PAIKKA 
ajalle 17.6.–11.8.2013. 

Toimenkuvaa: normaalit kanttorin työt 
(jp:t, toimitukset, hartaushetket), rippikoulutyötä, 

osallistuminen kesäkonserttien organisointiin ja toteuttamiseen. 
Palkkaus KirVESTES:n mukainen. 

Tehtäviä koskevat tiedustelut vastaava kanttori Hannu Niemelä, 
hannu.niemela@evl.fi tai p. 040 5471 660. 

Sähköistä hakemista koskevat tiedustelut Ritva Sanaksenaho, 
p. 044 316 1468. Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen 

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

Postitse saapuviin hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo tai 
CV (ei todistusjäljennöksiä). Hakemukset osoitetaan Oulun 
seurakuntayhtymän henkilöstöpalveluille 26.2.2013 klo 15 

mennessä osoitteeseen Oulun seurakuntayhtymä, kirjaamo, 
PL 122, Isokatu 9, 90101 Oulu. Hakemuksia ei palauteta.

Paikkoja avoinna

Oulujoen seurakunta kuuluu Oulun seurakunta-
yhtymään, jossa on seitsemän seurakuntaa, 
yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun 
seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. 
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400. Oulujoen 
seurakunnassa on n. 23 500 jäsentä ja ikärakenne 
on suhteellisen nuori. Seurakunnan alue on laa-
ja; suurelta osin maaseutumainen. Toimimme 
työalapohjaisena tiimiorganisaationa, jossa 
alueellisilla seurakuntapiireillä on toimintaa 
tukeva rooli. Työntekijöitä seurakunnassa on 
lähes 50, pappeja on kirkkoherran lisäksi 6. 
Seurakunnassa on myös lehtorin virka.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta on haettavana

OULUJOEN SEURAKUNNAN 
KIRKKOHERRAN VIRKA

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset  
on toimitettava 14.3.2013 mennessä osoitteeseen PL 85, 90101 

Oulu tai klo 15 mennessä käyntiosoitteeseen Ojakatu 1.  
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista 

taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 

Virkaa koskevat tiedustelut vs. kirkkoherra Pentti Kortesluoma, 
p. 040 575 2716, pentti.kortesluoma(at)evl.fi ja notaari  

Outi Äärelä p. 044 755 5512, outi.aarela(at)evl.fi

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

Olen toiminut nuorten pa-
rissa viimeiset kaksi ja 
puoli vuotta. Sitä ennen 
tein töitä yli kolmella-

kymmenellä eri ammattinimik-
keellä useilla eri aloilla ja vietin 
pidennettyä nuoruutta rajojani 
etsien. Kun muutama vuosi sit-
ten kyllästyin epäsäännölliseen 
työtilanteeseeni, päätin keksiä 
jotakin muuta tekemistä ja löy-
tää vastauksen kysymykseen ”mi-
kä sinusta tulee isona”. 

Ilmaisjakelulehdessä oli ilmoi-
tus hausta suorittamaan nuorten 
erityisohjaajan ammattitutkin-
toa. Hain opiskelupaikkaa ja pää-
sin kouluun. Sattuman oikusta 
työharjoittelupaikka löytyi Ase-
man Lapset ry:n Oulun Walkers-
toiminnasta.

Pidin hommasta, ja valmistut-
tuani minulle tarjottiin projekti-
työntekijän vakanssia edellisen 
työntekijän jäätyä äitiyslomalle. 
Sille tielle sitten jäin, ja nykyään 
toimin Oulun Walkersin toimin-
tavastaavana.

WalKeRS-tOiMintaa on ollut 
Oulussa yli 14 vuoden ajan. Var-
sinaista yökahvilatoimintaa on 
ollut välillä vaikea järjestää ra-
hoituksen puutteen vuoksi, mut-
ta ahkerat vapaaehtoiset ovat kek-
sineet aina keinonsa. Toimintaa 
on pyöritetty jopa henkilöautois-
ta käsin.

Oulusta ei toistaiseksi ole löy-
tynyt toiminnallemme pysyvää 
rahoitusta ja tiloja, vaikka toi-
mintamme ehkäisee kustannus-
tehokkaasti nuorten pahoinvoin-
tia ja syrjäytymistä. Meillä on 
tälläkin hetkellä kaksikymmen-

tä koulutettua vapaaehtoistyön-
tekijää, jotka olisivat käytettävis-
sä ympäri vuoden, jos vain yh-
den palkatun työntekijän palk-
ka ja vuokratilat toiminnalle jär-
jestyisivät. Onneksi olemme saa-
neet joitakin uusia tukijoita, ja tu-
levaisuus näyttää hieman valois-
ammalta.

Halukkaita vapaaehtoisia il-
moittautuu jatkuvasti, ja olen to-
tisesti sitä mieltä, että Oulun kan-
nattaa satsata nuoriin. Jo pienel-
lä panostuksella saadaan aikaan 
paljon tekoja, eikä pelkästään 
puhetta. Esimerkiksi Kuusamos-
sa Walkers-kahvila on pyörinyt 
yhtäjaksoisesti jo 16 vuotta – eh-
kä Oulussakin joskus kyetään sa-
maan.

Toimintamme on konkreetti-
sesti sitä, että jalkaudumme kes-
kustan kaduille perjantai-iltai-
sin. Kiertelemme Walkers-liivei-
hin sonnustautuneina jututta-
massa nuoria ja kutsumme heitä 
kohtaamispaikkaamme lämmit-

telemään, kahville ja pelailemaan. 
Tällä hetkellä kohtaamispaikka-
namme on Kahavila Pööna, jonka 
tiloja saamme Diakonissalaitok-
sen tuella käyttää veloituksetta.

nuORet OVat yleensä hyvin 
käyttäytyviä ja pitävät huolen ka-
vereistaan. On todennäköisem-
pää löytää yksin kadulle jätet-
ty sammunut aikuinen kuin sa-
massa tilanteessa oleva nuori. Osa 
nuorista kaipaa aikuista juttuka-
veria, jolta voi esimerkiksi kysyä 
neuvoa mieltä askarruttaviin asi-
oihin.

Harvinaisempia tapauksia 
ovat nuoret, joilla on esimerkik-
si vakava identiteettiongelma tai 
sairaus, teini-iän raskaus, erittäin 
huonot kotiolot tai päihdeongel-
maa. Tarvittaessa teemme yhteis-
työtä viranomaisten kanssa, jotta 
nuori saa oikeanlaista apua.

Toivon kaikkien nuorten ym-
märtävän, että heissä jokaises-
sa piilee paljon voimaa ja ainut-
laatuisuutta. Kiusaamisella, lo-
keroimisella ja ennakkoluuloilla 
on lannistettu tässä maassa aivan 
liian monia lahjakkuuksia kes-
kinkertaisiksi selviytyjiksi, jopa 
syrjäytyneiksi. Rohkaiseminen ja 
kannustaminen tavalla tai toisel-
la kannattaa, eikä se yleensä mak-
sa mitään.

MaRia-MELiNa vÄYRYNEN

Seuraavassa osassa esittelemme 
kaverikoiratoimintaa harrastavan 
Kirsin. Ehdotuksia esiteltäviksi 
maailmanpelastajiksi voi laittaa 
osoitteeseen maria.vayrynen@
dnainternet.net.

Kuka: Perttu Kemppainen, 38.

Oulun hiippakunnan hiip-
pakuntavaltuusto ko-
koontui 16. helmikuu-
ta tarkastelemaan kulu-

nutta vuotta ja katsomaan tule-
vaisuuteen kirkon elämässä Poh-
jois-Suomessa.

Piispa Samuel Salmi pohti pu-
heenvuorossaan kristittyjen yh-
teistä identiteettiä. Kirkko elää 
koko yhteiskunnan tavoin mo-
nien rakenteellisten ja henkisten 
muutosten keskellä. Muutosten 
aikana on etsittävä niitä tekijöi-
tä, jotka ovat kristityille yhteisiä. 

Moniäänisyyden rikkaus on 
ihmisarvon ehdoton vaatimus ja 
kaikentasoisen syrjinnän torju-
minen. Kirkon moniäänisyys ei 
piispan mukaan kuitenkaan voi 
tarkoittaa sisäisen identiteetin 
hukkumista ja Kristuksen äänen 

”Kevään merkkejä kirkon ykseydessä”

kadottamista. 
Piispa iloitsi siitä, että tuleva-

na kesänä Oulun hiippakunnassa 
järjestetään monien herätysliik-
keiden kesäjuhlia ja kokoonnu-
taan yhteiseen ehtoollispöytään.

Hiippakuntavaltuusto hyväk-
syi Oulun hiippakunnan tilin-
päätöksen ja toimintakertomuk-
sen vuodelta 2012. Toiminnassa 
painottuivat kuluneena vuonna 
muun muassa seurakuntien ra-
kennemuutosten tukeminen ja 
saamelaistyö. Hiippakuntaval-
tuusto kiinnitti ilolla huomiota 
jumalanpalveluselämän kehittä-
mishankkeiden positiivisiin tu-
loksiin hiippakunnan seurakun-
nissa. 

Yksittäisinä tilanteina nostet-
tiin esiin erityisesti kaksi onnis-
tunutta seminaaria; saamelaisuu-
den ja kirkon suhteisiin keskitty-
nyt Saamelaiset kirkossa -semi-
naari sekä lestadiolaista herätys-
liikettä käsittelevä Laestadius-se-
minaari.

Piispa Samuel Salmi puhui Oulun hiippa-
kunta valtuustossa viime lauantaina.
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unelmana normaali arki
Kun katsoo ikkunoista 
ulos, näkee joen 
peltomaisemaa 
ja kodikkaita 
rakennuksia. Polokka-
perhekuntoutuskoti 
Muhoksella sijaitsee 
luonnonkauniilla 
paikalla, poissa 
kaupungin melskeestä 
ja houkutuksista. nuo 
houkutukset ovat vieneet 
monen Polokkaan 
saapuneen perheen 
ahdinkoon. 

Ihan niin vain Polokkaan ei to-
sin tulla, sillä perheet ohja-
taan sinne joko kuntien sosi-
aalihuollon tai A-klinikoiden 

kautta. Kaikilla Polokkaan saa-
puvilla perheillä on sama ongel-
ma: päihteet. 

Polokka ei ole kuitenkaan mi-
kään katkaisuhoitopaikka tai 
pakkohoitolaitos, kertoo vastaa-
va ohjaaja Minna-Riikka Miet-
tinen. 

– Me henkilökunta olemme 
täällä rinnalla kulkijoina. Suu-
rimman osan kuntoutustyöstä te-
kevät perheet itse. Osa asiakkais-
ta hakeutuu kuntoutukseen myös 
itse sosiaalitoimen kautta, kun ei-
vät jaksa enää.

Oleellista Miettisen mukaan 
on se, että perheet pääsevät elä-
mään Polokassa normaalia arkea. 

Sosiaalitoimen 
lähettämiä
Otetaan esimerkiksi Jonna ja Si-
mo. He ovat olleet yhdessä kol-
me vuotta, ja perheeseen kuuluu 
myös pieni tytär. Arjessa pärjää-
minen nousee esiin myös heidän 
puheissaan. 

– Tulimme tänne sosiaalitoi-
miston lähettäminä. Arki koto-
na ei ollut enää turvallista, Jon-
na kertoo. 

Myös Jonnan ja Simon kanssa 
tehtiin samanlainen sopimus he-
ti alussa, kuin muidenkin asiak-
kaiden kanssa. 

– Pari ensimmäistä viikkoa 
menemisiä rauhoitetaan ja esi-
merkiksi kännyköistä luovutaan 
siksi aikaa, Miettinen kertoo. 

Jonnaa ja Simoa kielto ei har-
mittanut.

– Se irrotti hyvin myös men-
neestä, kun kaverit eivät tavoitta-
neet, Simo toteaa. 

Heti perään hän naurahtaa, 
ettei hänenkään uskottu viihty-
vän Polokassa viikon vertaa, mut-
ta niin vain on pian kolme kuu-
kautta mennyt.

– Pistimme alkuun hanttiin 
tänne tulolle, mutta hyvä kun 
tulimme, sillä muutoksen huo-
maa koko perheessä, he kertovat. 
Jonna ja Simo uskovat, että myös 
puolitoistavuotiaalle tyttärelle 

kokemus on ollut valtava. 
– Hän uskaltaa tuoda nyt itse-

ään enemmän esiin, tuntee olon-
sa varmaan turvallisemmaksi. 
Aiemmin en oikein edes ehtinyt 
nähdä tyttöä, kun oli siivet kan-
tapäissä, Simo tunnustaa.

Koko perhe  
kuntoutettavana
Perhekuntoutuksessa keskitytään 
nimenomaan koko perheen kun-
touttamiseen ja positiivisten asi-
oiden etsimiseen. Miettinen pai-
nottaa, että kenenkään ei tarvitse 
kokea syytöksiä. 

Terapia ei kuntoutukseen kuu-
lu, mutta jokaisella perheenjäse-
nellä on oma ohjaajansa, myös 
lapsilla, joita ohjataan omien ikä-
kausien mukaan. 

– Asioista puhuminen ohjaaji-
en kanssa ei ole tuntunut hyökkä-
ykseltä, painottavat myös Jonna ja 
Simo, jotka tapaavat ohjaajia yk-
sin ja kaksin.

 He ovat molemmat tajun-
neet, että menneitä ei voi muut-
taa, mutta itseä voi kun haluaa. 
He aikovat panostaa jatkossa pa-
risuhteeseensa ja kriisien kohtaa-
miseen. Karkuun juokseminen ei 
auta. 

Miettisen mukaan asiakkaita 
kannustetaan siihen, että he osai-
sivat nähdä asiat lasten kautta.  

– Kannustamme asiakkaita 
luomaan toimivia suhteita myös 
mahdollisesti etäällä asuviin lap-

siin, jotka voivat myös vierailla 
täällä, Minna-Riikka Miettinen 
lisää. 

Neuvottelutaidot  
kunniaan
Jonna ja Simo hakivat kolmen 
kuukauden kuntoutukseen-
sa kuukauden pidennystä, mikä 
heille myönnettiin. Pian edessä 

on kuitenkin paluu omaan elä-
mään. Siinä apua tarjoavat var-
sinkin kuntoutuksen aikana ope-
tellut ja harjoitellut neuvottelutai-
dot. 

– Ero kommunikoinnissa oli 
selkeä jo kuukauden jälkeen, pa-
riskunta toteaa naurahtaen. Se-
kin auttaa, että molemmat ovat 
selvin päin, niin puhuminen ei 

• Nuorten Ystävät ry on valtakunnallinen organisaa-

tio, joka tekee lastensuojelu-, vammais- ja mielenter-

veystyötä. Järjestön omistama liiketoimintakonserni 

tuottaa sosiaalialan palveluja.  Lisäksi konserni omis-

taa erilaisia kiinteistöjä.

• Nuorten Ystävät -yhdistys perustettiin vuonna 

1907, ja toiminta kristilliseltä pohjalta on kantanut 

yli vuosikymmenien.  Eräs järjestön perustajäsenistä on lehtori, pastori Georg A. Waenerberg, jota edel-

leenkin voidaan pitää yhdistyksen henkisenä isänä. 

• Lehtori Waenerbergin kasvatusajatus perustui siihen, että opetus ja työnteko ovat sekä ongelmanuoril-

le että kehitysvammaisille tärkeitä. Nykyisin järjestökonsernin arvoja ovat luottamus, vastuullisuus, roh-

keus ja jatkuvuus. 

• Nuorten Ystävät ry:n keskustoimisto sijaitsee Oulussa. Oulussa sijaitsee myös yksi lastensuojeluyksiköis-

tä. Järjestön lastensuojeluyksiköitä toimii lisäksi muun muassa Lapinlahdella, Rovaniemellä, Iisalmessa ja 

Vaasassa.

• Muhoksessa sijaitseva Pohjolakoti-kokonaisuus on ollut toiminnassa vuodesta 1915 lähtien. Pohjolako-

din alueella tehdään erityisesti työtä päihdeongelmaisten perheiden parissa. Siellä toimivat myös lasten-

suojeluyksikkö ja vammaispalvelu.

• Alueella on kaksi järjestön ylläpitämää yksityistä koulua ja päiväkoti. Järjestö tarjoaa myös avopalveluja, 

sijaiskotipalveluja, jälkihuolto- ja tukiasumispalveluita sekä arviointi- ja kriisityön osaamista. 

• Työntekijät koostuvat eri alojen ammattilaisista.  Järjestökonserni työllistää yli 650 työntekijää, jotka toimi-

vat lasten ja nuorten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten sekä heidän perheidensä hyväksi.

mene heti huutamiseksi ja tappe-
lemiseksi. 

Kuntoutuksessa opeteltua 
arkirytmiä on tarkoitus vie-
dä omaan arkeen myös kotona. 
Myös Polokassa vastuu arjesta on 
koko ajan perheillä itsellään, jot-
ta paluu olisi mahdollisimman 
helppo. 

vertaistuki tulee  
luonnostaan
Jonna ja Simo kertovat, että Polo-
kassa on paljon yhteistä toimintaa 
myös muiden perheiden kanssa. 

– Esimerkiksi maanantaiaa-
muisin kokoonnumme yhteisö-
palaveriin, kolmena päivänä vii-
kossa ollaan koolla ryhmissä ja 
perjantaisin naisilla ja miehillä on 
omat ryhmäjuttunsa. Sunnuntait 
pyhitetään omalle perheelle. 

Arki Polokassa on sitä, mitä 
se olisi töissä käyntiä lukuun ot-
tamatta normaalissa arjessakin: 
kaupassa käyntiä, ruoan laittoa, 
siivoamista ja lasten kanssa leik-
kimistä.  

– Meillä on yksi asunto per-
heille, jotka tulevat tänne myö-
hemmin intervallijaksoille. 

Miettisen mukaan sekin on 
kuitenkin hyväksyttävä, että 
kaikkia ei voi auttaa.

– Kotiutumista helpottamaan 
perheille luodaan tukiverkko. 
Oleellista on, että perheissä mieti-
tään, millaista apua he kaipaavat. 

Jonna ja Simo kertovat, että 
heillä ei ole tulevaisuudelle suu-
ria suunnitelmia. Mutta toki heil-
lä on tavoitteita. Ne ovat kuiten-
kin perheen oma asia.

ELSi SaLovaaRa

Jonna ja Simo eivät esiinny jutussa 
omilla nimillään.

nuorten ystävät ry 

Simo ja Jonna ovat saaneet uuden alun yhteiselle elämälleen perhekuntoutuksessa.

E l s i  S a l ovaa ra
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Kirkkomusiikki soi myös Virtuaalikirkossa

Oulun seurakuntien 
Kirkkomusiikkiviikot 
käynnistyivät maanan-
taina. Mukaan pääsee 

myös verkon kautta osoittees-
sa www.virtuaalikirkko.fi. Vir-
tuaalikirkko on palvelu, jon-
ka kautta voi katsoa Oulun tuo-
miokirkon tapahtumia reaaliai-
kaisesti internetissä. Lähetyk-
sen seuraamiseen tarvitaan vä-
hintään yhden megan interne-
tyhteys ja Adobe Flash Player.

Maanantaina Virtuaalikir-
kossa lähetettiin Kirkkomu-
siikkiviikkojen avajaistapahtu-
ma Kuorokavalkadi, ja se löy-
tyy Virtuaalikirkon arkistos-
ta. Raimo Paason juontamas-
sa Kuorokavalkadissa kuullaan 
hengellistä musiikkia yhteen-
sä kuuden kuoron esittämänä. 

Mukana ovat Uusi Ääni Oulun-
salosta, Katedraalikuoro Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnas-
ta, Cantio Laudis Karjasillalta, 
D ámen Tuirasta, Gaudiate Ou-
lujoen seurakunnasta ja Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro.

Candomino 
laulaa Herralle
Oulun tuomiokirkosta on Vir-
tuaalikirkossa suora lähetys tu-
levana sunnuntaina 24.2. Se al-
kaa jo kello 9.30 kanttori Péter 
Marosvárin Urkupreludilla ja 
päättyy jumalanpalveluksen jäl-
keen alkavaan Musiikkimatine-
aan. Sekä sanajumalanpalve-
luksessa että matineassa laulaa 
Candomino-kuoro (kuvassa).

Espoon nuorisokuoro Cando-
mino on perustettu vuonna 1967. 

Nimensä kuoro on saanut lati-
nan kielen sanoista Cantate Do-
mino – laulakaa Herralle. Kuu-
den nuoren laulajan ryhmästä on 
vuosien saatossa kasvanut mai-
neikas ja kansainvälisesti tunnet-
tu nuorisosekakuoro. Maine on 
kasvanut kymmenillä menestyk-
sekkäillä konserttimatkoilla ym-
päri maailman. 

Erityisen suosittu Cando-
mino on Saksassa, jonne se on 
kutsuttu konsertoimaan peräti 
12 kertaa, viimeisimmäksi ke-
väällä 2012. Ansiolistalla on li-
säksi voittoja niin kansainvä-
lisissä kuin kotimaisissa kuo-
rokilpailuissa, lukuisia kanta-
esityksiä ja yli kaksikymmentä 
korkeatasoista äänitettä, joista 
viimeisin on lokakuussa 2011 
julkaistu joululevy Ihme.

Radio Dei 106,9 MHz,  
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi 
Su 24.2. klo 8.45. Radiopyhä-
koulussa Terttu Aakko puhuu 
aiheesta Rukous ja usko (valta-
kunnallinen lähetys).
Aluelähetys klo 9.55–12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus 
Oulunsalon kirkosta. Juma-
lanpalveluksen toimittaa Juk-
ka Joensuu, ja kanttorina on 
Taru Pisto.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjel-
massa tiedottaja Ulla Keski-
Filppula kertoo tarinan on-
nistumisesta. MB.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon. 
Kanttori Hannu Niemelä ker-
too Oulun seurakuntien Kirk-
komusiikkiviikkojen tapahtu-
mista. MP.
Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio.
Kotimaa24-uutiset maanan-
taista torstaihin kello 16.20.
Pe 22.2 klo 14.40 Päivän valin-
nassa Kanttori Hannu Nieme-
lä kertoo Oulun seurakuntien 
Kirkkomusiikkiviikkojen ta-
pahtumista. MP.
Keskiviikkona 27.2. kello 16.40 
Herätys eilen ja tänään. Juma-
lan henki voi koskettaa yllät-
tävissä paikoissa, esimerkik-
si lammaspaimenessa ollessa. 
Niin kävi Liisa Eerikintyttä-
relle 1700-luvulla, ja siitä sai 
alkunsa rukoilevainen liike. 
Vuonna 1984 rukoilevaisuus 

jakautui kahtia. Haastattelussa 
on Suomen rukoilevaisen kan-
san yhdistyksen puheenjohtaja 
Simo Koivunen. Uusinta. MP.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 24.2. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa Terttu Aakko puhuu 
aiheesta Rukous ja usko.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
Su 24.2. klo 9.30 Urkupreludi, 
esiintyjänä Péter Marosvári.
Klo 10 sanajumalanpalvelus, 
jonka toimittaa Matti Pikka-
rainen, ja häntä avustaa Jonna 
Piirainen. Musiikista vastaa-
vat kanttori Péter Marosvári, 
urkuri Lauri-Kalle Kallunki ja 
Candomino-kuoro. 
Klo 11 Musiikkimatinea, esiin-
tyjänä Candomino-kuoro, Es-
ko Kallion johdolla.

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe), Ou-
lun seurakuntayhtymä, Radio-
studio, PL 122, 90101 OULU

On luonnollista ja 
ymmärrettävää, että 
Rukouskirjan loppuun 
on laadittu eräänlainen 
huipennus koko 
rukousteemaan liittyen. Se 
sisältää rukouskappaleita, 
mutta myös eräänlaisen 
runorukouksen, joka 
saattaisi tulla kysymykseen 
jopa laulettuna. 

Nämä kaksi katkelmaa kuvas-
tavat hyvin kirjantekijän tar-
vetta ”niitata yhteen” koko 
teema kaikkien muiden ru-

kousten päätteeksi. Näiden rukous-
ten myötä myös tämä Rukouskirja-
sarja saa arvoisensa päätöksen.

Rukouskirjan tekijän 
loppuyhteenveto

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

Rukousten päätteeksi
Oi Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, maailman Vapahtaja! Sinä olet 
kaiken hyvyyden alku ja juuri. 
Sinua me nöyrästi rukoilemme, että kaikista niistä koetuksista, sielun ja 
ruumiin vaaroista, joihin liittyen olemme Sinua lähestyneet, armollisesti 
meitä Sinun köyhiä palvelijoitasi varjelisit ja päästäisit. 
Samoin rukoilemme  kaikkiin hengellisiin ja ruumiillisiin lahjoihin 
liittyen, joita olemme Sinulta pyytäneet, että tahtosi mukaan niitä 
jakaisit ja lisäisit, meidän hyväksemme ja parhaaksemme ja Sinun 
kunniaksesi. 
Sinä voit sen tehdä, sillä olet Kaikkivaltias Jumala, Sinun tulee myös 
meitä auttaa, sillä Sinä olet meidän kuninkaamme, Sinä voit myös 
nämä parhaiten meille Isältäsi anoa ja rukoilla. 
Sinä olet meidän ylimmäinen Pappimme, joka kaikki Isän salaisuudet 
tietää ja jolta Isä ei mitään kiellä. 
Ole siis aina luonamme, auta ja holhoa meitä, niin me Sinua sekä Isää 
ja Pyhää Henkeä kiitämme ja rukoilemme lakkaamatta, Aamen.

Sielulle elatusta
Jopa joutui Jeesuksessa / Loppuhun työ kirjas’ tässä/ 
Anna tulla kiitokseksi/ Sinun, Isä, kunniakses’/ 
Jeesus, puolees meitä käännä, / Henkes lähetä sä luoksemm’/ 
Että hyvin eläisimme, /hyvää tehdä pyytäisimme/ 
Kärsiväisest’ kantaisimme/ Ristiämme ja hakisimme/ 
Sielullemme elatusta/ Tästä kirjast’ kultaisesta.

Mau r i t z  H e l l s t r ö m

Radio Dein toimittajien 
lyhenteet: 
MB = Marja Blomster, 
MP = Mervi Päivärinta,  
MS = Mikko Salmi
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Ps. 25: 1-10 
Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn.
Jumalani, sinun apuusi minä luotan.
Enhän luota turhaan,
ethän anna vihollisilleni sitä riemua,
että he voittavat minut!
Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi.
Vain luopiot joutuvat häpeään.
Herra, osoita minulle tiesi,
opeta minua kulkemaan polkujasi.
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua,
sinä Jumalani, auttajani!
Sinuun minä luotan aina.
Herra, sinä olet laupias, muista minua,
osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.
Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani!
Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, 
älä unohda minua!
Hyvä ja oikeamielinen on Herra,
hän neuvoo syntisille tien.
Hän hankkii sorretuille oikeuden,
hän opettaa köyhille tiensä.
Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille,
jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.

1. Tess. 4: 1-8
Sitten vielä, veljet! Te olette oppineet meiltä, 
miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle 
mieleen, ja niinhän te elättekin. Mutta Herran 
Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme 
teitä pyrkimään yhä parempaan. Tiedättehän, 
mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta 
olemme teille antaneet. Jumalan tahto on, että te 
pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! Jokaisen 
teistä on opittava pitämään ruumiinsa pyhänä 
ja kunniassa. Älkää antako sitä himon ja kiihkon 
valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät 
tunne Jumalaa. Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään 
veljensä kustannuksella. Herra rankaisee kaikesta 
sellaisesta, niin kuin olemme teille sanoneet 
ja teroittaneet mieleenne. Jumala ei näet ole 
kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää 
elämää. Sen tähden se, joka kääntää selkänsä 
näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle vaan 
Jumalalle, joka antaa teihin Pyhän Henkensä.

Matt. 15: 21-28
Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä 
muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, 
tuli ja huusi: "Herra, Daavidin Poika, armahda 
minua! Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni." 
Mutta hän ei vastannut naiselle mitään.
    Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: 
"Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme 
ja huutaa." Mutta Jeesus vastasi: "Ei minua ole 
lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita 
lampaita varten." Silti nainen tuli lähemmäs, 
heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: 
"Herra, auta minua!" Mutta Jeesus sanoi hänelle: 
"Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se 
koiranpenikoille." "Ei olekaan, Herra", vastasi 
nainen, "mutta saavathan koiratkin syödä 
isäntänsä pöydältä putoilevia palasia." Silloin 
Jeesus sanoi hänelle: "Suuri on sinun uskosi, 
nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot." Siitä 
hetkestä tytär oli terve.

Meidän perheen laskiaistiistai valkeni synkkänä. Heräsin siihen, kun viisivuotias 
poikani hyppi keltaisella kengurupallolla rintakehäni päällä. 

Ahdistuksesta jäykkänä ponkaisin ylös vuoteestani, sillä seurauksella, että kumi-
pallo lensi suoraan isoäidin perintömaljakkoon. Kymmenen sekunnin tapahtuma-
ketju oli saanut aikaan tuhansia sirpaleita, karjuvan isän ja pelosta kankean poi-
kapolon.

Raivon vallassa kiskoin tenavani parvekkeelle jäähylle. Huusin hänelle kaikki 
patoutuneet vihani ja tein kaikki samat virheet kuin isät ennen minua. Koko nuja-
kasta jäi jäljelle vain pienen pojan murskattu sielu ja isän punaisena hehkuvat ääni-
huulet. Voittajaa episodista on turhaa hakea.

Ennen perinteistä laskiaistiistain pulla- ja kaakaohetkeä saimme kuitenkin pojan 
kanssa tilit selviksi. Sovittiin, ettei kukaan enää hypi kengurupallolla toisen päällä, 
eikä iskä huuda enää niin kovaa. Istuttiin hetki sylikkäin ja täristiin helpotustamme 
toisiamme vasten.

Illalla hampaita harjatessani tuijotin peilistä ilotonta miestä. Lapsuudesta saakka 
sisälläni vellonut viha oli päässyt irti tuhoisin seurauksin. Patoutuneen vihan pahin 
puoli onkin se, että se etsii kohteekseen aina herkän ja haavoittuvaisen olennon. 
Ilman kovaa työtä ja peiliin katsomista viha ei koskaan löydä oikeaan osoitteeseen. 

Näin paastonaikana mielessäni on soinut lähes taukoamatta vanha rukous: ”Kun 
pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman.”

Vahvistathan?

MiKKo SaLMi
pastori, Rauhan Aseman toimituspäällikkö

Sanan aika
Sunnuntai 24.2.2013

Psalmi: Ps. 25: 1-10
1. lukukappale: 2. Aik. 20:1-9
2. lukukappale: 1. Tess. 4:1-8
Evankeliumi: Matt. 15:21-28

Vihan hedelmät
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Ku va t :  S a ku Pe r i n tö  /  J i f f e l  M us i c  G r o u p
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Pappi, 

Suomalaiset rock-mediat 
ovat eläneet jo kuukausitol-
kulla levottomuuden kes-
kellä. Alan päälehtien, ku-

ten Rumban ja Soundin, musiik-
kitoimittajat hämmensi viime lo-
kakuussa Musiikki & Media -ta-
pahtumassa esitelty video, jos-
sa mustaan kaapuun puettu Pap-
pi esitti rajun, huutorap-tyylisen 
musavideonsa.

Siitä lähtien alan lehdet ovat 
kyselleet, mikä ihme on Pappi, 
mistä hän tulee, ja ennen kaikkea, 
kuka hän on. Hiippakunnan ar-
vuuttelun lomassa musiikkivide-
oissa päähuomion varasti todella 
taitava, samalla syvällinen ja il-
kikurinen tapa kirjoittaa tekste-
jä. Pappi on ikään kuin 30 vuot-
ta nuortunut, keskiajan katolilai-
suuteen ja metalliproge-musiik-
kiin kääntynyt Jaakko Löytty.

Erikoisen artistin salaisuu-
dessa tärkeää roolia sanoitusten 
ja yllättävien sovitusten lisäk-
si näyttelee imago. Tyyliin kuu-
luva sakraalivaatetus ja kristin-
uskoon vahvasti ankkuroituneet 
tekstit eivät ole päälle liimattua 
imagoa, vaan taustalta löytyy 
ihan oikeasti syvällisesti ajattele-
va ja kristinopin syvät vedet tun-
teva henkilö. Teologiaa on nimit-
täin opiskeltu ihan oikeastikin, 
elämän ohessa.

Kun tämän jutun toimittaja 
kuuli ensi kertaa Papin tuoretta 
levyä Syvyys, teki heti mieli ripit-
täytyä. Levyn sanoitukset käyvät 

iholle ja paljastavat ihmisyydes-
tä hyvin oleellisia puolia, kiro-
uksen tunteesta syvään siunauk-
seen. Ainakaan tämä Pappi ei ole 
etäinen saarnapöntössään pönöt-
tävä virkamies, kuten kenties jot-
kut virkaveljistään ja -sisaristaan, 
vaan aidosti lihaa ja verta. 

Mutta siirtykäämme Papin it-
sensä vastaanotolle, Suomen vi-
rallisen huutorap-pastorin sie-
lunhoitoon.

Miksi piiloudut kaapuun ja sa-
laat todellisen minäsi? Vai onko 
Papilla todellista minuutta?

Mutta eihän Pappi piiloudu 
kaapuun vaan pikemminkin pal-
jastaa itsensä suoralta kädeltä! Se-
kä munkin kaapu että risti ovat 
symboleja, jotka kavaltavat heti, 
että kyseessä on uskonnollinen 
ihminen, ”rukoileva kädellinen”. 
Pappia ei voi narauttaa hengel-
lisestä maailmankuvasta, koska 
tämä ulottuvuus on täysin ilmei-
nen. Toivon, että tällainen muo-
tokeskeisyys raivaakin paradok-
saalisesti tilaa itse sisällölle.

Olet noussut ilmiöksi rock-pii-
reissä. Miten Pappi pystyy siihen 
paremmin kuin muut papit?

Pappi on toki huomioitu ilah-
duttavasti rock-lehdissä. Syykin 
lienee selvä. Käsitykseni mukaan 
varsin harvat papit huutavat har-
dcore-metallia tai lausuvat spo-
ken word -runoutta apokalyp-
tisten pörinöiden päälle. Pappi ei 

siis lähesty rock-piirejä pappina 
vaan artistina ja ennen kaikkea 
nelimiehisenä bändinä.

Pappi on siis enemmän kuin 
henkilö, oikeastaan bändi. Mut-
ta tekstit taitavat tulla vain yh-
destä kynästä? Ketkä filosofit ja 
mitkä teemat innostavat sinua 
kirjoittamaan?

Vanhat kunnon olemassaolon 
kysymykset ovat jatkuva inspiraa-
tion lähde. Siis hämmästys siitä, 
että jotain ylipäätään on olemas-
sa ja tämän hämmästyksen herät-
tämä hengellinen nälkä. 

kalainen gospelmessu riitti he-
rättämään lööppitason pahen-
nusta, mutta nykyiset kirkonmie-
het ovat näemmä sen verran sivis-
tyneitä, etteivät vedä hernettä ne-
nään turhanpäiten.

Laulat Haudan partaalla -teks-
tissä ”on Suomi sydämessäni”. 
Mitä tällä tarkoitat? Huolestut-
taako nykyajan meininki ja mi-
kä siinä?

Myönteisessä mielessä suo-
mi sydämessäni tarkoittaa koko 
identiteettini ”kielellistä sydän-
tä”. Suomen kieli uskomattomas-
sa rikkaudessaan on minulle ra-
kas: se antaa itsensä niin runoon 
kuin rukoukseenkin. 

Mutta kyllä Suomi sydämessä-
ni ilmentää myös huolta. Väittäi-
sin, että tietynlainen materialisti-
nen maailmankuva on raivannut 
salakavalasti itsensä ”viralliseksi 
totuudeksi”. Nykyään se ei voi ol-
la imeytymättä ”seinistä” osaksi 
suomalaisen ajatusmaailmaa. Ju-
malalle, sielulle ynnä muille vas-
taaville käsitteille ei ole sijaa sel-
laisessa maailmankuvassa. Pa-
himmassa tapauksessa seurauk-
sena voi olla koventunut arvo-
maailma ja kilpailuyhteiskunta. 

Levyä kuunnellessa ja kuvia kat-
sellessa tuli jostain syystä mie-
leeni katolilaisuus. Mitä itse 
ajattelet katolilaisuudesta, paa-
vista ja kumppaneista? Onko lu-
terilaisuus kadottanut mystii-
kan, jota ortodokseilta ja kato-
lilaisilta löytyy?

Olen luterilainen, mutta koen 
kyllä vahvasti vetoa katolilaisuu-
teen ja ortodoksisuuteen – sekä 
teologisista että esteettisistä syis-
tä. Nämä kirkot ovat selkeämmin 
vastakulttuuria modernissa maa-
ilmassa. Ne edustavat kokonais-
ta vaihtoehtoista tapaa tulkita ja 
nähdä maailma. 

Toki myös luterilaisuuden si-
sältä löytyy mystiikkaa ja kult-
tuurista rikkautta. Ainakin itsel-

Sitten jaakko löytyn ja tarvo laakson 
nuoruusvuosien kukaan kirkollinen hahmo 
ei liene saanut niin paljon huomiota, ylistystä 
ja tuomioita rock-piireistä kuin munkinkaapuun 
puettu taiteilija nimeltä Pappi.
Huutorappia, runonlausuntaa ja metallimusiikkia 
yhdistelevä artisti puhkeaa nyt puhumaan. 
Kyse on Papin ensimmäisestä haastattelusta 
seurakuntalehdelle.

joka saarnasi 
seurakunnan sekaisin

leni kristinusko on ennen kaikkea 
tie, totuus ja elämä, ei vakuutus-
paperi jossain kirjahyllyyn survo-
tussa kansiossa.

Sinä ja te, bändisi, ette esiinny 
edes levynkansiteksteissä omilla 
nimillänne, vaan ”vanhimmis-
tona”. Montako henkilöä van-
himmistoon kuuluu ja mitä ha-
luaisit kertoa heistä?

Pappi-yhtyeeseen kuuluu li-
säkseni veljeni ja kaksi hyvää ys-
tävääni. Olemme tehneet yhdes-
sä musiikkia erilaisissa kokoon-
panoissa yli kymmenen vuotta ja 
olemme muutenkin paljon teke-
misissä toistemme kanssa. 

Levy on soitettu suurelta osin 
studiossa livenä ja sen takia sen 
energiataso pysyy niin korkeana 
ja tunnelma intensiivisenä. Ylei-
sesti ottaen voi sanoa, että vaikka 
musiikkivideoilla on toistaiseksi 
näkynyt vain vokalisti, on Papis-
sa kyse ennen kaikkea bändistä.

Teologimatrikkelista on selvi-
tettävissä sen verran, että juure-
si ovat Kainuussa. Onko sanan-
käyttö, kielellä leikkiminen ja 
taiteilu, peruja sieltä? Tunnistat-
ko itsessäsi kainuulaista tai ka-
levalaista runonlaulajaa?

Epäilemättä kainuulainen 
mentaliteetti ja luontokuvasto 
heijastuvat teksteissäni. Muuten-
kin vanhempi suomalainen runo-
us – esimerkiksi Sarkia ja Hellaa-
koski – on inspiroinut minua vii-
me aikoina.

Pieni ihminen tarpoo ääret-
tömän taivaan alla, rämpii suolla 
tai kapuaa vaaralle, eikä voi olla 
hämmästelemättä karun luonnon 
kauneutta, vaikka kengät jo hier-
tävät jaloissa. Ja kaikki tämä pa-
kahduttava pyhän kokemus pur-
kautuu sydämestä rukouksena, 
huutona taivaalle. Kyllähän Pa-
pissa jostain tällaisesta on kyse, 
epäilemättä.

jaNNE KÖNÖNEN

Kauneus ja kärsimys, rakka-
us ja kuolema ovat myös vakioai-
heita. Eksistentiaalinen pohjavire 
kumpuaa pitkälti Sören Kierke-
gaardin, Miguel de Unamunon 
ja Dostojevskin vaikutuksesta. 
Lisäksi uudempi, postmodernin 
filosofian kysymyksenasetteluja 
kommentoiva teologia kiinnos-
taa minua.

Kuulostaa huikealta. Oletko saa-
nut kommentteja lyriikoista kol-
legoilta, tarkoitan siis pappeja?

Enpä oikeastaan. En tiedä, 
ovatko papit edes kuunnelleet 
Pappia. Kultaisella kahdeksan-
kymmentäluvulla pelkkä afrik-
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan siu-
naamisesta ja muista kirkollisista toimituksista sopi-
minen arkisin klo 9–16 oman seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa tai päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset 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 pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä 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

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 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563

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

diakonian 
ajanvaraus- 
numerot 
muuttuvat
Diakoniatyön ajanvaraus-
numerot muuttuvat 1. maa-
liskuuta alkaen. Ajanvaraus 
talousasioihin liittyen on 
seurakunnissa maanantai-
sin kello 9–11 paitsi Oulun-
salon seurakunnassa, jossa 
aikoja voi varata puhelimit-
se ilman erityistä päivää.
Uudet diakonian ajanva-
rausnumerot 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

Hiihtolomalla riittää  
toimintaa alakoululaisille

Vasemmalla: Muksutiimi, eli 5- ja 7-vuotiaat siskokset 
Iidaliina ja Annastiina Lehmikangas.

Alla: Kirkkokuoro esitti muun muassa Maan korvessa 
kulkevi lapsosen, Onpa taivaassa tarjona lapsillekin ja 
Pikkulintu riemuissaan.

”Ystäväni on 
kuin villasukka”  
lasten ohjelmallista iltaa vietettiin 
14.2. jäälin kappelilla.

Jäälin koululaiset lauloivat ystävyydestä.

Alakouluikäisille ty-
töille ja pojille on 
tarjolla toimintaa 
hiihtoloman aika-

na useissa paikoissa. Jos lo-
malla ei ole muuta suunni-
teltua ohjelmaa tai perheen 
vanhemmat ovat töissä, toi-
mintapäivät ja leirit tuovat 
koululaiselle mukavaa tou-
hua lomaviikkoon. 

toimintapäivät  
eri puolilla oulua
Hiihtolomaviikon toiminta-
päivät järjestetään maanan-
taista perjantaihin 4.–8.3. 
kello 9–15. Toimintapäivät 
pidetään päivittäin eri koh-
teissa, ja sisällöt vaihtelevat 
paikasta riippuen. Ohjel-
massa on esimerkiksi askar-
telua, leikkejä ja ulkoilua. 
Torstaina on mahdollisuus 
hiihtoon ja perjantaina luis-
teluun. Osallistumismak-
su on 5 euroa /päivä, sisältä-
en lounaan ja vakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäsenille. Mukaan voi tulla 
vaikka joka päivä.

Toimintapäivien paikat 
ovat maanantaina 4.3. Pa-
teniemen kirkko, tiistaina 
5.3. Pyhän Andrean kirk-

ko, keskiviikkona 6.3. Hei-
näpään seurakuntakoti, 
torstaina 7.3. Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus ja per-
jantaina 8.3. Hintan seura-
kuntakoti.

Toimintapäiviin ilmoit-
taudutaan viimeistään 
24.2. osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. 

talvilomapäivät  
oulunsalon Repussa
Oulunsalon seurakunta 
järjestää talviloman toi-
mintapäivät Repussa maa-

nantaina, tiistaina ja keski-
viikkona 4.–6.3. kello 10–
16. Päivien aikana on lu-
vassa askartelua, leikkiä, 
liikuntaa ja hiljentymis-
tä. Mukaan voi tulla joko 
kaikkina tai yksittäisinä 
päivinä.  Hinta on 5 euroa 
/ päivä, sisältäen lounaan ja 
välipalan. 

Myös Repun talviloma-
päiviin ilmoittaudutaan 
viimeistään 24.2. osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Mukaan mahtuu 
20 osallistujaa joka päivä. 

varkkaleiri 
Ylikiimingissä
Oulujoen seurakunnan 
alakouluikäisille järjeste-
tään hiihtolomaleiri Vasa-
mon leirikeskuksessa. Lei-
ripäivien aikana on ohjel-
massa ulkoilua, askarte-
lua, kisailua ja muuta yh-
teistä puuhaa. Leirin hinta 
on 30 euroa. Mukaan mah-
tuu 20 osallistujaa. Leirille 
ilmoittaudutaan viimeis-
tään 24.2. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Lisätietoja
Toimintapäivät  Oulussa: 
Anna-Leena Ylänne, 
p. 040 831 5932, 
Sanna Karjalainen, 
p. 040 718 6925 ja 
Kaija Siniluoto, 
p. 050 524 9779.
Talvilomapäivät Repussa: 
Kirsi Järvelin, p. 040 772 0373 
ja Jussi Saviharju, 
p. 044 745 3852.
Varkkaleiri Ylikiimingissä: 
Tuija Perkkiö, p. 044 316 1451 
ja Sanna Karjalainen, 
p. 040 718 6925.
Sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@evl.fi 
ilman ä- ja ö-pisteitä.

O u lu n  s eu ra ku nna t
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 24.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Sami Puolitaival, saarna Jari 
Flink, kanttorina Hannu Nie-
melä. Konfirmoitavana syys-
loman leiririppikouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
24.2. klo 16 Martinniemen 
srk-kodissa. Toimittaa Jari 
Flink, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Raamattupiiri ke 27.2. klo 
18, Puttaan Tupa.
Rukouspiiri torstaisin klo 18, 
Puttaan Tupa.

Musiikki ja kulttuuri
Hengellisen musiikin toive-
konsertti to 28.2. klo 18.30 
srk-keskuksessa. Mukana 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro, seurakunnan lapsi-
kuoro ja paikallisia solisteja. 
Juontaa FM Rauno Kinnunen, 
iltahartaus Heli Puuperä. Ko-
lehti Yhteisvastuukeräykselle.

Diakonia
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 25.2. klo 14.30 Kellon 
srk-kodissa.

Lähetys
Kirkonkylän lähetyspiiri 
tiistaisin klo 13, Puttaan Tu-
pa. Parillisilla viikoilla perin-
teisenä lähetyspiirinä ja pa-
rittomilla käsityöpiirinä.
Missiokerho alakouluikäi-
sille perjantaisin klo 16, Put-
taan Tupa. Raamattu- ja lä-
hetyskerho.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 24.2. klo 12 
kirkossa. Pyhäkouluun kut-
sutaan kaikenikäisiä lapsia. 
Pienet lapset ovat tervetul-
leita saattajan kanssa.
Vakkurilan perhetupa per-
jantaisin klo 9.30–11.30 
Vakkurilassa. 
Perhekerhot: Jo-
kelan vanhalla 
koululla maa-
nantaisin klo 
10–11.30, Kel-
lon srk-kodil-
la torstaisin klo 
9.30–11 ja Mar-
tinniemen srk-ko-
dilla perjantaisin klo 10–
11.30. 

Varhaisnuoret
6.-luokkalaisten avoimet 
ovet ke 27.2. klo 15–17 Mar-
tinniemen srk-kodissa.

Nuoret
Nuorten ilta pe 22.2. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat korttiinsa merkin-
nän.
Raju-ilta nuorille ke 27.2. 
klo 18.30 Wirkkulassa. Rippi-
koululaiset saavat korttiinsa 
merkinnän.

Seniorit
Kuljetuspyynnöt kerhoi-
hin maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistoon, p. 044 
7310 232.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 21.2. klo 13 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa.
Juttukahvila to 21.2. klo 13 

Martinniemen srk-kodissa.  
Vierailija apteekista kerto-
massa sähköisestä reseptis-
tä, mukana Jari Flink.

Kuorot ja kerhot
Haukiputaan seurakunnas-
sa on aloittanut nuorten 

lauluryhmä, joka lau-
laa pääosin hen-

gellisiä laulu-
ja. Lauluryhmä 
on tarkoitet-
tu 13–18-vuo-
tiaille nuoril-
le. Harjoitukset 

maanantaisin klo 
18–19 Haukiputaan 

srk-keskuksessa. Kuo-
roa johtaa Else Sassi, p. 040 
5886 196. 

Muut menot
Yhteisvastuulounas su 24.2. 
klo 11.30–13.30, Kellon srk-
kodilla. Tarjolla uunilohi ja 
perunat, sekavihannekset, 
tuoresalaatti ja punajuuri-
raejuustosalaatti. Leivät ja 
ruokajuomat, jälkiruokana 
marjahyytelö tai kahvi. Lou-
naan hinta 8 €, 5–12-vuotiaat 
lapset 4 € ja alle 5-vuotiaat il-
maiseksi.
Kirjallisuuspiiri ti 26.2. klo 
18, Puttaan Tuvan Vieras-
kamari. Käsiteltävänä Mika 
Waltarin Felix Onnellinen.
Ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 27.2. klo 18 srk-
keskuksessa. Luku 9: ”Kol-
masosa ihmiskunnasta tu-
houtuu”. Pastori Martti Hei-
nonen.
Puttaan Tuvan keittopäivä to 
28.2. klo 11–14, Puttaan Tupa. 

Raju-ilta nuorille 
ke 27.2. klo 18.30 

Wirkkulassa. 
Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa 

merkinnän.

Kalevalan päivän lounaaksi sa-
vulihakeitto, 5 € / ateria.
Kesätyöhön kirkonesittelijä 
ajoille 3.6.–12.7. ja 15.7.–23.8. 
Hakuaika 8.3. klo 15 saak-
ka. Lisätiedot tehtävästä ja 
sähköinen hakujärjestelmä:  
www.oulunseurakunnat.fi/
avoimet_tyopaikat.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: seurat su 24.2. klo 16 

Kultasimpussa ja klo 17 kir-
kossa, lauluseurat ke 27.2. 
klo 18.30 Raakel ja Pekka 
Pöyhtärillä, Ukurantörmä 5. 
Jokikylä: ompeluseurat pe 
22.2. klo 18.30 Elina ja Asko 
Viljamaa, Onkamontie 116 
sekä Saara ja Jaakko Klasila, 
Lampipolku 7, seurat ja vuo-
sikokous su 24.2. klo 14 ry:llä.

Varhaisnuorten 
toimintapäivä
lauantaina 23.3. 
klo 10.30–16 
Kellon koululla.

Varhaisnuorten 
toimintapäivä on 
tarkoitettu 
1.–6.-luokkalaisille. 
Päivässä on yhteistä 
ohjelmaa ja toiminta-
pisteitä, joissa mm. 
askartelua, ulkoilua, 
pelejä, musiikkia jne. 

Tapahtuma on tarkoitettu 
ensisijaisesti Haukiputaan 
seurakunnan jäsenille. 
Osallistumismaksu 10 euroa. 
Ennakkoilmoittautuminen 
28.2. mennessä ja lisätiedot: 
www.alakkonäämua.fi.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
24.2. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Matti Pik-
karainen ja avustaa Jonna 
Piirainen. Kanttorina Péter 
Marosvári ja urkurina Lauri-
Kalle Kallunki. Candomino-
kuoro, johtaa Esko Kallio. 
Kolehti seurakuntiin tarkoi-
tetun vapaaehtoiskoulutuk-
sen kehittämiseen. Urkupre-
ludi klo 9.30, urut Péter Ma-
rosvári.  Musiikkimatinea klo 
11.  Lähetys myös www.virtu-
aalikirkko.fi.
Messu su 24.2. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Matti Pikkarainen ja kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki.

Hartauselämä
Aamupiiri la 23.2. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 23.2. klo 18, Vanha pappi-
la. Jeremian kirjan 10. luku.
Raamattupiiri ti 26.2. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 27.2. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 27.2. 

klo 18, Vanha pappila. Juha-
ni Lavanko.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
27.2. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
25.2. klo 9–11, p. (08) 3161 
405. 
Diakonian aamu ti 26.2. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
pienituloisille. 
Miesten kahvit ke 27.2. klo 
14, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Kahvitellaan, tava-
taan kavereita ja voidaan 
lukea päivän lehti. Muka-
na diakoniatyöntekijä Riku-
Matti Järvi.

PäiHDetyö
Työttömien ruokailu ke 
27.2. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntakoti. 
Usko ja Elämä to 28.2. klo 14, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Ryhmä, jossa pohdimme arki-
elämässä kohtaamiamme asi-
oita. Ryhmä on avoin kaikille 
päihteet ongelmiksi kokeville. 

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
28.2. klo 14, Vanha pappila. 
Aino Pieskä.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 24.2. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkouluun ei tarvitse il-
moittautua ja se on osallis-
tujille maksuton.

Perhekerhot: ti 26.2. klo 
10–11.30, Heinätorin seura-
kuntatalo ja to 28.2. klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti. 
Lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, johon lapsi tulee 
yhdessä aikuisen kanssa. Ker-
ho alkaa yhteisellä hartaus-
hetkellä ja päättyy yhteisellä 
laulu- tai lorutteluhetkellä.

Nuoret
Kuvausproggis ke 27.2. klo 
17.30–19.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Teemme pro-
jektina kuvausmateriaalia 
pääsiäistä varten ja samalla 
opettelemme kuvausteknii-
koita digijärjestelmäkame-
ralla ja -videokameralla. Li-
sätietoa: Jukka Kärkkäinen,  
p. 040 5747 183 ja Mono 
Kuoppala, p. 040 5747 124.
Nuorten avoimet ovet ke 
27.2. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Seniorit
Tarinatupa ke 27.2. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 12.30–14, Intiön seura-
kuntakoti. 

Muut menot
Aamusilmukka ke 27.2. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-

Kurkistus
lähetystyöhön

torstaina 21.2. 
klo 17.30–19 Oulun 

tuomiokirkon kryptassa.
Vieraina Ritva ja Mauri

Niemi Tansaniasta.

teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä.

"Valoa kohti" -konsertti
perjantaina 22.2. klo 19 Vanhassa Pappilassa.

Konsertti keskustan Vanhassa pappilassa avaa sarjan, 
jonka Oulun Kamarimuusikot Ry järjestää yhdessä Tuo-
miokirkkoseurakunnan kanssa keväällä 2013. Konsertis-
sa kuullaan Robert Schumannin romanssi  ja Johannes 
Brahmsin pianotrio. Esiintyjinä ovat Eero Blomberg, hui-
lu, Krista Rosenberg, viulu, Anna Liukkonen, sello, se-
kä Tuomas Juutilainen, piano. Vapaa pääsy. Käsiohjel-
ma ovelta 5 euroa.

Urkumaraton
keskiviikkona 27.2. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.

OAMK:n kirkkomusiikin opiskelijat soittavat. Urkuma-
raton jatkuu Karjasillan kirkon uusilla uruilla klo 21–23. 
Vapaa pääsy.

Virsilaulu-ilta
perjantaina 1.3. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Juontaa prof. Reijo Pajamo, urkurina Lauri-Kalle Kallun-
ki, esilaulajana Henna-Mari Sivula. Kolehti yhteisvastuu-
keräykselle. Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.

Kirkkoherranvirasto suljettu
keskiviikkona 27.2. koulutuspäivän takia.

A
rkisto

"Ken tahtoo käydä Herran askelissa." 
Paastonajan kehorukous ja hiljentyminen

27.2., 14.3. ja 20.3. klo 18–18.45. Tervetuloa kolmena 
paastonajan iltana Tuomiokirkkoon. Kehorukouksen 
ja hiljentymisen kautta kuljemme kokonaisvaltaises-
ti kohti hiljaista viikkoa, vesperin eli iltarukouksen pe-
rinteistä kaavaa käyttäen. Illoissa mukana pastorit Sa-
tu Saarinen ja Riikka Honkavaara sekä kanttori Riit-
ta Piippo.

Torstain raamattupiiri to 
28.2. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.
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Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.2.2013

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

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 24.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Maija 
Konttinen, avustaa Asta Lei-
nonen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 24.2. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, saarna Tapio Kuk-
ko, avustaa Harri Hautala, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kirk-
kokahvit.
Messu su 24.2. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 24.2. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Erja 
Järvi, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
24.2. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. Toimittaa Tapio Kuk-
ko, kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Kirkkokahvit.
Perhejumalanpalvelus su 
24.2. klo 15, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Maija Kontti-
nen, avustavat Marjaana Las-
si, Mari Jääskeläinen ja Han-
na Partanen, kanttorina Riit-
ta Piippo. 4-vuotissynttärit.
Kolehti seurakuntiin tarkoi-
tetun vapaaehtoiskoulutuk-
sen kehittämiseen Hiljaisuu-
den Ystävien kautta.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 21.2. ja 
28.2. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 21.2. klo 19–
21, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 22.2. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 22.2. klo 18, 
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 22.2. klo 19, 
Maikkulan kappeli.
Kinkerit ti 26.2. klo 18 Sirpa 
ja Arto Kiviojalla, Kilpitie 18, 
Kaakkuri. Mukana Petri Sa-
tomaa, Harri Hautala ja Ju-
ha Soranta.
Miesten raamattupiiri ke 
27.2. klo 18–20, Karjasillan 

kirkko. 
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 28.2. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 28.2. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Urkumaraton ke 27.2. klo 21, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 20.
Kirjavirtaa Pappilassa! -kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ja 
uteliaille ke 20.3. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Lukeminen on 
oleellista! Tervetuloa aloit-
tamaan uutta vuotta hyvi-
en kirjojen kera Kastellin kir-
kon pappilankamariin keski-
viikkoisin. Seuraavan kerran 
kohtaamme 20.3., 17.4. ja 
15.5. Maaliskuussa keskuste-
lun kohteena ovat Antti Lei-
kaksen Melominen ja Aki Ol-
likaisen Nälkävuosi. Piirissä 
vierailee Antti Leikas.

Diakonia
Aamupuuro to 21.2. ja 28.2. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Torstaisin klo 9–10 tarjotaan 
Kaukovainion kappelilla alu-
een asukkaille maksu-
ton, vapaaehtois-
ten valmistama 
aamupala. 
Diakonian 
ajanvaraus 
numero muut-
tuu 1.3. alka-
en. Uusi nume-
ro on 044 3161 
579. Ajan voi va-
rata maanantaisin klo 
9–11. joko puhelimitse tai 
paikanpäältä Karjasillan kir-
kolta. 
Diakoniapiiri ma 25.2. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Ystävänkamari ti 26.2. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 26.2. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 
YV -keräysiltapäivä to 28.2. 
klo 16–19, Karjasillan kirkon 
kahvihuone. Ks. ilmoitus.
Melko nuorten naisten ryh-
mä ke 13.3. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Ilmoitus tällä si-
vulla.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 26.2. klo 
17.30–19, Kaukovainion kap-
peli. Lähetyspiiri kokoontuu 
Kaukovainion kappelissa tiis-
taina klo 17.30. 

Lapset ja lapsiperheet
Luontopyhis su 24.2. klo 15–
16.30, Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskus. Ks. ilmoitus.
"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" 
Lasten hiihtotapahtuma su 
10.3. klo 14–16.30, Lämsän-
järven kaupunkileirikeskus. 
Ilmoitus tällä sivulla.
Pyhäkoulut, perhekerhot 
ja perhetupa löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja 
osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
Ötökkä-leiri pe 12.4. klo 18–
su 14.4. klo 13.30, Vasamon 
leirikeskus. 1.–3.-luokkalais-
ten kevätleiri Vasamon leiri-
keskuksessa Ylikiimingissä. 
Leirillä tutustutaan ötököi-
den maailmaan, hiljennytään 

yhdessä, syödään hy-
vin, leikitään ja as-

karrellaan. Leiri 
päätetään eri-
tyisesti kou-
luikäisille tar-
koitettuun 
Meidän mes-

suun Maik-
kulan kappelil-

la, johon on koko 
perhe tervetullut. Lei-

rille mahtuu 20 leiriläistä Kar-
jasillan seurakunnan alueella 
asuvien ollessa etusijalla. Lei-
rin hinta on 30€ ja se sisältää 
matkat, majoituksen, ruokai-
lut, materiaalit ja vakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Ilmoittautumi-
nen 25.3. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Lisä-
tietoja leiristä voi kysellä nuo-
risotyönohjaaja Anna-Leena 
Ylänteeltä p. 040 831 5932 Il-
moittautuneille lähetetään 
leirikirje ja lasku noin viikkoa 
ennen leiriä.
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-

Karjasillan 
seurakunnan 
Yövalvoja-
koulutus 

 22–24.2. 
Rokuan 

leirikeskus. 

Melko nuorten naisten ryhmä 
keskiviikkona 13.3. klo 18 Maikkulan kappelissa. 

Melko nuorten naisten ryhmä kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. Ryhmässä me toisillemme umpioudot tutus-
tumme, keskustelemme, pohdimme arkea ja elämää, 
puhumme asiaa ja asian vierestä, harrastamme hive-
nen hyväntekeväisyyttä ja omistaudumme omahyväi-
sesti itsellemme. 

Tule testaamaan Maikkulan kappelin matala kynnys ja 
katsomaan, uskaltautuiko paikalle muita. Lisätietoja 
diakonissa Anu Kontiolta, p. 040 5747 162.

Luontopyhis 
sunnuntaina 24.2. klo 15–16.30 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 

Tervetuloa luontopyhäkouluun Lämsänjärven kau-
punkileirikeskukseen! Hiljennymme luonnon ihmei-
den äärelle, tutkimme ja touhuamme yhdessä. Tul-
kaa mukaan perheenä ja isommat lapset voivat tulla 
itsekseenkin. Omat eväät voi olla mukana. Mahdolli-
suus makkaranpaistoon. Lisätietoja, p. 040 5747 109.

YV-keräysiltapäivä 
torstaina 28.2. klo 16–19 Karjasillan 
kirkon kahvihuoneessa. Tule mukaan 
yhteiseen keräystempaukseen lähtemäl-
lä YV-lippaan kanssa pariksi tunniksi joko Karjasillan, 
Maikkulan, Kastellin tai Kaakkurin kauppojen edus-
talle. Kokoonnumme klo 16 (voit tulla myös myöhem-
minkin) Karjasillan kirkolle, virastorakennuksen kahvi-
huoneeseen, jossa saat tarvittavan tietopaketin ja lip-
paan mukaasi. Lisätietoja Asta Leinonen, p. 040 5747 
157 tai asta.leinonen@evl.fi. 

lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Nuoret
Karjasillan seurakunnan 1. 
vuoden isoskoulutusleiri pe 
22.2.–su 24.2., Rokuan leiri-
keskus. Lisätietoja saat kysy-
mällä Anna Savuojalta p. 040 
5747 147. Lämpimästi terve-
tuloa kouluttautumaan!
Karjasillan seurakunnan Yö-
valvojakoulutus pe 22.2.–su 
24.2., Rokuan leirikeskus. Li-
sätietoja saa Anna Savuojal-
ta p. 040 5747 147.

Seniorit
Eläkeläiskerho to 21.2. klo 12–
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
Seurakuntakerho ma 25.2. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti, 
juhlasali. 
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 13–14.30, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 13.30–15, Karjasillan 
kirkko. 

Muut menot
Raitin remmi ma 25.2. klo 
13, Maikkulan kappeli. 
Pääsiäisnäytelmään vapaa-

ehtoiseksi kohti kolmatta 
aamua ma 18.3. – ti 19.3. se-
kä to 21.3. – ma 25.3. Pääsi-
äisnäytelmä esitetään kirk-
kosalissa Karjasillan kirkol-
la. Maanantaista torstaihin 
meillä on aamupäivällä vuo-
roja päiväkotien 5- ja 6-vuo-
tiaille sekä 1. ja 2. -luokka-
laisille ja päiväkerholaisille. 
Vuorot ovat klo 9, 10, 11, 13 
ja 14. Tiistai- ja torstai-iltoi-
na klo 18 ja 19 on iltavuorot. 
Tiistaina kutsutaan erityises-
ti rippikoululaisia ja isosia 
mukaan ja torstaina on sit-
ten kaikille tarkoitetut ylei-
sövuorot. Maanantaina 25.3. 
kierrämme palvelutaloissa 
kiertävällä kokoonpanolla 
päivällä. Rooleja on vastaan-
ottajasta Salomeen ja enke-
listä opetuslapseen. Ruoka-
huoltoonkin tarvitsemme ih-
misiä avuksi. Jos sinua innos-
taa tulla toteuttamaan pää-
siäisnäytelmää, niin ilmoit-
taudu lapsi- ja perhetyön sih-
teerille Mari Jääskeläiselle, p. 
040 5747 109 tai mari.jaaske-
lainen@evl.fi

Koko perheen ulkoilu- ja hiihtotapahtuma Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 
(Hiihtomajantie 2). Lasten hiihtokilpailut, joihin ilmoittaudutaan paikan päällä. Las-
ten hiihtokilpailuihin ilmoittautuminen alkaa klo 13 ja kilpailut klo 14. 
Sarjat ovat: 3–4-v., 5–6-v., 7–8-v., 9–10-v., 10–11-v. ja 13–14-v. Tytöt ja pojat hiihtä-
vät omissa sarjoissaan. Kahvi- ja mehutarjoilua, vapaaehtoinen maksu menee Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. Lisäksi myytävänä makkaraa ja arpoja. Tapahtuman 
järjestävät yhteistyössä Honkala-Lämsänjärven pienkiinteistöyhdistys, Kastellin 
omakotiyhdistys ja Karjasillan seurakunta.

"Hiihdä, hiihdä, hiihdä!" Lasten hiihtotapahtuma 
sunnuntaina 10.3. klo 14–16.30 Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa.

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i n
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
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

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

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

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 24.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija He-
lomaa, avustaa 
Matti Laurila, 
kanttori Jark-
ko Metsän-
heimo, yk-
sinlaulu ja 
nokkahuilu.
Jäälin messu 
su 24.2. klo 13 
Jäälin kappe-
lissa. Toimittaa 
Seija Helomaa, avus-
taa Seija Lomma, kanttori Sa-
ri Wallin. Mukana kirkkokuo-
ro ja viulisteja. Kirkkokahvit.

Musiikki ja kulttuuri
Lapsikuorojen kavalkadi to 
21.2. klo 18.30 seurakunta-
keskuksessa. Haukiputaan, 
Oulunsalon, Karjasillan, Tui-
ran ja Kiimingin tyttökuorot. 
Vapaa pääsy, ohjelma 2 €.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 21.2. klo 
10, Vanhan koulun lähimmäi-
sen tupa. 
Kristittyjen yhteinen ru-
kousilta ti 5.3. klo 16.15, Jää-
lin sali. 
Raamattu ja rukouspiiri ti 
5.3. klo 18, Jäälin sali. 

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 
maanantaisin klo 9–11 pu-
helimitse tai sähköpostilla. 
Ajanvaraus, p. 040 7008 151.
Naisten saunailta to 21.2. 

klo 18, Suvelan saunaraken-
nus.
Työttömien ja pienitulois-

ten ruokailu ma 25.2. 
klo 11–12 Jäälin 

kappelilla. Ateri-
an hinta 3 €. 
Diakoniapiiri 
ma 25.2. klo 
13, Jäälin neu-
votteluhuone. 

Ryhmä on kä-
sitöistä ja askar-

telusta kiinnostu-
neille.

Viittomakielinen lähe-
tyspiiri ma 25.2. klo 14 Mon-
tin-salissa. Aiheena Yhteis-
vastuu. 
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 26.2. klo 13–
14.30 Kirkkopirtin nuorten-
tila.
Omaishoitajien ryhmä ke 
27.2 klo 13–14.30, Senioritalo 
Terveystie 3. Vieraana Minna 
Hernberg.
Naisten Kasvuryhmä ke 
27.2. klo 14 Suvelan saunal-
la. Tervetuloa!
Hyvän mielen kädentaidon-
ryhmä peruttu to 28.2.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 24.2. klo 12, 
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 26.2. klo 10, 
Jäälin nuortentila.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 15 mennessä lastenoh-

jaajille, p. 040 0835 374.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla perjantaina 
klo 9.30–11. Huomaa muut-
tunut aika!

Varhaisnuoret
Tyttöjen ja poikien toiminta-
päivä 1.–6.-luokkalaisille 23.3. 
klo 9–18 Haukiputaalla.
Retki on tarkoitettu Kiimingin 
seurakunnan jäsenille. Retki 
täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Retkikirje lähe-
tetään noin viikko ennen ta-
pahtumaa. Ilmoittautuminen 
viim. 27.2. klo 23 www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. 

Nuoret
Nuorten ilta (maailman kai-
kissa kylissä) ke 20.2. klo 
18.30–20.30, Jäälin nuorten-
tila. 
Juttunurkka ma 25.2. klo 
10–13, Jäälin nuortentila. 
Kaikenikäisten kohtaamis-
paikka. 

Seniorit
Eläkeläiskuoro pe 22.2. klo 
10, Seurakuntakeskuksen sa-
li. Johtajana Tuomo Nikkola.
Huttukylän porinapiiri to 
28.2. klo 14 Elsa Pontolla, 
Koitelinkoskentie 604.  

Muut menot
Rauhan Sanan seurat su 
24.2. klo 18, Montin-sali, Hei-
no Kouva. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ja vuosikokous su 24.2. klo 
17 Rauhanyhdistyksellä, Esa 
Koukkari.

Jumalanpalvelukset
Messu su 24.2. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarna Viljo Juntu-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala, musiikissa avustaa Kat-
ri Holma.
Messu su 24.2. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittavat 
Pentti Kortesluoma ja teolo-
gian opiskelija Terhi Ämmä-
lä, avustaa teologian opiske-
lija Vesa Palokangas, kantto-
rina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
24.2. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Tiina Tuomikoski. 
Perhekirkko su 24.2. klo 12, 
Hintan seurakuntatalo. Saar-
na Riitta Kentala, toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina 
Leo  Rahko.  Oulujoen seu-
rakunnan lapsikuoro Mi-
do, johtaa  Anna  
Haanpää-Ve-
senterä. 
Sanajuma-
lanpalvelus 
su 24.2. klo 
12 Huone-
suon srk-ko-
ti, toimittaa 
Sanna Jukko-
la, avustaa jouni 
Heikinheimo, kant-
torina Lauri Nurkkala. Kirk-
kokahvit.
 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
25.2. klo 9–11, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa ma klo 
9–11 p. (08) 5313 519. Muissa 

asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 25.2. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

yLiKiiMiNKi
Diakonian aamu ma 25.2. 
klo 9.30–10.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Mahdolli-
suus saada puuro ja kahvit.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 25.2. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 25.2. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta ke 27.2. klo 18, 

Myllyojan seurakunta-
talo. Tule kuule-

maan Keski-Aa-
siassa tehtäväs-
tä työstä!
Raamattu- ja 
lähetyspiiri to 
28.2. klo 18, 
Hintan seura-

kuntatalo, 3.krs. 

yLiKiiMiNKi
Piispankamari pe 22.2. 

klo 11–14, Ylikiimingin asu-
kastupa.  Lähetyksen kirp-
putorikahvila avoinna per-
jantaisin.
Lähetysilta to 28.2. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Tule kuulemaan Keski-Aa-
siassa tehtävästä työstä!

yLi-ii
Lähetysilta ti 26.2. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. Tu-
le kuulemaan Keski-Aasiassa 
tehtävästä työstä!

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho pe 22.2. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti.  
Perhekerho pe 22.2. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Pyhäkoulu su 24.2. klo 12 
Myllyojan seurakuntatalo.
Perhekerho to 28.2. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti.  
Perhekerho to 28.2. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo.
Perhekerho to 28.2. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 

yLiKiiMiNKi
Perhekerho ma 25.2. klo 
10.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

yLi-ii
Perhekerho ti 26.2. klo 11, 
Myllymetsä 3 D 4.
 

Seniorit
Aikuisten kuntopiiri ke 27.2. 
klo 17, Hintan seurakuntata-
lo. 

Muut menot
Fransupiiri ti 26.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Sopusointu-orkesterin 
konsertti 
sunnuntaina 24.2. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa. 

Konsertti koostuu hengellisestä kansanmusiikista ja 
ikivihreistä iskelmistä. Sopusointuyhtyeen jäsenet: 
Tervonen Rauno, laulu ja rytmisoittimet, Lukinmaa 
Pirita, laulu, Silvennoinen Mia, laulu, Toropainen An-
ne, laulu ja rytmisoittimet, Koskela Esko, laulu, Viinik-
ka Vesa, laulu, Huotari Rauno, kitara ja taustalaulu ja 
Rantala Irene, piano ja taustalaulu. 
Alkuhartaus teologian opiskelija Vesa-Tapio Palokan-
gas. 
Lippu 10€, sisältää kahvin ja pääsymaksun. Arpoja. 
Tuotto yhteisvastuukeräykselle. 

Konsertti 
tuli kylään 

ma 25.2. klo 20, 
Ylikiimingin kirkko. 

Harri Lidsle, tuuba ja 
Outi Rahko, piano.

Tervetuloa 
naisteniltaan!
sunnuntaina 24.2. klo 16 
Hintan seurakuntataloon. 

Tule antamaan itsellesi ja 
käsillesi pieni hemmotteluhetki! 
Tiina Kemola (Oriflame).

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

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

Parisuhdeillassa molemmat pääsevät tarkistamaan, mi-
ten hyvin he ovat kartalla toinen toisensa suhteen. Sa-
malla päivitetään ajan tasalle sekä toiveita, että ajatuk-
sia omasta suhteesta ja kumppanista. 

"Eihän meillä ole ongelmia", sanoo moni. Hienoa, 
jos ongelmia ei ole. Parisuhdetta kannattaa kuitenkin 
huoltaa, jotta ongelmia ei vastaisuudessakaan synny. 
Tahdolla ja taidolla -toimintamalli keskittyy parityös-
kentelyyn, jota monipuoliset alustukset ja demonst-
raatiot jaksottavat. 

Tahdolla ja taidolla -illan dynamiikka keskittyy kump-
panien väliseen vuorovaikutukseen, eikä ryhmätyös-
kentelyä ole lainkaan. Tämän vuoksi näihin iltoihin  on 
helppo tulla. 

Parisuhde-illassa on alussa pientä purtavaa. Iltojen 
ajaksi seurakunta järjestää myös lastenhoidon seura-
kunnan tiloissa. Lapsille tarjotaan iltapalaksi esim. jo-
gurttia ja hedelmiä, mutta voi olla omat eväät muka-
na. Ilmoittautumiset (ruoka-aineallergiat ja lastenhoi-
don varaukset) Riina Moilaselle, p. 040 5609 678, riina.
moilanen@evl.fi perjantaihin 15.3. mennessä. Ilta so-
pii kaikille pareille, ikään ja parisuhteen kestoon kat-
somatta. Ilta on maksuton.

Lapsikuorojen
 kavalkadi 

to 21.2. klo 18.30 
seurakuntakeskuksessa.

Vapaa pääsy, 
ohjelma 2 euroa.

A r k i s to  /  Re i j a  Haa p a la in e n



18    Nro 7    21.–28.2.2013

Barokki-
musiikki-ilta

sunnuntaina 24.2. klo 20 Oulunsalon kirkossa.

Bach cembalokonsertto 6, 
Telemann triosonaatti, 

nokkahuilukvartetti ja pieni koraalikantaatti 
Jumala on läsnä; lapsikuoro ja soitinyhtye. 

Hartauspuhe Jukka Joensuu.

Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Kristian Niko-
las Balsys, Tony Valtteri Kale-
vi Heikkilä, Elle Mariel Juuso-
la, Alex Johannes Myllyluo-
ma, Alisa Sofia Saari, Oliver 
Nooa Benjamin Sääskilahti.
Haukipudas: Neea Nelet-
ta Agape Halavaara, Minea 
Sofia Hannele Inkala, Helmi 
Helena Jurmu, Iina Julia Ke-
ränen, Jemina Esteri Emilia 
Moilanen, Olli Ilmari Akin-
poika Korhonen.
Karjasilta: Susanna Vikto-
ria Larisa Aspegren, Eino Au-
kusti Iivanainen, Ville Ante-
ro Karlström, Ilona Iina Oli-
via Keränen, Erika Alexan-
dra Knuutinen, Ebou Ebrima 
Njie, Fatou Mari Njie, Erin Oli-
via Päkkilä, Sohvi Maria Saas-
tamoinen, Lilli Anni Katarii-
na Uusihaka, Juulia Melinda 
Ylipahkala.
Kiiminki: Riina Jasmiina Tuo-
himaa, Sisu Verneri Koleh-
mainen.
Oulujoki: Niilo Herman Ka-
taja, Veeti Juhani Nikurau-
tio, Iisa Katariina Saukkonen, 
Minea Sara Maria Tolpannie-
mi, Vilho Juhani Aleksanteri 
Ylikunnari.
Tuira: Leo Viljami Helisten, 

Nooa Oliver Lahti, Stella Ma-
ria Maiyun Lee, Kerttu Silvia 
Miettunen, Peppi Katariina 
Rajasärkkä, Hertta Matilda 
Rautiainen, Reetta Maija Sip-
pola, Niilo Jaakko Tapio Tai-
paleenmäki, Reko Elias Tor-
vinen, Samu Eino Väisänen, 
Joonas Kristian Yrjönheikki.

Vihityt
Karjasilta: Jukka-Pekka Kol-
monen ja Elina Elisabeth Vä-
häkangas.
Tuira:  Saku Tapani Savolai-
nen ja Marja Kristiina Jaak-
kola.

Kuolleet
Haukipudas: Maunu Rik-
hard Jämsä 89, Hilkka Aulik-
ki Kangas 83, Elli Inkeri Raja-
niemi 83.
Karjasilta: Inkeri Katariina 
Uusitalo 81, Mauno Kalervo 
Vaara 64. 
Oulujoki: Aili Maria Ekdahl 
84, Raili Marianne Jokikok-
ko 60, Aila Terttu Lohela 72, 
Eila Eliina Sipola 72.
Oulunsalo: Eero Antero Bäck 
67.
Tuira: Heikki Matti Karsikas 
75, Pirkko Anna-Liisa Kum-
pula 73, Rauni Maria Kuuse-
lo 90, Hely Maria Nikula 68.  

Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.2.2013

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Seurakuntatalo
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Pappila
Pappilantie 28

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
24.2. klo 10 (radiointi radio 
Dei). Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttori Taru Pisto, Uusi 
Ääni, päivärippikoululaiset. 
Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Hartaus ke 27.2. klo 13.30, 
Salonkartano. Minna Salmi, 
Tuomo Kangas.
Hartaus to 28.2. klo 11.30, 
Teppola. Minna Salmi, Taru 
Pisto.

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 24.2. 
klo 12–13.30, Kerhotila Rep-
pu Pitkäkankaalla. Perhepy-
häkoulussa on samoja ele-
menttejä kuin lasten pyhä-
koulussa ja perhekerhois-
sa eli hartaus ja muuta mu-
kavaa yhteistä tekemistä ja 
kahvittelua.
MLL:n ja seurakunnan yh-
teinen perhekahvila ti 26.2. 
klo 9.30–11.30, Kerhotila 
Reppu Pitkäkankaalla. Tar-
jolla leikkitilaa ja hyvää seu-
raa. Ovien avautumisesta 
vastaavat MLL:n vapaaeh-
toiset.
Salonpään perhekerho työ-
väentalolla (Helasentie 13) ti 
26.2. klo 9.30–11. 
Repun perhekerho ke 27.2. 
klo 9.30–11, Kerhotila Re-
pussa Pitkäkankaalla. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, jonne 
kaikki ovat tervetulleita hil-
jentymään, laulamaan, leik-
kimään ja kahvittelemaan 

yhdessä!
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja lapsille Vattu-
kujan toimitalolla ke 27.2. 
klo 9–10.30 Parkkikerho on 
perhepäivähoitajien ja las-
ten oma kerho, jossa hiljen-
nytään, leikitään, lauletaan 
ja kahvitellaan.

Varhaisnuoret
Oulunsalon seurakunnan 
varkkareiden talvilomapäi-
vät Repussa ma 4.3.–ke 6.3. 
klo 10–16, Nuorisotila Rep-
pu. Oulunsalon seurakunnan 
alakouluikäisten toiminta-
päiviä, joissa askartelua, leik-

kiä, liikuntaa ja hiljentymis-
tä. Hinta 5 € / päivä, sisältä-
en ruoan ja välipalan. Voit il-
moittautua yhteen, kahteen 
tai kaikkiin kolmeen päivään. 
Merkitse lisätietoihin ilmoit-
tautuessasi että mihin päi-
vään/päiviin osallistut! Las-
kutamme osallistumisen mu-
kaan. Ilmoittautuneet saa-
vat infokirjeen ilmoittautu-
misajan päätyttyä. Lisätieto-
ja Kirsiltä, p. 040 7720 373 ja 
Jussilta, p. 044 7453 852.

Seniorit
Seurakuntakerho to 21.2. ja 
28.2. klo 11 Toimitalolla, Vat-

Rippiralli 2 
torstaina 28.2. kirkossa klo 17–19

Rippirallin korvaava ilta rippikoululaisille, jotka eivät 
osallistuneet opetukseen tammikuussa. Illan lisäksi 

rippikoululainen tekee itsenäisen etukäteistehtävän. 
Pyydä kirkosta tai sähköpostilla minna.salmi@evl.fi.

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i n

tukuja 2. Riitta Markus-Wik-
stedt.
Virsilaulupiiri ti 26.2. klo 11 
Varjakka. Riitta Markus-Wik-
stedt.
Seurakuntakerho to 28.2. 
klo 11, Seurakuntatalo. Arki-
lounas, Päivi Pulkkinen

Muut menot
Oulunsalon rauhanyhdis-
tys:  Vuosikokous pe 22.2. 
klo 18.30. Su 24.2. klo 12 raa-
mattuluokka I ry raamattu-
luokka II Kylänpuoli ja Kes-

kikylä; ry Karhuoja; Pekka 
Tahkola klo 16 seurat ja HPE 
kirkossa, Jari Kupsala, Pertti 
Lahtinen.  Lauluseuroja  ko-
deissa: ti 26.2. klo 18.30 Juk-
ka Saarnilla, Karhuojantie 
208. Varttuneiden kerho ke 
27.2. klo 12.
Salonpään rauhanyhdis-
tys:  Vuosikokous to 21.2. klo 
18.30. Seurat su 24.2. klo 16.
Herännäisseurat su 24.2. klo 
18:30 Paula ja Alpo  Salolla, 
Punaherukkakuja 4, Oulun-
salo.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Nokelantie 48 B. Ma, ti, ke, pe klo 10–14.
Raamatullinen juhlakalenteri pe 22.2. klo 12, Siipi – lä-
hetyksen puoti ja paja. Pasi Kurikka. 
Kirpputoritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia sekä uu-
sia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrellaan. Tervetuloa vapaaehtois-
toimintaan ja ostoksille! Käynti Latokartanontien puo-
lelta. Lahjoituksia otetaan vastaan, p. 044 3161 720. 
Lauantain aukiolot Siivessä: 23.3., 20.4. ja 18.5. klo 10–14.

Cafe Krypta
Oulun tuomiokirkon krypta, torstaisin klo 11–16. Tarjol-
la aamulla leivottuja makeita ja suolaisia leivonnaisia, 
neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vammaisten lasten 
ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suomen Lähetysseu-
ran 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. Myyn-
tipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 

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 sisäl-
tää kahvitarjoilun. Tuotto lahjoitetaan Oulun ev.lut. 
seurakuntien erityisnuorisotyölle.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 21.2. ja 28.2. klo 18–20, Heinätorin 
seurakuntatalo. Ulkoillaan oman kunnon ja kelin mu-
kaan. Liity iloiseen porukkaan. Lenkin jälkeen ilta-
palaa. Ilmoittaudu: mari.tuokkola@evl.fi, mari.flink@
evl.fi.
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 27.2. klo 15–16, 
Elohuone. Tuomiotupa on nuorille aikuisille tarkoitet-
tu paikka, jossa voit hetkeksi istahtaa, tavata tuttuja, 
taiteilla ja nauttia kupin kuumaa. Kuppila on avoin-
na joka keskiviikko klo 15–17, lukuunottamatta 27.2., 
13.3. ja 27.3. jolloin ovet ovat avoinna klo 15–16. 
Taideryhmä ke 27.2. klo 17.30–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Tule mukaan taideryhmään! Mietitään yh-
dessä työstettävä projekti. Aikaisempaa kokemusta et 
tarvitse, ainoastaan iloisen ja rohkean mielen! Ilmoit-
taudu: mari.tuokkola@evl.fi.

OPiSKeLiJaJärJeStöt
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 22.2. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Sidottu ratkaisuvalta, 
Johannes Häkämies.
OPKOn opiskelijailta la 23.2. klo 18.30, Torikatu 9 
A 32. Simson, arvoituksellinen tuomari, Mika Pouke.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 25.2. klo 18.30, Rukous-
huone, Koulukatu 41. Arvoton aikamme: Aki Lautamo.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 27.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Yksi kaste, Reijo Arkkila.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat 
to 28.2. klo 19, Vanhalla Körttikodilla, Nokelantie 46 
A 16, Karjasilta.

English Service on Sunday 24th of February at 4 pm in 
St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 24.2. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.

Kansainvälisyys

Talvinen kuorokonsertti 
keskiviikkona 27.2. klo 19 seurakuntatalolla 

"Iltatunnelmia"
Aava – oulunsalolainen naiskuoro,

johtaa Eeva Maija Sorvari.

Iltakahvit Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi – Tervetuloa!

Barokki-
musiikki-ilta

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 7.3. klo 19 Tuiran kirkossa.
Toimittaa Veijo Koivula ja 
ekumeeninen työryhmä. Kirkkokahvit.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Tuiran seurakunnan 
uusi sekakuoro 
keskiviikkona 27.2. klo 18 

Koskelan seurakuntakodissa. 

Tule laulamaan Tuiran seurakunnan 
uuteen Sekakuoroon!  

Varsinkin miehiä kaivataan riveihin, 
mutta naisillekin on vielä hyvin tilaa.

 Kuoroon pääsee mukaan koelaulun kautta. 
"Laulu ilon tuottaa, laulu yhdistää!" 

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

Jumalanpalvelukset 

Messu su 24.2. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarna rovasti Pek-
ka Sippola, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 24.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Laura 
Kumpula. Sekakuoro Tuike.
Sanajumalanpalvelus su 
24.2. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa teol.yo 
Marko Vanhanen, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 24.2. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Iltamessu su 24.2. klo 17, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Mika Pouke, musiikista vas-
taa Säde Pokka.
Iltamessu  su 24.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Juha
Valppu, kanttorina Laura 
Kumpula.
Viikkomessu ke 27.2. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Laura Kumpula.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 21.2. ja 
28.2. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Tervetuloa!
Herännäisseurat su 24.2. klo 
15, Tuiran kirkko.
Miesten piiri ti 26.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Anna-Leena 
Häkkinen alustaa.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
27.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 28.2. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 28.2. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Konsertti ti 26.2. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus tältä sivulta.

Diakonia
Työttömien ateria to 21.2. ja 

28.2. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Ruokailun hin-
ta 2 €. 
Työttömien ateria pe 22.2. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian va-
paaehtoisten val-
mistama ateria 
2 €. Voi myös 
ostaa mu-
kaan!
Juttutupa ma 
25.2. klo 11, 
Koskelan seu-
rakuntakoti. Li-
sätietoja Eeva-
Marja Laitinen, p. 
040 5157267.
Diakoniapiiri ma 25.2. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lisätietoja diakoni Päivi Moi-
laselta, p. 040 5747 064.

Lähetys
Käsityökahvila ti 26.2. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään käsitöitä yh-
dessä toisten kanssa omiin 
tarpeisiisi tai lähetystyön 
myyjäisiin.

Lapset ja lapsiperheet
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/perhetapahtumat
Varhaisnuoret.
Kaikki Oulun seurakun-
tien varhaisnuorten kerhot 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/kalenteri.

Nuoret
Talenttien ilta to 21.2. klo 
18, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Sinä isoskoulutuslainen, 
nuorten ryhmissä toimiva tai 
vanhempi nuori! Tuo talentti-
si ja tule mukaan suunnittele-
maan, ideoimaan ja toteutta-
maan kevään 2013 Tuiran rip-
pikoululaisten seurakunnan 
nuorisotyöhön tutustumisen 
iltoja. Lisätietoja antaa nuo-
risotyönohaaja Tuulikki Ståhl-
berg, tuulikki.stahlberg@evl.
fi.
Kaijonharjun yökahvila pe 
22.2., Kaijonharjun nuori-
sotila,  tarjoaa hauskaa yh-
dessäoloa, pelailua ja pien-

tä purtavaa yläasteikäisille. 
Mukana illassa seurakunnan 
työntekijä ja yökahvilaohjaa-
jia. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaaja Anssi Putilalta, anssi.

putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.

OMG la 23.2. 
klo 18, Tuiran 
kirkko. Ks. il-
moitus. 
Tuiran seu-
rakunnan 
isoskoulu-

tus ke 27.2. klo 
17, Tuiran kirkko, 

nuorisotila, Suvan-
tosali. Lisätietoa koulu-

tuksesta saat nuorisotyön-
ohjaaja Marja Maneliuksel-
ta, marja.manelius@evl.fi, p. 
040 5245 944.
Nuortenilta to 28.2. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Nuortenillat  tarjoavat 
mukavaa tekemistä, hyvää 
keskustelua, pientä tarjotta-
vaa ja hiljentymistä. Muka-
na illoissa seurakuntamme 
nuorisotyöntekijät. Lisätie-
toa toiminnasta antaa nuo-
risotyönohjaaja Anssi Puti-
la, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koni Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Mukana kalevalanpäi-
vän vietossa diakonian va-
paaehtoiset ja diakonissa 
Eeva-Marja Laitinen, p. 040 
1517 267
Eläkeläisten kerho to 28.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 28.2. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Mukana pastori 
Pasi Kurikka ja diakoni Heli 
Mattila.

Kuorot ja kerhot
Pyhän Tuomaan lapsikuo-
ro, Pyhän Tuomaan nuori-
sokuoro ke 27.2. klo 16.30, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ryhmä II on tarkoitettu n. 
12–17-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Ryhmässä laajenne-
taan laulamisen mahdolli-
suuksia. Ohjelmistoon kuu-
luvat 1–3 -ääniset erityyli-
set laulut. Ryhmään pääsee 
laulunäytteen perusteella. 
Ilmoittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463
Pyhän Tuomaan lapsikuoro 
ke 27.2. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ryhmä I on tarkoitettu 
n. 7–12 vuotiaille tytöille ja po-
jille. Ryhmässä perehdytään 
laulamisen perusteisiin ja kuo-
rolaulun saloihin. Ohjelmis-
toon kuuluvat 1–2-ääniset eri-
tyyliset laulut. Ryhmään pää-
see laulunäytteen perusteella. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
kanttori Anu Arvola-Greus, p. 
044 3161 463
Tuiran seurakunnan uusi se-
kakuoro ke 27.2. klo 18, Kos-
kelan seurakuntakoti. Ks. il-
moitus tällä sivulla.

Muut menot
Kivi- ja Tiffanylasikerho ti 
26.2. klo 10, Pyhän Tuomaan 

Näyttely "Meri, taivas ja maa" 
28.2. saakka Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Marjaana Kallion tauluja ja 
käsitöitä esillä helmikuun ajan. 
Näyttelyyn voi tutustua messun 
jälkeen sunnuntaisin tai erikseen 
sovitusti. 

Lisätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.

kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. 
Kuivasjärven alueella jär-
jestettävä Yhteisvastuun li-
paskeräys ti 12.3. klo 17.30–
19.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. Kotikatu tutuksi 
Yhteisvastuukeräyksen avul-
la! Tuiran seurakunta tarvit-
see vapaaehtoisia lipaskerää-

Kinkerit 
perjantaina 

22.2. klo 18.30 
Pateniemen 

Rauhanyhdistyksellä. 
Tervetuloa!

jiä ti 12.3. Kuivasjärven alu-
eella järjestettävään vapaa-
ehtoisten lipaskeräykseen. 
Keräysmateriaalin saat Kui-
vasjärven seurakuntakodil-
ta, Karppalantie 6, kyseise-
nä keräyspäivänä klo 17.30 
alkaen. Keräystempaus kes-
tää kaksi tuntia. Ilmoittautu-
miset viim. ma 11.3. Lisätie-
dot saat diakoniatyöntekijäl-
tä Marika Kampsilta, p. 040 
5747 093.

OMG lauantaina 23.2. 
klo 18 Tuiran kirkossa. 

OMG!? Sitä ihmetellään 
yhdessä kerran kuukau-
dessa lauantai-iltaisin 
Tuiran kirkossa! Iloista, 
ei-pönöttävää, rennon 
letkeää menoa nuorilta 
nuorille, isosilta rippi-
koululaisille. Mukana myös saundaavat punaisen vei-
sukirjan biisit ja aina vedossa oleva Nuorten Bändi. 
Jotain uutta? Kyllä! Jotain vanhaa? Ehdottomasti! Jo-
tain lainattua? Ehkäpä. Tiedossa on siis ehtoja, rehen-
telemättömiä, tositarkoituksella ja isolla sydämellä 
tehtyjä nuorteniltoja=) Illan jälkeen teetä ja sympati-
aa! Mukana myös seurakunnan nuorisotyön väki. Lisä-
tietoa illasta pastori Jaakko Syynimaalta, jaakko.syyn-
imaa@evl.fi. 

Tule lipaskerääjäksi 
yhteisvastuu-
tempaukseen 
kauppojen edustalle 
perjantaina 22.2. klo 9–19 
välisenä aikana.

Konsertti 
tiistaina 26.2. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Hengellisen laulumusiikin illassa esiintyjinä ovat Oulun 
ammattikorkeakoulun opiskelijat. Konsertti liittyy osa-
na kirkkomusiikkiviikkoa. Konserttiin on vapaa pääsy! 

Voit olla tunnin 
tai kaksi 
lipaskerääjänä itsellesi 
sopivana aikana. 
Lippaan ja materiaalin 
saat Tuiran kirkolta. 
Lisätietoja antaa 
Heli Mattila, 
p. 040 5747 145.
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KeHitySVaMMaiSet
Jumalanpalvelus pe 22.2. klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali. 
Musari ma 25.2. klo 17.30, Heinätorin seurakuntatalo. Mu-
siikki- ja leikkipainotteinen vertaistuki-ilta pienten erityis-
lasten perheille.
Porinapiiri ti 26.2. klo 13.15, Heinätorin seurakuntatalo. 
Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 26.2. klo 17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KuuLOVaMMaiSet
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
21.2. klo 13.30, Caritas-sali. 
Hyvä tietää -luento pe 22.2. klo 9.30, Seurakunnan vi-
rastotalo. 
Kuurojen Lähetyspiiri maanantaina 25.2 klo 14 Kiimingin 
seurakuntakeskus Montin -sali. Aiheena Yhteisvastuukerä-
ys. Kuljetukset kuten edellisessä lähetyspiirissä sovittiin.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 27.2. klo 13, Caritas-
sali. 

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 28.2. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Tule tutkimaan Raa-
mattua ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä. Opas-
ystävä vastassa pääoven läheisyydessä klo 12.30 alkaen.

PäiHDetyö
Aamukahvihetki pe 22.2. klo 9–10, Diakoniset erityispal-
velut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi 
kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, hedel-
miä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 
022.
Naistenryhmä pe 22.2. klo 13–15, Diakoniset erityispal-
velut. 
Tavoiteryhmä ma 25.2. klo 14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. 
A-leiri ma–pe 8.4.–12.4., Juuman leirikeskus Kuusamos-
sa. Ohjelmassa ulkoilua, hartauksia, saunomista, keskus-
telua, yhdessäoloa, kilpailuja, hyvää ruokaa. Tiedustelut 
ja ilmoittautuminen 11.–22.3. välisenä aikana diakonissa 
Tellervo Kiannolle, p. 040 7564 022.

Erityisdiakonia

Torstai 21.2.
klo 18.30 Lapsikuorojen 
kavalkadi, Kiimingin 
srk-keskus.
Lauantai 23.2.
klo 19 Candomino-
kuoron konsertti, 
Tuomiokirkko. 
Johtaa Esko Kallio.
Sunnuntai 24.2.
Jumalanpalvelukset 
kirkoissa.
klo 9.30 Urkupreludi, 
Tuomiokirkko. 
Péter Marosvári.
(www.virtuaalikirkko.fi)
klo 10 Jumalanpalvelus, 
Tuomiokirkko. Cando-
mino-kuoro avustaa, 
(www.virtuaalikirkko.fi)
klo 11 Matinea, 
Tuomiokirkko. 
Candomino-kuoro. 
(www.virtuaalikirkko.fi)
klo 20 Barokkimusiikki-
ilta, Oulunsalon kirkko.
Maanantai 25.2.
klo 20 Konsertti tuli ky-
lään, 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, Tuomio-
kirkko, juontaa prof. 
Reijo Pajamo, urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki 
ja esilaulajana 
Henna-Mari Sivula.
Lauantai 2.3.
klo 19 KappeLive-
konsertti, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iina Palokangas, laulu, 
Aino Siurua, sello ja 
Pihla Siipola, piano.
Sunnuntai 3.3.
Jumalanpalvelukset 
kirkoissa.

Kaikkiin tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy. 

Oulun seurakuntien 
kirkkomusiikkiviikot

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

Seurakunta
soikoon!

Kansainvälisyys

YHTEISVASTUU NUORESTA -seminaari 
ma 25.2. klo 12–15.30 Heinätorin seurakuntatalossa.

Maksuton seminaari on suunnattu sosiaali-, terveys- ja 
kasvatusalalla työskenteleville ja alan opiskelijoille. 
12–12.15 Seminaarin avaus
12.15-12.45 Yhteisvastuu nuoresta –hankkeen Oulun pi-
lottiryhmän toiminta
• Kaikille kaveri -toiminta kouluissa Anna-Maria Rauko-
vaara, MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri
• Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö Kari Rekilä, Oulun 
seurakuntayhtymä
• Löydä oma tarinasi -ryhmätoiminta Tiina Pouta, SMS, 
Oulun kriisikeskus
• Lähekkönää messii -ystävätoimintaa nuorelta nuorelle
Anna-Kaisa Oja, SPR Oulun piiri
12.45–13.45 Syrjäytymisen juurilla – seurantatietoa vuon-
na 1987 syntyneiden ikäluokasta Reija Paananen, erikois-
tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
13.45–14 Kahvitarjoilu
14–15 Poliisin toiminta Irc-gallerian Jepari-chatissa
Irmeli Korhonen, Nuorisorikosryhmä, Oulun poliisilaitos
15–15.30 Loppukeskustelu ja päivän päätös

Urkumaraton 
keskiviikkona 27.2. klo 21 Karjasillan kirkossa. 

Oulun seurakuntien kirkkomusiikkiviikot 2013 sar-
jan urkumaratonin konsertin toisessa osassa Karjasil-
lan kirkon uusilla uruilla soittaa ammattiurkureja Is-
mo Hintsala, Maija Lehtonen, Péter Marosvári ja Elias 
Niemelä. Konsertti päättyy noin klo 23. Vapaa pääsy.

Hiihtoloman toimintapäivät 4.–8.3. Alakouluikäisille 
ma–pe klo 9–15 eri puolilla Oulua, paikka vaihtuu päi-
vittäin. Mukaan voi tulla joko yksittäisinä päivinä tai jo-
ka päivä. Hinta 5 € / päivä.
Talvilomapäivät Oulunsalon Repussa 4.–6.3. Toimin-
tapäivät alakouluikäisille ma–ke klo 10–16. Mukaan voi 
tulla joko yksittäisinä päivinä tai joka päivä. Hinta 5 € / 
päivä.
Varkkaleiri Vasamon leirikeskuksessa Ylikiimingissä 
4.–6.3. Leiri alakouluikäisille (Oulujoen seurakunnan jä-
senet etusijalla). Leirin hinta 30 €.
Kaikkiin ilmoittautuminen 24.2. mennessä: 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Katso tarkempia tietoja tapahtumista sivun 14 jutusta.

Yhteisvastuutapahtumia
to 21.2. klo 17.30 "Elämän matkalaulut" Myllyojan asu-
kastuvalla. Lauletaan yhdessä "elämän matkalauluja". 
Puhe Sanna Jukkola. Myytävänä arpoja, kahvia ja pul-
laa. Tapahtuman tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi.
pe 22.2. klo 9–19 vapaaehtoisten lipaskeräys Tuiran 
seurakunnan alueen kauppojen edustalla. Voit olla 
tunnin tai kaksi lipaskerääjänä itsellesi sopivana aikana. 
Lippaan ja materiaalin saat Tuiran kirkolta. Lisätietoja 
Heli Mattila, 040 5747 145.
klo 16–19 lipauskeräys Myllyojan ostoskeskuksessa se-
kä Yli-Iin K-marketilla ja S-kaupalla.
su 24.2. klo 11.30–13.30 Yhteisvastuulounas Kellon seu-
rakuntakodilla. Tarjolla: uunilohi ja perunat, sekavihan-
nekset, tuoresalaatti ja punajuuriraejuustosalaatti. Lei-
vät ja ruokajuomat, jälkiruokana marjahyytelö/kahvi. 
Lounaan hinta 8 euroa, 5–12-vuotiaat lapset 4 euroa ja 
alle 5-vuotiaat ilmaiseksi.
su 24.2. klo 13 Sopusointu-orkesterin konsertti Myl-
lyojan seurakuntatalolla Konsertti koostuu hengellises-
tä kansanmusiikista ja ikivihreistä iskelmistä. Alkuhar-
taus teologian opiskelija Vesa-Tapio Palokangas. Lippu 
10 euroa, sisältää kahvin ja pääsymaksun. Arpoja. Tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle.
su 24.2. klo 20 Barokkimusiikki-ilta Oulunsalon kirkos-
sa, ohjelmassa mm. Bach ja Telemann. Soitinyhtye ja lap-
sikuoro. Kolehti Yhteisvastuulle. Ks. lisää s. 18.
to 28.2. klo 16–19 Yhteisvastuu-keräysiltapäivä
Tule mukaan yhteiseen keräystempaukseen lähtemäl-
lä YV-lippaan kanssa pariksi tunniksi joko Karjasillan, 
Maikkulan, Kastellin tai Kaakkurin kauppojen edus-
talle. Kokoonnumme klo 16 (voit tulla myös myöhem-
min) Karjasillan kirkolle, virastorakennuksen kahvihuo-
neeseen, jossa saat tarvittavan tietopaketin ja lippaan 
mukaasi. Lisätietoja Asta Leinonen p. 040 5747 157 tai 
asta.leinonen@evl.fi.
to 28.2. klo 18.30 hengellisen musiikin toivekonsert-
ti Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. Seurakuntalais-
ten musiikkitoiveita toteuttavat Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro, seurakunnan lapsikuoro ja paikalliset solistit. 
Juontaa FM Rauno Kinnunen, iltahartaus Heli Puuperä.

Isänä ja miehenä – tässä ja nyt
Etsimme valokuvia isistä ja miehistä
Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia -hanke ha-
kee Miestenviikolla 2013 (vko 45) avattavaan valokuva-
näyttelyyn valokuvia, joiden aiheena on isänä ja mie-
henä oleminen ja eläminen. Kuvat voivat löytyä kodin 
arkistosta tai kuvia voi ottaa juuri tätä tarkoitusta var-
ten. Valokuvat voivat siis olla isien ja miehien itsensä 
ottamia, kunhan niistä välittyy tarina / kertomus isänä 
ja miehenä olemisesta. Kuvassa tulee olla ainakin yksi 
miespuolinen henkilö.
Haemme erityisesti valokuvia, joista välittyy isänä ja/tai 
miehenä olemisen eri tunnetiloja; iloa, surua, rakkaut-
ta, onnea, pettymyksiä, onnistumista, vihaa, elämyksiä, 
huumoria, ystävyyttä. Kuvista voi välittyä myös isänä 
ja/tai miehenä oleminen eri toimintojen kautta: työssä, 
kotona, perheen parissa, harrastuksissa, lasten kanssa, 
oman isän kanssa, puolison tai kumppanin kanssa jne.

Lähetä kuvia näyttelyyn ja voita digijärkkäri
Lähetä max 3 valokuvaa 30.9. mennessä sähköpostilla 
riitta.alatalo@nuortenystavat.fi ja liitä kuvien mukaan 
pieni tarina/kertomus/selostus kuvasta (max 100 sanaa). 
Kuvat voivat olla joko värillisiä tai mustavalkoisia. Tarvit-
tavat tiedot: Valokuvaajan nimi, osoite, puhelinnumero 
ja sähköpostiosoite.
Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan noin 500 
euron arvoinen digitaalinen järjestelmäkamera! Valitsi-
jaryhmää puhuttavista ja koskettavista valokuvista koo-
taan valokuvanäyttely, joka on esillä mm. Nuorten Ys-
tävien keskustoimistolla (Torikatu 28) miestenviikolla. 
Miestenviikon aikatauluista lisää osoitteessa www.van-
hempienakatemia.fi.

Vanhempien Akatemian tavoitteena on luoda pysyvä 
verkostopohjainen malli lasten ja nuorten vanhempi-
en tukemiseksi Oulun seudulla. RAY:n rahoittama han-
ke toteutetaan vuosina 2011–2013.
Lähettäessään kuvamateriaalin lähettäjä antaa samalla 
luvan käyttää valokuviaan näyttelyssä.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Riitta Alatalo p. 044 7341 
643, Projektisuunnittelija Essi Niemi p. 044 7341 435
Vanhempien Akatemia.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

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

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 24.2. klo 
10 kirkossa. Toimittaa 
Päivi Liiti, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 

Pyhäkoulu su 24.2. klo 12 
kirkon kerhohuoneessa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun palaveri ma 25.2. klo 13 
Saarenkartanossa.
Eläkeliitto ti 26.2. klo 11 
srk-salissa, vieraana Hailuo-
don historiapiirin vetäjä Lii-
sa Louhela. Arvontaa.
Saarenkartanon hartaus to 
28.2. klo 14.

Autottomille ikäihmisille 
kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä, Marja p. 040 
7430 382.
Viikottaiset kerhot ja ryh-
mät:
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.

Messu su 24.2. klo 10 
srk-talossa (huom. paik-
ka). Toimittaa Markku 
Tölli, saarnaa Pekka Sii-
tonen ja kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Lasten kerhot normaalisti, 
lisätietoja Silja, p.044 7750 
601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. 
Keskusteluilta Raamatun 
äärellä to 21.2 klo 19 srk-ta-
lossa, Jes. 40:27–31.
Friday Club pe 22.2. seu-
rakuntatalossa klo 17.30, 
0.–4.-luokkalaisille. 
Lähetystilaisuus su 24.2. klo 
14 srk-talossa, Pyhtilät Patti-
joelta kertovat jouluvierai-
lusta Tansaniassa.
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin klo 11.30–14.30. 
Lapsiparkki on maksuton, 
mutta vaatii ilmoittautumi-
sen etukäteen kullekin ker-
ralle: Silja, p. 044 7750 601.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 27.2. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 27.2. 

klo 18.30 srk-talossa.
Rippikouluilta omalle lei-
rille tuleville to 28.2. klo 18 
srk-talossa.
Kotiseurat to 28.2. klo 19 Ve-
sa ja Tarja Matkaselällä, Joki-
polku 10, mukana Ahti Väi-
sänen, Mika Pouke ja Mark-
ku Tölli.
Sählyä yli 30-vuotiaille. 
Oletko yli 30-v. ja haluat pe-
lata salibandya leppoisasti 
liikuntahallilla joka ma klo 
20–22. Ota maila ja sisäpe-
likengät ja tule mukaan! Li-
sätietoja saat soittamalla, p. 
050 4400 376.
Rauhanyhdistys: Pe 22.2. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Pikkarainen ja 6.–7.-lk P&J Jus-
sila. Su 24.2. klo 12 ruokailu ja 
vuosikokous klo 13  ry:llä. Ma 
25.2. klo 10 puurokerho K&T 
Vanhala. Päiväkerho ry:llä 
ma, ke klo 17–18.30 ja ti,to klo 
17.30–19. Ke 27.2. klo 19 om-
peluseurat T&H Vanhala.
Kuollut: Impi Sirkka Hinkula 
84, Reino Johan Aleksante-
ri Hinkula 84, Väinö Anselm 
Väänänen 93, Väinö Johan-
nes (Jussi) Mykkänen 82.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Gospeljumalanpalvelus 
to 21.2. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Messu su 24.2. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Tee-
mu Riihimäki, avustaa 
Paulus Pikkarainen, dia-
koni Pia Rättyä, kantto-
ri Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/perheet. 
Versojen harjoitukset su 
24.2. klo 16 kirkossa.
Kirkkokuoro ke 27.2. klo 18 

Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Eläkeläisten piirit:  Päiväpii-
ri to 28.2. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa, aihee-
na koululaulut, Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Seurakuntapii-
ri to 28.2. klo 12 Kirkonkylän 
srk-keskuksessa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 28.2. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 28.2. klo 

18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Gospeljumalanpalvelus to 
21.2. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa (ei nuorten 
iltaa Pappilassa).
Kastetut: Moona Maria El-
len Illikainen, Aleksi Juhani 
Armas Halunen, Eevi Susan-
na Holappa, Camilla Anni Iris 
Niemelä, Elisia Lilian Mainio, 
Leevi Onni Ilmari Alho, Oona 
Emilia Ervasti Ristikari.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat itäpuoli, to 21.2. 
klo 19, Leinonen, Vesihau-
dantie 10. Kotiseurat, länsi-
puoli to 21.2. klo 19 Tahkola 
Jenni ja Seppo, Kannonkuja 
3. Nuorten perjantai pe 22.2. 
klo 18 ry:llä. Raamattuluokat 

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
Virasto kiinni ke 27.2.

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 21.–28.2.2013

pe 22.2. 4.–5.-lk: Göös, Tep-
polantie 280. 6.–7.-lk: Joke-
lainen, Savitie 11 8.–9.-lk: kts. 
nuorten perjantai. Päiväker-
holaisten mäenlaskupäivä la 
23.2. klo 12–14 Linnakankaan 
koulu. Pyhäkoulu su 24.2. klo 
10 kirkkopyhä Pyhän Kolmi-

naisuuden kirkossa (kuunnel-
tavissa seurakunnan nettira-
diosta), kaikki ryhmät. Vuosi-
kokous su 24.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
lauluseurat pe 22.2. klo 19, 
Tuulipurto 17, Tyrnävä. Vuo-
sikokous su 24.2. klo 13 ry:llä.

Pizzaa ja parisuhdetta pe 22.2.klo 18 Zeppe-
liinin Rossossa. Aiheena: Parisuhteen "normaalit" krii-
sit – ja milloin ehkä syytä hakea apua. Aihetta pohdi-
taan perheterapeutti Hilkka Kaikkosen johdolla. Mukaan 
mahtuu 15 pariskuntaa ilmoittautumisjärjestyksessä - il-
moittautuminen sähköisesti kempeleenseurakunta.fi/il-
moittautuminen. Hinta 10 €/ pariskunta, kerätään pai-
kanpäällä. Tervetuloa!

A ar o Ku k ko h ov i

Haluaisitko 
toimia 
yhteisvastuu-
kerääjänä tai 
vapaaehtoisena 
yhteisvastuu-
tapahtumissa?
Ota yhteyttä 
diakoniatyöntekijöihin 
Soile Pakkanen, 
p. 040 7790 367 ja 
Elisa Metsänheimo, 
p. 040 7707 431.

Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 24.2. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Illan aiheena "Rukous ja usko". 
Puhujina Paulus Pikkarainen ja Esko Pajarinen. 

Illan lopussa rukouspalvelu. 
Lämpimästi tervetuloa!

Seurakuntamme uusi kummikohde on Ma-
fingan orpokoti Tansaniassa. Kokoonnum-

me joka kuukauden toinen keskiviik-
ko kirkolle puuhailemaan kummitoi-
minnan hyväksi. Ideoita, malleja ja 

tarvikkeita mukaan. Etukäteen voi 
antaa ideoita valmisteluun Marjalle, 
p. 040 7430 382 tai Kaisamarjalle, p. 
040 7430 382. Myös miehille ja lapsil-
le sopivaa puuhaa on suunnitteilla  – kai-
kenikäiset rohkeasti mukaan! Samal-
la tutustumme Tansaniaan ja Ma-
fingan orpokodin elämään. En-
simmäinen kummi-ilta on maalis-
kuun toinen keskiviikko 13.3. klo 
18 seurakuntasalissa.

Tuunaten Tansaniaan ja ommellen orpokotiin – 

kummikerho alkaa
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klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Simo Pekka Pekkala. Nau-
timme yhteisvastuulounaan, 
hinta 10 €.
Hartaus ke 27.2. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Rukouspiiri ke 27.2. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 28.2. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Lähetyslauluilta to 28.2. klo 
19 Kaija-Leena ja Pentti Poh-
jolalla, Laitilantie 225, Jouni 

Heikkinen.
Kuoroharjoituk-

set: Ke 27.2. klo 
10.30 päiväkuo-
ro srk-talossa, 
klo 16 lapsikuo-
ro Hyrkin kou-
lulla ja klo 17.30 

srk-talossa sekä 
klo 18.30 kirkko-

kuoro srk-talossa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 seura-
kuntatalossa ja klo 10–12 Päi-
värinteen seurakuntasalissa, 
ke klo 12.30–14.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa ja klo 
15–17 Kylmälänkylän kappe-
lissa sekä parillisten viikkojen 
to klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Lumirieha su 
24.2. klo 12–14 Korkalanvaa-
rassa. Monenlaista talvisen 
riehakasta ohjelmaa, mak-
sullinen buffet. Katso me-
novinkit -lehtinen www.mu-
hoksenseurakunta.fi. Esikot-
ryhmä ke 27.2. klo 10–11.30 

Seurakunnissa tapahtuu 21.–28.2.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

Messu su 24.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, saarnaa Si-
mo Pekka Pekkala, kant-
torina Timo Ustjugov. 

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 21.2. klo 11 kappelis-
sa, Jouni Heikkinen ystävän-
päivän mietteissä.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 21.2. klo 13 seurakun-
tatalossa alkuvuoden aika-
na pyöreitä vuosia täyttävil-
le. Kutsutut, tervetuloa yksin 
tai perheenjäsenen/ys-
tävän kanssa. 
On kaunis ihmi-
nen -lauluilta 
to 21.2. klo 19 
Koivu ja tähti 
-kulttuurikes-
kuksessa. Esiin-
tyjinä lapsikuo-
ro, kirkkokuoro, 
yläkoulun ja luki-
on lauluryhmä, Helena Re-
kilä, päiväkuoro ja eläkelii-
ton lauluryhmä. Yhteislau-
lua! Ohjelmamaksu 5 € Yh-
teisvastuulle.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ma 25.2. klo 12 Irja ja Martti 
Lustigilla, Hanna Kaisto-Van-
hamäki. Aiheena Yhteisvas-
tuukeräys, tuotemyyntiä.
Aikuisten raamattupiiri ma 
25.2. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ti 26.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 27.2. 

srk-talon alakerrassa perheil-
le, joille on syntynyt ensim-
mäinen lapsi.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to klo 11–
12.15 yläkoululla ja lukiolla. 
Oulujoki tulvii -gospeltapah-
tuma la 23.2. klo 15 Koivu ja 
tähti -kulttuurikeskuksessa. 
Klo 19.30 Saara Aallon gos-
pelkonsertti kirkossa. Mo-
lempiin tapahtumiin rippi-
koulukortilla ilmaiseksi.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 21.2. 
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 21.2. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: Terho, Lou-
hikontie 59 ja Soronen, Hiih-
tomajantie 47. La 23.2. klo 19 
raamattuluokka – iltakylä 4.–
6.-lk Hannuksela, Suokylän-
tie 255  ja 7.–8.-lk Räisänen, 
Suokyläntie 511. Su 24.2. klo 
12 pyhäkoulut: Kirkonkylä 
Mertaniemi, Anttila Hoppa, 
Korivaara Romppainen, Pälli 
H. Parviainen, Suokylä Hop-
pa. Klo 14 seurat terveys-
keskuksessa, klo 17 seurat ja 
vuosikokous ry:llä. Ma 25.2. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
28.2. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 21.2. klo 18.30 vel-
jesilta. Pe 22.2. klo 19 ko-
tiompeluseurat: Hyrkki Puo-
litaival, Päivärinteenpolku ja 
Huovila/Laitasaari Alanen, 
Ritolantie. La 23.2. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Su 24.2. klo 

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

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

Tupos / Vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

Messu su 24.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, avustaa  Marja-
Liisa Hautamäki, kant-
torina Mika Kotkaranta. 
Mukana Tähdet-kuoro. 

Via Lucis -pääsiäistapahtu-
ma suunnittelu- ja rekry-
tointitilaisuus tänään 21.2. 
klo 18 pappilassa. 
Lähetysvintti  ma 25.2.  klo 
12–14.
Omaishoitajien kokoontu-
minen  ma 25.2. klo 13–14.30 
srk-talolla. Aiheena ”Rukous 
ja usko elämän voimana”, 
mukana Sinikka Ilmonen.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
26.2. klo 12–13.30 mielenter-
veyskuntoutujille lähetysvin-
tillä. Aihe: Yhteisvastuu, ar-
vontaa a 2 €. Mukana Maire 
ja Sinikka.
Siioninvirsiseurat ti 26.2. 
klo 18 Jussilassa.
Seurakuntakerho ke 27.2. 
klo 12 eläkeläisille srk-talol-
la. ”Matkalla Intiassa ja Ne-
palissa”, Rovasti  Markku Ni-
ku kertoo sanoin ja kuvin.

Raamattu- ja rukouspiiri ke 
27.2. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
Kalevalanpäivän kulttuuri-
ilta to 28.2. klo 18 kirkossa. 
Kirjailija Pekka Tuomikoski.
Hengellisen tien ryhmä to 
28.2. klo 18 pappilan yläker-
rassa. Hiljennytään Raama-
tun opastuksella kohti pää-
siäistä. Seuraavat kokoontu-
miset 14.3. ja 21.3.
Kuorot: Tähdet ke 27.2. klo 
17 ja Nuorten kuoro klo 
18.15–19.15 srk-talolla. Nuor-
ten kuoro yli 13-vuotiaille, 
uusia laulajia otetaan, lisä-
tietoja Hanna Korri, p. 044 
7521 242.
Kirkkolaulajat ke 27.2. klo 
19–20.30 kirkossa.
Hartaudet:  To 21.2. ja 28.2. 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla. 
Nuortenilta to 21.2. Nuori-
soNurkassa klo 18 ja to 28.2. 
Vanamossa klo 18.
Isoskoulutusta ke 27.2. Nuo-
risoNurkassa klo 16.30 ekan 
vuoden isot ja klo 18 toisen 
vuoden isot.
Oletko kiinnostunut soit-

tamisesta, laulamisesta tai 
äänentoistojutuista? Ota 
yhteyttä Mariaan, p. 044 
7521 236 ja tule mukaan bän-
ditoimintaan.
Lisätietoa nuorisotyön toi-
minnasta, yhteystiedot ym. 
osoitteesta www.nuoriso-
nurkka.fi.
Muualle rippikouluun me-
nevien  Yhteisvastuukerä-
ys to 21.2. klo 16.30–19.30 
Tupoksessa Vanamossa ja ti 
26.2. klo 16.30–19.30 kirkon-
kylän seurakuntatalolla.
Perhekerhot: Tiistaina 26.2. 
klo 9.30–11. Kerhokuvaus. 
Keskiviikkona 27.2. klo 9.30–
11. Kerhokuvaus.
Partio: Pe 22.2. Samowaari-
en saunailta 30v täyttäneil-
le partiojohtajille ja aikui-
sille johtajille,  partiokäm-
pällä klo 18.  Ilm. Makel-
le 18.2. mennessä.  La 23.2. 
Sudenpentuosaston hiihto-
retki.  Retkikirje Kotikolol-
ta ja niittykarpat.fi. Ke 27.2. 
Linnaseikkailu Liisanlinnas-
sa 14-v./2013 ja sitä vanhem-
mille partiolaisille ja johtajil-
le.  Linnanvalloitusta ja ham-
purilaisia tulilla.  Tarkem-
mat tiedot retkikirjeessä Ko-
tikololta ja lpk:n kotisivuil-
ta.  RUOKTU XXX 13 talvilei-
ri Taivalkosken Siiranjärvellä  
la-ke 2.–6.3.  Leirikirje ja ilm. 
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka  (5.–6.) la 23.2. klo 
18.30 kodeissa. Pyhäkou-
lut  su 24.2. klo 11.30. Klo 
14 seurat Limingan kirkossa. 

Käsityöilta Yhteisvastuun hyväksi 
torstaina 28.2. klo 18–20 kirkonkylän seurakuntata-
lon kahviossa. Kahvitarjoilu. Jos sinulta löytyy oma 
virkkuukoukku tai sukkapuikot kokoa 3–3,5 tai isom-
mat, niin ota mukaan. Otamme lahjoituksena vas-
taan  myös lankoja, joissa on hyvä imukyky (esim.
bambu). Tervetuloa kaikenikäiset ja kaikentaitoiset! 
Mukana Piia Pengerkoski ja diakoni Heini Karhumaa.

Oulujoki tulvii -gospel 
lauantaina 23.2. Muhoksella  
 
Gospeltapahtuma alkaa konsertilla Koivu ja Tähti 
-kulttuurikeskuksessa klo 15. Konsertissa esiintyvät:  Yh-
deksäs tunti, Mikko Salmi, No man´s band ja God FM. Li-
put 7 €. Konsertti kuuluu rippikouluopetukseen ja isos-
koulutukseen. Muhoksen rippikoululaisille ilmainen si-
säänpääsy rippikoulukortilla. 

Saara Aallon 
gospelkonsertti 
klo 19.30 Muhoksen kirkossa.
Liput 10 € aikuiset ja 
5 € lapset (alle 13-v). 
Muhoksen rippikoululaiset 
pääsevät sisään rippikoulukortilla. 
Konsertti sisältyy myös 
isoskoulutukseen.
Lippujen ennakkovaraukset Rainer Väänäseltä, 
p. 040 5851 057 tai rainer.vaananen@evl.fi. 

On kaunis 
ihminen -lauluilta 

to 21.2. klo 19 
Koivu ja tähti 

-kulttuuri-
keskuksessa.

12 pyhäkoulut: Hyrkki Siito-
nen, Mantankuja, Laitasaari 
K. ja S. Parviainen, Käärme-
läntie 152, Huovila Louhisal-
mi, Ritolantie 40.  Klo 17 vuo-
sikokous ja iltahartaus ry:llä. 

Kastettu: Eino Sakari Ket-
tunen.
Vihitty: Esa Ilkka Kettunen ja 
Sari Hannele Turpeinen.
Kuollut: Jouko Pellervo Lau-
rila 73.

Varhaisnuorten ja nuorten

CROSS-KAHVILA
perjantaina 22.2. Tupoksen Vanamossa.

Klo 17.30 Peli-ilta vain varhaisnuorille
Klo 19 "Kuljeta ja johda"
Komppien takana Limingan 
seurakunnan nuorten bändi. 
Lyriikat tarjoaa Punainen Veisukirja. 
Sanaan pureudutaan nuorisotyön-
ohjaajien Kirsin ja Marian kanssa.
Klo 20 alk. Gospel-Jamit K-15

klo 17 ja 18.30 seurat ry:llä. 
To 28.2. klo 12 varttuneiden 
kerho ry:llä.
Kastettu: Manta Ilona Julku-

nen, Minea Juliaana Kallio-
koski, Aapo Ilmari Kämäräi-
nen,  Sinna Emilia Peltonie-
mi, Jessica Aada Törmikoski. 
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Sanajumalanpalvelus 
su 24.2. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, saarna Ti-
mo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Mu-
kana rippikouluryhmä III.
Messu su 24.2. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkia-
koski.

Nuttupiiri to 21.2. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
Seurakuntakerho ti 26.2. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 27.2. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Hartaus ke 27.2. klo 15 Villa-
Tyrnissä.
RaaTuu kokoontuu jälleen 
Pyhän Kirjan ääreen torstai-
na 28.2. klo 18 Temmeksen 
srk-talolle. Tervetuloa kaikki 
läheltä ja kauempaakin.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoro keski-
viikkoisin klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla ja lapsikuoro tors-
taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.

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

Nuortenilta torstaisin klo 18–
19.30 Tyrnävän srk-talolla.
Rippikouluryhmä II: Van-
hempainilta ma 25.2. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kahviossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat la 23.2. klo 19 ry:llä. Su 
24.2. klo 14 seurat Lepolassa 
ja klo 16 vuosikokous ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 22.2. klo 19 
Tuulipurto 17. Vuosikokous 
su 24.2. klo 13 ry:llä.
Kastettu: Elina Anni Julia 
Martinkauppi.
Avioliittoon vihitty: Mika 
Tapani Malinen ja Heidi Ol-
ga Elina Piirainen, Henri Sa-
muel Lepistö ja Heini Aino 
Heikkinen.
Kuollut: Eino Feliks Palola 
79.

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
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 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva
Messu su 24.2. klo 10 
Pulkkilan seurakunta-
talossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, avustaa Kirs-
ti Hakkarainen, Mer-
vi Karttunen ja Market-
ta Taipaleenmäki. Kant-
torina Veijo Kinnunen, 
avustaa Pyhännän lap-
sikuoro. Messun jälkeen 
piipposten ja pulkkisten 
5-, 70- ja 75-vuotiaiden 
yhteiset syntymäpäivä-
juhlat. 
Sanajumalanpalvelus 
su 24.2. klo 10 Rantsilan 
seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen. 
Kanttorina Arja Leino-
nen, avustaa veteraani-
kuoro. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus 
su 24.2. klo 13 Kestilän 
seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Arja Leino-
nen. Kirkkokahvit.
Iltakirkko su 24.2. klo 
19 Pyhännän seurakun-
tatalossa. Toimittaa Ar-
to Tölli, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokahvit.
Talvipäivän koulukirk-
ko ke 27.2. klo 9 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kant-
torina Unto Määttä.

Ku va t :  Ty r nävän s e u ra ku n t a

KeStiLä
Aikuisten raamattuluokka 
pe 22.2. klo19 ry:llä.
Vuosikokous ja seurat su 
24.2. klo 12 ry:llä.
Kirkonkylän diakoniapiiri ti 
26.2. klo 12 srk-kodissa.
Seurakuntakerho pe 1.3. klo 
10 srk-kodissa.
Opistoilta pe 1.3. klo 19 
ry:llä, Antero Hämäläinen.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 26.2. klo 
12 Väinölässä.

PuLKKiLa
Hartaus pe 22.2. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Raamattuluokka pe 22.2. 
klo 19 ry:llä.
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 24.2. klo 12 ry:llä.
Vuosikokous su 24.2. klo 13 
ry:llä.
Lankapiiri ma 25.2. klo 17 
srk-talon kerhohuoneessa.
Keskustan kinkerit ke 27.2. 
klo 19 Marketta Taipaleen-
mäellä, Täperäntie 60, Jyrk-
kä, Määttä ja Karttunen.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa.

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.

Perjantaina 22.2. alkaen klo 10 
päivä- ja perhekerholaisten

VALOKUVAUS
Pyhännällä. Kuvaajana kuvaajamestari Pekka Homa-
nen Vaalan kuvasta. Kerholaisten kuvauksen jälkeen 
on muillakin seurakuntalaisilla mahdollisuus varata 

oma aika! Aikavaraukset ja hintatiedustelut Sirkulta, 
p. 040 742 7669.

Kuollut: Yrjö Eero Hepo-
oja 81 (Kestilä), Pekka Ju-
ha Vuoti 56 (Pulkkila).

PyHäNtä
Keskustan kinkerit to 21.2. 
klo13 Palvelukeskus Nesto-
rissa, Kyllönen, Kinnunen ja 
Karttunen.
Vuosikokous ja seurat su 
24.2. klo 16 ry:llä.
Tupaantuliaisseurat ke 27.2. 
klo 18.30 Enni ja Jouni Palo-
saarella.
Diakoniapiiri to 28.2. klo 11 
Virpi Piipolla Tavastkengällä.
Ehtoollishartaus to 28.2. klo 
13 Nestorissa.  
Hartaus to 28.2. klo 14 Kuu-
rankukassa.

raNtSiLa
Ehtoollishartaus pe 22.2. 
klo 14 Pohjantähdessä. 
Ompeluseurat pe 22.2. klo 
19 ry:llä.
Sipola/Vornan kinkerit su 
24.2. klo 14 Rosenbergillä Si-
polassa (lounas 10 €, varauk-
set Kirstille, p. 040 508 3403), 
Jyrkkä, Kinnunen ja Hakka-
rainen.
Seurat su 24.2. klo 18.30 
ry:llä, Matti Määttä.
Seurakuntakerho to 28.2. 
klo 13 Rauhalassa.

KESÄTYÖTÄ
Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttäneitä nuo-
ria kesäaikaiseen puistotyöhön ja tiekirkkotoimintaan 
ajalle 26.6.–4.8.2013. Työ suoritetaan kahden (2) viikon 
jaksoissa, kolme (3) nuorta / kappeliseurakunta. Hake-
mukset 30.4.2013 mennessä osoitteeseen Siikalatvan seu-
rakunta, Taloustoimisto, Pappilankuja 6, 92620 PIIPPOLA 
tai sähköpostilla tarmo.myllykoski@evl.fi.

Rantsilan päiväkerholaisia 
laskemassa mäkeä.

Päiväkerhot
Kestilä: to klo 11 kerhokodissa
Pulkkila: pe klo 10 srk-talon kerhohuoneessa 
Pyhäntä: pe klo 10 srk-talon kerhotilassa
Rantsila: Isot Nuput ti klo 10 sekä 
Pikku Nuput to klo 10 ja klo 13 Nuppulassa

Kuorot: 
Kirkkokuoro 

keskiviikkoisin klo 18 
ja lapsikuoro 

torstaisin klo 16 
Tyrnävän 

seurakuntatalolla.

Varhaisnuorten kerho 
maanantaisin klo 16–18 Tyrnävän seurakuntatalolla ja 
keskiviikkoisin klo 15.30–17.30 Temmeksen 
seurakuntatalolla.

J o hanna H ie t a la
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nepalissa näkövamma on rangaistus

Rauhan tervehdyksessä 
järjestettiin viime 
perjantaina kirjamarkkinat 
yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. toimituksen 
muutto uuteen paikkaan 
joudutti myymään 
arvokkaitakin teoksia 
hyvän asian puolesta.

Mirja ja Valto Salonpe-
rän perheessä kirjalli-
suutta on jo yltäkyllin, 
mutta puolisot myös 

lukevat kirjoja hurjia määriä. Ko-
toa löytyy enää yksi huone, jossa 
kirjoja ei ole. Se on kylpyhuone, 
Mirja Salonperä hymyilee.

Mirja Salonperä on harrastanut 
lukemista lapsuudesta saakka.

– Luin koulukirjaston läpi eikä 
pitkä matka varsinaiseen kirjas-
toon estänyt kirjojen lainaamista, 
innokas lukuharrastaja kertoilee.

Salonperän kirjahyllyistä löy-
tyy kirjoja laidasta laitaan, mutta 
Mirja myöntää, että häntä kiin-

Nepalissa näkövammaisen 
lapsen elämä ei ole help-
poa. Vanhemmat eivät 
aina anna lapsille edes ni-

meä, vaan kutsuvat näitä pelkäs-
tään sokeiksi. 

Sokeiden parissa työskentele-
vät lähetysihmiset ovat antaneet 
lapsille neuvon, että he eivät olisi 
kuulevinaan nurinkurista puhut-
telua. Reagoida pitää vasta silloin, 
kun vanhemmat kutsuvat lapsi-
aan näiden oikeilla nimillä. 

Näin kertoo Intian rajanaapu-
rissa Nepalissa kolme vuosikym-
mentä työskennellyt lähetyskon-
kari Kirsti Kirjavainen, joka vie-
raili viime viikolla Oulussa. Suo-
men lähetysseuraa edustava Kir-
javainen puhui muun muassa 
Pohjois-Pohjanmaan näkövam-
maisten tilaisuudessa.  

Kirjavainen totesi, että nepali-
laisten asenteita tulisi muuttaa ja 
vammaisten oikeudet olisi taatta-
va valmisteilla olevassa perustus-
laissa. Hän tähdentää, että näkö-
vammaisten tilanne maan pää-
kaupungissa Kathmandussa on 
parempi kuin maaseudulla ja syr-
jäseuduilla.

Näkövammaisen vaikea 
päästä kouluun
Usein näkövammaisia lapsia pii-
lotellaan, sillä vammaisuutta pi-
detään korkeimpien voimien ran-
gaistuksena. Ulkopuolisten halu 
auttaa lasta herättääkin hämmäs-
tystä.

Nepalissa näkövammaista las-
ta ei välttämättä lähetetä kou-
luun. Jos hän sinne kuitenkin 

pääsee, opettajan on mahdoton-
ta huomioida hänen erityistar-
peitaan, sillä yhdessä luokassa käy 
koulua jopa sata lasta.

Kun lapsi tuodaan kouluun, 
jotkut vanhemmat kuvittelevat, 
että hänet voi hylätä sinne. Nu-
rinkurisuus näkyy myös siinä, 
että lapselle saatetaan lahjoit-
taa koulussa vaatteita, mutta kun 
hän tulee seuraavan kerran opin-
ahjoonsa, käy ilmi, että vanhem-
mat ovat antaneet vaatteet sisa-
rukselle.

Koulut ovat Nepalissa ilmaisia. 
Sen sijaan koulunkäynti maksaa 
kirjoineen, vihkoineen ja eväs-
kasseineen. Jatkokoulutus saat-
taa olla pitkän matkan päässä ei-
kä perheillä ole aina varaa kus-
tannuksiin.

Maassa on Kirjavaisen mu-
kaan kymmenkunta sokeiden 

koulua. Lähetysseura avustaa 
Dharanin koulua.

Lähetysseuralla on kummiop-
pilaita, joiden opiskelua rahoitta-
vat suomalaiset kummit. Kum-
mit maksavat kuukaudessa 25 eu-
ron summan.

– Vammaisen kouluttaminen 
on suurteko, Kirjavainen kehai-

see.
Kaiken kaikkiaan kummiop-

pilaita on 460, joista puolet on 
näkövammaisia.

tavoitteena aina 
työllistyminen 
Näkövammaisten koulutuksen 
tukeminen ei rajaudu pelkästään 

pieniin lapsiin. Dharanin koulus-
sa voi kirjoittaa ylioppilaaksi. Yli-
opistossa opiskeleville on ostettu 
esimerkiksi nauhureita, joilla he 
voivat tallentaa luentoja. 

Kirjavainen toteaa, että tieto-
konekurssit ovat näkövammaisil-
le tärkeitä. Ilman tietokonetaito-
ja Nepalissakin on vaikea pärjä-
tä. Internet avaa myös näkövam-
maiselle maailman aivan toisella 
tavalla kuin ennen.

Avun päämääränä on aina 
työllistyminen, jossa on saavutet-
tu hyviä tuloksia. Viime vuonna 
noin sata vammaista sai Lähetys-
seuran tukemana työpaikan. He  
työskentelevät muun muassa so-
keina opettajina, huonekaluteki-
jöinä,  kynttiläntekijöinä ja kuu-
roina ompelijoina.

Työllistyminen on aina näkö-
vammaisen lähipiirissä suuri ih-
me. Hänelle on voitu sanoa, et-
tä et sinä kuitenkaan saa työtä. 
Niinpä tieto työllistymisestä le-
viää Kirjavaisen mukaan kulo-
valkean tavoin.

– Valtavasti on menty eteen-
päin, lähetyskonkari summaa so-
keiden tilanteen.

Kirsti Kirjavainen työskenteli 
viime vuosinaan Nepalissa Suo-
men lähetysseuran vammaistyö-
tä tekevän kumppanijärjestön 
työssä sekä Suomen lähetysseu-
ran kummiyhdyshenkilönä, tie-
dottajana ja aluepäällikkönä. Hä-
nen vastuullaan olivat myös kaik-
ki Suomen lähetysseuran seura-
kuntahankkeet.

PEKKa HELiN

Nainen punoo köyttä vammaisten työpajassa.

K i r s i  K i r j ava in e nS in i  L e h te lä

Kirjat kiertoon, rahat hyväntekeväisyyteen
nostavat esimerkiksi matkailu-
kirjat ja jännärit.

Rauhan Tervehdyksen kirja-
markkinoilta Salonperät löysivät 
kirjoja melkeinpä kolmen kassin 
verran. Hengellistä kirjallisuutta 
Mirja Salonperä kommentoi sa-
nomalla, että kristillisten kirjojen 
taso on hänen arvionsa mukaan 
parantunut viime aikoina.

– Luulenpa, että nykykirjoissa 
on aiempaa vähemmän paatok-
sellisuutta.

Scifin kiinnostavat 
mielikuvitusmaailmat 
Saana Askolan veti Rauhan Ter-
vehdyksen kirjakeitaaseen lähin-
nä hänen kolmivuotiaan Maeve-
tyttären tarpeet. Nuorelle neidil-
le piti löytää lukemistoa pian al-
kavalle junamatkalle.

– Etsin lastenkirjallisuutta, 
mutta täällä näyttää olevan kaik-
kea muutakin, arkkitehdiksi opis-
keleva Askola hämmästeli.

Askola lukee ammattikirjal-
lisuutta arkkitehtuurista, mut-
ta myös kuvitteellisia scifi-kirjoja 
eli tieteiskirjallisuutta. 

– Scifi-kirjoissa esiintyy täy-
dellisiä mielikuvitusmaailmoja. 
Niitä lukiessa huolet unohtuvat.

Tieteiskirjallisuuteen Askolan 
vei mukanaan oma mies, joka lai-
naa paljon scifi-teoksia. 

Nuorena tyttönä Askola kävi lä-
pi muun muassa Neiti Etsivä-kir-
jat. Toinen innoituksen lähde oli-
vat karttakirjat ja niissä kuvatut 
sademetsät. Sademetsään pääsyä 
Saana Askola toivoi kauan ja haa-
ve toteutui vihdoin Australiassa.

vieraat kulttuurit 
kiehtovat
Samassa rakennuksessa Isokatu 
9:ssä Rauhan Tervehdyksen kans-
sa työskentelevät Kirkon palvelu-
keskuksen Kipan työntekijät. Ki-
palainen Sari Tienvieri piipahti 
kahvitauollaan toimituksen kir-
jamyynnissä ja löysikin ostetta-
vaa, muun muassa kasvatusai-
heisen kirjan.

Tienvieri kertoi lukevansa päi-
vittäin. Hän ostaa usein kirjoja 
antikvariaateista.

Viimeisin häneen vaikutuk-
sen tehnyt kirja oli Waris Dirien 

omaelämäkerta Aavikon kukka.
Tienvieri totesi, että fiktiivi-

siä kertomuksia enemmän häntä 
kiinnostavat teokset, jotka perus-
tuvat tositapahtumiin.

– Kirjat, jotka kertovat tyystin 
toisenlaisesta kulttuurista kuin 
mitä omamme on, ovat mielen-
kiintoisia.

Kirjamarkkinoilla käväisi 

Mirja ja Valto Salonperä harrastavat lukemista ja ovat tartuttaneet lukuinnostuksen 
myös lapsiinsa ja lapsenlapsiinsa. Toimituksen kirjamarkkinoilta löytyi Salonperän 
perheelle runsaasti kiinnostavaa luettavaa.

myös Merja Hämäläinen, joka 
osti Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi Rauhan Aseman toimitus-
päällikön, pastori Mikko Salmen 
teoksen Päivän Salmi. Hämäläi-
nen onnistui myös saamaan Sal-
men signeerauksen kirjaansa. 

Riitta HiRvoNEN
PEKKa HELiN

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

Kirsti Kirjavainen.


